บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
และบริษัทย่ อย
งบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
และ
รายงานของผูส้ อบบัญชี รับอนุญาต

รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
และของเฉพาะบริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ซึ่ งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดง
ฐานะการเงิ นเฉพาะกิ จการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบกําไรขาดทุ นรวมและงบกําไรขาดทุ นเฉพาะกิ จการ งบกําไร
ขาดทุ นเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิ จการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบ
แสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับ
ปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญและหมายเหตุเรื่ องอื่นๆ
ความรั บผิดชอบของผู้บริ หารต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และรับผิดชอบเกี่ ยวกับการควบคุมภายในที่ ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้
สามารถจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด

ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าวจากผลการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ซึ่ งกําหนดให้ข ้าพเจ้าปฏิ บตั ิ ตามข้อกําหนด
ด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบตั ิงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชี เกี่ ยวกับจํานวนเงินและการเปิ ดเผย
ข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่ เลือกใช้ข้ ึ นอยู่กบั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี ซึ่ งรวมถึงการประเมินความเสี่ ยงจาก
การแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุ จริ ตหรื อข้อผิดพลาด ในการ
ประเมิ นความเสี่ ยงดังกล่าว ผูส้ อบบัญชี พิจารณาการควบคุมภายในที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงิ น
โดยถูกต้องตามที่ ควรของกิ จการ เพื่ อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่ เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่ เพื่ อวัตถุประสงค์
ในการแสดงความเห็นต่อประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสม
ของนโยบายการบัญชี ที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี ที่จดั ทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร รวมทั้งการ
ประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และผลการดําเนิ นงานรวมและผลการดําเนิ นงานเฉพาะกิ จการ และกระแสเงิ นสดรวมและ
กระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน

2

เรื่ องอื่นๆ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั
สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี อื่น ซึ่ งแสดง
ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557

(นายเจริ ญ ผูส้ มั ฤทธิ์ เลิศ)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 4068
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
16 กุมภาพันธ์ 2558

3

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2557

2556

2557

2556

(บาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี�การค้า
เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่บริษัทย่อย
สินค้าคงเหลือ
ส่วนลดรับค้างรับ
รายได้ค้างรับ
ส่วนของสิทธิการเช่าที�ถึงกําหนด
ภายในหนึ�งปี
สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

6
5, 7
5
5, 8

4,564,232,944
311,797,198
10,627,814,797
1,161,020,844
433,608,391

5,010,819,816
278,302,941
9,791,948,824
835,303,013
342,761,948

4,482,255,014
75,741,107
16,410,000
10,147,876,169
1,161,020,844
433,608,391

4,974,234,426
39,513,833
35,948,000
9,441,386,538
835,303,013
342,761,948

11
5

56,285,624
35,418,098
250,931,192
141,208,171
17,405,690,990 16,435,762,811

56,285,624
238,620,796
16,611,817,945

35,418,098
133,644,378
15,838,210,234

9
5, 10

23,654,582,232 18,097,735,528
112,866,009
112,866,009
1,335,527,375
728,788,377
167,384,412
167,384,412
680,265,632
341,298,175
286,603,608
207,145,441
22,605,789
13,360,376
26,259,835,057 19,668,578,318

379,268,829
23,632,147,912
112,866,009
1,335,527,375
669,296,244
279,843,006
18,612,813
26,427,562,188

315,403,429
18,082,454,158
112,866,009
728,788,377
330,525,576
202,633,877
10,905,813
19,783,577,239

43,665,526,047 36,104,341,129

43,039,380,133

35,621,787,473

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน
สิทธิการเช่า
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื�น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

5, 11
5, 12
13

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
4

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2557

2556

2557

2556

3,166,649,001
17,885,897,976
291,020,015
967,145,121
139,561,610
484,333,341
1,326,100,181

3,000,000,000
20,102,940,647
379,772,227
1,616,080,444
116,295,017
596,920,816
1,376,545,295

3,000,000,000
17,764,098,804
301,072,337
958,125,160
139,548,770
478,157,326
1,306,586,837

14

60,800,249
27,870,154
314,838,659
251,404,264
27,975,485,829 24,539,981,663

60,800,249
310,156,624
27,559,511,319

27,870,154
249,258,728
24,224,718,116

14
14
15

2,000,000,000
477,979,201
165,512,440
391,540,297
344,305,502
33,807,203
33,143,631
2,903,326,701
542,961,573
30,878,812,530 25,082,943,236

2,000,000,000
477,979,201
383,602,023
33,644,745
2,895,225,969
30,454,737,288

165,512,440
337,013,171
33,143,630
535,669,241
24,760,387,357

(บาท)
หนี�สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี�การค้ากิจการอื�น
เจ้าหนี�การค้ากิจการที�เกี�ยวข้องกัน
เจ้าหนี�อื�นกิจการอื�น
เจ้าหนี�อื�นกิจการที�เกี�ยวข้องกัน
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี
หนี�สินหมุนเวียนอื�น
รวมหนี�สินหมุนเวียน

14
5
5

3,226,390,374
20,268,901,049
360,407,391
1,630,552,455
116,312,137
604,620,214
1,392,663,301

หนี�สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น
รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี�สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
5

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2557

2556

2557

2556

(บาท)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที�ออกและชําระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

16
2,400,000,000

2,400,000,000

2,400,000,000

2,400,000,000

2,400,000,000

2,400,000,000

2,400,000,000

2,400,000,000

3,290,152,068

3,290,152,068

3,290,152,068

3,290,152,068

240,000,000
240,000,000
6,855,770,056 5,090,879,132
791,393
366,693
12,786,713,517 11,021,397,893

240,000,000
6,654,490,777
12,584,642,845

240,000,000
4,931,248,048
10,861,400,116

43,665,526,047 36,104,341,129

43,039,380,133

35,621,787,473

16

17

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
6

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม

2557

2556

2557

2556

(บาท)
รายได้
รายได้จากการขายสินค้า

5
139,270,834,765

126,637,747,399

137,725,576,676

125,266,902,655

2,557,528,318

2,448,877,586

2,559,042,336

2,450,801,586

703,562,777
142,531,925,860

694,093,732
129,780,718,717

708,053,827
140,992,672,839

694,187,475
128,411,891,716

126,771,211,923

115,673,257,443

125,521,474,176

114,594,426,381

7,466,072,657

6,713,240,004

7,403,988,586

6,652,185,219

1,966,567,037
136,203,851,617

1,884,562,817
124,271,060,264

1,802,049,463
134,727,512,225

1,713,387,512
122,959,999,112

22

6,328,074,243
167,668,836
6,160,405,407

5,509,658,453
83,931,323
5,425,727,130

6,265,160,614
161,915,528
6,103,245,086

5,451,892,604
80,087,170
5,371,805,434

23

1,275,514,483

1,127,148,632

1,260,002,357

1,110,707,579

4,884,890,924

4,298,578,498

4,843,242,729

4,261,097,855

1.02

0.90

1.01

0.89

รายได้ค่าบริการ
รายได้อื�น

19

รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายสินค้า

5
8

ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
กําไรก่อนต้นทุนทางการเงิน
และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

21

กําไรสําหรับปี
กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน

24

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
7

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม

2557
กําไรสําหรับปี

2556

4,884,890,924

2557

2556

(บาท)
4,298,578,498
4,843,242,729

4,261,097,855

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
ผลต่างอัตราแลกเปลี�ยนจากการ
แปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

424,700
424,700

225,809
225,809

-

-

4,885,315,624

4,298,804,307

4,843,242,729

4,261,097,855

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
8

25

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2557
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2557
รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรง
เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินปันผล
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรง
เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุ

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

3,290,152,068

2,400,000,000

9

3,290,152,068

2,400,000,000

240,000,000

-

-

240,000,000

ตาม
กฎหมาย

มูลค่า

ที�ออกและ
ชําระแล้ว
หุ้นสามัญ

ทุนสํารอง

ส่วนเกิน

ทุนเรือนหุ้น

4,884,890,924
4,884,890,924
6,855,770,056

(3,120,000,000)

(3,120,000,000)

5,090,879,132

(บาท)

จัดสรร

กําไรสะสม
ยังไม่ได้

กําไรสะสม

งบการเงินรวม

424,700
424,700
791,393

-

-

366,693

ต่างประเทศ

แปลงค่าหน่วยงาน

องค์ประกอบอื�น
ของส่วนของผู้ถือหุ้น
ผลต่างอัตรา
แลกเปลี�ยนจากการ

4,884,890,924
424,700
4,885,315,624
12,786,713,517

(3,120,000,000)

(3,120,000,000)

11,021,397,893

ผู้ถือหุ้น

รวมส่วนของ

25

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2556
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2556
รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรง
เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินปันผล
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรง
เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุ

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

3,290,152,068

2,400,000,000

10

3,290,152,068

2,400,000,000

240,000,000

-

-

240,000,000

ตาม
กฎหมาย

มูลค่า

ที�ออกและ
ชําระแล้ว
หุ้นสามัญ

ทุนสํารอง

ส่วนเกิน

ทุนเรือนหุ้น

4,932,300,634

4,298,578,498
4,298,578,498
5,090,879,132

(4,140,000,000)

(4,140,000,000)

(บาท)

จัดสรร

กําไรสะสม
ยังไม่ได้

กําไรสะสม

งบการเงินรวม

225,809
225,809
366,693

-

-

140,884

ต่างประเทศ

แปลงค่าหน่วยงาน

แลกเปลี�ยนจากการ

องค์ประกอบอื�น
ของส่วนของผู้ถือหุ้น
ผลต่างอัตรา

4,298,578,498
225,809
4,298,804,307
11,021,397,893

(4,140,000,000)

(4,140,000,000)

10,862,593,586

ผู้ถือหุ้น

รวมส่วนของ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2557

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
2,400,000,000

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
กําไร

-

25

2,400,000,000

ทุนเรือนหุ้นที�ออก
และชําระแล้ว

เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรง

เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินปันผล

รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรง

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2557

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุ

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

11

3,290,152,068

-

-

-

3,290,152,068

หุ้นสามัญ

ส่วนเกินมูลค่า

240,000,000

-

-

-

240,000,000

(บาท)

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย

4,843,242,729
6,654,490,777

4,843,242,729

(3,120,000,000)

(3,120,000,000)

4,931,248,048

กําไรสะสม
ยังไม่ได้จัดสรร

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม

4,843,242,729
12,584,642,845

4,843,242,729

(3,120,000,000)

(3,120,000,000)

10,861,400,116

ผู้ถือหุ้น

รวมส่วนของ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
2,400,000,000

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
กําไร

-

25

2,400,000,000

ทุนเรือนหุ้นที�ออก
และชําระแล้ว

เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรง

เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินปันผล

รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรง

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2556

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุ

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

12

3,290,152,068

-

-

-

3,290,152,068

หุ้นสามัญ

ส่วนเกินมูลค่า

240,000,000

-

-

-

240,000,000

(บาท)

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย

4,261,097,855
4,931,248,048

4,261,097,855

(4,140,000,000)

(4,140,000,000)

4,810,150,193

กําไรสะสม
ยังไม่ได้จัดสรร

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม

4,261,097,855
10,861,400,116

4,261,097,855

(4,140,000,000)

(4,140,000,000)

10,740,302,261

ผู้ถือหุ้น

รวมส่วนของ

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับปี
รายการปรับปรุง
ค่าเสื�อมราคา
ค่าตัดจําหน่ายสิทธิการเช่า
ค่าตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื�น
ดอกเบี�ยรับ
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
สํารองเงินชดเชยพนักงานเมื�อออกจากงาน
ค่าเผื�อ (กลับรายการค่าเผื�อ) สินค้าล้าสมัย
และสูญหาย
ค่าเผื�อ (กลับรายการค่าเผื�อ) ผลขาดทุน
จากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที�จะได้รับ
กลับรายการค่าเผื�อผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนที�
ยังไม่เกิดขึ�นจริง
(กําไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจําหน่าย
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
ผลต่างอัตราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่า
หน่วยงานต่างประเทศ
อื�นๆ

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม
2557
2556
2557
2556
หมายเหตุ
(บาท)
4,884,890,924

4,298,578,498

4,843,242,729

4,261,097,855

22
23
15

1,337,806,533
50,048,231
53,121,137
(38,477,841)
167,668,836
1,275,514,483
87,223,466

1,259,976,688
35,027,592
35,912,419
(74,141,838)
83,931,323
1,127,148,632
58,685,296

1,330,919,132
50,048,231
48,405,033
(39,824,907)
161,915,528
1,260,002,357
86,276,907

1,253,672,209
35,027,592
31,670,981
(74,579,517)
80,087,170
1,110,707,579
57,954,140

8

114,273,748

(19,276,094)

102,550,170

(17,901,123)

8

(1,048,408)

874,496

-

-

10

(10,375,000)

(20,012,110)

(10,375,000)

(20,012,110)

2,768,882

5,608,763

561,303

3,670,423

(1,495,498)

30,185,777

(894,118)

30,188,580

605,500
969,130
7,923,494,123

1,083,527
(1,209,669)
6,822,373,300

1,044,410
7,833,871,775

(1,498,077)
6,750,085,702

10
11
12

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
13

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม
2557
2556
2557
2556
หมายเหตุ
(บาท)
การเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และ
หนี�สินดําเนินงาน
ลูกหนี�การค้า
สินค้าคงเหลือ
ส่วนลดรับค้างรับ
รายได้ค้างรับ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
เจ้าหนี�การค้ากิจการอื�น
เจ้าหนี�การค้ากิจการที�เกี�ยวข้องกัน
เจ้าหนี�อื�นกิจการอื�น
เจ้าหนี�อื�นกิจการที�เกี�ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี�สินหมุนเวียนอื�น
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
รับดอกเบี�ย
จ่ายดอกเบี�ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

15

(33,420,338)
(43,651,527)
(36,227,274)
5,301,575
(949,091,313) (2,498,039,352) (809,039,801) (2,375,151,580)
(325,717,831) (182,739,722) (325,717,831) (182,739,722)
(90,846,443)
(22,340,017)
(90,846,443)
(22,340,017)
(109,750,754)
(22,890,901) (104,998,662)
(18,553,260)
(9,245,413)
5,297,983
(7,707,000)
2,647,485
2,380,239,080 2,152,286,359 2,338,313,230 2,148,722,754
69,387,376
291,020,015
78,699,890
292,835,541
67,727,037
(25,519,702)
62,713,447
(24,652,184)
(23,249,473)
51,370,880
(23,253,753)
51,494,054
67,913,993
(5,698,834)
71,365,582
(13,941,474)
62,389,985
(42,075,639)
59,853,486
(40,922,413)
(39,988,671)
(2,992,820)
(39,688,055)
(2,942,820)
663,572
(1,074,878)
501,115
(1,021,149)
8,990,504,930 6,475,325,145 9,007,839,706 6,568,822,492
38,502,046
74,132,745
39,849,111
74,570,424
(133,439,555)
(77,576,893) (127,742,498)
(73,737,041)
(1,234,685,777) (1,165,629,389) (1,218,447,996) (1,149,769,793)
7,660,881,644

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
14

5,306,251,608

7,701,498,323

5,419,886,082

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม
2557
2556
2557
2556
หมายเหตุ
(บาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
ขายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
ซื�อสิทธิการเช่า
ซื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื�น
เงินสดจ่ายเพื�อเงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่
บริษัทย่อย
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่
บริษัทย่อย
เงินสดจ่ายสําหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

27
11
27
5
5
9

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายหนี�สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงินเพิ�มขึ�น 14
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ�มขึ�น 14
จ่ายเงินปันผล
25
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ณ วันที� 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ณ วันที� 31 ธันวาคม

(5,929,193,510) (2,725,638,314) (5,915,342,134) (2,718,701,914)
16,895,292
9,246,175
16,276,424
9,243,371
(677,654,755) (236,886,460) (677,654,755) (236,886,460)
(377,459,390) (285,900,854) (372,597,694) (280,139,568)
-

-

(27,344,000)

(34,773,300)

46,847,350
(63,865,400)
(36,429,050)
(6,967,412,363) (3,239,179,453) (6,993,680,209) (3,297,686,921)

(79,797,526)
(38,943,551)
(79,797,526)
(38,943,551)
59,741,373 1,066,862,416
- 1,000,000,000
2,000,000,000
- 2,000,000,000
(3,120,000,000) (4,140,000,000) (3,120,000,000) (4,140,000,000)
(1,140,056,153) (3,112,081,135) (1,199,797,526) (3,178,943,551)
(446,586,872) (1,045,008,980)

(491,979,412) (1,056,744,390)

