
รายงานของผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
 
 
 
 
 
 
เสนอ  ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เอเชยี คอรป์อเรท ดเีวลลอปเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 
 
ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงนิรวมของบรษิทั เอเชยี คอรป์อเรท ดเีวลลอปเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) และ
บริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2557 งบก ำไรขำดทุน
เบด็เสรจ็รวม งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้รวม และงบกระแสเงนิสดรวม ส ำหรบัปีสิน้สดุวนั
เดยีวกนั และหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชทีีส่ ำคญัและหมำยเหตุเรื่องอื่นๆ และขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบ
งบกำรเงนิเฉพำะของบรษิัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) ซึ่งประกอบด้วยงบ
แสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2557 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วน
ของผูถ้ือหุน้ และงบกระแสเงนิสด ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั และหมำยเหตุสรุปนโยบำยบญัชทีี่ส ำคญั
และหมำยเหตุเรื่องอื่นๆ  
 
ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารต่องบการเงิน 
 
ผูบ้รหิำรของบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงนิเหล่ำนี้โดยถูกตอ้งตำมทีค่วรตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิของไทย และรบัผดิชอบเกีย่วกบักำรควบคุมภำยในทีผู่บ้รหิำรพจิำรณำ
ว่ำจ ำเป็นเพื่อให้สำมำรถจัดท ำงบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ข ัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สำระส ำคญัไม่ว่ำจะเกดิกำรทุจรติหรอืขอ้ผดิพลำด  
 
ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชี 
 
ขำ้พเจำ้เป็นผู้รบัผดิชอบในกำรแสดงควำมเหน็ต่องบกำรเงนิดงักล่ำวจำกผลกำรตรวจสอบของขำ้พเจ้ำ 
โดยได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีของไทย ซึ่งก ำหนดให้ข้ำพเจ้ำปฏิบัติตำม
ข้อก ำหนดด้ำนจรรยำบรรณ รวมถึงวำงแผนและปฏิบัติงำนตรวจสอบเพื่อให้ได้ควำมเชื่อมัน่อย่ำง
สมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงนิปรำศจำกกำรแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัหรอืไม่ 
 



 

กำรตรวจสอบกระท ำโดยกำรปฏบิตังิำนดว้ยวธิต่ีำงๆเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่หลกัฐำนกำรสอบบญัชเีกีย่วกบัจ ำนวน
เงนิและกำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงนิ วธิกีำรตรวจสอบทีเ่ลอืกใชข้ึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผู้สอบบญัช ีซึ่ง
รวมถงึกำรประเมนิควำมเสีย่งจำกกำรแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัของงบกำรเงนิ ไม่
ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจรติหรือข้อผิดพลำด ในกำรประเมินควำมเสี่ยงดงักล่ำว ผู้สอบบญัชีพิจำรณำกำร
ควบคุมภำยในที่เกี่ยวขอ้งกบักำรจดัท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงนิโดยถูกต้องตำมที่ควรของบรษิัท เพื่อ
ออกแบบวธิกีำรตรวจสอบทีเ่หมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเหน็ต่อ
ประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของบริษัท กำรตรวจสอบรวมถึงกำรประเมินควำมเหมำะสมของ
นโยบำยกำรบญัชทีี่ผูบ้รหิำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชทีี่จดัท ำขึน้โดยผู้บรหิำร 
รวมทัง้กำรประเมนิกำรน ำเสนองบกำรเงนิโดยรวม 
 

ขำ้พเจำ้เชื่อว่ำหลกัฐำนกำรสอบบญัชทีีข่ำ้พเจำ้ไดร้วบรวมมำนัน้เพยีงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์น
กำรแสดงควำมเหน็ของขำ้พเจำ้ 
 

ความเหน็ 
 

ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงินดังกล่ำวข้ำงต้นแสดงฐำนะทำงกำรเงินรวมของบริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท         
ดเีวลลอปเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัย่อย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2557 และผลกำรด ำเนินงำนรวมและ
กระแสเงินสดรวมส ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน  และแสดงฐำนะทำงกำรเงินเฉพำะของบริษัท เอเชีย        
คอรป์อเรท ดเีวลลอปเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2557 และผลกำรด ำเนินงำนและกระแส
เงินสดส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัเดียวกนั โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงนิของไทย  
 

ข้อมูลท่ีควรทราบ 
 

ขำ้พเจำ้ใหส้งัเกตุหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 1 ซึง่อธบิำยถงึควำมไม่แน่นอนทีม่สีำระส ำคญัอย่ำงมำก
ซึง่อำจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้สงสยัอย่ำงมนียัส ำคญัเกีย่วกบัควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องของบรษิทั
และบรษิทัย่อยทัง้สองแห่ง  
 

นอกจำกนี้ ขำ้พเจำ้ขอใหส้งัเกตุหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 13 ซึง่อธบิำยเกีย่วกบักำรจ ำหน่ำยเงนิมดั
จ ำค่ำซือ้ทีด่นิทีม่สีำระส ำคญัใหแ้ก่บุคคลภำยนอกในระหว่ำงปี โดยมเีงื่อนไขในกำรรบัช ำระเงนิทีใ่นอนำคต  
ทัง้นี้ควำมเหน็ของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงนิไม่ไดม้เีงื่อนไขในเรื่องทีก่ล่ำวนี้ 
 
 
 
นายสมคิด  เตียตระกลู 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต 
ทะเบยีนเลขที ่2785 
 

กรุงเทพมหำนคร 
27 กุมภำพนัธ ์2558 
 



บริษทั เอเชีย คอรป์อเรท ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

(หน่วย : พนับำท)

หมำยเหตุ 31 ธนัวำคม 2557 31 ธนัวำคม 2556 31 ธนัวำคม 2557 31 ธนัวำคม 2556
สินทรพัย์
สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 5 6,274                 30,114                5,334                 23,025                
เงนิลงทุนชัว่คราว 11,539                -                    11,539                -                    
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อืน่ 

- บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 6 7,600                 -                    90                     -                    
- กจิการอืน่ 7 61,271                20,514                57,785                7,398                 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้และดอกเบีย้คา้งรบั
     - บรษิทัย่อย 6 -                    -                    8,976                 49,175                

สนิคา้คงเหลอื - สุทธิ 8 -                    8,878                 -                    5,078                 
ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์เพือ่ขาย 9 165,842              242,583              165,842              242,583              
เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าคอนเสริต์ 10 -                    23,459                -                    -                    
สนิทรพัย์หมุนเวยีนอืน่ 4,048                 10,685                -                    -                    

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 256,574              336,233              249,566              327,259              

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน
เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ขีอ้จ ากดัในการใช้ -                    1,493                 -                    1,493                 
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 11 -                    -                    -                    30,000                
เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ 12 45,000                45,000                45,000                45,000                
เงนิมดัจ าค่าทีด่นิ 13 -                    11,000                -                    11,000                
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 14 1,532                 3,760                 1,152                 1,855                 
สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน - สุทธิ 15 180                    176                    180                    176                    
สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ 433                    320                    433                    320                    

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 47,145                61,749                46,765                89,844                

รวมสินทรพัย์ 303,719              397,982              296,331              417,103              

                                                      กรรมการ                                                       กรรมการ

(                                              ) (                                              )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้ 1

งบกำรเงินเฉพำะของบริษทังบกำรเงินรวม

งบการเงนินี้ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้
ครัง้ที ่_______ เมือ่วนัที ่___________________



บริษทั เอเชีย คอรป์อเรท ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

(หน่วย : พนับำท)

หมำยเหตุ 31 ธนัวำคม 2557 31 ธนัวำคม 2556 31 ธนัวำคม 2557 31 ธนัวำคม 2556

หน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่
- บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 6 638                     -                    -                      -                    
- ผูค้า้ทัว่ไป 9,441                   15,752               2,887                   6,123                 

หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิส่วนทีถ่งึก าหนดช าระ
   ภายในหนึ่งปี

- บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 6 -                      106                   -                      -                    
เงนิรบัล่วงหน้าจากลูกคา้ 577                     3,770                 569                     3,741                 
หนี้สนิหมุนเวยีนอืน่ 1,987                   5,908                 1,987                   979                   

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 12,643                 25,536               5,443                   10,843               

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ - สุทธจิากส่วนที่
   ถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 6 -                      179                   -                      -                    
หนี้สนิภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 16 339                     202                   306                     96                     

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 339                     381                   306                     96                     

รวมหน้ีสิน 12,982                 25,917               5,749                   10,939               

                                                      กรรมการ                                                       กรรมการ

(                                              ) (                                              )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้ 2

งบกำรเงินเฉพำะของบริษทังบกำรเงินรวม

งบการเงนินี้ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้
ครัง้ที ่_______ เมือ่วนัที ่___________________



บริษทั เอเชีย คอรป์อเรท ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

(หน่วย : พนับำท)

หมำยเหตุ 31 ธนัวำคม 2557 31 ธนัวำคม 2556 31 ธนัวำคม 2557 31 ธนัวำคม 2556

หน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผูถ้ือหุ้น
ทุนเรอืนหุน้ - หุน้สามญั มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 

- ทุนจดทะเบยีน 1,275,000,000 หุน้ 17 1,275,000            1,275,000          1,275,000            1,275,000          
- ทุนเรอืนหุน้ทีอ่อกและช าระเตม็มลูค่าแลว้
    398,460,250 หุน้ 
    (2556 : 397,410,050 หุน้) 398,460               397,410             398,460               397,410             

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้ 292,177               292,177             292,177               292,177             
ก าไร (ขาดทุน) สะสม

- จดัสรรเพือ่ส ารองตามกฎหมาย 19 9,834                  9,834                9,834                  9,834                
- ขาดทุนสะสม (408,092)              (325,861)            (409,889)              (293,257)            

รวมส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทั 292,379               373,560             290,582               406,164             
ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่อยู่ในอ านาจควบคุมในบรษิทัย่อย (1,642)                 (1,495)               -                     -                   
ส่วนของผูถ้ือหุ้น 290,737               372,065             290,582               406,164             

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 303,719               397,982             296,331               417,103             

                                                      กรรมการ                                                       กรรมการ

(                                              ) (                                              )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้ 3

งบกำรเงินเฉพำะของบริษทังบกำรเงินรวม

งบการเงนินี้ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้
ครัง้ที ่_______ เมือ่วนัที ่___________________



บริษทั เอเชีย คอรป์อเรท ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็                      

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม

(หน่วย : พนับำท)

หมำยเหตุ 2557 2556 2557 2556

รำยได้  

รายไดจ้ากการขาย 3,611              5,908              3,611              5,912              

รายไดจ้ากการบรกิาร 47,122            79,709            40                  352                

ดอกเบีย้รบั 6 448                902                2,975              2,819              

รายไดอ้ื่น 249                3,078              28                  1,170              

รวมรำยได้ 51,430            89,597            6,654              10,253            

ค่ำใช้จ่ำย

ตน้ทุนขาย 17                  29,769            17                  29,583            

ตน้ทุนบรกิาร 51,064            80,253            -                 -                 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 1,414              11,082            367                9,469              

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 50,045            46,721            36,437            26,148            

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงนิจ่ายล่วงหน้าค่าจดัคอนเสริต์ 10 23,411            -                 -                 -                 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน -                 21,227            -                 19,365            

ขาดทุนจากการขายโครงการ 7,822              -                 7,822              -                 

ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสูญ - เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้บรษิทัย่อย -                 -                 48,638            -                 

ขาดทุนจากการลดมลูค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 11 -                 -                 30,000            17,800            

ตน้ทุนทางการเงนิ 35                  124                5                   -                 

รวมค่ำใช้จ่ำย 21 133,808          189,176          123,286          102,365          

ขำดทนุส ำหรบัปี (82,378)           (99,579)           (116,632)         (92,112)           

ก ำไร (ขำดทนุ) เบด็เสรจ็อ่ืน -                 -                 -                 -                 

ก ำไร (ขำดทนุ) เบด็เสรจ็ส ำหรบัปี (82,378)           (99,579)           (116,632)         (92,112)           

กำรแบง่ปันก ำไร (ขำดทนุ) เบด็เสรจ็

    ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั (82,231)           (98,592)           (116,632)         (92,112)           

    ส่วนไดเ้สยีในบรษิทัย่อยทีไ่ม่อยู่ในอ านาจควบคุม (147)               (987)               -                 -                 

(82,378)           (99,579)           (116,632)         (92,112)           

ก ำไร (ขำดทนุ) ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำน

    ขาดทุน (บาทต่อหุน้) (0.21)              (0.32)              (0.29)              (0.30)              

    จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั (หน่วย : พนัหุน้) 397,410          308,025          397,410          308,025          

ขำดทนุต่อหุ้นปรบัลด  

    ขาดทุน (บาทต่อหุน้) (0.15)              (0.27)              (0.21)              (0.25)              

    จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั (หน่วย : พนัหุน้) 548,888          373,558          548,888          373,558          

                                                      กรรมการ                                                       กรรมการ

(                                              ) (                                              )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้ 4

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั



บริษทั เอเชีย คอรป์อเรท ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้น

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม

จดัสรรเพ่ือ รวม ส่วนได้เสีย

ทุนเรือนหุ้นท่ี ส่วนเกิน ส ำรองตำม ส่วนของผูถ้ือหุ้น ท่ีไม่อยู่ใน

หมำยเหตุ รบัช ำระแล้ว มูลค่ำหุ้น กฎหมำย ขำดทุนสะสม ของบริษทั อ ำนำจควบคมุ รวม

งบกำรเงินรวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2556 250,000             269,947             9,834                 (227,269)            302,512             (572)                  301,940             

