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รายงานคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น 

 

การดําเนินงานในปี 2556 ของกลุ่มบริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จํากัด(มหาชน) สามารถสร้างการเติบโตของรายได้และผล
ประกอบการที่โดดเด่น อันเป็นผลสําเร็จมาจากหลักการทํางานที่เน้นคุณภาพ ภายใต้มาตรฐานที่ดีและมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อ
ตอบสนองลูกค้าอย่างมืออาชีพ บวกกับประสบการณ์ความชํานาญในด้านการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย ธุรกิจส่ือ
ป้ายโฆษณาของบริษัท อควา แอด จํากัด(มหาชน) (“AQUA AD/บริษัทย่อย”) ธุรกิจโรงพิมพ์ครบวงจรและธุรกิจพลังงานทดแทน
ของบริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จํากัด(มหาชน) (“ EPCO/บริษัทร่วม”) ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้รายได้รวม 412.16 ล้าน
บาท กําไรจากการขายเงินลงทุน 173.38 ล้านบาท และรับรู้ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 57.65 ล้านบาท คิดเป็นรายได้
รวมทั้งส้ิน 643.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ถึงร้อยละ 48.80 และมีกําไรสุทธิ 290.94 ล้านบาทสูงกว่าปี 2555 ร้อยละ 1,144 คิด
เป็นกําไรสุทธิต่อหุ้น 0.1619 บาท 

กําไรจากการดําเนินงานที่ก้าวกระโดดอย่างมีนัยสําคัญในปี 2556 มาจากการขยายงานในธุรกิจส่ือป้ายโฆษณาและรับรู้
รายได้เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 6.03 เมื่อเทียบกับอัตราการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมนี้ ในปี 2556 ภาพรวมของส่ือโฆษณา
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.95 จากปี 2555 ส่วนส่ือป้ายโฆษณาเติบโตลดลงร้อยละ 8.36 จากปี 2555 การเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งกําไรจากเงิน
ลงทุนในบริษัทร่วม เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 96.62 เป็นผลมาจากการขยายธุรกิจเพิ่มในด้านพลังงานทดแทน เมื่อปลายปี 2554 
EPCO ได้ลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 10 เมกกะวัตต์ ที่อําเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 15 
ตุลาคม 2555 ได้เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เพื่อจําหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยได้รับส่วนเพิ่มราคารับซ้ือจาก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ADDER) ในราคา 8 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง นอกจากนี้บริษัทได้ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ AQUA AD (ซ่ึง
เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99) จํานวน 105,151,997 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26 ของจํานวนหุ้นที่เรียกชําระแล้ว 
ให้แก่บริษัท วธน แคปปิตัล จํากัด (มหาชน) (“WAT”) ทําให้บริษัทรับรู้กําไรจากการขายเงินลงทุนดังกล่าว 165.93 ล้านบาท 
ปัจจุบันบริษัทถือหุ้น AQUA AD คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 73.99 

กลุ่มบริษัทให้ความสําคัญกับการตอบแทนคืนผลประโยชน์สู่สังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม มีการจัดงบประมาณ
ประจําปีเพื่อสนับสนุนกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา การพัฒนาสังคมชุมชนและใส่ใจซ่ึงส่ิงแวดล้อม และ
ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ในปี 2556 บริษัทได้ริเริ่มโครงการ “AQUA เติมเต็ม สร้างฝัน 
แบ่งปัน ความสุข”  โดยเริ่มครั้งที่ 1 กับโครงการ “ น้องอิ่ม พ่ีสุข”  ที่โรงเรียนบ้านคลองบง อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา ต่อ
นับจากนี้ไป กลุ่มบริษัทจะสนับสนุนกิจกรรมและโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
 ในนามของคณะกรรมการบริษัท  บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จํากัด(มหาชน) และผู้บริหารทุกท่าน  ขอขอบคุณต่อความ
ร่วมมือและไว้วางใจของผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความสําเร็จของบริษัทฯ ทุกท่านที่ให้การ
สนับสนุนในทุก ๆ ด้าน และหวังว่าปีหน้านี้จะเป็นอีกปีหนึ่งที่จะได้ร่วมกันช่ืนชมและภาคภูมิใจในความเจริญเติบโต และความ
เข้มแข็งมั่นคงของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการร่วมแรงร่วมใจของทุกท่าน 
 

  
 (นายวัชรกิติ วัชรโรทัย) 
ประธานกรรมการ 
19  กุมภาพันธ์  2557 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบของ  บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น  จํากัด  (มหาชน) ประกอบด้วย  กรรมการอิสระ จํานวน 3 ท่าน   
ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และรับผิดชอบที่ได้กําหนดไว้ในกฏบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท  ซ่ึงสอดคล้องกับข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในรอบปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมทั้งส้ิน 4 ครั้ง  โดยประชุมร่วมกับ
ผู้สอบบัญชี   ผู้ตรวจสอบภายใน  และฝ่ายบริหารของบริษัท  สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี  2556    คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบ
การเงินรายไตรมาส  และงบการเงินประจําปี  2556  ร่วมกับผู้บริหารและผู้สอบบัญชี  เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานการเงิน
ของบริษัทและบริษัทย่อย  ได้จัดทําตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  และมีการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการใน
รายการระหว่างกันของบริษัท กับบริษัทย่อย  รวมทั้งรายการที่เกี่ยวโยงกันว่าเป็นไปตามเงื่อนไขธุรกิจและหลักเกณฑ์
ที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด 

2. สอบทานระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน   สอบทานผลการปฏิบัติงาน  ผลการตรวจสอบ  
ข้อเสนอแนะ  และความคืบหน้าของการดําเนินการเป็นประจําทุกไตรมาส  ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัท มีความเพียงพอ และเหมาะสม 

3. การปฏิบัติตามข้อก าหนดและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง   บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามข้อกําหนดของกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การดําเนินธุรกิจของบริษัท  และไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสําคัญในเรื่องการปฏิบัติตามข้อกําหนด และกฏหมายที่
เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ยังให้ความสําคัญกับเรื่องการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท  การสอบทานงบการเงินและรายงานต่าง ๆ ให้มี
ความถูกต้อง  ครบถ้วน  เชื่อถือได้ 

4. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจ าปี    คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี  โดยพิจารณา
ขอบเขตการให้บริการ  อัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย  

5. สอบทานรายการที่มีความเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์   คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ร่วมประชุมกับผู้บริหารและผู้สอบบัญชี  เพื่อพิจารณาและสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์  รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าวว่าเป็นรายการปกติของธุรกิจ  และเป็นรายการ
ที่สมเหตุสมผลก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามนโยบายบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า  ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งผู้บริหารทุกระดับ  ให้ความสําคัญกับการ
บริหารงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและมีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ 
 

 

 
 
 
 

(นางสาวปรานี รตัคาม) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
19  กุมภาพันธ์  2557 
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โครงสร้างกลุ่มบริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  (1)  ณ วันที่ 17 มีนาคม 2557 บริษัทได้รับจัดสรรหุ้น EPCO จากการจองซื้อหุ้นที่ EPCO เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งจํานวน มีผลทําให้การถือหุ้นของบริษัทใน EPCO เปลี่ยนจาก

การถือหุ้นร้อยละ 44.15 เป็นร้อยละ 45.86 ของทุนชําระแล้วของ EPCO 
(2)  เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท EPCO มีมติให้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บ่อพลอย โซล่าร์ จํากัด จํานวน 5,882,400 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 24 ของทุนชําระแล้ว ในราคา

หุ้นละ 23.30 บาท เป็นมูลค่าเงินลงทุน 137.06 ล้านบาท ซึ่งเป็นหุ้นในส่วนที ่EPCO ไม่ได้ถือ ภายหลังจากการซื้อเสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคม 2557 สัดส่วนการถือหุ้นของ EPCO ใน บริษัท บ่อพลอย 
โซล่าร์ จํากัด จะเปลี่ยนจากการถือหุ้นร้อยละ 76  เป็นร้อยละ 100 ของทุนชําระแล้วของ บริษัท บ่อพลอย โซล่าร์ จํากดั 

บริษทั มันตรา แอสเซ็ท จ ากัด 
(MANTRA) 

บริษทั อควา แอด จ ากัด (มหาชน) 
(AQUA AD) 

บริษัท อควา มีเดีย 360 จ ากัด 
(AM 360) 

บริษทั โรงพิมพ์ ตะวันออก จ ากัด (มหาชน)  
(EPCO)  

 

บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จ ากัด )มหาชน(  
(AQUA) 

บริษัท บ่อพลอย โซล่าร์ จ ากัด 
(BP) 

บริษัท เอ็ปโก้ กรนี พาวเวอร์ พลัส จ ากัด 
(EPCOG) 

บริษัท เจเคอาร์ พลังงาน จ ากัด 
(JKR) 

 (5 MW ท่ี จ.กาญจนบุรี) 
 
 
 

บริษัท อะควาติส เอ็นเนอร์จี จ ากัด 
(AQUATIST) 

บริษัท ลพบุรี โซล่า จ ากัด 
(LOPBURI) 

(5 MW ท่ี จ.ลพบุรี) 

บริษัท อาร์พีวี พลังงาน จ ากัด 

(RPV)  
(5 MW ที่ จ.กาญจนบุรี) 

 

44.15% 73.99
% 

51% 76% 

99.99% 

99.99% 

100% 

99.99% 

99.96% 

100% 
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 
 

(1) ข้อมูลส่วนของบรษิัท 
 
ชื่อบริษัท  บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
ชื่อย่อ    AQUA 
ทะเบียนเลขที ่      0107547000397 
ที่ตั้งส านักงานใหญ่      121/68-69 ช้ัน 21 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
เว็บไซด์  www.aquacorp.co.th  
โทรศัพท ์ (02) 694-8888 
โทรสาร  (02) 694-8880  
ประเภทธุรกิจ - เดิมบริษทัประกอบธุรกิจขายและเช่าซ้ือเครื่องใช้ภายในบ้านยีห่้อ “ไดสตาร”์ เครื่องใช้สํานกังาน 

รถจักรยานยนต์ และอื่นๆ จนมาเมื่อต้นปี 2550 บรษิัทได้มีนโยบายหยุดการให้สินเช่ือเช่าซ้ือทั้งหมด 
 -   ในเดือนมีนาคม 2550 บรษิัท ไดข้ยายการดําเนินธุรกิจ โดยการเข้าลงทุนในบรษิัท อควา แอด จํากัด 

(มหาชน) (AQUA AD) ซ่ึงทําธุรกิจส่ือป้ายโฆษณา ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 50  
-  ในปี 2553 ไดเ้ข้าลงทนุในบริษทั โรงพิมพ์ตะวันออก จํากัด (มหาชน) (“EPCO”) ซ่ึงทําธุรกิจโรง

พิมพค์รบวงจรและเป็นบรษิทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2556 บริษทัถือหุน้ร้อยละ 44.15 ต่อมาในปี 2554 EPCO ได้ขยายการดําเนินธุรกิจ โดยเข้าไปลงทนุ
ในธุรกิจพลังงานทดแทน ปัจจุบนัมีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยจ์ํานวน 2 แห่ง ขนาดกําลังการ
ผลิตรวมทั้งหมด 15 เมกะวัตต์ และเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2557 คณะกรรมการบริษทัของ EPCO มีมติ
อนุมัติใหจ้ัดตั้งบรษิัท เอ็ปโก้ เอน็เนอร์ยี่ จํากัด เปน็บรษิัทย่อย เพื่อลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญีปุ่่น ขนาด 23 MW ในเขตพืน้ที ่ คูริฮาร่า จังหวัดมิยากิ ประเทศ
ญี่ปุ่น ซ่ึงมีใบอนุญาตขายไฟฟ้าผลิตจากโซล่าร์เซลไม่เกิน 10 MW(AC) ที่ราคา 40 เยนต่อหน่วย 
เป็นเวลา 20 ปี และ 13 MW(AC) ที่ราคา 36 เยนต่อหน่วย เป็นเวลา 20 ปี บนพื้นที่ขนาด 410,172 
ตารางเมตร หรือ 256.36 ไร ่

 -   เมื่อปี 2554 บรษิัทได้พิจารณาซ้ือโครงป้ายโฆษณาและสิทธิการเช่าจากผู้ประกอบการอื่น รวมถึง
การสร้างโครงป้ายโฆษณาใหม่ เพื่อให้มีทรัพย์สินที่สามารถดําเนนิธุรกิจในนามของบริษทัได้ และ
ได้มีการปรับโครงสร้างของบรษิทัใหม่ โดยการซ้ือหุ้นจากผู้ถือหุน้รายอ่ืนใน AQUA AD  จนถอื
หุ้นใน AQUA AD ร้อยละ 99.99 

 - ในปลายปี 2556 บริษทัไดข้ายทรัพย์สินประกอบการทีเ่กี่ยวกับป้ายโฆษณาทั้งหมด ให้แก่ AQUA 
AD เพื่อจัดโครงสร้างธุรกิจให้มคีวามชัดเจนพร้อมทัง้ขายหุน้ร้อยละ 26 ของหุ้น AQUA AD ที่เรียก
ชําระแล้ว ให้แก่บริษทั วธน แคปปิตัล จํากัด (มหาชน) (WAT) และถือหุ้นใน AQUA AD คงเหลือ
ร้อยละ 73.99 

 

http://www.aquacorp.co.th/
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้วดังนี้ 
ทุนจดทะเบียน  1,985,627,726 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 3,971,255,452 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
ทุนช าระแล้ว  898,922,835 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,797,845,670 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

ณ วันที่ 14 มีนาคม 2557 (ภายหลังจากการใช้สิทธิฯ ของผู้ถือ AQUA-W2) บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้วดังนี้ 
ทุนจดทะเบียน  2,086,960,834 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 4,173,921,668 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
ทุนชําระแล้ว   2,077,341,581 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 4,154,683,162 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี            1 มกราคม - 31 ธันวาคม 
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(2) ข้อมูลส่วนของบริษัทท่ีบรษิัทถอืหุ้นเกินร้อยละ 10  
 

2.1 บริษัทย่อย 
ชื่อบริษัท  บริษัท อควา แอด จํากัด (มหาชน) (“AQUA AD”) 
ทะเบียนเลขที ่      0107552000138 
ที่ตั้งส านักงานใหญ่      121/69 ช้ัน 21 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 
เว็บไซด์  www.aquacorp.co.th  
โทรศัพท ์ (02) 694-8888 
โทรสาร  (02) 694-8880  
ประเภทธุรกิจ  ให้บริการเช่าพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณา จัดหาพ้ืนที่ รับจ้างผลิตและติดตั้งงานโฆษณาประเภทต่าง ๆ โดย

เน้นส่ือโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย และส่ือโฆษณาที่ทํารายได้หลักให้กับ AQUA AD คือส่ือโฆษณา
ประเภทบิลบอร์ด (Billboard)  

ทุนจดทะเบียน                   404,430,759 บาท (หุ้นสามัญ 404,430,759 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) 
ทุนเรียกช าระแล้ว                404,430,759 บาท (หุ้นสามัญ 404,430,759 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) 
รอบระยะเวลาบัญชี             1 มกราคม - 31 ธันวาคม 
 
2.2 บริษัทย่อย 
ชื่อบริษัท  บริษัท มันตรา แอสเซ็ท จํากัด 
ทะเบียนเลขที ่      0105536086838 
ที่ตั้งส านักงานใหญ่      121/69 ช้ัน 21 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 
เว็บไซด์  - 
โทรศัพท ์ (02) 694-8888 
โทรสาร  (02) 694-8880  
ประเภทธุรกิจ  เดิมดําเนินธุรกิจขายเชาซ้ือสินคาประเภทเครื่องใชไฟฟา และรถยนต์เช่นเดียวกับบริษัท และปัจจุบันได้

หยุดการให้สินเช่ือใหม่แล้ว และเก็บเงินจากพอร์ตลูกหนี้เดิมเพียงอย่างเดียว 
ทุนจดทะเบียน                   10,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) 
ทุนเรียกช าระแล้ว                10,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) 
รอบระยะเวลาบัญชี             1 มกราคม - 31 ธันวาคม 
 
 
 
 
 
 

http://www.aquacorp.co.th/
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2.3 บรษิัทร่วม 
ชื่อบริษัท  บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จํากัด (มหาชน) (“EPCO”) 
ทะเบียนเลขที ่      0107536000838 
ที่ตั้งส านักงานใหญ่      51/29 หมู่ที่ 3 ซอยสยามสามัคคี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ  
เว็บไซด์  www.epco.co.th  
โทรศัพท ์ (02) 551-05141-4 
โทรสาร  (02) 552-0905 , (02) 551-0532  
ประเภทธุรกิจ  ประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้ผลิตส่ิงพิมพ์ และดําเนินธุรกิจโรงพิมพ์ในลักษณะครบวงจรโดยให้การ

บริการตั้งแต่ การวางแผนการผลิตจนกระทั่งเข้าเล่มเป็นสิ่งพิมพ์สําเร็จรูป และเมื่อปลายปี 2554 บริษัท
ฯได้ขยายธุรกิจเพิ่มในด้านพลังงานทดแทนโดยบริษัทฯ ได้ลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ ขนาด 10 เมกกะวัตต์ ที่อําเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี  และเมื่อปลายปี 2555 บริษัทฯ
ได้ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 5 เมกกะวัตต์ ที่อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี  และ
ต้นปี 2557 ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น ขนาด 23 MW  

ทุนจดทะเบียน                   953,508,751 บาท (หุ้นสามัญ 953,508,751 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) 
ทุนเรียกช าระแล้ว                524,793,567 บาท (หุ้นสามัญ 524,793,567หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) 
รอบระยะเวลาบัญชี             1 มกราคม - 31 ธันวาคม 
 
 

(3) ข้อมูลส่วนของบุคคลอ้างอิงอืน่ๆ 
 

นายทะเบียนผู้ถือหุ้น   บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด 
                                        อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
                                        เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย 
                                        เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
                                       โทรศัพท์ 0-2229-2800 
                                         โทรสาร 0-2359-1259 

ผู้สอบบัญชี                     นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ 
                                        ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712  
                                        สํานักงานปีติเสวี 
                                       8/4 ช้ัน 1,3 ซอยวิภาวดี 44 (ซอยอมรพันธ์ 4) ถนนวิภาวดี-รังสิต  
                                       แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 
                                        โทรศัพท์        0-2941-3584-6 
                                        โทรสาร         0-2941-3658 

 
 

http://www.epco.co.th/
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ข้อมูลส าคัญทางการเงิน / Financial Highlights 
(หน่วย : ล้านบาท) 

ข้อมูลทางการเงิน Financial Statement 
งบการเงินรวม 

ปี 2556 ปี 2555 
(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2554 
(ปรับปรุงใหม่) 

สินทรัพย์รวม Total Assets 1,547.24 1,124.69 1,044.91 
หนี้สินรวม Total Liabilities 213.42 198.42 142.02 
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม Total Shareholders’ Equity 1,333.82 926.27 902.89 
     ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ      Equity holders of the Company 1,224.41 921.57 898.37 
     ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย      Minority interest 109.42 4.70 4.52 
รายได้รวม Total Revenues 585.54 402.94 370.68 
รายได้จากการขายและบริการ Revenues from sales and services 397.06 391.28 337.81 
กําไร (ขาดทุน) ขั้นต้น Gross Profit (Loss) 195.39 184.63 149.81 
กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ Net Profit (Loss) 290.95 23.38 17.21 
     ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่      Equity holders of the Company 291.14 23.20 5.51 
     ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย      Minority interest (0.19) 0.18 11.70 
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)* Basic Earning Per Share (Baht per share) * 0.1619 0.0129 0.0036 
มูลค่าตามบัญชี (บาทต่อหุ้น) * Book Value Per Share (Baht per share) * 0.68 0.51 0.50 
     

อัตราส่วนทางการเงิน Financial Ratios ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) Current Ratio (times) 6.02 2.545 2.98 
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) Debt to Equity Ratio (times) 0.16 0.21 0.16 
อัตรากําไร (ขาดทุน) ขั้นต้น (%) Gross Profit (Loss) Margin (%) 49.20 47.18 44.05 
อัตรากําไร (ขาดทุน) สุทธิ (%) Net Profit (Loss) Margin (%) 49.69 5.80 4.64 
อัตราผลตอบแทนต่อทรัพย์สินรวม (%) Return on Assets (%) 0.22 0.02 0.02 
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)* Return on Equity (%)* 0.26 0.04 0.02 
     

หมายเหตุ :  * เฉพาะส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 

                  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 – 2556 มหีุ้นสามัญที่เรียกชําระแล้ว จํานวน  1,797,845,670 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
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ณ วันที่  27 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการของบรษิัท ประกอบดว้ย :- 
คณะกรรมการ  
1. นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการ 
2. นายวัชรกิต ิ วัชโรทัย กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นายพลสิทธ ิ ภูมิวสนะ กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการ 
4. นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการ 
5. นายกฤษฎา เจริญกลกิจ กรรมการ 
6. นางอรวรรณ เล็กรุ่งเรืองกิจ กรรมการ 
7. นางสาวปรานี รัตคาม กรรมการอิสระ 
8. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ กรรมการอิสระ 
 

คณะกรรมการบริหาร 
1. นายพลสิทธ ิ ภูมิวสนะ รักษาการกรรมการผู้จัดการ 
2. นางอรวรรณ เล็กรุ่งเรืองกิจ กรรมการบริหาร 
3. นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการบริหาร 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
1.     นายวัชรกิต ิ วัชโรทัย ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2.     นางสาวปรานี รัตคาม กรรมการตรวจสอบ 
3.     นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ กรรมการตรวจสอบ 
 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
1. นายวัชรกิต ิ วัชโรทัย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
2. นางสาวปรานี รัตคาม กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
3. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 
คณะผู้บริหาร   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วยผู้บริหารจํานวน 6 ท่าน ดังนี้ 
1. นายพลสิทธ ิ ภูมิวสนะ รักษาการกรรมการผู้จัดการ 
2. นางสาวเรวดี หวานชิด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารสูงสุดฝ่ายบัญชีและการเงิน 
3. นายไมตรี  เตชะศรีอุดม   ผู้อํานวยการฝ่ายการตลาด    
4. นายสุภชัย   สถิตย์วิมล ผู้อํานวยการฝ่ายกฎหมายและบังคับคดี 
5. นางสาวเสาวรส จันทรมิเวสกุล ผู้อํานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
6. นางวิภา เฉลิมขวัญชัย ผู้อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทและผู้บริหาร   

ชื่อ-สกุล อายุ   

(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้น                      

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 

ต าแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

(1) นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ 

กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการ 
 

 

63  นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 เนติบัณฑิตไทย ส านักอบรมศึกษา

กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  

 Master of Comparative Law (MCL.) 
University of Illinois, U.S.A 

 นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

มหาวิทยาลัยโยนก 
 อบรมหลักสตูร DCP 35/2003 , FND 

7/2003, UFS 1/2006, ACP 17/2007, 
Refresher Course DCP 1/2008 

ไม่ม ี ไม่ม ี ก.พ.57-ปัจจุบัน 
 
2552-ปัจจุบัน 
2548-2552 

 

 

กร รมการอิ ส ร ะ /ปร ะธาน

กรรมการ 
อัยการสูงสุด 
รองอัยการสูงสุด 

บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
 
ส านักงานอัยการสูงสุด 
ส านักงานอัยการสูงสุด 

(2) นายวัชรกิติ วัชโรทัย 

กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและ 
พิจารณาค่าตอบแทน 

 

 

53  ปริญญาโท M.P.A.(Master of Public 
Administration) 
Roosevelt University, IL U.S.A 

 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต 

(รัฐศาสตร์)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกติติมศักดิ์ 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 อบรมหลักสตูร DCP 121/2552 

ไม่ม ี ไม่ม ี ก.พ.57-ปัจจุบัน 
 
2556-ก.พ.57 
2556 – มี.ค.57 

2542 – 2556 

 

2550 – ปัจจุบัน 

 

กร รมการอิ ส ร ะ /ปร ะธาน

กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ/ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ/ประธานกรรมการ 
ตรวจสอบ 
กรมวังผู้ใหญ่ 

 

บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
 
บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท กฤษดามหานคร จ ากัด (มหาชน) 

 

ส านักพระราชวัง 

 

(3) นายพลสิทธิ ภูมิวสนะ 

กรรมการ 
รักษาการกรรมการผู้จดัการ 
กรรมการผู้มอี านาจลงนาม 

41  ปริญญาโท MBA (Finance) ,MS 

(Economic) Claremont Graduate 

University 

 ปริญญาตรี BBA, La Sierra University 

1.67 
 

ไม่ม ี ก.ย.56-ปัจจุบัน 

2554 - ปัจจุบัน 

2554 - ปัจจุบัน 

2554 - 2556 

รักษาการกรรมการผู้จดัการ 
กรรมการ, กรรมการบริหาร 

กรรมการ 

กรรมการ 

บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท มันตรา แอสเซ็ท จ ากัด 

บริษัท เพน พับลิชชิ่ง จ ากดั 
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ชื่อ-สกุล อายุ   

(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้น                      

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 

ต าแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

กรรมการบริหาร  อบรมหลักสตูร DAP 78/2009 2552 - 2556 กรรมการ, กรรมการบริหาร บริษัท อควา แอด จ ากัด (มหาชน) 
(4) นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร 

กรรมการ 
กรรมการบริหาร 

46  วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

 อบรมหลักสตูร DAP 9/2004 และ 
หลักสูตร DCP 42/2004 
 
 

8.89 
 

ไม่ม ี ก.พ.57-ปัจจุบัน 
2546-ปัจจุบัน 
 
2546-ปัจจุบัน 
2546-ปัจจุบัน 
2548-ปัจจบัน 
 
2549-ปัจจุบัน 
2551-ปัจจุบัน 
2554-ปัจจุบัน 
2555-ปัจจุบัน 

กรรมการ 
ประธานกรรมการบริหารและ

กรรมการผูจ้ัดการใหญ ่
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท พรอมท์นาว จ ากดั 
บริษัท แอดวานซ์ อินเทลลิเจ้นซ์ โมเดิร์นนิตี้ จ ากัด 
บริษัท โมเดอร์นฟอร์ม อินทิเกรชั่น เซอรว์ิสเซส 

จ ากัด 
บริษัท นวัตกรรมจามจุรี จ ากัด 
บริษัท ผลิตภณัฑ์นวัตกรรมจามจุรี จ ากัด 
บริษัท เอ็ม.ไอ.เอส.เอ้าทซ์อร์สซิ่ง จ ากัด 
บริษัท นัทธกันต์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

(5) นายกฤษฎา เจริญกลกจิ 
กรรมการ 

46  ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ 
 

ไม่ม ี ไม่ม ี 2556- ปัจจุบัน 
ส.ค 56 – ธ.ค.56   

เม.ย.56 – ส.ค.56 
 
2555 - ปัจจุบัน 

2552 - 2555 
2549 - 2552 

กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการ อิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ 
กรรมการ 

ที่ปรึกษาทางการเงิน 
ผู้อ านวยการอาวุโสฝ่าย

ประสานงานสถาบันการเงิน 

บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท อควา แอด จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์เปอเรชั่น จ ากดั 

(มหาชน) 
บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท กฤษดามหานคร จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท กฤษดามหานคร จ ากัด (มหาชน) 

 
(6) นางอรวรรณ เล็กรุ่งเรืองกิจ 

กรรมการ 
กรรมการผู้มอี านาจลงนาม 
กรรมการบริหาร 
 

48  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

 ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์

(เทคโนโลยีการอาหาร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 อบรมหลักสตูร DAP 98/2012 

ไม่ม ี ไม่ม ี 2556 – ปัจจุบัน 

2556 – ปัจจุบัน 

2556 – ปัจจุบัน 
2556 – ปัจจุบัน 
ส.ค.56 – ธ.ค.56 
2554 – 2556  
2548 – 2556  

กรรมการ / กรรมการบริหาร

กรรมการ 
กรรมการ  

กรรมการ 

กรรมการ 
กรรมการ 
ผู้จัดการ 

บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท อควา มีเดีย 360 จ ากัด 
บริษัท อควา แอด จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท มันตรา แอสเซ็ท จ ากัด 

บริษัท เพน พับลิชชิ่ง จ ากดั 
บริษัท เอ พลัส แพลนเนอร์ จ ากดั 
บริษัท แคปปิตอล อัลไลแอนซ์ จ ากัด 

(7) นางสาวปรานี รัตคาม 

กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ               
กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

50  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) 

 ปริญญาตรี การบัญชี  

ไม่ม ี ไม่ม ี 2553 – ปัจจุบัน 

 
พ.ค.56-ก.พ.57 
 

กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ 
กรรมการอิสระและประธาน

กรรมการตรวจสอบ 
 

บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

 
 

บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
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ชื่อ-สกุล อายุ   

(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้น                      

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 

ต าแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 อบรมหลักสตูร DAP 79/2009 

2552 – พ.ค.53 
 
2546 – ปัจจุบัน 

กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ 

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท อควา แอด จ ากัด (มหาชน) 

 

บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

(8) นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ 

กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

53  ปริญญาโท  
สาขาบริหารธุรกิจ-การตลาด 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 ปริญญาตรี อักษรศาสตร์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 อบรมหลักสตูร DAP 64/2007, RCC  
9/2009, DCP 151/2011 

ไม่ม ี ไม่ม ี 2556 – ปัจจุบัน  
 
2555 – ปัจจุบัน 

2554 – ปัจจุบัน 

2550 – ปัจจุบัน 

 
2549 – ปัจจุบัน 
 

2549 – ปัจจุบัน 

กรรมการอิสระ/กรรมการ

ตรวจสอบ 
กรรมการบรรษัทภิบาล 

กรรมการ 

กรรมการ และผู้อ านวยการสาย

งานบริหารองค์กร 
กรรมการ และรองกรรมการ

ผู้จัดการสายงานบริหารองค์กร 
กรรมการ 

บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท ทีอารซ์ี คอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) 

TRC Engineering LLC สาธารณรัฐสุลตา่นโอมาน 

บริษัท ทีอารซ์ี คอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 

บริษัท สหการวิศวกร จ ากดั 

 
บริษัท สหการวิศวกร จ ากดั 

(9) นางสาวเรวดี หวานชิด 
เลขานุการบริษัท 
ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ัดการ 
CFO 
 
 

44  ปริญญาโท คณะบริหารธุรกจิ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขา

การบัญชี มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 อบรมหลักสตูร DAP  79/2009 

ไม่ม ี ไม่ม ี ก.พ.57-ปัจจุบัน 

2555 – ก.พ.57 

2555 – ปัจจุบัน 

2551 – ปัจจุบัน 

2554 – พ.ย.56 

2556- ปัจจุบัน 

2555 – ปัจจุบัน 

2537 – 2551 

 

เลขานุการบริษัท 

กรรมการ 

ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ัดการ /CFO 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและ

การเงิน 

บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท อควา แอด จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท เพน พับลิชชิ่ง จ ากดั 

บริษัท อควา มีเดีย 360 จ ากัด 

บริษัท มันตรา แอสเซ็ท จ ากัด 

บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

 

(10) นายสุภชัย สถิตย์วิมล 

ผู้อ านวยการฝ่ายกฎหมายและบังคับ

คดี 

49 เนติบัณฑิตไทย  

ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง 

เนติบัณฑิตยสภา 

0.0001 
 

ไม่ม ี 2549 - ปัจจุบัน 

 

 

ผู้อ านวยการฝ่ายกฎหมายและ 

บังคับคดี 

 

บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
 
 

(11) นายไมตรี เตชะศรีอุดม 

ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาด 

48 ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์  

มหาวิทยาลัยกรงุเทพ 

 

ไม่ม ี ไม่ม ี  2541 - ปัจจุบัน 

  

ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาด 

 

บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
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ชื่อ-สกุล อายุ   

(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้น                      

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 

ต าแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

(12)นางสาวเสาวรส จันทรมิเวสกุล 

ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

 

   42 ปริญญาตรี สาขาการบัญชี   
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ไม่ม ี    ไม่มี 2556-ม.ค.57 
 
2553 – 2555  
 

2552 - 2553 

 

ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและ

การเงิน 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและ

การเงิน 

บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
 
 

(13) นางวิภา เฉลิมขวัญชัย 

ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

46 ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

รามค าแหง 

ไม่ม ี ไม่ม ี 2552 – ปัจจุบัน ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากร

บุคคล 
 

บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
 

หมายเหตุ: กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันของบริษัทประกอบด้วย นายพลสิทธิ ภูมิวสนะ นางอรวรรณ เล็กรุ่งเรืองกิจ นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการสองในสามคนนีล้งลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส าคัญของ

 บริษัท 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 

ประวัติความเป็นมา 

บริษทัได้เข้าจดทะเบียนเปน็หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2547 ภายใต้ชื่อ 
บริษทั  ดี อี แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) โดยใช้ช่ือย่อหลักทรัพย์ “DE”  และเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2550 บริษทั ไมด้า แอส
เซ็ท จํากัด (มหาชน) (MIDA) ได้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 12.95 และเข้ามาบริหาร ได้มีนโยบายหยุดการให้
สินเช่ือเช่าซ้ือเครื่องใช้ไฟฟ้า และรถรับจ้างสาธารณะ เนื่องจากพิจารณาแล้วไม่คุ้มค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ บรษิทัจะติดตาม
เก็บเงนิจากพอร์ตลูกหนี้เดิมเท่านัน้ โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างเครือข่ายของ MIDA ซ่ึงทําให้บรษิัทมเีงินสดเหลือและ
สามารถนําไปลงทุนในธุรกิจที่เหน็ว่ามีศักยภาพในการลงทุนเพื่อจะพัฒนาเปน็ธุรกิจหลักของบรษิัทต่อไป  

ปี 2550 บรษิัทได้ลงทุนในบริษทั เจ.อาร์.ดีล จํากัด ต่อมาเปลี่ยนชือ่เป็น บริษทั อควา คอร์เปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 
(ต่อมาในปี 2555 เปลี่ยนช่ือเป็น บริษทั อควา แอด จํากัด (มหาชน) (AQUA AD)) ในสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 50 ของทนุจด
ทะเบียน 300 ล้านบาท ซ่ึงประกอบธุรกิจใหบ้ริการเช่าพื้นที่ตดิตัง้ป้ายโฆษณา จัดหาพ้ืนที่ รับจ้างผลิตและติดตั้งงานโฆษณา
ประเภทต่างๆ โดยเน้นสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย และส่ือโฆษณาทีท่ํารายได้หลักให้กบั AQUA AD คือส่ือโฆษณา
ประเภทบิลบอรด์ (Billboard)  

ต่อมาในปี 2551 บริษทัลงทนุในบริษทั ไอ เอ็ม ซี ซี คอร์ป จํากัด (มหาชน) (ช่ือเดิม บรษิัท ไอ เอ็ม ซี ซี จํากัด) 
(IMCC) ซ่ึงประกอบธุรกิจหลักในการนําเข้าและจําหน่ายรถไฟฟ้าเอนกประสงค์ รถจักรยานยนต์ส่ีล้อ (เอทีวี) อะไหล่ และ
อื่นๆ จํานวน 15 ล้านหุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 4.03 ของทุนชําระแลว้ อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสที่ 2/2555 บริษทัพิจารณาตั้งค่า
เผื่อจากการด้อยค่าเงินลงทุนดังกล่าวทั้งจํานวน เนื่องจากบรษิัทประเมนิว่า เงินลงทุนดังกล่าวไม่อาจก่อให้เกดิประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจใดๆ แก่บริษทัในอนาคต และต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 มีมติ
อนุมัติใหจ้ําหน่ายเงินลงทุนใน IMCC ทั้งจํานวน ในราคา 7.45 ล้านบาท 

ปี 2551 บรษิัทไดเ้ปลี่ยนช่ือจากเดิม  “บริษัท ดี อี แคปปิตอล จํากัด (มหาชน)” เป็น “บรษิัท ซันไชน์ คอร์เปอเรช่ัน 
จํากัด (มหาชน)” โดยใช้ช่ือย่อ “SSE”  

ปี 2553 บรษิัทได้ลงทุนในบริษทั ออร่า ดรีม จํากัด (ซ่ึงประกอบธุรกิจโรงแรม 209 ห้อง และเซอร์วิส อพาร์ท เมนท์  
88 ห้อง ในจงัหวัดนครปฐม) ทัง้นี้โครงการดงักล่าวอยู่ระหว่างก่อสร้าง และคาดว่าจะเปิดใช้งานไดใ้นปี 2558 