5,010,819,816

6,055,828,796

4,974,234,426

6,030,978,816

4,564,232,944

5,010,819,816

4,482,255,014

4,974,234,426

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุ

สารบัญ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ข้อมูลทัว่ ไป
เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
สิ นค้าคงเหลือ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ ทธิ การเช่า
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ทุนเรื อนหุน้
สํารอง
ส่ วนงานดําเนิ นงาน
รายได้เงินชดเชยค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
เงินปั นผล
เครื่ องมือทางการเงิน
ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ่มเติม
ภาระผูกพันที่มีกบั บุคคลหรื อกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยงั ไม่ได้ใช้
การจัดประเภทรายการใหม่
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บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
คณะกรรมการได้อนุมตั ิให้ออกงบการเงินนี้เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558
1

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิ ติบุคคลที่ จดั ตั้งขึ้ นในประเทศไทย และมี ที่อยู่จดทะเบี ยน
ตั้งอยูเ่ ลขที่ 3498 ชั้น 2 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร 10240 ประเทศไทย
บริ ษทั จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 11 สิ งหาคม 2537
บริ ษทั ใหญ่และบริ ษทั ใหญ่ในลําดับสู งสุ ดของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (รวมกันเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”) ในระหว่างปี
การเงิ นนี้ คือ บริ ษทั ซี พี ออลล์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณ ฑ์ จํากัด ซึ่ งบริ ษทั ทั้งสองเป็ นนิ ติ
บุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย
บริ ษทั ดําเนิ นธุ รกิ จศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าแบบชําระเงิ นสดและบริ การตนเองภายใต้ชื่อ “แม็คโคร” โดยมีส าขาทั่ว
ประเทศไทย และจัดจําหน่ายสิ นค้าอุปโภคบริ โภคให้แก่ลูกค้าที่เป็ นสมาชิ กบัตรแม็คโครซึ่ งเป็ นองค์กรธุรกิจขนาด
กลางและเล็ก รวมทั้งร้านค้าปลีกและกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร ตลอดจนกลุ่มผูป้ ระกอบอาชีพอิสระและสถาบันต่างๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั มีสาขาแม็คโครที่เปิ ดให้บริ การจํานวน 77 สาขา (2556: 64 สาขา) และร้านจําหน่าย
อาหารแช่แข็ง 5 สาขา (2556: 5 สาขา)
รายละเอียดบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 9

2

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน

(ก) เกณฑ์ การถือปฏิบัติ
งบการเงิ นนี้ จดั ทําขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึงแนวปฏิ บตั ิ ทางการบัญชี ที่ ประกาศใช้โ ดย
สภาวิ ช าชี พ บัญ ชี ฯ (“สภาวิ ช าชี พ บัญ ชี ”) กฎระเบี ย บและประกาศคณะกรรมการกํากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
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บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกและปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับการดําเนิ นงาน
ของกลุ่มบริ ษทั และมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3
(ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8
(ปรับปรุ ง 2555)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 10
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 13
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27

เรื่อง
การนําเสนองบการเงิน
งบกระแสเงินสด
ภาษีเงินได้
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
การรวมธุรกิจ
ส่ วนงานดําเนิ นงาน
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้า
สิ่ งจูงใจสัญญาเช่าดําเนินงาน
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย
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บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ในเบื้ อ งต้นการปฏิ บัติ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ ออกและปรั บปรุ งใหม่ข ้างต้นนั้นมี ผลให้เกิ ด การ
เปลี่ ย นแปลงนโยบายการบั ญ ชี ข องกลุ่ ม บริ ษัท ในบางเรื่ องซึ่ งไม่ มี ผ ลกระทบอย่ า งเป็ นสาระสํ า คัญ ต่ อ ผล
การดําเนินงานหรื อฐานะการเงินของกลุ่มบริ ษทั ตามที่ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3
นอกเหนื อจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ขา้ งต้น สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกและปรับปรุ ง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับอื่ นๆ ซึ่ งมี ผลบังคับสําหรั บรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1
มกราคม 2558 เป็ นต้นไป และไม่ได้มีการนํามาใช้สําหรับการจัดทํางบการเงิ นนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
ออกและปรับปรุ งใหม่ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 30
(ข) เกณฑ์ การวัดมูลค่ า
งบการเงินนี้จดั ทําขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
(ค) สกุลเงินทีใ่ ช้ ในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน
งบการเงิ นนี้ จดั ทําและแสดงหน่ วยเงิ นตราเป็ นเงิ นบาทซึ่ งเป็ นสกุลเงิ นที่ ใช้ในการดําเนิ นงานของบริ ษทั ข้อมูล
ทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็ นหลักล้านบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็ น
อย่างอื่น
(ง)

การประมาณการและใช้ วิจารณญาณ
ในการจัดทํางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณ
และข้อ สมมติ ฐานหลายประการ ซึ่ งมี ผลกระทบต่ อการกําหนดนโยบายการบัญ ชี และการรายงานจํานวนเงิ นที่
เกี่ยวกับสิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่ อง การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ
ข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณความไม่แน่นอนและข้อสมมติฐานที่สาํ คัญในการกําหนดนโยบายการบัญชี มีผลกระทบ
สําคัญต่อการรับรู ้จาํ นวนเงินในงบการเงิน ซึ่ งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้
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บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 (ญ) และ (ฎ)
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 (ฐ)
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 (ธ)
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26
3

การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี

ก)

ภาพรวม

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
การด้อยค่า
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การวัดมูลค่าของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
การตีมลู ค่าของเครื่ องมือทางการเงิน

ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2557 ผลจากการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่
ดังที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 กลุ่มบริ ษทั ได้เปลี่ยนนโยบายการบัญชีดงั นี้
•
•

การบัญชีสาํ หรับการประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
การบัญชีสาํ หรับโปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลกู ค้า

สํา หรั บ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น อื่ น ที่ ออกและปรั บ ปรุ งใหม่ น อกเหนื อ จากที่ ร ะบุ ไว้ข ้างต้น นั้น ไม่ มี
ผลกระทบต่อนโยบายการบัญชี ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการ
บัญชีใหม่ที่กลุ่มบริ ษทั ถือปฏิบตั ิได้รวมอยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (ข) ถึง 3 (ค)
ข)

การบัญชีสําหรั บการประเมินว่ าข้ อตกลงประกอบด้ วยสัญญาเช่ าหรื อไม่
ตั้งแต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2557 กลุ่มบริ ษทั ถื อปฏิ บตั ิ ตามการตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที่ 4 (TFRIC 4)
เรื่ อง การประเมินว่ าข้ อตกลงประกอบด้ วยสั ญญาเช่ าหรื อไม่
TFRIC 4 กําหนดให้ประเมิ นข้อ ตกลงซึ่ งไม่ ได้มีรูปแบบของสัญ ญาเช่ าตามกฎหมายแต่ มีการให้สิ ทธิ ในการใช้
สิ นทรัพย์ตามระยะเวลาที่กาํ หนดและมีการให้ผลตอบแทนในลักษณะของการจ่ายคื นครั้งเดียวหรื อหลายครั้ง โดย
TFRIC 4 ให้แนวทางในการพิจารณาว่าข้อตกลงเป็ นสัญญาเช่าหรื อมีสญ
ั ญาเช่าเป็ นส่ วนประกอบหรื อไม่ ซึ่ งหากเป็ น
สัญญาเช่ าก็ตอ้ งถือปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ _17_เรื่ อง_สั ญญาเช่ า_หากข้อตกลงดังกล่าวมีสัญญาเช่ า
เป็ นส่ วนประกอบ ในกรณี น้ ี TFRIC 4 กําหนดให้นาํ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 มาถือปฏิบตั ิกบั ส่ วนประกอบที่ เป็ น
สัญญาเช่าในการจัดประเภทรายการและการบันทึกบัญชี
ผูบ้ ริ หารได้ทบทวนและพิจารณาว่าการนํา TFRIC 4 มาถือปฏิบตั ิน้ นั ไม่มีผลกระทบต่อนโยบายการบัญชี ฐานะการเงิ น
และผลการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
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ค)

การบัญชีสําหรั บโปรแกรมสิทธิพเิ ศษแก่ ลกู ค้ า
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2557 กลุ่มบริ ษทั ถือปฏิ บตั ิ ตามการตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที่ 13 (TFRIC
13) เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ ลกู ค้ า
TFRIC 13 ให้แนวทางในการบันทึกบัญชีสาํ หรับกิจการที่มีภาระผูกพันภายใต้โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลกู ค้าที่กิจการ
จะต้องจัดหาสิ นค้าหรื อบริ การฟรี หรื อให้ส่วนลดในสิ นค้าหรื อบริ การ (รางวัล) ในอนาคต TFRIC 13 กําหนดให้
กิ จการรับรู ้คะแนนสะสมแยกเป็ นส่ วนประกอบที่ ระบุ ได้แยกต่ างหากจากรายการขายที่ กิจการให้คะแนนสะสม
(รายการขายเริ่ มแรก) มูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่ ได้รับหรื อค้างรับจากการขายเริ่ มแรกต้องปั นส่ วนระหว่าง
คะแนนสะสมและส่ วนประกอบอื่นๆ ของรายการขายนั้น รายได้และต้นทุนของคะแนนจะรับรู ้เมื่อลูกค้ามาใช้สิทธิ
และกิจการได้ปฏิบตั ิตามสัญญาภาระผูกพันที่จะจัดหารางวัลนั้น
กลุ่มบริ ษทั มีโปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้า ลูกค้าจะได้รับส่ วนลดจากการสะสมยอดซื้ อ มูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบ
แทนที่ได้รับหรื อค้างรับจากการขายเริ่ มแรกจะต้องปั นส่ วนระหว่างส่ วนลดและส่ วนประกอบอื่นๆ ของรายการขาย
นั้น การปั นส่ วนไปยังส่ วนลดใช้วิธีการประมาณโดยอ้างอิงจากมูลค่ายุติธรรมของส่ วนลดที่ให้ลูกค้าใช้สิทธิ สะสม
ซึ่ งมูลค่ายุติธรรมนี้ประมาณโดยใช้มลู ค่าส่ วนลดปรับปรุ งด้วยอัตราที่คาดว่าจะไม่ใช้สิทธิ โดยรับรู ้เป็ นรายได้รอรับรู ้
และจะรับรู ้เป็ นรายได้เมื่อลูกค้ามาใช้สิทธิ จํานวนที่รับรู ้เป็ นรายได้ข้ ึนอยูก่ บั จํานวนของยอดซื้ อที่ลกู ค้าได้ใช้สิทธิ ใน
การแลกเป็ นส่ วนลดค่าสิ นค้า ซึ่ งต้องสัมพันธ์กบั จํานวนรวมของยอดซื้ อที่ คาดว่าจะมีการใช้สิทธิ นอกจากนี้ รายได้
รอรับรู ้จะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อมีความเป็ นไปได้วา่ ลูกค้าจะไม่นาํ ยอดซื้ อมาใช้สิทธิ อีกต่อไป
ผูบ้ ริ หารได้ทบทวนและพิจารณาว่าการนํา TFRIC 13 มาถือปฏิบตั ิน้ นั ไม่มีผลกระทบต่อนโยบายการบัญชี ฐานะการเงิน
และผลการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั อย่างมีสาระสําคัญ

4

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
นโยบายการบัญชี ที่นาํ เสนอดังต่ อไปนี้ ได้ถือปฏิ บตั ิ โดยสมํ่าเสมอสําหรับ งบการเงิ นทุ กรอบระยะเวลาที่ รายงาน
ยกเว้นที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 เรื่ อง การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

(ก) เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบด้วย งบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (รวมกันเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”)
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การรวมธุรกิจ
กลุ่มบริ ษทั บันทึกบัญชีสาํ หรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ื อ ยกเว้นในกรณี ที่เป็ นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
การควบคุ ม หมายถึ งอํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงิ น และการดําเนิ นงานของกิ จการเพื่ อให้ไ ด้มาซึ่ ง
ประโยชน์จากกิจกรรมของกิจการนั้น ในการพิจารณาอํานาจในการควบคุม กลุ่มบริ ษทั ต้องนําสิ ทธิ ในการออกเสี ยง
ที่ เกิ ดขึ้ นมารวมในการพิ จารณา วันที่ ซ้ื อกิ จการคื อวันที่ อาํ นาจในการควบคุ มนั้นได้ถูกโอนไปยังผูซ้ ้ื อ การกําหนด
วันที่ ซ้ื อกิ จการและการระบุ เกี่ ยวกับการโอนอํานาจควบคุมจากฝ่ ายหนึ่ งไปยังอีกฝ่ ายหนึ่ งต้องใช้ดุลยพิ นิจเข้ามา
เกี่ยวข้อง
ค่าความนิ ยมถูกวัดมูลค่า ณ วันที่ ซ้ื อ โดยวัดจากมูลค่ ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่ โอนซึ่ งรวมถึ งการรับรู ้จาํ นวน
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมในผูถ้ กู ซื้ อหักด้วยมูลค่าสุ ทธิ (โดยทัว่ ไปคือมูลค่ายุติธรรม) ของสิ นทรัพย์ที่ระบุได้
ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาซึ่ งวัดมูลค่า ณ วันที่ซ้ื อ
สิ่ งตอบแทนที่โอนให้ ต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่โอน หนี้ สินที่กลุ่มบริ ษทั ก่อขึ้นเพื่อจ่ายชําระให้แก่
ผูถ้ ือหุ ้นเดิ ม และส่ วนได้เสี ยในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นที่ ออกโดยกลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ ส่ิ งตอบแทนที่ โอนให้ยงั รวมถึงมูลค่า
ยุติธรรมของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
หนี้ สินที่ อาจเกิ ดขึ้ นของบริ ษทั ที่ ถูกซื้ อที่ รับมาจากการรวมธุ รกิ จรับรู ้เป็ นหนี้ สินหากมี ภาระผูกพันในปั จจุบนั ซึ่ ง
เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ
ต้นทุ นที่ เกี่ ยวข้องกับการซื้ อของกลุ่ มบริ ษ ทั ที่ เกิ ดขึ้ นซึ่ งเป็ นผลมาจากการรวมธุ รกิ จ เช่ น ค่ าที่ ปรึ กษากฎหมาย
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าที่ปรึ กษาอื่นๆ ถือเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
บริ ษัทย่ อย
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริ ษทั การควบคุมเกิดขึ้ นเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีอาํ นาจควบคุม
ทั้งทางตรงหรื อทางอ้อมในการกําหนดนโยบายทางการเงิ นและการดําเนิ นงานของกิ จการนั้น เพื่ อได้มาซึ่ งประโยชน์
จากกิจกรรมของบริ ษทั ย่อย งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมนับแต่วนั ที่มีการควบคุมจนถึงวันที่
การควบคุมสิ้ นสุ ดลง
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นโยบายการบัญ ชี ข องบริ ษ ทั ย่อ ยได้ถูกเปลี่ ย นตามความจําเป็ นเพื่ อให้เป็ นนโยบายเดี ยวกันกับ ของกลุ่ มบริ ษ ัท
ผลขาดทุนในบริ ษทั ย่อยจะต้องถูกปั นส่ วนไปยังส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมแม้ว่าการปั นส่ วนดังกล่าวจะทําให้
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบก็ตาม
การสู ญเสี ยอํานาจควบคุม
เมื่อมีการสู ญเสี ยอํานาจควบคุม กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการสิ นทรัพย์และหนี้ สินในบริ ษทั ย่อย ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุมและส่ วนประกอบอื่นในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นที่ เกี่ ยวข้องกับบริ ษทั ย่อยนั้น กําไรหรื อขาดทุนที่ เกิ ดขึ้ นจากการ
สูญเสี ยอํานาจควบคุมในบริ ษทั ย่อยรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน ส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยเดิมที่ยงั คงเหลืออยู่ให้วดั มูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสี ยอํานาจควบคุม และจัดประเภทเงินลงทุนเป็ นเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยหรื อเป็ น
สิ นทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย ขึ้นอยูก่ บั ระดับของอิทธิ พลที่เหลืออยู่
การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชี ระหว่างกิจการในกลุ่มบริ ษทั รวมถึงรายได้หรื อค่าใช้จ่ายที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง ซึ่ งเป็ นผล
มาจากรายการระหว่างกิจการในกลุ่มบริ ษทั ถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงินรวม
(ข) เงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชี ที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชี ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ ใช้ในการดําเนิ นงานของแต่ละบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั
โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สิ นทรั พย์และหนี้ สิ นที่ เป็ นตัวเงิ นและเป็ นเงิ นตราต่ างประเทศ ณ วันที่ รายงานแปลงค่ าเป็ นสกุลเงิ นที่ ใช้ในการ
ดําเนินงาน โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ ไม่เป็ นตัวเงิ นซึ่ งเกิ ดจากรายการบัญชี ที่เป็ นเงิ นตราต่างประเทศและบันทึ กตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิมแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
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หน่ วยงานในต่ างประเทศ
สิ นทรัพย์และหนี้สินของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน
ค่าความนิ ยมและรายการปรับปรุ งมูลค่ ายุติธรรมที่ เกิ ดจากการซื้ อหน่ วยงานในต่ างประเทศแปลงค่าเป็ นเงิ นบาท
โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
รายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนที่ใกล้เคียงกับอัตรา
ณ วันที่เกิดรายการ
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ เกิดจากการแปลงค่าบันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และแสดงเป็ นรายการผลต่าง
จากอัตราแลกเปลี่ยนในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ จนกว่ามีการจําหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป
รายการที่เป็ นตัวเงิ นที่ เป็ นลูกหนี้ หรื อเจ้าหนี้ กบั หน่ วยงานในต่างประเทศ ซึ่ งรายการดังกล่าวมิได้คาดหมายว่าจะมี
แผนการชําระหนี้ หรื อไม่มีความเป็ นไปได้ว่าจะชําระเงินในอนาคตอันใกล้ กําไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
จากรายการทางการเงินดังกล่าวจะถูกพิจารณาเป็ นส่ วนหนึ่ งของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู ้ใน
กําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่น และแสดงเป็ นรายการผลต่ างอัตราแลกเปลี่ ยนจากการแปลงค่ าหน่ วยงานต่ างประเทศ
ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ จนกว่ามีการจําหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป
(ค) เครื่ องมือทางการเงินที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์
เครื่ องมือทางการเงินที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์ได้ถูกนํามาใช้เพื่อจัดการความเสี่ ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตรา
แลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศที่ เกิ ดจากกิ จกรรมดําเนิ นงาน เครื่ องมือทางการเงินที่ เป็ นตราสารอนุ พนั ธ์ไม่ได้มีไว้
เพื่อค้า
เครื่ องมือทางการเงินที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์จะถูกบันทึกบัญชีเมื่อเริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการ
ทํารายการดังกล่าวบันทึ กในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิ ดขึ้ น การวัดมูลค่าใหม่ภายหลังการบันทึ กครั้งแรกใช้มูลค่ า
ยุติธรรม กําไรหรื อขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ให้เป็ นมูลค่ายุติธรรมบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนทันที
หากมี ราคาตลาด มูลค่ ายุติ ธรรมของสัญ ญาซื้ อขายเงิ น ตราต่ างประเทศล่ วงหน้าถื อตามราคาตลาดของสัญ ญา
ล่วงหน้า ณ วันที่รายงาน ในกรณี ที่ไม่มีราคาตลาด ให้ประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยการคิดลดจากผลต่างระหว่างราคา
ล่วงหน้าตามสัญญา กับราคาล่วงหน้าของสัญญาปั จจุบนั ณ วันที่รายงานที่ครบกําหนดในวันเดียวกัน โดยใช้อตั รา
ดอกเบี้ยประเภทที่ใช้กบั ธุรกรรมการเงินที่ปลอดความเสี่ ยง เช่น พันธบัตรรัฐบาล
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(ง)