เพิม่ทุนในบรษิทัย่อยระหวา่งปี -                    -                    -                    -                    -                    600                   600                   

ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมในบรษิทัย่อยลดลง -                    -                    -                    -                    -                    (536)                  (536)                  

เพิม่ทุนระหวา่งปี 17 147,410             22,230               -                    -                    169,640             -                    169,640             

ขาดทุนเบด็เสรจ็ส าหรบัปี -                    -                    -                    (98,592)              (98,592)              (987)                  (99,579)              

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 397,410             292,177             9,834                 (325,861)            373,560             (1,495)                372,065             

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2557 397,410             292,177             9,834                 (325,861)            373,560             (1,495)                372,065             

เพิม่ทุนระหวา่งปี 17 1,050                 -                    -                    -                    1,050                 -                    1,050                 

ขาดทุนเบด็เสรจ็ส าหรบัปี -                    -                    -                    (82,231)              (82,231)              (147)                  (82,378)              

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 398,460             292,177             9,834                 (408,092)            292,379             (1,642)                290,737             

                                                      กรรมการ                                                       กรรมการ

(                                             ) ( )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้ 5                       

ก ำไร (ขำดทุน) สะสม

(หน่วย : พนับำท)

ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทั



บริษทั เอเชีย คอรป์อเรท ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้น (ต่อ)

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม

จดัสรรเพ่ือ

ทุนเรือนหุ้นท่ี ส่วนเกิน ส ำรองตำม

หมำยเหตุ รบัช ำระแล้ว มูลค่ำหุ้น กฎหมำย ขำดทุนสะสม รวม

งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2556 250,000                269,947                9,834                    (201,145)               328,636                

เพิม่ทุนระหวา่งปี 17 147,410                22,230                  -                       -                       169,640                

ขาดทุนเบด็เสรจ็ส าหรบัปี -                       -                       -                       (92,112)                 (92,112)                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 397,410                292,177                9,834                    (293,257)               406,164                

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2557 397,410                292,177                9,834                    (293,257)               406,164                

เพิม่ทุนระหวา่งปี 17 1,050                    -                       -                       -                       1,050                    

ขาดทุนเบด็เสรจ็ส าหรบัปี -                       -                       -                       (116,632)               (116,632)               

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 398,460                292,177                9,834                    (409,889)               290,582                

                                                      กรรมการ                                                       กรรมการ

(                                             ) ( )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้ 6                         

(หน่วย : พนับำท)

ก ำไร (ขำดทุน) สะสม



บริษทั เอเชีย คอรป์อเรท ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม

(หน่วย : พนับำท)

2557 2556 2557 2556

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน

ขาดทุนส าหรบัปี (82,378)               (99,579)               (116,632)             (92,112)               

ปรบัปรงุขำดทนุก่อนภำษีเงินได้เป็นเงินสดรบั (จำ่ย) จำก

   กิจกรรมด ำเนินงำน:-

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย 791                    8,493                 551                    7,919                 
ตดัจ าหน่ายหนี้สญู 16                     1,443                 -                    1,443                 
ค่าเผือ่ (กลบัรายการค่าเผือ่) หนี้สงสยัจะสญู 4,020                 (2,348)                4,020                 (2,348)                

    ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู - เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั -                    -                    48,638                -                    
ค่าเผือ่ (กลบัรายการค่าเผือ่) สนิคา้เสือ่มสภาพ (32,192)               19,986                (31,517)               19,804                

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงนิจ่ายลว่งหน้าค่าจดัคอนเสริต์ 23,411                -                    -                    -                    

ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย -                    -                    -                    396                    
ค่าเผือ่การลดมลูค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย -                    -                    30,000                17,800                

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสนิทรพัย์ -                    331                    -                    331                    
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน -                    21,227                -                    19,365                

ขาดทุน (ก าไร) จากการขายและตดัจ าหน่ายสนิทรพัยถ์าวร 288                    (113)                   139                    (211)                   
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ 1,762                 2,441                 1,762                 2,441                 

ดอกเบี้ยจ่าย 35                     124                    5                       -                    

ดอกเบี้ยรบั (448)                   (902)                   (2,975)                (2,819)                

ค่าเผือ่ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 261                    202                    206                    96                     

เงินสดรบัจำก (ใช้ไปใน) กำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลง

   ในสินทรพัยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน (84,434)               (48,695)               (65,803)               (27,895)               

      สินทรพัยด์ ำเนินงำน (เพ่ิมขึน้) ลดลง 

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั (7,600)                -                    (90)                    -                    

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ - กจิการอืน่ (34,089)               3,933                 (43,704)               1,104                 

สนิคา้คงเหลอื 41,070                (2,437)                36,595                1,514                 

ตน้ทุนพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์ 76,741                (173,317)             76,741                (173,317)             

เงนิจ่ายลว่งหน้าค่าจดัคอนเสริต์ (48)                    -                    -                    -                    

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่ 7,512                 (33,004)               -                    9                       

เงนิมดัจ าทีด่นิ -                    (11,000)               -                    (11,000)               

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่ (113)                   (305)                   (113)                   (305)                   

      หน้ีสินด ำเนินงำนเพ่ิมขึน้ (ลดลง)

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 638 -                    -                    -                    

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ - ผูค้า้ทัว่ไป (6,311)                853                    (3,236)                (579)                   

เงนิรบัลว่งหน้าจากลกูคา้ (3,193)                3,757                 (3,172)                3,728                 

หนี้สนิหมุนเวยีนอืน่ (3,921)                5,229                 1,008                 301                    
หนี้สนิภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (131)                   (6,420)                -                    (6,367)                

เงินสดใช้ไปในกำรด ำเนินงำน (13,879)               (261,406)             (1,774)                (212,807)             

    จ่ายดอกเบี้ย (28)                    (123)                   -                    -                    

    จ่ายภาษเีงนิได้ (2,228)                (1,191)                (1,449)                (19)                    

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด ำเนินงำน (16,135)               (262,720)             (3,223)                (212,826)             

                                                      กรรมการ                                                       กรรมการ

(                                              ) (                                              )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ 7

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั



บริษทั เอเชีย คอรป์อเรท ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)                                                                                                      

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม

(หน่วย : พนับำท)

2557 2556 2557 2556

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทนุ

เงนิสดรบัจากดอกเบี้ย 431                   1,430                1,212                2,124                

เงนิลงทุนชัว่คราวลดลง (เพิม่ขึน้) (11,539)              45,000               (11,539)              45,000               

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ขีอ้จ ากดัในการใชล้ดลง (เพิม่ขึน้) 1,493                (1,077)               1,493                (1,077)               

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ยเพิม่ขึน้ -                    -                    (6,693)               (40,341)              

รบัช าระคนืจากเงนิใหกู้ย้มื - กจิการอืน่ -                    5,751                -                    5,751                

เงนิสดจ่ายเพือ่การลงทุนในบรษิทัยอ่ย -                    -                    -                    (12,900)              
เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย -                    -                    -                    804                   
สว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมในบรษิทัยอ่ยลดลง -                    (536)                  -                    -                    

เงนิสดรบัค่าหุน้จากสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม -                    600                   -                    -                    

เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายสนิทรพัย์ 1,590                20,354               371                   20,354               

เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้สนิทรพัย์ (321)                  (2,413)               (238)                  (1,942)               

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนเพิม่ขึน้ (124)                  (311)                  (124)                  (311)                  

เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ (8,470)               68,798               (15,518)              17,462               

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน

จ่ายช าระหนี้เงนิกูย้มื -                    (750)                  -                    -                    

จ่ายช าระหนี้สนิตามสญัญาเชา่ทางการเงนิ (285)                  (199)                  -                    -                    

เงนิสดรบัจากการเพิม่ทุน 1,050                169,640             1,050                169,640             

เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมจดัหำเงิน 765                   168,691             1,050                169,640             

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลง - สุทธิ (23,840)              (25,231)              (17,691)              (25,724)              

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัต้นปี 30,114               55,345               23,025               48,749               

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัส้ินปี 6,274                30,114               5,334                23,025               

                                                      กรรมการ                                                       กรรมการ

(                                              ) (                                              )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ 8

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั



                                          กรรมการ                                           กรรมการ 9 
      (                                       )                       (                                       )    

บริษทั เอเชีย คอรป์อเรท ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 
 
1. ข้อมูลทัว่ไป 

 
ชื่อเดิมของบรษิัท คือ ไมด้า-เมดดาลิสท์ เอ็นเธอร์เทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยตัง้แต่ปี 2548 และไดจ้ดทะเบยีนเปลีย่นชื่อเป็น บรษิทั เอเชยี คอรป์อเรท ดเีวลลอปเมนท ์
จ ากดั (มหาชน) เมื่อวนัที ่10 ตุลาคม 2556 ปัจจุบนับรษิัทมทีี่อยู่ตามทีจ่ดทะเบยีน เลขที่ 405 ซอย 13 ถนนบอนด์
สตที ต าบลบางพดู อ าเภอปากเกรด็ จ.นนทบุร ี11120 
 
บรษิทัและบรษิทัย่อยด าเนินกจิการในประเทศไทย แต่เดมิบรษิทัด าเนินธุรกจิหลกัในการผลติและจ าหน่ายอุปกรณ์เล่น
เกมส ์ธุรกจิใหบ้รกิารเกมสอ์อนไลน์ แต่ปัจจุบนัไดเ้ปลีย่นมาท าธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์ และธุรกจิบรกิารทางการตลาด
และการโฆษณาประชาสมัพนัธ ์บรษิทัไดเ้ลกิด าเนินธุรกจิการผลติอุปกรณ์เล่นเกมสแ์ละไดจ้ าหน่ายทรพัยส์นิทีใ่ชผ้ลติ
อุปกรณ์เล่นเกมสท์ัง้หมดในระหว่างปี 
 
ระหว่างปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 บรษิัทไม่มรีายได้จากการประกอบกจิการตามปกติธุรกจิและมผีลขาดทุน
เฉพาะสว่นของบรษิทัจ านวน 116.63 ลา้นบาท นอกจากน้ีบรษิทั บสูทพ์ลสั จ ากดั และบรษิทั เมดดาลสิทว์ชิ ัน่ จ ากดั 
ซึง่เป็นบรษิทัย่อยสองแห่ง มขีาดทุนจากการด าเนินงานจ านวน 43.04 ลา้นบาท และ 1.32 ลา้นบาท ตามล าดบั ท าให้
บรษิัทย่อยทัง้สองมขีาดทุนสะสมเกนิทุน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 จ านวน 33.56 ลา้นบาท และ 14.90 ลา้นบาท 
ตามล าดบั ปัจจยัดงักล่าวข้างต้นแสดงถึงความไม่แน่นอนที่เป็นสาระส าคญัซึ่งเป็นเหตุให้เกดิข้อสงสยัอย่างมาก
เกีย่วกบัความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่องของบรษิทัและบรษิทัย่อยทัง้ 2 แห่ง อย่างไรกต็ามบรษิทัและบรษิทั
ย่อยไม่ไดม้กีารจดัประเภทของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิใหม่ ซึง่อาจจ าเป็นถา้บรษิทัไมส่ามารถด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได ้

 

2. เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินและกำรน ำเสนองบกำรเงินรวม 
 

2.1 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงนิ 
 

งบการเงนินี้ไดจ้ดัท าขึน้เป็นภาษาไทย และตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปทีป่ระกาศใช้ภายใต้พระราชบญัญตัิ
การบญัช ีพ.ศ. 2543 และมาตรฐานการบญัช ีที่ออกภายใต้พระราชบญัญัติวชิาชพีบญัชี พ.ศ. 2547 และตาม
ขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการจดัท าและน าเสนอรายงานทางการ
เงนิภายใต้พระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 การแปลงบการเงนิฉบบันี้เป็นภาษาอื่น
ตอ้งใหส้อดคลอ้งกบังบการเงนิทีจ่ดัท าขึน้เป็นภาษาไทย 
 

งบการเงนิน้ีไดจ้ดัท าขึน้โดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดมิ เวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอื่นเป็นการเฉพาะ 
 

2.2 มาตรฐานการบญัชใีหม่ 
 

มาตรฐานการบญัชทีีเ่ริม่มผีลบงัคบัในปีบญัชปัีจจุบนัและทีจ่ะมผีลบงัคบัในอนาคตมรีายละเอยีดดงันี้ 
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มาตรฐานการบญัชทีีเ่ริม่มผีลบงัคบัในปีบญัชปัีจจุบนั 
 

         มาตรฐานการบญัช ี
ฉบบัที ่1 (ปรบัปรุง 2555) การน าเสนองบการเงนิ 
ฉบบัที ่7 (ปรบัปรุง 2555) งบกระแสเงนิสด 
ฉบบัที ่12 (ปรบัปรุง 2555) ภาษเีงนิได ้
ฉบบัที ่17 (ปรบัปรุง 2555) สญัญาเช่า 
ฉบบัที ่18 (ปรบัปรุง 2555) รายได ้
ฉบบัที ่19 (ปรบัปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัที ่21 (ปรบัปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

เงนิตราต่างประเทศ 
ฉบบัที ่24 (ปรบัปรุง 2555) การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
ฉบบัที ่28 (ปรบัปรุง 2555) เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 
ฉบบัที ่31 (ปรบัปรุง 2555) สว่นไดเ้สยีในการร่วมคา้ 
ฉบบัที ่34 (ปรบัปรุง 2555) งบการเงนิระหว่างกาล 
ฉบบัที ่36 (ปรบัปรุง 2555) การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์
ฉบบัที ่38 (ปรบัปรุง 2555) สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 
 

         มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัที ่2 (ปรบัปรุง 2555) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัที ่3 (ปรบัปรุง 2555) การรวมธุรกจิ 
ฉบบัที ่5 (ปรบัปรุง 2555) สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขายและการด าเนินงานที่   

ยกเลกิ 
ฉบบัที ่8 (ปรบัปรุง 2555) สว่นงานด าเนินงาน 

 
         การตคีวามมาตรฐานการบญัช ี

 

ฉบบัที ่15 สญัญาเช่าด าเนินงาน - สิง่จงูใจทีใ่หแ้ก่ผูเ้ช่า 
ฉบบัที ่27 การประเมนิเนื้อหาสญัญาเช่าทีท่ าขึน้ตามรปูแบบกฎหมาย 
ฉบบัที ่29 การเปิดเผยขอ้มลูของขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร 
ฉบบัที ่32 สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

 
         การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัที ่1 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สนิที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การ
บรูณะ และหนี้สนิทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั 

ฉบบัที ่4 การประเมนิว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรอืไม่ 
ฉบบัที ่5 สทิธิในส่วนได้เสยีจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและ

การปรบัปรุงสภาพแวดลอ้ม 
ฉบบัที ่7 การปรบัปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่29 

เรื่อง การรายงานทางการเงนิในสภาพเศรษฐกิจที่มภีาวะ
เงนิเฟ้อรุนแรง 
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       การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ (ต่อ) 
ฉบบัที ่10 งบการเงนิระหว่างกาลและการดอ้ยค่า 
ฉบบัที ่12 ขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร 
ฉบบัที ่13 โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลกูคา้ 
ฉบบัที ่17 การจ่ายสนิทรพัยท์ีไ่ม่ใช่เงนิสดใหเ้จา้ของ 
ฉบบัที ่18 การโอนสนิทรพัยจ์ากลกูคา้ 

 

        แนวปฏบิตัทิางการบญัชสี าหรบัการบนัทกึบญัชหีุน้ปันผล 
 

มาตรฐานการบญัชตีามทีก่ล่าวขา้งตน้ไดร้บัการปรบัปรุงและจดัใหม้ีขึน้เพื่อใหม้เีน้ือหาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ ซึง่โดยส่วนใหญ่เป็นการปรบัปรุงถ้อยค าและค าศพัท ์การตคีวามและการให้
แนวปฏบิตัทิางการบญัชกีบัผูใ้ชม้าตรฐาน มาตรฐานการบญัชดีงักล่าวไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบ
การเงนิน้ี  

 
มาตรฐานการบญัชทีีจ่ะมผีลบงัคบัในอนาคต 

 
สภาวชิาชพีบญัชไีดอ้อกมาตรฐานการบญัชฉีบบัปรบัปรุงและฉบบัใหม่เป็นจ านวนมาก ซึ่งมผีลบงัคบัใช้ส าหรบั
รอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2558 มาตรฐานการบญัชดีงักล่าวไดร้บัการปรบัปรุงหรอืจดั
ให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศโดยการเปลี่ยนแปลง
มาตรฐานการบัญชีในครัง้นี้ส่วนใหญ่เป็นการปรบัปรุงถ้อยค าและค าศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติ
ทางการบญัชกีบัผูใ้ชม้าตรฐาน อย่างไรกต็าม มาตรฐานการบญัชตีามทีก่ล่าวขา้งต้นบางฉบบัเป็นมาตรฐานการ
บญัชทีีม่กีารเปลีย่นแปลงหลกัการส าคญัทีม่ผีลกระทบต่อบรษิทั ซึง่ประกอบดว้ยมาตรฐานดงัต่อไปนี้ 

 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่19 (ปรบัปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

 
มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้ก าหนดให้กิจการต้องรับรู้รายการก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตรป์ระกนัภยัทนัทใีนก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น ในขณะทีม่าตรฐานฉบบัเดมิอนุญาตใหก้จิการเลอืกรบัรู้
รายการดงักล่าวทนัทใีนก าไรขาดทุน หรอืในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น หรอืทยอยรบัรูใ้นก าไรขาดทุนกไ็ด้ 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่10 เรื่อง งบการเงนิรวม  
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 10 ก าหนดหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัการจดัท างบการเงนิรวม โดยใช้แทน
เน้ือหาเกีย่วกบัการบญัชสี าหรบังบการเงนิรวมทีเ่ดมิก าหนดอยู่ในมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่27 เรื่อง งบการเงนิ
รวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ มาตรฐานฉบบันี้เปลีย่นแปลงหลกัการเกีย่วกบัการพจิารณาว่าผูล้งทุนมอี านาจ
การควบคุมหรอืไม่ กล่าวคอื ภายใตม้าตรฐานฉบบันี้ผูล้งทุนจะถอืว่าตนควบคุมกจิการทีเ่ขา้ไปลงทุนได ้หากตนมี
สทิธิได้รบัหรือมีส่วนได้เสยีในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และตนสามารถใช้อ านาจในการสัง่การ
กจิกรรมทีส่่งผลกระทบต่อจ านวนเงนิผลตอบแทนนัน้ได้ ถงึแมว้่าตนจะมสีดัส่วนการถอืหุน้หรอืสทิธใินการออก
เสยีงโดยรวมน้อยกว่ากึง่หนึ่งกต็าม การเปลี่ยนแปลงที่ส าคญันี้ส่งผลใหฝ่้ายบรหิารต้องใชดุ้ลยพนิิจอย่างมากใน
การทบทวนว่าบรษิทัฯ และบรษิัทย่อยมอี านาจควบคุมในกจิการทีเ่ขา้ไปลงทุนหรอืไม่และจะต้องน าบรษิทัใดใน
กลุ่มกจิการมาจดัท างบการเงนิรวมบา้ง 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่13 เรื่อง การวดัมลูค่ายุตธิรรม 
 

มาตรฐานฉบับนี้ก าหนดแนวทางเกี่ยวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยขอ้มูลที่เกี่ยวกบัการวดัมูลค่า
ยุติธรรม กล่าวคอื หากกจิการต้องวดัมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิใดตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานที่
เกีย่วขอ้งอื่น กจิการจะตอ้งวดัมลูค่ายุตธิรรมนัน้ตามหลกัการของมาตรฐานฉบบันี้ และใชว้ธิเีปลีย่นทนัทเีป็นตน้ไป
ในการรบัรูผ้ลกระทบจากการเริม่ใชม้าตรฐานน้ี 

  
จากการประเมนิเบือ้งตน้ ฝ่ายบรหิารของบรษิทัเชื่อว่ามาตรฐานขา้งตน้จะไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อ
งบการเงนิ 

 
2.3 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงนิรวม 

 
งบการเงนิรวมนี้ไดร้วมงบการเงนิของบรษิัท เอเชยี คอรป์อเรท ดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน)  และบรษิัท
ย่อยทีบ่รษิทัมอี านาจควบคุมหรอืถอืหุน้เกนิกว่ารอ้ยละ 50 ของหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงดงันี้ 
 

  สดัส่วนเงนิลงทุน (รอ้ยละ) 
บรษิทั ลกัษณะธุรกจิ 2557 2556 

    
บรษิทั เมดดาลสิท ์วชิ ัน่ จ ากดั พาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ 89.00 89.00 
บรษิทั บสูท ์พลสั จ ากดั รบัจา้งจดังานทัง้ภายในและภายนอกสถานที ่จดัคอนเสริต์

และจดักจิกรรมส่งเสรมิการตลาด 99.99 99.99 
 
รายการบญัชกีบับรษิทัย่อยทีม่สีาระส าคญัทีร่วมอยู่ในงบการเงนิรวมไดถู้กหกัออกจากงบการเงนิรวมแลว้ 

 
งบการเงนิรวมจดัท าขึน้โดยใชน้โยบายการบญัชเีดยีวกนัส าหรบัรายการบญัชทีี่เหมอืนกนัหรอืเหตุการณ์ทาง
บญัชทีีค่ลา้ยคลงึกนัส าหรบัการจดัท างบการเงนิเฉพาะของบรษิทั  

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ยอดสนิทรพัยข์องบรษิทัย่อยซึง่รวมอยู่ในงบการเงนิรวม คดิเป็นรอ้ยละ 
5.42 และร้อยละ 15.09 ของสนิทรพัย์รวม ตามล าดบั และรายได้ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 และ 
2556 ของบรษิัทย่อย ซึ่งรวมอยู่ในงบการเงนิรวมคิดเป็นร้อยละ  92.06 และ ร้อยละ 90.96 ของรายได้รวม 
ตามล าดบั  
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งบการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 และส าหรบัปีวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ไดร้วม
สนิทรพัย ์หนี้สนิ รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายของบรษิทัย่อยตามรายละเอยีดดงันี้ 

 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 
 2557 2556 

   
สนิทรพัยห์มุนเวยีน 16,074 58,148 
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 380 1,905 
หนี้สนิหมุนเวยีน 7,200 14,693 

 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 
 ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
 2557 2556 

   
รายไดร้วม 47,345 81,264 
ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายรวม 89,159 105,076 

 
3. นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 
 

3.1 รายได ้
 

การขายสนิคา้และใหบ้รกิาร 
รายไดจ้ากการขายสนิคา้ รบัรูใ้นงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เมื่อไดโ้อนความเสีย่งและผลตอบแทนทีเ่ป็นสาระส าคญั
ของความเป็นเจา้ของสนิคา้ทีม่นียัส าคญัไปใหก้บัผูซ้ือ้แลว้ และจะไม่รบัรูร้ายไดถ้า้ฝ่ายบรหิารยงัมกีารควบคุมหรอื
บรหิารสนิคา้ทีข่ายแลว้นัน้หรอืมคีวามไม่แน่นอนทีม่นีัยส าคญัในการไดร้บัประโยชน์จากรายการบญัชนีัน้ ไม่อาจ
วดัมลูค่าของจ านวนรายไดแ้ละตน้ทุนทีเ่กดิขึน้ไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื มคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนทีจ่ะต้องรบัคนื
สนิคา้    
 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารรบัรูเ้มื่อมกีารใหบ้รกิาร 
 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารเกมสอ์อนไลน์ รบัรูเ้มื่อมกีารใชบ้รกิารออนไลน์แลว้ 
 

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์
บริษัทรบัรู้รายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดินเมื่องานก่อสร้างเสร็จตามสญัญาและได้มีการโอนความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนทีม่นียัส าคญัของความเป็นเจา้ของใหก้บัผูซ้ือ้โดยมกีารโอนกรรมสทิธิใ์หผู้ซ้ือ้ครบถว้นแลว้ 
 

ดอกเบี้ยรบั 
ดอกเบีย้รบั บนัทกึในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ตามเกณฑค์งคา้ง   
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3.2 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด หมายถึง เงนิสดในมอืและเงนิฝากธนาคารทุกประเภทที่มสีภาพคล่องสูง 
(ซึ่งไม่มขีอ้จ ากดัในการใช้) และพร้อมที่จะเปลีย่นเป็นเงนิสดทีแ่น่นอนเมื่อครบก าหนด ซึ่งมคีวามเสีย่งในการ
เปลีย่นแปลงมลูค่าน้อย 
 

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ขีอ้จ ากดัในการใช ้แสดงไวภ้ายใตส้นิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงนิ 
 

3.3 ลกูหนี้การคา้ 
 

ลูกหนี้การค้า แสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รบั บรษิัทและบริษัทย่อยบนัทึกค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญส าหรบัผล
ขาดทุนโดยประมาณทีอ่าจเกดิขึน้จากการเกบ็เงนิจากลูกหนี้ไม่ได ้ซึง่โดยทัว่ไปพจิารณาจากประสบการณ์การ
เกบ็เงนิ และการวเิคราะหอ์ายุลกูหนี้คงคา้ง รวมถงึแนวโน้มทีจ่ะไดร้บัช าระเงนิจากลกูหนี้โดยพจิารณาเป็นรายๆ 
ไป 
 

3.4 เงนิลงทุนชัว่คราว  
 

เงนิลงทุนชัว่คราว ประกอบดว้ย เงนิฝากประจ าทีค่รบก าหนดไม่เกนิ 1 ปี โดยแสดงตามมลูค่ายุตธิรรม  
 

3.5 เงนิลงทุน  
 
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะของบรษิทั บนัทกึบญัชตีามวธิรีาคาทุน การดอ้ย
ค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยจะบนัทกึเป็นค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุน เมื่อมสีิง่บ่งชีถ้งึการดอ้ยค่า (ถา้ม)ี 
 
เงนิลงทุนในตราสารทุน  
เงนิลงทุนในตราสารทุนซึ่งเป็นหลกัทรพัยใ์นความต้องการของตลาดซึง่ถอืไว้เพื่อคา้ จดัประเภทเป็นสนิทรพัย์
หมุนเวยีนและแสดงในมูลค่ายุติธรรม ก าไรหรอืขาดทุนจากการตีราคาหลกัทรพัย์ไดบ้นัทกึในงบก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็ 
 
การจ าหน่ายเงนิลงทุน  
เมื่อมกีารจ าหน่ายเงนิลงทุน ผลต่างระหว่างจ านวนเงนิสุทธทิีไ่ดร้บัและมูลค่าตามบญัช ีรวมถงึก าไรหรอืขาดทุน
จากการตรีาคาหลกัทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้งจะถูกบนัทกึในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
 
ในกรณีที่กจิการจ าหน่ายบางส่วนของเงนิลงทุนที่ถอือยู่ การค านวณต้นทุนส าหรบัเงนิลงทุนทีจ่ าหน่ายไปและ
เงนิลงทุนทีย่งัถอือยู่ใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั 
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3.6 สนิคา้คงเหลอื 
 