เดือนเมษายน 2553 บริษทัและบริษทัย่อยได้ลงทุนเพื่อซ้ือหุน้สามัญเพิ่มทุนใหมข่องบรษิทั ปาร์คกิ้ง แมนเนจเม้นท ์
จํากัด ซ่ึงประกอบธุรกิจใหบ้ริการจัดการระบบจัดเกบ็เงนิในที่จอดรถยนต์และจักรยานยนต์ และให้บริการด้านดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในสนามบนิสุวรรณภูมิ อย่างไรก็ตามบริษัทและบริษัทย่อยได้พจิารณาตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเงนิลงทนุดังกล่าวทั้ง
จํานวนแล้ว เนื่องจากบริษทัประเมินว่า เงินลงทนุดังกล่าวไม่อาจก่อให้เกิดประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจใดๆ แก่บริษทัในอนาคต  

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 บริษทัเปลี่ยนช่ือเป็น “บริษทั พี พลัส พี จํากัด (มหาชน)” โดยใช้ช่ือย่อ “PLUS” และมีการ
เข้าซ้ือหุ้นบริษทั โรงพิมพ์ตะวันออก จํากัด (มหาชน) “EPCO” ซ่ึงเป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในสัดส่วนไม่เกนิ
ร้อยละ 44.15 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้ว  

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 บรษิทัได้เปลี่ยนชื่อจากเดิม “บริษทั พ ีพลัส พี จํากัด (มหาชน)” เปน็ “บริษทั อควา คอร์
เปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)” โดยใช้ช่ือย่อ “AQUA” และได้จดทะเบียนเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555  
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ธุรกิจขายเช่าซ้ือ 
บริษัทดําเนินธุรกิจขายเช่าซ้ือสินค้ายี่ห้อ “ไดสตาร์” ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องใช้สํานักงาน 

รถจักรยานยนต์ และอื่นๆ พร้อมบริการก่อน และหลังการขายถึงบ้านให้แก่กลุ่มลูกค้ารายย่อยระดับกลาง-ล่างที่อาศัยอยู่นอกเขต
เทศบาลในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทหยุดธุรกิจด้านนี้แล้ว 

   
ธุรกิจให้บริการเช่าโครงป้ายเพื่อติดตั้งป้ายโฆษณา 

ปี 2550 บริษทัได้ลงทุนใน AQUA AD ซ่ึงประกอบธุรกิจใหบ้รกิารเช่าพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณา จดัหาพ้ืนที่ รบัจ้าง
ผลิตและติดตัง้งานโฆษณาประเภทต่างๆ โดยเนน้สื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย และส่ือโฆษณาที่ทาํรายได้หลักให้กับ AQUA 
AD คือส่ือโฆษณาประเภทบิลบอร์ด (Billboard) เมื่อปลายปี 2554 บรษิัทได้พิจารณาลงทุนโดยการซ้ือโครงป้ายโฆษณาและ
สิทธิการเช่าจากผู้ประกอบการอืน่ รวมถึงการสร้างโครงป้ายโฆษณาใหม่ เพื่อให้มทีรัพย์สินที่สามารถดําเนินธุรกิจในนามของ
บริษทัได้ ทั้งนี้การดําเนนิธุรกิจดงักล่าวเป็นการดําเนินธุรกิจเดียวกนักับ AQUA AD ซ่ึงเปน็บรษิัทย่อยที่บรษิัทถือหุ้นร้อยละ 
100 การบรหิารงานกลุ่มบรษิัทใช้บุคลากรเดียวกัน ส่วนการบริหารงานขายกลุ่มบรษิัทได้แบ่งการขายดังนี้ (1) ป้ายทีเ่ป็น
ทรัพย์สินของบริษทัขายตามสังกดัของป้ายนั้นๆ (2) ป้ายที่เช่าช่วงมาจากผู้ประกอบการอ่ืนขายในนามบริษทั (3) ในกรณีที่มี
การขายป้ายหลาย ๆ ประเภทให้กบัลูกค้ารายเดียวต่อสัญญา จะขายในนามบรษิัท 

 
ธุรกิจการลงทุนและการพัฒนา สรรหาธุรกิจหลัก 
1. บริษัท อควา แอด จํากัด (มหาชน) (“AQUA AD”)   

ในเดือนมีนาคม 2550 บริษัทได้ลงทุนในบริษัท อควา แอด จํากัด (มหาชน) (เดิมช่ือ บริษัท เจ.อาร์.ดีล จํากัด และ 
บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)) ในสัดส่วนร้อยละ 50 โดยการซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ AQUA AD จํานวน 1.5 ล้าน
หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท มูลค่าเงินลงทุน 150 ล้านบาท โดย AQUA AD ประกอบธุรกิจให้บริการเช่าพื้นที่และรับจ้างผลิตส่ือ
ป้ายโฆษณาและบันเทิง โดยมุ่งเน้นงานโฆษณาที่ใช้ส่ือป้ายโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) ซ่ึงสินค้าหลักของ 
AQUA AD คือส่ือป้ายโฆษณาประเภท Billboard และเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2554 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2554 อนุมัติ
ให้บริษัทเข้าซ้ือหุ้น AQUA AD ส่วนที่เหลือ ปัจจุบันบริษัทถือหุ้น AQUA AD คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2556 อนุมัติให้จําหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ
ของบริษัท อควา แอด จํากัด (มหาชน) (“AQUA AD”) จํานวน 105,151,997 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 26.00 ของจํานวนหุ้นที่ชําระแล้ว ในราคาหุ้นละ 2.66 บาท รวมมูลค่า 279,494,008 บาท ให้แก่บริษัท วธน แคปปิตัล จํากัด 
(มหาชน) (“WAT”) ปัจจุบันบริษัทถือหุ้น AQUA AD คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 73.99 

 
2. บริษทั ไอ เอ็ม ซี ซี คอร์ป จํากัด (มหาชน)) (“IMCC”) 

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์  2551 บริษัทได้ลงทุนระยะยาวในบริษัท ไอ เอ็ม ซี ซี คอร์ป จํากัด (มหาชน) (เดิมช่ือ บริษัท 
ไอ เอ็ม ซี ซี จํากัด) ซ่ึงประกอบธุรกิจหลักในการนําเข้าและจําหน่ายรถไฟฟ้าเอนกประสงค์ รถจักรยานยนต์ส่ีล้อ (เอทีวี) 
อะไหล่และอื่นๆ มูลค่า 37.50 ล้านบาท คิดเป็นจํานวนหุ้น 15 ล้านหุ้น หรือสัดส่วนร้อยละ 4.03 ของทุนจดทะเบียน อย่างไรก็
ตาม ในไตรมาสที่ 2/2555 บริษัทพิจารณาตั้งค่าเผื่อจากการด้อยค่าเงินลงทุนดังกล่าวทั้งจํานวน เนื่องจากบริษัทประเมินว่า เงิน
ลงทุนดังกล่าวไม่อาจก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใดๆ แก่บริษัทในอนาคต และต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 
3/2556 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 มีมติอนุมัติให้จําหน่ายเงินลงทุนใน IMCC ทั้งจํานวน ในราคา 7.45 ล้านบาท 
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3. บริษัท ออร่า ดรีม จํากัด  
เมื่อเดือนมีนาคม 2553 บริษัทได้ลงทุนระยะยาวใน บริษัท ออร่า ดรีม จํากัด ซ่ึงประกอบธุรกิจโรงแรม 209 ห้อง 

และเซอร์วิส อพาร์ทเมนท์  88 ห้อง ในจังหวัดนครปฐม มีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท มูลค่าเงินลงทุน 29.9 ล้านบาท หรือคิด
เป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 9.90 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างก่อสร้าง และคาดว่าจะเปิดใช้งานได้
ในปี 2558 

 
4. บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จํากัด (มหาชน) (EPCO) 

เมื่อเดือนมิถุนายน 2553 บริษัทได้ลงทุนระยะยาวในบริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จํากัด (มหาชน) ซ่ึงดําเนินธุรกิจ
โรงพิมพ์ในลักษณะครบวงจรโดยให้บริการตั้งแต่วางแผนการผลิตจนกระทั่งเข้าเล่มเป็นส่ิงพิมพ์สําเร็จรูป  มีทุนจดทะเบียน 
953,508,751 บาท ทุนเรียกชําระแล้ว 524,793,567 บาท เป็นหุ้นสามัญ 524,793,567 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยปัจจุบันบริษัท
ถือหุ้นในสัดส่วน 231,713,070 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.15 ของหุ้นที่เรียกชําระแล้ว คิดเป็นเงินลงทุน 449.64 ล้านบาท  

ตั้งแต่ปี 2554  EPCO ได้มีการขยายธุรกิจโดยการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ โดยในพฤศจิกายน 2554  EPCO ลงทุนในบริษัท บ่อพลอย โซล่าร์ จํากัด (ช่ือเดิม บริษัท ไอเฟค กรีน เพาเวอร์ 
พลัส จํากัด) โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 76 ซ่ึงประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ อ .บ่อพลอย จ.
กาญจนบุรี ขนาดกําลังการผลิต 10 เมกะวัตต์ โดยได้เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เพื่อจําหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2555  

ในเดือน พฤศจิกายน 2555 บริษัท เอ็ปโก้ กรีน พาวเวอร์ พลัส  จํากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยที่ EPCO ถือหุ้นในอัตรา
ร้อยละ 100 ได้ลงทุนซ้ือหุ้นสามัญของ บริษัท อะควาติส เอ็นเนอร์จี จํากัด (Aquatist) ในสัดส่วนร้อยละ 100 จาก Sungen 
Investments Holding Limited จานวนเงิน 15.00 ล้านบาท โดย “Aquatist” ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.97 ในบริษัท ลพบุรี โซ
ล่า จํากัด (“Lopburi”) ซ่ึง Lopburi มีสิทธิในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าที่ปริมาณพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์สูงสุด 5 เมกะวัตต์ โดย
ได้เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เพื่อจําหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555 

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2557 คณะกรรมการบริษัทของ EPCO มีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัท เอ็ปโก้ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด 
เป็นบริษัทย่อย เพื่อลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น ขนาด 23 MW ในเขตพื้นที่ คูริฮาร่า 
จังหวัดมิยากิ ประเทศญี่ปุ่น ซ่ึงมีใบอนุญาตขายไฟฟ้าผลิตจากโซล่าร์เซลไม่เกิน 10 MW(AC) ที่ราคา 40 เยนต่อหน่วย เป็นเวลา 
20 ปี และ 13 MW(AC) ที่ราคา 36 เยนต่อหน่วย เป็นเวลา 20 ปี บนพื้นที่ขนาด 410,172 ตารางเมตร หรือ 256.36 ไร ่
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โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบรษิัท 

รายได้หลักของบริษัทและบริษัทย่อย แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ (1) รายได้จากการขาย (2) รายได้ดอกผลเช่าซ้ือ และ (3) 
รายได้จากการให้บริการเช่าพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณา จัดหาพื้นที่ รับจ้างผลิต ติดตั้งงานโฆษณาประเภทต่าง ๆ ผลิตรายการโทรทัศน์ 
และขายเวลาโฆษณา โดยมีรายละเอียดของรายได้ดังนี้ 

ประเภทรายได ้
2554 2555 2556 

ลบ. % ลบ. % ลบ. % 
1.  รายได้จากการขาย :       
- กาแฟคั่วบด - - - - - - 
- นิตยสาร 16.97 4.57 36.87 9.15 27.50 4.70 
รวม 16.97 4.57 36.87 9.15 27.50 4.70 
2.  รายได้จากการบริการ :       
- รายได้ค่าโฆษณา 268.55 72.45 278.54 69.13 299.32 51.12 
- รายได้ค่าจ้างทําของ 45.34 12.23 58.09 14.42 57.60 9.84 
- รายการโทรทัศน์และเวลาโฆษณา - - - - - - 
- รายได้ค่าบริการประชาสัมพันธ์ 6.95 1.88 17.79 4.42 12.64 2.16 
รวม 320.84 86.56 354.42 87.97 369.56 63.12 
3.  รายได้ดอกผลเช่าซื้อ :       
- เครื่องใชไฟฟ้า 1.83 0.49 1.43 0.35 3.18 0.54 
- โทรศัพท ์ 0.09 0.02 0.02 0.01 0.89 0.15 
- รถยนต ์ 0.75 0.21 0.08 0.02 0.01 - 
รวม 2.67 0.72 1.53 0.38 4.08 0.69 
4.  รายได้อื่น :       
 - หนี้สูญรับคืน 6.53 1.76 2.69 0.67 2.06 0.35 
- กําไรจากการจําหน่ายอุปกรณ์ 0.20 0.08 - - 0.47 0.08 
- กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุน 14.48 3.91 - - 173.38 29.61 
- รายได้ดอกเบี้ยรบั - - 1.63 0.40 4.01 0.68 
- อื่นๆ 8.99 2.40 5.80 1.44 4.48 0.71 
รวม 30.20 8.15 10.12 2.51 184.40 31.49 
รวมรายได ้ 370.68 100.00 402.94 100.00 585.54 100.00 
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ภาวะการแข่งขันและแนวโน้มอุตสาหกรรม 

 

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและภาวะการแข่งขันและผูป้ระกอบการธุรกิจเช่าซ้ือ 
เนื่องจากบริษัทได้หยุดให้สินเช่ือเช่าซ้ือเครื่องใช้ไฟฟ้า และอื่นๆ ตั้งแต่ปี 2550 ตามที่แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว บริษัทพิจารณา

แล้วว่า ข้อมูลส่วนนี้ไม่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน และการเปิดเ ผยข้อมูลในส่วนนี้อาจจะไม่สะท้อนให้เห็นถึง
สถานการณ์ที่แท้จริงได้ จึงยกเลิกการเปิดเผยข้อมูลในส่วนนี้ 

 
ธุรกิจให้บริการและผลิตส่ือป้ายโฆษณา 
ในปี 2550 บรษิัทได้ลงทนุในบรษิัท อควา แอด จํากัด (มหาชน) (ช่ือเดิม บริษทั เจ.อาร์.ดีล จํากัด และบริษทั อควา คอร์

เปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)) “AQUA AD” ด้วยเงินลงทุน 150 ลา้นบาท ประกอบธุรกิจให้บริการเช่าพื้นที่ติดตัง้ป้ายโฆษณา , 
จัดหาพ้ืนที่, รับจ้างผลิตและติดตั้งงานโฆษณาประเภทต่าง ๆ  โดยเนน้สื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยประเภทบิลบอร์ด  
(Billboard) บรษิทั เล็งเห็นว่าธุรกิจให้เช่าพื้นที่ติดตัง้ป้ายโฆษณาเป็นธุรกิจที่มัน่คง มีรายได้สมํ่าเสมอจากการเช่าจากลูกค้า
ประจํา (Recurring Revenue) มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีและค่อนข้างแนน่อน อีกทัง้เป็นธุรกจิที่ต้องอาศัยความรู ้
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในธุรกิจเป็นอย่างดี บริษทัจึงมีความเชื่อม่ันว่าการลงทุนในธุรกิจประเภทสื่อโฆษณาจะเป็น
การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนทีด่ีและยั่งยืนต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว   

เมื่อปลายปี 2554 บริษทัได้พิจารณาลงทุนโดยการซ้ือโครงป้ายโฆษณาและสิทธิการเช่าจากผู้ประกอบการอ่ืน รวมถึง
การสร้างโครงป้ายโฆษณาใหม่ เพื่อให้มีทรัพย์สินที่สามารถดําเนนิธุรกิจในนามของบริษทัได้ ทัง้นี้การดําเนินธุรกิจดังกล่าวเป็น
การดําเนินธุรกิจเดียวกันกับ AQUA AD ซ่ึงเป็นบรษิัทย่อยที่บรษิัทถือหุ้นร้อยละ 100 การบรหิารงานกลุ่มบริษทัใช้บคุลากร
เดียวกัน ส่วนการบริหารงานขายกลุ่มบริษัทได้แบ่งการขายดังนี้ (1) ป้ายที่เป็นทรัพย์สินของบรษิทัขายตามสังกัดของป้ายนัน้ๆ 
(2) ป้ายทีเ่ช่าช่วงมาจากผู้ประกอบการอ่ืนขายในนามบรษิัท (3) ในกรณีที่มีการขายป้ายหลาย ๆ ประเภทให้กับลูกค้ารายเดียวต่อ
สัญญา จะขายในนามบริษทั 

สําหรับแนวโน้มในอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมส่ือโฆษณาประเภทสื่อป้ายโฆษณา ภายนอกที่
อยู่อาศัย มีลักษณะของการใช้กลไกราคาเป็นเครื่องมือในการจูงใจลูกค้ามากขึ้นโดยเฉพาะป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ (Billboard) 
ซ่ึงเป็นส่ือโฆษณาที่มีอัตราค่าโฆษณาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกบัสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยประเภทอื่น และเจ้าของสินค้าและ
บริการ รวมถึงเอเยนซี่มีแนวโนม้ในการใช้ส่ือโฆษณาภายนอกทีอ่ยู่อาศัยขนาดเล็กที่มีอัตราการค่าโฆษณาต่ํากว่าในการโฆษณา
แต่ละแคมเปญ ด้วยเหตุดังกล่าวทําให้ผู้บริการส่ือโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยทีน่ําเสนอส่ือโฆษณาขนาดเล็กรปูแบบใหม่มี
จํานวนเพิ่มขึ้น เนื่องจากการพัฒนาส่ือโฆษณาลักษณะดังกล่าวสามารถทําได้ค่อนข้างง่ายและใช้งบลงทุนไม่มาก ซ่ึงกลุ่มบริษทั 
เองได้มีการปรบัตัวในการพัฒนาส่ือโฆษณาทั้งหมดที่มีอยู่ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กให้มีสัดส่วนที่สมดุลมากขึ้น นอกจากนี ้
ส่ือโฆษณามีแนวโน้มไปยังสื่อที่เป็นป้ายระบบดิจติอลมากขึ้น โดยบรษิัทกําหนดนโยบายใหข้ยายการลงทุนในส่ือป้ายระบบ
ดิจิตอลเพิ่ม เพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาด  อย่างไรก็ตามในช่วงระยะ 3-5 ป ีกลุ่มบริษทัเล็งเหน็ว่า การเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะเปน็ไป
ในลักษณะคล้อยตามสภาวะเศรษฐกิจ ซ่ึงการใช้ส่ือป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ยังจะคงเปน็สัดส่วนหลักของการใช้ส่ือโฆษณา
ภายนอกที่อยู่อาศัยต่อไป 
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ  

1. โครงสร้างการถือหุ้น 
ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดทะเบียนล่าสุด วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 มีดังนี้ 

ลําดับที ่ ช่ือบุคคล/นิตบิคุคล 
จํานวนหุน้ 
(ล้านหุ้น) 

ร้อยละของจํานวนหุน้ 
ที่จําหน่ายแล้วทั้งหมด 

1. SIAM MEDIA LIMITED 315,000,000 17.52 
2. กลุ่มเอี้ยวศิวิกูล ประกอบด้วย 244,987,200 13.63 
  นางสาวชวัลลักษณ์  เอี้ยวศิวิกูล 143,847,674 8.00 
 นางสาวจิตวดี เอี้ยวศิวิกูล 54,514,838 3.03 
 นายสรศักดิ์  เอี้ยวศิวิกูล 18,134,628 1.01 
 นางสาวภาวิณี เอี้ยวศิวิกูล 14,903,846 0.83 

 นางทิพวรรณ ปัญญาจิรวุฒิ 10,871,600 0.60 
 นางนิภาวัลย์  เอี้ยวศิวิกูล 2,384,614 0.13 
 นายสุวัฒน์ชัย ปัญญาจิรวุฒิ 330,000 0.02 

3. นางสาวรุ่งระวี  เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย ์ 161,513,541 8.98 
4. นายศิริวัฒน์ วงศจ์ารุกร 80,000,000 4.45 
5. นางจิตธาดา  เปาอินทร ์ 79,500,000 4.42 
6. บริษทั ศูนย์รบัฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จํากัด 

เพื่อผู้ฝาก 68,506,200 3.81 
7. นายศิร์วสิษฎ์   สายน้ําผึ้ง 65,000,000 3.62 
8. นายกฤตศิลป์ ฉลองขวัญ 53,500,000 2.98 
9. นางเฉลา วัฒนสมบัต ิ 50,813,700 2.83 
10. นางสาวเพียงใจ ทาอุบล 40,000,000 2.22 
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2. การจัดการ 
       โครงสร้างการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

บุคคลและธรการ

Human Resource & Admin

พัฒนาธุรกิจ ขาย บัญชี กฎหมาย

Business Development Sales Accounting Legal

บรหิารทรพัย์สนิ สนับสนุนการขาย การเงิน

Assets Management Sales Support Finance

บรหิารการลงทุน รายไดแ้ละจดัเก็บ

Investment Management Income & Collection

บรหิารความเสีย่ง

Risk Management

ประชาสมัพันธ์

Public Relation

เลขานุการบรษัิท

Company Secretary

Internal Audit

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน

Nomination and Remuneration Committee

คณะกรรมการตรวจสอบ

Audit Committee

ส านักตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบรษัิท

Board of Directors

คณะกรรมการบรหิาร

Executive Committee

กรรมการผู้จดัการ

Managing Director

IT Support

โครงป้าย

Structural

ประสานงาน

Co-ordination

จดัซือ้

Procurement

ปฏิบตักิาร

Operation

สนับสนุนคอมพิวเตอร์

บรหิารงานตลาด

Marketing

ลงทุนและพัฒนาธุรกิจ

Investment & BD

บัญชแีละการเงิน

Accounting & Finnance

 
 

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารและ
คณะผู้บริหาร ในการจัดการและการกํากับดูแลธุรกิจของกลุ่มบริษัท  คณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้ยึดถือปฏิบัติตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีตามคําแนะนําของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงข้อเสนอแนะอื่นๆของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 

2.1  คณะกรรมการบรษิัท 
 

ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 8 ท่าน ดงันี ้
1. นายจุลสิงห ์ วสันตสิงห์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการ 
2. นายวัชรกิต ิ วัชโรทัย  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นายพลสิทธ ิ ภูมิวสนะ  กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการ 
4. นายศิริวัฒน ์ วงศ์จารุกร กรรมการ 
5. นายกฤษฎา เจริญกลกิจ กรรมการ 
6. นางอรวรรณ เล็กรุ่งเรืองกจิ กรรมการ 
7. นางสาวปรานี รัตคาม  กรรมการอิสระ 
8. นางพจนีย ์ เผ่าสวัสดิ์  กรรมการอิสระ 
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กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนั 
กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันของบริษัทประกอบด้วย นายพลสิทธิ ภูมิวสนะ นางอรวรรณ เล็กรุ่งเรืองกิจ  นายศิริวัฒน์ 

วงศ์จารุกร กรรมการสองในสามคนลงลายมือช่ือร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท  
ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2547 ซ่ึงมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม ได้กําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่

ของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้  
คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่กํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ  มติของที่

ประชุมผู้ถือหุ้น กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงาน การบริหารเงิน การบริหารความเส่ียงของกิจการ และจัดให้มีระบบการ
ควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสําคัญ รวมถึงการกํากับและ
ควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการจํานวนหนึ่งให้เป็นกรรมการบริหารเพื่อดําเนินการอย่าง
หนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทมีอํานาจดําเนินการ
เรื่องต่างๆของกิจการได้เอง  เว้นแต่อํานาจในการดําเนินการดังต่อไปนี้จะกระทําได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน 

1) เรื่องที่กฎหมายกําหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
2) การทํารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
และในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

3) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สําคัญให้แก่บุคคลอื่น 
4) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
5) การทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สําคัญ การมอบหมายให้บุคคล

อื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น 
6) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท 
7) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัท 
8) การควบหรือเลิกบริษัท 
9) เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด 

 
2.2  คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้ 
1. นายพลสิทธ ิ ภูมิวสนะ   รักษาการกรรมการผู้จัดการ 
2. นางอรวรรณ เล็กรุ่งเรืองกิจ  กรรมการบริหาร 
3. นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร  กรรมการบริหาร 
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ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร 
ตามมติคณะกรรมการบรษิัท ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554 และครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2554 ซ่ึงมี

คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมได้กําหนดขอบเขตอํานาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร ดังนี้ 
1) มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการขอกู้ยมืหรือการขอสินเช่ือใด   ๆ   ของบริษทัฯ ภายในวงเงนิสําหรับแต่ละรายการไม่เกิน50 

ล้านบาท หรือจํานวนเทียบเท่า 
2) มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการดําเนนิงานเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบรษิัทฯ เช่น การจัดซื้อสินค้า โครงป้ายโฆษณา

ยานพาหนะ วัสดุเครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องใช้ การอนุมัตคิ่าใช้จ่าย การอนุมัติการตัดหนี้สูญ เป็นตน้ ภายในวงเงินสําหรบัแต่
ละรายการไม่เกิน 50 ล้านบาท หรือจํานวนเทียบเท่า 

3) มีอํานาจพิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารทุน   ตราสารหนี้   ภายใต้วงเงินลงทุนไมเ่กิน 50 ล้านบาท   ทั้งนี้ใน
การพิจารณาเข้าทํารายการต้องคํานวณขนาดรายการตามเกณฑ์การได้มา หรือจําหน่ายไปของสินทรพัย์ 

4) มีอํานาจในการจดัการและบรหิารกิจการของบริษทัฯ   ตามวัตถุประสงค์   ข้อบังคบั     มติที่ประชุมผู้ถือหุน้และมตทิี่
ประชุมคณะกรรมการบรษิัททุกประการ 

5) พิจารณาโครงสร้างองค์กรและการบริหารงานบุคลากรของบรษิทั 
6) มีหน้าที่กําหนดและเสนอแนะนโยบายแนวทางธุรกิจ    และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบรษิัท   เพื่อพจิารณาและขออนุมัติตอ่

คณะกรรมการบริษทั 
7) มีหน้าทีจ่ัดทําแผนงบประมาณสําหรับการประกอบธุรกิจประจําปี และงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
8) มีอํานาจและหน้าที่ดําเนินการตามนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนงบประมาณสําหรับการประกอบ

ธุรกิจประจําปีและงบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่ไดร้ับการอนุมัตจิากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 
9) มีอํานาจในการดําเนินการในการทําธุรกรรมทางการเงินกับสถาบนัการเงิน  ในเรื่องการเปิดบัญชีกับธนาคาร, สถาบัน

การเงิน และการขอหนังสือค้ําประกันจากธนาคาร, สถาบันการเงินภายในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท 
10) ปฏิบตัิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท 
11) มีหน้าที่รายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบในวาระทีค่ณะกรรมการบริหารมีมติอนุมัติแล้ว ในการประชุมครัง้ต่อไป 

 
ทั้งนี้ การอนุมัติการเข้าทํารายการดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเปน็การอนุมัติการเข้าทํารายการที่ทําใหค้ณะกรรมการ

บริหาร หรือผู้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติการเข้าทํารายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมคีวามขัดแยง้ ที่มีสว่น
ได้เสีย หรืออาจมคีวามขัดแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษทัและตามที่สํานักงาน กลต. กําหนด) กบับรษิัทหรอื
บริษทัย่อย 
 
2.3  คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ประกอบด้วยกรรมการรวม 3 ท่าน ได้แก ่
1. นายวัชรกิต ิ วัชโรทัย ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นางสาวปรานี รัตคาม กรรมการตรวจสอบ 
3. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ กรรมการตรวจสอบ 
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ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 14/2547 และมีการทบทวนอีกในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 18/2551 เมื่อวันที่ 

13 พฤศจิกายน 2551 ซ่ึงมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม ได้กําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัท

และรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้การดําเนินงานมีมาตรฐานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น โดยมี
ขอบเขตการกํากับดูแล ดังนี้  

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และรับผิดชอบตามข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์ฯ และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้การดําเนินงานมีมาตรฐานที่จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น โดยมีขอบเขตการกํากับดูแล ดังนี้  

1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเช่ือถือได้ 
2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล 
3) สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ข้อกําหนดของตลาด

หลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท กําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  ประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของผู้สอบบัญชี รวมถึงการดํารงความอิสระให้ผู้สอบบัญชีในการปฏิบัติงาน 
5) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย และพิจารณาความดีความชอบ มอบหมายงานและรวมถึง

การดํารงไว้ซ่ึงความอิสระให้แก่หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
6) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนด

ของตลาดหลักทรัพย์ 
7) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซ่ึงรายงานดังกล่าวต้องลงนาม

โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ 

หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
2.4  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ ์2557 ประกอบด้วยกรรมการรวม 3 ท่าน ได้แก ่
1. นายวัชรกิต ิ วัชโรทัย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
2. นางสาวปรานี รัตคาม กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
3. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
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ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2549 และมีการทบทวนอีกในที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม  2553 ซ่ึงมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุม ได้กําหนดขอบเขต
อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้ 

1) กําหนดหลักเกณฑ์ นโยบาย และวิธีการในการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมมาเป็นกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และ ที่ปรึกษา
ของบริษัทโดยคํานึงถึงความรู้ ความสามารถ ช่ือเสียง ประสบการณ์ และเกียรติประวัติที่ดี ประกอบการพิจารณา  

2) กําหนดโครงสร้างผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่นสําหรับกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และที่ปรึกษา โดยเปรียบเทียบกับ
กลุ่มธุรกิจเดียวกัน หรือ กับธุรกิจอื่นที่ใกล้เคียงกัน 

3) ปฏิบัติหน้าที่ในการสรรหาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และหลักการต่างๆ ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสําคัญ ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง 

 
2.5  คณะผู้บริหาร   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วยผู้บริหารจํานวน 6 ท่าน ดังนี้ 
1. นายพลสิทธ ิ ภูมิวสนะ รักษาการกรรมการผู้จัดการ 
2. นางสาวเรวดี หวานชิด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารสูงสุดฝ่ายบัญชีและการเงิน 
3.  นายไมตรี  เตชะศรีอุดม  ผู้อํานวยการฝ่ายการตลาด    
4.  นายสุภชัย   สถิตย์วิมล ผู้อํานวยการฝ่ายกฎหมายและบังคับคดี 
5.  นางสาวเสาวรส  จันทรมิเวสกุล ผู้อํานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
6.  นางวิภา เฉลิมขวัญชัย ผู้อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของกรรมการผู้จัดการ 
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554 และครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2554 ซ่ึงมี

คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม ได้กําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ ดังนี้  
ให้กรรมการผู้จัดการ มีอํานาจดําเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมาย ซ่ึงอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับ

ของบริษัททั้งนี้ การมอบอํานาจดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอํานาจที่ทําให้สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด กับบริษัทหรือบริษัทย่อย 

กรรมการผู้จัดการมีขอบเขตอํานาจหน้าที่ ดังนี้ 
1) ดําเนินการและบริหารจัดการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทและสามารถอนุมัติรายการที่เป็นธุรกรรมตามปกติ ของ

บริษัท เช่น การจัดซ้ือสินค้า โครงป้ายโฆษณา ยานพาหนะ วัสดุ เครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องใช้ การอนุมัติค่าใช้จ่าย การ
อนุมัติการขายเช่าซ้ือ การอนุมัติการตัดหนี้สูญ และการว่าจ้างที่ปรึกษาด้านต่างๆ เป็นต้น  ที่มีมูลค่าสําหรับแต่ละ
รายการที่ไม่เกิน 15 ล้านบาท 

2) มีอํานาจจัดการดําเนินการลงทุนในตราสารทุน  ตราสารหนี้   ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและ/
หรือคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ ในการพิจารณาเข้าทํารายการต้องคํานวณขนาดรายการตามเกณฑ์การได้มาหรือ
จําหน่ายไปของทรัพย์สิน 

3) ดําเนินการและบริหารจัดการ  การดําเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ   แผนธุรกิจและกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว 
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4) มอบอํานาจหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นใดที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควรทําหน้าที่แทนกรรมการผู้จัดการในเรื่องที่
จําเป็นและสมควร โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการผู้จัดการ ซ่ึงอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบ
ข้อบังคับของบริษัท 

5) มีหน้าที่จัดทํา เสนอแนะ   และกําหนดนโนบายแนวทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท เพื่อนําเสนอและขอ
อนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาอนุมัติเห็นชอบในแต่ละคราว และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร ในแต่ละคราว 

6)  มีหน้าที่จัดทําและจัดการโครงสร้างองค์กรและการบริหารงานบุคลากรของบริษัท      เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณา 

 
ประวัติการท าผิดกฎหมาย 

 ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทไม่มีผู้ใดเคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือ
ต้องคดี เนื่องจากการกระทําทุจริต หรือเคยถูกฟ้องล้มละลาย หรือถูกต้องโทษอาญา หรือมีข้อพิพาท หรือการถูกฟ้องร้องซ่ึงอยู่ใน
ระหว่างการตัดสิน 

 

3. การสรรหากรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร 
การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทผ่านคณะกรรมการสรรหา วิธีการสรรหากรรมการจะ

กระทําโดยคณะกรรมการสรรหาซ่ึงจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังพิจารณาถึง
ประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถ จากนั้นจึงนํารายช่ือเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง  

 
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการของบริษัทจะกระทําโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการของบริษัทมหาชน 

ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 
 (ข) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป 

(ค)    บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึง
มีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด 
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4. ค่าตอบแทนผู้บริหารประจ าปี 
ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงนิ 

 ค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 
ล าดับ 

 
ชื่อ – สกุล 

 
เข้าใหม่ 
ปี 2556 

ลาออก 
ปี 2556 

จ านวนครั้ง  
ที่ประชุม 

รวมบ าเหน็จและเบี้ย
ประชุม (บาท) 

1 นายวัชรกิติ วัชโรทัย 9/4/56  5/7 430,000 
2 พลตํารวจโทฉลอง สนใจ  2/5/56 5/5 155,000 
3 นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์  18/9/56 7/8 120,000 
4 นางจริยา นักสอน  31/7/56 7/7 105,000 
5 นายพลสิทธิ ภูมิวสนะ   11/11 175,000 
6 นางสาวเรวดี หวานชิด   11/11 175,000 
7 นายกฤษฎา เจริญกลกิจ 9/4/56  6/7 170,000 
8 นางอรวรรณ เล็กรุ่งเรืองกิจ 29/9/56  2/2 45,000 
9 นายนันท์มนัส โพธิ์แดง  4/4/56 1/3 35,000 
10 นายสุรัตน์ จิรจรัสพร  4/4/56 3/3 45,000 
11 นางสาวปรานี รัตคาม   9/11 470,000 
12 นางพจนีย ์ เผ่าสวัสดิ์ 10/5/56  5/5 205,000 
13 นายนันทพงศ์ กวีวุฒิศิลป์ 10/5/56  5/5 275,000 
14 นายธานินทร์ วนสุธานนท์ 10/5/56  4/5 265,000 
15 นายจิรัฐติ์ โมกขะสมิต  18/4/56 2/4 45,000 
16 พ.ต.ท.เทพปทาน นิพิวรรณ์  2/5/56 5/5 65,000 
14 นายภัทรกร อักษรวรนารถ  2/5/56 4/5 75,000 
15 นางสาวเสาวรส จันทรมิเวสกุล (เลขา)   - 60,000 
16 นางอรทัย เนตรเรือง (เลขา) 1/3/56  - 50,000 

รวมทั้งสิ้น 2,965,000 
 

         ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
รายการ ปี  2556 

จ านวน (ท่าน) จ านวน (บาท) รายละเอียดค่าตอบแทน 
ผู้บริหาร 6 7,763,740.10 เงินเดือน โบนัส  เงินสมทบประกันสังคม  และ เงิน

สมทบกองทนุสํารองเลี้ยงชีพ 
 

5. รายงานการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
บริษัทมีนโยบายในการนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยในปี 2546 ที่ผ่านมา บริษัทได้มีการ

ปรับปรุงการดําเนินงานในหลายๆด้านเพื่อให้เป็นตามหลักการดังกล่าว โดยบริษัทเช่ือมั่นว่าการมีมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการที่ดี มี
ความโปร่งใสและยึดมั่นในหลักจริยธรรมจะทําให้บริษัทเป็นที่ยอมรับและสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมากขึ้นอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทในระยะยาว ทั้งนี้บริษัทได้กําหนดการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ดังต่อไปนี้ 
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1. นโยบายเกี่ยวกับการดแูลกิจการ 

บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดีต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจจึงได้กําหนดนโยบาย
เกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการโดยมุ่งเน้นให้ความสําคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคํานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย 
การให้ความสําคัญต่อระบบการตรวจสอบและควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเส่ียง การเปิดเผยข้อมูล และการกํากับดูแลฝ่าย
บริหารให้ดําเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ข้อกําหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ 

2. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น  
ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าตามที่กฎหมาย

กําหนด มีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการตรวจสอบการดําเนินการ  
สอบถาม และแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมโดยเท่าเทียมกัน อีกทั้ง บริษัทยังมีนโยบายเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้น โดยให้กรรมการ
อิสระเป็นผู้รับมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ หลังจากที่บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัท
มหาชนและนําหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วอีกด้วย  

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษัทให้ความสําคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มพนักงาน ผู้บริหาร เจ้าหนี้ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่