การป้ องกันความเสี่ยง
การป้ องกันความเสี่ ยงจากรายการที่ เป็ นเงินตราต่ างประเทศที่ จะมีในอนาคต
กําไรหรื อขาดทุนจากสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ถูกใช้ในการป้ องกันความเสี่ ยงของรายการที่เป็ น
เงิ น ตราต่ า งประเทศที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคตจะถู ก บัน ทึ ก รอไว้ใ นบัญ ชี จ นกว่ า รายการที่ ค าดไว้เกิ ด ขึ้ น
หากรายการที่ ได้รับการป้ องกันความเสี่ ยงได้รับการรับรู ้ เป็ นสิ นทรั พย์หรื อหนี้ สิน รายการดังกล่าวจะได้รับการ
แปลงค่าโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าตามสัญญา
สิ น ทรั พ ย์ห รื อ หนี้ สิ น ที่ มี ค่ า เป็ นเงิ น ตราต่ า งประเทศ ซึ่ งป้ องกัน ความเสี่ ย งโดยการทํา สั ญ ญาซื้ อ ขายเงิ น ตรา
ต่างประเทศล่วงหน้าบันทึกเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าตามที่ระบุไว้ในสัญญา

(จ) เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงิ น สดและรายการเที ยบเท่ าเงิ นสดในงบกระแสเงิ น สดประกอบด้ว ย ยอดเงิ นสด ยอดเงิ น ฝากสถาบันการเงิ น
และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่ งมีระยะสั้นกว่า 3 เดือนนับตั้งแต่วนั ที่ลงทุน
(ฉ) ลูกหนี้การค้ าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้สุทธิ จากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญประเมิ นโดยการวิเคราะห์ประวัติการชําระหนี้ และการคาดการณ์ เกี่ ยวกับการชําระหนี้ ใน
อนาคตของลูกค้า ลูกหนี้จะถูกตัดจําหน่ายออกจากบัญชีเมื่อทราบว่าเป็ นหนี้สูญแล้ว
(ช) สินค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า
ต้นทุ นสิ นค้าคํานวณโดยใช้วิธีเข้าก่ อ นออกก่ อน ต้นทุ นสิ นค้าประกอบด้วย ต้นทุ นสิ นค้าที่ ซ้ื อ ต้น ทุ น ในการ
แปลงสภาพ และต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยูใ่ นสถานที่ต้ งั และสภาพปัจจุบนั
มูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับเป็ นการประมาณราคาที่คาดว่าจะขายได้จากการดําเนิ นธุ รกิจตามปกติหกั ด้วยค่าใช้จ่ายที่จาํ เป็ น
โดยประมาณในการขาย
กลุ่มบริ ษทั ตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนสําหรับสิ นค้าที่เสื่ อมคุณภาพ เสี ยหาย ล้าสมัย และเคลื่อนไหวช้า
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(ซ) เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน
การจําหน่ ายเงินลงทุน
เมื่อมีการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจํานวนเงินสุ ทธิ ที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชี รวมทั้งยอดสะสมของกําไร
หรื อขาดทุนที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ จะถูกบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
ในกรณี ที่กลุ่มบริ ษทั จําหน่ายบางส่ วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การคํานวณต้นทุนสําหรับเงินลงทุนที่จาํ หน่ายไปและ
เงินลงทุนที่ยงั ถืออยูใ่ ช้วิธีถ่วงเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
(ฌ) อสังหาริ มทรั พย์ เพือ่ การลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่ อการลงทุน ได้แก่ อสังหาริ มทรัพย์ที่ถือครองเพื่ อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่ าหรื อจากมูลค่า
ที่เพิ่มขึ้นหรื อทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติ ธุรกิจหรื อใช้ในการผลิตหรื อจัดหาสิ นค้าหรื อให้บริ การ
หรื อใช้ในการบริ หารงาน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงในราคาทุนสุ ทธิ จากขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
ต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซึ่ งอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการก่อสร้างที่กลุ่มบริ ษทั ก่อสร้างเอง
รวมถึงต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรงและต้นทุนทางตรงอื่นเพื่อให้อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนอยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งานและรวมถึงต้นทุนการกูย้ ืม
(ญ) ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
การรั บรู้ และการวัดมูลค่ า
สิ นทรั พย์ ที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของกลุ่มบริ ษัท
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนสุ ทธิ จากค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
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ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสิ นทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสิ นทรัพย์ที่กลุ่มบริ ษทั
ก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดหาสิ นทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์น้ นั
อยู่ในสภาพที่ พ ร้ อมจะใช้งานได้ต ามวัตถุ ประสงค์ ต้นทุ นในการรื้ อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ ต้ งั ของ
สิ นทรัพย์และต้นทุนการกูย้ ืม สําหรับเครื่ องมือที่ควบคุมโดยลิขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์ซ่ ึ งไม่สามารถทํางานได้โดยปราศจาก
ลิขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์น้ นั ให้ถือว่าลิขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์ดงั กล่าวเป็ นส่ วนหนึ่งของอุปกรณ์
ส่ วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละ
ส่ วนประกอบที่มีนยั สําคัญแยกต่างหากจากกัน
กําไรหรื อขาดทุ นจากการจําหน่ ายที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ คื อผลต่ างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจากการ
จําหน่ ายกับมูลค่าตามบัญชี ของที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู ้ สุทธิ เป็ นรายได้อื่นหรื อค่ าใช้จ่ายอื่ นในกําไรหรื อ
ขาดทุน
สิ นทรั พย์ ที่เช่ า
การเช่าซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ได้รับโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนส่ วนใหญ่จากการครอบครองทรัพย์สินที่เช่านั้นๆ ให้จดั
ประเภทเป็ นสัญญาเช่าการเงิน ส่ วนอุปกรณ์ที่ได้มาโดยทําสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม
หรื อมูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ่ากว่าสุ ทธิ จากค่าเสื่ อมราคา
สะสมและขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม ค่าเช่าที่ชาํ ระจะแยกเป็ นส่ วนที่เป็ นต้นทุนทางการเงิน และส่ วนที่จะหักจาก
หนี้ตามสัญญา เพื่อทําให้อตั ราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็ นอัตราคงที่สาํ หรับยอดคงเหลือของหนี้ สิน ต้นทุนทางการเงินจะ
บันทึกโดยตรงในกําไรหรื อขาดทุน
ต้ นทุนที่ เกิดขึน้ ในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่ วนประกอบจะรับรู ้เป็ นส่ วนหนึ่ งของมูลค่าตามบัญชี ของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ถ้ามีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถ
วัดมูลค่ าต้นทุ นของรายการนั้นได้อย่างน่ าเชื่ อถือ ชิ้ นส่ วนที่ ถูกเปลี่ ยนแทนจะถูกตัดจําหน่ ายตามมูลค่าตามบัญชี
ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบํารุ งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็ นประจําจะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่ าเสื่ อมราคา
ค่าเสื่ อมราคาคํานวณจากมูลค่าเสื่ อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ่ งประกอบด้วยราคาทุนของสิ นทรัพย์
หรื อต้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่นหักด้วยมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์
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ค่าเสื่ อมราคาบันทึ กในกําไรหรื อขาดทุนคํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ
ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี้
อาคาร ส่ วนปรับปรุ งอาคารและส่ วนปรับปรุ งสิ ทธิ การเช่า
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่ องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

3 ถึง 31 ปี
3 ถึง 10 ปี
2 ถึง 10 ปี
5 ปี

กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างการก่อสร้างและติดตั้ง
วิธีการคิดค่าเสื่ อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์และมูลค่าคงเหลือถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้ นรอบ
ปี บัญชีและปรับปรุ งตามความเหมาะสม
(ฎ) สินทรั พย์ ไม่ มีตัวตน
ค่ าความนิยม
ค่าความนิยมที่เกิดจากการซื้ อกิจการของบริ ษทั ย่อยรับรู ้ในสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน การรับรู ้มูลค่าเริ่ มแรกของค่าความนิ ยม
ได้อธิ บายในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 (ก) และภายหลังจากการรับรู ้เริ่ มแรก ค่าความนิ ยมจะถูกวัดมูลค่า
ด้วยวิธีราคาทุนสุ ทธิ จากผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
สิ นทรั พย์ ไม่ มีตัวตนอื่นๆ
สิ นทรั พย์ไม่มีตวั ตนอื่นๆ ที่ กลุ่มบริ ษทั ซื้ อมาและมีอายุการใช้งานจํากัดแสดงในราคาทุนสุ ทธิ จากค่าตัดจําหน่ าย
สะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
รายจ่ ายภายหลังการรั บรู้ รายการ
รายจ่ายภายหลังการรับรู ้รายการจะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็ น
ต้นทุนของสิ นทรัพย์ที่เกี่ ยวข้องนั้น ค่าใช้จ่ายอื่นรวมถึ งค่ าความนิ ยมที่ เกิ ดขึ้ นภายในรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมื่ อ
เกิดขึ้น
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ค่ าตัดจําหน่ าย
ค่าตัดจําหน่ายคํานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์หรื อจํานวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ
ค่าตัดจําหน่ายรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่ งโดยส่ วนใหญ่จะสะท้อนรู ปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสิ นทรัพย์น้ นั ตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนซึ่ งไม่รวม
ค่าความนิ ยม โดยเริ่ มตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมื่อสิ นทรัพย์น้ นั พร้อมที่จะให้ประโยชน์ ระยะเวลาที่คาดว่าจะ
ได้รับประโยชน์ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์คือ 2 ถึง 10 ปี
วิธีการตัดจําหน่ าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือจะได้รับการทบทวนทุกสิ้ นรอบปี บัญชี
และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
(ฏ) สิทธิการเช่ า
สิ ท ธิ การเช่ าที่ กลุ่ มบริ ษ ทั ซื้ อมาและมี อายุการใช้งานจํากัดแสดงในราคาทุ นสุ ทธิ จากค่ าตัดจําหน่ ายสะสมและ
ขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
ค่ าตัดจําหน่ าย
ค่าตัดจําหน่ายรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน บริ ษทั ตัดจําหน่ายต้นทุนสิ ทธิ การเช่าโดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญา ซึ่ ง
มีอายุระหว่าง 10 ถึง 31 ปี
(ฐ)

