
 

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงาน และ งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2561 



 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั)                                

ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลง

ส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุ

สรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน)                       

ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดสาํหรับปีส้ินสุด

วนัเดียวกนัของบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 

โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบ                             

ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนด

จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และ

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ตามท่ีระบุในขอ้กาํหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชี                        

ท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบ                             

งบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและ                          

ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผดิชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน                                       

ในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ไดร้วมวธีิการตรวจสอบท่ี

ออกแบบมาเพ่ือตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ผลของ

วธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวธีิการตรวจสอบสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้                   

ต่องบการเงินโดยรวม 
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เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบสาํหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้จากการขายสินค้า 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ถือเป็นรายการบญัชีท่ีสาํคญัยิง่รายการหน่ึงของบริษทัฯ เน่ืองจากจาํนวนรายไดท่ี้บนัทึกในบญัชีจะ                       

ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลกาํไรขาดทุนประจาํปีของบริษทัฯ ประกอบกบับริษทัฯมีลูกคา้จาํนวนมากรายซ่ึงมีเง่ือนไขทางการคา้                   

ท่ีแตกต่างกนัออกไป ดงันั้น จึงมีความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได ้ดว้ยเหตุน้ีขา้พเจา้จึงใหค้วามสาํคญั                   

เป็นพิเศษกบัการรับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้ของบริษทัฯ 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดจ้ากการขายของบริษทัฯโดยการทาํความเขา้ใจรวมถึงทาํการทดสอบและประเมิน

ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายได ้นอกจากน้ีขา้พเจา้ไดท้าํการสุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบ

รายการขายท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีและช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลาบญัชี สอบทานใบลดหน้ีท่ีบริษทัฯออกใหแ้ก่ลูกคา้ภายหลงัวนัส้ิน

รอบระยะเวลาบญัชี และทาํการวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดจ้ากการขายเพ่ือตรวจสอบความผดิปกติท่ีอาจเกิดข้ึนของ

รายการขายตลอดรอบระยะเวลาบญัชี 

ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

ตามท่ีเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 การประมาณการค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีการคา้จาํเป็นตอ้งอาศยั

ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการพิจารณาสถานการณ์และสภาวะแวดลอ้มท่ีเก่ียวกบัลูกหน้ีการคา้รวมถึงพิจารณาประสบการณ์                    

การเกบ็เงินและวเิคราะห์อายหุน้ี ซ่ึงอาจทาํใหเ้กิดความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าของค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีการคา้ 

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญโดยการ

สอบถามผูรั้บผดิชอบท่ีเก่ียวขอ้ง ทาํความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่งมาสุ่มทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมท่ีบริษทัฯออกแบบไว ้

และไดป้ระเมินวธีิการและขอ้สมมติท่ีฝ่ายบริหารของบริษทัฯใชใ้นการพิจารณาค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญโดยทาํความเขา้ใจเกณฑท่ี์

ใชใ้นการพิจารณาค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ รวมถึงสอบทานความสมํ่าเสมอในการใชเ้กณฑด์งักล่าว และทาํการทดสอบความ

น่าเช่ือถือของรายงานการวเิคราะห์อายลูุกหน้ีท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการประมาณการค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ รวมถึงพิจารณา

ความเหมาะสมของเหตุผลท่ีใชใ้นการพิจารณาบนัทึกค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญสาํหรับลูกหน้ีคา้งชาํระเกินกาํหนดท่ีพิจารณาเป็นการ

เฉพาะเจาะจง นอกจากน้ีขา้พเจา้ไดเ้ปรียบเทียบการตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญในอดีตกบัยอดรับชาํระหน้ีท่ีเกิดข้ึนจริงและทดสอบ

การรับชาํระเงินภายหลงัวนัส้ินปีจากลูกหน้ีคา้งชาํระเหล่าน้ี 

ค่าเผ่ือการลดลงของมลูค่าสินค้าคงเหลือ 

การประมาณการมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บของสินคา้คงเหลือตามท่ีเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9                                         

จาํเป็นตอ้งอาศยัดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่การประมาณการค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ

สาํหรับสินคา้ท่ีลา้สมยัหรือเส่ือมสภาพซ่ึงข้ึนอยูก่บัการวเิคราะห์ในรายละเอียดเก่ียวกบัวงจรอายขุองสินคา้ การแข่งขนัทาง

การตลาด สภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ซ่ึงอาจทาํใหเ้กิดความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าของค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 
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ขา้พเจา้ไดป้ระเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้

คงเหลือโดยการสอบถามผูรั้บผดิชอบท่ีเก่ียวขอ้ง ทาํความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่งมาสุ่มทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมท่ี

บริษทัฯออกแบบไว ้และไดป้ระเมินวธีิการและขอ้สมมติท่ีฝ่ายบริหารของบริษทัฯใชใ้นการพิจารณาค่าเผือ่การลดลงของมูลค่า

สินคา้คงเหลือโดยทาํความเขา้ใจเกณฑท่ี์ใชใ้นการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ รวมถึงสอบทานความ

สมํ่าเสมอในการใชเ้กณฑด์งักล่าว และวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลอายขุองสินคา้คงเหลือและการเคล่ือนไหวของสินคา้คงเหลือ

เพ่ือระบุถึงกลุ่มสินคา้ท่ีมีขอ้บ่งช้ีวา่มีการหมุนเวียนท่ีชา้กวา่ปกติ นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดว้เิคราะห์เปรียบเทียบจาํนวนเงินสุทธิท่ี

กิจการไดรั้บจากการขายสินคา้ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงินกบัราคาทุนของสินคา้คงเหลือแต่ละกลุ่มสินคา้ 

เร่ืองอ่ืน 

งบการเงินรวมของบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) และงบการเงินเฉพาะกิจการของ

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีท่านอ่ืน ซ่ึงแสดง

ความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2561 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ

รายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วามเช่ือมัน่ใน

รูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมีความขดัแยง้ท่ีมี

สาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง

อนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง

อนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลทราบเพ่ือใหมี้การดาํเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสม

ต่อไป 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าที่ในการกาํกบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

และรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพ่ือใหส้ามารถจดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูล

ท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผย

เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว  และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้

แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั 
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูล

ท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวม

ความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การ

ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอ

ไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่

รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใช้

งบการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพ

ตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ไม่วา่จะเกิดจาก

การทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และ                                           

ไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบ

ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผดิพลาด 

เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล                                        

การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวธีิการตรวจสอบใหเ้หมาะสม

กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่ม

บริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ                                         

การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัทาํ 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร และสรุปจาก

หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้

เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่

มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สังเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผย

ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นวา่การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลง

ไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ 

อยา่งไรกต็าม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ืองได ้

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจน

ประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรม

ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผดิชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การ

ควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่างๆซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผน

ไว ้ประเดน็ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บ                                     

ในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระ

และไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอก

อาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงิน

ในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมาย

หรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสาร                            

เร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่

ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบัน้ี 

ปรีชา อรุณนารา 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5800 

 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 27 กมุภาพนัธ์ 2562 



หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 374,570,838        290,400,589        195,127,219        135,536,473        
เงินลงทุนระยะสั้น - เงินฝากประจาํ 5,024,849           -                          -                          -                          
ลูกหน้ีการคา้ 8 2,072,343,580     2,205,300,285     1,375,276,791     1,663,033,180     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 72,896,303          46,869,817          21,046,156          22,251,003          
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6.2 21,990,460          6,390,233           101,892,107        30,743,757          
สินคา้คงเหลือ 9 1,771,663,299     1,672,512,091     1,166,507,476     1,243,719,600     
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 113,712,653        100,245,668        3,866,835           4,085,965           
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 4,432,201,982     4,321,718,683     2,863,716,584     3,099,369,978     
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั 10 6,595,402           5,671,210           -                          -                          
เงินลงทุนเผ่ือขาย 11 58,800,000          65,400,000          58,800,000          65,400,000          
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                          -                          1,937,220,102     1,925,122,362     
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 13 218,797,216        218,516,385        184,113,258        184,113,258        
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 13 -                          15,177,219          -                          4,999,800           
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 14 113,016,354        113,016,354        47,169,970          47,169,970          
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 15 129,732,404        129,587,403        495,130,247        494,985,246        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 16 4,909,341,315     5,489,409,225     2,972,492,210     3,392,452,271     
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 17 32,645,680          41,596,896          14,525,795          18,712,174          
ค่าความนิยม 12.3 5,130,932           -                          -                          -                          
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24.2 170,874,097        155,017,024        122,894,619        108,725,029        
สิทธิการเช่า 18 137,461,297        145,102,754        -                          -                          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 24,533,483          25,792,413          12,388,789          14,059,677          
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 5,806,928,180     6,404,286,883     5,844,734,990     6,255,739,787     
รวมสินทรัพย์ 10,239,130,162   10,726,005,566   8,708,451,574     9,355,109,765     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(หน่วย: บาท)

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561



หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั้น 19.1 2,156,019,760     1,951,614,000     1,470,000,000     1,445,000,000     
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 919,444,779        922,922,403        502,589,637        580,410,962        
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6.2 102,564,987        86,760,615          117,580,604        122,697,698        
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 20 320,336,237        248,822,399        133,967,915        165,901,457        
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6.2 1,111,372           533,659              3,578,172           6,574,486           
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 19.2 706,189,164        771,531,600        545,745,000        554,980,000        
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 39,973,680          40,890,227          27,228,299          24,515,137          
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 4,245,639,979     4,023,074,903     2,800,689,627     2,900,079,740     
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 19.2 1,165,969,048     1,770,491,100     796,480,000        1,342,225,000     
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 422,101              917,298              -                          -                          
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 21 402,169,013        383,821,340        324,906,911        306,958,187        
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 1,568,560,162     2,155,229,738     1,121,386,911     1,649,183,187     
รวมหนีสิ้น 5,814,200,141     6,178,304,641     3,922,076,538     4,549,262,927     
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 2,709,904,800 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 2,709,904,800     2,709,904,800     2,709,904,800     2,709,904,800     
   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้
      หุ้นสามญั 2,709,904,800 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 2,709,904,800     2,709,904,800     2,709,904,800     2,709,904,800     
ส่วนเกินทุนจากหุ้นสามญัซ้ือคืน 19,928,420          19,928,420          19,928,420          19,928,420          
กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 22 264,000,000        257,000,000        264,000,000        257,000,000        
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,443,086,579     1,514,943,558     1,777,485,816     1,798,677,618     
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (264,132,399)      (211,745,411)      15,056,000          20,336,000          
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 4,172,787,400     4,290,031,367     4,786,375,036     4,805,846,838     
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 252,142,621        257,669,558        -                          -                          
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,424,930,021     4,547,700,925     4,786,375,036     4,805,846,838     
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 10,239,130,162   10,726,005,566   8,708,451,574     9,355,109,765     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(หน่วย: บาท)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

กรรมการ .............................................................. กรรมการ ...........................................................
  



หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
กําไรขาดทุน:
รายไดจ้ากการขาย 9,697,583,990     9,576,881,678     6,004,713,914     6,253,955,739     
ตน้ทุนขาย (8,398,809,657)   (8,161,924,133)   (5,263,564,982)   (5,370,989,690)   
กําไรขั้นต้น 1,298,774,333     1,414,957,545     741,148,932        882,966,049        
รายไดเ้งินปันผล 5,812,300           5,811,100           213,505,862        215,528,613        
รายไดอ่ื้น 70,049,866          68,762,406          105,162,968        94,887,959          
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย (674,309,263)      (768,639,969)      (512,955,442)      (603,705,009)      
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (509,990,841)      (517,725,007)      (332,058,808)      (374,687,180)      
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - ขาดทุนสุทธิจากการขายสินทรัพย์ -                          (7,489,592)          -                          (5,435,613)          
กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม

    และการร่วมค้า ต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 190,336,395        195,676,483        214,803,512        209,554,819        
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 13.3 43,144,967          38,022,065          -                          -                          
กําไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 233,481,362        233,698,548        214,803,512        209,554,819        
ตน้ทุนทางการเงิน (146,002,537)      (181,374,624)      (84,976,373)        (104,269,198)      
กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 87,478,825          52,323,924          129,827,139        105,285,621        
ผลประโยชน์ (ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 24.1 (2,161,569)          20,747,389          6,443,478           20,638,672          
กําไรสําหรับปี 85,317,256          73,071,313          136,270,617        125,924,293        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย (6,600,000)          3,600,000           (6,600,000)          3,600,000           
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน

    ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (46,015,793)        (173,923,709)      -                          -                          
ผลกระทบของภาษีเงินได้ 1,320,000           (720,000)             1,320,000           (720,000)             
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไร

    หรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ (51,295,793)        (171,043,709)      (5,280,000)          2,880,000           

รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (10,229,693)        (6,000,000)          (18,708,974)        (6,000,000)          
ผลกระทบของภาษีเงินได้ 2,045,939           1,200,000           3,741,795           1,200,000           
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไร

    หรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ (8,183,754)          (4,800,000)          (14,967,179)        (4,800,000)          
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี (59,479,547)        (175,843,709)      (20,247,179)        (1,920,000)          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 25,837,709          (102,772,396)      116,023,438        124,004,293        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย: บาท)



หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
การแบ่งปันกําไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 76,071,420          42,397,995          136,270,617        125,924,293        
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 9,245,836           30,673,318          

85,317,256          73,071,313          

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 18,251,273          (133,468,407)      116,023,438        124,004,293        
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 7,586,436           30,696,011          

25,837,709          (102,772,396)       

กําไรต่อหุ้น 26

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 
    กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.03                    0.02                    0.05                    0.05                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ผลต่างจาก ส่วนเกิน (ตํ่ากวา่) ทุน
การแปลงค่า จากการวดั รวม ส่วนของผูม้ี

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินทุน งบการเงินที่เป็น มูลค่าเงินลงทุน องคป์ระกอบอื่น รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สียที่ รวมส่วนของ

ที่ออกและชาํระแลว้ จากหุน้สามญัซื้อคืน จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินตราต่างประเทศ เผือ่ขาย ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ ไม่มีอาํนาจควบคุม ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 2,709,904,800           19,928,420              250,000,000            1,755,336,043         (58,135,009)             17,456,000              (40,679,009)             4,694,490,254         238,733,817            4,933,224,071         
กาํไรสาํหรับปี -                                 -                               -                               42,397,995              -                               -                               -                               42,397,995              30,673,318              73,071,313              
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                                 -                               -                               (4,800,000)               (173,946,402)           2,880,000                (171,066,402)           (175,866,402)           22,693                     (175,843,709)           
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                 -                               -                               37,597,995              (173,946,402)           2,880,000                (171,066,402)           (133,468,407)           30,696,011              (102,772,396)           
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29) -                                 -                               -                               (270,990,480)           -                               -                               -                               (270,990,480)           (11,760,270)             (282,750,750)           
โอนกาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรไปสาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 22) -                                 -                               7,000,000                (7,000,000)               -                               -                               -                               -                               -                               -                               

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2,709,904,800           19,928,420              257,000,000            1,514,943,558         (232,081,411)           20,336,000              (211,745,411)           4,290,031,367         257,669,558            4,547,700,925         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 2,709,904,800           19,928,420              257,000,000            1,514,943,558         (232,081,411)           20,336,000              (211,745,411)           4,290,031,367         257,669,558            4,547,700,925         
กาํไรสาํหรับปี -                                 -                               -                               76,071,420              -                               -                               -                               76,071,420              9,245,836                85,317,256              
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                                 -                               -                               (5,433,159)               (47,106,988)             (5,280,000)               (52,386,988)             (57,820,147)             (1,659,400)               (59,479,547)             
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                 -                               -                               70,638,261              (47,106,988)             (5,280,000)               (52,386,988)             18,251,273              7,586,436                25,837,709              
ส่วนของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ยจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุน (หมายเหตุ 12.3) -                                 -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               5,877,052                5,877,052                
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29) -                                 -                               -                               (135,495,240)           -                               -                               -                               (135,495,240)           (18,990,425)             (154,485,665)           
โอนกาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรไปสาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 22) -                                 -                               7,000,000                (7,000,000)               -                               -                               -                               -                               -                               -                               

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2,709,904,800           19,928,420              264,000,000            1,443,086,579         (279,188,399)           15,056,000              (264,132,399)           4,172,787,400         252,142,621            4,424,930,021         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ



กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ส่วนเกิน (ตํ่ากวา่) ทุน รวม

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินทุน จากการวดั องคป์ระกอบอื่น รวมส่วนของ