ค้า รวมถึงสังคมโดยรวมอย่างเหมาะสม และจะให้มีการร่วมมือกันระหว่าง ผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ ตามบทบาทและหน้าที่ 
เพื่อให้กิจการของบริษัทดําเนินไปด้วยดี มีความมั่นคง และตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 

4. การประชุมผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการของบริษัทได้ให้ความสําคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นอย่างยิ่ง โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะ

มีกรรมการเข้าร่วมประชุมด้วย โดยระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุมจะได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีการตรวจสอบการ
ดําเนินงานของบริษัท สอบถามแสดงความคิดเห็น และเสนอแนะข้อคิดเห็นหรือแนวทางต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน และจะได้ทําการ
บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สําคัญไว้ในรายงานการประชุม 

5. ภาวะผู้น าและวิสัยทัศน ์
คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัทและกํากับดูแลให้ฝ่าย

บริหารดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่กิจการ และความ
มั่นคงสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทยังได้กําหนดขอบเขตและอํานาจหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบไว้อย่างชัดเจนอีกด้วย 

6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยคํานึงผลประโยชน์ของ

บริษัทเป็นหลัก หากบริษัทมีรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะนําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นรายการดังกล่าว นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้
เสียของบริษัทอีกด้วย 

7. จริยธรรมธุรกิจ 
บริษัทมีข้อกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) และข้อกําหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติงานใน

ลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธุรกิจ ทั้งนี้บริษัทจะทําการออกข้อพึงปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
ของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร พนักงาน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต เที่ยง
ธรรม ทั้งต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
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8. การถ่วงดลุของกรรมการที่ไม่เปน็ผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทมี จํานวน 8 ท่าน ประกอบด้วย 
 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จํานวน  3  ท่าน 
 กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จํานวน 1 ท่าน และกรรมการอิสระ จํานวน 4 ท่าน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 62.5 ของ

จํานวนกรรมการทั้งคณะ 
9. การรวมหรอืการแยกต าแหน่งและความเป็นอิสระของคณะกรรมการ 

ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลคนเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ และโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล และ
การสอบทาน การบริหารงานของบริษัท 

10. คณะอนกุรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2547 เพื่อช่วยในการกํากับดูแล

กิจการของบริษัทโดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระจํานวน 3 ท่าน โดยอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นผู้ที่มี
ความรู้ด้านบัญชีหรือการเงิน มีขอบเขตและอํานาจหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดขอบเขต และอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2549 
ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระจํานวน 3 ท่าน มีขอบเขตหน้าที่พิจารณา สรรหา และคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถดํารง
ตําแหน่งกรรมการของบริษัท รวมทั้งการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรม  

11. ผลตอบแทนกรรมการและผู้บรหิาร 
บริษัทได้กําหนดค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม โดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ซ่ึงประกอบด้วย ค่าตอบแทนสําหรับกรรมการปีละไม่เกิน       3,000,000 บาท โดยมี
รายละเอียดดังนี้  

   ตําแหนง่  ต่อเดือน  ต่อครั้งที่ประชุม  

 ประธานคณะกรรมการ   20,000  10,000  

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบในฐานะประธาน คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัท 20,000  10,000  

 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  -  10,000  

 กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ  10,000  5,000  

 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  -  5,000  

 เลขานุการบริษัท 10,000  5,000  

สําหรับค่าตอบแทนผู้บริหารจะจ่ายตามผลการดําเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน โดยใช้
ข้อมูลค่าตอบแทนบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงผลประกอบการของบริษัทมาประกอบการพิจารณา 

 

12. การประชุมคณะกรรมการ 
บริษัทได้กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ําเสมอ และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจําเป็น โดยมีการ

กําหนดวาระอย่างชัดเจน และมีการส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มี
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เวลาศึกษาข้อมูลเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม และได้มีการจดบันทึกและจัดทํารายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง เพื่อให้
คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ ในปี 2556 ที่ผ่านมาคณะกรรมการมีการประชุมทั้งส้ิน จํานวน 11 ครั้ง การเข้า
ร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่าน สามารถสรุปได้ดังนี้ 
ล าดับ ชื่อ - สกุล วันที่ได้รับแต่งตั้ง วาระการด ารงต าแหนง่ การเข้าร่วมประชุม / 

    การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 
1 นายจุลสิงห ์ วสันตสิงห์ 27 ก.พ. 2557 ก.พ.57 - มี.ค.58 - 
2 นายวัชรกิต ิ วัชโรทัย 9 เม.ย. 2556 เม.ย.56 - มี.ค.58 5/7 
3 นายพลสิทธ ิ ภูมิวสนะ 2 ก.พ. 2554 เม.ย.56 - เม.ย.59 11/11 
4 นายศิริวัฒน ์ วงศ์จารุกร 6 ก.พ. 2557 ก.พ.57 - มี.ค.58 - 
5 นายกฤษฎา เจริญกลกิจ 9 เม.ย. 2556 เม.ย.56 - มี.ค.58 6/7 
6 นางอรวรรณ เล็กรุ่งเรืองกจิ 23 ก.ย. 2556 ก.ย.56 - มี.ค.58 2/2 
7 นางสาวปรานี รัตคาม 11 พ.ค. 2553 มี.ค.55 - มี.ค.58 9/11 
8 นางพจนีย ์ เผ่าสวัสดิ์ 10 พ.ค. 2556 พ.ค.56 - เม.ย.59 5/5 

13. รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท และข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏรายงานประจําปี งบ

การเงินดังกล่าวได้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย มีการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือ
ปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสําคัญอย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบการเงิน  

14. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน 
บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันการณ์ ให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่าง

ทั่วถึง โดยจัดให้มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) ซ่ึงเป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน ติดต่อและให้ข้อมูลของ
บริษัทแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน  ตลอดจนนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั่วไป  ให้มีความชัดเจนและโปร่งใส  ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถติดต่อ
หน่วยงานดังกล่าวได้ที่ e-mail address: investorrelation@aquacorp.co.th  
 
6. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)  
             - ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจํานวนเงินรวม      1,000,000     บาท 
             - สํานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชี  
               สังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจํานวนเงินรวม              -              บาท  
       6.2 ค่าบริการอื่น (non-audit fee) 
             ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจํานวนเงินรวม              9,900              บาท 
 
7.  การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

ในการกํากับดูแลการใช้ข้อมูลภายในนั้น บริษัทมีนโยบายห้ามมิให้ผู้บริหารนําข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์  ส่วน
ตน ซ่ึงรวมทั้งเพื่อการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยได้แจ้งนโยบายของบริษัทและกฎเกณฑ์แนวทางปฏิบัติและข้อเสนอแนะของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ผู้บริหารทุกท่านทราบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการห้าม

mailto:investorrelation@aquacorp.co.th
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มิให้ผู้บริหารนําข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน และห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบขอ้มลูภายใน
เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และไม่ซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือน
ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 
8.    บุคลากร 

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสําคัญต่อการพิจารณาจัดสรรกําลังคนให้เหมาะสมกับขนาดของหน่วยงาน  และเพื่อการเตรียม
ความพร้อมของกําลังคนต่อแผนงานในอนาคตด้วย โดยพนักงานของกลุ่มบริษัทแบ่งตามสายงานหลักได้ ดังนี้ 

 ฝ่าย ณ  31  ธ.ค. 2556 

1. ฝ่ายบริหารและเลขานุการ 7 
2. ฝ่ายลงทุนและพัฒนาธุรกิจ 1 
3. ฝ่ายบริหารงานตลาด 13 
4. ฝ่ายปฏบิัติการ 12 
5. ฝ่ายบัญชีและการเงิน 18 
6. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 9 
7. ฝ่ายกฎหมายและติดตามหนี ้ 3 
8. ฝ่ายตรวจสอบภายใน 1 
9. ฝ่ายสารสนเทศ 1 

รวม 66 
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ปัจจัยความเสี่ยง 
1. ความเสี่ยงจากการบริหารการเก็บเงินของลูกหนี้เช่าซื้อ 

เมื่อต้นปี 2550 บริษัทได้หยุดการให้สินเช่ือใหม่สําหรับธุรกิจเช่าซ้ือเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมทั้งหยุดการขายและปล่อยสินเช่ือใหม่
รถแท็กซ่ี โดยบริษัทได้บริหารการจัดเก็บเงินจากพอร์ตลูกหนี้เดิม ซ่ึงการดําเนินการดังกล่าวจะทําให้บริษัทมีเงินสดคงเหลือและถือว่า
เป็นแหล่งเงินทุนหลักของบริษัทที่ใช้ในการลงทุน ดังนั้น หากการบริหารการเก็บเงินไม่มีประสิทธิภาพจะมีผลกระทบต่อเงินลงทุน
ของบริษัทโดยตรง อย่างไรก็ตามบริษัทมีวิธีการบริหารการเก็บเงินจากลูกหนี้ดังกล่าวโดยอาศัยเครือข่ายที่มีอยู่ในช่องทางของบริษัท 
ไมด้า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริษัท ไมด้า ลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) และกลุ่มพนักงานในพื้นที่บางส่วน โดยกําหนดผลตอบแทน
ที่ให้เครือข่ายดังกล่าวมีความคล่องตัวในการดําเนินการและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบางส่วนลงได้ รวมทั้งการเร่งรัดการ
เก็บเงินโดยผ่านขบวนการยุติธรรมในกรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดชําระ ซ่ึงการดําเนินการดังกล่าวบริษัทได้ดําเนินการมาระยะเวลาหนึ่งแล้ว 
และลูกหนี้ส่วนใหญ่อยู่ในขั้นตอนของการบังคับคดีและขายทอดตลาดทรัพย์ที่ยึดมา ซ่ึงเป็นช่องทางหนึ่งที่บริษัทคาดว่าจะได้รับเงิน
จากลูกหนี้เพิ่มขึ้น  

ปัจจุบัน บริษัทไม่ได้ใช้ระบบการบริหารและจัดเก็บเงินผ่านเครือข่ายของ MIDA แล้ว เนื่องจากพอร์ตลูกหนี้ที่เหลืออยู่
ส่วนมากเป็นพอร์ตที่ไม่มีการเคลื่อนไหวแล้ว รวมทั้งต้องใช้การเร่งรัดในการจัดเก็บเงินผ่านขั้นตอนการฟ้องร้องดําเนินคดีและบังคับ
คดี  ทั้งนี้ลูกหนี้เช่าซ้ือทั้งหมดของบริษัทได้ตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสูญไว้ทั้งจํานวนแล้ว 

 
2. ความเสี่ยงจากการที่ผลตอบแทนจากการลงทุนในธุรกิจใหม่ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ 

บริษัทจะมีรายได้ประเภทเงินปันผลจากการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนั้นผลประกอบการและความสามารถใน
การขยายธุรกิจของบริษัท อควา แอด จํากัด (มหาชน)  บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จํากัด (มหาชน) และ/หรือ ของธุรกิจอื่นที่บริษัทเห็น
ว่ามีศักยภาพ จึงเป็นปัจจัยสําคัญที่มีผลกระทบต่อรายได้ในอนาคต ซ่ึงบริษัทอาจไม่มีความชํานาญด้านธุรกิจที่เข้าลงทุนและพึ่งพิงผู้
ถือหุ้นอีกฝ่ายในการดําเนินธุรกิจเป็นหลัก อีกทั้งธุรกิจใหม่ยังเป็นรายได้หลักของบริษัทในอนาคตอีกด้วย บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากผล
ประกอบการของบริษัทที่ลงทุน ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ อันอาจจะส่งผลกระทบต่อการด้อยค่าของเงินลงทุนซ่ึงจะกระทบต่อผล
การดําเนินงานของบริษัทต่อไปได้ แต่เนื่องจากบริษัทมีนโยบายในการประเมินการลงทุนที่รัดกุม ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาถึงโอกาส
ในการเติบโตของธุรกิจ การตรวจสอบสถานะของบริษัทก่อนการลงทุน รวมถึง เมื่อบริษัทเข้าลงทุนแล้ว บริษัทได้ส่งตัวแทนเข้าไป
ช่วยควบคุมและบริหารงาน ซ่ึงจะช่วยลดความเสี่ยงนี้ลงได้ในระดับหนึ่ง 

เมื่อปลายปี 2554 บริษัทได้พิจารณาลงทุนโดยการซ้ือโครงป้ายโฆษณาและสิทธิการเช่าจากผู้ประกอบการอื่น รวมถึงการ
สร้างโครงป้ายโฆษณาใหม่ เพื่อให้มีทรัพย์สินที่สามารถดําเนินธุรกิจในนามของบริษัทได้ ทั้งนี้การดําเนินธุรกิจดังกล่าวเป็นการ
ดําเนินธุรกิจเดียวกันกับ AQUA AD ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 การบริหารงานกลุ่มบริษัทใช้บุคลากรเดียวกัน ส่วน
การบริหารงานขายกลุ่มบริษัทได้แบ่งการขายดังนี้ (1) ป้ายที่เป็นทรัพย์สินของบริษัทขายตามสังกัดของป้ายนั้นๆ (2) ป้ายที่เช่าช่วงมา
จากผู้ประกอบการอื่นขายในนามบริษัท (3) ในกรณีที่มีการขายป้ายหลาย ๆ ประเภทให้กับลูกค้ารายเดียวต่อสัญญา จะขายในนาม
บริษัท ซ่ึงการดําเนินการดังกล่าวบริษัทคาดว่า บริษัทจะสามารถลดความเส่ียงจากการที่ผลตอบแทนจากบริษัทย่อยไม่เป็นไปตามที่
คาดการณ์ได้ระดับหนึ่ง 

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11/2556 มีมติให้ขายโครงป้ายโฆษณา โอน
สิทธิการเช่าและสิทธิต่างๆ ที่เกี่ยวกับป้ายโฆษณาทั้งหมดให้แก่ AQUA AD ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 เพื่อเป็นการ
ลดความเสี่ยงที่จะดําเนินการภายใต้ธุรกิจเดิม และการลดความเสี่ยงจากการลงทุนเพิ่มในการขยายธุรกิจส่ือโฆษณาตามความต้องการ
ของตลาด คือ ส่ือดิจิตอล เนื่องจากแนวโน้มที่ต้องลงทุนเพิ่มหรือปรับตัวในส่ือโฆษณาดิจิตอลต้องใช้เงินลงทุนที่ค่อนข้างมาก ดังนั้น 
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เพื่อเป็นการลดความเส่ียงของการดําเนินการภายใต้ธุรกิจเดิม หรือหากจะขยายการลงทุนเพิ่มในอนาคต บริษัทจําเป็นต้องการหา
พันธมิตรหรือผู้ร่วมทุนมาร่วมลงทุนกับบริษัทเพิ่มขึ้น 
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รายการระหว่างกัน  
1.รายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในระหว่างปี 2555 -2556 

 รายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย              [ หน่วย : พันบาท ] 
บุคคลที่เกี่ยวข้อง ลักษณะความสัมพันธ์ ประเภท งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ ลักษณะรายการ อายุสัญญา 

   ปี 2556 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555   
บริษัท มันตรา แอสเซ็ท 
จ ากัด 

เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือ
หุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ  
99.99 

1) เงินกู้ยืมระยะสั้น 

2) ดอกเบี้ยจ่าย 

- 
- 

- 
- 

- 
218 

9,560 
629 

เป็นรายการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัทย่อย ใน
ลักษณะตั๋วสัญญาใช้เงิน โดยคิดอัตราดอกเบี้ย เท่ากับ MLR’K-Bank  

เมื่อทวงถาม 

3) ลูกหนี้อื่น 

4) รายได้ค่าบริหารจัดการ 

- 
- 

- 
- 

- 
375 

50 
650 

เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่เกิดจากการปันส่วนค่าใช้จ่าย
ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย  

 

5) เงินปันผลรับ - - 1,430 720 เป็นรายการธุรกิจปกติ ซึ่งเป็นการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทย่อย  

บริษัท อควา แอด จ ากัด 
(มหาชน) (AQUA AD) 
 

เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือ
หุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 
100 

1) เงินกู้ยืมระยะสั้น 
2) ดอกเบี้ยค้างจ่าย 
3) ดอกเบี้ยจ่าย 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

47,233 
104 

7,745 

152,557 
- 

9,174 

เป็นรายการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัทย่อยใน
ลักษณะตั๋วสัญญาใช้เงิน โดยคิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 5% MLR’K-
Bank และ MLR’TMB-1%  

เมื่อทวงถาม 

4) ค่าเช่าโครงค้างจ่าย 
5) ค่าเช่าโครงป้ายโฆษณา 
6) รายได้ค่าสิทธิการเช่า 
7) กําไรจากการขายทรัพย์สิน 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

852 
4,673 
3,500 

42,239 

- 
15,148 

- 
- 

เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่เกิดจากการให้บริการเช่าโครง
ป้ายระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย 
เป็นรายการที่เกิดจากการขายโครงป้ายโฆษณาและโอนสิทธิการเช่า 
ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม 2556 

 

  8) ลูกหนี้อื่น 
9) เจ้าหนี้อื่นๆ 
10) รายได้ค่าบริหารจัดการ 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

5,448 
113 

14,639 

1,318 
96 

15,695 

เป็นค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บระหว่างกัน   

  11)  เจ้าหนี้เงินประกัน 
12)  รายได้อ่ืน 

 

- 
- 

- 
- 
 
 

764 

3,057 

764 
3,057 

 
 

เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่เป็นค่าเช่าและค่าบริการพ้ืนที่
สํานักงานรวมเนื้อที่ 575 ตรม. โดยคิดเดือนละ 258,250 บาท  และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนตามที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเป็นราคาที่เทียบได้กับราคาตลาด 
โดยสัญญาเช่าและบริการมีกําหนด 3 ป ี

1 ส.ค. 55   ถงึ 31 ก.ค. 
58 

  13)  เงินปันผลรับ - - 45,296 35,185 เป็นรายการธุรกิจปกติ ซึ่งเป็นการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทย่อย  
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 รายการที่เกี่ยวข้องกันกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 
บุคคลที่เกี่ยวข้อง ลักษณะความสัมพันธ์ ประเภท งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ ลักษณะรายการ อายุสัญญา 

   ปี 2556 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555   
บริษัท ไมด้า ลิสซ่ิง 
จ ากัด (มหาชน) (ML) 

มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
 

1) ค่าจ้างบริหาร 
หนี้รถยนต์ 

2) เจ้าหนี้อื่นๆ 
 
 

 

4 
 

- 

130 
 

3 
 
 

 

3 
 

- 

93 
 

2 
 
 
 

 

- ค่าบริหารจัดเก็บหนี้คิดในอัตราร้อยละ 6 ของยอดเงินค่าเช่าซื้อรถยนต์ที่
จัดเก็บได้โดยยังไม่มีการหักค่าใช้จ่าย ค่าดําเนินการติดตามนํารถยนต์กลับคืน
จากลูกหนี้คิดในอัตรา 10,000 และ 20,000 บาทต่อคัน และ ค่าดําเนินการ
ประเมินราคา/ประสานงานในการจัดประมูลจําหน่ายรถยึดคืนจากลูกหนี้คิดใน
อัตราร้อยละ 2 ของราคารถยนต์เช่าซื้อที่จําหน่ายผ่านการประมูล (รวมถึงค่า
ดําเนินการของตัวแทนการประมูล) 

 

  3) 3)   ลูกหนี้การค้า 

4)  ลูกหนี้อื่น 

5)  รายได้ค่าบริการ 

- 
- 

1,561 

          171 
34 

1,151 

- 
- 
- 

- 
34 

- 

เป็นค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บระหว่างกัน 
 

 

  6)  ดอกผลเช่าซื้อ 

7)  หนี้สินตาม

สัญญาเช่าซื้อ 

78 
 

- 

204 
 

1,627 

78 
 

- 

204 
 

1,627 

เป็นหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินและเช่าซื้อ 3 ปี (10 ม.ิย.54 -10
มิ.ย.57) 

บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท 
จ ากัด (มหาชน) 
(MIDA) 

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และมี
กรรมการเป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัท 

ค่าเช่าพ้ืนที่ 171 171 171 171 เป็นการเช่าพ้ืนที่เพื่อใช้เก็บเอกสารของบริษัท รวมเนื้อที่ 270 ตารางเมตร โดย
มีค่าเช่าในอัตราเดือนละ 14,220 บาท  

1 ปี (1 ก.ค.56- 30 
มิ.ย.57) และต่อ
สัญญาปีต่อปี 
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 รายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทร่วม 
บุคคลที่เกี่ยวข้อง ลักษณะความสัมพันธ์ ประเภท งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ ลักษณะรายการ อายุสัญญา 

   ปี 2556 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555   
บริษัท เจนเนอรัล เอนจิ
เนียริ่ง จ ากัด (มหาชน)  

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
(สิ้นสุดวันที่ 14 ส.ค.56)  

1) 1)   ค่าเช่าพ้ืนที่ 60 54 - - - ค่าเช่าพ้ืนที่ในการจัดเก็บเหล็กจากการร้ือถอนโครงป้าย 1 ม.ค.– 31 ธ.ค.57 

(GEN)  2) 2)   เจ้าหนี้อื่น 5 5 - -   

บริษัท  โรงพิมพ์
ตะวันออก จ ากัด 
(มหาชน) (EPCO) 

บริษัทร่วม (ถือหุ้นโดย
บริษัท สัดส่วนร้อยละ 44.15) 

1) เงินปันผลรับ 

2) ค่าใช้จ่ายอ่ืน 

3) เจ้าหนี้การค้า 

- 
32 

- 

- 
11 

252 

27,574 
32 

- 

23,171 
11 

- 

 เป็นรายการธุรกิจปกติ ซึ่งเป็นการลงทุนระยะยาวในหุ้นสามัญของEPCO 
ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 

 

บริษัท เพน พับลิชช่ิง 
จ ากัด 

เป็นบริษัทย่อยของ AQUA 
AD ซึ่ง AQUA AD เป็นบริษัท
ย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วน
ร้อยละ 100 (สิ้นสุดวันที่ 30 
พ.ย. 56) 

1)  ค่าส่งเสริมการ 
ขาย 

2)  รายได้อ่ืน 

        - 
 

- 

- 
 

- 

- 
 

4 

49 
 

1 

  

 3)  ลูกหนี้อื่น - - - 15   
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2.   มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 
เพื่ อ เป็นการคุ้มครองผู้ ลงทุนในกรณีที่ มี รายการระหว่างกันกับบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ งในอนาคต ทาง  

บริษัทจะจัดให้มีการกําหนดประเภทรายการ ราคาและเงื่อนไขต่างๆของแต่ละฝ่ายให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบ
และเปิดเผยรายการดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในกรณีที่มีการทํารายการระหว่างกันซ่ึงเป็นรายการที่เป็นปกติธุรกิจ 
กล่าวคือ รายการที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทและ/หรือเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์  คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ และรายงาน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท   

ในกรณีที่มีรายการระหว่างกันที่เป็นรายการที่ไม่เป็นปกติธุรกิจ หรือรายการอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท และ
อาจเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  บริษัทจะดําเนินการให้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาใน
เบื้องต้นก่อนที่จะมีการอนุมัติเพื่อเข้าทํารายการ  บริษัทจะจัดให้มีการพิจารณาโดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการ
ตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรมและมีนโยบายการกําหนดราคาที่เหมาะสม โดย
กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่ มีความชํานาญในการพิจารณา
รายการระหว่างกันใดๆ  บริษัทจะได้ให้ผู้เช่ียวชาญอิสระ หรือ ผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน
ดังกล่าว เพื่อนําไปรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม 

 

3.  นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 
ปัจจุบัน บริษัทดําเนินนโยบายในการเข้าทํารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นดังได้กล่าวมาแล้วและจะปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

ต่อไปในอนาคต  หากมีการเข้าทํารายการระหว่างกันที่เป็นไปตามการดําเนินธุรกิจปกติ บริษัทจะดําเนินการกําหนดร าคาและ
เงื่อนไขรายการต่างๆให้ชัดเจนและสามารถเปรียบเทียบได้กับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทฯจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทพิจารณาและให้แสดงความเห็นของความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทํารายการด้วย   

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมตลอดถึงการปฏิบัติตาม
ข้อกําหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจําหน่ายทรัพย์สินที่สําคัญของบริษัทหรือบริษัท
ย่อย และตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชี 
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การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
 รายได ้
ป ี2555 บริษัทมีรายได้รวม 402.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32.26 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.70 จากปี 2554 ซ่ึงมีรายได้รวม 

370.68 ล้านบาท  ประกอบด้วย 
- รายได้ค่าบริการ 354.42 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 33.58 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.47 จากปี 2554 โดยส่วนใหญเ่ป็น

รายได้จากป้ายโฆษณา ที่มีการลงทุนเพิ่มขึ้นเป็น 125 แห่งจากเดิมจาํนวน 79 แห่งในปี 2554 
- รายได้จากการขายของธุรกิจนติยสารของบรษิัทย่อย จํานวน 36.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.90 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อย

ละ 117.27 จากปี 2554  
- รายได้ดอกผลเช่าซ้ือ ตามสัญญาเช่าซ้ือที่เหลืออยู่จํานวน 1.53 ล้านบาท ลดลง 1.14 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 42.70 

จากป ี 2554 ทั้งนี้ รายไดด้อกผลเช่าซ้ือจะลดลงอย่างต่อเนื่องจนเป็นศนูย์ เนื่องจากบรษิัทได้หยุดปล่อยสินชื่อเช่าซ้ือ
แล้วตั้งแต่ป ี2550 

- รายได้อื่น 10.13 ล้านบาท ลดลง 20.07 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 66.46 จากป ี2554  
ปี 2556 บริษทัมีรายได้รวม 585.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 182.60 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 45.32 จากป ี2555 ประกอบด้วย 
- รายได้ค่าบริการ 369.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.14 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.27 จากปี 2555 จากจํานวนป้าย

โฆษณาทีเ่พิ่มขึ้น 
- รายได้จากการขาย 27.50 ล้านบาท ลดลง 9.37 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 25.41 จากป ี2555 
- รายได้ดอกผลเช่าซ้ือ 4.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.55 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 166.67 จากป ี2555 จากการรับรู้ดอก

ผลจากลูกหนี้ให้สิทธิเร็วขึน้ เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างหนี้ใหผ้่อนชําระส้ันลงลง อย่างไรก็ตาม รายได้ดอกผลเช่า
ซ้ือจะลดลงอย่างต่อเนื่องจนเป็นศูนย์ เนื่องจากบรษิัทได้หยุดปล่อยสินชื่อเช่าซ้ือแล้วตั้งแต่ปี 2550 

- กําไรจากการขายเงินลงทนุ 173.38 ล้านบาท ซ่ึงในปี 2555 ไม่มีรายการนี้ 
- รายได้อื่น 11.02 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 0.90 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.89 จากป ี2555 
 ต้นทุนขาย 
ในปี 2554 และปี 2555 ต้นทุนขายมาจากธุรกิจนิตยสารของบริษัท เพน พับลิสซ่ิง จํากัด จํานวน 7.16 ล้านบาท และจํานวน 

31.75 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.20 และร้อยละ 86.12 ของรายได้จากการขาย(ตามลําดับ) ในปี 2555 ต้นทุนขายมีเปอร์เซ็นต์ของ
ต้นทุนขายสูงกว่าปี 2554 เนื่องจากในปี 2555 มีการตัดจําหน่ายนิตยสารเก่าที่เกิดจากการเส่ือมสภาพจากภาวะน้ําท่วมเมื่อปลายปี 
2554 

ปี 2556 บริษัทมีต้นทุนขาย 18.65 ล้านบาท ลดลง 13.10 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 41.26 ตามรายได้จากการขายที่ลดลง 
และการบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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 ต้นทุนบรกิาร 
ปี 2555 บริษทัมีต้นทุนบริการ 174.91 ล้านบาท ลดลง 5.93 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.28 จากปี 2554 ซ่ึงมีตน้ทนุบริการ 

180.84 ล้านบาท โดยปี 2555 ตน้ทุนบริการคิดเปน็สัดส่วนร้อยละ 49.35 ของรายได้จากการบริการ ลดลงจากปี 2554 ซ่ึงมีสัดส่วน
ร้อยละ 56.36 เนื่องจากบรษิัทสามารถลดต้นทุนธุรกจิส่ือป้ายโฆษณาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ธุรกิจนิตยสารในปี 2554 ยังมี
การรับรู้รายการเข้างบการเงินรวมไม่เต็มป ี

ปี 2556 บรษิัทมตี้นทนุบริการ 183.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.13 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.65 จากปี 2555 โดยคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 49.53 ของรายไดจ้ากการให้บริการ  

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
ปี 2555 บรษิัทมคี่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร 177.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.68 ล้านบาท หรือเพิม่ขึ้นร้อยละ 7.68 จากป ี

2554 ซ่ึงมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 165.08 ล้านบาท โดยในปี 2555 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
44.12  ของรายได้รวม ใกล้เคียงกบัปี 2554 ซ่ึงคิดเปน็สัดส่วนร้อยละ 44.53 

ปี 2556 บริษทัมคี่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร 117.33 ล้านบาท ลดลง 60.43 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 34.00 จากป ี
2555 จากการบรหิารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยคิดเปน็สัดส่วนรอ้ยละ 20.04 ของรายได้รวม 

 ก าไรสุทธ ิ
ปี 2555 บริษทัมีกําไรสุทธิสําหรับงวด 23.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.17 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.85 จากปี 2554 ซ่ึงมี

กําไรสุทธ ิ17.21 ล้านบาท โดยเปน็ส่วนของบรษิทัใหญ่ 31.22 ล้านบาท และเป็นส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 0.18 ล้าน
บาท 

ปี 2556 บรษิัทมีกําไรสุทธิสําหรับงวด 290.95 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 267.57 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1,144.44 จากรายได้ที่
เพิ่มขึ้น และการบริหารตน้ทนุทีม่ีประสิทธิภาพ โดยเปน็ส่วนของบริษทัใหญ่ 291.14 ล้านบาท และเป็นส่วนของส่วนได้เสียที่ไมม่ี
อํานาจควบคุม (0.19) ล้านบาท 

 
ฐานะทางการเงิน 
 สินทรัพย ์
ณ ส้ินปี 2555 บรษิัทมีสินทรัพยร์วม 1,124.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น   79.78 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.64 จาก ณ ส้ินป ี

2554 ซ่ึงมีสินทรัพย์รวม 1,044.91 ล้านบาท โดยเปน็การเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์หมนุเวียน 54.55 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.45 
ส่วนใหญ่จากการเพิ่มขึน้ของเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด 62.63 ล้านบาท และเป็นการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 
25.23 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.88 ส่วนใหญ่จากการเพิม่ขึ้นของสินทรัพย์ประเภทโครงป้ายโฆษณาซ่ึงแสดงไว้ใน ที่ดิน 
อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ 73.65 ล้านบาท 

ณ ส้ินปี 2556 บริษทัมีสินทรัพย์รวม 1,547.24 ล้านบาท โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียน 354.21 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 159.10 ส่วนใหญเ่ป็นการเพิ่มขึ้นของเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด 382.60 ลา้นบาท และเป็นการเพิ่มขึ้นของ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 68.34 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 7.58 ส่วนใหญ่จากการเพิ่มขึน้ของเงินลงทุนในบรษิัทร่วม 30.08 ล้าน
บาท และสินทรัพย์ประเภทโครงป้ายโฆษณาซ่ึงแสดงไว้ใน ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ 62.48 ล้านบาท  
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 หนี้สิน 
ณ ส้ินปี 2555 บรษิัทมหีนี้สินรวม 198.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 56.40 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 39.71 จาก ณ ส้ินปี 2554 

ซ่ึงมีหนี้สินรวม 142.02 ล้านบาท โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียน 34.53 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 61.19 ส่วนใหญ่จาก
การเพิ่มขึ้นของเงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 23.44 ล้านบาท และเป็นการเพิ่มขึน้ของ
หนี้สินไม่หมนุเวียน 21.87 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 25.55 ส่วนใหญจ่ากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
21.76 ล้านบาท เพื่อใช้ลงทุนในโครงป้ายโฆษณา 

ณ ส้ินปี 2556 บริษทัมีหนี้สินรวม 213.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 7.56 จาก ณ ส้ินปี 2555 โดย
เป็นการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมนุเวียน 4.90 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.39 ส่วนใหญ่จากการเพิ่มขึ้นของเงนิกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงินส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 19.13 ล้านบาท และเป็นการเพิ่มขึ้นของหนี้สินไม่หมุนเวียน 10.10 ล้านบาท หรอื
เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.40 ส่วนใหญจ่ากการเพิ่มขึ้นของเงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 12.02 ล้านบาท เพื่อใช้ลงทุนในโครงป้าย
โฆษณา  

 ส่วนของผูถ้ือหุ้น 
ณ ส้ินปี 2555 บริษทัมีส่วนของผู้ถือหุ้น 926.27 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 23.38 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 2.59 จาก ณ ส้ินปี 

2555 โดยเป็นส่วนของบรษิทัใหญ่ 921.57 ล้านบาท และส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 4.70 ล้านบาท 
ณ ส้ินปี 2556 บริษทัมีส่วนของผูถ้ือหุ้น 1,333.82 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 407.55 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 44.00 จาก ณ ส้ิน

ปี 2555 โดยเปน็ส่วนของบริษทัใหญ่ 1,224.41 ล้านบาท และส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 109.42 ล้านบาท 
 
สภาพคล่อง 
 กระแสเงินสด 
ปี 2555 บรษิัทมีกระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น 78.42 ล้านบาท โดยเป็นการเพิ่มขึน้ของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนนิงาน 

51.96 ล้านบาท และการเพิ่มขึน้ของกระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 58.40 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไป
จากกิจกรรมลงทนุ 31.94 ล้านบาท 

ปี 2556 บรษิทัมีกระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น 319.99 ล้านบาท โดยเป็นการเพิ่มขึน้ของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนนิงาน 
8.91 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ 340.55 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปจาก
กิจกรรมจัดหาเงนิ (29.47) ล้านบาท 
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รายงานของผูส้อบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผู้ถือหุ้น บริษทั อควา คอร์เปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)  
 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะ
บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบ
กระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ  
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าและการน าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท า งบการเงินที่
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า ได้
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผน
และปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคัญ หรือไม่ 

 

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ านวนเงินและการเปดิเผย
ข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการ
แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความ
เส่ียงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าและการน าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควร
ของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชทีีผู่บ้รหิาร
ใช้และความสมเหตุสมผลของการประมาณการทางบัญชีที่จัดท าขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน าเสนองบการเงิน
โดยรวม 

 

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ต่อ)  - 2 -  

 
ความเห็น 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัท
ย่อย และของเฉพาะบริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และผลการด าเนินงานรวมและ
เฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางเงิน 
 
ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น 
 ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 และ ข้อ 5 เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี
เน่ืองจากการน ามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบัติ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข
ต่อกรณีนี้แต่อย่างใด 
 
 
 
 

 
 
 
 

( นางสาวชวนา   วิวฒัน์พนชาต ิ) 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบยีน 4712 

 

 

 

ส านักงานปีติเสว ี 
8/4  ชั้น 1,3  ซอยวิภาวดี 44 
เขตจตุจักร  กรงุเทพมหานคร 

วันที่ 19 กมุภาพันธ์ 2557 
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31 ธันวาคม 2556    31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธันวาคม 2556    31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555

หมายเหตุ (ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 456,830,794.13      74,225,678.29        11,603,785.29         323,868,406.52      18,341,634.50        653,867.13             

เงินลงทุนช่ัวคราว 1,900.00                2,430.00                1,450.00                1,900.00                2,430.00                1,450.00                 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น - สุทธิ 6.2 และ 8 105,261,537.95      129,428,534.85      125,858,640.48       23,452,343.30        17,051,725.36        3,749,003.31           

สินค้าคงเหลอื - สุทธิ 9 405,673.70            10,696,262.29        17,045,366.93         -                       -                       -                        

ลกูหนีต้ามสัญญาเช่าซือ้/สัญญาเช่า

ทางการเงินและเงินให้กู้ยืมส่วนท่ีถงึ

ก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 10 1,947,610.25          1,402,366.93          2,848,737.60          1,947,610.25          1,402,366.93          2,350,262.07           

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอ่ืนส่วนท่ี

ถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 549,051.03            308,097.16            278,866.20             -                       -                       -                        

ลกูหนีต้ามสัญญาให้สิทธิส่วนที่ถงึ

ก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 11 6,020,826.67          1,817,600.14          772,052.14             6,020,826.67          1,817,600.14          772,052.14             

สินทรพัย์หมุนเวียนอ่ืน 5,822,089.21          4,747,154.45          9,671,045.14          3,178,678.18          2,351,742.19          1,791,539.95           

สินทรพัย์ไม่หมุนเวียนที่ถอืไว้เพ่ือขาย 12 -                       -                       -                        34,986,584.08        -                       -                        