การด้ อยค่ า
มูลค่ าตามบัญชี ของสิ นทรัพ ย์ของกลุ่มบริ ษ ทั จะถูกพิ จารณาว่ามี ขอ้ บ่ งชี้ เรื่ องการด้อยค่ าหรื อไม่ทุ กวันที่ รายงาน
ในกรณี ที่มีขอ้ บ่ งชี้ บริ ษทั จะทําการประมาณมูลค่ าสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคื น มูลค่ าที่ คาดว่าจะได้รับคื นของ
ค่าความนิยมและสิ นทรัพย์ที่ยงั ไม่พร้อมใช้งาน จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกัน
การรับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าจะกระทําทุกครั้งที่ มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ หรื อมูลค่าตามบัญชี ของหน่ วย
สิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึ กในกําไรหรื อขาดทุน
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การคํานวณมูลค่ าที่ คาดว่ าจะได้ รับคื น
มูลค่ าที่ คาดว่าจะได้รับคื นของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่ สินทรัพย์ทางการเงิ นหมายถึง มูลค่ าจากการใช้ของสิ นทรัพย์หรื อ
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรั พย์หักต้นทุ นในการขายแล้วแต่มูลค่ าใดจะสู งกว่า โดยมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์จะ
พิจารณาจากประมาณการกระแสเงินสดที่ จะได้รับในอนาคตคิดลดให้เป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิ ดลดก่อนหัก
ภาษี เงิ นได้เพื่ อสะท้อนถึ งมู ลค่ าที่ อาจประเมิ นได้ตามสถานการณ์ ตลาดปั จจุ บ ันตามเวลาและความเสี่ ยงที่ มี ต่ อ
สิ นทรัพย์ สําหรับสิ นทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับซึ่ งโดยส่ วนใหญ่เป็ นอิสระจากสิ นทรัพย์อื่น การพิจารณา
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจะพิจารณาจากหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์น้ นั มีความเกี่ยวข้องด้วย
การกลับรายการด้ อยค่ า
ขาดทุ น จากการด้อ ยค่ าของสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น จะถู กกลับ รายการเมื่ อมู ลค่ า ที่ ค าดว่าจะได้รั บ คื น เพิ่ ม ขึ้ น ใน
ภายหลัง และการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิ ยมจะไม่มีการปรับปรุ งกลับรายการ ขาดทุ นจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่
ไม่ใช่ สินทรัพย์ทางการเงิ นอื่ นๆ ที่ เคยรับรู ้ ในงวดก่ อนจะถูกประเมิ น ณ ทุ กวันที่ ที่ออกรายงานว่ามี ขอ้ บ่ งชี้ เรื่ อง
การด้อยค่ าหรื อไม่ ขาดทุ นจากการด้อยค่ าจะถูกกลับรายการหากมี การเปลี่ ยนแปลงประมาณการที่ ใช้ในการ
คํา นวณมู ลค่ า ที่ ค าดว่า จะได้รั บ คื น ขาดทุ น จากการด้อยค่ า จะถู ก กลับ รายการเพี ย งเท่ าที่ มู ลค่ าตามบัญ ชี ข อง
สิ นทรัพย์ไม่เกิ นกว่ามูลค่าตามบัญชี ภายหลังหักค่าเสื่ อมราคาหรื อค่าตัดจําหน่ าย เสมือนหนึ่ งไม่เคยมีการบันทึ ก
ขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
(ฑ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
หนี้ สินที่ มีภาระดอกเบี้ ยบันทึ กเริ่ มแรกในมูลค่ายุติธรรมสุ ทธิ จากค่าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวข้องกับการเกิดหนี้ สิน ซึ่ งต่อมา
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจะบันทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหนี้ สินเริ่ มแรกและยอดหนี้สินเมื่อ
ถึงกําหนดชําระจะบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนตลอดระยะเวลาการกูย้ ืมโดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
(ฒ) เจ้ าหนี้การค้ าและเจ้ าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน
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(ณ) ผลประโยชน์ พนักงาน
ผลประโยชน์ ของพนักงานหลังออกจากงาน - โครงการสมทบเงิน
โครงการสมทบเงิ นเป็ นโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน ซึ่ งกิ จการจ่ายสมทบเป็ นจํานวนเงิ นที่
แน่ นอนไปอีกกิ จการหนึ่ งแยกต่างหาก (กองทุนสํารองเลี้ยงชี พ) และจะไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระ
ผูกพันโดยอนุ มานที่ จะต้องจ่ายสมทบเพิ่ มเติ ม ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงิ นจะถูกรั บรู ้ เป็ น
ค่าใช้จ่ายพนักงานในกําไรหรื อขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้ทาํ งานให้กบั กิจการ
ผลประโยชน์ ของพนักงานหลังออกจากงาน - โครงการผลประโยชน์ ที่กาํ หนดไว้
โครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้เป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานนอกเหนื อจากโครงการสมทบเงิ น
ภาระผูกพันสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั จากโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ถูกคํานวณแยกต่างหากเป็ นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทํางานของพนักงานในปั จจุบนั และในงวดก่อนๆ ผลประโยชน์
ดังกล่าวได้มีการคิ ดลดกระแสเงิ นสดเพื่อให้เป็ นมูลค่าปั จจุบนั ทั้งนี้ ได้สุทธิ จากต้นทุนบริ การในอดี ตที่ ยงั ไม่รับรู ้
อัตราคิ ดลดใกล้เคี ยงกับอัตราดอกเบี้ ยพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวซึ่ งมีระยะเวลาครบกําหนดใกล้เคี ยงกับระยะเวลา
ของภาระผูกพันของกลุ่มบริ ษทั และมีสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะจ่าย
การคํานวณนั้นจัดทําโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ ได้รับอนุ ญาตเป็ นประจําทุ กปี โดยวิธีคิดลดแต่ ละหน่ วยที่
ประมาณการไว้
เมื่อมีการเพิ่มผลประโยชน์ในโครงการผลประโยชน์ สัดส่ วนที่เพิ่มขึ้นของผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนบริ การ
ในอดีตของพนักงานรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาถัวเฉลี่ยจนถึงวันที่ผลประโยชน์น้ นั เป็ น
สิ ทธิ ขาด ผลประโยชน์ที่เป็ นสิ ทธิ ขาดจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุนทันที
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้กาํ ไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการคณิ ตศาสตร์ประกันภัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นและค่าใช้จ่าย
ของโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ในกําไรหรื อขาดทุน
ผลประโยชน์ ระยะยาวอื่นของพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั มีผลประโยชน์ในรู ปแบบการจ่ายเงินให้กบั พนักงานที่ทาํ งานจนครบกําหนดตามระยะเวลาที่ กาํ หนดไว้
จํานวนเงินดังกล่าวขึ้นอยูก่ บั จํานวนปี ที่พนักงานทํางานให้บริ ษทั นับถึงวันที่สิ้นสุ ดการทํางาน
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ผลประโยชน์ ของพนักงานเมื่อเลิกจ้ าง
ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเลิ กจ้างรั บรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุ นเมื่ อกลุ่มบริ ษทั แสดงเจตนาผูกพันอย่าง
ชัดเจนเกี่ยวกับการเลิกจ้างและไม่มีความเป็ นไปได้ที่จะยกเลิกหรื อมีรายละเอียดอย่างเป็ นทางการกรณี การเลิกจ้าง
ก่อนวันเกษียณตามปกติ และสามารถประมาณจํานวนได้อย่างสมเหตุสมผล
ผลประโยชน์ ระยะสั้ นของพนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานวัดมูลค่ าโดยมิได้คิดลดกระแสเงิ นสดและรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่ อ
พนักงานทํางานให้
หนี้ สินรับรู ้ดว้ ยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชําระสําหรับการจ่ายโบนัสเป็ นเงินสดระยะสั้น หากกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพัน
ตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันโดยอนุ มานที่ จะต้องจ่ ายอันเป็ นผลมาจากการที่ พนักงานได้ทาํ งานให้ในอดี ตและ
ภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล
(ด) ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้ สินจะรั บรู ้ ก็ต่อเมื่ อกลุ่มบริ ษทั มี ภาระหนี้ สิ นตามกฎหมายที่ เกิ ดขึ้ นในปั จจุ บันหรื อที่ ก่อตัวขึ้ น
อันเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไป
เพื่อชําระภาระหนี้ สินดังกล่าว ประมาณการหนี้ สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้
อัตราคิ ดลดในตลาดปั จจุบนั ก่อนคํานึ งถึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจํานวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ ง
แปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่ มีต่อหนี้ สิน ประมาณการหนี้ สินส่ วนที่ เพิ่ มขึ้ นเนื่ องจากเวลาที่ ผ่านไปรับรู ้เป็ น
ต้นทุนทางการเงิน
(ต) รายได้
รายได้ที่รับรู ้ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มหรื อภาษีขายอื่นๆ และแสดงสุ ทธิ จากส่ วนลดการค้า
การขายสิ นค้ าและการให้ บริ การ
รายได้จากการขายสิ นค้ารั บรู ้ เป็ นรายได้ในกําไรหรื อขาดทุ นเมื่ อกลุ่มบริ ษทั ได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทน
ที่ เป็ นสาระสําคัญของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว กลุ่มบริ ษทั จะไม่รับรู ้ รายได้หากกลุ่มบริ ษ ทั ยังมี
การควบคุม หรื อบริ หารในสิ นค้าที่ขายไปแล้วนั้น หรื อมีความเสี่ ยงที่ เป็ นสาระสําคัญเกี่ยวกับความไม่แน่ นอนใน
การได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จจากรายการบัญชี น้ ัน ไม่อาจวัดมูลค่าของจํานวนรายได้และต้นทุนที่ เกิ ดขึ้ นได้
อย่างน่ าเชื่ อถื อ หรื อมี ค วามเป็ นไปได้ค่ อนข้างแน่ นอนที่ จะต้องรั บคื นสิ นค้า รายได้จากการให้บริ การรั บ รู ้ เมื่ อ
มีการให้บริ การแล้ว
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รายได้ อื่น
รายได้อื่นจากการดําเนิ นงาน และดอกเบี้ ยรับบันทึ กในกําไรหรื อขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง เงิ นปั นผลรับบันทึ ก
ในกําไรหรื อขาดทุนในวันที่กลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ ได้รับเงินปันผล
(ถ) ต้ นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วย ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกูย้ ืมและประมาณการหนี้ สินส่ วนที่เพิ่มขึ้นเนื่ องจากเวลาที่ ผ่านไป
และสิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน (นอกเหนื อจากลูกหนี้การค้า)
และขาดทุนจากเครื่ องมือป้ องกันความเสี่ ยงรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
ต้นทุนการกูย้ ืมที่ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มา การก่อสร้างหรื อการผลิตสิ นทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
โดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
(ท) สัญญาเช่ าดําเนินงาน
รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่ าดําเนิ นงานบันทึ กในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่ า ประโยชน์ที่
ได้รับตามสัญญาเช่าจะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเป็ นส่ วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้ นตามสัญญาตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นต้องนํามารวมคํานวณจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่า เมื่อได้รับ
การยืนยันการปรับค่าเช่า
การจําแนกประเภทสั ญญาเช่ า
ณ วัน ที่ เริ่ ม ต้น ข้อ ตกลง กลุ่ ม บริ ษ ัท จะพิ จารณาว่า ข้อ ตกลงดังกล่ า วประกอบด้ว ยสั ญ ญาเช่ า หรื อ มี สั ญ ญาเช่ า
เป็ นส่ วนประกอบหรื อไม่ โดยพิจารณาจากสิ นทรัพย์ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏิบตั ิตามข้อตกลงนั้นขึ้นอยู่
กับการใช้สินทรัพย์ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง และข้อตกลงนั้นจะนําไปสู่ สิทธิ ในการใช้สินทรัพย์ ถ้าทําให้กลุ่ม
บริ ษทั มีสิทธิ ในการควบคุมการใช้สินทรัพย์
ณ วัน ที่ เริ่ ม ต้น ข้อ ตกลง หรื อ มี การประเมิ น ข้อ ตกลงใหม่ กลุ่ มบริ ษ ัท แยกค่ าตอบแทนสําหรั บ สั ญ ญาเช่ า และ
ส่ วนที่เป็ นองค์ประกอบอื่นโดยใช้มูลค่ายุติธรรมเป็ นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่มบริ ษทั สรุ ปว่าเป็ นสัญญาเช่าการเงิน
แต่ ไม่ ส ามารถแบ่ งแยกจํานวนดังกล่าวได้อย่างน่ าเชื่ อถื อให้รับรู ้ สิ นทรั พ ย์และหนี้ สิ นในจํานวนที่ เท่ ากับมูลค่ า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลังจากนั้นจํานวนหนี้สินจะลดลงตามจํานวนที่จ่าย และต้นทุน
ทางการเงินตามนัยจากหนี้สินจะรับรู ้โดยใช้อตั ราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั
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(ธ) ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับปี ประกอบด้วย ภาษีเงิ นได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงิ นได้
ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเว้นแต่ในส่ วนที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้อง
ในการรวมธุรกิจ หรื อรายการที่รับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ หรื อกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภาษี เงิ นได้ของงวดปั จจุ บันได้แก่ ภาษี ที่คาดว่าจะจ่ ายชําระหรื อได้รับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรื อขาดทุ น
ประจําปี ที่ ตอ้ งเสี ยภาษี โดยใช้อตั ราภาษี ที่ประกาศใช้หรื อที่ คาดว่ามี ผลบังคับใช้ ณ วันที่ รายงาน ตลอดจนการ
ปรับปรุ งทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปี ก่อนๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบนั ทึกโดยคํานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์
และหนี้ สินและจํานวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะไม่ถูกรับรู ้เมื่อเกิดจากผลแตกต่าง
ชัว่ คราวต่อไปนี้ การรับรู ้ค่าความนิ ยมในครั้งแรก การรับรู ้สินทรัพย์หรื อหนี้ สินในครั้งแรกซึ่ งเป็ นรายการที่ไม่ใช่
การรวมธุ รกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกําไรขาดทุนทางบัญชี หรื อทางภาษี และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยหากเป็ นไปได้วา่ จะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้
การวัดมูลค่ าของภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี ตอ้ งสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิ ดจากลักษณะวิธีการที่ กลุ่ม
บริ ษ ทั คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์ จากสิ นทรั พ ย์หรื อจะจ่ ายชําระหนี้ สิ นตามมูลค่ าตามบัญ ชี ณ วันที่ สิ้ นรอบ
ระยะเวลาที่รายงาน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีที่คาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัว่ คราวเมื่อมีการกลับรายการโดย
ใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน
ในการกําหนดมู ลค่ าของภาษี เงิ นได้ข องงวดปั จจุ บันและภาษี เงิ นได้รอการตัด บัญ ชี กลุ่ มบริ ษ ัทต้องคํานึ งถึ ง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่ นอนและอาจทําให้จาํ นวนภาษีที่ตอ้ งจ่ายเพิ่มขึ้ น และมีดอกเบี้ ยที่ ตอ้ ง
ชําระ กลุ่มบริ ษ ทั เชื่ อว่าได้ต้ งั ภาษี เงิ นได้คา้ งจ่ ายเพี ยงพอสําหรั บภาษี เงิ นได้ที่จะจ่ ายในอนาคต ซึ่ งเกิ ดจากการ
ประเมินผลกระทบจากหลายปั จจัย รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษีและจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้
อยูบ่ นพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต
ข้อมูลใหม่ๆ อาจจะทําให้กลุ่มบริ ษทั เปลี่ยนการตัดสิ นใจโดยขึ้นอยู่กบั ความเพียงพอของภาษีเงินได้คา้ งจ่ายที่มีอยู่
การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้คา้ งจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
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บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิ ตาม
กฎหมายที่จะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี้ สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้
นี้ ประเมิ นโดยหน่ วยงานจัดเก็บภาษีหน่ วยงานเดี ยวกันสําหรับหน่ วยภาษีเดี ยวกันหรื อหน่ วยภาษี ต่างกัน สําหรับ
หน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชําระหนี้ สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ
หรื อตั้งใจจะรับคืนสิ นทรัพย์และจ่ายชําระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
สิ นทรัพ ย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี จะบันทึ กต่ อเมื่ อมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่ากําไรเพื่ อเสี ยภาษี ใน
อนาคตจะมีจาํ นวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวดังกล่าว สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
จะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้ประโยชน์จริ ง
(น) กําไรต่ อหุ้น
กลุ่มบริ ษทั แสดงกําไรต่ อหุ ้นขั้นพื้ นฐานสําหรับหุ ้นสามัญ กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรหรื อ
ขาดทุนสําหรับปี ที่เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ สามัญของบริ ษทั ด้วยจํานวนหุ ้นสามัญที่ออกจําหน่ายแล้วในระหว่างปี ตาม
วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
(บ) รายงานทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ผลการดําเนิ นงานของส่ วนงานที่รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริ หารของกลุ่มบริ ษทั (ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสูงสุ ดด้าน
การดําเนิ นงาน) จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่ วนงานดําเนิ นงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปั นส่ วน
อย่างสมเหตุสมผล รายการที่ไม่สามารถปั นส่ วนได้ส่วนใหญ่เป็ นต้นทุนทางการเงิน ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ค่าความ
นิยมและสิ นทรัพย์อื่น
5

บุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทํางบการเงิน บุคคลหรื อกิ จการเป็ นบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริ ษทั หาก
กลุ่มบริ ษทั มีอาํ นาจควบคุมหรื อควบคุมร่ วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรื อมีอิทธิ พลอย่างมีสาระสําคัญต่อบุคคล
หรื อกิ จการในการตัดสิ นใจทางการเงิ นและการบริ หารหรื อในทางกลับกัน หรื อกลุ่มบริ ษทั อยู่ภายใต้การควบคุ ม
เดี ย วกัน หรื อ อยู่ภ ายใต้อิ ทธิ พ ลอย่างมี ส าระสําคัญ เดี ย วกัน กับบุ ค คลหรื อกิ จการนั้น การเกี่ ยวข้องกันนี้ อาจเป็ น
รายบุคคลหรื อเป็ นกิจการ
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บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
กลุ่มบริ ษทั เอสเอชวี (“เอสเอชวี”) ซึ่ งเดิ มเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั เป็ นกลุ่มที่ มีอาํ นาจในการควบคุมการ
วางแผนและกําหนดนโยบายของกลุ่มบริ ษทั ต่ อมาเมื่ อวันที่ 26 มิ ถุนายน 2556 เอสเอชวี ได้ขายหุ ้นที่ ถือในกลุ่ม
บริ ษทั ให้แก่บริ ษทั ซี พี ออลล์ จํากัด (มหาชน) จึ งเป็ นผลให้ความสัมพันธ์กบั บุคคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันของ
เอสเอชวี สิ้ นสุ ด ณ วันดังกล่าว ดังนั้นบริ ษทั ซี พี ออลล์ จํากัด (มหาชน) จึงถือเป็ นบริ ษทั ใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั และมี
อํานาจควบคุมกลุ่มบริ ษทั กลุ่มบริ ษทั ได้พิจารณารายการกับกลุ่มของบริ ษทั ใหญ่เป็ นรายการที่เกี่ยวข้องกันนับตั้งแต่
วันที่ 26 มิถุนายน 2556 เป็ นต้นไป
ความสัมพันธ์ที่มีกบั บริ ษทั ย่อยได้เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 สําหรับความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ หารสําคัญ
และบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น มีดงั นี้

ชื่อกิจการหรือบุคคล

ประเทศทีก่ จิ การ
จัดตั้ง/สั ญชาติ

บริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด
บริ ษทั ซี พี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ซี พีแรม จํากัด
บริ ษทั โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั ปัญญธารา จํากัด
บริ ษทั ซี พี รี เทลลิงค์ จํากัด
สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒั น์
บริ ษทั ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ ง จํากัด
บริ ษทั เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จํากัด
บริ ษทั ซี .พี. ฟู้ ดสโตร์ จํากัด
บริ ษทั เจียไต๋ โปรดิ๊วซ์ จํากัด
บริ ษทั โภคภัณฑ์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากัด
บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ซี พีเอฟ เทรดดิ้ง จํากัด
บริ ษทั บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั เรี ยล มูฟ จํากัด
บริ ษทั ซี พีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ซี พี-เมจิ จํากัด
บริ ษทั ซี .พี. คอนซูเมอร์โพรดักส์ จํากัด

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
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ลักษณะความสั มพันธ์
เป็ นบริ ษทั ใหญ่ในลําดับสูงสุ ดของกลุ่มบริ ษทั
เป็ นบริ ษทั ใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ใหญ่
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ใหญ่
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ใหญ่
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ใหญ่
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ใหญ่
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ใหญ่
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ใหญ่
มีกลุ่มครอบครัวเจียรวนนท์ เป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
มีกลุ่มครอบครัวเจียรวนนท์ เป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
มีกลุ่มครอบครัวเจียรวนนท์ เป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
มีบริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด เป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
มีบริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด เป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
มีบริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด เป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
มีบริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด เป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
มีบริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด เป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
มีบริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด เป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
มีบริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด เป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ชื่อกิจการหรือบุคคล