สนิคา้ส าเรจ็รปูแสดงมลูค่าตามราคาทุนถวัเฉลีย่หรอืมูลค่าสทุธทิีจ่ะไดร้บั แลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า มูลค่าสทุธทิีค่าด
ว่าจะไดร้บั หมายถงึ ราคาทีค่าดว่าจะขายไดต้ามปกตขิองธุรกจิ หกัด้วยต้นทุนส่วนเพิม่ทีจ่ะผลติให้เสรจ็ และ
ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็นเพื่อใหข้ายสนิคา้นัน้ได ้ 
 
วตัถุดบิและวสัดุสิ้นเปลือง – แสดงมูลค่าตามราคาทุน (วธิีเข้าก่อน - ออกก่อน) และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของ
ตน้ทุนการผลติเมื่อมกีารเบกิใช ้
 
บรษิัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการตัง้ส ารองเพื่อลดมูลค่าสนิค้าคงเหลือ เมื่อสนิค้านัน้เก่าหรอืเสื่อมสภาพ 
โดยประมาณจากประสบการณ์ในอดตี 
 

3.7 ตน้ทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อขาย 
 
ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อขาย แสดงในราคาทุน หรอืมลูค่าสุทธทิีจ่ะไดร้บั แลว้แต่ราคาใด
จะต ่ากว่า ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสงัหารมิทรพัย์เพื่อขาย ประกอบด้วย ต้นทุนที่ดิน ค่าก่อสร้าง และ
ค่าใชจ้่ายโดยตรงกบัการพฒันาโครงการ ซึง่รวมทัง้ดอกเบีย้เงนิกูย้มืทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
บรษิทับนัทกึตน้ทุนการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นตน้ทุนขายเมื่อมกีารโอนกรรมสทิธิใ์หก้บัผูซ้ือ้แลว้ 
 

3.8 อุปกรณ์ 
 

อุปกรณ์ แสดงมูลค่าตามราคาทุน ซึง่ค านวณจากราคาซือ้สนิทรพัยท์ัง้ทีเ่ป็นเงนิสดและจ านวนเทยีบเท่าเงนิสด 
ในการท าให้สนิทรพัย์นัน้อยู่ในสถานที่หรอืสภาพที่พร้อมที่จะใช้งานได้ตามวตัถุประสงค์ อาคารและอุปกรณ์ 
แสดงตามราคาทุนหกัค่าเสือ่มราคาสะสม และค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์(ถา้ม)ี 
 
บรษิัทและบรษิัทย่อยคดิค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ โดยวธิเีสน้ตรงตามช่วงอายุการใชง้านโดยพจิารณาแต่ละส่วน
แยกต่างหากจากกัน เมื่อแต่ละส่วนประกอบนัน้มีสาระส าคัญและมีอายุการใช้งานต่างกัน อายุการใช้งาน
โดยประมาณของสนิทรพัยม์ดีงันี้ 

 
อุปกรณ์   5  ปี 
เครื่องตกแต่ง ตดิตัง้และอุปกรณ์ส านกังาน 3 - 5 ปี 
ระบบไฟฟ้าและระบบตดิต่อสือ่สาร   5 ปี 
ยานพาหนะ   5 ปี 

 

รายจ่ายเกีย่วกบัการต่อเติม การต่ออายุ หรอืการปรบัปรุงถือเป็นราคาทุนของสนิทรพัย์ ส่วนค่าซ่อมแซมและ   
ค่าบ ารุงรกัษารบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายในรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่กดิขึน้ 
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3.9 สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 
 
บรษิทัและบรษิทัย่อยตดัจ าหน่ายสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนทีม่อีายุการใหป้ระโยชน์จ ากดัอย่างมรีะบบโดยวธิเีสน้ตรง
ตลอดอายุการใหป้ระโยชน์เชงิเศรษฐกจิของสนิทรพัยน์ัน้ และจะประเมนิการดอ้ยค่าของสนิทรพัยด์งักล่าวเมื่อมี
ขอ้บ่งชีว้่าสนิทรพัยน์ัน้เกดิการดอ้ยค่า  
 
สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนทีม่อีายุการใหป้ระโยชน์จ ากดัมดีงันี้ 

 
ค่าสทิธใินการใชเ้ครื่องหมายการคา้ (ตามสญัญา) 10  ปี 
โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 5  ปี 

 
3.10 ตน้ทุนการขายอสงัหารมิทรพัย ์

 
ตน้ทุนการขายอสงัหารมิทรพัยป์ระกอบดว้ยตน้ทุนทีด่นิ ค่าถมดนิ ค่าออกแบบ ค่าสาธารณูปโภค  ค่าก่อสรา้ง 
ตน้ทุนการกูย้มืและค่าใชจ้่ายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
ในการค านวณหาต้นทุนหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยั บรษิทัไดท้ าการแบ่งสรรต้นทุนการพฒันาทัง้หมดทีค่าดว่าจะ
เกดิขึน้ (โดยค านึงถงึตน้ทุนทีเ่กดิขึน้จรงิดว้ย) ตามเกณฑพ์ืน้ทีท่ีข่าย 
 
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขาย เช่น ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ ์บันทึกเป็น
ค่าใชจ้่ายเมื่อมกีารขาย 

 
3.11 การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์

 
บรษิทัและบรษิทัย่อยประเมนิการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์อย่างสม ่าเสมอ หากมขีอ้บ่งชีว้่ามกีารด้อยค่า บรษิัท
และบรษิทัย่อยจะประมาณมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของสนิทรพัย ์หากราคาตามบญัชขีองสนิทรพัยส์งูกว่ามูล
ค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนื บรษิทัและบรษิทัย่อยปรบัปรุงลดมลูค่าของสนิทรพัยน์ัน้ลดลงใหเ้ท่ากบัมลูค่าทีค่าดว่า
จะได้รบัคนื และรบัรูผ้ลขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรพัย์ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ มูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รบัคืนของสนิทรพัย์ หมายถึงราคาขายสุทธิหรอืมูลค่าจากการใช้ของสนิทรพัย์นัน้แล้วแต่จ านวนใดจะ         
สงูกว่า 
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3.12 สญัญาเช่า – กรณีทีบ่รษิทัและบรษิทัย่อยเป็นผูเ้ช่า 
 

การเช่าอุปกรณ์ ซึง่พจิารณาว่าความเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของทัง้หมดไดโ้อนใหบ้รษิทัและ
บรษิทัย่อยแลว้เป็นสญัญาเช่าการเงนิ บรษิทัและบรษิทัย่อยจะบนัทกึมูลค่าของสนิทรพัยเ์ป็นรายจ่ายฝ่ายทุน
ตามมูลค่ายุติธรรมสุทธขิองสินทรพัย์ที่เช่าหรอืมูลค่าปัจจุบนัสุทธขิองจ านวนเงนิที่ต้องจ่ายตามสญัญาเช่า 
แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า โดยจ านวนเงนิที่ต้องจ่ายจะแบ่งเป็นส่วนของหนี้สนิและค่าใช้จ่ายทางการเงิน 
เพื่อให้จ านวนเงนิที่ต้องจ่ายในแต่ละงวดมีจ านวนคงที่ ค่าเช่าซึ่งต้องจ่ายตามภาระผูกพนัหกักับค่าใช้จ่าย
ทางการเงนิจะบนัทกึเป็นหนี้สนิภายใต้สญัญาเช่าการเงนิ สว่นดอกเบีย้จ่ายจะบนัทกึในงบก าไรขาดทุนตลอด
อายุของสญัญาเช่า สนิทรพัย์ภายใต้สญัญาเช่าการเงนิ จะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุของการใช้งานของ
สนิทรพัยน์ัน้  
 

การเช่าสนิทรพัยโ์ดยทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของตกอยู่กบัผูใ้หเ้ช่า จะถูกจดัเป็นสญัญา
เช่าด าเนินงาน การช าระเงนิภายใต้สญัญาเช่าด าเนินงาน จะถูกบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายในงบก าไรขาดทุนโดยวธิี
เสน้ตรงตลอดอายุสญัญาเช่า ค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จากการยกเลกิสญัญาเช่าด าเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า 
เช่น เบีย้ปรบัทีต่อ้งจ่ายใหผู้ใ้หเ้ช่า จะถูกบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายในรอบระยะเวลาบญัชทีีม่กีารยกเลกิสญัญา 

 
3.13 ผลประโยชน์ของพนกังาน 

 
ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังาน 
บรษิัทและบรษิัทย่อยรบัรูเ้งนิเดอืน ค่าจา้ง โบนัส เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกดิรายการ
ตามเกณฑค์งคา้ง 
 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน (โครงการสมทบเงนิ) 
บรษิัทและบรษิัทย่อยและพนักงานของบรษิัทได้ร่วมกนัจดัตัง้กองทุนส ารองเลี้ยงชพี ซึ่งประกอบด้วยเงนิที่
พนกังานจ่ายสะสมและเงนิทีบ่รษิทัจา่ยสมทบใหเ้ป็นรายเดอืน สนิทรพัยข์องกองทุนส ารองเลีย้งชพีไดแ้ยกออก
จากสนิทรพัยข์องบรษิทัและบรษิทัย่อย เงนิทีบ่รษิทัจ่ายสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชพีบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายในปี
ทีเ่กดิรายการ 
 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน (โครงการผลประโยชน์) 
บรษิทัและบรษิทัย่อยมภีาระส าหรบัเงนิชดเชยทีต่อ้งจ่ายใหแ้ก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน 
ซึง่บรษิทัและบรษิทัย่อยถอืว่าเงนิชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรบัพนกังาน  
 
บรษิทัค านวณหนี้สนิตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน โดยใชว้ธิคีดิลดแต่ละหน่วยที่
ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) ซึง่ค านวณโดยผูเ้ชีย่วชาญตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 
 
บรษิทัรบัรูห้นี้สนิดงักล่าวดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนั ณ วนัทีใ่นรายงาน ซึง่ปรบัปรุงดว้ยก าไรขาดทุนจาก
การประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัและต้นทุนบรกิารในอดตี ผลก าไรขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัจะรบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
  
 



                                          กรรมการ                                           กรรมการ 18 
      (                                       )                       (                                       )    

3.14 เครื่องมอืทางการเงนิ 
 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิประกอบดว้ยเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด และเงนิ
ลงทุน ลกูหนี้การคา้ เงนิใหกู้ย้มื หนี้สนิทางการเงนิทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิประกอบดว้ย เจา้หนี้การคา้ 
และเงนิกู้ยืม ซึ่งนโยบายการบญัชีเฉพาะส าหรบัรายการแต่ละรายการได้เปิดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่
เกีย่วขอ้ง 

 
3.15 ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 
 

ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน ค านวณโดยการหารก าไร (ขาดทุน) สทุธสิ าหรบัปีดว้ยจ านวนถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของ
หุน้สามญัระหว่างปี 

 
3.16 ก าไรต่อหุน้ปรบัลด 
 

ก าไรต่อหุ้นปรบัลด ค านวณโดยการหารก าไรสุทธสิ าหรบัปีดว้ยผลรวมของจ านวนหุน้สามญั ณ วนัสิน้ปีกบั
จ านวนหุน้สามญัทีบ่รษิทัต้องออกเพื่อแปลงหุน้สามญัเทยีบเท่า (ใบส าคญัแสดงสทิธ)ิ ทัง้สิน้ใหเ้ป็นหุน้สามญั 
โดยวธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั ตามระยะเวลาทีส่มมตวิ่ามกีารแปลงหุน้เกดิขึน้ ณ วนัทีอ่อกหุน้สามญัเทยีบเท่า 

 

ในการค านวณจ านวนหุ้นสามญัที่เพิม่ขึน้หากมกีารใช้สทิธ ิบรษิัทค านวณว่าหากน าเงนิที่ได้รบัจากการใช้
สทิธจิากใบส าคญัแสดงสทิธทิี่เหลอือยู่ดงักล่าวมาซื้อหุ้นสามญักลบัคนืในราคาตลาดถวัเฉลี่ยของงวดเพื่อ
ก าหนดจ านวนหุน้สามญัทีต่อ้งออกเพิม่ แลว้น าจ านวนหุน้สามญัสว่นเพิม่ดงักล่าวมารวมกบัหุน้สามญัทีม่อียู่ 
ทัง้นี้ไม่มกีารปรบัปรุงใดๆ ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

 

3.17 ภาษเีงนิได ้
 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงนิไดส้ าหรบังวด ประกอบดว้ย ภาษีเงนิไดปั้จจุบนัและภาษีเงนิไดร้อการตดับญัช ีภาษเีงนิได้
ปัจจุบนัและภาษีเงนิได้รอการตดับญัชีถูกรบัรู้ในก าไรหรอืขาดทุน เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกบัรายการที่รบัรู้
โดยตรงในสว่นของผูถ้อืหุน้หรอืก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

 

3.18 บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 

บุคคลหรอืกิจการที่เกี่ยวข้องกันกบับริษัท หมายถึง บุคคลหรอืกิจการที่มีอ านาจควบคุมบรษิัท  หรอืถูก
ควบคุมโดยบรษิทั ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรอืทางออ้ม หรอือยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนักบับรษิทั 
 

นอกจากนี้ บุคคลหรอืกิจการที่เกี่ยวข้องกนั ยงัหมายรวมถึงบรษิัทร่วมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็น
สาระส าคญักบับรษิัท ผูบ้รหิารคนส าคญั กรรมการหรอืพนักงานของบรษิัท ที่มอี านาจในการวางแผนและ
ก าหนดทศิทางการด าเนินงานของบรษิทั 
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3.19 รายการบญัชทีีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ 
 