รวมสินทรพัย์หมุนเวียน 576,839,482.94      222,628,124.11      168,079,943.78       393,456,349.00      40,967,499.12        9,318,174.60           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระ

ค้ าประกัน 13 18,530,772.52        13,851,246.52        14,767,736.50         97,400.00              97,400.00              5,149,826.71           

ลกูหนีต้ามสัญญาเช่าซือ้/สัญญาเช่า

ทางการเงินและเงินให้กู้ยืม - สุทธิ 10 1,512,797.81          3,852,340.52          4,561,799.08          1,512,797.81          3,852,340.52          4,561,799.08           

ลกูหนีต้ามสัญญาให้สิทธิ - สุทธิ 11 -                       15,264,951.32        17,048,963.21         -                       15,264,951.32        17,048,963.21         

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอ่ืน - สุทธิ 9,450.93                349,809.77            657,906.93             -                       -                       -                        

เงินลงทุนในบรษิทัย่อย 14 -                       -                       -                        324,034,715.01      437,600,719.53      437,600,719.53       

เงินลงทุนในบรษิทัรว่ม 14 470,959,269.59      440,877,392.15      434,728,205.02       449,636,537.01      449,636,537.01      449,636,537.01       

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 15 30,900,000.00        30,900,000.00        69,180,982.00         29,900,000.00        29,900,000.00        69,180,982.00         

เงินจ่ายลว่งหนา้ค่าหุ้นจอง - สุทธิ 16 -                       -                       -                        -                       -                       -                        

เงินลงทุนในสิทธิเรยีกรอ้ง - สุทธิ 17 -                       -                       -                        -                       -                       -                        

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 18 370,912,263.65      308,434,094.85      234,777,134.31       27,230,097.62        62,895,577.93        61,734,588.76         

สินทรพัย์ภาษเีงินได้รอการตดับัญชี 4 และ19 67,338,351.60        80,087,657.91        88,108,409.58         55,700,381.48        62,452,006.44        68,938,278.27         

สินทรพัย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 10,238,915.91        8,445,826.00          12,999,323.07         2,873,093.25          823,647.59            691,622.61             

รวมสินทรพัย์ไม่หมุนเวียน 970,401,822.01      902,063,319.04      876,830,459.70       890,985,022.18      1,062,523,180.34    1,114,543,317.18     

รวมสินทรัพย์ 1,547,241,304.95    1,124,691,443.15    1,044,910,403.48    1,284,441,371.18    1,103,490,679.46    1,123,861,491.78     

บริษัท อควา คอร์เปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2556

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนว่ย : บาท
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31 ธันวาคม 2556    31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธันวาคม 2556    31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555

หมายเหตุ (ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน  

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 20 5,457,012.77          10,984,527.68        1,126,030.29          -                       -                       1,126,030.29           

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 6.2 และ 21 41,983,133.09        49,593,663.28        46,163,079.71        13,780,221.50        13,987,096.06        2,852,620.81           

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบรษิทัย่อย 6.2 -                       -                       -                        47,232,717.01        162,117,609.12      168,339,805.92        

หนีส้ินตามสัญญาเช่าซือ้ส่วนท่ีถงึ

ก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 6.2 และ 22 881,495.47            2,397,843.76          3,387,855.93          881,495.47            2,397,843.76          3,387,855.93           

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ส่วนที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 23 45,456,246.25        26,329,265.63        2,886,497.22          -                       -                       -                         

ภาษเีงินได้ค้างจ่าย 1,141,210.93          521,685.99            1,420,597.98          -                       -                       -                         

หนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน 935,949.92            1,134,675.21          1,447,922.58          491,495.53            422,134.65            398,418.72              

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 95,855,048.43        90,961,661.55        56,431,983.71        62,385,929.51        178,924,683.59      176,104,731.67        

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน -

สุทธิ 23 95,227,959.65        83,213,416.39        61,405,414.77        -                       -                       37,805,708.73         

หนีส้ินตามสัญญาเช่าซือ้ - สุทธิ 6.2 และ 22 439,830.68            1,822,314.87          3,755,392.47          439,830.68            1,822,314.87          3,755,392.47           

ภาระผกูพันผลประโยชนพ์นกังาน 24 4,272,738.00          7,060,447.00          6,678,731.00          3,094,277.00          2,450,046.00          2,809,486.00           

หนีส้ินไม่หมุนเวียนอ่ืน 6.2 17,621,782.68        15,362,718.63        13,748,368.00        771,106.66            1,259,901.17          1,162,502.75           

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 117,562,311.01      107,458,896.89      85,587,906.24        4,305,214.34          5,532,262.04          45,533,089.95         

รวมหนีสิ้น 213,417,359.44      198,420,558.44      142,019,889.95       66,691,143.85        184,456,945.63      221,637,821.62        

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรอืนหุ้น 25

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 3,971,255,452 หุ้น มูลค่า

หุ้นละ 0.50 บาท ในปี 2556 

   หุ้นสามัญ 2,471,255,452 หุ้น มูลค่า 1,985,627,726.00    1,235,627,726.00    1,235,627,726.00    1,985,627,726.00    1,235,627,726.00    1,235,627,726.00     

หุ้นละ 0.50 บาท ในปี 2555 

ทุนที่ออกและช าระเตม็มูลค่าแลว้

   หุ้นสามัญ 1,797,845,670 หุ้น มูลค่า

หุ้นละ 0.50 บาท 898,922,835.00      898,922,835.00      898,922,835.00       898,922,835.00      898,922,835.00      898,922,835.00        

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 27,061,566.36        27,061,566.36        27,061,566.36        27,061,566.36        27,061,566.36        27,061,566.36         

ก าไร(ขาดทุน)สะสม 305,485,091.20      11,302,424.18        (11,898,312.47)       291,765,825.97      (6,950,667.53)         (23,760,731.20)        

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถอืหุ้น (7,061,991.32)         (15,719,249.20)       (15,719,249.20)       -                       -                       -                         

รวมส่วนของบรษิทัใหญ่ 1,224,407,501.24    921,567,576.34      898,366,839.69       1,217,750,227.33    919,033,733.83      902,223,670.16        

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 109,416,444.27      4,703,308.37          4,523,673.84          -                       -                       -                         

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,333,823,945.51    926,270,884.71      902,890,513.53       1,217,750,227.33    919,033,733.83      902,223,670.16        

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,547,241,304.95    1,124,691,443.15    1,044,910,403.48    1,284,441,371.18    1,103,490,679.46    1,123,861,491.78     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท อควา คอร์เปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2556

หนว่ย : บาท
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หนว่ย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ปี 2556    ปี 2555 ปี 2556    ปี 2555

หมายเหตุ (ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่)
การด าเนนิงานต่อเนือ่ง

รายได้

รายได้จากการขาย 6.1 27,500,007.99      36,866,550.52     -                     -                     

รายได้ค่าบรกิาร 369,560,586.78    354,417,519.44   -                     -                     

รายได้ดอกผลเช่าซือ้ 6.1 4,077,515.32        1,533,116.29       4,073,996.76        1,513,755.25       

รายได้เงินปันผล 6.1 -                     -                    74,300,073.03      59,076,768.86      

ก าไรจากการขายเงินลงทุน 173,381,285.98    -                    173,381,285.98    -                     

ก าไรจากการขายสินทรพัย์ถาวร 6.1 473,471.39          -                    -                     -                     

รายได้บรหิารงานจัดการ 6.1 50,000.00            -                    15,013,942.90      16,345,408.48      

รายได้อ่ืน 6.1 10,496,713.88      10,126,085.58     10,660,231.42      6,159,633.68       

   รวมรายได้ 585,539,581.34    402,943,271.83   277,429,530.09    83,095,566.27      

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 18,650,105.83      31,745,844.27     -                     -                     

ตน้ทุนบรกิาร 6.1 183,038,333.23    174,912,019.54   -                     -                     

ค่าใช้จ่ายในการขาย 28,078,224.79      38,015,004.73     -                     123,598.13          

ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร 6.1 80,314,181.06      139,735,621.45   (1,024,952.59)       39,708,079.93      

ขาดทุนจากการปรบัโครงสรา้งหนีแ้ละเงินลงทุน

ในสิทธิเรยีกรอ้ง 11 และ 17 8,943,781.53        -                    5,504,649.41        -                     

   รวมค่าใช้จ่าย 319,024,626.44    384,408,489.99   4,479,696.82        39,831,678.06      

ก าไรก่อนต้นทนุทางการเงินส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม

และภาษีเงินได้ 266,514,954.90    18,534,781.84     272,949,833.27    43,263,888.21      

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบรษิทัรว่ม 57,655,732.77      29,320,494.13     -                     -                     

ก าไรก่อนต้นทนุทางการเงินและภาษีเงินได้ 324,170,687.67    47,855,275.97     272,949,833.27    43,263,888.21      

ตน้ทุนทางการเงิน 6.1 (11,761,764.98)     (9,348,753.99)      (8,305,849.01)       (12,482,456.32)     

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 312,408,922.69    38,506,521.98     264,643,984.26    30,781,431.89      

ค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 12 และ 19 (21,464,222.20)     (15,126,136.62)    (6,793,889.13)       (6,455,531.11)      

ก าไรสุทธิส าหรับปี 290,944,700.49    23,380,385.36     257,850,095.13    24,325,900.78      

ก าไรเบ็ดเสรจ็อ่ืนส าหรบังวด - สุทธิจากภาษี -                     -                    -                     -                     

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีจากการด าเนนิงานต่อเนือ่ง 290,944,700.49    23,380,385.36     257,850,095.13    24,325,900.78      

การด าเนนิงานทีย่กเลิก

ก าไร(ขาดทุน) ส าหรบัปีจากการด าเนนิงานท่ียกเลกิ 12 -                     -                    40,866,398.37      (7,515,837.11)      

ก าไรสุทธิส าหรับปี 290,944,700.49    23,380,385.36     298,716,493.50    16,810,063.67      

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2556

งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ

บริษัท  อควา คอร์เปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

                                                     (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)                                   

                 

4.2 และ 20
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หนว่ย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ปี 2556    ปี 2555 ปี 2556    ปี 2555

หมายเหตุ (ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่)

การแบ่งก าไรสุทธสิ าหรับปี

ส่วนที่เป็นของผู้ถอืหุ้นบรษิทัใหญ่

ก าไร(ขาดทุน) จากการด าเนนิงานตอ่เนือ่ง -                     -                    257,850,095.13    24,325,900.78      

ก าไร(ขาดทุน) จากการด าเนนิงานที่ยกเลกิ -                     -                    40,866,398.37      (7,515,837.11)      

ส่วนที่เป็นของผู้ถอืหุ้นบรษิทัใหญ่ 291,140,283.92    23,200,736.65     298,716,493.50    16,810,063.67      

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (195,583.43)         179,648.71         

ก าไรสุทธสิ าหรับปี 290,944,700.49    23,380,385.36     

การแบ่งก าไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของผู้ถอืหุ้นบรษิทัใหญ่ 291,140,283.92    23,200,736.65     

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (195,583.43)         179,648.71         

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 290,944,700.49    23,380,385.36     

ก าไรต่อหุ้น (บาท : หุ้น) 27

ก าไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน

(ส่วนของผู้ถอืหุ้นบรษิทัใหญ่) 0.1619 0.0129 0.1662 0.0094 
จ านวนหุ้นสามัญถวัเฉล่ียถว่งน้ าหนกั (หุ้น) 1,797,845,670 1,797,845,670 1,797,845,670 1,797,845,670 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธนัวาคม 2556

บริษัท  อควา คอร์เปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ

                                                     (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)                                   4.2 และ 20
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ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกนิ ก าไร(ขาดทุน) รวมส่วนของ ส่วนได้เสียที่ รวม

ที่ออก มูลคา่หุ้น สะสม ส่วนเกนิทุนจากการเปลี่ยนแปลงส่วน ผูถ้อืหุ้น ไม่มีอ านาจ

หมายเหตุ และช าระแล้ว ได้เสียในบริษทัย่อย บริษทัใหญ่ ควบคมุ

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555 (กอ่นปรับปรุง) 898,922,835.00      27,061,566.36      (100,006,722.05)      (15,719,249.20)                             810,258,430.11          4,523,673.84           814,782,103.95           

ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี 4 และ 19 -                     -                   88,108,409.58         -                                           88,108,409.58 -                       88,108,409.58

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555 (หลังปรับปรุง) 898,922,835.00      27,061,566.36      (11,898,312.47) (15,719,249.20) 898,366,839.69          4,523,673.84           902,890,513.53           

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                     -                   23,200,736.65 -                                           23,200,736.65 179,648.71             23,380,385.36

เงินปันผลส่วนที่เป็นของส่วนได้เสีย

     ที่ไม่มีอ านาจควบคมุ -                     -                   -                      -                                           -                        (14.18) (14.18)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 898,922,835.00      27,061,566.36      11,302,424.18 (15,719,249.20) 921,567,576.34          4,703,308.37           926,270,884.71           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556 (กอ่นปรับปรุง) 898,922,835.00      27,061,566.36      (68,791,603.99)        (15,719,249.20)                             841,473,548.17          4,709,678.63           846,183,226.80           

ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี 4 และ 19 -                     -                   80,094,028.17         -                                           80,094,028.17 (6,370.26) 80,087,657.91

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556 (หลังปรับปรุง) 898,922,835.00      27,061,566.36      11,302,424.18         (15,719,249.20) 921,567,576.34          4,703,308.37           926,270,884.71           

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                     -                   291,140,283.92 -                                           291,140,283.92 (195,583.43) 290,944,700.49

การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษทัย่อย -                     -                   -                      8,657,257.88                               8,657,257.88 104,908,746.64 113,566,004.52

โอนกลับผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี

จากการขายบริษทัย่อย -                     -                   3,042,383.10          -                                           3,042,383.10 -                       3,042,383.10

เงินปันผลส่วนที่เป็นของส่วนได้เสีย

     ที่ไม่มีอ านาจควบคมุ -                     -                   -                      -                                           -                        (27.31) (27.31)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 898,922,835.00      27,061,566.36      305,485,091.20       (7,061,991.32) 1,224,407,501.24       109,416,444.27        1,333,823,945.51         

งบการเงินรวม

บริษัท อควา คอร์เปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31  ธนัวาคม 2556

หน่วย : บาท

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุ้น
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ทุนเรอืนหุ้น ส่วนเกิน ก าไร(ขาดทุน) รวม

ที่ออก มูลค่าหุ้น สะสม

หมายเหตุ และช าระแลว้

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 (ก่อนปรบัปรงุ) 898,922,835.00            27,061,566.36              (92,699,009.47)             833,285,391.89            

ผลสะสมของการเปลีย่นแปลงนโยบายบัญชี 4 และ 19 -                             -                              68,938,278.27              68,938,278.27              

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 (หลงัปรบัปรงุ) 898,922,835.00            27,061,566.36              (23,760,731.20)             902,223,670.16            

ก าไรเบ็ดเสรจ็รวมส าหรบัปี -                             -                              16,810,063.67              16,810,063.67              

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 898,922,835.00            27,061,566.36              (6,950,667.53)               919,033,733.83            

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 (ก่อนปรบัปรงุ) 898,922,835.00            27,061,566.36              (69,402,673.97)             856,581,727.39            

ผลสะสมของการเปลีย่นแปลงนโยบายบัญชี 4 และ 19 -                             -                              62,452,006.44              62,452,006.44              

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 (หลงัปรบัปรงุ) 898,922,835.00            27,061,566.36              (6,950,667.53) 919,033,733.83            

ก าไรเบ็ดเสรจ็รวมส าหรบัปี -                             -                              298,716,493.50 298,716,493.50            

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 898,922,835.00            27,061,566.36              291,765,825.97 1,217,750,227.33          

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

บริษัท อควา คอร์เปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธนัวาคม 2556

หนว่ย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(ยังไมไ่ด้
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หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ ปี 2556 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนนิงาน

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษเีงินได้ 312,408,922.69       38,506,521.98        264,643,984.26      30,781,431.89        

ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงานที่ยกเลิกก่อนภาษเีงินได้ 12 -                      -                      40,824,134.20        (7,485,096.38)        

     รายการปรับกระทบก าไร(ขาดทุน)สุทธิ

          เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน

     ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 18 56,445,364.70         47,320,275.19        10,451,927.51        10,602,491.69        

หนี้สูญ / หนี้สงสัยจะสูญ 35,175,122.83         9,939,520.72          31,298,698.15        7,353,176.63         

หนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ (59,344,615.01)        (21,817,179.05)       (49,367,885.36)       (18,779,250.97)       

ค่าเผือ่การลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ) 9 (7,500,000.00)         (2,681,362.25)         -                     -                     

(ก าไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร

และรื้อถอนโครงป้าย (40,056,591.96)        10,191,236.22        (39,139,275.08)       (5,297.13)             

(ก าไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลง

มูลค่าเงินลงทุนช่ัวคราว 530.00                  (980.00)                530.00                 (980.00)                

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน -                      37,500,000.00        -                     37,500,000.00        

(ก าไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน 14 และ 15 (133,938,902.88)      2,436,796.00          (135,881,285.98)     2,436,796.00         

กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า

ของเงินลงทุน 15 (37,500,000.00)        (2,436,796.00)         (37,500,000.00)       (2,436,796.00)        

ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้และเงินลงทุน

ในสิทธิเรียกร้อง 11 และ 17 8,943,781.53          -                      5,504,649.41         -                     

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน (2,787,709.00)         381,716.00            644,231.00           (359,440.00)          

ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนโครงป้าย 942,115.89             818,695.51            (54,970.22)            43,457.73             

ส่วนแบ่ง(ก าไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (57,655,732.77)        (29,320,494.13)       -                     -                     

     รายได้เงินปันผล -                      -                      (74,300,073.03)       (59,076,768.86)       

รายได้ดอกเบ้ียรับ (4,006,504.48)         (1,526,906.29)         (1,156,747.98)        (204,927.35)          

ดอกเบ้ียจ่าย 11,652,925.70         9,348,753.99          8,197,009.73         12,482,456.32        

     ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงานก่อน

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน 82,778,707.24         98,659,797.89        24,164,926.61        12,851,253.57        

ด าเนินงาน

สินทรัพย์ด าเนินงาน(เพิม่ขึ้น)ลดลง

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน 24,608,327.41         (3,332,255.97)         (6,210,946.34)        (13,312,722.05)       

สินค้าคงเหลือ 17,790,588.59         9,030,466.89          -                     -                     

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสัญญาเช่าทางการเงิน 19,962,911.25         14,055,849.16        19,576,479.53        13,093,428.04        

ลูกหนี้ตามสัญญาให้สิทธิ 5,844,882.45          738,463.89            5,844,882.45         738,463.89           

     สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน (1,074,934.74)         3,779,463.94          (826,935.99)          1,278,133.89         

     สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 1,514,818.63          8,196,786.71          54,923.76             291,283.36           

บริษัท  อควา คอร์เปอเรช่ัน  จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2556
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หน่วย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ ปี 2556 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555

หนี้สินด าเนินงานเพิม่ขึ้น(ลดลง)

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน (7,680,697.89)         3,646,261.77          (311,135.75)          11,573,155.52        

     หนี้สินหมุนเวยีนอ่ืน (198,725.32)            (313,247.37)           69,360.88             23,715.93             

     หนี้สินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 5,200.00                1,806.66               5,200.00              1,806.66              

เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 143,551,077.62       134,463,393.57       42,366,755.15        26,538,518.81        

จ่ายดอกเบ้ีย (11,582,758.00)        (9,824,432.19)         (8,092,748.54)        (12,921,136.59)       

จ่ายภาษเีงินได้นิตบุิคคล (8,930,923.77)         (10,503,159.83)       (2,114,011.29)        (2,261,644.48)        

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 123,037,395.85       114,135,801.55       32,159,995.32        11,355,737.74        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ (เพ่ิมข้ึน)ลดลง

     เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ าประกันลดลง

(เพิม่ขึ้น) (4,679,526.00)         916,489.98            -                     5,052,426.71         

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน 14 และ 15 288,047,290.50       780,982.00            286,947,290.50      1,780,982.00         

เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุน -                      -                      -                     -                     

เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 95,583,961.53         1,682,116.06          77,583,501.88        77,850.00             

     เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 18 (173,111,530.62)      (132,056,739.54)      (48,646,640.50)       (11,783,899.70)       

     เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอ่ืนลดลง 99,404.97              278,866.20            -                     -                     

ดอกเบ้ียรับ 3,339,115.10          1,526,906.29          966,276.38           204,927.35           

เงินปันผลส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (27.31)                  (14.18)                  -                     -                     

     เงินสดรับจากเงินปันผล 27,573,855.33         23,171,307.00        74,300,073.03        59,076,768.86        

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน 236,852,543.50       (103,700,086.19)      391,150,501.29      54,409,055.22        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน เพ่ิมข้ึน(ลดลง)

     เงินเบิกเกินบัญชี (5,527,514.91)         9,858,497.39          -                     (1,126,030.29)        

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษทัย่อย -                      -                      (114,884,892.11)     (6,222,196.80)        

รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 69,600,000.00         122,669,300.06       -                     -                     

จ่ายช าระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (38,458,476.12)        (77,418,530.03)       -                     (37,805,708.73)       

จ่ายช าระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่า

ทางการเงิน (2,898,832.48)         (2,923,089.78)         (2,898,832.48)        (2,923,089.77)        

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 22,715,176.49         52,186,177.64        (117,783,724.59)     (48,077,025.59)       

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ 382,605,115.84 62,621,893.00 305,526,772.02 17,687,767.37 

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดต้นปี 74,225,678.29         11,603,785.29        18,341,634.50        653,867.13           

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดปลายปี 456,830,794.13       74,225,678.29        323,868,406.52 18,341,634.50 

การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับกระแสเงินสดเพ่ิมเติม

1. จ านวนที่ยังไม่ได้เบิกใช้ของวงเงินสินเช่ือที่อาจจะน ามาใช้

เพือ่กิจกรรมด าเนินงานในอนาคต (หน่วย : พนับาท) 21,543                  19,015                 -                     -                     

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2556

บริษัท  อควา คอร์เปอเรช่ัน  จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด(ต่อ)
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1. ข้อมูลทัว่ไป

บรษิทั อควา คอรเ์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) (เดิมช่ือ บรษิทั พี พลสั พี จ ากัด (มหาชน))   ซึง่ตอ่ไปเรยีกว่า  "บรษิทั" จัดตั้ง

ขึ้นเป็นบรษิทัมหาชนจ ากัด    ตามกฎหมายไทย   ทะเบียนเลขที่ 0107547000397   เม่ือวันที่ 20 เมษายน 2547    บรษิทัตั้งอยู่ 

ณ  เลขที่  121/68-69   ถนนรชัดาภิเษก   แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กรงุเทพมหานคร   ประกอบธุรกิจหลกัในการให้บรกิารเช่า

โครงป้ายเพ่ือตดิตั้งโฆษณา   และจ าหนา่ยให้เช่าซือ้เครื่องใช้ไฟฟ้า  โทรศัพท์มือถอื  รถจักรยานยนต ์รถยนต ์สินค้าอ่ืนๆ 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยด าเนนิงานทั้งหมดในประเทศไทย

2. เกณฑ์การจัดท างบการเงิน

2.1 เกณฑ์การจัดท างบการเงิน

งบการเงินนี ้   จัดท าขึ้นตามกฎหมายเป็นภาษาไทย  งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษได้จัดท าขึ้นเพ่ือความสะดวกของ

ผู้อ่านที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  ได้จัดท าขึ้นตามมาตฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยภายใต้

พระราชบัญญัตกิารบัญชี พ.ศ. 2543  ซึง่หมายความถงึ มาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใตพ้ระราชบัญญัตวิิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 

รวมถงึการตคีวามและแนวปฏิบัตทิางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถมัภ์    และตามข้อก าหนดของ

คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์   ว่าด้วยการจัดท าและน าเสนอรายงานทางการเงิน   ภายใตพ้ระราชบัญญัติ

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ น าเสนอตามเกณฑ์ที่ก าหนดในมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที่ 1    

(ปรบัปรงุ 2552)     เรื่อง  "การน าเสนองบการเงิน"     และแสดงรายการตามข้อก าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า   เรื่อง 

"ก าหนดรายการย่อที่ตอ้งมีในงบการเงิน  พ.ศ. 2554"     ลงวันที่ 28 กันยายน 2554   ออกตามความในพระราชบัญญัตกิารบัญชี  

พ.ศ. 2543  

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  แสดงหนว่ยเงินตราเป็นเงินบาท และมีการปัดเศษในหมายเหตปุระกอบ

งบการเงินเพ่ือให้แสดงเป็นหลกัพันบาท เว้นแตท่ี่ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน

2.2 หลกัการจัดท างบการเงินรวม

บรษิทัย่อย  หมายถงึ  บรษิทัที่บรษิทัใหญ่ในกลุม่บรษิทัมีสิทธิออกเสียงทั้งทางตรงและทางอ้อมมากกว่ากึ่งหนึง่ของ

สิทธิในการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถอืหุ้น    และที่คาดว่าจะเป็นไปได้ในปัจจุบันที่จะใช้สิทธิแปลงสภาพที่จะใช้สิทธิออกเสียง

ดังกลา่วหรอืมีอ านาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการด าเนนิงานของบรษิทัย่อย

บริษัท อควา คอร์เปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที ่31 ธันวาคม 2556



                                
  

บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)                                                           รายงานประจ าปี 2556 

52 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ่)

2. เกณฑ์การจัดท างบการเงิน (ตอ่)

2.2  หลกัการจัดท างบการเงินรวม (ตอ่)

  งบการเงินรวมนี ้ได้จัดท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบรษิทั อควา คอรเ์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) และบรษิทัย่อยดังตอ่ไปนี.้-

ปี 2556 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555

บรษิทัย่อย

บรษิทั อควา แอด จ ากัด (มหาชน) * 73.99       99.99       38.71       43.76       56.76       77.53          

บรษิทั มันตรา แอสเซท็ จ ากัด 99.99       99.99       1.25        0.20        0.12        0.36            

บรษิทัย่อยที่ถอืหุ้นผา่น บรษิทั อควา แอด จ ากัด (มหาชน)

บรษิทั อควา มีเดีย 360 จ ากัด 50.99       50.99       1.42        1.22        0.08        0.25            

บรษิทั เพน พับลชิช่ิง จ ากัด ** -          99.99       -          5.53        11.67       15.36          

บรษิทั มีเดีย แพลนเนอร ์

คอนซลัแทนท์ จ ากัด *** -          -          -          -          -          0.91            

บรษิทั อควา พอยท์ จ ากัด **** -          -          -          -          -          2.47            

* บรษิทัฯ ขายเงินลงทุนในหุ้นของบรษิทัย่อยบางส่วนดังกลา่วในไตรมาสที่ 4 ของปี 2556    (ดูหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ

14 ประกอบ)

** ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการของบรษิทัย่อย ครั้งที่ 5/2556 เม่ือวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 มีมตอินมัุติ

ให้จ าหนา่ยเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ บรษิทั เพน พับลชิช่ิง จ ากัด   ทั้งหมดจ านวน 639,998 หุ้น ให้กับบุคคลอ่ืน    ในอัตราหุ้นละ 

1.718 บาท  รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 1.10 ลา้นบาท  มีขาดทุนจากการจ าหนา่ยเงินลงทุน จ านวน 16.90 ลา้นบาท   ซึง่แสดงไว้ใน

งบก าไรหรอืขาดทุน

*** ในไตรมาสที่ 3  ของปี 2555  ที่ประชุมคณะกรรมการของบรษิทัย่อย ครั้งที่ 5/2555  เม่ือวันที่ 10 สิงหาคม 2555 มีมตอินมัุติ

ให้จ าหนา่ยเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ บรษิทั มีเดีย แพลนเนอร ์คอนซลัแทนท์ จ ากัด   ทั้งหมดจ านวน 99,998 หุ้น ให้กับบุคคลอ่ืน 

ในอัตราหุ้นละ 13 บาท  รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 1.30 ลา้นบาท   มีก าไรสุทธิจากการจ าหนา่ยเงินลงทุน   จ านวน 0.30 ลา้นบาท  

ซึง่แสดงไว้ในก าไรหรอืขาดทุน

**** ในไตรมาสที่ 3  ของปี 2555      ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทัของบรษิทัย่อยครั้งที่ 5/2555     เม่ือวันที่ 10 สิงหาคม 2555 

ได้อนมัุตใิห้จ าหนา่ยเงินลงทุนในบรษิทั  อควา พอยท์  จ ากัด โดยมอบให้คณะกรรมการบรหิารของบรษิทัย่อยเป็นผู้ด าเนนิการขาย

เงินลงทุนตอ่ไป   ตอ่มาที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารของบรษิทัย่อย ครั้งที่ 6/2555  เม่ือวันที่ 27 กันยายน 2555 พิจารณาและให้

ความเห็นชอบให้จ าหนา่ยเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ  บรษิทั อควา พอยท์ จ ากัด  ทั้งหมดจ านวน 99,997 หุ้น  ให้กับบุคคลอ่ืน ใน

อัตราหุ้นละ 25 บาท   รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น  2.50 ลา้นบาท    มีขาดทุนสุทธิจากการจ าหนา่ยเงินลงทุนจ านวน 7.50 ลา้นบาท   

ซึง่แสดงไว้ในก าไรหรอืขาดทุน

อัตรารอ้ยละของ

สินทรพัย์ที่รวมอยู่

รอ้ยละของ

รายได้ที่รวมอยู่ใน

ในสินทรพัย์รวม รายได้รวม

รอ้ยละของ

การถอืหุ้นโดยบรษิทัฯ ทั้ง

ทางตรงและทางอ้อม
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ่)

2. เกณฑ์การจัดท างบการเงิน (ตอ่)

2.2  หลกัการจัดท างบการเงินรวม (ตอ่)

งบการเงินของบรษิทัย่อยได้ถกูน ามารวมในการจัดท างบการเงิน  โดยเริ่มตั้งแตว่ันที่บรษิทัใหญ่มีอ านาจควบคุมดังกลา่วจนถงึ

วันที่บรษิทัฯ การควบคุมสิ้นสุดการควบคุมในบรษิทัย่อยนัน้

บรษิทัฯ    จัดท างบการเงินรวมโดยบันทึกเงินลงทุนในบรษิทัรว่มตามวิธีส่วนได้เสียโดยรบัรู้รายการเงินลงทุนเม่ือเริ่มแรกด้วย

ราคาทุน       และบันทึกส่วนแบ่งก าไรหรอืขาดทุนและการเปลีย่นแปลงในส่วนได้เสียของบรษิทัรว่มตั้งแตว่ันที่กลุม่บรษิทัมีอิทธิพล

อย่างเป็นสาระส าคัญจนถงึวันที่การมีอิทธิผลอย่างเป็นสาระส าคัญสิ้นสุดลง

การควบคุม  หมายถงึ  อ านาจในการก าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนนิงานของกิจการเพ่ือให้ได้มาซึง่ประโยชนจ์าก

กิจกรรมของกิจการนัน้  ในการพิจารณาอ านาจในการควบคุม  บรษิทัฯ ตอ้งน าสิทธิในการออกเสียงที่เกิดขึ้นมารวมในการพิจารณา 

วันที่ซือ้กิจการคือวันที่อ านาจในการควบคุมนัน้ได้ถกูโอนไปยังผู้ซือ้  การก าหนดวันที่ซือ้กิจการและการระบุเกี่ยวกับการโอนอ านาจ

ควบคุมจากฝา่ยหนึง่ไปยังอีกฝา่ยหนึง่ตอ้งใช้ดุลยพินจิเข้ามาเกี่ยวข้อง

งบการเงินของบรษิทัย่อยและบรษิทัรว่ม   จัดท าขึ้นโดยมีวันที่ในงบการเงินเช่นเดียวกันกับบรษิทัฯ และใช้นโยบายการบัญชีที่

ส าคัญเช่นเดียวกัน

ยอดคงค้างระหว่างบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย    รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระส าคัญ    เงินลงทุนในบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ และ

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของบรษิทัย่อย ได้ตดัออกจากงบการเงินรวมนีแ้ลว้

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม  คือ  ส่วนของก าไรหรอืขาดทุนและสินทรพัย์สุทธิของบรษิทัย่อย      ส่วนที่เป็นส่วนได้เสียที่

ไม่ได้เป็นของบรษิทัใหญ่   ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมแสดงเป็นรายการแยกตา่งหากในงบก าไรขาดทุนรวม  และแสดงในส่วน

ของผู้ถอืหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม       โดยแสดงแยกตา่งหากจากส่วนของผู้ถอืหุ้นของบรษิทัใหญ่

2.3  หลกัการจัดท างบการเงินเฉพาะกิจการ  

  บรษิทัฯ ได้จัดท างบการเงินเฉพาะกิจการเพ่ือประโยชนต์อ่สาธารณะ ซึง่แสดงเงินลงทุนในบรษิทัย่อยตามวิธีราคาทุน

3. การปฎิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่

3.1  การปฎิบัตติามมาตรฐานการบัญชีใหม่ระหว่างปี

  ในระหว่างปีปัจจุบัน  บรษิทัฯ  และบรษิทัย่อย ได้ปฏิบัตติามมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  การตี

ความมาตรฐานการบัญชี และแนวทางปฏิบัตทิางบัญชี ที่ปรบัปรงุใหม่และออกใหม่ โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ ดังนี้

มาตรฐานการบัญชี

    ฉบับที่ 12 ภาษเีงินได้ 

    ฉบับที่ 20 (ปรบัปรงุ 2552) การบัญชีส าหรบัเงินอุดหนนุจากรฐับาล และการเปิดเผยข้อมูล

      เกี่ยวกับความช่วยเหลอืจากรฐับาล

    ฉบับที่ 21 (ปรบัปรงุ 2552) ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

    ฉบับที่ 8 ส่วนงานด าเนนิงาน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ่)

3. การปฎิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ (ตอ่)

3.1  การปฎิบัตติามมาตรฐานการบัญชีใหม่ระหว่างปี (ตอ่)

การตคีวามมาตรฐานการบัญชี

    ฉบับที่ 10 ความช่วยเหลอืจากรฐับาล – กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่าง

      เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด าเนนิงาน

    ฉบับที่ 21 ภาษเีงินได้ – การได้รบัประโยชนจ์ากสินทรพัย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อม

      ราคาที่ตรีาคาใหม่

    ฉบับที่ 25 ภาษเีงินได้ - การเปลีย่นแปลงสถานภาพทางภาษขีองกิจการหรอื

      ของผู้ถอืหุ้น

แนวทางปฎิบัตทิางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรบัโอนสินทรพัย์ทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  การตคีวามมาตรฐานการบัญชี   และแนวทางปฎิบัตทิางบัญชีที่

ปรบัปรงุใหม่และออกใหม่ดังกลา่วไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญตอ่งบการเงินส าหรบัปีปัจจุบันที่เริ่มน ามาถอืปฏิบัตยิกเว้น  

มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ที่บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ได้เริ่มถอืปฏิบัตติั้งแตว่ันที่ 1 มกราคม 2556 

ดังตอ่ไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12

มาตรฐานการบัญชีฉบับนีก้ าหนดให้กิจการระบุผลแตกตา่งช่ัวคราวที่เกิดจากความแตกตา่งของมูลค่าสินทรพัย์และ

หนีส้ินระหว่างเกณฑ์ทางบัญชีและภาษอีากร   เพ่ือรบัรู้ผลกระทบทางภาษเีป็นสินทรพัย์หรอืหนีส้ินภาษเีงินได้รอการตดับัญชีตาม

หลกัเกณฑ์ที่ก าหนด ซึง่ในงวดบัญชีปัจจุบัน บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ได้เปลีย่นแปลงนโยบายบัญชี และได้ปรบัย้อนหลงังบการเงิน

ของปีก่อนที่แสดงเป็นข้อมูลเปรยีบเทียบเสมือนหนึง่ว่าบรษิทัฯ  และบรษิทัย่อย    รบัรู้ผลกระทบทางภาษเีป็นสินทรพัย์หรอืหนีส้ิน

ภาษเีงินได้รอการตดับัญชีมาโดยตลอด   ผลสะสมจากการน ามาตรฐานการบัญชีใหม่มาถอืปฏิบัตไิด้แสดงไว้ในหมายเหตปุระกอบ

งบการเงินข้อที่ 4

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี ้    ก าหนดให้กิจการเปิดเผยข้อมูลส่วนงานตามเกณฑ์การเสนอรายงานภายใน

เพ่ือให้ผู้บรหิารใช้  โดยจ านวนของส่วนงานที่รายงานตลอดจนวิธีการรายงานส่วนงานจะเปลีย่นแปลงไปเพ่ือให้สอดคลอ้งกับวิธีการ

น าเสนอรายงานภายในตอ่ผู้มีอ านาจตดัสินใจสูงสุดด้านการด าเนนิงาน     ทั้งนี ้  การเปลีย่นแปลงดังกลา่วกระทบเพียงการเปิดเผย