ที่ออกและชาํระแลว้ จากหุน้สามญัซื้อคืน จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร มูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 2,709,904,800            19,928,420                   250,000,000            1,955,543,805           17,456,000                      17,456,000                 4,952,833,025           
กาํไรสาํหรับปี -                                  -                                    -                               125,924,293              -                                      -                                  125,924,293              
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับปี -                                  -                                    -                               (4,800,000)                 2,880,000                        2,880,000                   (1,920,000)                 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                                  -                                    -                               121,124,293              2,880,000                        2,880,000                   124,004,293              
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29) -                                  -                                    -                               (270,990,480)             -                                      -                                  (270,990,480)             
โอนกาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรไปสาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 22) -                                  -                                    7,000,000                (7,000,000)                 -                                      -                                  -                                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 2,709,904,800            19,928,420                   257,000,000            1,798,677,618           20,336,000                      20,336,000                 4,805,846,838           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 2,709,904,800            19,928,420                   257,000,000            1,798,677,618           20,336,000                      20,336,000                 4,805,846,838           
กาํไรสาํหรับปี -                                  -                                    -                               136,270,617              -                                      -                                  136,270,617              
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับปี -                                  -                                    -                               (14,967,179)               (5,280,000)                      (5,280,000)                  (20,247,179)               
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                                  -                                    -                               121,303,438              (5,280,000)                      (5,280,000)                  116,023,438              
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29) -                                  -                                    -                               (135,495,240)             -                                      -                                  (135,495,240)             
โอนกาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรไปสาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 22) -                                  -                                    7,000,000                (7,000,000)                 -                                      -                                  -                                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 2,709,904,800            19,928,420                   264,000,000            1,777,485,816           15,056,000                      15,056,000                 4,786,375,036           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้  

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

กาํไรสะสม

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)



2561 2560 2561 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 87,478,825            52,323,924            129,827,139          105,285,621          
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคา 793,252,971          800,536,365          498,375,165          513,903,138          
   ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10,692,112            14,012,202            4,831,331              6,777,600              
   ค่าตดัจาํหน่ายสิทธิการเช่า 3,049,194              3,348,340              -                              -                              
   ค่าตดัจ่ายสินทรัพย์ 12,988,340            18,749,642            10,073,553            17,727,788            
   ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) 6,091,906              (968,577)                11,000,000            (1,600,000)             
   ค่าเผือ่สินคา้ลา้สมยัและค่าเผือ่สินคา้ท่ีมีราคาทุนสูงกว่า
      ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บ (โอนกลบั) 6,921,113              (5,774,398)             (400,000)                -                              
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยถ์าวร -                              29,586,961            -                              29,586,961            
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยอ่ื์น -                              2,084,544              -                              2,084,544              
   (กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร (1,719,322)             7,489,592              (2,507,018)             5,435,613              
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 25,440,513            23,801,508            17,413,782            16,438,378            
   ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
      - โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 15,285,260            3,000,000              14,365,151            3,000,000              
   ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 4,768,147              9,821,365              3,046,361              9,852,906              
   กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจริง (157,828)                (144,076)                (157,828)                (144,076)                
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ (43,144,967)           (38,022,065)           -                              -                              
   กาํไรจากการเปล่ียนสถานะเงินลงทุน (4,096,266)             -                              -                              -                              
   กาํไรจากการเลิกบริษทัยอ่ย -                              -                              (1,280,625)             -                              
   รายไดเ้งินปันผลจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ -                              -                              (207,693,562)         (209,717,513)         
   รายไดเ้งินปันผลจากเงินลงทุนอ่ืน (5,812,300)             (5,811,100)             (5,812,300)             (5,811,100)             
   ดอกเบ้ียรับ (2,856,587)             (6,588,302)             (1,850,659)             (2,895,012)             
   ตน้ทุนทางการเงิน 146,002,537          181,374,624          84,976,373            104,269,198          
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

   และหน้ีสินดาํเนินงาน 1,054,183,648       1,088,820,549       554,206,863          594,194,046          
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิม่ข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้ 183,505,685          (227,880,978)         266,601,651          (50,905,496)           
   ลูกหน้ีอ่ืน (19,116,643)           23,074,795            1,208,431              17,190,785            
   สินคา้คงเหลือ (116,095,153)         96,894,240            72,969,814            20,962,540            
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 4,496,054              19,903,514            219,130                 6,366,054              
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,349,347              (1,458,161)             1,670,887              2,153,458              
หน้ีสินดาํเนินงานเพิม่ข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้ (13,092,641)           187,990,214          (83,979,071)           88,158,243            
   เจา้หน้ีอ่ืน 67,350,108            (4,146,306)             (21,982,259)           4,830,245              
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (1,851,237)             7,087,870              2,713,162              (2,831,455)             
   เงินจ่ายผลประโยชน์พนกังาน (34,023,456)           (25,682,424)           (32,539,181)           (19,961,978)           
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,127,705,712       1,164,603,313       761,089,427          660,156,442          
   จ่ายดอกเบ้ีย (146,158,636)         (178,699,813)         (87,313,783)           (101,796,887)         
   จ่ายภาษีเงินได้ (36,218,669)           (42,685,512)           (2,664,317)             (10,703,800)           
   ภาษีเงินไดรั้บคืน 2,125,864              13,090,138            -                              -                              
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 947,454,271          956,308,126          671,111,327          547,655,755          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย: บาท)



2561 2560 2561 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนระยะสั้น (เพิม่ข้ึน) ลดลง (5,024,849)             31,530,725            -                              -                              
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนัลดลง -                              111,000                 -                              -                              
เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ือสินทรัพยถ์าวร (238,003,814)         (551,666,018)         (108,608,754)         (381,093,948)         
เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,939,083)             (15,578,345)           (650,790)                (12,541,915)           
เงินสดจ่ายล่วงหนา้เพือ่สิทธิการเช่า -                              (7,699,500)             -                              -                              
เงินสดรับจากการซ้ือบริษทัยอ่ย 14,973,838            -                              -                              -                              
เงินสดรับจากการเลิกบริษทัยอ่ย -                              -                              1,280,625              -                              
เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 21,823,490            17,919,357            16,755,826            38,235,678            
ดอกเบ้ียรับ 3,504,824              5,828,969              1,847,075              2,894,047              
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ 31,161,815            75,426,592            137,521,527          232,061,607          
เงินปันผลรับจากบริษทัอ่ืน 5,812,300              5,811,100              5,812,300              5,811,100              
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (167,691,479)         (438,316,120)         53,957,809            (114,633,431)         
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้มืระยะสั้นเพิม่ข้ึน 204,405,760          330,148,500          25,000,000            145,000,000          
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 100,000,000          273,190,000          -                              250,000,000          
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (771,363,200)         (768,496,940)         (554,980,000)         (539,877,280)         
เงินสดจ่ายคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (1,347,836)             (12,586,855)           -                              -                              
เงินปันผลจ่าย (135,495,240)         (270,990,480)         (135,495,240)         (270,990,480)         
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย (17,640,270)           (11,760,252)           -                              -                              
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (621,440,786)         (460,496,027)         (665,475,240)         (415,867,760)         
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง (74,148,607)           (38,584,882)           -                              -                              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้สุทธิก่อนผลกระทบ