รายการบญัชทีี่เป็นเงนิตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใช้อตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัที่เกดิรายการ
ยอดคงเหลอืของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิที่เป็นตวัเงนิและเป็นเงนิตราต่างประเทศ ณ วนัทีใ่นรายงาน แปลงค่า
เป็นเงนิบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนันัน้ ก าไรหรอืขาดทุนจากการแปลงค่าจะบนัทกึในงบก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็ 
 

3.20 สว่นงานด าเนินงาน 
 

ผลการด าเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อคณะกรรมการบรหิารของกลุ่มบรษิัท (ผู้มอี านาจตดัสนิใจสงูสุด
ดา้นการด าเนินงาน) จะแสดงถงึรายการทีเ่กดิขึน้จากสว่นงานด าเนินงานนัน้โดยตรงรวมถงึรายการทีไ่ดร้บัการ
ปันสว่นอย่างสมเหตุสมผล 
 

3.21 การใชป้ระมาณการทางบญัช ี
 

ในการจดัท างบการเงนิเพื่อให้เป็นไปตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป ผู้บรหิารต้องใชก้ารประมาณการและ                      
ขอ้สมมตฐิานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจ านวนเงนิที่เกีย่วกบัรายได้ ค่าใช้จ่าย สนิทรพัย์ หนี้สนิ และ
การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีอ่าจจะเกดิขึน้ ซึง่ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกต่างจากจ านวนทีไ่ด้
ประมาณการไว ้
 

3.22 ประมาณการหนี้สนิและค่าใชจ้่าย และสนิทรพัยท์ีอ่าจจะเกดิขึน้ 
 
บรษิัทและบรษิัทย่อยจะบนัทกึประมาณการหนี้สนิและค่าใช้จ่ายไวใ้นงบการเงนิ เมื่อบรษิัทและบรษิัทย่อยมี
ภาระผูกพนัตามกฎหมายหรอืเป็นภาระผูกพนัทีค่่อนขา้งแน่นอนทีม่ผีลสบืเน่ืองจากเหตุการณ์ในอดตี ซึง่อาจ
ท าใหบ้รษิัทและบรษิัทย่อยต้องช าระหรอืชดใชต้ามภาระผูกพนันัน้ และจ านวนที่ต้องชดใช้ดงักล่าวสามารถ
ประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล สนิทรพัย์ที่อาจเกิดขึ้นจะถูกรบัรู้เป็นสนิทรพัย์แยกต่างหาก เมื่อมีปัจจัย
สนบัสนุนว่าจะไดร้บัคนืแน่นอน 

 
4. ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั ข้อสมมติฐำน กำรใช้ดลุยพินิจ และกำรจดักำรควำมเส่ียงในส่วนของทุน 

 
4.1 ประมาณการทางบญัชทีีส่ าคญั ขอ้สมมตฐิาน และการใชดุ้ลยพนิิจ 

 
4.1.1 การดอ้ยค่าของลกูหนี้การคา้ 

 
บรษิทัและบรษิทัย่อยไดบ้นัทกึค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูเผื่อการดอ้ยค่าของลกูหนี้อนัเกดิมาจากการทีล่กูหนี้
ไม่มคีวามสามารถในการช าระหนี้ ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญนัน้เป็นการประเมนิบนพื้นฐานจาก ความไม่
แน่นอนในการรบัช าระหนี้และดุลยพนิิจของผูบ้รหิาร 
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4.1.2 ค่าเผื่อลดมลูค่าส าหรบับา้นและอาคารชุดเคลื่อนไหวชา้ และเสือ่มคุณภาพ 
 
บรษิทัไดป้ระมาณการค่าเผื่อลดมลูค่าส าหรบัอาคารชุดเคลื่อนไหวชา้ และเสือ่มคุณภาพเพื่อใหส้ะทอ้นถงึ
การด้อยค่าลงของบ้านและอาคารชุด โดยการประมาณการนัน้จะพิจารณาจากการหมุนเวยีนและการ
เสือ่มสภาพของบา้นและอาคารชุด 
 

4.1.3 ค่าเผื่อส าหรบัสนิคา้ทีเ่คลื่อนไหวชา้ และเสือ่มคุณภาพ 
 

บรษิัทและบริษัทย่อยได้ประมาณการค่าเผื่อส าหรบัสนิค้าที่เคลื่อนไหวช้า และเสื่อมคุณภาพเพื่อให้
สะท้อนถึงการด้อยค่าของสนิค้าคงเหลือ โดยการประมาณการนัน้จะพิจารณาโดยผู้บริหารจากการ
หมุนเวยีนและการเสือ่มสภาพของสนิคา้คงเหลอืแต่ละประเภท 

 

4.1.4 อุปกรณ์ และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 
 

ฝ่ายบรหิารเป็นผู้ประมาณการของอายุการใช้งานและมูลค่าซากอุปกรณ์ และสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนของ
บรษิัทและบรษิทัย่อย โดยจะทบทวนค่าเสื่อมราคาเมื่ออายุการใชง้านและมูลค่าซากมคีวามแตกต่างไป
จากการประมาณการในงวดก่อน หรอืมกีารตดัจ าหน่ายสนิทรพัยท์ีเ่สือ่มสภาพหรอืไม่ไดใ้ชง้านอกีต่อไป 

 

4.1.5 ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุน 
 

บรษิัทพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของเงนิลงทุน เมื่อพบว่ามูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทุนดงักล่าวลดลง
อย่างมสีาระส าคญัและเป็นระยะเวลานาน ซึง่ความมสีาระส าคญัและระยะเวลานัน้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของ
ฝ่ายบรหิาร  

 

4.1.6 สญัญาเช่า 
 

ในการพจิารณาประเภทของสญัญาเช่าว่าเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรอืสญัญาเช่าการเงนิ ฝ่ายบรหิารได้
ใชดุ้ลยพนิิจในการประเมนิเงื่อนไขและรายละเอยีดของสญัญาเพื่อพจิารณาว่า บรษิทัและบรษิทัย่อยได้
โอนหรอืรบัโอนความเสีย่งและผลประโยชน์ในสนิทรพัยท์ีเ่ช่าดงักล่าวแลว้หรอืไม่ 
 

4.1.7 ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์
 

บรษิัทและบรษิัทย่อยพจิารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของสนิทรพัย์ เมื่อพบว่ามูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์
ดงักล่าวลดลงอย่างมสีาระส าคญั หรอืเป็นระยะเวลานาน ซึง่ความมสีาระส าคญัและระยะเวลานัน้ขึน้อยู่
กบัดุลยพนิิจของฝ่ายบรหิาร 
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4.1.8 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานตามโครงการผลประโยชน์ 
 

 หนี้สนิตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซึง่ขอ้สมมตฐิานในการประมาณการดงักล่าวประกอบดว้ย อตัราคดิลด จ านวนเงนิเดอืนทีค่าด
ว่าจะเพิม่ขึน้ในอนาคต อตัรามรณะและปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งในเชงิประชากรศาสตร์ ในการก าหนดอตัราคดิ
ลดฝ่ายบรหิารไดพ้จิารณาถงึอตัราดอกเบีย้ทีส่ะทอ้นถงึสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิในปัจจุบนั ส่วนอตัรา
มรณะใชข้อ้มูลตารางอตัรามรณะทีเ่ปิดเผยทัว่ไปในประเทศ อย่างไรกต็ามผลประโยชน์หลงัการเลกิจา้ง
งานทีเ่กดิขึน้จรงินัน้อาจแตกต่างไปจากทีป่ระมาณไว้ 
 

4.1.9 สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
 

สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชรีบัรู้โดยการประมาณการในการประเมนิความสามารถในการท า
ก าไรทางภาษีในอนาคตของกลุ่มบรษิัทที่น ามาหักกบัผลแตกต่างชัว่คราวที่สามารถใช้ประโยชน์ได ้
นอกจากนัน้ ผู้บรหิารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลกระทบของกฎหมายหรอืข้อจ ากัดทางด้าน
เศรษฐกจิหรอืความไม่แน่นอนของกฎหมายภาษอีากร 
 

4.2 การจดัการความเสีย่งในสว่นของทุน 
 
วตัถุประสงค์ของบริษัทในการบริหารทุนของบรษิัทนัน้เพื่อด ารงไว้ซึ่งความสามารถในการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องของบรษิทั เพื่อสรา้งผลตอบแทนต่อผูถ้ือหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผู้ทีม่สี่วนไดเ้สยีอื่น และเพื่อด ารงไวซ้ึ่ง
โครงสรา้งของทุนทีเ่หมาะสม เพื่อลดตน้ทุนทางการเงนิของทุน 
 
ในการด ารงไวห้รอืปรบัโครงสรา้งของทุน บรษิทัอาจปรบันโยบายการจ่ายเงนิปันผล ออกหุน้ใหม่หรอืออกหุน้กูเ้พื่อ
ปรบัโครงสรา้งหนี้ หรอืการขายทรพัยส์นิเพื่อลดภาระหนี้ 
 

5. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2557  2556  2557  2556 
        
เงนิสด 617  168  57  64 
เงนิฝากสถาบนัการเงนิ 5,657  29,946  5,277  22,961 

รวม 6,274  30,114  5,334  23,025 
 

เงนิฝากออมทรพัยม์อีตัราดอกเบีย้ลอยตวั ตามอตัราทีธ่นาคารก าหนด 
 
 
 
 



                                          กรรมการ                                           กรรมการ 22 
      (                                       )                       (                                       )    

6. รำยกำรบญัชีกบับริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

งบการเงนิน้ีแสดงรวมถงึผลของรายการทีเ่กดิกบับุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัตามมลูฐานทีพ่จิารณาร่วมกนัระหว่าง
บรษิทักบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ซึง่มูลฐานทีใ่ชบ้างกรณีอาจแตกต่างจากมลูฐานทีใ่ชส้ าหรบัรายการทีเ่กดิขึน้กบับุคคล
หรอืนิตบิุคคลทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกนั 
 
บุคคลหรอืนิตบิุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงันี้ 
 

ชือ่บรษิทั  ประเภทธุรกจิ  ลกัษณะความสมัพนัธ ์
     
บรษิทั เมดดาลสิท ์วชิ ัน่ จ ากดั  พาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส ์  บรษิทัย่อย 
บรษิทั บสูท ์พลสั จ ากดั 

 
รบัจา้งจดังานทัง้ภายในและภายนอกสถานที ่          
จดัคอนเสริต์ และจดักจิกรรมส่งเสรมิการตลาด 

 
บรษิทัย่อย 

บรษิทั กรฟิฟิน เอฟโวลชู ัน่ จ ากดั* 
 

ประกอบกจิการผลติขอ้มลูนิ่ง เสยีง ขอ้ความ 
ภาพเคลือ่นไหว ผ่านระบบสือ่สารทุกประเภท   

 
บรษิทัย่อย 

บรษิทั ไมดา้ แอสเซท็ จ ากดั (มหาชน)**  ขายและใหบ้รกิารเช่าซื้อ  กรรมการร่วมกนั 
บรษิทั ไมดา้ โฮเทล แอนด ์รสีอรท์ จ ากดั**  ธุรกจิสนามกอลฟ์และพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์  กรรมการร่วมกนั 
บรษิทั ไมดา้ พรอ็พเพอรต์ี้ จ ากดั**  ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์  กรรมการร่วมกนั 
บรษิทั ทอ็ป เอลลเิมน็ทส จ ากดั**  ธุรกจิโรงแรม  กรรมการร่วมกนั 
บรษิทั บสูท ์แบงกอก จ ากดั  รบัจา้งออกแบบสือ่โฆษณาทุกชนิด  กรรมการร่วมกนั 
บรษิทั ไมดา้ ลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน)**  ใหบ้รกิารสนิเชือ่เช่าซื้อรถยนต์ใชแ้ลว้  กรรมการร่วมกนั 
บรษิทั เมดดาลสิท ์มารเ์กต็ติ้ง คอรป์อเรชัน่ จ ากดั  จ าหน่ายเครือ่งเล่นเกมส ์  ผูถ้อืหุน้ 
บรษิทั ออร่า ดรมี จ ากดั  ธุรกจิโรงแรม  บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
คุณกรวรรณ  ใจวนัด ี  บุคคลธรรมดา  ผูถ้อืหุน้ 
บรษิทั มอนเทอเรย ์พารค์ รสีอรท์ จ ากดั  ธุรกจิโรงแรม  ผูถ้อืหุน้รว่มกนั 

 
*  ในระหว่างปี 2556 บรษิทัไดจ้ าหน่ายเงนิลงทุนในหุน้ของบรษิทั กรฟิฟิน เอฟโวลชูัน่ จ ากดั ทัง้จ านวน 
** ในระหว่างไตรมาส 1 สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2557 บรษิทัไดเ้ปลีย่นแปลงผูบ้รหิาร ดงันัน้บรษิทัดงักล่าวจงึถอืว่าไม่
มคีวามเกีย่วขอ้งกบับรษิทัแลว้ 

  
นโยบายการก าหนดราคาส าหรบัรายการกบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัมดีงันี้ 

 
รายการ  นโยบายการก าหนดราคา 

   
ขาย  ราคาตลาด 
รายไดค้่าบรกิาร  ราคาตามทีต่กลงกนั 
รายไดอ้ื่น  ตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 
ดอกเบีย้รบั  อตัรารอ้ยละ 5 - 12 ต่อปี 
ซือ้  ราคาตลาด 
ค่าสง่เสรมิการขาย  อตัราตามทีต่กลงกนั / ตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 
ค่าใชจ้่ายอื่น  ตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 
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รายการบญัชทีี่เกดิกบับรษิัทที่เกี่ยวขอ้งกนัที่เป็นสาระส าคญั ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มี
ดงันี้ 
 