ข้อมูลเท่านัน้และไม่มีผลกระทบตอ่สินทรพัย์ หนีส้ิน หรอืก าไรตอ่หุ้นของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย

บรษิทัฯ  และบรษิทัย่อย  ได้พิจารณาการรายงานของส่วนงานตามธุรกิจหลกัของบรษิทัฯ  และบรษิทัย่อย   ซึง่ไม่มีการ

เปลีย่นแปลงอย่างเป็นสาระส าคัญ     โดยเป็นข้อมูลเช่นเดียวกับที่น าเสนอในงวดก่อน ตามที่กลา่วในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน

ข้อที่ 30

3.2  มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ออกในระหว่างปีแตย่ังไม่มีผลบังคับใช้

  สภาวิชาชีพบัญชีฯ    ได้ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชี   มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  การตคีวามมาตรฐานการบัญชี 

และการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรบัปรงุใหม่และออกใหม่     ซึง่ได้ประกาศในราชกิจจานเุบกษาแลว้ และให้ถอื

ปฏิบัตกิับงบการเงินส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรอืหลงัวันที่  1 มกราคม  2557 และ 2559        บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย  

ยังไม่ได้น ามาถอืปฏิบัตกิ่อนวันที่มีผลบังคับใช้ ดังตอ่ไปนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ่)

3. การปฎิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ (ตอ่)

3.2.1 ให้ถอืปฏิบัตกิับงบการเงินส าหรบัรอบระยะเวลาที่เริ่มในหรอืหลงัวันที่ 1 มกราคม 2557

    มาตรฐานการบัญชี

       ฉบับที่ 1   (ปรบัปรงุ 2555) การน าเสนองบการเงิน

       ฉบับที่ 7   (ปรบัปรงุ 2555) งบกระแสเงินสด

       ฉบับที่ 12 (ปรบัปรงุ 2555) ภาษเีงินได้

       ฉบับที่ 17 (ปรบัปรงุ 2555) สัญญาเช่า

       ฉบับที่ 18 (ปรบัปรงุ 2555) รายได้

       ฉบับที่ 19 (ปรบัปรงุ 2555) ผลประโยชนข์องพนกังาน

       ฉบับที่ 21 (ปรบัปรงุ 2555) ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลีย่น

เงินตราตา่งประเทศ

       ฉบับที่ 24 (ปรบัปรงุ 2555) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรอืกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

       ฉบับที่ 28 (ปรบัปรงุ 2555) เงินลงทุนในบรษิทัรว่ม

       ฉบับที่ 31 (ปรบัปรงุ 2555) ส่วนได้เสียในการรว่มค้า

       ฉบับที่ 34 (ปรบัปรงุ 2555) งบการเงินระหว่างกาล

       ฉบับที่ 36 (ปรบัปรงุ 2555) การด้อยค่าของสินทรพัย์

       ฉบับที่ 38 (ปรบัปรงุ 2555) สินทรพัย์ไม่มีตวัตน

    มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

       ฉบับที่ 2 (ปรบัปรงุ 2555) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

       ฉบับที่ 3 (ปรบัปรงุ 2555) การรวมธุรกิจ

       ฉบับที่ 5 (ปรบัปรงุ 2555) สินทรพัย์ไม่หมุนเวียนที่ถอืไว้เพ่ือขายและการด าเนนิงานที่ยกเลกิ

       ฉบับที่ 8 (ปรบัปรงุ 2555) ส่วนงานด าเนนิงาน

    การตคีวามมาตรฐานการบัญชี

       ฉบับที่ 15 สัญญาเช่าด าเนนิงาน – สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า

         ฉบับที่ 27 การประเมินเนือ้หาสัญญาเช่าที่ท าขึ้นตามรปูแบบกฎหมาย

       ฉบับที่ 29 การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบรกิาร

       ฉบับที่ 32 สินทรพัย์ไม่มีตวัตน - ตน้ทุนเว็บไซต์
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ่)

3. การปฎิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ (ตอ่)

3.2  มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ออกในระหว่างปีแตย่ังไม่มีผลบังคับใช้ (ตอ่)

    การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

       ฉบับที่ 1 การเปลีย่นแปลงในหนีส้ินที่เกิดจากการรื้อถอน 

การบูรณะ และหนีส้ินที่มีลกัษณะคลา้ยคลงึกัน

       ฉบับที่ 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรอืไม่

       ฉบับที่ 5 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะ

และการปรบัปรงุสภาพแวดลอ้ม

       ฉบับที่ 7 การปรบัปรงุย้อนหลงัภายใตม้าตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้อรนุแรง

       ฉบับที่ 10 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

       ฉบับที่ 12 ข้อตกลงสัมปทานบรกิาร

       ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูค้า

       ฉบับที่ 17 การจ่ายสินทรพัย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

       ฉบับที่ 18 การโอนสินทรพัย์จากลกูค้า

3.2.2   ให้ถอืปฏิบัตกิับงบการเงินส าหรบัรอบระยะเวลาที่เริ่มในหรอืหลงัวันที่ 1 มกราคม 2559

     มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

       ฉบับที่ 4 สัญญาประกันภัย

ฝา่ยบรหิารของบรษิทัฯ   และบรษิทัย่อย   อยู่ในระหว่างการประเมินผลกระทบของมาตรฐานการบัญชี   มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน การตคีวามมาตรฐานการบัญชี  และการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ปรบัปรงุใหม่และออกใหม่ 

ทั้ง 31 ฉบับดังกลา่วตอ่งบการเงินในปีที่เริ่มน ามาถอืปฏิบัต ิซึง่ยังไม่สามารถสรปุได้ในขณะนีย้กเว้นมาตรฐานการบัญชีดังตอ่ไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรบัปรงุ 2555)

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี ้ มีการอธิบายให้ชัดเจนขึ้นส าหรบัลกัษณะการแปลงสภาพที่การตดัสินใจเป็นของผู้ถอืตราสารไม่มี

ผลกระทบกับการจัดประเภทของหนีส้ินส าหรบัเครื่องมือทางการเงินที่แปลงสภาพได้     นอกจากนีม้าตรฐานการบัญชี   ฉบับที่ 1 

ยังได้อธิบาย ส่วนประกอบของส่วนของเจ้าของว่ากิจการอาจแสดงรายละเอียดการวิเคราะห์ก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็แตล่ะรายการใน

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้าของหรอืในหมายเหตปุระกอบงบการเงินอย่างใดอย่างหนึง่ได้ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรบัปรงุ 2555) 

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี ้   ได้มีการอธิบายให้ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับกระแสเงินสดในกิจกรรมลงทุน จะตอ้งส่งผลให้เกิดการรบัรู้

สินทรพัย์ในงบแสดงฐานะการเงินเท่านัน้จึงสามารถจัดประเภทเป็นกิจกรรมลงทุน    การปรบัปรงุมาตรฐานการบัญชีดังกลา่วไม่ส่ง

ผลกระทบกับงบการเงินของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ่)

3. การปฎิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ (ตอ่)

3.2  มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ออกในระหว่างปีแตย่ังไม่มีผลบังคับใช้ (ตอ่)

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรบัปรงุ 2555)

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี ้ได้มีการปรบัปรงุเพ่ิมเตมิข้อยกเว้นของหลกัการที่มีอยู่ส าหรบัการวัดมูลค่าของสินทรพัย์ภาษเีงินได้

รอการตดับัญชีหรอืหนีส้ินภาษเีงินได้รอการตดับัญชีที่เกิดขึ้นจากอสังหารมิทรพัย์       เพ่ือการลงทุนซึง่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่  12  ฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันก าหนดให้กิจการวัดค่าภาษเีงินได้รอการตดับัญชีที่เกี่ยวข้องกับสินทรพัย์โดย

ขึ้นกับการคาดการณ์ของกิจการเกี่ยวกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคืนจากมูลค่าตามบัญชีของสินทรพัย์จากการใช้หรอืจากการขายการ 

ปรบัปรงุมาตรฐานฉบับนีไ้ด้มีการเพ่ิมเตมิเกี่ยวกับข้อสมมตฐิานว่า ราคาตามบัญชีของอสังหารมิทรพัย์เพ่ือการลงทุนซึง่วัดมูลค่าโดย

ใช้มูลค่ายุตธิรรมคาดว่าจะได้รบัคืนโดยการขาย  นอกจากนีไ้ด้มีการรวมการตคีวามฉบับที่ 21  เรื่องภาษเีงินได้ การได้รบัประโยชน์

จากสินทรพัย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาที่ตรีาคาใหม่  เป็นส่วนของมาตรฐานฉบับที่ 12  (ฉบับปรบัปรงุ 2555) การปรบัปรงุมาตรฐาน

การบัญชีดังกลา่วไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรบัปรงุ 2555)

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี ้    ได้ตดัภาคผนวกของมาตรฐานการบัญชีของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18     ออกการปรบัปรงุ

มาตรฐานการบัญชีดังกลา่วไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรบัปรงุ 2555)

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี ้    ได้มีการตดัข้อความในส่วนของการปฏิบัตใินช่วงเปลีย่นแปลงของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19
ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันออก การปรบัปรงุมาตรฐานการบัญชีดังกลา่วไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรบัปรงุ 2555)

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี ้ได้มีการเนน้หลกัการของการเปิดเผยที่มีอยู่ในปัจจุบันส าหรบัเหตกุารณ์และรายการที่มีสาระส าคัญ 

มีการเพ่ิมเตมิข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลให้ครอบคลมุการเปิดเผยเกี่ยวกับการเปลีย่นแปลงมูลค่ายุตธิรรม      (ถา้หากมี

สาระส าคัญ)      และตอ้งมีการปรบัข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบันจากข้อมูลลา่สุดของรายงานประจ าปี     การปรบัปรงุมาตรฐาน

การบัญชีดังกลา่วไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรบัปรงุ 2555)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี ้   มีการอธิบายให้ชัดเจนขึ้นว่ากิจการจะเปิดเผยการวัดมูลค่าของสินทรพัย์ของแตล่ะ

ส่วนงานเม่ือมีการรายงานการวัดมูลค่านัน้ให้ผู้มีอ านาจตดัสินใจสูงสุดด้านการด าเนนิงาน     การปรบัปรงุมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินดังกลา่วไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ่)

3. การปฎิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ (ตอ่)

3.2  มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ออกในระหว่างปีแตย่ังไม่มีผลบังคับใช้ (ตอ่)

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี ้          ก าหนดวิธีปฏิบัตทิางบัญชีส าหรบัหนีส้ินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน  

การบูรณะและหนีส้ินที่มีลกัษณะคลา้ยคลงึกัน  ที่เป็นผลจากการเปลีย่นแปลงในประมาณการระยะเวลา  หรอืจ านวนของทรพัยากรที่มี

ประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจซึง่น ามาจ่ายช าระภาระผกูพัน หรอืการเปลีย่นแปลงอัตราคิดลด    การตคีวามนีไ้ม่มีผลกระทบตอ่บรษิทัฯ และ

บรษิทัย่อย

4. ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรก

ตั้งแตว่ันที่ 1  มกราคม  2556      บรษิทัฯ  และบรษิทัย่อยได้ถอืปฏิบัตติามมาตรฐานการบัญชีที่ปรบัปรงุใหม่และออกใหม่  ตาม

หมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อที่  19    ผลสะสมของการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีดังกลา่วแสดงเป็นรายการแยกตา่งหากใน

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

จ านวนเงินของรายการปรบัปรงุที่มีผลกระทบตอ่รายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ มีดังนี้

การปรบัปรงุงบการเงิน

31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 55 1 ม.ค. 55 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 55 1 ม.ค. 55

(ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่)

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรพัย์ภาษเีงินได้รอการตดับัญชี 

เพ่ิมขึ้น 67,338       80,088        88,109        55,700       62,452        68,938        

ขาดทุนสะสม - ยังไม่จัดสรร ลดลง 67,338       80,088        88,109        55,700       62,452        68,938        

ปี 2556 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555

(ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่)

งบก าไรขาดทุน

ค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 12,750 8,021        6,752 6,486          

ก าไรสุทธิส าหรบัปี เพ่ิมขึ้น (ลดลง) (12,750) (8,021) (6,752) (6,486)

ก าไรตอ่หุ้นขั้นพ้ืนฐาน เพ่ิมขึ้น (ลดลง) (0.0071) (0.0045) (0.0038) (0.0036)

หนว่ย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนว่ย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

5. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ

งบการเงินรวม    และงบการเงินเฉพาะกิจการ    ได้จัดท าขึ้นโดยถอืหลกัเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ในการวัดมูลค่าของ

องค์ประกอบงบการเงิน ยกเว้นตามที่กลา่วไว้ในนโยบายการบัญชีแตล่ะข้อ

นโยบายการบัญชีที่น าเสนอดังตอ่ไปนีไ้ด้ถอืปฏิบัตโิดยสม่ าเสมอส าหรบังบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงานและมีนโยบาย

การบัญชีใหม่ส าหรบัปี 2556  เนือ่งจากการน ามาตรฐานการบัญชีฉบับปรบัปรงุใหม่มาถอืปฏิบัต ิได้แก่  ภาษเีงินได้และการน าเสนอ

ข้อมูลส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

5.1 การรบัรู้รายได้

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย   รบัรู้รายได้เม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแนท่ี่ประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับรายการบัญชี

จะเข้าสู่กิจการและสามารถวัดมูลค่าของจ านวนรายได้ ได้อย่างนา่เช่ือถอื

การขายสินค้าและให้บรกิาร

รายได้จากการขายสินค้ารบัรู้เม่ือมีการส่งมอบโอนความเสี่ยง และผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของในสินค้าให้แก่ผู้ซือ้แลว้

รายได้จากการบรกิารเป็นรายได้จากการให้บรกิารเช่าพ้ืนที่ตดิตั้งป้ายโฆษณา   จัดหาพ้ืนที่   รบัจ้างผลติและตดิตั้งรบัรู้เม่ือ

ได้ให้บรกิารแลว้โดยพิจารณาถงึขั้นความส าเรจ็ของงาน

รายได้จากรายการโทรทัศน ์เกิดจากรายได้จากการบรกิารโฆษณาและประชาสัมพันธ์  จะบันทึกเป็นรายได้เม่ือได้ให้บรกิาร

ออกอากาศทางโทรทัศนแ์ลว้

รายได้จากการให้บรกิารจัดแสดงสินค้า รบัรู้เป็นรายได้ตามส่วนงานที่ท าเสรจ็และให้บรกิารแลว้

รายได้จากสัญญาเช่าซือ้

บรษิทัฯ   และบรษิทัย่อยรบัรู้รายได้จากสัญญาเช่าซือ้  โดยรบัรู้ก าไรที่เกิดจากส่วนตา่งระหว่างราคาขายเงินสดกับตน้ทุน

ของสินค้าเป็นรายได้ทั้งจ านวนในปีที่มีการท าสัญญาเช่าซือ้และได้รบัช าระเงินงวดแรก และปันส่วนดอกผลเช่าซือ้ซึง่เกิดจากผลตา่ง

ระหว่างราคาขายเงินสดกับราคาขายผอ่นช าระไปตลอดระยะเวลาการผอ่นช าระตามวิธีผลรวมจ านวนตวัเลข     (Sum-of-the-digits  

method) และรบัรู้รายได้จากสัญญาเช่าซือ้ที่เกิดขึ้นตั้งแตว่ันที่ 1 มกราคม 2551 ตามวิธีอัตราดอกเบ้ียที่แท้จรงิ (Effective interest 

rate method) ตามระยะเวลาของสัญญาเช่าซือ้แตล่ะสัญญา      โดยจะรบัรู้ในวันที่ถงึก าหนดช าระค่างวดไม่ว่าจะเก็บเงินได้หรอืไม่    

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยหยุดรบัรู้รายได้จากสัญญาเช่าซือ้เม่ือลกูหนีค้้างช าระค่างวดเกินกว่า 3 งวด

รายได้จากเงินลงทุนในสิทธิเรยีกรอ้ง

ดอกเบ้ียรบัจากเงินลงทุนในสิทธิเรยีกรอ้งค านวณโดยใช้วิธีอัตราดอกเบ้ียที่แท้จรงิ  ซึง่ค านวณจากกระแสเงินสดที่ได้รบัจรงิ

จากการลงทุนในเงินลงทุนดังกลา่ว  ทั้งนีอั้ตราดอกเบ้ียที่แท้จรงิค านวณบนพ้ืนฐานข้อสมมตฐิานเกี่ยวกับจ านวนเงินและระยะเวลาใน

การเก็บเงินจากลกูหนีเ้หลา่นีใ้นอนาคต  ข้อสมมตฐิานเหลา่นีเ้กี่ยวกับเหตกุารณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น  ซึง่อาจถกูกระทบและเปลีย่นแปลงได้

ด้วยเหตกุารณ์ที่ไม่อาจทราบลว่งหนา้

รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน

บรษิทัฯ    และบรษิทัย่อยรบัรู้รายได้จากสัญญาเช่าการเงินตามอัตราผลตอบแทนที่แท้จรงิตามระยะเวลาของสัญญาโดยจะ

รบัรู้ในวันที่ถงึก าหนดช าระค่างวดไม่ว่าจะเก็บเงินได้หรอืไม่   บรษิทัฯ  และบรษิทัย่อยหยุดรบัรู้รายได้จากสัญญาเช่าทางการเงินเม่ือ

ลกูหนีค้้างช าระค่างวดเกินกว่า 3 งวด
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

5. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ (ตอ่)

5.1 การรบัรู้รายได้ (ตอ่)

รายได้จากการขายตามสัญญาผอ่นช าระ

บรษิทัรบัรู้รายได้จากการขายตามสัญญาผอ่นช าระ  ณ  วันที่ขาย      ซึง่ราคาขายเป็นราคาที่ไม่รวมดอกเบ้ียและเป็นมูลค่า

ปัจจุบันของสิ่งตอบแทน   ซึง่ค านวณโดยการคิดลดลกูหนีค้่างวดด้วยอัตราดอกเบ้ียที่ก าหนดขึ้น   กิจการตอ้งรบัรู้รายได้ดอกเบ้ียตาม

เกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยค านงึถงึอัตราดอกเบ้ียที่ก าหนดขึ้น

ดอกเบ้ียรบัและเงินปันผล

รายได้ดอกเบ้ีย  บรษิทัฯ รบัรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา  โดยค านงึถงึอัตราผลตอบแทนที่แท้จรงิของสินทรพัย์

เงินปันผลรบั รบัรู้เป็นรายได้เม่ือมีสิทธิในการรบัเงินปันผล

5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   หมายถงึ  เงินสด  เงินฝากสถาบันการเงินประเภทเผื่อเรยีกและเงินลงทุนระยะสั้นที่มี

สภาพคลอ่งสูง  ซึง่เป็นเงินฝากกับสถาบันการเงินตา่งๆ มีก าหนดไถถ่อนไม่เกิน 3 เดือน นบัจากวันที่ได้มา และไม่มีภาระผกูพันใดๆ

และไม่มีข้อจ ากัดในการเบิกใช้

เงินฝากประจ าเกินกว่าสามเดือน แตไ่ม่เกินสิบสองเดือน  บรษิทัฯ บันทึกเป็นเงินลงทุนช่ัวคราว (ถา้มี)

5.3 เงินฝากธนาคารที่ตดิภาระค้ าประกัน

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ ากัดในการใช้    แยกแสดงเป็น    "เงินฝากธนาคารตดิภาระค้ าประกัน"   แสดงภายใตส้ินทรพัย์ไม่

หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

5.4 ลกูหนีก้ารค้า ลกูหนีอ่ื้น เงินให้กู้ยืม และค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ

ลกูหนีก้ารค้า ลกูหนีอ่ื้นและเงินให้กู้ยืมประกอบด้วย ลกูหนีต้ามสัญญาเช่าซือ้และเงินให้กู้ยืมแก่พนกังาน แสดงตามจ านวน

มูลค่าสุทธิที่จะได้รบั   ลกูหนีต้ามสัญญาเช่าซือ้แสดงด้วยจ านวนหนีต้ามสัญญาหักด้วยดอกผลเช่าซือ้รอตดับัญชีและค่าเผื่อหนีส้งสัย

จะสูญ เงินให้กู้ยืมแก่พนกังานแสดงด้วยจ านวนยอดค้างช าระหักค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ  

บรษิทัฯ    และบรษิทัย่อยบันทึกค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญส าหรบัผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจจะเก็บเงินจากลกูหนีแ้ละเงินให้

กู้ยืมไม่ได้  โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บเงินในอดีต  การวิเคราะห์อายุหนี ้ และตามสถานะปัจจุบันของลกูหนีแ้ละเงินให้

กู้ยืมคงค้าง ณ วันที่รายงาน       ทั้งนีบ้รษิทัฯ และบรษิทัย่อยมีหลกัเกณฑ์ในการตั้งค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญโดยใช้รายงานอายุหนีเ้ป็น

เกณฑ์ดังนี.้-

ไม่ค้างช าระ 1

ค้างช าระ

   1 - 2 เดือน 2

   3 - 6 เดือน 25

   7 - 12 เดือน 50

   มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 100

อัตราค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญของเงินให้กู้ยืมและ

ลกูหนีเ้ช่าซือ้หลงัหักดอกผลเช่าซือ้รอตดับัญชี
ระยะเวลาค้างช าระ (รอ้ยละ)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

5. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ (ตอ่)

5.4 ลกูหนีก้ารค้า ลกูหนีอ่ื้น เงินให้กู้ยืม และค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ (ตอ่)

บรษิทัฯ  และบรษิทัย่อยตั้งค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญลกูหนีเ้งินให้กู้ยืมแก่พนกังาน  โดยพิจารณาจากประสบการณ์ที่คาดว่าจะ

เก็บเงินไม่ได้จากลกูหนีพ้นกังานแตล่ะราย บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมีหลกัเกณฑ์การตั้งค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญในอัตรารอ้ยละ 75-100 

ของยอดลกูหนีพ้นกังานคงเหลอื

5.5 สินค้าคงเหลอื

สินค้าคงเหลอื   แสดงตามราคาทุนหรอืมูลค่าสุทธิที่จะได้รบัแลว้แตร่าคาใดต่ ากว่า   และจะถอืเป็นส่วนหนึง่ของตน้ทุนขาย

เม่ือมีการเบิกใช้  

ราคาทุนค านวณโดยวิธีดังตอ่ไปนี้

นติยสาร วิธีราคาเจาะจง

มูลค่าสุทธิที่จะได้รบัประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกตขิองธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จ าเป็น      เพ่ือท าให้สินค้า

พรอ้มขายและค่าใช้จ่ายในการขาย

บรษิทัฯ  และบรษิทัย่อยตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าส าหรบัสินค้าเก่าลา้สมัยหรอืเสื่อมคุณภาพ  โดยพิจารณาจากอายุและสภาพ

ของสินค้า

5.6 สินทรพัย์รอการขาย

สินทรพัย์รอการขายเป็นสินทรพัย์ซึง่ได้ยึดมาจากลกูหนีเ้ช่าซือ้และลกูหนีเ้งินให้กู้ยืมแก่พนกังาน และได้แสดงไว้ในราคาทุน  

(ซึง่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยค่างวดที่ค้างช าระสุทธิ) หรอืมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะขายได้แลว้แตร่าคาใดจะต่ ากว่า  โดยการตั้งค่าเผื่อมูลค่า

ลดลงส าหรบัสินทรพัย์ที่ยึดคืน

5.7 เงินลงทุนในสิทธิเรยีกรอ้ง

เงินลงทุนในสิทธิเรยีกรอ้งเป็นเงินลงทุนในสิทธิเรยีกรอ้งประเภทสินเช่ือธุรกิจและสินเช่ือเช่าซือ้    แสดงมูลค่าตามราคาเงิน

ลงทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า

5.8 เงินลงทุน

5.8.1  เงินลงทุนช่ัวคราวในหลกัทรพัย์เพ่ือค้า

เงินลงทุนช่ัวคราวในตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด   ซึง่ถอืเป็นหลกัทรพัย์เพ่ือค้า   แสดงตามมูลค่ายุตธิรรม  (Fair   

Value)  ก าไรและขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรบัปรงุมูลค่ายุตธิรรมของหลกัทรพัย์เพ่ือค้าบันทึกเป็นรายได้หรอืค่าใช้จ่ายในก าไร

หรอืขาดทุน

มูลค่ายุตธิรรมของหลกัทรพัย์ในความตอ้งการของตลาดค านวณจากราคาเสนอซือ้หลงัสุด  ณ  สิ้นวันท าการสุดท้ายของปี

ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

5.8.2   เงินลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัรว่มในงบการเงินเฉพาะกิจการ    แสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน     หักขาดทุนจาก

การด้อยค่า (ถา้มี)

5.8.3   เงินลงทุนในบรษิทัรว่มในงบการเงินรวม แสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

5. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ (ตอ่)

5.8 เงินลงทุน (ตอ่)

5.8.4   เงินลงทุนระยะยาวในหลกัทรพัย์ที่ไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดซึง่ถอืไว้เป็น "เงินลงทุนทั่วไป" แสดงในราคาทุน

สุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน     ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรอืขาดทุน

เม่ือมีการจ าหนา่ยเงินลงทุน    ผลตา่งระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รบักับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน    จะถกูบันทึกเป็น

รายได้หรอืค่าใช้จ่ายในก าไรหรอืขาดทุน ในกรณีที่มีการจ าหนา่ยเงินลงทุนเพียงบางส่วน ราคาตามบัญชีตอ่หนว่ยที่ใช้ในการค านวณ

ตน้ทุนส าหรบัเงินลงทุนที่จ าหนา่ยใช้วิธีถวัเฉลีย่ถว่งน้ าหนกั

5.9 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

สินทรพัย์ที่เป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ

ที่ดิน แสดงมูลค่าตามราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า (ถา้มี) 

อาคาร และอุปกรณ์ แสดงด้วยราคาทุนสุทธิจากค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อผลขาดทุนการด้อยค่าของสินทรพัย์ (ถา้มี)

ราคาทุนรวมถงึตน้ทุนทางตรง ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรพัย์ ตน้ทุนของการก่อสรา้งสินทรพัย์ที่กิจการก่อสรา้งเอง 

รวมถงึตน้ทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง  และตน้ทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรพัย์เพ่ือให้สินทรพัย์นัน้อยู่ในสภาพที่

พรอ้มจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ตน้ทุนในการรื้อถอน การขนย้าย  การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรพัย์และตน้ทุนการกู้ยืม

ส่วนประกอบของรายการที่ดิน   อาคาร   และอุปกรณ์แตล่ะรายการที่มีอายุการใช้ประโยชนไ์ม่เท่ากันตอ้งบันทึกแตล่ะส่วน

ประกอบที่มีนยัส าคัญแยกตา่งหากจากกัน

รายจ่ายในการซือ้สินทรพัย์ถาวรเพ่ิมหรอืทดแทน และรายจ่ายในการปรบัปรงุสินทรพัย์ถาวรให้ดีขึ้นถอืเป็นรายจ่ายฝา่ยทุน 

ส่วนค่าซอ่มแซมและบ ารงุรกัษาสินทรพัย์ถาวรถอืเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดขึ้น

บรษิทัฯ  และบรษิทัย่อย   ตดัรายการที่ดิน   อาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชีเม่ือจ าหนา่ยสินทรพัย์หรอืคาดว่าจะไม่ได้รบั

ประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรอืการจ าหนา่ยสินทรพัย์         รายการผลก าไรหรอืขาดทุนจากการจ าหนา่ยสินทรพัย์

(ผลตา่งระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รบัจากการจ าหนา่ยสินทรพัย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรพัย์นัน้)    จะรบัรู้ในก าไรหรอืขาดทุน

เม่ือบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยตดัรายการสินทรพัย์นัน้ออกจากบัญชี

สินทรพัย์ที่เช่า

การเช่าซึง่บรษิทัฯ     และบรษิทัย่อยได้รบัส่วนใหญ่ของความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรพัย์สินที่เช่านัน้ๆ 

ให้จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน    ที่ดิน    อาคาร    และอุปกรณ์ที่ได้มาโดยท าสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็นสินทรพัย์ด้วยมูลค่า

ยุตธิรรมหรอืมูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต่ าที่ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แตจ่ านวนใดจะต่ ากว่า   หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและ

ขาดทุนจากการด้อยค่า  ค่าเช่าที่ช าระจะแยกเป็นส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และส่วนที่จะหักจากหนีต้ามสัญญา เพ่ือท าให้อัตรา

ดอกเบ้ียแตล่ะงวดเป็นอัตราคงที่ส าหรบัยอดคงเหลอืของหนีส้ิน  ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในก าไรหรอืขาดทุน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

5. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ (ตอ่)

5.9 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (ตอ่)

บรษิทัฯ  และบรษิทัย่อย   ค านวณค่าเสื่อมราคาส าหรบัสินทรพัย์ทุกประเภทหลงัจากหักมูลค่าคงเหลอืของสินทรพัย์   โดย 

วิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน ์โดยประมาณของสินทรพัย์ ดังนี้

อาคารและอาคารชุด 20 ปี

ส่วนปรบัปรงุอาคาร 5  ปี

เครื่องตกแตง่ ตดิตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน 5  ปี

ยานพาหนะและยานพาหนะตามสัญญาเช่าระยะยาว 5  ปี

โครงป้ายโฆษณา 6 - 10 ปี

จอภาพโฆษณาระบบดิจิตอลมีเดีย 5  ปี

งานปรบัปรงุและระบบไฟฟ้าโครงป้ายโฆษณา 5  ปี

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส าหรบัที่ดิน และสินทรพัย์ระหว่างตดิตั้ง
5.10 สินทรพัย์ไม่มีตวัตนและค่าตดัจ าหนา่ย

สินทรพัย์ไม่มีตวัตนที่มีอายุการใช้งานจ ากัดแสดงในราคาทุนด้วยมูลค่าที่จ่ายเริ่มแรกสุทธิจากค่าตดัจ าหนา่ยสะสมและ

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรพัย์ (ถา้มี)
สินทรพัย์ไม่มีตวัตนที่มีอายุการให้ประโยชนจ์ ากัดตดัจ าหนา่ยอย่างมีระบบ   โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชนเ์ชิง

เศรษฐกิจของสินทรพัย์นัน้   และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรพัย์ดังกลา่วเม่ือมีข้อบ่งช้ีว่าสินทรพัย์นัน้อาจเกิดการด้อยค่า
ค่าตดัจ าหนา่ย  ค านวณจากราคาทุนของสินทรพัย์   โดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รบัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจ 

ดังตอ่ไปนี้
ค่าลขิสิทธ์ิซอฟท์แวร ์  ตดัจ าหนา่ยในระยะเวลา 3 - 5 ปี

5.11 ผลประโยชนพ์นกังาน

5.11.1   ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน

ภาระผกูพันของผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน     ซึง่ประกอบด้วย  เงินเดือน  ค่าจ้าง โบนสั   และเงินสมทบ

กองทุนประกันสังคมและกองทุนส ารองเลีย้งชีพ วัดมูลค่าโดยมิได้คิดลดกระแสเงินสดและบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือพนกังานท างานให้

5.11.2   โครงการสมทบเงิน

ภาระหนีส้ินตามโครงการสมทบเงินกองทุนส ารองเลีย้งชีพจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น

5.11.3   โครงการผลประโยชน์

ผลประโยชนเ์ม่ือเกษยีณอายุ   คือ   ผลประโยชนท์ี่พนกังานจะได้รบัตามกฎหมายแรงงานไทยเม่ือเกษยีณอายุซึง่

ขึ้นอยู่กับอายุและจ านวนปีที่ท างาน

หนีส้ินผลประโยชนเ์ม่ือเกษยีณอายุจะถกูรบัรู้ในงบแสดงฐานะการเงินของบรษิทัฯ    โดยคิดจากมูลค่าปัจจุบันของ

ภาระผกูพัน ณ วันที่ในรายงาน และตน้ทุนบรกิารในอดีต ผลประโยชนเ์ม่ือเกษยีณอายุถกูค านวณขึ้นทุกปีโดยผู้ช านาญทางสถติอิิสระ

โดยใช้วิธีคิดลดแตล่ะหนว่ยที่ประมาณการไว้  (Projected  Unit  Credit  Method)     มูลค่าปัจจุบันของภาระผกูพันผลประโยชนเ์ม่ือ

เกษยีณอายุค านวณจากการคิดลดกระแสเงินสดที่เข้ามาในอนาคต     โดยใช้อัตราดอกเบ้ียตามพันธบัตรรฐับาลที่ใช้สกุลเงินเดียวกับ

สกุลเงินของภาระผกูพันและมีอายุการครบก าหนดช าระใกลเ้คียงกับระยะเวลาที่ตอ้งจ่ายผลประโยชน ์  เม่ือเกษยีณอายุก าไรขาดทุน

ทางสถติทิี่เกิดจากการปรบัปรงุจากประสบการณ์  และการเปลีย่นสมมตฐิานทางสถติถิกูบันทึกเข้างบก าไรหรอืขาดทุนเบ็ดเสรจ็
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

5. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ (ตอ่)

5.12 ประมาณการหนีส้ิน

ประมาณการหนีส้ินจะรบัรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ตอ่เม่ือบรษิทัฯ   และบรษิทัย่อย   มีภาระหนีส้ินตามกฎหมายที่เกิดขึ้น

ในปัจจุบัน  ซึง่เป็นผลมาจากเหตกุารณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแลว้  และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแนน่อนว่าประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจจะตอ้ง

ถกูจ่ายไปเพ่ือช าระภาระหนีส้ินดังกลา่วและสามารถประมาณจ านวนภาระหนีส้ินได้อย่างนา่เช่ือถอื

5.13 รายการที่เป็นเงินตราตา่งประเทศ

รายการบัญชีที่เกิดขึ้นระหว่างปีที่เป็นเงินตราตา่งประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท       โดยใช้อัตราแลกเปลีย่น  ณ  วันที่เกิด  

รายการยอดคงเหลอืของสินทรพัย์และหนีส้ินที่เป็นเงินตราตา่งประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลีย่น

ณ วันนัน้  ก าไรหรอืขาดทุนที่เกิดจากการแปลงค่าได้บันทึกเป็นรายได้หรอืค่าใช้จ่ายของรอบระยะเวลาบัญชี

5.14 ภาษเีงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ส าหรบัปีประกอบด้วย  ภาษเีงินได้ของปีปัจจุบันและภาษเีงินได้รอการตดับัญชี  ภาษเีงินได้จะรบัรู้ใน

ก าไรหรอืขาดทุน ยกเว้นส่วนที่รบัรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืน หรอืรบัรู้โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถอืหุ้น ในกรณีนีภ้าษเีงินได้ตอ้งรบัรู้

ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืน หรอืโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถอืหุ้น ตามล าดับ

ภาษเีงินได้ปัจจุบัน

ภาษเีงินได้ของงวดปัจจุบันค านวณจากอัตราภาษตีามกฎหมายภาษอีากรที่มีผลบังคับใช้อยู่    หรอืที่คาดได้ค่อนข้างแนว่่า

จะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงานในประเทศที่บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ได้ด าเนนิงานและเกิดรายได้ทางภาษผีู้บรหิาร

จะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษเีป็นงวดๆ โดยค านงึถงึสถานการณ์ที่สามารถน ากฎหมายภาษอีากรไปปฏิบัตซิึง่

ขึ้นอยู่กับการตคีวาม และจะตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษอีากร  หากคาดว่าจะตอ้งจ่ายช าระเจ้าหนา้ที่ภาษอีากร

ภาษเีงินได้รอการตดับัญชี

ภาษเีงินได้รอการตดับัญชีตั้งเตม็จ านวนตามวิธีหนีส้ิน เม่ือเกิดผลตา่งช่ัวคราวระหว่างฐานภาษขีองสินทรพัย์และหนีส้ินและ

ราคาตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบการเงิน อย่างไรก็ตาม บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จะไม่รบัรู้ภาษเีงินได้รอการตดับัญชีที่เกิดจากการรบัรู้

เริ่มแรกของรายการสินทรพัย์หรอืรายการหนีส้ินที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ  ณ   วันที่เกิดรายการรายการนัน้ไม่มีผล

กระทบตอ่ก าไร (ขาดทุน) ทางบัญชี   และก าไร (ขาดทุน) ทางภาษ ี ภาษเีงินได้รอการตดับัญชีค านวณจากอัตราภาษ ี(และกฎหมาย

ภาษอีากร)     ที่มีผลบังคับใช้อยู่หรอืที่คาดได้ค่อนข้างแนว่่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงานและคาดว่าอัตราภาษี

ดังกลา่ว     จะน าไปใช้เม่ือสินทรพัย์ภาษเีงินได้รอตดับัญชีที่เกี่ยวข้องได้รบัประโยชน ์     หรอืหนีส้ินภาษเีงินได้รอตดับัญชีได้มีการ