ประเทศทีก่ จิ การ
จัดตั้ง/สั ญชาติ

บริ ษทั ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จํากัด
บริ ษทั ทรู อินเทอร์เน็ต จํากัด
บริ ษทั ทรู มูฟ จํากัด
บริ ษทั เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ ป จํากัด
บริ ษทั ซี .พี.อินเตอร์ฟดู้ (ไทยแลนด์) จํากัด
บริ ษทั ซี .พี.แลนด์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ซี .พี.สหอุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั ซี .พี.อุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์ จํากัด
บริ ษทั ซี พีพีซี จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เบคเฮาส์ จํากัด
บริ ษทั พัฒนาผูน้ าํ เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด
บริ ษทั แอดวานซ์ ไพพ์ จํากัด
บริ ษทั พันธวณิ ช จํากัด
บริ ษทั ฟรี วิลล์ โซลูชนั่ ส์ จํากัด
บริ ษทั อลิอนั ซ์ ซี .พี. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จํากัด
บริ ษทั ทรู วิชนั่ ส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทรู วิชนั่ ส์ เคเบิ้ล จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทรู ไลฟ์ สไตล์ รี เทล จํากัด
บริ ษทั ทรู อินเตอร์เนชัน่ แนล คอมมิวนิเคชัน่
จํากัด
บริ ษทั ทรู ดิสทริ บิวชัน่ แอนด์ เซลส์ จํากัด
บริ ษทั ทรู ดิจิตอล คอนเท้นท์ แอนด์ มีเดีย จํากัด
บริ ษทั ทรู วิชนั่ ส์ กรุ๊ ป จํากัด
ผูบ้ ริ หารสําคัญ

ลักษณะความสั มพันธ์

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

มีบริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด เป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
มีบริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด เป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
มีบริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด เป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
มีบริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด เป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
มีบริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด เป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
มีบริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด เป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
มีบริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด เป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
มีบริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด เป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
มีบริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด เป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
มีบริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด เป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
มีบริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด เป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
มีบริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด เป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
มีบริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด เป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
มีบริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด เป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
มีบริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด เป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
มีบริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด เป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
มีบริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด เป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
มีบริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด เป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
มีบริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด เป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
มีบริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด เป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่

ไทย
ไทย
ไทย

มีบริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด เป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
มีบริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด เป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
มีบริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด เป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่

ไทย/
บุคคลที่มีอาํ นาจและความรับผิดชอบในการวางแผน
ชาวต่างชาติ สัง่ การและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มบริ ษทั ไม่วา่
ทางตรงหรื อทางอ้อม ทั้งนี้รวมถึงกรรมการ (ไม่วา่ จะทํา
หน้าที่ในระดับบริ หารหรื อไม่) ของกลุ่มบริ ษทั
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บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันอธิ บายได้ดงั ต่อไปนี้
รายการ
ขายสิ นค้า
รายได้จากการให้บริ การและ
รายได้อื่น
ดอกเบี้ยรับ
ซื้ อสิ นค้าและบริ การ
ค่าเช่าและค่าบริ การ
ค่าบริ การด้านเทคนิควิชาการ
ค่าเบี้ยประกัน
ดอกเบี้ยจ่าย
ซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์/
สิ ทธิ การเช่า/ สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น

นโยบายการกําหนดราคา
ราคาที่กาํ หนดขึ้นตามข้อกําหนดและเงื่อนไขปกติทางธุรกิจเปรี ยบเทียบ
กับรายการขายสิ นค้าให้กบั บริ ษทั อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ราคาตามสัญญาที่กาํ หนดขึ้นตามข้อกําหนดและเงื่อนไขปกติทางธุรกิจ
ต้นทุนของแหล่งที่มาของเงินทุนบวกค่าใช้จ่ายในการบริ หารเงินทุน
ราคาที่กาํ หนดขึ้นตามข้อกําหนดและเงื่อนไขปกติทางธุรกิจเปรี ยบเทียบ
กับรายการซื้ อสิ นค้าและบริ การจากบริ ษทั อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อัตราที่ผใู ้ ห้เช่าและผูใ้ ห้บริ การกําหนด
ราคาตามสัญญาที่กาํ หนดขึ้นตามข้อกําหนดและเงื่อนไขปกติทางธุรกิจ
อัตรามาตรฐานที่ผรู ้ ับประกันกําหนด
อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
ราคาที่กาํ หนดขึ้นตามข้อกําหนดและเงื่อนไขปกติทางธุรกิจเปรี ยบเทียบ
กับรายการซื้ อจากบริ ษทั อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

รายการที่สาํ คัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2557
2556

สําหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(ล้ านบาท)

บริ ษทั ใหญ่
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
ซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

182
470

100
-

182
470

98
-

บริ ษทั ใหญ่ เดิม
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร

-

83

-

83
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บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงินรวม
2557
2556

สําหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(ล้ านบาท)

บริ ษทั ย่ อย
รายได้จากการขายสิ นค้า
รายได้จากการให้บริ การและรายได้อื่น
ซื้ อสิ นค้าและบริ การ

-

-

212
11
180

109
9
94

บริ ษทั อื่นที่เกีย่ วข้ องกัน
รายได้จากการขายสิ นค้า
รายได้จากการให้บริ การและรายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
ซื้ อสิ นค้าและบริ การ
ซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ซื้ อสิ ทธิ การเช่า
ซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น

23
58
63
1,974
44
60
45

4
29
827
47

5
58
57
1,974
44
60
45

29
827
47

ผู้บริ หารสําคัญ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสําคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
เงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน
ผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
รวมค่ าตอบแทนผู้บริหารสํ าคัญ

200
8
208

186
9
11
206

200
8
208

186
9
11
206

ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี้
ลูกหนี้การค้ า

งบการเงินรวม
2557
2556
8
8

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
39

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(ล้ านบาท)
35
9
2
2
2
37
9

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงินรวม
2557
2556
ค่ าใช้ จ่ายหนีส้ ู ญและหนีส้ งสั ยจะสู ญสํ าหรับปี

-

ลูกหนี้อื่น

งบการเงินรวม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(ล้ านบาท)
-

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

3
3

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(ล้ านบาท)
4
3
7
-

ค่ าใช้ จ่ายหนีส้ ู ญและหนีส้ งสั ยจะสู ญสํ าหรับปี

-

-

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้นแก่ บริ ษทั ย่ อย

งบการเงินรวม
2557
2556

บริ ษทั วีนาสยาม ฟู้ ด จํากัด
รวม

-

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(ล้ านบาท)
16
36
16
36

เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เป็ นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

40

-

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
รายการเคลื่อนไหวในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2557
2556
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่
เกิดขึ้นจริ งจากการแปลงค่าสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐคงเหลือเป็ นบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(ล้ านบาท)
36
27
35
(47)
-

-

-

16

1
36

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั มีเงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งเป็ นจํานวนเงิน 0.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
หรื อเที ยบเท่ าประมาณ 16 ล้านบาท (2556: 1.1 ล้ านดอลลาร์ สหรั ฐ หรื อเที ยบเท่ าประมาณ 36 ล้ านบาท) โดยคิ ด
อัตราดอกเบี้ ยอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ ยเงินกูย้ ืมที่ บริ ษทั กูจ้ ากสถาบันการเงินบวกด้วยภาษีที่เกี่ ยวข้องและค่าจัดการ
เงินให้กยู้ ืมนี้มีกาํ หนดรับชําระคืนภายในเดือนมีนาคม 2558
เจ้ าหนี้การค้ า

งบการเงินรวม
2557
2556

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

360
360

เจ้ าหนี้อื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(ล้ านบาท)
20
10
291
360
291
291
380
301

งบการเงินรวม
2557
2556

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

116
116
41

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(ล้ านบาท)
140
116
140
140
116
140

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สัญญาสําคัญที่ทํากับกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั มีสัญญาที่ สําคัญกับบริ ษทั ซี พี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ใหญ่ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ก) บริ ษทั ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ในเครื่ องหมายการค้าและบริ การตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา ในการนี้ บริ ษทั
ตกลงจะจ่ายค่ าธรรมเนี ยมให้กบั บริ ษทั ใหญ่ ซึ่ งคํานวณจากอัตราร้อยละของยอดขายของบริ ษ ทั สัญญานี้ มี
กําหนดระยะเวลา 1 ปี และสามารถต่ออายุออกไปได้อีกครั้งละ 1 ปี
ข) บริ ษทั ได้รับอนุ ญาตให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตามเงื่อนไขที่ ระบุไว้ในสัญญา ในการนี้ บริ ษทั ตกลงจะจ่าย
ค่าธรรมเนียมให้กบั บริ ษทั ใหญ่ตามจํานวนเงินที่ระบุไว้ในสัญญา สัญญานี้มีกาํ หนดระยะเวลา 1 ปี และสามารถ
ต่ออายุออกไปได้อีกครั้งละ 1 ปี
6

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
งบการเงินรวม
2557
2556
เงินสดในมือ
เงินฝากสถาบันการเงิน
รวม

7

1,582
2,982
4,564

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(ล้ านบาท)
2,625
1,581
2,624
2,386
2,901
2,350
5,011
4,482
4,974

ลูกหนีก้ ารค้ า
หมายเหตุ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่น
รวม

5

งบการเงินรวม
2557
2556
8
304
312

ค่ าใช้ จ่ายหนีส้ ู ญและ
หนีส้ งสั ยจะสู ญสํ าหรับปี

42

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(ล้ านบาท)
2
37
9
276
39
31
278
76
40

-

-

-

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้ การค้าแสดงได้ดงั นี้
หมายเหตุ
กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ภายในกําหนดระยะเวลาการรับชําระหนี้
รวม

5

กิจการอืน่
ภายในกําหนดระยะเวลาการรับชําระหนี้
เกินกําหนดระยะเวลาการรับชําระหนี้
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
รวม
รวมทั้งสิ้น

งบการเงินรวม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(ล้ านบาท)

8
8

2
2

37
37

9
9

236

192

33

26

66
2
304

83
1
276

4
2
39

5
31

312

278

76

40

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลกู ค้าของกลุ่มบริ ษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 7 วัน ถึง 60 วัน
8

สิ นค้ าคงเหลือ
งบการเงินรวม
2557
2556
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
สิ นค้าระหว่างทาง
รวม
หั ก - ค่าเผื่อสิ นค้าล้าสมัยและสูญหาย
- ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่า
สิ นค้าคงเหลือให้เท่ากับมูลค่าสุ ทธิ
ที่จะได้รับ
สุ ทธิ
43

10,648
263
10,911
(283)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(ล้ านบาท)
9,823
10,369
9,596
139
36
9,962
10,405
9,596
(169)
(257)
(155)

10,628

(1)
9,792

10,148

9,441

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ต้นทุนของสิ นค้าที่บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายและได้แสดงไว้เป็ นส่ วนหนึ่ งในบัญชี “ต้นทุนขายสิ นค้า” ในงบกําไรขาดทุน
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2557
2556
ต้นทุนขาย
การปรับลด (กลับรายการการปรับลด)
มูลค่าสิ นค้าล้าสมัยและสูญหาย
การปรับลด (กลับรายการการปรับลด)
มูลค่าเป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับ
รวม
9

126,658

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(ล้ านบาท)
115,691
125,418
114,612

114

(19)

103

(18)

(1)
126,771

1
115,673

125,521

114,594

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
รายการเคลื่อนไหวในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2557
2556
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(ล้ านบาท)
315
279
64
36
379
315

รายละเอียดเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2557
2556
บริ ษทั วีนาสยาม ฟู้ ด จํากัด
บริ ษทั แม็คโคร อาร์โอเอช จํากัด
รวม

-

44

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(ล้ านบาท)
33
36
31
64
36

ลักษณะธุรกิจ

รวม

บริ ษทั แม็คโคร
อาร์โอเอช จํากัด

กิจการให้บริ การด้านเทคนิคและ
การให้บริ การสนับสนุนแก่
วิสาหกิจในเครื อ

บริ ษทั ย่ อยในประเทศ
บริ ษทั สยามฟูด
กิจการนําเข้าและจําหน่ายอาหาร
เซอร์วิส จํากัด
จากต่างประเทศและในประเทศ
และให้บริ การด้านค่าระวาง
จัดส่ งสิ นค้าค่าเช่าและ
ค่าเก็บรักษาสิ นค้า

ชื่อกิจการ

ไทย

ไทย

ประเทศ
ที่กิจการ
จัดตั้ง

99.99

99.99

45

-

99.99

สัดส่ วน
ความเป็ นเจ้าของ
2557
2556
(ร้ อยละ)

31

45

-

45

ทุนชําระแล้ว
2557
2556

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 และเงินปันผลรับสําหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันมีดงั นี้

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

301

31

270

-

270

2556
(ล้ านบาท)

270

2557

ราคาทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

-

-

-

เงินปั นผลรับ
2557
2556

-

-

-

ลักษณะธุรกิจ

เวียดนาม

ประเทศ
ที่กิจการ
จัดตั้ง

100

100

สัดส่ วน
ความเป็ นเจ้าของ
2557
2556
(ร้ อยละ)
2.5

1.5

ทุนชําระแล้ว
2557
2556
(ล้ านดอลลาร์ สหรั ฐ)
45

45
315

78
379

2556
(ล้ านบาท)

78

2557

ราคาทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

-

-

เงินปั นผลรับ
2557
2556

-

-

46

เมื่อวันที่ 5 สิ งหาคม 2557 ที่ ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั มีมติ อนุ มตั ิให้บริ ษทั ลงทุนในบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ (บริ ษทั วีนาสยาม ฟู้ ด จํากัด) เพิ่มขึ้นเป็ นจํานวนเงิน 33 ล้านบาท
โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็ น 2.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การเพิ่มทุนดังกล่าวได้จดทะเบียนเสร็ จสมบูรณ์แล้วในเดือนตุลาคม 2557

เมื่อวันที่ 20 สิ งหาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั มีมติอนุมตั ิการจัดตั้งบริ ษทั ย่อยในประเทศแห่ งหนึ่ ง (บริ ษทั แม็คโคร อาร์ โอเอช จํากัด) โดยมีทุนจดทะเบียนแรกเริ่ มเป็ น
จํานวนเงิน 125 ล้านบาท และให้เรี ยกชําระค่าหุ ้นในอัตราร้อยละ 25 คิดเป็ นจํานวนเงิ น 31.3 ล้านบาท บริ ษทั มีสัดส่ วนการลงทุนในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวคิดเป็ นอัตราร้อยละ 99.99 ของ
หุน้ ที่ชาํ ระแล้ว การดําเนินการการจดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั ย่อยดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์ได้แล้วเสร็ จเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557

การซื ้อเงินลงทุน

บริ ษทั ย่ อยในต่ างประเทศ
บริ ษทั วีนาสยาม ฟู้ ด ประกอบธุรกิจทางการค้า
จํากัด
และจัดจําหน่ายรวมทั้ง
ธุรกิจการนําเข้าและส่ งออก
ผลิตภัณฑ์ดา้ นอาหาร
รวม
รวมทั้งสิ้น

ชื่อกิจการ

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

10

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
เพิ่มขึ้น
โอน
จําหน่าย
ตัดจําหน่าย
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า
หน่วยงานต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ
1 มกราคม 2557
เพิ่มขึ้น
โอน
จําหน่าย
ตัดจําหน่าย

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

8,821
166
705
(46)
(8)
9,638
335
1,694
(5)
(5)

7,986
533
8,519
1,573
-

ที่ดิน

47

8,767
1,372
994
(215)
(31)

-

7,729
657
574
(176)
(17)

1,344
268
131
(31)
(9)

(1)

1,229
192
52
(124)
(4)

อาคาร
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องตกแต่ง
และส่ วนปรับปรุ ง เครื่ องจักร
ติดตั้งและ
สิ ทธิ การเช่า
และอุปกรณ์ เครื่ องใช้สาํ นักงาน
(ล้ านบาท)

งบการเงินรวม

77
4
2
(21)
-

-

65
16
(4)
-

ยานพาหนะ

263
3,348
(2,821)
-

-

279
1,315
(1,331)
-

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
การก่อสร้าง
และติดตั้ง

28,608
6,900
(272)
(45)

(1)

26,109
2,879
(350)
(29)

รวม

ค่ าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุน
จากการด้ อยค่ าสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ตัดจําหน่าย
กลับรายการค่าเผื่อ (ค่าเผื่อ)
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ
1 มกราคม 2557
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ตัดจําหน่าย
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ที่ดิน

10,887

1,703
งบการเงินรวม (ต่ อ)

(3,734)
(300)
30
3
37
(3,964)
(344)
3
4
1
(4,300)

-

48

(5,583)
(800)
206
29
9
(6,139)

(17)

(4,951)
(785)
160
10

(912)
(185)
30
9
(1,058)