   ของอัตราแลกเปล่ียน 84,173,399            18,911,097            59,593,896            17,154,564            
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (3,150)                    (43,017)                  (3,150)                    (43,017)                  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้สุทธิ 84,170,249            18,868,080            59,590,746            17,111,547            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 290,400,589          271,532,509          135,536,473          118,424,926          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 374,570,838          290,400,589          195,127,219          135,536,473          

ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติมประกอบด้วยรายละเอียดดังน้ี

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์
ซ้ือสินทรัพย ์(หมายเหตุ 16) 249,698,408          506,228,565          98,666,712            338,584,908          
เจา้หน้ีอ่ืนจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวร (เพิม่ข้ึน) ลดลง (12,062,926)           47,102,091            7,642,197              47,448,511            
เจา้หน้ีจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวรจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (เพิม่ข้ึน) ลดลง -                              -                              1,931,513              (4,152,833)             
สินทรัพยถ์าวรเพิม่ข้ึนโดยสญัญาเช่าการเงิน -                              (878,000)                -                              -                              
(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 368,332                 (786,638)                368,332                 (786,638)                
เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ือสินทรัพยถ์าวร 238,003,814          551,666,018          108,608,754          381,093,948          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



2561 2560 2561 2560
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (ต่อ)
จาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร (หมายเหตุ 16) 20,472,165            25,408,949            14,681,201            43,227,772            
กาํไร (ขาดทุน) จากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 1,719,322              (7,489,592)             2,507,018              (5,435,613)             
ลูกหน้ีอ่ืนจากการขายสินทรัพยถ์าวรเพิม่ข้ึน (367,997)                -                              (367,997)                -                              
ลูกหน้ีจากการขายสินทรัพยถ์าวรให้แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (เพิม่ข้ึน) ลดลง -                              -                              (64,396)                  443,519                 
เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 21,823,490            17,919,357            16,755,826            38,235,678            

เงินปันผลรับ

เงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ -                              -                              207,693,562          209,717,513          
เงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้
   ท่ีแสดงสุทธิกบัเงินลงทุนดงักล่าวในงบการเงินรวม 45,283,987            35,082,516            -                              -                              
เงินปันผลคา้งรับ (เพิม่ข้ึน) ลดลง (14,280,000)           40,200,000            (70,329,863)           22,200,018            
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจริง 157,828                 144,076                 157,828                 144,076                 
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ 31,161,815            75,426,592            137,521,527          232,061,607          

รายการท่ีไม่เป็นตัวเงิน

โอนสินทรัพยถ์าวรเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน 6,473,028              9,615,354              6,473,028              9,615,354              
โอนสินทรัพยถ์าวรเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,205,130              -                              -                              -                              
ซ้ือเงินลงทุนในการร่วมคา้โดยหกักลบลบหน้ีกบัลูกหน้ีการคา้ 7,097,940              -                              7,097,940              -                              
โอนเปล่ียนสถานะเงินลงทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้

   เป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 22,760,207            -                              12,097,740            -                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)



 

1 

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

 บ ริษัท  ศ รีไท ยซุ ป เปอ ร์แว ร์  จ ำกัด  (มห ำชน ) (“บ ริษัท ฯ ”) เป็ นบ ริษัท มห ำชน ซ่ึ งจัดตั้ งและ มี ภู มิ ล ำ เน ำ                                   
ในประเทศไทย ท่ีอยู่ตำมท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ ท่ี  เลขท่ี  15 ถนนสุขสวัส ด์ิ  ซอย 36 แขวงบำงปะกอก                                           
เขตรำษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 

 บริษทัฯเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรรำยงำนขอ้มูลจึงรวมเรียก
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยวำ่เป็น “กลุ่มบริษทั” 

 กลุ่มบริษทัด ำเนินธุรกิจหลกัในกำรผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑพ์ลำสติก ซ่ึงไดแ้ก่ สำยธุรกิจพลำสติกโดยแบ่งกลุ่มสินคำ้
หลกัออกเป็นผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน และผลิตภณัฑเ์พื่องำนอุตสำหกรรม และสำยธุรกิจแม่พิมพแ์ละอ่ืนๆ 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

2.1 งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี พ.ศ. 2547 โดยแสดง
รำยกำรในงบกำรเงินตำมข้อก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ ลงวนัท่ี 11 ตุลำคม 2559 ออกตำมควำมใน
พระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบบัภำษำองักฤษแปลจำก
งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

 งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 

ก) งบกำรเงินรวมน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินของบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกดั (มหำชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวำ่ 
“บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวำ่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งข้ึนใน อตัรำร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของกำรถือหุน้ 

   2561 2560 
   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทั โครำช ไทย เทค จ ำกดั ผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑเ์มลำมีน ไทย 100.0 100.0 
บริษทั ศรีไทย นำโนพลำส จ ำกดั ผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑเ์มลำมีน ไทย 100.0 100.0 
บริษทั ศรีไทย-ออ๊ตโต ้(ประเทศไทย) 

จ ำกดั* 
จ ำหน่ำยผลิตภณัฑพ์ลำสติก ไทย 75.0 - 

บริษทั ศรีไทย โมลดส์ จ ำกดั ผลิตและจ ำหน่ำยแม่พิมพแ์ละ
ผลิตภณัฑพ์ลำสติก 

ไทย 71.0 71.0 

บริษทั ศรีไทย มิยำกำวำ จ ำกดั ผลิตและจ ำหน่ำยแม่พิมพแ์ละ
ผลิตภณัฑพ์ลำสติก 

ไทย   51.0   51.0 
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  จดัตั้งข้ึนใน อตัรำร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของกำรถือหุน้ 

   2561 2560 
   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทั พี.อี.ที. บโลว ์จ ำกดั  เลิกกิจกำร (หมำยเหตุ 12.3 ก) ไทย - 100.0 
Srithai (Vietnam) Co., Ltd. ผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์

พลำสติกและเมลำมีน 
เวียดนำม 100.0 100.0 

Srithai Superware Manufacturing Pvt. 
    Ltd. 

ผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑเ์มลำมีน อินเดีย 100.0 100.0 

Srithai Superware India Ltd.  จ ำหน่ำยผลิตภณัฑเ์มลำมีน อินเดีย 82.4 82.4 

บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือผำ่น Srithai (Vietnam) Co., Ltd. มีดงัน้ี 

  จดัตั้งข้ึนใน อตัรำร้อยละของกำร 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ถือหุน้โดยทำงออ้ม 

   2561 2560 
   ร้อยละ ร้อยละ 
Srithai (Hanoi) Co., Ltd. ผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์

พลำสติก 
เวียดนำม 100.0 100.0 

* เปล่ียนสถำนะเงินลงทุนจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้เป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ตั้งแต่วนัท่ี 23 สิงหำคม 2561 

ข) บริษทัฯจะถือวำ่มีกำรควบคุมกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หำกบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียใน
ผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุน และสำมำรถใชอ้  ำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญั
ต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

ค)  บริษทัฯน ำงบกำรเงินของบริษทัยอ่ยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ ำนำจในกำรควบคุม
บริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ง) งบกำรเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตำมงบกำรเงินของบริษัทย่อยซ่ึงจัดตั้ งในต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำ
แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ส่วนรำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน
ถวัเฉล่ียในปี ผลต่ำงซ่ึงเกิดข้ึนจำกกำรแปลงค่ำดงักล่ำวไดแ้สดงไวเ้ป็นรำยกำร “ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินท่ี
เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ” ในงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้   

ฉ) ยอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทัฯและบริษทัยอ่ย รำยกำรคำ้ระหวำ่งกนัท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกจำกงบกำรเงินรวมน้ี
แลว้  

ช) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยส่วนท่ี
ไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุ้น
ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 
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2.3 บริษทัฯจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย กำรร่วมคำ้และบริษทัร่วมตำมวธีิรำคำทุน 

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่ร่ิมมผีลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบั
ปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือให้
มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงและอธิบำยให้
ชดัเจนเก่ียวกบักำรเปิดเผยขอ้มูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำ
ถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั 

ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่                          
1 มกรำคม 2562 

สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่จ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำ
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัใหมี้
ข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้
ชดัเจนเก่ียวกบัวธีิปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรใหแ้นวปฏิบติัทำงบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน  

ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัเช่ือวำ่มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงดงักล่ำวจะไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็น
สำระส ำคญัต่องบกำรเงินเม่ือน ำมำถือปฏิบติั อยำ่งไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้กำร
เปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกบัลูกค้ำ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง

ต่อไปน้ี  

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญำก่อสร้ำง 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้- รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบั 

  บริกำรโฆษณำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13  

   (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 

   (ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญำส ำหรับกำรก่อสร้ำง 

        อสังหำริมทรัพย ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 18  

   (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 
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กิจกำรตอ้งใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ทุกสัญญำ ยกเวน้สัญญำท่ีอยูใ่น
ขอบเขตของมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัอ่ืน มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้  ำหนดหลกักำร 5 ขั้นตอนส ำหรับกำรรับรู้รำยไดท่ี้
เกิดข้ึนจำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ โดยกิจกำรจะรับรู้รำยไดใ้นจ ำนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจกำรคำดวำ่จะมี
สิทธิไดรั้บจำกกำรแลกเปล่ียนสินคำ้หรือบริกำรท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคำ้ และก ำหนดให้กิจกำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ
พิจำรณำขอ้เทจ็จริงและเหตุกำรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในกำรพิจำรณำตำมหลกักำรในแต่ละขั้นตอน  

ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมน ำมำตรฐำน
ดงักล่ำวมำถือปฏิบติั  

ค. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชี
ทีเ่ร่ิมในหรือหลงัวันที่ 1 มกรำคม 2563 

ในระหว่ำงปีปัจจุบัน สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ประกอบดว้ยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 32 กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทและกำรวดัมูลค่ำเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน ลกัษณะของ
กระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) หลกักำรเก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของ
เคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนั
ควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และเม่ือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
กลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใชจ้ะท ำใหม้ำตรฐำนกำรบญัชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี และแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีบำงฉบบัท่ีมี
ผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหว่ำงกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมน ำมำตรฐำนกลุ่ม
ดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 



 

5 

4. นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ  

4.1 กำรรับรู้รำยได้ 

 ขายสินค้า 

 รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือบริษทัฯไดโ้อนควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนัยส ำคญัของควำมเป็นเจำ้ของสินคำ้

ใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ รำยไดจ้ำกกำรขำยแสดงมูลค่ำตำมรำคำในใบก ำกบัสินคำ้โดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม ส ำหรับสินคำ้ท่ีไดส่้ง

มอบหลงัจำกหกัส่วนลดแลว้ 

 รายได้ค่าบริการ 

 รำยไดค้่ำบริกำรรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริกำรแลว้โดยพิจำรณำถึงขั้นควำมส ำเร็จของงำน  

 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้งโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรำยไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 

4.2 เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภำพคล่องสูง ซ่ึงถึง

ก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำและไม่มีขอ้จ ำกดัในกำรเบิกใช ้