จ่ายช าระ

สินทรพัย์ภาษเีงินได้รอตดับัญชีจะรบัรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแนว่่าบรษิทัฯ        และบรษิทัย่อยจะมีก าไรทางภาษี

เพียงพอที่จะน าจ านวนผลตา่งช่ัวคราวนัน้มาใช้ประโยชน ์     บรษิทัฯ   และบรษิทัย่อยได้ตั้งภาษเีงินได้รอตดับัญชีโดยพิจารณาจาก

ผลตา่งช่ัวคราว  เว้นแตบ่รษิทัฯ และบรษิทัย่อยสามารถควบคุมจังหวะเวลาของการกลบัรายการผลตา่งช่ัวคราวและการกลบัรายการ

ผลตา่งช่ัวคราวมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแนว่่าจะไม่เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ได้ในอนาคต
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

5. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ (ตอ่)

5.14 ภาษเีงินได้ (ตอ่)

สินทรพัย์ภาษเีงินได้รอการตดับัญชีและหนีส้ินภาษเีงินได้รอการตดับัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ตอ่เม่ือบรษิทัฯ    และบรษิทั

ย่อย     มีสิทธิตามกฎหมายที่จะน าสินทรพัย์ภาษเีงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนีส้ินภาษเีงินได้ของงวดปัจจุบัน     และทั้ง

สินทรพัย์ภาษเีงินได้รอการตดับัญชี   และหนีส้ินภาษเีงินได้รอการตดับัญชีเกี่ยวข้องกับภาษเีงินได้ที่ประเมิน  โดยหนว่ยงานจัดเก็บ

ภาษหีนว่ยงานเดียวกัน       โดยการเรยีกเก็บเป็นหนว่ยภาษเีดียวกันหรอืหนว่ยภาษตีา่งกันซึง่ตั้งใจจะจ่ายหนีส้ินและสินทรพัย์ภาษี

เงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ

บรษิทัฯ    และบรษิทัย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรพัย์ภาษเีงินได้รอการตดับัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

และจะท าการปรบัลดมูลค่าตามบัญชีดังกลา่ว    หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแนว่่าบรษิทัฯ  และบรษิทัย่อย   จะไม่มีก าไรทางภาษี

เพียงพอตอ่การน าสินทรพัย์ภาษเีงินได้รอการตดับัญชีทั้งหมดหรอืบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บรษิทัฯ  และบรษิทัย่อย จะบันทึกภาษเีงินได้รอการตดับัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถอืหุ้นหากภาษทีี่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับ

รายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถอืหุ้น

5.15 ก าไรตอ่หุ้น

ก าไรตอ่หุ้นขั้นพ้ืนฐาน

ก าไรตอ่หุ้นขั้นพ้ืนฐาน   ค านวณโดยการหารก าไรสุทธิส าหรบัปี   ด้วยจ านวนหุ้นสามัญถวัเฉลีย่ถว่งน้ าหนกัที่ออกจ าหนา่ย

และคงมีอยู่ ณ วันสิ้นงวดบัญชีหักด้วยจ านวนหุ้นสามัญซือ้คืน

ก าไรตอ่หุ้นปรบัลด 

ก าไรตอ่หุ้นปรบัลด    ค านวณโดยการหารก าไรสุทธิส าหรบัปีที่เป็นส่วนของผู้ถอืหุ้นของบรษิทัฯ    ด้วยจ านวนถวัเฉลีย่ถว่ง

น้ าหนกัของหุ้นสามัญที่ออกจ าหนา่ยแลว้ระหว่างปี หลงัจากที่ได้ปรบัปรงุผลกระทบของหุ้นปรบัลด

5.16 รายการธุรกิจกับบุคคลหรอืกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรอืกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบรษิทัฯ    หมายถงึ   บุคคลหรอืกิจการที่มีอ านาจควบคุมบรษิทัฯ   หรอืถกูควบคุมโดย

บรษิทัฯ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรอืทางอ้อม  หรอือยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกันกับบรษิทัฯ  รวมถงึบรษิทัที่ด าเนนิธุรกิจการลงทุน

บรษิทัย่อย  และบรษิทัย่อยในเครอืเดียวกัน ถอืเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบรษิทั บรษิทัรว่ม  และบุคคลที่เป็นเจ้าของส่วนได้เสียใน

สิทธิออกเสียงของบรษิทั  ซึง่มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญเหนอืกิจการ       ผู้บรหิารส าคัญรวมทั้งกรรมการและพนกังานของบรษิทั

ตลอดจนสมาชิกในครอบครวัที่ใกลช้ิดกับบุคคลเหลา่นัน้   กิจการและบุคคลทั้งหมดถอืเป็นบุคคลหรอืกิจการที่เกี่ยวข้องกับบรษิทั

นอกจากนี ้   บุคคลหรอืกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ยังหมายรวมถงึ    บรษิทัรว่มและบุคคลซึง่มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญกับ

บรษิทัฯ  ผู้บรหิารส าคัญ  กรรมการหรอืพนกังานของบรษิทัฯ  ที่มีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนนิงานของบรษิทัฯ

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ของบุคคลหรอืกิจการที่เกี่ยวข้องกัน      บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย   ค านงึถงึเนือ้หาของความ

สัมพันธ์มากกว่ารปูแบบทางกฎหมาย
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5.17 การน าเสนอข้อมูลส่วนงานด าเนนิงาน

ส่วนงานธุรกิจที่ท าหนา้ที่จัดหาผลติภัณฑ์ หรอืให้บรกิารโดยมีความเสี่ยง และผลตอบแทนที่แตกตา่งไปจากความเสี่ยงและ

ผลตอบแทนของผลติภัณฑ์หรอืบรกิารของส่วนธุรกิจอ่ืน ส่วนงานภูมิศาสตรท์ าหนา้ที่จัดหาผลติภัณฑ์หรอืให้บรกิารในสภาพแวดลอ้ม

ทางเศรษฐกิจที่เฉพาะเจาะจง      ซึง่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แตกตา่งไปจากความเสี่ยงและผลตอบแทนของการด าเนนิงานใน

สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจอ่ืน

5.18 เครื่องมือทางการเงิน

สินทรพัย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน   ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   เงินลงทุนลกูหนี ้

การค้าและลกูหนีอ่ื้น ลกูหนีต้ามสัญญาเช่าซือ้/สัญญาเช่าทางการเงิน ลกูหนีต้ามสัญญาให้สิทธิ เงินให้กู้ยืม และเงินฝากที่ตดิภาระค้ า 

ประกันหนีส้ินทางการเงินที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน  ประกอบด้วยเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร  เจ้าหนีก้ารค้า   และเจ้าหนีอ่ื้น 

เงินกู้ยืม  และหนีส้ินตามสัญญาเช่าซือ้   และนโยบายการบัญชีเฉพาะส าหรบัรายการแตล่ะรายการได้เปิดเผยแยกไว้ในแตล่ะหัวข้อที่

เกี่ยวข้อง

5.19 การด้อยค่าของสินทรพัย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน   บรษิทัฯ  และบรษิทัย่อย   จะท าการประเมินว่ามีข้อบ่งช้ีซึง่แสดงว่าสินทรพัย์ของบรษิทัฯ  

และบรษิทัย่อย   ด้อยค่าลงหรอืไม่   หากมีข้อบ่งช้ีของการด้อยค่า     หรอืเม่ือตอ้งท าการประเมินการด้อยค่าของสินทรพัย์เป็นรายปี 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จะท าการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคืนของสินทรพัย์ 

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคืนของสินทรพัย์ หมายถงึ มูลค่าจากการใช้ของสินทรพัย์หรอืมูลค่ายุตธิรรมของสินทรพัย์หักตน้ทุน

ในการขายแลว้แตมู่ลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรพัย์  ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รบัในอนาคตจะ

คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้อัตราคิดลดก่อนค านงึภาษเีงินได้เพ่ือให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน     ซึง่แปรไป

ตามเวลาและความเสี่ยงที่มีตอ่สินทรพัย์ ส าหรบัสินทรพัย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรบัโดยอิสระจากสินทรพัย์อ่ืน ให้พิจารณามูลค่า

ที่คาดว่าจะได้รบัคืนรวมกับหนว่ยสินทรพัย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรพัย์นัน้เกี่ยวข้องด้วย

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะรบัรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในก าไรหรอืขาดทุน 

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานบรษิทัฯ  และบรษิทัย่อย   จะประเมินว่ามีข้อบ่งช้ีที่แสดงให้เห็นว่ารายการขาดทุนจากการ

ด้อยค่าของสินทรพัย์ที่ไม่ใช่ค่าความนยิมที่บรษิทัฯ  และบรษิทัย่อย   ได้รบัรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรอืลดลงหรอืไม่   หากมีข้อบ่งช้ี

ดังกลา่ว  บรษิทัฯ  และบรษิทัย่อย  ตอ้งประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคืนของสินทรพัย์นัน้   และกลบัรายการบัญชีขาดทุนจากการ

ด้อยค่าของสินทรพัย์ที่ไม่ใช่ค่าความนยิมที่บรษิทัฯและบรษิทัย่อยรบัรู้ในงวดก่อน 

ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถกูกลบัรายการเพียงเพ่ือให้มูลค่าตามบัญชีของสินทรพัย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลงั

หักค่าเสื่อมราคาหรอืค่าตดัจ าหนา่ย เสมือนหนึง่ไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน

5.20 สัญญาเช่าด าเนนิงาน  

กรณีเป็นผู้เช่า

สัญญาซึง่ความเสี่ยงและประโยชนส์่วนใหญ่จากการเป็นเจ้าของสินทรพัย์        ยังคงอยู่กับผู้ให้เช่าบันทึกเป็นสัญญาเช่า

ด าเนนิงาน ค่าเช่าที่เกิดขึ้นจากสัญญาเช่าดังกลา่วรบัรู้เป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรอืขาดทุนตามอายุของสัญญาเช่า
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5. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ (ตอ่)

5.20 สัญญาเช่าด าเนนิงาน  (ตอ่)

กรณีเป็นผู้ให้เช่า

บรษิทัฯ    และบรษิทัย่อย    แสดงสินทรพัย์ที่ให้เช่าภายใตส้ัญญาเช่าด าเนนิงานในงบแสดงฐานะการเงินตามประเภทของ

สินทรพัย์ รายได้ค่าเช่าจากสัญญาเช่าด าเนนิงานบันทึกตามระยะเวลาที่ให้เช่า

5.21 สัญญาเช่าการเงิน

สัญญาเช่า   ซึง่บรษิทัฯ ได้รบัโอนผลตอบแทน และความเสี่ยงส่วนใหญ่ของการเป็นเจ้าของสินทรพัย์ยกเว้นกรรมสิทธ์ิทาง

กฎหมาย   ถอืเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน       บรษิทัฯ บันทึกสินทรพัย์ที่เช่าในราคายุตธิรรม  ณ  วันเริ่มตน้ของสัญญาเช่าพรอ้มกับ

ภาระหนีส้ินที่จะตอ้งจ่ายค่าเช่าในอนาคตหักส่วนที่เป็นดอกเบ้ีย  และคิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณ

ของสินทรพัย์ ดอกเบ้ีย หรอืค่าใช้จ่ายทางการเงิน และค่าเสื่อมราคารบัรู้เป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรอืขาดทุน

5.22 การใช้ดุลยพินจิและประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ 

ในการจัดท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี   ฝา่ยบรหิารตอ้งใช้ดุลพินจิ    การประมาณการและข้อสมมตฐิาน

หลายประการ     ซึง่มีผลกระทบตอ่การก าหนดนโยบายและการรายงานจ านวนเงินที่เกี่ยวกับ  สินทรพัย์  หนีส้ินรายได้และค่าใช้จ่าย    

การประมาณและข้อสมมตฐิานมาจากประสบการณ์ในอดีต     และปัจจัยตา่งๆ    ที่ผู้บรหิารมีความเช่ือม่ันอย่างสมเหตสุมผลภายใต้

สภาวการณ์แวดลอ้มนัน้    ดังนัน้   ผลที่เกิดขึ้นจรงิตอ่มูลค่าตามบัญชีของสินทรพัย์และหนีส้ินอาจแตกตา่งไปจากที่ประมาณและตั้ง

ข้อสมมตฐิานไว้

ประมาณการและข้อสมมตฐิานที่ใช้ในการจัดท างบการเงินจะได้รบัการทบทวนอย่างตอ่เนือ่ง     การปรบัประมาณการทาง

บัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกลา่วได้รบัการทบทวนและในงวดอนาคตที่ได้รบัผลกระทบ 

การใช้ดุลยพินจิและประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญได้แก่

5.22.1   การรบัรู้และการตดัรายการสินทรพัย์และหนีส้ิน 

ในการพิจารณาการรบัรู้หรอืการตดัรายการสินทรพัย์และหนีส้ิน      ฝา่ยบรหิารตอ้งใช้ดุลยพินจิในการพิจารณาว่าบรษิทัฯ

ได้โอนหรอืรบัโอนความเสี่ยงและผลประโยชนใ์นสินทรพัย์และหนีส้ินดังกลา่วแลว้หรอืไม่    โดยใช้ดุลยพินจิบนพ้ืนฐานของข้อมูลที่ดี

ที่สุดที่รบัรู้ได้ในสภาวะปัจจุบัน

5.22.2  ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ

ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญของลกูหนีเ้กิดจากการปรบัมูลค่าของลกูหนีจ้ากความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้น ฝา่ยบรหิารได้ใช้

ดุลยพินจิในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลกูหนีแ้ตล่ะราย           โดยใช้การวิเคราะห์สถานะของลกูหนีร้ายตวั 

ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต การวิเคราะห์อายุลกูหนีแ้ละการเปลีย่นแปลงของสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน   อย่างไรก็ตามการใช้

ประมาณการและข้อสมมตฐิานที่แตกตา่งกันอาจมีผลตอ่จ านวนค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ ดังนัน้ การปรบัปรงุค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญอาจ

มีขึ้นได้ในอนาคต

5.22.3  ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลอื

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลอืเป็นการปรบัมูลค่าของสินค้าคงเหลอืด้วยมูลค่าที่คาดว่าอาจเกิดความเสียหาย 

เนือ่งจากสินค้าลา้สมัยและการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลอื  ผู้บรหิารใช้ดุลยพินจิในการประมาณค่าเผื่อสินค้าลา้สมัย  และการลด

มูลค่าสินค้าคงเหลอืส าหรบัยอดสินค้าคงเหลอื โดยพิจารณาจากการวิเคราะห์อายุของสินค้าคงเหลอื
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

5. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ (ตอ่)

5.22 การใช้ดุลยพินจิและประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ (ตอ่)

5.22.4  ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

บรษิทัฯ  จะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนเม่ือฝา่ยบรหิารใช้ดุลยพินจิในการพิจารณาว่า  มูลค่ายุตธิรรมของเงินลงทุน

ดังกลา่วได้ลดลงอย่างมีสาระส าคัญและเป็นระยะเวลานาน การที่จะสรปุว่าเงินลงทุนดังกลา่วได้ลดลงอย่างมีสาระส าคัญหรอืเป็นระยะ

เวลานานหรอืไม่นัน้จ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินจิของฝา่ยบรหิาร

5.22.5  อาคาร และอุปกรณ์ และ ค่าเสื่อมราคา

ในการค านวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์      ฝา่ยบรหิารใช้การประมาณอายุการให้ประโยชนแ์ละมูลค่าคงเหลอื

ของสินทรพัย์เม่ือเลกิใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และได้มีการทบทวนอายุการให้ประโยชนแ์ละมูลค่าคงเหลอืของสินทรพัย์ หากมี

การเปลีย่นแปลง

5.22.6  การด้อยค่าของสินทรพัย์

ฝา่ยบรหิารจ าเป็นตอ้งสอบทานการด้อยค่าของสินทรพัย์   ในแตล่ะช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่า

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคืนต่ ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรพัย์นัน้    ในการนี ้  ฝา่ยบรหิารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินจิที่เกี่ยวข้องกับการ

คาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึง่เกี่ยวเนือ่งกับสินทรพัย์นัน้

5.22.7  ผลประโยชนพ์นกังาน

หนีส้ินตามโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังานประมาณขึ้นตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกันภัย ซึง่ตอ้งอาศัย

ข้อสมมตฐิานตา่ง ๆ   ในการประมาณการนัน้ เช่น อัตราคิดลด   อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต  อัตราการเปลีย่นแปลงในจ านวน

พนกังาน และอัตรามรณะ เป็นตน้

5.22.8   สัญญาเช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด าเนนิงานหรอืสัญญาเช่าทางการเงินฝา่ยบรหิารได้ใช้ดุลยพินจิ

ในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพ่ือพิจารณาว่าบรษิทัฯ          ได้โอนหรอืรบัโอนความเสี่ยงและผลประโยชนใ์น

สินทรพัย์ที่เช่าดังกลา่วแลว้หรอืไม่

5.22.9  คดีฟ้องรอ้ง

บรษิทัฯ มีหนีส้ินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถกูฟ้องรอ้งเรยีกค่าเสียหาย   ซึง่ฝา่ยบรหิารได้ใช้ดุลยพินจิในการประเมินผลของ

คดีที่ถกูฟ้องรอ้งแลว้และเช่ือม่ันว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจึงไม่ได้บันทึกประมาณการหนีส้ินดังกลา่ว   ณ  วันสิ้นรอบระยะเวลา

รายงาน อย่างไรก็ตาม ผลที่เกิดขึ้นจรงิอาจแตกตา่งไปจากที่ได้มีการประมาณการไว้

5.22.10  สินทรพัย์ภาษเีงินได้รอการตดับัญชี

บรษิทัฯ  และบรษิทัย่อยจะรบัรู้สินทรพัย์ภาษเีงินได้รอการตดับัญชีเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแนน่อนว่า   บรษิทัฯ และ

บรษิทัย่อย     จะมีก าไรทางภาษใีนอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชนจ์ากสินทรพัย์ภาษเีงินได้นัน้ ในการนี ้    ฝา่ยบรหิารจ าเป็นตอ้ง

ประมาณการว่ากลุม่บรษิทัควรรบัรู้จ านวนสินทรพัย์ภาษเีงินได้รอการตดับัญชีเป็นจ านวนเท่าใด      โดยพิจารณาถงึจ านวนก าไรทาง

ภาษทีี่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแตล่ะช่วงเวลา
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ่)

6. รายการบัญชีกับกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน

บรษิทัฯ  มีรายการบัญชีกับบรษิทัย่อย  บรษิทัและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน   สินทรพัย์  หนีส้ิน  รายได้  และค่าใช้จ่ายส่วนหนึง่ของ

บรษิทัฯ    เกิดขึ้นจากรายการบัญชีกับบรษิทัที่เกี่ยวข้องกันดังกลา่ว    บรษิทัเหลา่นีเ้กี่ยวข้องกันโดยการถอืหุ้น  และ/หรอื   การเป็น

กรรมการรว่มกัน โดยมีรายละเอียด ดังตอ่ไปนี.้-

ลกัษณะความ

สัมพันธ์ ประเทศ ปี 2556 ปี 2555

บรษิทั มันตรา แอสเซท็ จ ากัด 1 ขายและให้เช่าซือ้เครื่องใช้ไฟฟ้า ไทย 99.99 99.99

และรถยนต์

บรษิทั อควา แอด จ ากัด (มหาชน) 1 ให้บรกิารเช่าโครงป้ายเพ่ือ ไทย 73.99 99.99

ตดิตั้งโฆษณา

บรษิทั เพน พับลชิชิ่ง จ ากัด 2 ผลติและขายนติยสารสื่อสิ่งพิมพ์ ไทย -              99.99

บรหิารงานขายโฆษณา

บรษิทั อควา มีเดีย 360 จ ากัด 3 ผลติรายการโทรทัศนแ์ละขาย ไทย 50.99 50.99

เวลาโฆษณา

บรษิทั โรงพิมพ์ตะวันออก 4 รบัจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ประเภท ไทย 44.15 44.96

จ ากัด (มหาชน) หนงัสือและนติยสาร

บรษิทั เจนเนอรลั เอนจิเนยีริ่ง 5 จ าหนา่ยผลติภัณฑค์อนกรตี ไทย -              -              

จ ากัด (มหาชน) ส าเรจ็รปู

บรษิทั ไมด้า ลสิซิง่ จ ากัด (มหาชน) 6 การให้บรกิารสินเชื่อเช่ารถยนต์ ไทย -              -              

บรษิทั ไมด้า แอสเซท็ จ ากัด (มหาชน) 7 ขายและให้บรกิารเช่าซือ้ เครื่อง ไทย -              -              

ใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์มือถอื และ

รถจักรยานยนตแ์ละธุรกิจพัฒนา

อสังหารมิทรพัย์

สัดส่วนของการถอืหุ้นทั้งทางตรง

ชื่อบรษิทั

การด าเนนิกิจการ

 ประเภทกิจการ

และทางอ้อมของบรษิทั (รอ้ยละ)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ่)

6. รายการบัญชีกับกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน (ตอ่)

ลักษณะความสัมพันธ์ระหวา่งบริษัทฯ กบักจิการและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั เป็นดังนี้

1 เป็นบริษัทยอ่ยทางตรง(ถือหุน้โดยบริษัทฯ)

2 เป็นบริษัทยอ่ยทางอ้อม สิ้นสุดวนัที ่30 พฤศจิกายน 2556 (ถือหุน้โดยบริษัทอควา แอด จ ากดั(มหาชน))

3 เป็นบริษัทยอ่ยทางอ้อม (ถือหุน้โดยบริษัทอควา แอด จ ากดั(มหาชน))

4 เป็นบริษัทร่วม

5 เป็นผู้ถือหุน้รายใหญ่ (สิ้นสุดวนัที ่14 สิงหาคม 2556)

6 มีผู้ถือหุน้ร่วมกนั

7 เป็นผู้ถือหุน้ของบริษัทและมีกรรมการเป็นผู้ถือหุน้ของบริษัท

นโยบายการก าหนดราคาส าหรบัแตล่ะรายการอธิบายได้ดังตอ่ไปนี้

รายได้ค่าบรหิารจัดการ ราคาตามสัญญา

รายได้จากการขาย ราคาที่ตกลงกันซึง่ใกลเ้คียงกับราคาที่คิด

กับบุคคลภายนอก

เงินปันผลรบั ตามที่ประกาศจ่าย

รายได้อื่น ราคาตามสัญญา

ค่าเช่าโครงป้ายโฆษณา ราคาตามสัญญา

ค่าบรหิารจัดเก็บหนีส้ินและค่าใช้จ่ายในการขายรถยนต์ ราคาตามสัญญา

ค่าบรหิารจัดการ ราคาตามสัญญา

ค่าเช่าพ้ืนที่ ราคาตามสัญญา

ดอกเบ้ียจ่าย รอ้ยละ 5 ตอ่ปี, MLR' K - Bank ตอ่ปี

และ MLR' TMB - 1.00 ตอ่ปี

ดอกผลเช่าซือ้ รอ้ยละ 5 ตอ่ปี

รายการ นโยบายการคิดราคา
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ่)

6. รายการบัญชีกับกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน (ตอ่)

6.1 รายการบัญชีที่มีสาระส าคัญที่เกิดขึ้นระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ส าหรบัแตล่ะปี มีรายละเอียด ดังนี้

ปี 2556 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555

บรษิทัย่อย

รายได้บรหิารงานจัดการ -               -                15,014 16,346 

รายได้อ่ืน -               -                6,560 3,057 

เงินปันผลรบั -               -                46,726 35,906 

ก าไรจาการขายทรพัย์สิน -               -                42,239 -                

ค่าเช่าโครงป้าย -               -                4,673 15,148 

ค่าส่งเสรมิการขาย -               -                -                49 

ดอกเบ้ียจ่าย -               -                7,964 9,803 

บรษิทัรว่ม

เงินปันผลรบั -               -                27,574 23,171 

ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 32 11 32 11 

บรษิทัที่เกี่ยวข้องกัน

รายได้จากการขาย 1,561 1,515 -                -                

ดอกผลเช่าซือ้ 78 204 78 204 

ค่าบรหิารจัดเก็บหนีแ้ละค่าใช้จ่ายในการ

ขายรถยนต์ 4 130 3 93 

ค่าเช่าพ้ืนที่ 231 225 171 171 

ค่าตอบแทนผู้บรหิาร

บรษิทัฯ  และบรษิทัย่อยมีค่าใช้จ่ายส าหรบัเงินเดือน   โบนสั   เงินสมทบประกันสังคม   เงินสมทบกองทุนส ารอง-

เลีย้งชีพ สวัสดิการอ่ืน  ค่าเบ้ียประชุมให้แก่กรรมการและผู้บรหิารและผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน โดยสรปุ ได้ดังนี ้

ปี 2556 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555

ผลประโยชนร์ะยะสั้น 19,713          22,746           11,310           9,560             

ผลประโยชนร์ะยะยาวหลงัออกจากงาน 1,048            481               743               208               

รวม 20,761          23,227           12,053           9,768             

หนว่ย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนว่ย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ่)

6. รายการบัญชีกับกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน (ตอ่)

6.2 ยอดคงเหลอืของบัญชีที่เกิดขึ้นระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ส าหรบัแตล่ะปี มีรายละเอียด ดังนี้

ปี 2556 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555

ลกูหนีก้ารค้า

บรษิทัที่เกี่ยวข้องกัน -               171               -                -                

ลกูหนีอ้ื่น

บรษิทัย่อย -               -                5,448            1,383             

บรษิทัที่เกี่ยวข้องกัน -               34                 -                34                 

รวม -               34                 5,448            1,417             

เจ้าหนีก้ารค้า

บรษิทัย่อย -               -                852               -                

บรษิทัรว่ม -               252               -                -                

รวม -               252               852               -                

เจ้าหนีอ้ื่น

บรษิทัย่อย -               -                217               96                 

บรษิทัที่เกี่ยวข้องกัน 5                  7                   -                2                   

รวม 5                  7                   217               98                 

เงินกู้ยืมระยะสั้น

บรษิทัย่อย -               -                47,233           162,118         

หนีส้ินตามสัญญาเช่าซือ้-บรษิทัที่เกี่ยวข้องกัน

ส่วนที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี -               1,126             -                1,126             

ส่วนที่ถงึก าหนดช าระเกินหนึง่ปี -               501               -                501               

รวม -               1,627             -                1,627             

หนีส้ินไม่หมุนเวียนอื่น

บรษิทัย่อย -               -                764               764               

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนว่ย : พันบาท

งบการเงินรวม
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ่)

6. รายการบัญชีกับกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน (ตอ่)

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบรษิทัย่อยมีรายการเคลือ่นไหวที่เป็นสาระส าคัญในระหว่างปีดังนี.้-

ปี 2555 เพ่ิมขึ้น (ลดลง) ปี 2556

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบรษิทัย่อย

บรษิทั อควา แอด จ ากัด(มหาชน) 152,558        13,000           (118,325) 47,233           

บรษิทั มันตรา แอสเซท็ จ ากัด 9,560            300               (9,860) -                

รวม 162,118        13,300           (128,185) 47,233           

เรื่องอื่นๆ

บรษิทัฯ ค้ าประกันสัญญาเงินกู้ยืมจากธนาคารให้กับบรษิทัย่อยแห่งหนึง่(ดูหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 23 ประกอบ)

7. เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย.-

ปี 2556 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555

เงินสด 89                69                 20                 9                   

เงินฝากธนาคาร - ออมทรพัย์ 36,688          30,314           8,119            4,671             

เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน (3,440)           (222)              (3,765)           (338)              

เงินฝากประจ า 1 - 3 เดือน 423,494        44,065           319,494         14,000           

รวม 456,831        74,226           323,868         18,342           

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนว่ย : พันบาท

หนว่ย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ่)

8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น ประกอบด้วย.-

ปี 2556 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555

ลกูหนีก้ารค้า - สุทธิ

บรษิทัที่เกี่ยวข้องกัน -               171               -                -                

บรษิทัอ่ืน 58,363          75,291           14,130           12,046           

หัก ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ (814)             (3,536)            (11)                (10)                

      ลกูหนีก้ารค้า - สุทธิ 57,549          71,926           14,119           12,036           

ลกูหนีอ่ื้น

ค่าเช่าจ่ายลว่งหนา้ 29,968          29,553           2,358            1,618             

ลกูหนีค้่าโครงป้ายส่วนที่ครบก าหนดหนึง่ปี -               6,433             -                -                

ค่าใช้จ่ายจ่ายลว่งหนา้ 3,973            4,510             808               959               

เงินทดรองจ่าย 911              2,256             5,649            2,393             

เงินมัดจ า 103              414               8                  16                 

อ่ืนๆ 12,758          14,337           510               30                 

รวมลกูหนีอ่ื้น 47,713          57,503           9,333            5,016             

รวมลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น - สุทธิ 105,262        129,429         23,452           17,052           

ยอดลกูหนีก้ารค้าแยกตามอายุหนีท้ี่ค้างช าระได้ดังนี้

ปี 2556 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555

ลกูหนีก้ารค้าที่ยังไม่ถงึก าหนดช าระ 46,815          58,126           12,629           9,709             

ลกูหนีก้ารค้าที่เกินก าหนดช าระดังนี ้

ค้างช าระ 1 เดือน ถงึ 3 เดือน 8,963            8,915             1,360            2,018             

ค้างช าระ 4 เดือน ถงึ 6 เดือน 1,147            4,585             119               299               

ค้างช าระ 7 เดือน ถงึ 12 เดือน 1,124            600               22                 20                 

ค้างช าระมากกว่า 12 เดือน 314              3,236             -                -                

     รวม 58,363          75,462           14,130           12,046           

หัก  ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ (814)             (3,536)            (11)                (10)                

     สุทธิ 57,549          71,926           14,119           12,036           

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนว่ย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนว่ย : พันบาท
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ่)

8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - สุทธ ิ(ตอ่)

ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ มีรายละเอียดดังนี.้- 

ปี 2556 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555

ยอดคงเหลอืตน้ปี 3,536            5,213            10                -               

บวก  ตั้งเพ่ิมในระหว่างปี 1,232            897              304              10                

หัก    หนีส้งสัยจะสูญโอนกลบั (1,043)           (2,374)           (303)             -               

ตดัลกูหนีเ้ป็นหนีสู้ญ (2,911) (200)             -               -               

ยอดคงเหลอืปลายปี 814              3,536            11                10                

9. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

สินค้าคงเหลอื ประกอบด้วย.-

ปี 2556 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555

นติยสาร -               16,233          -               -               

วัสดุโครงป้าย 406              1,963            -               -               

รวม 406              18,196          -               -               

หัก  ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลอื -                   (7,500)           -               -               

สุทธิ 406              10,696          -               -               

หนว่ย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนว่ย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ่)

10. ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซื้อ/สัญญาเช่าทางการเงินและเงินให้กู้ยืม

ลกูหนีต้ามสัญญาเช่าซือ้/สัญญาเช่าทางการเงินและเงินให้กู้ยืม ประกอบด้วย.-

ปี 2556 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555

ลกูหนีต้ามสัญญาเช่าซือ้/สัญญาเช่าทางการเงิน

   อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า

รายย่อย 93,650    94,152      -         -         93,650    94,152    

ตวัแทน 67,308    81,172      -         -         67,308    81,172    

รถยนต์

ลกูหนีต้ามสัญญาเช่าซือ้รถยนต์ 4,274      4,543        -         -         4,274      4,543      

ลกูหนีโ้อนสิทธิตามสัญญาเช่าซือ้ 1,081      1,081        -         -         1,081      1,081      

ลกูหนีต้ามสัญญาเช่าทางการเงิน 3,563      2,746        2,288      5,034      5,851      7,780      

เครื่องโทรศัพท์สาธารณะ 50,879    64,002      -         -         50,879    64,002    

เงินให้กู้ยืม 2,395      2,395        -         -         2,395      2,395      

รวมลกูหนีต้ามสัญญาเช่าซือ้/สัญญาเช่า

ทางการเงินและเงินให้กู้ยืม 223,150  250,091    2,288      5,034      225,438  255,125  

หัก ดอกผลเช่าซือ้ที่ยังไม่ถอืเป็นรายได้ (21,585) (23,457) (271) (1,143) (21,856) (24,600)

รวม 201,565  226,634    2,017      3,891      203,582  230,525  

หัก ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ (199,618) (225,231) (504) (39) (200,122) (225,270)

สุทธิ 1,947      1,403        1,513      3,852      3,460      5,255      

รวม

ส่วนที่ถงึก าหนดช าระ

หนว่ย : พันบาท

งบการเงินรวม

เกินหนึง่ปี

ส่วนที่ถงึก าหนดช าระ

ภายในหนึง่ปี
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ่)

10. ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซื้อ/สัญญาเช่าทางการเงินและเงินให้กู้ยืม (ตอ่)

ปี 2556 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555

ลกูหนีต้ามสัญญาเช่าซือ้/สัญญาเช่าทางการเงิน

   อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า

รายย่อย 93,650    94,152      -         -         93,650    94,152    

ตวัแทน 67,308    81,172      -         -         67,308    81,172    

รถยนต์

ลกูหนีต้ามสัญญาเช่าซือ้รถยนต์ 2,850      2,934        -         -         2,850      2,934      

ลกูหนีโ้อนสิทธิตามสัญญาเช่าซือ้ 1,081      1,081        -         -         1,081      1,081      

ลกูหนีต้ามสัญญาเช่าทางการเงิน 3,563      2,746        2,288      5,034      5,851      7,780      

เครื่องโทรศัพท์สาธารณะ 50,879    64,002      -         -         50,879    64,002    

เงินให้กู้ยืม 2,395      2,395        -         -         2,395      2,395      

รวมลกูหนีต้ามสัญญาเช่าซือ้/สัญญาเช่า

ทางการเงินและเงินให้กู้ยืม 221,726  248,482    2,288      5,034      224,014  253,516  

หัก ดอกผลเช่าซือ้ที่ยังไม่ถอืเป็นรายได้ (21,431) (23,299) (271) (1,143) (21,702) (24,442)

รวม 200,295  225,183    2,017      3,891      202,312  229,074  

หัก ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ (198,348) (223,780) (504) (39) (198,852) (223,819)

สุทธิ 1,947      1,403        1,513      3,852      3,460      5,255      

ส่วนที่ถงึก าหนดช าระ

ภายในหนึง่ปี

ส่วนที่ถงึก าหนดช าระ

เกินหนึง่ปี รวม

หนว่ย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ่)

10. ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซื้อ/สัญญาเช่าทางการเงินและเงินให้กู้ยืม (ตอ่)

ลกูหนีต้ามสัญญาเช่าซือ้/สัญญาเช่าทางการเงิน  (สุทธิจากดอกผลเช่าซือ้ที่ยังไม่ถอืเป็นรายได้)  และเงินให้กู้ยืมและค่าเผื่อหนีส้งสัย-

จะสูญจ าแนกตามอายุหนีไ้ด้ดังนี้

อัตรารอ้ยละ

ที่ตั้งค่าเผื่อหนี้

ปี 2556 ปี 2555 สงสัยจะสูญ ปี 2556 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555

ลกูหนีต้ามสัญญาเช่าซือ้/สัญญาเช่าทางการเงิน

และเงินให้กู้ยืม

ไม่ค้างช าระ -      5,308 1 -         (53) -         5,255

ค้างช าระ

1 เดือน ถงึ 2 เดือน -      -         2 -         -         -         -         

3 เดือน ถงึ 6 เดือน 4,614   -         25 (1,154) -         3,460      -         

7 เดือน ถงึ 12 เดือน -      -         50 -         -         -         -         

มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 198,968 225,217 100 (198,968) (225,217) -         -         

รวม 203,582 230,525 (200,122) (225,270) 3,460 5,255

อัตรารอ้ยละ

ที่ตั้งค่าเผื่อหนี้

ปี 2556 ปี 2555 สงสัยจะสูญ ปี 2556 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555

ลกูหนีต้ามสัญญาเช่าซือ้/สัญญาเช่าทางการเงิน

และเงินให้กู้ยืม

ไม่ค้างช าระ -      5,308 1 -         (53) -         5,255

ค้างช าระ

1 เดือน ถงึ 2 เดือน -      -         2 -         -         -         -         

3 เดือน ถงึ 6 เดือน 4,614 -         25 (1,154) -         3,460      -         

7 เดือน ถงึ 12 เดือน -      -         50 -         -         -         -         

มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 197,698 223,766 100 (197,698) (223,766) -         -         

รวม 202,312 229,074 (198,852) (223,819) 3,460 5,255

งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่าลกูหนี้ ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ สุทธิ

หนว่ย : พันบาท

งบการเงินรวม

มูลค่าลกูหนี้ ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ สุทธิ

หนว่ย : พันบาท
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ่)

11. ลูกหนีต้ามสัญญาให้สิทธิ

ลกูหนีต้ามสัญญาให้สิทธิ ประกอบด้วย.-

ปี 2556 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555

ลกูหนีต้ามสัญญาให้สิทธิ 6,389      2,750        -         18,341    6,389      21,091    