-

(877)
(168)
123
10

อาคาร
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องตกแต่ง
และส่ วนปรับปรุ ง เครื่ องจักร
ติดตั้งและ
สิ ทธิ การเช่า
และอุปกรณ์ เครื่ องใช้สาํ นักงาน
(ล้ านบาท)

11,657

-

10,092

(51)
(9)
21
(39)

-

(48)
(7)
4
-

ยานพาหนะ

62

-

-

-

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
การก่อสร้าง
และติดตั้ง

790

(10,510)
(1,338)
260
42
10
(11,536)

20

(9,610)
(1,260)
317
23

รวม

35,191

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ
1 มกราคม 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

5,087
5,674
7,357

7,986
8,519
10,092

ที่ดิน

49

3,184
4,748

2,778
432
645

352

อาคาร
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องตกแต่ง
และส่ วนปรับปรุ ง เครื่ องจักร
ติดตั้งและ
สิ ทธิ การเช่า
และอุปกรณ์ เครื่ องใช้สาํ นักงาน
(ล้ านบาท)

งบการเงินรวม (ต่ อ)

26
23

17

ยานพาหนะ

263
790

279

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
การก่อสร้าง
และติดตั้ง

18,098
23,655

16,499

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
เพิ่มขึ้น
โอน
จําหน่าย
ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ
1 มกราคม 2557
เพิ่มขึ้น
โอน
จําหน่าย
ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

8,795
166
705
(46)
(8)
9,612
331
1,688
(5)
(5)
11,621

7,986
533
8,519
1,573
10,092

ที่ดิน

50

8,750
1,372
994
(212)
(31)
10,873

7,714
655
574
(176)
(17)
1,321
266
130
(31)
(9)
1,677

1,207
189
52
(123)
(4)

อาคาร
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องตกแต่ง
และส่ วนปรับปรุ ง เครื่ องจักร
ติดตั้งและ
สิ ทธิ การเช่า
และอุปกรณ์ เครื่ องใช้สาํ นักงาน
(ล้ านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

64
3
(18)
49

52
16
(4)
-

ยานพาหนะ

261
3,340
(2,812)
789

279
1,313
(1,331)
-

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
การก่อสร้าง
และติดตั้ง

28,527
6,885
(266)
(45)
35,101

26,033
2,872
(349)
(29)

รวม

ค่ าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุน
จากการด้ อยค่ าสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ตัดจําหน่าย
กลับรายการค่าเผื่อ (ค่าเผื่อ)
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ
1 มกราคม 2557
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ตัดจําหน่าย
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ที่ดิน

(3,710)
(300)
30
3
37
(3,940)
(343)
3
4
1
(4,275)

51

(5,570)
(798)
204
29
9
(6,126)

(17)

(4,940)
(783)
160
10

(894)
(183)
30
9
(1,038)

-

(860)
(166)
122
10

อาคาร
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องตกแต่ง
และส่ วนปรับปรุ ง เครื่ องจักร
ติดตั้งและ
สิ ทธิ การเช่า
และอุปกรณ์ เครื่ องใช้สาํ นักงาน
(ล้ านบาท)

(41)
(7)
18
(30)

-

(40)
(5)
4
-

ยานพาหนะ

งบการเงินเฉพาะกิจการ (ต่ อ)

-

-

-

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
การก่อสร้าง
และติดตั้ง

(10,445)
(1,331)
255
42
10
(11,469)

20

(9,550)
(1,254)
316
23

รวม

5,085
5,672
7,346

7,986
8,519
10,092

ที่ดิน

3,180
4,747

2,774
427
639

347

อาคาร
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องตกแต่ง
และส่ วนปรับปรุ ง เครื่ องจักร
ติดตั้งและ
สิ ทธิ การเช่า
และอุปกรณ์ เครื่ องใช้สาํ นักงาน
(ล้ านบาท)

23
19

12

ยานพาหนะ

งบการเงินเฉพาะกิจการ (ต่ อ)

18,082
23,632

16,483

รวม

52

มูลค่าต้นทุนของอาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ซึ่ งตัดค่าเสื่ อมราคาเต็มจํานวนแล้ว แต่กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ยังสามารถใช้ประโยชน์ในสิ นทรัพย์เหล่านั้นได้ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557 มีจาํ นวนเงินรวม 4,454 ล้านบาท (2556: 4,115 ล้ านบาท) ในงบการเงินรวม และ 4,404 ล้านบาท (2556: 4,072 ล้ านบาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลําดับ

261
789

279

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
การก่อสร้าง
และติดตั้ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินมูลค่าสุ ทธิ ทางบัญชีเป็ นจํานวนเงินรวม 514 ล้านบาท (2556: 179 ล้ านบาท)

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ
1 มกราคม 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
11

สิ ทธิการเช่ า
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(ล้ านบาท)

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

1,161
678
1,839

924
237
1,161

ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(397)
(50)
(447)

(362)
(35)
(397)

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม
- ส่ วนที่ถึงกําหนดภายในหนึ่งปี
- ส่ วนที่ถึงกําหนดภายหลังจากหนึ่งปี
รวม

35
729
764

33
529
562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- ส่ วนที่ถึงกําหนดภายในหนึ่งปี
- ส่ วนที่ถึงกําหนดภายหลังจากหนึ่งปี
รวม

56
1,336
1,392

35
729
764

53

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

12

สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตนอืน่

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

งบการเงินรวม
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหว่างพัฒนา
(ล้ านบาท)

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
เพิ่มขึ้น
โอน
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 1 มกราคม 2557
เพิ่มขึ้น
โอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

202
49
6
(2)
255
29
51
335

12
258
(6)
264
363
(51)
576

214
307
(2)
519
392
911

ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 1 มกราคม 2557
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(144)
(36)
2
(178)
(53)
(231)

-

(144)
(36)
2
(178)
(53)
(231)

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 1 มกราคม 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

58
77
104

12
264
576

70
341
680

54

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรม
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ ระหว่างพัฒนา
(ล้ านบาท)

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
เพิ่มขึ้น
โอน
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 1 มกราคม 2557
เพิ่มขึ้น
โอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

รวม

178
44
6
(2)
226
27
51
304

12
258
(6)
264
359
(51)
572

190
302
(2)
490
386
876

ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 1 มกราคม 2557
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(129)
(32)
2
(159)
(48)
(207)

-

(129)
(32)
2
(159)
(48)
(207)

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 1 มกราคม 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

49
67
97

12
264
572

61
331
669

มูลค่าต้นทุนของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ซึ่ งตัดจําหน่ ายเต็มจํานวนแล้ว แต่กลุ่มบริ ษทั
และบริ ษทั ยังสามารถใช้ประโยชน์ในสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเหล่านั้นได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจาํ นวนเงินรวม
161 ล้านบาท (2556: 116 ล้ านบาท) ในงบการเงินรวม และ 141 ล้านบาท (2556: 111 ล้ านบาท) ในงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ตามลําดับ

55

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
13

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2557
2556
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีสุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(ล้ านบาท)
243
383
239
(36)
(103)
(36)
207
280
203

390
(103)
287

รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2557 และ 2556 มีดงั นี้

ณ วันที่
1 มกราคม
2557

งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น
(รายจ่าย)/รายได้
ในกําไรขาดทุน
(หมายเหตุ 23)
(ล้ านบาท)

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2557

สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นค้าคงเหลือ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
อื่นๆ
รวม

83
43
39
69
9
243

67
69
9
2
147

150
43
108
78
11
390

หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รวม

(36)
(36)

(67)
(67)

(103)
(103)

สุ ทธิ

207

80

287

56

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่
1 มกราคม
2556

งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น
(รายจ่าย)/รายได้
ในกําไรขาดทุน
(หมายเหตุ 23)
(ล้ านบาท)

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556

สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นค้าคงเหลือ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
อื่นๆ
รวม

76
43
26
58
26
229

7
13
11
(17)
14

83
43
39
69
9
243

หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รวม

(23)
(23)

(13)
(13)

(36)
(36)

สุ ทธิ

206

1

207

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ น
ณ วันที่
(รายจ่าย)/รายได้
1 มกราคม
ในกําไรขาดทุน
2557
(หมายเหตุ 23)
(ล้ านบาท)

สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นค้าคงเหลือ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
อื่นๆ
รวม

81
43
39
67
9
239
57

63
69
10
2
144

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2557

144
43
108
77
11
383

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ น
ณ วันที่
(รายจ่าย)/รายได้
1 มกราคม
ในกําไรขาดทุน
2557
(หมายเหตุ 23)
(ล้ านบาท)

หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รวม
สุ ทธิ

(36)
(36)

(67)
(67)

(103)
(103)

203

77

280

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ น
ณ วันที่
(รายจ่าย)/รายได้
1 มกราคม
ในกําไรขาดทุน
2556
(หมายเหตุ 23)
(ล้ านบาท)

สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นค้าคงเหลือ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
อื่นๆ
รวม

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2557

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556

73
43
26
56
26
224

8
13
11
(17)
15

81
43
39
67
9
239

หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รวม

(23)
(23)

(13)
(13)

(36)
(36)

สุ ทธิ

201

2

203

58

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
14

หนีส้ ิ นที่มภี าระดอกเบีย้
งบการเงินรวม
2557
2556
ส่ วนที่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
หนี้สินจากการทําทรัสต์รีซีท
- ไม่มีหลักประกัน
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน - ไม่มีหลักประกัน
เงินกูย้ ืมระยะสั้น - ไม่มีหลักประกัน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(ล้ านบาท)

131
3,060
35
3,226

107
3,060
3,167

3,000
3,000

3,000
3,000

61
61

28
28

61
61

28
28

รวมส่ วนที่หมุนเวียน

3,287

3,195

3,061

3,028

ส่ วนที่ไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
- ไม่มีหลักประกัน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวมส่ วนที่ไม่ หมุนเวียน

2,000
478
2,478

166
166

2,000
478
2,478

166
166

รวมทั้งสิ้น

5,765

3,361

5,539

3,194

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งปี
รวม

59

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หนี้ สินที่มีภาระดอกเบี้ยซึ่ งไม่รวมหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน แสดงตามระยะเวลาถึงกําหนดการจ่ายชําระ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2557
2556
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ถึงกําหนดชําระหลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
รวม

3,226
2,000
5,226

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(ล้ านบาท)
3,167
3,000
3,000
2,000
3,167
5,000
3,000

เงินกู้ยมื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
รายการเคลื่อนไหวในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2557
2556
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

3,167
59
3,226

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(ล้ านบาท)
2,100
3,000
2,000
1,067
1,000
3,167
3,000
3,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริ ษทั มีหนี้ สินจากการทําทรัสต์รีซีทกับสถาบันการเงิ นในประเทศบางแห่ ง โดยมี
อัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 2.80 ถึงร้อยละ 2.85 ต่อปี (2556: ร้ อยละ 2.95 ถึงร้ อยละ 3.11 ต่ อปี )
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริ ษทั มีตวั๋ สัญญาใช้เงินที่ออกให้กบั สถาบันการเงินในประเทศบางแห่ งในสกุลเงิน
บาท โดยมีอตั ราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 2.80 ถึงร้อยละ 2.98 ต่อปี (2556: ร้ อยละ 2.78 ถึงร้ อยละ 3.53 ต่ อปี ) และมี
กําหนดการจ่ายชําระคืนภายในเดือนกันยายน 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริ ษทั มีเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินต่างประเทศแห่ งหนึ่ งในสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐ โดยมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 2.70 ต่อปี (2556: ไม่ มี) และมีกาํ หนดการจ่ายชําระคืนภายในเดือนมีนาคม 2558

60

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่ าการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดังนี้

มูลค่าอนาคต
ของจํานวน
เงินขั้นตํ่า
ที่ตอ้ งจ่าย
ครบกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี
ครบกําหนดชําระ
หลังจากหนึ่ งปี
แต่ไม่เกินห้าปี
ครบกําหนดชําระ
หลังจากห้าปี
รวม

2557

ดอกเบี้ย

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าปัจจุบนั
มูลค่าอนาคต
ของจํานวน
ของจํานวน
เงินขั้นตํ่า
เงินขั้นตํ่า
ที่ตอ้ งจ่าย
ที่ตอ้ งจ่าย
(ล้ านบาท)

2556

ดอกเบี้ย

มูลค่าปัจจุบนั
ของจํานวน
เงินขั้นตํ่า
ที่ตอ้ งจ่าย

107

(46)

61

44

(16)

28

390

(124)

266

147

(41)

106

256
753

(44)
(214)

212
539

71
262

(11)
(68)

60
194

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเช่าทางการเงินหลายฉบับ ภายใต้สัญญาดังกล่าว บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญา
เงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
รายการเคลื่อนไหวในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2557
2556
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2,000
2,000

61

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(ล้ านบาท)
2,000
2,000
-

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเงิ นกูย้ ืมระยะยาวประเภทไม่มีหลักประกันสองฉบับกับสาขาใน
ประเทศของสถาบันการเงินต่างประเทศแห่ งหนึ่ ง เป็ นจํานวนเงินฉบับละ 1,000 ล้านบาท (2556:ไม่ มี) โดยมีอตั รา
ดอกเบี้ยคงที่ตามที่ระบุไว้ในสัญญา และมีกาํ หนดการจ่ายชําระคืนทั้งจํานวนในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2560
สําหรับสัญญาเงินกูย้ ืมฉบับแรกและฉบับที่สอง ตามลําดับ ทั้งนี้ บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่กาํ หนดไว้ เช่น
บริ ษทั ต้องรักษาอัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ และการถือหุน้ ของบริ ษทั ใหญ่ตามที่ระบุไว้ในสัญญา เป็ นต้น
15

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
งบการเงินรวม
2557
2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
งบแสดงฐานะการเงิน
ภาระผูกพันในงบแสดงฐานะการเงินสํ าหรับ
โครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้
ผลประโยชน์อื่น
รวม
สําหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
งบกําไรขาดทุน
รับรู้ ในกําไรหรือขาดทุน
โครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้
ผลประโยชน์อื่น
รวม
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(ล้ านบาท)

392
392

313
31
344

384
384

306
31
337

87
87

48
11
59

86
86

47
11
58

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2557
2556
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที่ 1 มกราคม
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั และดอกเบี้ย
ขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(ล้ านบาท)

344
(40)
41

288
(3)
44

337
(40)
40

282
(3)
43

47

15

47

15

392

344

384

337

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่รับรู ้เป็ นส่ วนหนึ่ งในบัญชี “ค่าใช้จ่ายในการขาย” และ “ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร”
ในงบกําไรขาดทุนสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
2557
2556
(ล้ านบาท)
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
28
34
27
34
ต้นทุนดอกเบี้ย
12
10
12
9
ขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย
47
15
47
15
รวม
87
59
86
58
ข้อสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน

อัตราคิดลด (ร้ อยละ)
อายุครบเกษียณ (ปี )

งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
3.4
4.1
60
60

ข้อสมมุติเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ ทว่ั ไปและตารางมรณะ อัตราดอกเบี้ยคิดลด
ซึ่ งใกล้เคี ยงกับอัตราดอกเบี้ ยพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวและอัตราการขึ้ นเงินเดือนในอนาคตพิจารณาจากอัตราการ
ขึ้นเงินเดือนถัวเฉลี่ยในปี ที่ผา่ นมา
63

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
16

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุน้ สามัญ
- หุน้ สามัญ
ลดมูลค่าหุน้
- จากหุน้ ละ 10 บาท
เป็ นหุน้ ละ 0.50 บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ
ทุนที่ออกและชําระแล้ ว
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุน้ สามัญ
- หุน้ สามัญ
ลดมูลค่าหุน้
- จากหุน้ ละ 10 บาท
เป็ นหุน้ ละ 0.50 บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่ าหุ้น
2557
2556
ต่ อหุ้น จํานวนหุน้
บาท
จํานวนหุน้
บาท
(บาท)
(หลักล้ าน)
10
0.50

4,800

2,400

240
-

2,400
-

-

-

4,560

-

0.50

4,800

2,400

4,800

2,400

10
0.50

4,800

2,400

240
-

2,400
-

-

-

4,560

-

4,800

2,400

4,800

2,400

0.50

ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 ผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั มีมติอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าที่ตราไว้ของหุ น้ สามัญของบริ ษทั จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท จํานวน 240,000,000 หุ น้ ให้เป็ นมูลค่า
ที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท จํานวน 4,800,000,000 หุ ้น โดยการแตกหุ น้ สามัญจํานวน 1 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10
บาท ให้เป็ นหุ น้ สามัญจํานวน 20 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท และอนุมตั ิการแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของ
บริ ษทั เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นของบริ ษทั ดังกล่าว บริ ษทั ได้จดทะเบี ยนเปลี่ยนแปลงมูลค่ า
หุน้ สามัญกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556

64

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ที่บริ ษทั เสนอขายหุ ้นสู งกว่า
มูลค่าหุ น้ ที่จดทะเบียนไว้ บริ ษทั ต้องนําเงินค่าหุ น้ ส่ วนเกินนี้ ต้ งั เป็ นทุนสํารอง (“ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้น”) ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้น
นี้จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
17