   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 ส าหรบัปีสดุวนัที ่31 ธนัวาคม  
 2557  2556  2557  2556 

รำยได้จำกกำรขำย        
บรษิทั บสูท ์พลสั จ ากดั       -        -        -  4 

        
รำยได้จำกกำรบริกำร        
บรษิทั บสูท ์พลสั จ ากดั       -        -  40        - 
บรษิทั มอนเทอเรย ์พารค์ รสีอรท์ จ ากดั 12,243        -        -        - 

รวม 12,243        -  40        - 
        
รำยไดอ่ื้น        
บรษิทั เมดดาลสิท ์วชิัน่ จ ากดั         -        -        -  211 
บรษิทั บสูท ์พลสั จ ากดั       -        -        -  15 
บรษิทั มอนเทอเรย ์พารค์ รสีอรท์ จ ากดั 634        -        -        - 

รวม 634        -        -  226 
        

ดอกเบี้ยรบั        
บรษิทั เมดดาลสิท ์วชิัน่ จ ากดั         -        -  791  1,429 
บรษิทั บสูท ์พลสั จ ากดั       -        -  1,738  494 

รวม       -        -  2,529  1,923 
        
ซ้ือสินค้ำ        
บรษิทั ออร่า ดรมี จ ากดั       -  398        -  398 

        
ค่ำเช่ำพืน้ท่ี        
บรษิทั มอนเทอเรย ์พารค์ รสีอรท์ จ ากดั 3,500        -        -        - 

        

ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน        
บรษิทั ไมดา้ พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั       -  1,191        -  1,191 
บรษิทั ไมดา้ แอสเซท็ จ ากดั (มหาชน)       -  23        -        - 
บรษิทั เมดดาลสิท ์วชิัน่ จ ากดั       -        -        -  60 
คุณกรวรรณ  ใจวนัด ี 3,639        -  3,539        - 

รวม 3,639  1,214  3,539  1,251 
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   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 ส าหรบัปีสดุวนัที ่31 ธนัวาคม  
 2557  2556  2557  2556 

ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำคญั          
ผลประโยชน์ปัจจุบนัของพนกังาน 8,171  13,422  7,271  9,282 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน       -  40        -        - 

รวม 8,171  13,462  7,271  9,282 
 
ค่าตอบแทนผู้บรหิาร ประกอบด้วย ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทตามข้อบังคับของบริษัท และ
ค่าตอบแทนทีจ่่ายใหแ้ก่ผูบ้รหิารของบรษิทั ซึง่ไดแ้ก่ เงนิเดอืน โบนัส เงนิตอบแทนพเิศษและอื่นๆ รวมทัง้ เงนิสมทบ
กองทุนส ารองเลีย้งชพีทีบ่รษิทัจ่ายสมทบใหผู้บ้รหิารในฐานะพนกังานของบรษิทั 

 

ยอดคงเหลอืกบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มดีงันี้ 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2557  2556  2557  2556 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น        
บรษิทั บสูท ์พลสั จ ากดั       -        -  43        - 
บรษิทั เมดดาลสิท ์วชิัน่ จ ากดั       -        -  47        - 
บรษิทั มอนเทอเรย ์พารค์ รสีอรท์ จ ากดั 7,600        -        -        - 
บรษิทั เมดดาลสิท ์มารเ์กต็ติง้ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 16,177  16,177  16,177  16,177 
รวม 23,777  16,177  16,267   16,177 
หกั ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (16,177)  (16,177)   (16,177)  (16,177) 
สทุธ ิ 7,600        -  90        - 

        

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2557  2556  2557  2556 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้และดอกเบีย้คา้งรบั        
บรษิทั เมดดาลสิท ์วชิัน่ จ ากดั        
เงนิใหกู้ย้มื (ดอกเบีย้รอ้ยละ 12 ต่อปี)       -        -  13,123  13,781 
ดอกเบีย้คา้งรบั       -        -  1,865  1,074 

บรษิทั บสูท ์พลสั จ ากดั        
เงนิใหกู้ย้มื (ดอกเบีย้รอ้ยละ 5 ต่อปี)       -        -  41,450  34,100 
ดอกเบีย้คา้งรบั       -        -  1,176  220 

รวม       -        -  57,614  49,175 
หกั ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู       -        -  (48,638)        - 

สทุธ ิ       -        -  8,976  49,175 
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ในระหว่างปี บรษิัทบนัทึกค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญส าหรบัเงนิให้กู้ยมืระยะสัน้แก่บรษิัท เมดดาลสิท์ วชิ ัน่ จ ากดั และ 
บรษิทั บูสท ์พลสั จ ากดั เนื่องจากผูบ้รหิารพจิารณาว่ามกีารเปลีย่นแปลงโครงสรา้งผูบ้รหิารและนโยบายการด าเนิน
ธุรกจิ จงึมแีนวโน้มทีบ่รษิทัจะไม่สามารถเกบ็เงนิจากเงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัย่อยดงักล่าวได ้

 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2557  2556  2557  2556 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น         
บรษิทั มอนเทอเรย ์พารค์ รสีอรท์ จ ากดั 638        -        -        - 

        
หนี้สนิตามสญัญาเช่าทางการเงนิ         
บรษิทั ไมดา้ ลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน)        
- สว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี       -  106        -        - 
- สว่นทีถ่งึก าหนดช าระเกนิหนึ่งปี       -  179        -        - 

รวม       -  285        -        - 
 

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างรบั ส าหรบั ปีสิ้นสุดวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2557 มดีงันี้ 

 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2556  เพิม่ขึน้  ลดลง  2557 
บรษิทั เมดดาลสิท ์วชิัน่ จ ากดั        

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ 13,781  42  700  13,123 
ดอกเบีย้คา้งรบั 1,074  791          -  1,865 

        
บรษิทั บสูท ์พลสั จ ากดั        

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ 34,100  8,850  1,500  41,450 
ดอกเบีย้คา้งรบั 220  1,738  782  1,176 

รวม 49,175  11,421  2,982  57,614 
หกั ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู        -         -          -  (48,638) 

สทุธ ิ 49,175  11,421  2,982  8,976 
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7. ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน 
 

ยอดคงเหลอืของลกูหนี้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 จดัจ าแนกตามอายุหนี้ไดด้งันี้ 
 

        (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2557  2556  2557  2556 
ลกูหนี้การคา้        
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 23,777  16,177  16,177  16,177 
บรษิทัอื่น 45,762  55,207  42,424  42,291 
รวม 69,539  71,384  58,601  58,468 
หกั ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (55,632)  (51,612)  (55,632)  (51,612) 
สทุธ ิ 13,907  19,772  2,969  6,856 
        

ลกูหนี้อื่น        
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั       -        -  90        - 
บรษิทัอื่น 54,964  742  54,816  542 
รวม 54,964  742  54,906  542 
        

รวมลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 68,871  20,514  57,875  7,398 
        

ลกูหนี้การคา้ - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั        
ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 2,275        -        -        - 
น้อยกว่า 3 เดอืน 5,325         -        -        - 
เกนิก าหนดช าระเป็นเวลา:        
   มากกว่า 12 เดอืนขึน้ไป 16,177  16,177  16,177  16,177 
รวม 23,777  16,177  16,177  16,177 
หกั ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู    (16,177)  (16,177)  (16,177)  (16,177) 
สทุธ ิ 7,600        -        -        - 
        

ลกูหนี้การคา้ - ลกูคา้ทัว่ไป        
ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 3,817  1,876  2,969  1,876 
เกนิก าหนดช าระเป็นเวลา:        
   น้อยกว่า 3 เดอืน       -  14,270        -  1,370 
   3 - 6 เดอืน 2,490  958        -  953 
   6 - 12 เดอืน       -  2,653        -  2,642 
   มากกว่า 12 เดอืนขึน้ไป 39,455  35,450  39,455  35,450 
รวม 45,762  55,207  42,424  42,291 
หกั ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู   (39,455)  (35,435)  (39,455)  (35,435) 
สทุธ ิ 6,307  19,772  2,969  6,856 
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ในระหว่างปี บรษิทัมรีายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูดงัต่อไปนี้ 
 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม/งบการเงนิเฉพาะของบรษัทั 

 2556  เพิม่ขึน้  ลดลง  2557 
        

ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู    35,435    4,020        -  39,455 
 
8. สินค้ำคงเหลือ 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2557  2556  2557  2556 
        
สนิคา้ส าเรจ็รปู       -  13,202        -  8,909 
อุปกรณ์การผลติ         -  22,790        -  22,608 
วสัดุก่อสรา้ง       -  5,078        -  5,078 
รวม       -  41,070        -  36,595 
หกั ค่าเผื่อสนิคา้ลา้สมยัและการลดลง          

ของมลูค่าสนิคา้       - 
 

(32,192) 
 

      - 
 
(31,517) 

สทุธ ิ       -  8,878        -  5,078 
 

ในระหว่างปี บรษิทัประมาณการค่าเผื่อการลดลงของมลูค่าของสนิคา้คงเหลอืและมกีารปรบัปรุงรายการ ดงัต่อไปนี้ 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 

 2556  เพิม่ขึน้  ลดลง  2557 
        

ค่าเผื่อสนิคา้ลา้สมยัและการลดลง 
     ของมลูค่าสนิคา้    

 
32,192 

 
      - 

 
 

32,192 
 

      - 
  

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2556  เพิม่ขึน้  ลดลง  2557 
        

ค่าเผื่อสนิคา้ลา้สมยัและการลดลง 
     ของมลูค่าสนิคา้   

 
31,517 

 
      - 

 
 

31,517 
 

      - 
 

ในระหว่างปี บรษิทัจ าหน่ายสนิคา้คงเหลอืส่วนใหญ่ และท าการกลบัรายการค่าเผื่อสนิคา้ลา้สมยัจ านวน 31.52 ลา้น
บาท 
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9. ต้นทุนกำรพฒันำโครงกำรอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อขำย 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม /งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

  2557  2556 
     
ทีด่นิและอาคาร  128,000  160,868 
ค่าก่อสรา้ง  27,061  55,761 
ค่าสาธารณูปโภคและงานระบบ  8,267  20,034 
ตน้ทุนอื่นๆ  2,514  5,920 
รวม  165,842  242,583 

 
การเปลีย่นแปลงของตน้ทุนการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย ์ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 มดีงันี้ 

 
  (หน่วย : พนับาท) 
    งบการเงนิรวม /งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
     

ตน้ทุนการพฒันาโครงการ ณ วนัที ่1 มกราคม 2557    242,583 
เพิม่ขึน้ระหวา่งปี    70,144 
ลดลงจากการขายโครงการระหวา่งปี **    (146,885) 
ตน้ทุนการพฒันาโครงการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557    165,842 

 
** ยอดลดลงระหว่างปีเป็นการขายสนิทรพัย์ระหว่างการพฒันาให้แก่บรษิัทแห่งหนึ่งในไตรมาสที่ 1 ของปี โดยมี
จ านวนเงนิที่ได้รบัจากรายการขายต ่ากว่าราคาประเมนิจากผูป้ระเมนิอสิระอย่างเป็นสาระส าคญั เนื่องจากผู้บรหิาร
เหน็ว่า หากยดืระยะเวลาออกไปจะท าใหบ้รษิทัตอ้งรบัภาระคา่ใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ นอกจากนัน้ยงัหาผูส้นใจโครงการได้
ยาก ดว้ยเหตุทีบ่รษิทัตอ้งการเงนิทุนไปใชใ้นการพฒันาโครงการอื่นๆ จงึตดัสนิใจขายใหก้บัผูส้นใจทีบ่รษิทัต่อรองได้
ราคาสงูสดุโดยบนัทกึเป็นขาดทุนจากการขายโครงการในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

 
10. เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำจดัคอนเสิรต์ 
 

ในระหว่างปี บรษิัทย่อยบนัทกึค่าเผื่อการด้อยค่าส าหรบัค่าด าเนินการจ่ายล่วงหน้าค่าจดัคอนเสริ์ตประมาณ 23.41 
ลา้นบาท เนื่องจากบรษิัทย่อยคาดว่าจะไม่สามารถจดัคอนเสริ์ตได้ทนัตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสญัญาในเดอืน
กุมภาพนัธ ์2558 ซึง่ปัจจุบนัอยู่ในระหว่างการเจรจากบัคู่สญัญาขอขยายระยะเวลาการจดัคอนเสริต์ 
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11. เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 ทุนเรยีกช าระแลว้ สดัส่วนเงนิลงทุน (รอ้ยละ) ราคาทุน 

ชือ่บรษิทั 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
       

บรษิทั เมดดาลสิท ์วชิ ัน่ จ ากดั 20,000 20,000 89.00 89.00 17,800 17,800 
บรษิทั บสูท ์พลสั จ ากดั 30,000 30,000 99.99 99.99 30,000 30,000 
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงนิลงทุน     (47,800) (17,800) 

สุทธ ิ     - 30,000 

 
ในระหว่างปี บรษิทัตัง้ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของบรษิัท บูสท ์พลสั จ ากดั ทัง้จ านวนเนื่องจาก บรษิัทย่อยดงักล่าว มผีล
ขาดทุนจากการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและมหีนี้สนิหมุนเวยีนมากกว่าสนิทรพัยห์มุนเวยีนจ านวน 33.90 ลา้นบาท 

 
12. เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 

 
  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม 

 ประเภท ทุนช าระแลว้  รอ้ยละการถอืหุน้ ราคาทุน 

 กจิการ 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
        

บรษิทั ภเูกต็เพนนนิซูลา จ ากดั ธุรกจิโรงแรม 600,000 600,000 20.00 20.00 138,060 138,060 
บรษิทั ออร่า ดรมี จ ากดั ธุรกจิโรงแรม 500,000 500,000 9.00 9.00 45,000 45,000 
รวม      183,060 183,060 
หกั ค่าเผือ่การลดมลูค่าของเงนิลงทุน      (138,060) (138,060) 