หัก ดอกผลจากสัญญาให้สิทธิ

รอตดับัญชี (307) (895) -         (2,765) (307) (3,660)

ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ (61) (37) -         (311) (61) (348)

สุทธิ 6,021      1,818        -         15,265    6,021      17,083    

ในปี 2554 บรษิทัได้ท าสัญญาให้สิทธิในการประกอบกิจการสนามฟุตบอลในรม่กับบรษิทัแห่งหนึง่ โดยมีค่าตอบแทนเป็นจ านวน  31.5  

ลา้นบาท บรษิทัได้รบัช าระค่าตอบแทนงวดแรกแลว้จ านวน  10  ลา้นบาท  ในเดือน มิถนุายน 2554 ที่เหลอืผอ่นช าระ 84 งวด   โดยเริ่ม

รบัช าระงวดแรกตั้งแตว่ันที่ 1 ธันวาคม 2554 เป็นตน้ไป

ในปี  2555   ลกูหนีดั้งกลา่วมีการเปลีย่นแปลงการประกอบกิจการสนามฟุตบอลในรม่ มาเป็นการใช้พ้ืนที่ประโยชนเ์ชิงพาณิชย์   ทั้งนี้

เง่ือนไขของสัญญายังคงเหมือนเดิม

เม่ือวันที่ 28 มีนาคม 2556 บรษิทัฯ ได้ท าสัญญาปรบัโครงสรา้งหนีก้ับลกูหนี ้ โดยมีเง่ือนไขตามสัญญาที่ส าคัญดังนี้

บรษิทัฯ   และผู้รบัสิทธิตกลงลดยอดหนีล้งจ านวน 8.05 ลา้นบาท   เป็นผลให้ยอดหนีท้ี่ตอ้งช าระคงเหลอืจ านวน 13.39 ลา้นบาท   โดย

ผู้รบัสิทธิตกลงช าระให้กับบรษิทัฯ เป็นงวดๆ ดังนี้

-  งวดที่ 1 - 4  จ านวน 4 งวดๆ ละ 500,000 บาท

-  งวดที่ 5 - 14  จ านวน 10 งวดๆ ละ 1,139,425 บาท งวดสุดท้ายวันที่ 1 มิถนุายน 2557

โดยผู้รบัสิทธิ ตอ้งลงนามสั่งจ่ายเช็คไว้ลว่งหนา้ 14 ฉบับ   โดยฉบับแรกลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2556   และตั้งแตฉ่บับที่ 2 เป็นตน้ไป

ลงวันที่ 1  ของแตล่ะเดือนเริ่มงวดแรกวันที่ 1 มิถนุายน 2556 และงวดสุดท้ายวันที่ 1 มิถนุายน 2557

ทั้งนีห้ากผู้รบัสิทธิปฎิบัตผิดิสัญญาฉบับนีไ้ม่ว่าข้อใดข้อหนึง่  หรอืผดินดัช าระหนี ้หรอืเช็คไม่สามารถเรยีกเก็บเงินได้ และบรษิทัฯ ได้

มีหนงัสือแจ้งให้แก้ไขแลว้ภายใน 15 วัน  แตผู่้รบัสิทธิเพิกเฉยหรอืไม่ยอมแก้ไข ให้ถอืว่าปฎิบัตผิดิสัญญาปรบัโครงสรา้งหนีฉ้บับนี ้ และ

ยินยอมให้บรษิทัฯ ฟ้องรอ้งบังคับเรยีกเก็บหนีต้ามสัญญาเดิม พรอ้มทั้งดอกเบ้ียในอัตรารอ้ยละ 15 ตอ่ปี นบัจากวันที่ผดินดั

บรษิทัฯ รบัรู้ขาดทุนจากการปรบัโครงสรา้งหนีข้้างตน้จ านวน 5.50 ลา้นบาทในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็

ภายในหนึง่ปี เกินหนึง่ปี รวม

หนว่ย : พันบาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนที่ถงึก าหนดช าระ ส่วนที่ถงึก าหนดช าระ
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12. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่อืไว้เพ่ือขาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556    บรษิทัฯ มีสัญญาขายโครงป้ายโฆษณาทั้งหมดให้กับบรษิทัย่อยแห่งหนึง่   ซึง่ปัจจุบันบรษิทัฯ มีโครง

ป้ายโฆษณาระหว่างก่อสรา้งที่บรษิทัฯ จะขายมูลค่าตามบัญชี 34.99 ลา้นบาท  ดังนัน้สินทรพัย์ดังกลา่วจึงจัดประเภทเป็นสินทรพัย์ไม่

หมุนเวียนที่ถอืไว้เพ่ือขายโดยได้แยกแสดงไว้เป็นรายการตา่งหากในงบแสดงฐานะการเงิน  

รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนนิงานที่ยกเลกิ ส าหรบัปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีรายละเอียดดังนี้

ปี 2556 ปี 2555

การด าเนนิงานที่ยกเลกิ

รายได้ค่าบรกิาร 73,895 84,457

ตน้ทุนบรกิาร (42,233)   (46,082)   

ค่าใช้จ่ายในการขาย (3,454)     (7,247)     

ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร * (29,623)   (38,613)   

รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษเีงินได้ 42 (31)         

รวม (1,372)     (7,516)     

ก าไรจากการขายโครงป้ายโฆษณา 42,239 -         

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรบัปีจากการด าเนนิงานที่ยกเลกิ 40,866 (7,516)     

* ค่าใช้จ่ายในการบรหิารข้างตน้ถกูปันส่วนตามหลกัเกณฑแ์ละข้อสมมตฐิานที่ผู้บรหิารของบรษิทัฯ ก าหนด

บรษิทัฯ      ไม่ได้แยกแสดงกระแสเงินสดจากการด าเนนิงานที่ยกเลกิ     เนือ่งจากบรษิทัฯ ไม่สามารถแยกแสดงกระแสเงินสดของการ

ด าเนนิงานดังกลา่วได้อย่างชัดเจน

13. เงินฝากสถาบันการเงินทีมี่ภาระค้ าประกัน

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2556 และ 2555  บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยได้น าเงินฝากประจ าจ านวน 4.73 ลา้นบาท และ 5.55 ลา้นบาท ไปวาง

เป็นหลกัทรพัย์ค้ าประกันหนงัสือค้ าประกันจากธนาคาร  (เฉพาะบรษิทัจ านวน 0.1 ลา้นบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บรษิทัย่อยแห่งหนึง่ได้น าเงินฝากออมทรพัย์จ านวน 13.80 ลา้นบาท และ 8.30 ลา้นบาท ไปวาง

เป็นหลกัทรพัย์ค้ าประกันสัญญาเงินกู้ยืมของบรษิทัย่อยดังกลา่ว

หนว่ย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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14. เงินลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม ประกอบด้วย.-

ปี 2556 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555

บริษัทร่วม

บริษทั โรงพมิพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 44.15 44.96 524,793        515,410          470,959         440,877         

ปี 2556 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555

บริษัทร่วม

บริษทั โรงพมิพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 44.15 44.96 524,793          515,410          449,636        449,636          27,574          23,171           

บริษัทย่อย

บริษทั มันตรา แอสเซ็ท จ ากดั 99.99 99.99 10,000            10,000           808              808               1,430            720              

บริษทั อควา แอด จ ากดั (มหาชน) * 73.99 99.99 404,431          404,431          323,227        436,793          45,296          35,186           

รวม 324,035        437,601          46,726          35,906           

* ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั้งที่ 11/2556 เม่ือวนัที่ 23 ธันวาคม 2556 มีมตอินุมัตใิห้จ าหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษทั อควา แอด 

จ ากดั (มหาชน)  บางส่วนให้กบับริษทัอ่ืนคดิเป็นสัดส่วนร้อยละ 26 ของทุนที่เรียกช าระแล้ว จ านวน  105,151,997 หุ้น   ในอัตราหุ้นละ 2.66 บาท  รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น  279.49   

ล้านบาท ท าให้บริษทัได้รับก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน จ านวน 165.93 ล้านบาท  ซึ่งแสดงไวใ้นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแล้ว  

งบการเงินรวม

หน่วย : พนับาทสัดส่วนของการถอืหุ้นทั้งทางตรง

งบการเงินเฉพาะกจิการ

สัดส่วนของการถอืหุ้นทั้งทางตรง หน่วย : พนับาท

และทางอ้อมของบริษทั (ร้อยละ) ทุนช าระแล้ว วธีิส่วนได้เสีย

และทางอ้อมของบริษทั (ร้อยละ) ทุนช าระแล้ว วธีิราคาทุน เงินปันผลรับ
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15. เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน ประกอบด้วย.-

ปี 2556 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555

บรษิทั ไอ เอ็ม ซ ีซ ีคอรป์ จ ากัด (มหาชน) -          372,320   -          4.03        -          37,500     

บรษิทั ออรา่ ดรมี จ ากัด 500,000   500,000   9.90        9.90        29,900     29,900     

รวม 29,900     67,400     

หัก  ค่าเผื่อจากการด้อยค่าเงินลงทุน -          (37,500)    

สุทธิ 29,900     29,900     

เงินลงทุนในหุ้นกู้ด้อยสิทธิของบรษิทัย่อย 1,000       1,000       
รวม 30,900     30,900     

ปี 2556 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555

บรษิทั ไอ เอ็ม ซ ีซ ีคอรป์ จ ากัด (มหาชน) -          372,320   -          4.03        -          37,500     

บรษิทั ออรา่ ดรมี จ ากัด 500,000   500,000   9.90        9.90        29,900     29,900     

รวม 29,900     67,400     

หัก  ค่าเผื่อจากการด้อยค่าเงินลงทุน -          (37,500)    
สุทธิ 29,900     29,900     

ในระหว่างไตรมาส 1  ของปี 2556         บรษิทัฯ จ าหนา่ยเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบรษิทั ไอ เอ็ม ซ ีซ ีคอรป์ จ ากัด   

(มหาชน) ทั้งหมดให้กับบุคคลอ่ืนจ านวน 15 ลา้นหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.4968855 บาท  รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 7.45 ลา้นบาท  

ซึง่มีผลขาดทุนสุทธิจากการจ าหนา่ยเงินลงทุน จ านวน 30.05 ลา้นบาท และได้โอนกลบัค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกลา่ว

จ านวน 37.50 ลา้นบาท  ซึง่แสดงไว้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็แลว้

ในปี 2555 บรษิทัฯ ตั้งค่าเผื่อจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบรษิทั ไอ เอ็ม ซ ีซ ีคอรป์ จ ากัด (มหาชน) เพ่ิมทั้งจ านวนเป็น

จ านวนเงิน 37.50 ลา้นบาท

ในปี 2555   บรษิทัย่อยแห่งหนึง่   ได้ลงทุนในหุ้นกู้ด้อยสิทธิกับธนาคารแห่งหนึง่ จ านวน 1,000 หนว่ย หนว่ยละ 1,000  

บาท  เป็นจ านวนเงิน 1 ลา้นบาท ครบก าหนดในปี 2565 บรษิทัย่อยดังกลา่ว มีสิทธิไถถ่อนก่อนครบก าหนดได้หลงัปีที่ 5 ได้รบั

ดอกเบ้ียรายปีลว่งหนา้ (Quick Interest) ในอัตรา 4.5% ตอ่ปี  

รอ้ยละการถอืหุ้น วิธีราคาทุน

หนว่ย : พันบาท
งบการเงินรวม

ทุนช าระแลว้ รอ้ยละการถอืหุ้น วิธีราคาทุน

หนว่ย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนช าระแลว้
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16. เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุ้นจอง - สุทธิ

เงินจ่ายลว่งหนา้ค่าหุ้นจอง ประกอบด้วย.-

ปี 2556 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555

เงินจ่ายลว่งหนา้ค่าหุ้นจอง 50,000     50,000     21,700     21,700     

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินจ่ายลว่งหนา้ค่าหุ้น (50,000)    (50,000)    (21,700)    (21,700)    

สุทธิ -          -          -          -          

บรษิทัฯ  และบรษิทัย่อยได้ด าเนนิการยกเลกิสัญญารบัรองการให้สิทธิซือ้หุ้นเพ่ิมทุน   และเรยีกเงินค่าจองซือ้หุ้นจ านวน 

50 ลา้นบาท     คืนพรอ้มค่าเสียหายจากบรษิทั ปารค์กิ้ง แมนเนจเมนท์ จ ากัด (PKM)   นอกจากนัน้บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยได้

แตง่ตั้งทนายความยื่นฟ้องคดีตอ่ศาลแพ่งเม่ือวันที่ 8 เมษายน 2554        โดยเรยีกค่าเสียหายรวม 57.1 ลา้นบาท      และยังมี

ค่าเสียหายอ่ืนอีกส่วนหนึง่ที่เรยีกรอ้งรว่มกันส าหรบั 3 บรษิทัที่รว่มลงทุนจ านวน 100 ลา้นบาท      ขณะนีค้ดีอยู่ในระหว่างการ

ด าเนนิกระบวนพิจารณาคดีของศาล

17. เงินลงทนุในสิทธิเรียกร้อง - สุทธิ

เงินลงทุนในสิทธิเรยีกรอ้ง ประกอบด้วย.-

ปี 2556 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555

เงินลงทุนในสิทธิเรยีกรอ้ง 1,520       7,464       1,520       1,525       

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน (1,520)      (7,464)      (1,520)      (1,525)      

สุทธิ -          -          -          -          

โดยมีรายละเอียดของเงินลงทุนดังตอ่ไปนี้

ล าดับที่ วันที่ประมูลจาก ปรส. ปี 2556 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555

1 14 มิถนุายน 2547 519         519         1,520       1,525       

2 23 มิถนุายน 2547 -          680         -          840         

3 21 กันยายน 2547 -          554         -          1,464       

4 5  ตลุาคม 2547 -          299         -          2,638       

5 11 ตลุาคม 2547 -          421         -          997         

รวม 519         2,473       1,520       7,464       

เงินลงทุนในสิทธิเรยีกรอ้ง

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนว่ย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนว่ย : พันบาท

หนว่ย : พันบาท

งบการเงินรวม

จ านวนรายของลกูหนี้
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17. เงินลงทนุในสิทธเิรียกร้อง - สุทธ ิ(ต่อ)

ล าดับที่ วันที่ประมูลจาก ปรส. ปี 2556 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555

1 14 มิถนุายน 2547 519 519 1,520       1,525       

ในปี 2547  บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยได้ประมูลซือ้สิทธิเรยีกรอ้งประเภทตามมูลหนีส้ัญญาเช่าซือ้จาก ปรส. จ านวน 519 ราย

และ 1,954 ราย ซึง่มีมูลหนีต้ามสิทธิเรยีกรอ้งในราคาทุนจ านวน 7.03 ลา้นบาท และ 16.70 ลา้นบาท ตามล าดับ

ในระหว่างไตรมาส 2 ของปี 2556    บรษิทัย่อย ได้รบัช าระหนีต้ามมูลหนีส้ัญญาเช่าซือ้จาก ปรส. จ านวน 1,954 ราย โดย

การรบัโอนกรรมสิทธิในที่ดินเป็นจ านวนเงิน  2.5  ลา้นบาท      เป็นผลให้บรษิทัย่อยมีผลขาดทุนจากเงินลงทุนในสิทธิเรยีกรอ้ง

จ านวน 3.44 ลา้นบาท   และบรษิทัย่อยได้โอนกลบัค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าเงินลงทุนจ านวน  5.94 ลา้นบาท    ซีง่แสดงไว้ใน

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็แลว้

18. ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

(ดูรายละเอียดหมายเหตปุระกอบงบการเงินหนา้ 43 และ 46 ประกอบ) 

อาคารชุดพรอ้มสิ่งปลกูสรา้งของบรษิทัฯ และที่ดินและอาคารของบรษิทัย่อย   ซึง่มีราคาทุนจ านวน  46.30 ลา้นบาท และ

มูลค่าตามบัญชีเป็นจ านวนเงิน 28.71 ลา้นบาท     ได้จดจ านองไว้เป็นหลกัประกันสินเชื่อของธนาคารแห่งหนึง่    (ดูหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินข้อ 23 ประกอบ) 

หนว่ย : พนับาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

จ านวนรายของลกูหนี้ เงินลงทุนในสิทธิเรยีกรอ้ง
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18. ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์   ประกอบด้วย .-
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม

ที่ดิน อาคาร และ ส่วนปรับปรุง เครื่องตกแตง่ ยานพาหนะ ยานพาหนะ โครงป้าย งานระหวา่ง รวม
อาคารชดุ อาคาร ตดิตัง้และ ตามสัญญาเชา่ โฆษณา กอ่สร้าง

อุปกรณ์ ระยะยาว
ราคาทนุ

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555 17,565              28,928              12,142              20,006              1,590                18,778              286,142             -                   385,151             
ซื้อเพ่ิมระหวา่งปี 4,209                691                  -                   1,067                3,532                715                  113,810             8,141                132,165             
โอนเข้า/(โอนออก) -                   -                   -                   (13) 8,190                (8,190) (9,061) (3,584) (12,658)
ขายระหวา่งปี -                   -                   -                   (281) -                   -                   (6,968) -                   (7,249)
ขายเงินลงทุนในบริษทัย่อย -                   -                   -                   (324) -                   -                   (546) -                   (870)
ประมาณการหนี้สินคา่รื้อถอน -                   -                   -                   -                   -                   -                   794 -                   794 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 21,774              29,619              12,142              20,455              13,312              11,303              384,171             4,557                497,333             

ค่าเส่ือมราคาสะสม
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555 -                   8,206                6,622                12,933              1,476                6,986                102,149             -                   138,372             
คา่เสื่อมราคาส าหรับปี -                   1,194                2,181                3,092                451                  3,219                37,183              -                   47,320              
คา่เสื่อมราคาจ าหน่าย/โอนออกระหวา่งปี -                   -                   -                   ( 212) 6,748                (6,748) (8,188) -                   (8,400)
ขายเงินลงทุนในบริษทัย่อย -                   -                   -                   ( 181) -                   -                   (214) -                   (395)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 -                   9,400                8,803                15,632              8,675                3,457                130,930             -                   176,897             

ค่าเผ่ือการด้อยค่า
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555 -                   -                   -                   -                   -                   -                   12,002              -                   12,002              
โอนกลับระหวา่งปี -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 -                   -                   -                   -                   -                   -                   12,002              -                   12,002              

มูลค่าตามบัญชี-สุทธิ
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555 17,565              20,722              5,520                7,073                114                  11,792              171,991             -                   234,777             
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 21,774              20,219              3,339                4,823                4,637                7,846                241,239             4,557                308,434             

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธนัวาคม 2555 ประกอบด้วย
ตน้ทุนบริการ 37,183              
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 10,137              
         รวม 47,320              
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์   ประกอบด้วย.-

หนว่ย : พนับาท
งบการเงินรวม

ที่ดิน อาคาร และ ส่วนปรบัปรงุ เครื่องตกแตง่ ยานพาหนะ ยานพาหนะ โครงป้าย งานระหว่าง รวม
อาคารชุด อาคาร ตดิตั้งและ ตามสัญญาเช่า โฆษณา ก่อสรา้ง

อุปกรณ์ ระยะยาว
ราคาทนุ

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 21,774             29,619             12,142             20,455             13,312             11,303             384,171           4,557               497,333           
ซือ้เพิม่ระหว่างปี -                  -                  9                     597                 -                  -                  113,958           58,547             173,111           
โอนเข้า/(โอนออก) -                  -                  -                  -                  -                  -                  25,868 (28,118) (2,250)
ขายระหว่างปี (14,546) -                  -                  (1) (11,714) (4,710) (37,729) -                  (68,700)
ขายเงินลงทุนในบรษิทัย่อย -                  -                  ( 671) (4,545) (289) -                  -                  -                  (5,505)
ประมาณการหนีส้ินค่ารื้อถอน -                  -                  -                  -                  -                  -                  1,312 -                  1,312 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 7,228               29,619             11,480             16,506             1,309               6,593               487,580           34,986             595,301           

ค่าเส่ือมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 -                  9,400               8,803               15,632             8,675               3,457               130,930           -                  176,897           
ค่าเสื่อมราคาส าหรบัปี -                  1,228               2,080               2,681               1,651               1,201               47,577             -                  56,418             
ค่าเสื่อมราคาจ าหนา่ย/โอนออกระหว่างปี -                  -                  -                  ( 1) ( 8,852) (1,037) (6,236) -                  (16,126)
ขายเงินลงทุนในบรษิทัย่อย -                  -                  ( 671) ( 3,842) ( 289) -                  -                  -                  (4,802)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 -                  10,628             10,212             14,470             1,185               3,621               172,271           -                  212,387           

ค่าเผ่ือการด้อยค่า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 -                  -                  -                  -                  -                  -                  12,002             -                  12,002             
โอนกลบัระหว่างปี -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 -                  -                  -                  -                  -                  -                  12,002             -                  12,002             

มูลค่าตามบัญชี-สุทธิ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 21,774             20,219             3,339               4,823               4,637               7,846               241,239           4,557               308,434           
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 7,228               18,991             1,268               2,036               124                 2,972               303,307           34,986             370,912           

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธนัวาคม 2556 ประกอบด้วย
ตน้ทุนบรกิาร 47,577             
ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร 8,841               
         รวม 56,418             
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์   ประกอบด้วย.-

อาคาร และ ส่วนปรบัปรงุ เครื่องตกแตง่ ยานพาหนะ ยานพาหนะ โครงป้าย งานระหว่าง รวม
อาคารชุด อาคาร ตดิตั้งและ ตามสัญญาเช่า โฆษณา ก่อสรา้ง

อุปกรณ์ ระยะยาว
ราคาทนุ

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 38,000             10,173             6,915               809                 18,778             17,623             -                  92,298             
ซือ้เพ่ิมระหว่างปี -                  -                  527                 3,532               715                 768                 6,242               11,784             
โอนเข้า/(โอนออก) -                  -                  -                  8,190               (8,190) 1,943               ( 1,943) -                  
ขายระหว่างปี -                  -                  ( 273) -                  -                  -                  -                  (273)
ประมาณการหนีส้ินค่ารื้อถอน -                  -                  -                  -                  -                  52 -                  52 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 38,000             10,173             7,169               12,531             11,303             20,386             4,299               103,861           

ค่าเส่ือมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 12,764             4,902               4,758               698                 6,986               456                 -                  30,564             
ค่าเสื่อมราคาส าหรบัปี 1,647               2,035               1,041               447                 3,219               2,213               -                  10,602             
ค่าเสื่อมราคาจ าหนา่ย/โอนออกระหว่างปี -                  -                  ( 201) 6,748               (6,748) -                  -                  (201)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 14,411             6,937               5,598               7,893               3,457               2,669               -                  40,965             

มูลค่าตามบัญชี-สุทธิ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 25,236             5,271               2,157               111                 11,792             17,167             -                  61,734             
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 23,589             3,236               1,571               4,638               7,846               17,717             4,299               62,896             

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธนัวาคม 2555 ประกอบด้วย
ตน้ทุนบรกิาร 2,213               
ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร 8,389               
         รวม 10,602             

หนว่ย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์   ประกอบด้วย.-

อาคาร และ ส่วนปรบัปรงุ เครื่องตกแตง่ ยานพาหนะ ยานพาหนะ โครงป้าย งานระหว่าง รวม

อาคารชุด อาคาร ตดิตั้งและ ตามสัญญาเช่า โฆษณา ก่อสรา้ง

อุปกรณ์ ระยะยาว

ราคาทนุ

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 38,000             10,173             7,169               12,531             11,303             20,386             4,299               103,861           

ซือ้เพิม่ระหว่างปี -                  9                     169                 -                  -                  843                 47,626             48,647             

โอนเข้า/(โอนออก) -                  -                  -                  -                  -                  16,939             ( 51,925) ( 34,986)

ขายระหว่างปี -                  -                  (1) (11,714) (4,710) (37,729) -                  (54,154)

ประมาณการหนีส้ินค่ารื้อถอน -                  -                  -                  -                  -                  (439) -                  (439)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 38,000             10,182             7,337               817                 6,593               -                  -                  62,929             

ค่าเส่ือมราคาสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 14,411             6,937               5,598               7,893               3,457               2,669               -                  40,965             

ค่าเสื่อมราคาส าหรบัปี 1,647               2,035               758                 1,651               1,201               3,150               -                  10,442             

ค่าเสื่อมราคาจ าหนา่ย/โอนออกระหว่างปี -                  -                  (1) (8,852) (1,037) (5,819) -                  (15,709)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 16,058             8,972               6,355               692                 3,621               -                  -                  35,698             

มูลค่าตามบัญชี-สุทธิ

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 23,589             3,236               1,571               4,638               7,846               17,717             4,299               62,896             

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 21,942             1,210               982                 125                 2,972               -                  -                  27,231             

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธนัวาคม 2556 ประกอบด้วย

ตน้ทุนบรกิาร 3,150               

ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร 7,292               

         รวม 10,442             

หนว่ย : พนับาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ่)

19. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรพัย์และหนีส้ินภาษเีงินได้รอการตดับัญชี มีรายละเอียดดังนี้

ปี 2556 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555

(ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่)

สินทรพัย์ภาษเีงินได้รอการตดับัญชี 71,124            82,776            55,700               62,593               

หนีส้ินภาษเีงินได้รอการตดับัญชี (3,786)             (2,688)             -                    (141)                   

สุทธิ 67,338            80,088            55,700               62,452               

รายการเคลือ่นไหวของสินทรพัย์และหนีส้ินภาษเีงินได้รอการตดับัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดังนี้

ณ วันที่ 1 บันทึกเป็น(รายจ่าย) ณ วันที่ 31

ม.ค. 56 รายได้ส าหรบัปีใน ธ.ค. 56

ก าไรหรอืขาดทุน

สินทรพัย์ภาษเีงินได้รอการตดับัญชี

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 21,775            (5,369)                16,406               

ลกูหนีต้ามสัญญาเช่าซือ้ 43,454            (3,430)                40,024               

ลกูหนีต้ามสัญญาให้สิทธิ 70                  (58)                    12                     

เงินลงทุนในสิทธิเรยีกรอ้ง 1,493              (1,189)                304                    

เงินจ่ายลว่งหนา้ค่าหุ้นจอง 10,000            -                    10,000               

สินค้าคงเหลอื 1,500              (1,500)                -                    

ผลประโยชนพ์นกังาน 1,412              (557)                   855                    

ประมาณการหนีส้ินค่ารื้อถอนโครงป้าย 3,072              451                    3,523                 

รวม 82,776            (11,652)              71,124               

หนีส้ินภาษเีงินได้รอการตดับัญชี

อาคารและอุปกรณ์ (2,688)             (1,098)                (3,786)                

สุทธิ 80,088            (12,750)              67,338               

หนว่ย : พันบาท

หนว่ย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

งบการเงินรวม
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ่)
19. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ตอ่)

ณ วนัที่ 1 ม.ค. 55 บันทึกเป็น(รายจ่าย) ณ วนัที่ 31 ธ.ค.55
(ปรับปรุงใหม่) รายได้ส าหรับปีใน (ปรับปรุงใหม่)

ก าไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตดับัญชี

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อ่ืน 24,480             (2,705)                 21,775                 

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ 47,135             (3,681)                 43,454                 

ลูกหนี้ตามสัญญาให้สิทธิ 36                  34                      70                      

เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง 1,493               -                     1,493                  
เงินจ่ายล่วงหน้าคา่หุ้นจอง 10,000             -                     10,000                 

เงินลงทุนระยะยาวในบริษทัอ่ืน 487                 (487)                   -                     
สินคา้คงเหลือ 2,036               (536)                   1,500                  
ผลประโยชน์พนักงาน 1,334               78                      1,412                  

ประมาณการหนี้สินคา่รื้อถอนโครงป้าย 2,750               322                    3,072                  
รวม 89,751             (6,975)                 82,776                 

หนี้สินภาษเีงินได้รอการตดับัญชี
อาคารและอุปกรณ์ (1,642)              (1,046)                 (2,688)                 

สุทธิ 88,109             (8,021)                 80,088                 

ณ วนัที่ 1 ม.ค. 56 บันทึกเป็น(รายจ่าย) ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 56
รายได้ส าหรับปีใน
ก าไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตดับัญชี
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อ่ืน 14,125             (3,471)                 10,654                 
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ 43,164             (3,393)                 39,771                 

ลูกหนี้ตามสัญญาให้สิทธิ 70                  (58)                     12                      
เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง 305                 (1)                      304                    

เงินจ่ายล่วงหน้าคา่หุ้นจอง 4,340               -                     4,340                  
ผลประโยชน์พนักงาน 490                 129                    619                    
ประมาณการหนี้สินคา่รื้อถอนโครงป้าย 99                  (99)                     -                     

รวม 62,593             (6,893) 55,700                 
หนี้สินภาษเีงินได้รอการตดับัญชี

อาคารและอุปกรณ์ (141)                141                    -                     
สุทธิ 62,452             (6,752)                 55,700                 

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกจิการ

งบการเงินรวม

หน่วย : พันบาท
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ่)
19. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ตอ่)

ณ วนัที่ 1 ม.ค. 55 บันทึกเป็น (รายจ่าย) ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 55

(ปรับปรุงใหม่) รายได้ส าหรับปีใน (ปรับปรุงใหม่)
ก าไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตดับัญชี

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อ่ืน 16,426             (2,300)                 14,126                 
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ 46,791             (3,627)                 43,164                 

ลูกหนี้ตามสัญญาให้สิทธิ 36                  33                      69                      
เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง 305                 -                     305                    
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 487                 (487)                   -                     

เงินจ่ายล่วงหน้าคา่หุ้นจอง 4,340               -                     4,340                  
ผลประโยชน์พนักงาน 562                 (72)                     490                    

ประมาณการหนี้สินคา่รื้อถอนโครงป้าย 80                  19                      99                      
รวม 69,027             (6,434)                 62,593                 

หนี้สินภาษเีงินได้รอการตดับัญชี

อาคารและอุปกรณ์ (89)                 (52)                     (141)                   
สุทธิ 68,938             (6,486)                 62,452                 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอตดับัญชีส าหรับรายการขาดทุนทางภาษทีี่ยังไม่ได้ใช้ยกไปจะรับรู้ได้ไม่เกนิจ านวนที่เป็นไปได้คอ่นข้าง
แน่วา่จะมีก าไรทางภาษใีนอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษนีั้น บริษทัฯ มีรายการขาดทุนทางภาษทีี่ยังไม่ได้ใช้ยกไปเพ่ือ
หักกลบกบัก าไรทางภาษใีนอนาคตเป็นจ านวนเงิน 3.44 ล้านบาท  (31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 : 168.95 ล้านบาท) ซึ่งจะสิ้นสุดระยะ

เวลาการหักกลบกนัใน พ.ศ. 2560
คา่ใช้จ่ายภาษเีงินได้ส าหรับปี สรุปได้ดังนี้

ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน
หน่วย : พันบาท

ปี 2556 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ภาษเีงินได้ปัจจุบัน
ภาษเีงินได้นิตบุิคคลส าหรับงวด 8,714               7,105               -                     -                     

ภาษเีงินได้รอการตดับัญชี
คา่ใช้จ่ายภาษเีงินได้รอการตดับัญชีที่เกี่ยวข้อง

กบัผลแตกตา่งช่ัวคราวที่รับรู้เม่ือ
เริ่มแรกและที่กลับรายการ 12,750             8,021               6,752                  6,486                  

คา่ใช้จ่าย (รายได้) ภาษเีงินได้ 21,464             15,126             6,752                  6,486                  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกจิการ



                                
  

บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)                                                           รายงานประจ าปี 2556 

92 

   

 

 

 
 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ่)
19. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ตอ่)

การกระทบยอดเพ่ือหาอัตราภาษเีงินได้ที่แท้จริง

อัตราภาษี จ านวนเงินภาษี อัตราภาษี จ านวนเงินภาษี
(ร้อยละ) (พันบาท) (ร้อยละ) (พันบาท)

ก าไรกอ่นภาษเีงินได้ 254,753            9,186
จ านวนภาษตีามอัตราภาษี 20% 50,951             23% 2,113
ผลกระทบทางภาษขีองคา่ใชจ่้ายที่ไม่สามารถน ามาหัก

ในการค านวณก าไรทางภาษี  (29,487) 13,253                 
ผลกระทบของอัตราภาษปัีจจุบันกบัอัตราภาษี

ในอนาคตที่ส่งผลกระทบตอ่การค านวณ
ภาษเีงินได้รอการตดับัญชี -                 (240)

ภาษเีงินได้ (อัตราที่แท้จริง) 8.43% 21,464             164.66% 15,126                 

อัตราภาษี จ านวนเงินภาษี อัตราภาษี จ านวนเงินภาษี
(ร้อยละ) (พันบาท) (ร้อยละ) (พันบาท)

ก าไรกอ่นภาษเีงินได้ 305,468            23,296
จ านวนภาษตีามอัตราภาษี 20% 61,094             23% 5,358
ผลกระทบทางภาษขีองคา่ใชจ่้ายที่ไม่สามารถน ามาหัก

ในการค านวณก าไรทางภาษี (54,342) 1,489                  
ผลกระทบของอัตราภาษปัีจจุบันกบัอัตราภาษี

ในอนาคตที่ส่งผลกระทบตอ่การค านวณ
ภาษเีงินได้รอการตดับัญชี -                 (361)

ภาษเีงินได้ (อัตราที่แท้จริง) 2.21% 6,752               27.84% 6,486                  

อัตราภาษ ี                 
ภาษเีงินได้ปัจจุบัน

บริษทัและบริษทัย่อยค านวณภาษเีงินได้นิตบุิคคลระหวา่งปี   จากก าไรสุทธิตามบัญชสี าหรับปีภายหลังปรับปรุงด้วย
รายการที่ไม่ถอืเป็นรายได้และคา่ใชจ่้ายตามประมวลรัษฎากร

เม่ือวนัที่ 11 ตลุาคม 2554    คณะรัฐมนตรีได้มีมตเิปลี่ยนแปลงอัตราภาษเีงินได้นิตบุิคคลเป็นอัตราร้อยละ  23  ของ
ก าไรสุทธิส าหรับหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชแีรกที่เริ่มในหรือหลังวนัที่ 1 มกราคม 2555   และ อัตราร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิส าหรับ
สองรอบระยะเวลาบัญชถีดัมาที่เริ่มในหรือหลังวนัที่ 1 มกราคม 2556

ภาษเีงินได้รอการตดับัญชี
ภาษเีงินได้รอการตดับัญชทีี่เกี่ยวข้องได้ถกูวดัมูลคา่ด้วยอัตราภาษรี้อยละ 20   ซึ่งเป็นอัตราภาษทีี่รัฐบาลก าหนด ณ  

วนัที่รายงาน

ปี 2556 ปี 2555 (ปรับปรุงใหม่)

ปี 2556 ปี 2555 (ปรับปรุงใหม่)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

งบการเงินรวม



                                
  

บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)                                                           รายงานประจ าปี 2556 

93 

   

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ่)

20. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555  บรษิทัฯ  และบรษิทัย่อย   มีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารจ านวน 27 ลา้นบาท และ 30   

ลา้นบาท  ตามล าดับ  เสียดอกเบ้ียในอัตรา MOR - 1 ถงึ MOR ตอ่ปี   เงินเบิกเกินบัญชีดังกลา่วค้ าประกันโดยหลกัทรพัย์เดียวกับ

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารแห่งเดียวกัน  (ดูหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 23 ประกอบ)

21. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น ประกอบด้วย.-

ปี 2556 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555

เจ้าหนีก้ารค้า

บรษิทัที่เกี่ยวข้องกัน -             252             852             -               

บรษิทัอ่ืน 12,982        18,743        3,672          5,373           

รวม 12,982        18,995        4,524          5,373           

เจ้าหนีอ่ื้น

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 10,680        20,372        2,177          4,685           

รายได้ค่าโฆษณารบัลว่งหนา้ 10,573        3,768          -             840              

รายได้รบัลว่งหนา้ 69              1,662          25              855              

อ่ืนๆ 7,679          4,796          7,054          2,234           

รวม 41,983        49,593        13,780        13,987          

22. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ

หนีส้ินตามสัญญาเช่าซือ้ ประกอบด้วย.-

ปี 2556 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555

หนีส้ินตามสัญญาเช่าซือ้ 1,369          4,473          1,369          4,473           

หัก ดอกเบ้ียเช่าซือ้รอตดับัญชี (48)             (253)            (48)             (253)             

ส่วนที่ครบก าหนดช าระภายในหนึง่ปี (881)            (2,398)         (881)            (2,398)          

          สุทธิ 440             1,822          440             1,822           

หนว่ย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนว่ย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ่)

23. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ประกอบด้วย .-

ปี 2556 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555

ยอดคงเหลือตน้ปี 109,542             64,292              -                  37,806              

บวก  กู้เพ่ิมระหวา่งปี 69,600              122,669             -                  -                  

หัก    จ่ายคนืระหวา่งปี (38,458) (77,419) -                  (37,806)