สํ ารอง
สํารองประกอบด้วย
การจัดสรรกําไร และ/หรื อ กําไรสะสม
สํารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษทั จะต้องจัดสรรบัญชีสาํ รอง
(“สํารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี สุ ทธิ จากขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
สํารองตามกฏหมายนี้จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองตามกฎหมายนี้จะนําไปจ่าย
เป็ นเงินปันผลไม่ได้
ทุนสํารองตามกฎหมายของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีจาํ นวนเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
แล้ว
องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ผลต่ างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่ าหน่ วยงานต่ างประเทศ
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่ วยงานต่างประเทศที่ บนั ทึ กในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นคื อ ผลต่างของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เกิดจากการแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศให้เป็ นเงินบาท

65

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
18

ส่ วนงานดําเนินงาน
ส่ วนงานดําเนิ นงานได้ถูกจัดทําจากรายงานภายในของกลุ่มบริ ษทั และถูกสอบทานโดยผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้าน
การดําเนิ นงานคื อ ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร ซึ่ งเป็ นผูม้ ี อาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงานเพื่ อการจัดสรร
ทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของส่ วนงาน
ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสูงสุ ดด้านการดําเนินงานได้พิจารณาแล้วว่าส่ วนงานที่รายงานของกลุ่มบริ ษทั มีดงั นี้
ส่ วนงานที่ 1 : ธุรกิจค้าส่ งแบบชําระเงินสดและบริ การตนเอง ซึ่ งมีแบ่งตามพื้นที่ภูมิศาสตร์เป็ น
- กรุ งเทพฯและปริ มณฑล
- จังหวัดอื่นที่ไม่ใช่กรุ งเทพฯและปริ มณฑล
- สํานักงานใหญ่
ส่ วนงานที่ 2 : ธุรกิจบริ การด้านอาหาร
ทั้งนี้ ผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงานได้ใช้กาํ ไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในการ
พิจารณาผลการดําเนินงานแต่ละเดือน
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กําไร (ขาดทุน) ก่อน
ต้นทุนทางการเงิน
และค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่อนค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับปี

ดอกเบี้ยรับ
รายได้รวม
ค่าเสื่ อมราคาและ
ค่าตัดจําหน่าย

276

291

1,945

34,142

36,148

2,178

-

-

กรุ งเทพฯ
และปริ มณฑล
2557
2556

5,553

967

104,138

-

-

4,746

933

93,564

จังหวัดอื่นๆ
2557
2556

(1,466)

171

707

40

(1,239)

111

706

75

สํานักงานใหญ่
2557
2556

ธุรกิจค้าส่ งแบบชําระเงินสดและบริ การตนเอง
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5,452
(80)
5,372
(1,111)
4,261

6,103
(1,260)
4,843

1,320

128,412

6,265
(162)

1,429

140,993

2556
(ล้ านบาท)
40
75

2557

รวม

57
(15)
42

65
(8)

12

1,968

-

-

54
(16)
38

59
(5)

11

1,626

ธุรกิจบริ การด้าน
อาหาร
2557
2556

รายได้และผลการดําเนินงานจําแนกตามส่ วนงานในงบการเงินรวมสําหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี้

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

-

(2)
2

-

(429)

(2)

-

(1)
1

-

(257)

(1)

การตัดรายการ
ระหว่างกัน
2557
2556

38

6,160
(1,275)
4,885

6,328
(168)

1,441

142,532

2557

รวม

74

5,426
(1,127)
4,299

5,510
(84)

1,331

129,781

2556

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิ ยม
สิ นทรัพย์อื่น
สิ นทรัพย์ รวม

5,003

3,920

กรุ งเทพฯ
และปริ มณฑล
2557
2556

17,314

13,726

จังหวัดอื่นๆ
2557
2556
1,315

437

สํานักงานใหญ่
2557
2556

ธุรกิจค้าส่ งแบบชําระเงินสดและบริ การตนเอง
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รวม
2556
(ล้ านบาท)
23,632
18,083
19,407
17,539
43,039
35,622

2557

รายละเอียดสิ นทรัพย์จาํ แนกตามส่ วนงานในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี้

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

23
864
887

15
674
689

ธุรกิจบริ การด้าน
อาหาร
2557
2556
167
(427)
(260)

167
(374)
(207)

การตัดรายการระหว่างกัน/
รายการที่ไม่สามารถจําแนก
ตามส่ วนงาน
2557
2556

23,655
167
19,844
43,666

2557

รวม

18,098
167
17,839
36,104

2556

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
19

รายได้ เงินชดเชยค่ าสิ นไหมทดแทน
ในระหว่างปี 2557 บริ ษทั ได้รับเงินชดเชยค่าสิ นไหมทดแทนจากบริ ษทั ประกันภัยบางแห่ งจากสถานการณ์น้ าํ ท่วม
ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อปี 2554 ซึ่ งบริ ษทั ได้บนั ทึกรายได้เงินชดเชยค่าสิ นไหมทดแทนดังกล่าวไว้เป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของบัญชี “รายได้อื่น” ในงบกําไรขาดทุนสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็ นจํานวนเงินรวม 45 ล้านบาท
(2556: 93 ล้ านบาท)

20

ค่ าใช้ จ่ายผลประโยชน์ ตอบแทนพนักงาน

หมายเหตุ
เงินเดือน ค่าแรงและโบนัส
ค่าสวัสดิการพนักงาน
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
จ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม
จ่ายสมทบเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
อื่นๆ
รวม

งบการเงินรวม
2557
2556
3,143
99
87
78
53
47
3,507

15

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(ล้ านบาท)
2,966
3,060
2,879
88
94
84
59
86
58
56
75
54
46
52
45
44
43
41
3,259
3,410
3,161

บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อ ยในประเทศได้จัด ตั้งกองทุ น สํารองเลี้ ย งชี พ พนักงานประเภทจ่ ายสมทบ โดยบริ ษ ัท และ
บริ ษทั ย่อยดังกล่าว รวมทั้งพนักงานต้องนําเงินเข้ากองทุนฯ เป็ นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนักงาน
เงินสมทบที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ายเข้ากองทุนฯ ได้บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเมื่อเกิดรายการ กองทุน
สํารองเลี้ ยงชี พ นี้ ได้จดทะเบี ยนเป็ นกองทุ นสํารองเลี้ ยงชี พ พนักงานตามข้อกําหนดของกระทรวงการคลัง และ
บริ หารกองทุนฯ โดยผูจ้ ดั การกองทุนรับอนุญาตแห่งหนึ่ง
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บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
21

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
งบกําไรขาดทุนนี้ได้รวมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ สําหรับค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สาํ คัญมีดงั นี้

หมายเหตุ
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ป
ซื้ อสิ นค้าสําเร็ จรู ปและต้นทุนอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจําหน่ายสิ ทธิ การเช่า
ค่าตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าโฆษณาและค่าส่ งเสริ มการขาย
ค่าซ่อมแซมและบํารุ งรักษา
ค่าสิ ทธิ ในเครื่ องหมายการค้า
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ค่าเช่าที่ดิน
อื่นๆ
รวมต้ นทุนขายสิ นค้ า ค่ าใช้ จ่ายในการขาย
และค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร

งบการเงินรวม
2557
2556
(836)

10
11
12
20

70

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(ล้ านบาท)
(2,516)
(706)
(2,393)

127,607
1,338
50
53
3,507
1,534
777
183
162
155
76
1,598

118,189
1,260
35
36
3,259
1,349
791
180
188
108
64
1,328

126,227
1,331
50
48
3,410
1,519
769
179
162
151
76
1,512

116,987
1,254
35
32
3,161
1,335
777
176
188
105
64
1,239

136,204

124,271

134,728

122,960

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
22

ต้ นทุนทางการเงิน
งบการเงินรวม
2557
2556
ต้ นทุนทางการเงินที่จ่ายให้
สถาบันการเงิน
กิจการอื่นภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
รวม

23

132
36
168

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(ล้ านบาท)

70
14
84

126
36
162

66
14
80

ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

หมายเหตุ
ภาษีเงินได้ ของงวดปัจจุบัน
สําหรับปี ปัจจุบนั
ภาษีปีก่อนๆ ที่บนั ทึกสูงไป

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชัว่ คราว

13

รวม

71

งบการเงินรวม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(ล้ านบาท)

1,361
(5)
1,356

1,130
(2)
1,128

1,342
(5)
1,337

1,115
(2)
1,113

(80)
(80)
1,276

(1)
(1)
1,127

(77)
(77)
1,260

(2)
(2)
1,111

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

การกระทบยอดเพือ่ หาอัตราภาษีที่แท้ จริ ง

กําไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้คาํ นวณตามอัตราภาษีที่ใช้
รายได้ที่ไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
ภาษีปีก่อนๆ ที่บนั ทึกสูงไป
การใช้ขาดทุนทางภาษีที่เดิมไม่ได้บนั ทึก
รวม

กําไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้คาํ นวณตามอัตราภาษีที่ใช้
รายได้ที่ไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
ภาษีปีก่อนๆ ที่บนั ทึกสูงไป
รวม

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)

2557

20.0
0.7
(0.1)
20.6

(ล้ านบาท)
6,160
1,232
45
(5)
4
1,276

20.0
0.7
(0.1)
0.1
20.7

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)

งบการเงินรวม

2557

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)

6,103
1,221
44
(5)
1,260

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20.0
(0.2)
0.9
20.7

(ล้ านบาท)
5,426
1,085
(12)
51
(2)
5
1,127

20.0
(0.2)
0.9
0.1
20.8

งบการเงินเฉพาะกิจการ
(ล้ านบาท)

2556

2556

(ล้ านบาท)
5,372
1,074
(12)
51
(2)
1,111

การลดอัตราภาษีเงินได้ นิติบคุ คล
พระราชกฤษฎี กาตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากรฉบับที่ 530 พ.ศ. 2554 ลง
วันที่ 21 ธันวาคม 2554 ให้ลดอัตราภาษีเงิ นได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ เป็ นระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชี
ได้แก่ปี 2555, 2556 และ 2557 จากอัตราร้อยละ 30 เหลืออัตราร้อยละ 23 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2555 ที่เริ่ มใน
หรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2555 และร้ อยละ 20 ของกําไรสุ ทธิ สําหรับสองรอบระยะเวลาบัญ ชี ถดั มา (2556 และ
2557) ที่ เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 และ 2557 ตามลําดับ พระราชกฤษฎี กาออกตามความในประมวล
รัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 577 พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ขยายเวลาการ
ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2558 ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2558
72

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในประเทศใช้อตั ราภาษีเงินได้ที่ลดลงเหลือร้อยละ 20 ในการวัดมูลค่าสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ตามคําชี้แจงของสภาวิชาชีพบัญชีที่ออกในปี 2555
24

กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้ นฐานสําหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 คํานวณจากกําไรสําหรับปี ที่ เป็ น
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ สามัญของบริ ษทั และจํานวนหุ น้ สามัญที่ออกจําหน่ายแล้วในระหว่างปี ตามวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
ซึ่ งแสดงการคํานวณได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
2557
2556
(ล้ านบาท/ล้ านหุ้น)
4,885
4,299
4,843
4,261

กําไรสํ าหรับปี ที่เป็ นส่ วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั
จํานวนหุ้นสามัญที่มอี ยู่ในระหว่ างปี
ตามวิธีถัวเฉลีย่ ถ่ วงนํา้ หนัก
กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน (บาท)
25

4,800
1.02

4,800
0.90

4,800
1.01

4,800
0.89

เงินปันผล
ในการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี ของบริ ษทั เมื่ อวันที่ 23 เมษายน 2557 ผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษ ทั ได้อนุ มตั ิ มติ การ
จ่ายเงินปั นผลจากกําไรที่ เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั สําหรับปี _2556_ในอัตราหุ ้นละ 0.30 บาท สําหรับหุ ้นสามัญ
จํานวน 4,800 ล้านหุ น้ เป็ นจํานวนเงินรวม 1,440 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั แล้วเมื่อ
วันที่ 23 พฤษภาคม 2557
ในการประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่ อวันที่ 5 สิ งหาคม 2557 คณะกรรมการของบริ ษทั ได้อนุ มตั ิ มติ การจ่าย
เงินปั นผลระหว่างกาลจากกําไรที่ เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั สําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2557
ในอัตราหุ ้นละ 0.35 บาท สําหรั บหุ ้นสามัญจํานวน 4,800 ล้านหุ ้น เป็ นจํานวนเงิ นรวม 1,680 ล้านบาท เงิ นปั นผล
ดังกล่าวได้จ่ายให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั แล้วเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557
ในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ของบริ ษทั เมื่ อวันที่ _25 เมษายน 2556_ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ได้อนุ มตั ิ มติ การจ่าย
เงินปั นผลจากกําไรที่เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั สําหรับปี _2555 ในอัตราหุ น้ ละ 7.25 บาท สําหรับหุ น้ สามัญจํานวน
240 ล้านหุ ้น เป็ นจํานวนเงิ นรวม 1,740 ล้านบาท เงิ นปั นผลดังกล่าวได้จ่ายให้กับผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั แล้วเมื่ อวันที่
23 พฤษภาคม 2556
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บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ในการประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการของบริ ษทั ได้อนุมตั ิมติการจ่าย
เงินปั นผลระหว่างกาลจากกําไรที่เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2556
ในอัตราหุ ้นละ 0.50 บาท สําหรับหุ ้นสามัญจํานวน 4,800 ล้านหุ ้น เป็ นจํานวนเงิ นรวม 2,400 ล้านบาท เงิ นปั นผล
ดังกล่าวได้จ่ายให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั แล้วเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556
26 เครื่องมือทางการเงิน
นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้ านการเงิน
กลุ่ ม บริ ษ ัท มี ค วามเสี่ ย งจากการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ตามปกติ จ ากการเปลี่ ย นแปลงอัต ราดอกเบี้ ยในตลาดและอัต รา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดตามสัญญาของคู่สญ
ั ญา กลุ่มบริ ษทั ไม่มีการถือ
หรื อออกเครื่ องมือทางการเงินที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์เพื่อการเก็งกําไรหรื อการค้า
การจัด การความเสี่ ยงเป็ นส่ วนที่ สําคัญ ของธุ ร กิ จของกลุ่มบริ ษ ทั กลุ่ มบริ ษ ทั มี ระบบในการควบคุ มให้มีค วาม
สมดุลของระดับความเสี่ ยงที่ ยอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนที่เกิดจากความเสี่ ยงและต้นทุนของการจัดการ
ความเสี่ ยง ผูบ้ ริ หารได้มีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเสี่ ยงของกลุ่มบริ ษทั อย่างต่อเนื่ องเพื่อให้มน่ั ใจว่า
มีความสมดุลระหว่างความเสี่ ยงและการควบคุมความเสี่ ยง
การบริ หารจัดการทุน
วัต ถุป ระสงค์ในการบริ ห ารจัด การส่ วนทุ นของบริ ษ ทั คื อ เพื่ อดํารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดําเนิ นงานอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ น้ ของกลุ่มบริ ษทั และเป็ นประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่น ผูบ้ ริ หารได้มีการ
กําหนดกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดําเนิ นธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น และมีผลประกอบการ
และฐานะการเงินที่ ดีและแข็งแกร่ งยิ่งขึ้ น รวมทั้งการกําหนดนโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลและการบริ หารเงินทุนเพื่อ
การดํารงไว้ซ่ ึ งโครงสร้างของทุนและต้นทุนทางการเงินของทุนที่เหมาะสม
ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ ยหมายถึง ความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของอัตราดอกเบี้ ยในตลาด
ซึ่ งมี ผลกระทบต่อการดําเนิ นงานและกระแสเงิ นสดของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งมีความเกี่ ยวข้องโดยตรงกับสิ นทรัพย์ทาง
การเงินและหนี้ สินทางการเงินที่มีดอกเบี้ย ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยนี้ ได้ถูกบริ หารอย่างต่อเนื่ องโดยมีวตั ถุประสงค์
หลักในการลดผลกระทบต่ อดอกเบี้ ยจ่ ายสุ ทธิ ซึ่ งอาจถูกกระทบอย่างมี สาระสําคัญ จากการเปลี่ ยนแปลงไปใน
ทางลบของอัตราดอกเบี้ ย กลุ่มบริ ษทั ได้จดั การความเสี่ ยงดังกล่าวโดยพิ จารณาสิ นทรัพย์ทางการเงิ นและหนี้ สิน
ทางการเงินทั้งอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามความเหมาะสมของสภาพตลาด
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อัตราดอกเบี้ ยที่ แท้จริ งของสิ นทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 และระยะเวลาที่ถึงกําหนด
รับชําระมีดงั นี้

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้ อยละ)

ปี 2557
ส่ วนที่หมุนเวียน
- เงินฝากสถาบันการเงิน
รวม
ปี 2556
ส่ วนที่หมุนเวียน
- เงินฝากสถาบันการเงิน
รวม