สุทธ ิ      45,000 45,000 

   
  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 ประเภท ทุนช าระแลว้  รอ้ยละการถอืหุน้ ราคาทุน 

 กจิการ 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
        
บรษิทั ภเูกต็เพนนนิซูลา จ ากดั ธุรกจิโรงแรม 600,000 600,000 20.00 20.00 140,000 140,000 
บรษิทั ออร่า ดรมี จ ากดั ธุรกจิโรงแรม 500,000 500,000 9.00 9.00 45,000 45,000 
รวม      185,000 185,000 
หกั ค่าเผือ่การลดมลูค่าของเงนิลงทุน      (140,000) (140,000) 

สุทธ ิ         45,000    45,000 
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13. เงินมดัจ ำค่ำท่ีดิน 
 

ในระหว่างปี ผูบ้รหิารของบรษิทัพจิารณาเหน็ว่าโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยไ์ม่เป็นไปตามแผน จงึไดต้ดัสนิใจโอน
ขายสทิธใินเงนิมดัจ าทีด่นิมูลค่า 56 ลา้นบาท ใหก้บับรษิทัแห่งหนึ่งตามราคาทุน โดยมเีงื่อนไขในการจ่ายช าระงวด
แรกภายในเดอืนธนัวาคม 2557 จ านวน 5 ล้านบาท และ จ านวนที่เหลอืให้ช าระภายในเดอืนมิถุนายน 2558 โดย
บรษิทัไดโ้อนสทิธใินเงนิมดัจ าคา่ทีด่นิใหก้บับรษิทัดงักล่าวเรยีบรอ้ยแลว้ ทัง้นี้ บรษิทัทีร่บัโอนเงนิมดัจ าจากบรษิทัไม่มี
ส่วนเกี่ยวขอ้งกบับรษิัทแต่อย่างใด การจ าหน่ายเงนิมดัจ านี้ มกีารค ้าประกนัดว้ยเชค็ลงวนัที่จ่ายล่วงหน้าทีจ่่ายจาก
กรรมการท่านหนึ่งของบรษิทัดงักล่าว จ านวน 51 ลา้นบาท  

 

14. อปุกรณ์             
                                                                         

       (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 
 2556 เพิม่ขึน้ ลดลง โอนเขา้ (ออก) 2557 
รำคำทุน      
เครือ่งตกแต่ง ตดิตัง้ และอุปกรณ์ส านกังาน 4,310 321 2,525         - 2,106 
อุปกรณ์ 9,917         - 1,442         - 8,475 
ระบบไฟฟ้าและระบบตดิต่อสือ่สาร 362         -         -         - 362 
ยานพาหนะ 643         - 643         -         - 
   รวม 15,232 321 4,610         - 10,943 
      
หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม      

เครือ่งตกแต่ง ตดิตัง้ และอุปกรณ์ส านกังาน 1,525 503 1,171         - 857 
อุปกรณ์ 9,385 9 1,272         - 8,122 
ระบบไฟฟ้าและระบบตดิต่อสือ่สาร 29   72         -         - 101 
ยานพาหนะ 202 87 289         -         - 
   รวม 11,141 671 2,732         - 9,080 
      
หกั ค่ำเผือ่กำรด้อยค่ำของสินทรพัย ์ (331)    (331) 

มลูค่าสุทธติามบญัช ี 3,760    1,532 

      
ค่าเสือ่มราคาส าหรบัปี 2,641    671 

 
       (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2556 เพิม่ขึน้ ลดลง โอนเขา้ (ออก) 2557 
รำคำทุน      
เครือ่งตกแต่ง ตดิตัง้ และอุปกรณ์ส านกังาน 1,901 238 505         - 1,634 
อุปกรณ์ 9,870         - 1,442         - 8,428 
ระบบไฟฟ้าและระบบตดิต่อสือ่สาร 362         -         -         - 362 
   รวม 12,133 238 1,947         - 10,424 
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       (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2556 เพิม่ขึน้ ลดลง โอนเขา้ (ออก) 2557 
หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม      
เครือ่งตกแต่ง ตดิตัง้ และอุปกรณ์ส านกังาน 553 356 165         - 744 
อุปกรณ์ 9,365 3 1,272         - 8,096 
ระบบไฟฟ้าและระบบตดิต่อสือ่สาร 29 72         -         - 101 
   รวม 9,947 431 1,437         - 8,941 
      
หกั ค่ำเผือ่กำรด้อยค่ำของสินทรพัย ์ (331)    (331) 

มลูค่าสุทธติามบญัช ี 1,855    1,152 

      
ค่าเสือ่มราคาส าหรบัปี 2,067    431 

 
15. สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 
       (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม/งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2556 เพิม่ขึน้ ลดลง โอนเขา้ (ออก) 2557 
รำคำทุน      
ค่าสทิธใินการใชเ้ครือ่งหมายการคา้ 115,303         -         -         - 115,303 
โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 311 124         -         - 435 
   รวม 115,614 124         -         - 115,738 

      
หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม      
ค่าสทิธใินการใชเ้ครือ่งหมายการคา้ 95,938         -         -         - 95,938 
โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 135 120         -         - 255 
   รวม 96,073 120         -         - 96,193 
      

หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของค่าสทิธใินการใช ้       
เครือ่งหมายการคา้ 

       (19,365)            (19,365) 

มลูค่าสุทธติามบญัช ี 176    180 

      
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรบัปี 135    120 

 
 เน่ืองจากบรษิทัไดม้กีารจ าหน่ายโรงงานและยกเลกิกระบวนการผลติ สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (เครื่องหมายการคา้ส าหรบั
เครื่องเล่นอเิลคทรอนิคส ์และอุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง) จงึไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน์เชงิเศรษฐกจิต่อบรษิัทในอนาคต ดงันัน้ 
บรษิทัจงึบนัทกึค่าเผื่อการดอ้ยค่าส าหรบัมลูค่าทีเ่หลอืของสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนดงักล่าวทัง้จ านวน 
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16. หน้ีสินภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 
 
ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานมกีารเปลีย่นแปลงมดีงันี้ 
 

   (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2557  2556  2557  2556 
        
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม  202  6,420  96  6,367 
ตน้ทุนบรกิาร 261  202  206  96 
ตน้ทุนทางการเงนิ 7        -  4        - 
หนี้สนิลดลงจากการจ่ายช าระ (131)  (6,420)        -  (6,367) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 339  202  306  96 

 
ขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตรป์ระกนัภยั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 ประกอบดว้ย 

 
 บรษิทั เอเชยี คอรป์อเรท  

ดเีวลลอปเมนท ์(มหาชน) 
  

บรษิทั บสูท ์พลสั จ ากดั 
    
อตัราคดิลด รอ้ยละ 4.4 ต่อปี  รอ้ยละ 4.5 ต่อปี 
อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน  รอ้ยละ 5 ต่อปี  รอ้ยละ 5 ต่อปี 
อตัราการเสยีชวีติ ตารางมรณะไทย พ.ศ. 

2551 
 ตารางมรณะไทย พ.ศ. 

2551 
เกษยีณอาย ุ              60 ปี               60 ปี 
จ านวนพนกังาน 29 คน                 3 คน 

 
17. ทุนเรอืนหุ้นและใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
 

17.1  ทุนเรอืนหุน้ 
 

ตามมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เมื่อวนัที ่30 เมษายน 2556 ผูถ้อืหุน้ไดอ้นุมตัเิพิม่ทุนจดทะเบยีนจาก 250,000,000
บาท เป็น 1,275,000,000 บาท (จ านวน 1,275,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท) มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 
17.1.1 จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวนไม่เกนิ 100,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ใหก้บัผูถ้อื

หุน้เดมิ ตามสดัสว่นในอตัรา 2.5 หุน้เดมิ ต่อ 1 หุน้ เพิม่ทุนในราคาเสนอขายหุน้ละ 1 บาท  
 

17.1.2 จดัสรรหุน้เพิม่ทุนจ านวนไม่เกนิ 125,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการใช้
สทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัทีจ่ดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ  
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17.1.3 จดัสรรหุ้นเพิม่ทุนจ านวนไม่เกนิ 50,000,000 หุน้ มูลค่าหุ้นที่ตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื่อรองรบัการใช้
สทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัทีจ่ดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิทีใ่ชส้ทิธจิองซือ้หุน้
สามญัเพิม่ทุนทีเ่สนอขายแก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้   

 
17.1.4 จดัสรรหุน้เพิม่ทุนจ านวนไม่เกนิ 500,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ใหแ้ก่นกัลงทุนทีม่ี

ลกัษณะเฉพาะเจาะจง ซึง่เป็นบุคคลในวงจ ากดั ในราคาเสนอขายไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด 
 

17.1.5 จดัสรรหุน้เพิม่ทุนจ านวนไม่เกนิ 250,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการใช้
สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่นักลงทุนที่มีลักษณะ
เฉพาะเจาะจงทีจ่องซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน 

 
ในระหว่างปี 2556 บรษิทัไดร้บัช าระค่าหุน้เพิม่ทุนดงัต่อไปนี้ 

 
 

เงือ่นไขตามหมายเหตุขอ้ที ่
 

จ านวนหุน้ (หุน้) 
 

จ านวน (บาท) 
จดทะเบยีนกบักรมพฒันาธุรกจิการคา้           

เมือ่วนัที ่
    
17.1.1 100,000,000 100,000,000 18 กรกฎาคม 2556 
17.1.2 และ 17.1.3 13,210,050 13,210,050 16 ธนัวาคม 2556 
17.1.4 16,000,000 16,000,000 16 ธนัวาคม 2556 

 18,200,000 18,200,000 24 ธนัวาคม 2556 
   รวม 147,410,050 147,410,050  

 
ส่วนเกนิมูลค่าหุน้เกดิจากการเพิม่ทุนของนักลงทุนทีม่ลีกัษณะเฉพาะเจาะจง (17.1.4) ซึง่บรษิัทไดเ้สนอขาย
หุน้ในราคาหุน้ละ 1.65 บาท (มลูค่าทีต่ราไว ้หุน้ละ 1 บาท) 

 
17.2 ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

 

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ เมื่อวนัที ่30 เมษายน 2556 ผูถ้อืหุน้ไดอ้นุมตั ิ
 
17.2.1 การออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัครัง้ที ่2 (“ใบส าคญัแสดงสทิธ ิครัง้

ที่ 2”) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 2 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ จ านวนรวม 
125,000,000 หน่วย และใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิทีไ่ดใ้ชส้ทิธจิองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนทีเ่สนอขายใหแ้ก่ผูถ้อื
หุน้เดมิทีไ่ดร้บัการจดัสรรและช าระเงนิเรยีบรอ้ยแลว้ 2 หุน้สามญัเพิม่ทุนต่อ 1 หน่วย ใบส าคญัแสดง
สทิธริวม 50,000,000 หน่วย 

 
17.2.2 การออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัครัง้ที ่3 (“ใบส าคญัแสดงสทิธ ิครัง้

ที่ 3”) ที่ออกให้แก่นักลงทุนที่มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงที่จองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนเพื่อจดัสรรให้แก่    
การออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 2 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ จ านวนรวม 
250,000,000 หน่วย  
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ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย สามารถใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัได ้1 หุน้ ในราคาหุน้ละ 1 บาท โดยมอีายุ 3 ปี ตัง้แต่
วนัที ่7 มถุินายน 2556 ถงึวนัที ่7 มถุินายน 2559 

 
ตามมตทิีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2556 เมื่อวนัที ่4 ตุลาคม 2556 มกีารอนุมตัใิหเ้ปลีย่นแปลงชื่อเรยีก
บรษิทัในใบส าคญัแสดงสทิธ ิจากเดมิ บรษิทั ไมดา้-เมดดาลสิท ์เอน็เธอรเ์ทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) ใบส าคญั
แสดงสทิธ ิรุ่นที่ 2 และ 3 (MME-W2 and MME-W3) เป็น บรษิัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั 
(มหาชน) ใบส าคญัแสดงสทิธ ิรุ่นที ่2 และ 3 (ACD-W2 and ACD-W3) 

 
เมื่อวนัที ่26 พฤศจกิายน 2557 ไดม้ผีูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธริุ่นที ่2 น ามาใชจ้ านวน 1,050,200 หน่วย เพื่อซือ้
หุน้สามญั จ านวน 1,050,200  หุ้น ตามราคาใชส้ทิธทิี ่1 บาทต่อสทิธ ิบรษิทัจงึมทีุนจดเบยีนช าระแลว้เพิม่ขึน้ 
1,050,200 บาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัมใีบส าคญัแสดงสทิธทิีย่งัไม่ไดใ้ชส้ทิธจิ านวน 160,739,750 
หน่วย ซึง่ครบก าหนดวนัใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ยวนัที ่31 พฤษภาคม 2559 
 

18. ก ำไรต่อหุ้น 
 

ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานค านวณโดยการหารก าไรสทุธสิ่วนทีเ่ป็นของบรษิทัดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัที่
ช าระแลว้และออกจ าหน่ายอยู่ในระหว่างปี 
 
ในการค านวณก าไรต่อหุ้นปรบัลด จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลีย่ได้ปรบัปรุงดว้ยจ านวนหุ้นสามญัเทยีบเท่าปรบัลดโดย            
ถอืว่าหุน้สามญัเทยีบเท่าปรบัลดไดแ้ปลงเป็นหุน้สามญัทัง้หมด 
 