          รวม 140,684             109,542             -                  -                  

หัก ส่วนที่ครบก าหนดช าระในหนึ่งปี (45,456) (26,329) -                  -                  

สุทธิ 95,228              83,213              -                  -                  

บริษทัย่อยแห่งหนึ่ง ได้ท าสัญญากู้ยืมเงินจากธนาคารแห่งหนึ่ง เป็นวงเงินรวม 192.69 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดและเง่ือนไข

การกู้ยืม  ดังนี้.-

อัตราดอกเบ้ีย

4.09 ล้านบาท ช าระคนืเงินกู้เดิม MLR

เริ่มช าระตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม 2555

23 ล้านบาท ช าระคนืเงินกู้เดิม MLR - 1

เริ่มช าระตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม 2555

96 ล้านบาท ใช้ซื้อโครงป้าย MLR - 0.25

โฆษณา

เริ่มช าระตัง้แตเ่ดือนกรกฎาคม 2555

69.60 ล้านบาท ใช้ซื้อโครงป้าย MLR - 0.25

โฆษณา

รายละเอียดของหลักประกนัเงินกู้ยืมข้างตน้มีดังนี้

1. จ านองโฉนดที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัย่อยดังกล่าว วงเงินจ านอง 10 ล้านบาท 

2. จ านองกรรมสิทธ์ิในอาคารชุดพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษทัฯ วงเงินจ านอง 85 ล้านบาท (วงเงิน 65 ล้านบาทในปี 2555)

3. โอนสิทธิการรับเงินตามสัญญาเช่าป้ายโฆษณาให้กบัธนาคารมูลคา่ไม่ต่ ากวา่ 130 ล้านบาท ตอ่ปี    (ในปี 2555 มูลคา่ไม่

ต่ ากวา่ 100 ล้านบาท) 

4. จ าน าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ของบริษทัย่อยดังกล่าว ในวงเงิน 13.80 ล้านบาท (ในปี 2555 จ านวน

8.30 ล้านบาท)

5. ให้บริษทัฯ เป็นผูค้้ าประกนั โดยรับผดิอย่างลูกหนี้ร่วมในวงเงินสินเช่ือทั้งหมด 

ครบก าหนด มีนาคม 2561

ครบก าหนด มิถนุายน 2560

วงเงินกู้ยืม วตัถปุระสงค์ การผอ่นช าระ ระยะเวลา

จ านวน 60 งวด

ครบก าหนด พฤษภาคม 2558

เดือนละ 0.12 ล้านบาท

จ านวน 84 งวด

 ปีที่ 1-3 เดือนละ 2.30 ล้านบาท

 ปีที่ 4-5 เดือนละ 1.30 ล้านบาท

 ปีที่ 1-3 เดือนละ 1.72 ล้านบาท

ครบก าหนด เมษายน 2562

เดือนละ 0.34 ล้านบาท

จ านวน 37 งวด

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

เริ่มช าระตัง้แตเ่ดือนเมษายน 2556

 ปีที่ 4-5 เดือนละ 0.80 ล้านบาท

จ านวน 60 งวด
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ่)

24. ภาระผูกพันผลประโยชนพ์นกังาน

บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีนโยบายจ่ายคา่ชดเชยผลประโยชน์หลังออกจากงานและบ าเหน็จตามข้อก าหนดของพระราชบัญญัติ

คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เม่ือเกษยีณ และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนแกพ่นักงานตามสิทธิและอายุงาน

การเปลี่ยนแปลงในมูลคา่ปัจจุบันของภาระผกูพันผลประโยชน์พนักงาน ประกอบด้วย

ปี 2556 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555

มูลคา่ตามบัญชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 7,060                6,679                2,450                2,809                

รายการปรับปรุงตน้ทุนบริการปัจจุบัน (4,354)               (778)                 (238)                 (768)                 

ตน้ทุนบริการปัจจุบัน 1,348                945                  793                  335                  

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 219                  214                  89                   74                   

มูลคา่ตามบัญชี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 4,273                7,060                3,094                2,450                

คา่ใช้จ่ายที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน แสดงรวมในรายการดังตอ่ไปนี้

ปี 2556 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555

ก าไรหรือขาดทุน

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 1,348                945 793                  335                  

ดอกเบ้ียจ่าย 219                  214 89                   74                   

รวม 1,567                1,159                882                  409                  

ข้อสมมตฐิานในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัที่รายงาน ประกอบด้วย

อัตราคดิลด

อัตราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือน

* อ้ตราการหมุนเวยีนพนักงาน

** อัตรามรณะ

* ขึ้นอยู่กบัระยะเวลาการท างานของพนักงาน

** อ้างอิงตามตารางมรณะไทยปี 2551 ประเภทสามัญ (TMO2008 : Thai Mortality Ordinary Table of 1997)

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

งบการเงินเฉพาะกจิการ

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

งบการเงินรวมและ

TMO2008

0% - 32%

3.25% - 4.04%

3%
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ่)

25. ทนุเรือนหุ้น

25.1 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น      ครั้งที่ 1/2556     เม่ือวันที่ 4 มีนาคม 2556       อนมัุตกิารเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบรษิทัจาก 

1,235,627,726 บาท เป็น 1,985,627,726 บาท  แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 1.5 ลา้นหุ้น  มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท  

เพ่ือรองรบัการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด   และ/หรอื    ผู้ลงทุนสถาบัน   และ/หรอื  ผู้ลงทุนที่มี

ลกัษณะเฉพาะ   (Private Placement)  ในราคาหุ้นละ 0.501 บาท   ซึง่บรษิทัฯ ได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนกับกระทรวงพาณิชย์แลว้ เม่ือ

วันที่ 19 มีนาคม 2556

25.2 ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2556  และ  2555      บรษิทัฯ   มีใบส าคัญแสดงสิทธิ   AQUA-W2      ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิจ านวน 

673,386,624 หนว่ยราคาใช้สิทธิหุ้นละ 0.75 บาท     โดยที่อัตราการใช้สิทธิ 1 หนว่ยใบส าคัญแสดงสิทธิตอ่ 1 หุ้นสามัญ  ทั้งนีเ้ม่ือ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการของบรษิทัฯ ครั้งที่ 1/2557 มีมตใิห้ปรบัอัตราการใช้สิทธิจากเดิมเป็น 1 หนว่ย

ใบส าคัญแสดงสิทธิตอ่ 1.301 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 0.576 บาท

26. เงินปันผลจ่ายและส ารองตามกฎหมาย

บรษิทัย่อย

ที่ประชุมคณะกรรมการของบรษิทั อควา แอด จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2556  เม่ือวันที่ 11 พฤศจิกายน  2556  มีมตอินมัุตใิห้มี

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนนิงานในปี  2556    ให้แก่ผู้ถอืหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท  รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 

20.22 ลา้นบาท และจัดสรรส ารองตามกฎหมายจ านวน 1.06 ลา้นบาท

ที่ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นของบรษิทั อควา แอด จ ากัด (มหาชน)  ครั้งที่ 1/2556   เม่ือวันที่ 4 เมษายน 2556  มีมตอินมัุตใิห้มีการ

จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนนิงานในปี 2555  ให้แก่ผู้ถอืหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.062 บาท   รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 25.07 ลา้นบาท 

และจัดสรรส ารองตามกฎหมายจ านวน 1.32 ลา้นบาท

ที่ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นของบรษิทั มันตรา แอสเซท็ จ ากัด ครั้งที่ 1/2556    เม่ือวันที่ 4 เมษายน 2556   มีมตอินมัุตใิห้มีการจ่าย

เงินปันผลจากผลการด าเนนิงานในปี 2555   ให้แก่ผู้ถอืหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.43 บาท   รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 1.43 ลา้นบาท   และ

จัดสรรส ารองตามกฎหมายจ านวน 0.08 ลา้นบาท

ที่ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นของบรษิทั อควา แอด จ ากัด (มหาชน)   ครั้งที่ 1/2555   เม่ือวันที่ 23 มีนาคม 2555   มีมตอินมัุตใิห้จ่าย

เงินปันผลส าหรบัปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.087 บาท   คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 35.19 ลา้นบาท   และจัดสรรส ารองตามกฎหมาย

จ านวน  1.85 ลา้นบาท  

ที่ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นของบรษิทั มันตรา แอสเซท็ จ ากัด ครั้งที่ 1/2555 เม่ือวันที่ 23 มีนาคม 2555 มีมตอินมัุตใิห้จ่ายเงินปันผล

ส าหรบัปี 2554     ในอัตราหุ้นละ 0.72 บาท    คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 0.72 ลา้นบาท     และจัดสรรส ารองตามกฎหมายจ านวน 

0.04 ลา้นบาท



                                
  

บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)                                                           รายงานประจ าปี 2556 

97 

   

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ่)

27. ก าไรต่อหุ้น 

ก าไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน

ก าไรตอ่หุ้นขั้นพ้ืนฐาน ค านวณจากก าไรส าหรบัปีที่เป็นส่วนของผู้ถอืหุ้นของบรษิทั และจ านวนหุ้นสามัญที่ออกจ าหนา่ยแลว้

ระหว่างปี   โดยแสดงการค านวณดังนี ้  

ปี 2556 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555

(ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่)

ก าไรสุทธิที่เป็นส่วนของผู้ถอืหุ้นของบรษิทัใหญ่

(ขั้นพ้ืนฐาน) (พันบาท) 291,140 23,201 298,716 16,810

จ านวนหุ้นสามัญโดยวิธีถวัเฉลีย่ถว่งน้ าหนกั 

(ขั้นพ้ืนฐาน) (พันหุ้น) 1,797,846    1,797,846    1,797,846    1,797,846       

ก าไรตอ่หุ้น (ขั้นพ้ืนฐาน) (บาทตอ่หุ้น) 0.1619 0.0129 0.1662 0.0094

28. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามลกัษณะที่ส าคัญ ประกอบด้วย.-

ปี 2556 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555

ค่าเช่า 81,620        84,071        31,098        35,146           

ค่าใช้จ่ายผลประโยชนพ์นกังาน 52,328        68,439        24,864        32,578           

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหนา่ย 56,445        47,320        10,452        10,602           

ค่านายหนา้การขาย 24,224        29,932        3,342          6,854             

ค่าจ้างท าของและตน้ทุนการผลติ 37,055        51,516        6,135          7,713             

หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญ(กลบัรายการ) (18,230)       (11,878)       (18,069)       (11,426)          

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรพัย์ -             37,500        -             37,500           

29. กองทนุส ารองเล้ียงชีพพนกังาน

บรษิทัฯ  และบรษิทัย่อย   และพนกังานของบรษิทั   ได้รว่มกันจัดตั้งกองทุนส ารองเลีย้งชีพขึ้นตามพระราชบัญญัตกิองทุน

ส ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530 โดยบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และพนกังานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตรารอ้ยละ 2-3 

ของเงินเดือน  กองทุนส ารองเลีย้งชีพนี ้บรหิารโดยบรษิทัหลกัทรพัย์จัดการกองทุน กรงุศร ีจ ากัด (มหาชน)   และจะจ่ายให้แก่

พนกังานเม่ือพนกังานนัน้ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ส าหรบัปีสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 

2556 และ 2555 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจ านวนเงิน 0.53 ลา้นบาทเท่ากันในงบการเงินรวม และ

จ านวน 0.26 ลา้นบาท และ 0.16 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ  ตามล าดับ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนว่ย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ่)
30. ข้อมูลเก่ียวกับส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานด าเนนิงานที่น าเสนอนีส้อดคลอ้งกับรายงานภายในของบรษิทัฯ    และบรษิทัย่อย   ที่ผู้มีอ านาจตดัสินใจสูงสุดด้าน

การด าเนนิงานได้รบัและสอบทานอย่างสม่ าเสมอ      เพ่ือใช้ในการตดัสินใจในการจัดสรรทรพัยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการ
ด าเนนิงานของส่วนงาน ทั้งนี ้ผู้มีอ านาจตดัสินใจสูงสุดด้านการด าเนนิงานของบรษิทั คือ คณะกรรมการของบรษิทัฯ

บรษิทัฯ    และบรษิทัย่อย    น าเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานด าเนนิงานเป็นรปูแบบหลกัในการรายงาน    ส่วนงาน

ด าเนนิงานพิจารณาจากระบบการบรหิารจัดการ และโครงสรา้งการรายงานทางการเงินภายในที่ได้รายงานตอ่ผู้มีอ านาจการตดัสินใจ
สูงสุดด้านการด าเนนิงานของกลุม่บรษิทัเป็นเกณฑ์ในการก าหนดส่วนงาน

สินทรพัย์     รายได้จากส่วนงานเป็นรายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับส่วนงานหรอืที่สามารถปันส่วนให้กับส่วนงานได้อย่างสมเหตุ
สมผล

ส่วนงานธุรกิจ

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยประกอบธุรกิจ 3 ประเภทหลกั กลา่วคือ
ส่วนงาน 1 : จ าหนา่ยและให้เช่าซือ้เครื่องใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์มือถอื รถจักรยานยนตแ์ละรถยนต์
ส่วนงาน 2 : ให้บรกิารเช่าพ้ืนที่ตดิตั้งป้ายโฆษณา จัดหาพ้ืนที่ รบัจ้างผลติและตดิตั้งงานโฆษณาประเภทตา่งๆ 

    โดยเนน้สื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย
ส่วนงาน 3 : ส่วนงานผลติและขายนติยสาร สื่อสิ่งพิมพ์ บรหิารงานขายโฆษณา

ส่วนงานภูมิศาสตร์
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ด าเนนิธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านัน้ ดังนัน้ฝา่ยบรหิารจึงพิจารณาว่า บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มีส่วนงาน 

ทางภูมิศาสตรเ์พียงส่วนงานเดียว
สินทรพัย์ รายได้และผลการด าเนนิงานจากส่วนงานทางธุรกิจในงบการเงินรวม มีดังนี:้-

ส่วนงาน 1 ส่วนงาน 2 ส่วนงาน 3 ตดัรายการ รวม

รายได้ 4,077          361,595       40,139        (4,673)         401,138         

ก าไรจากการด าเนนิงาน 146,088         
รายได้ที่ไม่สามารถปันส่วนได้ 172,942         
ดอกเบ้ียรบั 4,006             
ค่าเสื่อมราคา -              (47,577) -             -             (47,577)
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน - บรษิทัรว่ม 57,656           
ขาดทุนจากการปรบัโครงสรา้งหนีแ้ละ

เงินลงทุนในสิทธิเรยีกรอ้ง (8,944)
ตน้ทุนทางการเงิน (11,762)
ภาษเีงินได้ (21,464)
ก าไรส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 195               
ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบรษิทัใหญ่ 291,140         

ส าหรบัปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หนว่ย : พันบาท
งบการเงินรวม
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30. ข้อมูลเก่ียวกับส่วนงาน

ส่วนงาน 1 ส่วนงาน 2 ส่วนงาน 3 ตดัรายการ รวม
สินทรพัย์ของส่วนงาน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
     ส่วนที่ปันส่วนได้ -             303,307       -             -             303,307         
     ส่วนที่ปันส่วนไม่ได้ 67,605           

รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 370,912         
สินทรพัย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 1,547,241       

ส่วนงาน 1 ส่วนงาน 2 ส่วนงาน 3 ตดัรายการ รวม

รายได้ 1,533          351,821       54,660        (15,197)       392,817         

ก าไรจากการด าเนนิงาน 45,592           
รายได้ที่ไม่สามารถปันส่วนได้ 8,498             
ดอกเบ้ียรบั 1,628             
ค่าเสื่อมราคา -              (37,183) -             -             (37,183)
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน - บรษิทัรว่ม 29,320           
ตน้ทุนทางการเงิน (9,349)
ภาษเีงินได้ (15,126)
ก าไรส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (180)              
ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบรษิทัใหญ่ 23,200           

สินทรพัย์ของส่วนงาน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
     ส่วนที่ปันส่วนได้ -             241,239       -             -             241,239         
     ส่วนที่ปันส่วนไม่ได้ 67,195           

รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 308,434         

สินทรพัย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 1,124,691       

หนว่ย : พันบาท
งบการเงินรวม

ส าหรบัปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หนว่ย : พันบาท
งบการเงินรวม

ส าหรบัปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
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31. การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับเคร่ืองมือทางการเงิน

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ได้ปฏิบัตติามแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน ซึง่อ้างอิงตามมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 107 เรื่อง "การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลส าหรบัเครื่องมือทางการเงิน" บรษิทัฯ มีข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน

ทั้งในงบแสดงฐานะการเงินและนอกงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้

31.1 นโยบายบัญชี

นโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้องได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 5.18

31.2 นโยบายการบรหิารความเสี่ยง

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย  มีความเสี่ยงจากการด าเนนิธุรกิจตามปกตจิากการเปลีย่นแปลงอัตราดอกเบ้ียและอัตราแลกเปลีย่น

เงินตราตา่งประเทศ  และจากการไม่ปฏิบัตติามข้อก าหนดตามสัญญาของคู่สัญญา บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไม่มีนโยบายที่จะประกอบ

ธุรกรรมตราสารทางการเงินที่เป็นตราสารอนพัุนธ์เพ่ือการเก็งก าไรหรอืเพ่ือการค้า

31.3 ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ

บรษิทัฯ    และบรษิทัย่อย   มีความเสี่ยงจากการให้สินเชื่ออันเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัตติามข้อก าหนดในสัญญาท าให้

บรษิทัฯ    และบรษิทัย่อยเกิดความสูญเสียทางการเงินได้ เพ่ือป้องกันความเสี่ยงนี ้  บรษิทัมีนโยบายท าธุรกิจกับตวัแทนจ าหนา่ยที่มี

ความนา่เชื่อถอื   นอกจากนีบ้รษิทัมีการเรยีกหลกัทรพัย์ค้ าประกันและผู้ค้ าประกันจากลกูหนีส้่วนใหญ่เพ่ือลดความสูญเสียด้วย  ส่วน

บรษิทัย่อยด าเนนิธุรกิจการให้เช่าซือ้    โดยมีฐานของลกูค้าที่หลากหลายและมีสินค้าที่ให้เช่าซือ้เป็นหลกัประกันดังนัน้   บรษิทัฯ และ

บรษิทัย่อยจึงคาดว่าจะไม่ได้รบัความเสียหายอย่างเป็นสาระส าคัญจากการเก็บหนีจ้ากลกูหนีเ้กินกว่าที่ได้ตั้งค่าเผื่อหนีสู้ญไว้ใน

งบการเงิน

31.4 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบ้ีย

บรษิทัฯ  และบรษิทัย่อย  มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียที่ส าคัญอันเกี่ยวเนือ่งกับเงินฝากสถาบันการเงิน  ลกูหนีต้ามสัญญา

เช่าซือ้/สัญญาเช่าทางการเงิน  เงินให้กู้ยืม   เงินเบิกเกินบัญชี   เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีดอกเบ้ียจากสถาบันการเงิน   

และหนีส้ินภายใตส้ัญญาเช่าทางการเงิน อย่างไรก็ตาม เนือ่งจากสินทรพัย์ทางการเงิน และหนีส้ินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบ้ีย

ที่ปรบัขึ้นลงตามอัตราตลาด   หรอืมีอัตราดอกเบ้ียคงที่ซึง่ใกลเ้คียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน   ดังนัน้ ฝา่ยบรหิารของบรษิทัฯ   เชื่อว่า

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียของบรษิทัฯ     และบรษิทัย่อย     จะอยู่ในระดับต่ า    จึงมิได้ใช้ตราสารอนพัุนธ์ทางการเงินเพ่ือป้องกัน

ความเสี่ยงดังกลา่ว
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ่)

31. การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับเคร่ืองมือทางการเงิน (ตอ่)

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มีสินทรพัย์และหนีส้ินทางการเงินที่ส าคัญ จัดประเภทตามอัตราดอกเบ้ีย ได้ดังนี.้-

อัตราดอกเบ้ีย ไม่มีอัตรา

ภายใน 1 ปี มากกว่า มากกว่า ปรบัขึ้นลง ดอกเบ้ีย

1 - 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด รอ้ยละ (ตอ่ปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -      -      -      460,531     (3,700)       

   เงินลงทุนชั่วคราว -      -      -      -            2              

   ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น -      -      -      -            105,261     

   ลกูหนีต้ามสัญญาเช่าซือ้/สัญญา

เช่าทางการเงิน 1,947   1,513   -      -            -            

   ลกูหนีต้ามสัญญาให้สิทธิ 6,021   -      -      -            -            

   เงินให้กู้ยืมระยะยาว 549      9         -      -            -            

   เงินฝากที่ตดิภาระค้ าประกัน -      -      -      18,531       -            

   เงินลงทุนระยะยาว -      -      1,000   -            29,900       

หนีสิ้นทางการเงิน

   เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร -      -      -      5,457        -            

   เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น -      -      -      -            41,983       

   เงินกู้ยืมระยะยาว -      -      -      140,684     -            

   หนีส้ินตามสัญญาเช่าซือ้ 881      440      -      -            -            

MLR-1 ถงึ MLR

1,321        2.20 - 7.35

18,531       0.75 - 1.50

30,900       4.50

5,457        MOR-1 ถงึ MOR

41,983       -                

140,684     

-                

3,460        -                

6,021        17.00

558           10.00

456,831     0.50 - 3.00

2              -                

105,261     

หนว่ย : พันบาท

งบการเงินรวม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

อัตราดอกเบ้ียคงที่

รวม

อัตรา

ดอกเบ้ีย
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ่)

31. การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับเคร่ืองมือทางการเงิน (ตอ่)

อัตราดอกเบ้ีย ไม่มีอัตรา

ภายใน 1 ปี มากกว่า มากกว่า ปรบัขึ้นลง ดอกเบ้ีย

1 - 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด รอ้ยละ (ตอ่ปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -      -      -      74,379       (154)          

   เงินลงทุนชั่วคราว -      -      -      -            2              

   ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น -      -      -      -            129,428     

   ลกูหนีต้ามสัญญาเช่าซือ้/สัญญา

เช่าทางการเงิน 1,402   3,853   -      -            -            

   ลกูหนีต้ามสัญญาให้สิทธิ 1,818   9,374   5,891   -            -            

   เงินให้กู้ยืมระยะยาว 308      350      -      -            -            

   เงินฝากที่ตดิภาระค้ าประกัน -      -      -      13,851       -            

   เงินลงทุนระยะยาว -      -      1,000   -            29,900       

หนีสิ้นทางการเงิน

   เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร -      -      -      10,985       -            

   เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น -      -      -      -            49,594       

   เงินกู้ยืมระยะยาว -      -      -      109,542     -            

   หนีส้ินตามสัญญาเช่าซือ้ 2,398   1,822   -      -            -            

658           10.00

13,851       0.75 - 1.50

129,428     -                

5,255        -                

17,083       5.43

4,220        2.20 - 7.35

10,985       MOR-1 ถงึ MOR

49,594       -                 

109,542     MLR-1 ถงึ MLR

หนว่ย : พันบาท

งบการเงินรวม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)

อัตราดอกเบ้ียคงที่

รวม ดอกเบ้ีย

-                

30,900       4.50

อัตรา

74,225       0.50 - 3.00

2              
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ่)

อัตราดอกเบ้ีย ไม่มีอัตรา
ภายใน 1 ปี มากกว่า มากกว่า ปรบัขึ้นลง ดอกเบ้ีย

1 - 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด
สินทรัพย์ทางการเงิน
   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -      -      -      327,735     (3,867)       

   เงินลงทุนช่ัวคราว -      -      -      -            2              
   ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น -      -      -      -            23,452       
   ลกูหนีต้ามสัญญาเช่าซือ้/สัญญา

เช่าทางการเงิน 1,947   1,513   -      -            -            
   ลกูหนีต้ามสัญญาให้สิทธิ 6,021   -      -      -            -            
   เงินฝากที่ตดิภาระค้ าประกัน -      -      -      97             -            
   เงินลงทุนระยะยาว -      -      -      -            29,900       
หนีสิ้นทางการเงิน
   เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น -      -      -      -            13,780       
   เงินกู้ยืมระยะสั้น -      -      -      47,232       -            
   หนีส้ินตามสัญญาเช่าซือ้ 881      440      -      -            -            

* อัตราดอกเบ้ียรอ้ยละ 5 ตอ่ปี, MLR' K-Bank และ MLR' TMB -  1 ตอ่ปี

อัตราดอกเบ้ีย ไม่มีอัตรา
ภายใน 1 ปี มากกว่า มากกว่า ปรบัขึ้นลง ดอกเบ้ีย

1 - 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด
สินทรัพย์ทางการเงิน
   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -      -      -      18,671       (329)          

   เงินลงทุนช่ัวคราว -      -      -      -            2              
   ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น -      -      -      -            17,052       
   ลกูหนีต้ามสัญญาเช่าซือ้/สัญญา

เช่าทางการเงิน 1,402   3,853   -      -            -            
   ลกูหนีต้ามสัญญาให้สิทธิ 1,818   9,374   5,891   -            -            
   เงินฝากที่ตดิภาระค้ าประกัน -      -      -      97             -            
   เงินลงทุนระยะยาว -      -      -      -            29,900       
หนีสิ้นทางการเงิน
   เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น -      -      -      -            13,987       
   เงินกู้ยืมระยะสั้น -      -      -      162,118     -            
   หนีส้ินตามสัญญาเช่าซือ้ 2,398   1,822   -      -            -            

* อัตราดอกเบ้ียรอ้ยละ 5 ตอ่ปี, MLR' K-Bank และ MLR' TMB -  1 ตอ่ปี

5,255        -                
17,083       5.43

97             0.75

13,987       -                
162,118     *

4,220        2.20 - 7.35

29,900       -                

17,052       -                

23,452       -                

3,460        -                
6,021        17.00

323,868     0.50 - 3.00
2              -                

อัตราดอกเบ้ียคงที่
รวม

อัตรา
ดอกเบ้ีย

รอ้ยละ (ตอ่ปี)

1,321        2.20 - 7.35

13,780       
47,232       *

-                

หนว่ย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)

18,342       0.50 - 3.00
2              -                

97             0.75
29,900       -                

หนว่ย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

อัตราดอกเบ้ียคงที่
รวม

อัตรา
ดอกเบ้ีย

รอ้ยละ (ตอ่ปี)



                                
  

บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)                                                           รายงานประจ าปี 2556 

104 

   

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ่)

31. การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับเคร่ืองมือทางการเงิน (ตอ่)

31.5 ความเสี่ยงจากการไม่ปฎิบัตติามสัญญา

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถตอ่สัญญาเช่าพ้ืนที่ตั้งป้ายโฆษณา   เนือ่งจากบรษิทัฯและบรษิทัย่อย 

ได้ท าสัญญาที่ตั้งป้ายโฆษณาระยะสั้น     ฝา่ยบรหิารจึงป้องกันความเสี่ยงนีโ้ดยการท าสัญญาเช่าดังกลา่วให้มีเง่ือนไขตอ่สัญญาได้อีก

และตอ้งมีการแจ้งลว่งหนา้ในการบอกเลกิสัญญาส่วนความเสี่ยงตอ่ความเสียหายตอ่ลกูค้าที่เช่าป้ายโฆษณาของบรษิทัฯ และ

บรษิทัย่อยจะจัดหาป้ายโฆษณาใหม่ในท าเลที่ดีให้แก่ลกูค้าทันที

บรษิทัฯ        และบรษิทัย่อยมีความเสี่ยงเนือ่งจากโครงป้ายโฆษณาไม่มีความชัดเจนของการแสดงหลกัฐานเกี่ยวกับการขอ

อนญุาตก่อสรา้งโครงป้าย ดังนี้

ปี 2556 ปี 2555

จ านวนโครงป้ายที่ขออนญุาตก่อสรา้ง (โครงป้าย) 83 83

ราคาทุน (ลา้นบาท) 219.96 204.70

มูลค่าสุทธิทางบัญชี (ลา้นบาท) 144.22 149.19

รายได้ค่าโฆษณา (ลา้นบาท) 144.04 122.93

รอ้ยละของรายได้ค่าโฆษณารวม 47.38 46.33

ผลกระทบตอ่รายได้หากรื้อถอนโครงป้าย (ลา้นบาท) (144.04) (122.93)

ผลกระทบตอ่สินทรพัย์รวมและส่วนของผู้ถอืหุ้นหากรื้อถอน

โครงป้าย (ลา้นบาท) (144.22) (149.59)

ซึง่ฝา่ยบรหิารเห็นว่าโครงป้ายดังกลา่วเป็นโครงที่ซือ้มาจากผู้ขาย   ซึง่ได้ใช้ในการประกอบกิจการและมีการก่อสรา้งมาก่อน

ที่ข้อบัญญัตกิรงุเทพมหานคร   2549         มีผลบังคับใช้รวมทั้งการรวมตวัของผู้ประกอบกิจการป้ายน าโดยสมาคมป้ายและโฆษณา  

(Advertising  and  Sign  Producing  Association / ASPA) อยู่ระหว่างการขอผอ่นผนัการอนญุาตก่อสรา้งและฝา่ยบรหิารยังเห็นว่า

ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนไม่เป็นสาระส าคัญ รวมทั้งวัสดุจากการรื้อถอนสามารถน าไปใช้ในการก่อสรา้งหรอืตดิตั้งที่อ่ืนได้

31.6 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่น

บรษิทัฯ  และบรษิทัย่อยไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศที่เป็นสาระส าคัญ

31.7 ความเสี่ยงด้านสภาพคลอ่ง

บรษิทัฯ      และบรษิทัย่อย      มีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลอ่งโดยการรกัษาระดับของเงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอตอ่การด าเนนิงานของกลุม่บรษิทั และเพ่ือท าให้ผลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง

31.8 มูลค่ายุตธิรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

นโยบายการบัญชี และการเปิดเผยของกลุม่บรษิทัก าหนด     ให้มีการก าหนดมูลค่ายุตธิรรมทั้งสินทรพัย์และหนีส้ินทั้งทาง

การเงินและไม่ใช่การเงิน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ่)

31. การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับเคร่ืองมือทางการเงิน (ตอ่)

31.8 มูลค่ายุตธิรรมของเครื่องมือทางการเงิน (ตอ่)

มูลค่ายุตธิรรม หมายถงึ จ านวนเงินที่ผู้ซือ้และผู้ขายตกลงแลกเปลีย่นเครื่องมือทางการเงินกัน  ในขณะที่ทั้งสองฝา่ย

มีความรอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปลีย่น   และสามารถตอ่รองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลกัษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

วิธีการก าหนดมูลค่ายุตธิรรมขึ้นอยู่กับลกัษณะของเครื่องมือทางการเงิน    ในกรณีของเครื่องมือทางการเงินที่มีการ

ซือ้ขายในตลาด มูลค่ายุตธิรรมจะก าหนดจากราคาตลาดลา่สุด แตห่ากไม่สามารถหาราคาตลาดที่เหมาะสมได้มูลค่ายุตธิรรมของ

เครื่องมือทางการเงินจะก าหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม

เนือ่งจากสินทรพัย์และหนีส้ินทางการเงินส่วนใหญ่ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นและเงินกู้ยืม

มีอัตราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด    บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจึงประมาณมูลค่ายุตธิรรมของสินทรพัย์และหนีส้ิน

ทางการเงินใกลเ้คียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

32. ภาระผูกพันและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกิดข้ึน

32.1 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมีภาระผกูพันจากการท าสัญญาเช่าที่ดินเพ่ือเป็นที่ตั้งโครงป้ายโฆษณา  ซึง่ตอ้งจ่ายค่าเช่า

ในอนาคตตามสัญญาเช่าด าเนนิงานดังตอ่ไปนี ้:

ปี 2556 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555

ภายใน 1 ปี 30,925          38,844          -               14,185          

1 - 5 ปี 40,313          37,851          -               2,551            

เกินกว่า 5 ปี 186              206              -               -               

   รวม 71,424          76,901          -               16,736          

32.2 บรษิทัย่อยมีหนีส้ินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่บรษิทัถกูฟ้องรอ้งคดีแพ่งเรยีกค่าเสียหาย จ านวน 2.20 ลา้นบาท จากเหตุ

ป้ายโฆษณาของบรษิทัย่อยหักโค่นท าให้เกิดความเสียหายจากการฟ้องรอ้งเนือ่งจากความเสียหายดังกลา่วเกิดก่อนที่บรษิทัย่อย

จะเข้าไปลงทุน และบรษิทัย่อยมีบันทึกข้อตกลงกับกลุม่ผู้ถอืหุ้นเดิมเป็นผู้รบัผดิชอบความเสียหายดังกลา่ว

32.3 บรษิทั     และบรษิทัย่อยมีหนีส้ินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการให้ธนาคารออกหนงัสือค้ าประกัน      ซึง่ส่วนใหญ่เป็นการ

ค้ าประกันการปฏิบัตงิานตามสัญญา การใช้ไฟฟ้าและอ่ืนๆ ดังนี้

ปี 2556 ปี 2555

บรษิทัและบรษิทัย่อย

บรษิทั อควา คอรเ์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 97                97                

บรษิทั อควา แอด จ ากัด (มหาชน) 4,632            5,453            

หนว่ย : พันบาท

หนว่ย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

33. การบริหารจัดการทนุ

วัตถปุระสงค์หลกัในการบรหิารทางการเงินของบรษิทัฯ   และบรษิทัย่อย คือ การด ารงไว้ซึง่ความสามารถในการด าเนนิงาน

อย่างตอ่เนือ่งและการด ารงไว้ซึง่โครงสรา้งของทุนที่เหมาะสม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ในงบการเงินรวม แสดงอัตราส่วนหนีส้ินตอ่ทุนเป็น 0.16 :1 และ 0.21 : 1 ตามล าดับ  

และในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็น 0.05 : 1 และ 0.20 : 1  ตามล าดับ 

34. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

บรษิทัใหญ่

34.1 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ   ครั้งที่ 1/2557   เม่ือวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557    มีมตใิห้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน

101,333,108.00 บาท ซึง่มีผลให้ทุนจดทะเบียนเพ่ิมจากจ านวนเงิน 1,985,627,726.00 บาท  เป็นจ านวนเงิน 2,086,960,834.00    

บาท     เพ่ือรองรบัการใช้สิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบรษิทั  (AQUA-W2)     ที่เพ่ิมขึ้นจากการปรบัสิทธิตาม

เง่ือนไขในข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหนา้ที่ของผู้ออก AQUA-W2

34.2 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ    ครั้งที่ 1/2557   เม่ือวันที่  6  กุมภาพันธ์  2557   มีมตใิห้จัดสรรและเสนอขายหุ้น

เพ่ิมทุนจ านวน 1,500 ลา้นหุ้น  ราคาขายหุ้นละ 0.501 บาท เป็นเงิน 751.50 ลา้นบาท  ให้กับบุคคลในวงจ ากัดโดยเฉพาะเจาะจง 

จ านวน 8 ราย

34.3 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครั้งที่ 2/2557 เม่ือวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 มีมตอินมัุตกิารลงทุนเพ่ิมในหุ้นสามัญ

ของบรษิทั  โรงพิมพ์ตะวันออก จ ากัด (มหาชน) (EPCO)  จ านวน  50,976,875.-  หุ้นในราคาหุ้นละ  3.20  บาท   เป็นเงินทั้งสิ้น  

163,126,000.- บาท   

34.4 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ   ครั้งที ่2/2557   เม่ือวนัที ่ 19  กมุภาพันธ์   2557   มีมติอนุมัติใหมี้การจ่าย

เงินปันผลจากผลการด าเนินงานในปี 2556      ใหแ้กผู่้ถือหุน้ในอัตราขัน้ต่ าหุน้ละ  0.027 บาท   รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิ้น 

112.70 ล้านบาท และจัดสรรส ารองตามกฎหมายจ านวน 14.94 ล้านบาท

บริษัทยอ่ย

34.5 ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบริษัท อควา แอด จ ากดั (มหาชน) ครั้งที ่1/2557 เม่ือวนัที ่18 กมุภาพันธ์  2557  

มีมติอนุมัติใหมี้การจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานในปี 2556 ใหแ้กผู่้ถือหุน้ในอัตราหุน้ละ 0.045 บาท  รวมเป็นเงิน

ปันผลทัง้สิ้น 18.20 ล้านบาท และจัดสรรส ารองตามกฎหมายจ านวน 0.97 ล้านบาท

34.6 ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบริษัท  มันตรา  แอสเซ็ท  จ ากดั  ครั้งที ่1/2557   เม่ือวนัที ่18 กมุภาพันธ์  2557  

มีมติอนุมัติใหมี้การจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานในปี 2556   ใหแ้กผู่้ถือหุน้ในอัตราหุน้ละ 1.93 บาท รวมเป็นเงิน

ปันผลทัง้สิ้น 1.93 ล้านบาท และจัดสรรส ารองตามกฎหมายจ านวน 0.10 ล้านบาท

35. การอนมัุติงบการเงิน

งบการเงินนีไ้ด้รบัอนมัุตใิห้ออกโดยคณะกรรมการของบรษิทัฯ เม่ือวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557
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