ปี 2556
ส่ วนที่หมุนเวียน
- เงินฝากสถาบันการเงิน
- เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
รวม
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ภายใน 1 ปี
รวม
(ล้ านบาท)

0.10 - 2.07

2,982
2,982

2,982
2,982

0.20 - 1.75

2,386
2,386

2,386
2,386

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้ อยละ)
ปี 2557
ส่ วนที่หมุนเวียน
- เงินฝากสถาบันการเงิน
- เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
รวม

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ภายใน 1 ปี
รวม
(ล้ านบาท)

0.10 - 2.07
อัตราคงที่

2,901
16
2,917

2,901
16
2,917

0.20 - 1.75
อัตราคงที่

2,350
36
2,386

2,350
36
2,386

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งของหนี้ สินทางการเงินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 และระยะเวลา
ที่ถึงกําหนดชําระมีดงั นี้

ปี 2557
ส่ วนที่หมุนเวียน
- หนี้สินจากการทําทรัสต์รีซีท
- ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
- เงินกูย้ ืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน
- หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายใน
หนึ่งปี
รวม
ส่ วนที่ไม่ หมุนเวียน
- เงินกูย้ ืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน
- หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม
ปี 2556
ส่ วนที่หมุนเวียน
- หนี้สินจากการทําทรัสต์รีซีท
- ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
- หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายใน
หนึ่งปี
รวม
ส่ วนที่ไม่ หมุนเวียน
- หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม

งบการเงินรวม
ภายหลัง 1 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี ภายหลัง 5 ปี
(ล้ านบาท)

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้ อยละ)

ภายใน 1 ปี

2.80 - 2.85
2.80 - 2.98

131
3,060

-

-

131
3,060

2.70

35

-

-

35

9.00

61
3,287

-

-

61
3,287

อัตราคงที่
9.00

-

2,000
266
2,266

212
212

2,000
478
2,478

2.95 - 3.11
2.78 - 3.53

107
3,060

-

-

107
3,060

9.00

28
3,195

-

-

28
3,195

9.00

-

106
106

60
60

166
166
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รวม
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ปี 2557
ส่ วนที่หมุนเวียน
- ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
- หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายใน
หนึ่งปี
รวม
ส่ วนที่ไม่ หมุนเวียน
- เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน
- หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม
ปี 2556
ส่ วนที่หมุนเวียน
- ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
- หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายใน
หนึ่งปี
รวม
ส่ วนที่ไม่ หมุนเวียน
- หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้ อยละ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ภายหลัง 1 ปี
ภายใน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ภายหลัง 5 ปี
(ล้ านบาท)

รวม

2.80 - 2.98

3,000

-

-

3,000

9.00

61
3,061

-

-

61
3,061

อัตราคงที่
9.00

-

2,000
266
2,266

212
212

2,000
478
2,478

2.78 - 3.53

3,000

-

-

3,000

9.00

28
3,028

-

-

28
3,028

9.00

-

106
106

60
60

166
166
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บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ความเสี่ยงจากเงินตราต่ างประเทศ
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่ งเกิดจากการซื้ อสิ นค้าและการขายสิ นค้าที่เป็ น
เงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่ งรายการดังกล่าวจะมีอายุไม่เกิน
หนึ่ งปี เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ สัญญาซื้ อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้าที่ กลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ ไว้ ณ วันที่ ในรายงานเป็ นรายการที่ เกี่ยวข้องกับรายการซื้ อสิ นค้าและการ
ขายสิ นค้าที่เป็ นเงินตราต่างประเทศในงวดถัดไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 กลุ่มบริ ษทั มี ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันเป็ นผล
มาจากการมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศดังนี้
สกุลเงินต่างประเทศ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินตราต่างประเทศ

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
2557
2556
(ล้ านบาท)

ดอลลาร์สหรัฐ
ดองเวียดนาม

5
4

6
5

-

-

ดอลลาร์สหรัฐ
ดองเวียดนาม

17

4
11

-

-

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้ นแก่ บริษทั ย่ อย
เงินตราต่างประเทศ

ดอลลาร์สหรัฐ

-

-

16

36

สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอืน่
เงินตราต่างประเทศ

ดองเวียดนาม

6

6

-

-

เงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน
เงินตราต่างประเทศ

ดอลลาร์สหรัฐ

35

-

-

-

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่
เงินตราต่างประเทศ
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สกุลเงินต่างประเทศ
เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น
เงินตราต่างประเทศ

สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศ

หนีส้ ิ นหมุนเวียนอื่น
เงินตราต่างประเทศ

ดอลลาร์สหรัฐ
ปอนด์สเตอร์ ลิง
ดอลลาร์ออสเตรเลีย
ยูโร
ดองเวียดนาม
ดอลลาร์สหรัฐ
ปอนด์สเตอร์ ลิง
ดอลลาร์ออสเตรเลีย
ยูโร

ดองเวียดนาม

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
2557
2556
(ล้ านบาท)
376
26
19
17
6
217
35
26
1

294
14
29
10
5
146
2
50
-

267
13
9
161
4
1

239
3
108
11
-

4

6

-

-

ความเสี่ยงทางด้ านสินเชื่อ
ความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่ อหมายถึ ง ความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากผลขาดทุ นทางการเงิ นที่ อาจเกิ ดขึ้ นจากการที่ ลูกค้าหรื อ
คู่สญ
ั ญาไม่สามารถชําระหนี้ทางการเงินและหนี้สินตามสัญญาให้กบั กลุ่มบริ ษทั เมื่อครบกําหนด
ผู ้บ ริ ห ารได้ก ํา หนดนโยบายทางด้า นสิ น เชื่ อ เพื่ อ ควบคุ ม ความเสี่ ย งทางด้า นสิ น เชื่ อ ดังกล่ า วโดยสมํ่า เสมอ
โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายที่ข อวงเงินสิ นเชื่ อในระดับหนึ่ ง ณ วันที่รายงานไม่พ บว่า
มีความเสี่ ยงจากสิ นเชื่อที่เป็ นสาระสําคัญ ความเสี่ ยงสู งสุ ดทางด้านสิ นเชื่อแสดงไว้ในราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์
ทางการเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั มีฐานลูกค้าเป็ นจํานวนมาก
ผูบ้ ริ หารไม่ได้คาดว่าจะเกิดผลเสี ยหายที่มีสาระสําคัญจากการเก็บหนี้ไม่ได้
ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง
กลุ่ ม บริ ษัท ควบคุ ม ความเสี่ ยงด้ า นสภาพคล่ อ งและรั ก ษาระดั บ ของเงิ น สดและรายการเที ย บเท่ า เงิ น สด
ซึ่ งผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าเพียงพอต่อการใช้ในการดําเนิ นงาน และเพียงพอต่อการลดผลกระทบของความผันผวนของ
กระแสเงินสด
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การกําหนดมูลค่ ายุติธรรม
นโยบายการบัญชี และการเปิ ดเผยของกลุ่มบริ ษทั กําหนดให้มีการกําหนดมูลค่ายุติธรรมทั้งสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ทางการเงินและไม่ใช่ ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมหมายถึง จํานวนเงิ นที่ ผซู ้ ้ื อและผูข้ ายตกลงแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์
หรื อชําระหนี้ สิน โดยทั้งสองฝ่ ายมี ความรู ้และเต็มใจในการแลกเปลี่ ยนกัน และสามารถต่ อรองกันได้อย่างเป็ น
อิสระในลักษณะของผูท้ ี่ ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่าและ/หรื อการเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม
ถูกกําหนดโดยวิธีต่อไปนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมมติ ฐานในการกําหนดมูลค่ายุติธรรมถูกเปิ ดเผยในหมายเหตุที่
เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์และหนี้สินนั้นๆ
มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้ และเจ้าหนี้ การค้า ลูกหนี้
และเจ้าหนี้ อื่ น และเงิ นกูย้ ืมระยะสั้น กลุ่มบริ ษทั ประมาณมูลค่ ายุติธรรมของเครื่ องมื อทางการเงิ นดังกล่าวเท่ ากับ
มูลค่าที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน เนื่องจากสิ นทรัพย์ทางการเงินเหล่านี้จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น
มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อยมีจาํ นวนใกล้เคียงกับราคาตามบัญชี เนื่ องจากใช้อตั ราดอกเบี้ย
ในท้องตลาด
มูลค่ ายุติ ธรรมของสั ญญาซื้ อขายเงิ นตราต่ างประเทศล่ วงหน้ามี จาํ นวนใกล้เคี ยงกับจํานวนที่ คาดว่าจะสามารถ
ซื้ อขายได้ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราปัจจุบนั
มูลค่ายุติธรรมของหนี้ สินระยะยาวและเงินกูย้ ืมระยะยาวเป็ นมูลค่าที่ ใกล้เคียงกับราคาที่ บนั ทึ กไว้ในบัญชี เนื่ องจาก
ส่ วนใหญ่ของเครื่ องมือทางการเงินเหล่านี้ มีอตั ราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในอัตราตลาด
27

ข้ อมูลงบกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
รายละเอียดที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายชําระเป็ นเงินสดในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มี
ดังนี้
หมายเหตุ
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
หั ก - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
- สิ นทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
จ่ ายชําระเป็ นเงินสด

10

งบการเงินรวม
2557
2556
6,900
(581)
(390)
5,929
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(ล้ านบาท)
2,879
6,885
2,872
(63)
(580)
(63)
(90)
(390)
(90)
2,726
5,915
2,719

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
รายละเอียดสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นที่ จ่ายชําระเป็ นเงินสดในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มี
ดังนี้

หมายเหตุ
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
หั ก - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
จ่ ายชําระเป็ นเงินสด
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งบการเงินรวม
2557
2556

12

392
(15)
377

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(ล้ านบาท)
307
386
302
(21)
(13)
(22)
286
373
280

ภาระผูกพันที่มกี บั บุคคลหรือกิจการที่ไม่ เกีย่ วข้ องกัน
ภาระผูกพันสําหรั บรายจ่ ายฝ่ ายทุน
งบการเงินรวม
2557
2556
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวม

1,657
366
2,023

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(ล้ านบาท)
1,521
1,657
1,521
515
363
515
2,036
2,020
2,036

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่ าดําเนินงานที่ไม่ สามารถยกเลิกได้
งบการเงินรวม
2557
2556
ภายในระยะเวลาหนึ่งปี
ภายหลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
ภายหลังจากห้าปี
รวม

302
1,087
2,974
4,363

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(ล้ านบาท)
247
289
236
993
1,066
977
1,621
2,974
1,621
2,861
4,329
2,834

กลุ่มบริ ษทั มีสญ
ั ญาเช่าหลายฉบับ ซึ่ งครอบคลุมการเช่าที่ดิน อาคาร ยานพาหนะ และสิ นทรัพย์อื่นๆ เป็ นระยะเวลา 1
ถึง 31 ปี ซึ่ งจะสิ้ นสุ ดในระหว่างปี 2558 ถึง 2588
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บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สัญญาซื้อเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า
ภาระผูกพันตามสัญญาซื้ อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับสิ นค้าที่
นําเข้ามาจากต่างประเทศ มีดงั นี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
2557
2556
(ล้ านเหรี ยญ)
5
3
5
3
5
3
5
3

ดอลลาร์สหรัฐ
รวม
หนังสือคํ้าประกัน

งบการเงินรวม
2557
2556
หนังสื อคํ้าประกันจากสถาบันการเงิน
(ส่ วนใหญ่เป็ นการคํ้าประกันการใช้ไฟฟ้ า
และการคํ้าประกันสัญญาเช่าและให้บริ การ
และการขายสิ นค้า)
รวม

137
137

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(ล้ านบาท)

123
123

134
134

122
122

ภาระผูกพันอื่นๆ
งบการเงินรวม
2557
2556
เลตเตอร์ออฟเครดิตที่ยงั ไม่ได้ใช้สาํ หรับ
ซื้ อสิ นค้าและวัสดุสิ้นเปลือง
รวม

5
5
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(ล้ านบาท)
22
22

5
5

22
22

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
29

เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ในเดื อนมกราคม 2558 บริ ษทั ได้จดั ตั้งบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศแห่ งหนึ่ ง (ARO Company Limited “ARO”) ซึ่ ง
จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศเมียนมาร์ โดยให้บริ ษทั แม็คโคร อาร์ โอเอช จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ถือหุ น้ ใน
อัตราร้ อยละ 99.99 เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นร้ อยละ 100 ใน ARO บริ ษ ทั ย่อยดังกล่ าวประกอบธุ รกิ จหลักคื อ ให้บริ การด้าน
การตลาดและให้คาํ ปรึ กษาในประเทศเมียนมาร์ โดยมีทุนจดทะเบี ยนเป็ นจํานวนเงิน 500,000 ดอลลาร์ สหรัฐ และ
ให้เรี ยกทุนชําระครั้งแรกเป็ นจํานวนเงิน 25,000 ดอลลาร์ สหรัฐ ทั้งนี้ การดําเนิ นการจดทะเบี ยนและจัดตั้งบริ ษทั จะ
เสร็ จสมบูรณ์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558
ในการประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการของบริ ษทั ได้อนุมตั ิมติให้เสนอ
ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุมตั ิให้บริ ษทั ประกาศจ่ายเงินปันผลจากกําไรที่เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั สําหรับปี
2557 ในอัตราหุ ้นละ 0.42 บาท สําหรับหุ ้นสามัญจํานวน 4,800 ล้านหุ ้น เป็ นจํานวนเงินรวม 2,016 ล้านบาท ทั้งนี้
โดยการประกาศจ่ายเงินปันผลงวดสุ ดท้ายดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้

30

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ ได้ ใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ ออกและปรับปรุ งใหม่หลายฉบับได้มีการประกาศและยังไม่มีผลบังคับใช้และ
ไม่ ไ ด้นํามาใช้ในการจัด ทํางบการเงิ น นี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ ออกและปรั บ ปรุ งใหม่ เหล่ านี้ อาจ
เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั และถือปฏิบตั ิกบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกราคม ในปี ดังต่อไปนี้ (กลุ่มบริ ษทั ไม่มีแผนที่จะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี้ มาใช้ก่อนวัน
ถือปฏิบตั ิ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2557)

การนําเสนองบการเงิน
สิ นค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณ
การทางบัญชีและข้อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2557) เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2557) ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2557) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
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ปี ที่มผี ล
บังคับใช้
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3
(ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8
(ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25
(ปรับปรุ ง 2557)

เรื่อง
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ต้นทุนการกูย้ ืม
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการ
ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่
เงินเฟ้ อรุ นแรง
กําไรต่อหุน้
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และ
สิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
การรวมธุรกิจ

ปี ที่มผี ล
บังคับใช้
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558

ส่ วนงานดําเนิ นงาน

2558

งบการเงินรวม
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอื่น
การวัดมูลค่ายุติธรรม
สัญญาเช่าดําเนินงาน-สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า

2558
2558
2558
2558

ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทาง
ภาษีของกิจการหรื อของผูถ้ ือหุน้

2558
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2557)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 14

เรื่อง
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตาม
รู ปแบบกฎหมาย
รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การ
โฆษณา
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการ
รื้ อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลกั ษณะ
คล้ายคลึงกัน
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญา
เช่าหรื อไม่
การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2557) เรื่ อง
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่
เงินเฟ้ อรุ นแรง
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

ปี ที่มผี ล
บังคับใช้
2558
2558
2558

2558
2558

2558

โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้า

2558

ข้อจํากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์
ข้อกําหนดเงินทุนขั้นตํ่าและปฏิสมั พันธ์ของ
รายการเหล่านี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2557) เรื่ อง
ผลประโยชน์ของพนักงาน

2558

กลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินเบื้องต้นถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงินรวมหรื องบการเงินเฉพาะกิจการจากการถือ
ปฏิบตั ิ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ ออกและปรับปรุ งใหม่เหล่านี้ แล้ว และคาดว่าจะไม่มีผลกระทบที่ มี
สาระสําคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบตั ิ
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31

การจัดประเภทรายการใหม่
รายการบางรายการในงบการเงิ น ปี 2556 ได้มี ก ารจัด ประเภทรายการใหม่ เพื่ อ ให้ ส อดคล้อ งกับ การนํา เสนอ
งบการเงินปี 2557 ดังนี้

งบการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงิน
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
และเงินให้กยู้ ืมระยะสั้น
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่
บริ ษทั ย่อย
รายได้คา้ งรับ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

งบกําไรขาดทุน
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร

2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หลังจัด ก่อนจัด
หลังจัด
ประเภท ประเภท จัดประเภท ประเภท
ใหม่
ใหม่
ใหม่
ใหม่
(ล้ านบาท)

ก่อนจัด
ประเภท
ใหม่

จัดประเภท
ใหม่

-

-

-

31

9

40

-

-

-

45

(45)

-

484

343
(343)
-

343
141

477

36
343
(343)
-

36
343
134

1,679
206

206
(206)
-

1,885
-

1,507
206

206
(206)
-

1,713
-
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