ในการค านวณจ านวนหุ้นสามญัที่เพิม่ขึน้หากมกีารใช้สทิธ ิบรษิัทค านวณว่าหากน าเงนิที่ไดร้บัจากการใชส้ทิธจิาก
ใบส าคญัแสดงสทิธทิี่เหลอือยู่ดงักล่าวมาซื้อหุ้นสามญักลบัคนืในราคาตลาดถวัเฉลี่ยของงวดเพื่อก าหนดจ านวนหุ้น
สามญัทีต่อ้งออกเพิม่ แลว้น าจ านวนหุน้สามญัส่วนเพิม่ดงักล่าวมารวมกบัหุน้สามญัทีม่อียู่ ทัง้นี้ไม่มกีารปรบัปรุงใดๆ 
ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
 

19. ส ำรองตำมกฎหมำย 
  
ตามบทบญัญตัขิองพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 บรษิทัต้องจดัสรรทุนส ารองอย่างน้อยรอ้ยละ 5 
ของก าไรสุทธปิระจ าปี หลงัหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทุนส ารองดงักล่าวจะมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 
ของทุนจดทะเบยีน ทุนส ารองตามกฎหมายนี้จะน าไปจ่ายเงนิปันผลไม่ได้ 

 
20. สินทรพัย/์หน้ีสินภำษีเงินได้รอตดับญัชี 

 
ขาดทุนทางภาษีและค่าเผื่ออื่นๆ ถอืเป็นผลแตกต่างชัว่คราวที่ใช้หกัจากก าไรเพื่อค านวณภาษีเมื่อยงัไม่สิน้อายุตาม
กฎหมายเกีย่วกบัภาษีเงนิไดปั้จจุบนั บรษิทัไม่ไดร้บัรูร้ายการดงักล่าวในการค านวณเป็นสนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการ
ตัดบัญชีเนื่องจากยงัไม่มีความเป็นได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษี
ดงักล่าว 
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21. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
 2557  2556  2557  2556 
        

การเปลีย่นแปลงในสนิคา้ส าเรจ็รปูและงานระหว่างผลติ 13,202  31  8,909  3,831 
ตน้ทุนบรกิาร 51,064  80,253        -        - 
ตน้ทุนขายอปุกรณ์การผลติ 22,608  3,526  22,608  3,526 
ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย 791  8,493  551  7,919 
ขาดทุน(กลบัรายการ)จากสนิคา้ลา้สมยัและเสือ่มสภาพ (32,192)  19,986  (31,517)  19,804 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงนิลงทนุ       -        -  30,000  17,800 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน       -  21,227        -  19,365 
เงนิเดอืน ค่าแรง และผลประโยชน์อื่นของพนกังาน 24,409  31,572  16,218  15,227 

 

22. ส่วนงำนด ำเนินงำน 
 

บรษิทัและบรษิทัย่อยจ าแนกการด าเนินกจิการเป็น 3 ส่วนงานหลกัคอื ส่วนงานผลติและจ าหน่ายเครื่องเล่นเกมส ์ส่วน
งานธุรกจิให้บรกิารเกมส์ออนไลน์และส่วนงานธุรกจิบรกิารจดักจิกรรมทางการตลาดและประชาสมัพนัธ์ นอกจากนี้
บรษิัทได้เริม่ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์ในปี 2555 การด าเนินธุรกจิในส่วนงานทางภูมศิาสตรใ์นประเทศและต่างประเทศ 
ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 สามารถสรุปไดด้งันี้ 

 
 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 
 ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 

1  
รายไดจ้าก               
การขาย 

รายไดจ้าก           
การใหบ้รกิาร 

รายไดค้่าบรกิารจดั
กจิกรรมทางการตลาด
และประชาสมัพนัธ ์

 
รวม 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
         

รายได ้ 3,611 5,908       - 1,275 47,122 78,434 50,733 85,617 
ตน้ทนุ (17) (29,769)       - (3) (51,064) (80,250) (51,081) (110,022) 
ก าไรขัน้ตน้ 3,594 (23,861)       - 1,272 (3,942) (1,816) (348) (24,405) 

รายไดแ้ละค่าใชจ้า่ยทีไ่มไ่ดปั้นสว่น :         
รายไดอ้ื่น       249 3,078 
ค่าใชจ้า่ยในการขาย       (1,414) (11,082) 
ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร       (81,278) (67,948) 
ดอกเบีย้รบั       448 902 
ตน้ทนุทางการเงนิ       (35) (124) 
ขาดทนุส าหรบัปี       (82,378) (99,579) 

         
ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ - สุทธ ิ       1,532 3,760 
สนิทรพัยอ์ื่น       302,187 394,222 
รวมสนิทรพัย ์       303,719 397,982 
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รายไดแ้ละตน้ทุนทีเ่กดิจากการขายเป็นรายไดจ้ากการขายเหมาสนิคา้คงเหลอืคา้งสต๊อกทีบ่รษิทัเคยตัง้ค่าเผื่อขาดทุน
ไวท้ัง้จ านวนแลว้ 

 
ลูกค้ำรำยใหญ่  
บรษิัทย่อยแห่งหนึ่ง มีรายได้ลูกค้ารายใหญ่แห่งหนึ่ง คือ บริษัท มอนเทอเรย์ พาร์ค รีสอร์ท จ ากัดซึ่งมีจ านวน
ประมาณ 12.88 ลา้นบาท ทัง้นี้เกดิจากการจดังานหารายไดเ้พยีงครัง้เดยีว  

 
23. ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึน้   

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัและบรษิทัย่อยม ี

 
23.1   ภาระผูกพนัเกี่ยวกบัสญัญาก่อสร้าง สญัญาจ้างเหมาปรบัปรุงอาคารและเฟอรน์ิเจอร์ คงเหลอืจ านวน 13.25 

ลา้นบาท  
 

23.2 ภาระผกูพนัเกีย่วกบัสญัญาเช่าด าเนินงาน 
 

บรษิทัและบรษิทัย่อยมภีาระผกูพนัในการจ่ายค่าเช่ายานพาหนะและค่าเช่าอาคารตามสญัญา ดงันี้ 
 

 ลา้นบาท 
สญัญาเช่ายานพาหนะ  
ภายใน  

1 ปี 0.18 
  
สญัญาเช่าอาคาร  
ภายใน  

1 ปี 2.41 
2 ถงึ 5 ปี 3.17 

 
24. กำรเปิดเผยเครือ่งมือทำงกำรเงิน 

 
กำรบริหำรควำมเส่ียง 
บรษิทัมเีครื่องมอืทางการเงนิทีส่ าคญัทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิประกอบดว้ย เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
เงนิฝากธนาคารที่มภีาระค ้าประกนั ลูกหนี้การค้า เงนิให้กูย้มื เงนิลงทุน  และเจ้าหนี้สญัญาเช่าการเงนิ นโยบายการ
บญัชสี าหรบัการบนัทกึและการวดัมลูค่าของรายการเหล่านี้ไดเ้ปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิขอ้ 4 
 
 
 
 



                                          กรรมการ                                           กรรมการ 37 
      (                                       )                       (                                       )    

บรษิทัมคีวามเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัเครื่องมอืทางการเงนิดงักล่าว และมนีโยบายในการบรหิารความเสีย่งดงันี้ 
 

ความเสีย่งด้านการให้สินเชือ่ 
บรษิทัมคีวามเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่อทีเ่กีย่วเนื่องกบัลูกหนี้การคา้ เงนิใหกู้ย้มืและลูกหนี้อื่น ฝ่ายบรหิารควบคุมความ
เสีย่งนี้โดยการก าหนดใหม้นีโยบายและวธิกีารในการควบคุมสนิเชื่อทีเ่หมาะสม ดงันัน้บรษิทัจงึคาดว่าจะไม่ไดร้บัความ
เสยีหายทีเ่ป็นสาระส าคญัจากการใหส้นิเชื่อ จ านวนเงนิสงูสุดทีบ่รษิัทอาจต้องสญูเสยีจากการใหส้นิเชื่อคอืมูลค่าตาม
บญัชขีองลกูหนี้ เงนิใหกู้ย้มื และลกูหนี้อื่นทีแ่สดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงนิ  

 
ความเสีย่งจากอตัราดอกเบ้ีย 
บรษิัทมคีวามเสีย่งจากอตัราดอกเบี้ยที่ส าคญัอนัเกี่ยวเนื่องกบัเงนิฝากสถาบนัการเงนิ เงนิกู้ยมืระยะสัน้และเจ้าหนี้
สญัญาเช่าการเงนิ อย่างไรกต็าม เน่ืองจากสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิส่วนใหญ่มอีตัราดอกเบีย้ทีป่รับขึน้ลงตาม
อตัราตลาด หรอืมอีตัราดอกเบีย้คงทีซ่ึง่ใกลเ้คยีงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ของบรษิทัจงึ
อยู่ในระดบัต ่า 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 สนิทรพัย์และหนี้สนิทางการเงนิที่ส าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบี้ย 
และส าหรบัสนิทรพัย์และหนี้สนิทางการเงนิที่มอีตัราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวนัที่ครบก าหนด หรอื วนัที่มีการ
ก าหนดอตัราดอกเบีย้ใหม่ (หากวนัทีม่กีารก าหนดอตัราดอกเบีย้ใหม่ถงึก่อน) ไดด้งันี้ 

 
 (หน่วย : ลา้นบาท)  
 งบการเงนิรวม  
 2557  
 อตัรา อตัราดอกเบีย้   อตัราดอกเบีย้ 
 ดอกเบีย้คงที ่ ปรบัขึน้ลงตาม ไมม่อีตัรา  ทีแ่ทจ้รงิ 
 ภายใน 1 ปี ราคาตลาด ดอกเบีย้ รวม (รอ้ยละต่อปี) 
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน      
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด          - 5.30 0.35 5.65 0.60 – 2.30 
เงนิลงทุนชัว่คราว 11.54         -         - 11.54 1.125 
 11.54 5.30 0.35 17.19  

   
 (หน่วย : ลา้นบาท)  
 งบการเงนิรวม  
 2556  
 อตัรา อตัราดอกเบีย้   อตัราดอกเบีย้ 
 ดอกเบีย้คงที ่ ปรบัขึน้ลงตาม ไมม่อีตัรา  ทีแ่ทจ้รงิ 
 ภายใน 1 ปี ราคาตลาด ดอกเบีย้ รวม (รอ้ยละต่อปี) 
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน      
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด          - 21.20 8.90 30.10 0.60 - 2.30 
เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ภีาระค ้าประกนั 1.50         -         - 1.50 1.80 
 1.50 21.20 8.90 31.60  

หน้ีสินทำงกำรเงิน      
หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ         - 0.30         - 0.30 9.20 
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 (หน่วย : ลา้นบาท)  
 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั  
 2557  
 อตัรา อตัราดอกเบีย้   อตัราดอกเบีย้ 
 ดอกเบีย้คงที ่ ปรบัขึน้ลงตาม ไมม่อีตัรา  ทีแ่ทจ้รงิ 
 ภายใน 1 ปี ราคาตลาด ดอกเบีย้ รวม (รอ้ยละต่อปี) 
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน      
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด          - 16.48 0.39 16.87 0.60 – 2.30 
เงนิลงทุนชัว่คราว 11.54         -         - 11.54 1.125 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 41.45         - 14.99 56.44 5.00 
 52.99 16.48 15.38 84.85  

 
 (หน่วย : ลา้นบาท)  
 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั  
 2556  
 อตัรา อตัราดอกเบีย้   อตัราดอกเบีย้ 
 ดอกเบีย้คงที ่ ปรบัขึน้ลงตาม ไมม่อีตัรา  ทีแ่ทจ้รงิ 
 ภายใน 1 ปี ราคาตลาด ดอกเบีย้ รวม (รอ้ยละต่อปี) 
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน      
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด          - 20.70 2.30 23.00 0.60 - 2.30 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 49.20         -         - 49.20 5.00 – 12.00 
เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ภีาระค ้าประกนั 1.50         -         - 1.50    1.80 
 50.70 20.70 2.30 73.70  

 
ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 
บรษิัทและบรษิัทย่อยมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศเนื่องจากมลีูกหนี้และเจา้หนี้การค้าเป็น
เงนิตราต่างประเทศ บริษัทมิได้ท าสญัญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลีย่นดงักล่าว 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 บรษิัทและบรษิัทย่อยมยีอดคงเหลือของสนิทรพัย์และหนี้สนิที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศทีม่สีาระส าคญั ซึง่ไม่ไดม้กีารท าสญัญาป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นดงันี้  

 
 งบการเงนิรวม / งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2557 2556 

สกุลเงนิ 
สนิทรพัย ์     
ทางการเงนิ 

หนี้สนิ                
ทางการเงนิ 

สนิทรพัย ์     
ทางการเงนิ 

หนี้สนิ                
ทางการเงนิ 

     
พนัเยน 45,128.50         - 45,128.50         - 
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มูลค่ายุติธรรม 
สนิทรพัยท์างการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิส่วนใหญ่จดัอยู่ในประเภทระยะสัน้ เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคารพาณิชย ์มี
อตัราดอกเบี้ยอยู่ในเกณฑ์เดียวกับตลาด ฝ่ายบริหารจึงเชื่ อว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรพัย์ทางการเงินและหนี้สิน
ทางการเงนิดงักล่าว แสดงมลูค่าไม่แตกต่างจากมลูค่ายุตธิรรมอย่างเป็นสาระส าคญั 

 
25. กำรอนุมติังบกำรเงิน  

 
งบการเงนิน้ีไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการของบรษิทั เมื่อวนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2558 
 