4.3 ลูกหนีก้ำรค้ำ 

 ลูกหน้ีกำรคำ้แสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ กลุ่มบริษทับนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับผลขำดทุน

โดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำร

วเิครำะห์อำยหุน้ี 

4.4 สินค้ำคงเหลือ 

 สินคำ้คงเหลือแสดงดว้ยมูลค่ำตำมรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ รำคำทุนดงักล่ำววดัมูลค่ำ

ตำมวิธีตน้ทุนมำตรฐำนและปรับให้เป็นตน้ทุนจริงท่ีค  ำนวณโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกั ตน้ทุนของสินคำ้ส ำเร็จรูปและ

สินคำ้ระหว่ำงผลิตท่ีผลิตข้ึนเองประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงำนและค่ำโสหุ้ยในกำรผลิต วตัถุดิบและวสัดุคงเหลือ

แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่และจะถือเป็นส่วนหน่ึง

ของตน้ทุนกำรผลิตเม่ือมีกำรเบิกใช ้ 
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4.5 เงนิลงทุน  

ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำยแสดงตำมมูลค่ำยติุธรรม กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรมของหลกัทรัพยด์งักล่ำว
บันทึกในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะบันทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือไดจ้ ำหน่ำยหลกัทรัพยน์ั้ น
ออกไป  

ข) เงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีไม่อยูใ่นควำมตอ้งกำรของตลำดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงในรำคำทุนสุทธิจำกค่ำ
เผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

ค) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินรวมแสดงมูลค่ำตำมวธีิส่วนไดเ้สีย  

ง) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวธีิรำคำทุน    

 มูลค่ำยติุธรรมของหลกัทรัพยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำดค ำนวณจำกรำคำเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัท ำกำรสุดทำ้ยของปี 

 กลุ่มบริษทัใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัในกำรค ำนวณตน้ทุนของเงินลงทุน  

 ในกรณีท่ีมีกำรโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจำกประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภทหน่ึง กลุ่มบริษทัจะปรับมูลค่ำของเงิน
ลงทุนดงักล่ำวใหม่โดยใชมู้ลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบญัชีและ
มูลค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ีโอนจะบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนหรือแสดงเป็นองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น
แลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนท่ีมีกำรโอนเปล่ียน 

 เม่ือมีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหวำ่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุน จะถูกบนัทึกในส่วน
ของก ำไรหรือขำดทุน  

4.6 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนในรำคำทุนซ่ึงรวมตน้ทุนกำรท ำรำยกำร หลงัจำกนั้น 
กลุ่มบริษทัจะบนัทึกอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

อสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนของกลุ่มบริษทั ไดแ้ก่ ท่ีดินและอำคำรท่ีถือครองไวเ้พื่อหำประโยชน์จำกรำยไดค้่ำเช่ำและ
ท่ีดินท่ีถือครองไวโ้ดยยงัมิไดร้ะบุวตัถุประสงคข์องกำรใชใ้นอนำคต 

ค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนประเภทอำคำรท่ีถือครองไวเ้พ่ือหำประโยชน์จำกรำยไดค้่ำเช่ำค ำนวณจำก
รำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณ 20 ปี ค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน
รวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน และไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนประเภทท่ีดิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลต่ำงระหวำ่งจ ำนวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจำกกำรจ ำหน่ำยกบัมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยใ์นส่วนของก ำไร
หรือขำดทุนในปีท่ีตดัรำยกำรอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนออกจำกบญัชี 
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4.7 ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ท่ีดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม และค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ
ของสินทรัพย ์(ถำ้มี)  

ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนโดยวธีิเส้นตรงตำมอำยกุำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณดงัน้ี 

  อำคำร 18 - 30  ปี 
  ค่ำปรับปรุงท่ีดิน 5 - 10  ปี 
  ค่ำปรับปรุงอำคำร 4 - 20  ปี 
  เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 3 - 20  ปี 
  เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 3 - 10  ปี 
  ยำนพำหนะ 6 - 15  ปี 

ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวำ่งติดตั้ง 

กลุ่มบริษทัตดัรำยกำรท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ ออกจำกบญัชี เม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือคำดว่ำจะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใชห้รือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำรผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์จะรับรู้ใน
ส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือกลุ่มบริษทัตดัรำยกำรสินทรัพยน์ั้นออกจำกบญัชี 

4.8 ต้นทุนกำรกู้ยืม 

ตน้ทุนกำรกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใชใ้นกำรไดม้ำ กำรก่อสร้ำง หรือกำรผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลำนำนในกำรแปลงสภำพ
ใหพ้ร้อมใชห้รือขำย ไดถู้กน ำไปรวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพยจ์นกวำ่สินทรัพยน์ั้นจะอยูใ่นสภำพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ำมท่ี
มุ่งประสงค ์ ส่วนตน้ทุนกำรกูย้มือ่ืนถือเป็นค่ำใชจ่้ำยในงวดท่ีเกิดรำยกำร ตน้ทุนกำรกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุน
อ่ืนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรกูย้มืนั้น 

4.9 สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 

กลุ่มบริษทับนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตำมรำคำทุน ภำยหลงักำรรับรู้รำยกำรเร่ิมแรก สินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

กลุ่มบริษทัตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกดัอยำ่งมีระบบตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวำ่สินทรัพยน์ั้นเกิดกำรดอ้ยค่ำ 
กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลำกำรตดัจ ำหน่ำยและวิธีกำรตดัจ ำหน่ำยของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่ำวทุกส้ินปีเป็นอยำ่งนอ้ย 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยกุำรใหป้ระโยชน์จ ำกดัมีดงัน้ี 

  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ไม่เกิน 6 ปี 
  ลิขสิทธ์ิในกำรใชง้ำนโปรแกรมคอมพิวเตอร์      10 ปี 
  สิทธิบตัร      10 ปี 
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4.10 ค่ำควำมนิยม  

บริษทัฯบนัทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของค่ำควำมนิยมในรำคำทุน ซ่ึงเท่ำกบัตน้ทุนกำรรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกวำ่มูลค่ำยติุธรรมของ
สินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้ำ หำกมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้ำสูงกวำ่ตน้ทุนกำรรวมธุรกิจ บริษทัฯจะรับรู้ส่วนท่ีสูง
กวำ่น้ีเป็นก ำไรในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนทนัที 

บริษทัฯแสดงค่ำควำมนิยมตำมรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม และจะทดสอบกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมทุกปีหรือ
เม่ือใดกต็ำมท่ีมีขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำเกิดข้ึน 

 เพ่ือวตัถุประสงค์ในกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำ บริษทัฯจะปันส่วนค่ำควำมนิยมท่ีเกิดข้ึนจำกกำรรวมกิจกำรให้กบัหน่วย
สินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด)ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บประโยชน์เพ่ิมข้ึนจำกกำร
รวมกิจกำร และบริษทัฯจะท ำกำรประเมินมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละ
รำยกำร (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด) หำกมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์
ก่อให้เกิดเงินสดต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชี บริษทัฯจะรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน และบริษทัฯ
ไม่สำมำรถกลบับญัชีขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำไดใ้นอนำคต 

4.11 สิทธิกำรเช่ำ 

 สิทธิกำรเช่ำท่ีดิน ตดัจ ำหน่ำยโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยกุำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณเป็นระยะเวลำ 42 ปี 43 ปี และ 99 ปี 

4.12 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ  ำนำจควบคุมบริษทัฯ หรือถูกบริษทัฯควบคุม
ไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วม กำรร่วมคำ้และบุคคลหรือกิจกำรท่ีมีสิทธิออกเสียง
โดยทำงตรงหรือทำงออ้มซ่ึงท ำให้มีอิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำรหรือพนกังำนของ
บริษทัฯท่ีมีอ  ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 

4.13 สัญญำเช่ำระยะยำว 

 สัญญำเช่ำกำรเงิน 

 สัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่ำถือ
เป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่ำหรือมูลค่ำ
ปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแลว้แต่มูลค่ำใดจะต ่ำกวำ่ ภำระผกูพนัตำมสัญญำเช่ำหกัค่ำใชจ่้ำยทำง
กำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ 
สินทรัพยท่ี์ไดม้ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพยท่ี์เช่ำ 

 สัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

 สัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่ำ
ถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตำม
วธีิเส้นตรงตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ 
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4.14 เงนิตรำต่ำงประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นสกุลเงินบำท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนของ
บริษทัฯ รำยกำรต่ำงๆของแต่ละกิจกำรท่ีรวมอยูใ่นงบกำรเงินรวมวดัมูลค่ำดว้ยสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนของแต่ละ
กิจกำรนั้น 

 รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ี
เป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศไดแ้ปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำ
รำยงำน  

ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

4.15 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ สินทรัพยท่ี์ไม่มี
ตวัตน หรือสินทรัพยอ่ื์นของกลุ่มบริษทัหำกมีขอ้บ่งช้ีวำ่สินทรัพยด์งักล่ำวอำจดอ้ยค่ำ และจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำ
ของค่ำควำมนิยมเป็นรำยปี กลุ่มบริษทัรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่ำ                      
ต  ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนหมำยถึงมูลค่ำยติุธรรมหักตน้ทุนในกำรขำยของ
สินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูงกว่ำ ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพย ์กลุ่มบริษทั
ประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตท่ีกิจกำรคำดว่ำจะไดรั้บจำกสินทรัพยแ์ละค ำนวณคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนัโดยใช้
อตัรำคิดลดก่อนภำษีท่ีสะทอ้นถึงกำรประเมินควำมเส่ียงในสภำพตลำดปัจจุบนัของเงินสดตำมระยะเวลำและควำมเส่ียง
ซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพำะของสินทรัพยท่ี์ก ำลงัพิจำรณำอยู ่ในกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมหักตน้ทุนในกำรขำย กลุ่มบริษทัใช้
แบบจ ำลองกำรประเมินมูลค่ำท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมำะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจ ำนวนเงินท่ีกลุ่มบริษทัสำมำรถจะไดม้ำ
จำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำย โดยกำรจ ำหน่ำยนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ำยมีควำมรอบรู้และเตม็ใจในกำร
แลกเปล่ียนและสำมำรถต่อรองรำคำกนัไดอ้ยำ่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกนั 

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  

 หำกในกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นวำ่ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อน
ไดห้มดไปหรือลดลง กลุ่มบริษทัจะประมำณมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยน์ั้น และจะกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำก
กำรดอ้ยค่ำท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรท่ีใชก้  ำหนดมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนภำยหลงัจำกกำร
รับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำคร้ังล่ำสุด โดยมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพ่ิมข้ึนจำกกำรกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำร
ดอ้ยค่ำตอ้งไม่สูงกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีท่ีควรจะเป็นหำกกิจกำรไม่เคยรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยใ์นงวดก่อนๆ 
กลุ่มบริษทัจะบนัทึกกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของก ำไรหรือขำดทุนทนัที  

4.16 ผลประโยชน์ของพนักงำน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 
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 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 กลุ่มบริษทัและพนักงำนไดร่้วมกนัจดัตั้ งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนักงำนจ่ำยสะสมและเงินท่ี                               
กลุ่มบริษทัจ่ำยสมทบใหเ้ป็นรำยเดือน และจะจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือพนกังำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบวำ่ดว้ยกองทุน
ของกลุ่มบริษทั สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจำกสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ำยสมทบ
กองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิดรำยกำร 

 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

 กลุ่มบริษทัมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำนและตำมโครงกำร
ผลตอบแทนพนักงำนอ่ืนๆ ซ่ึงกลุ่มบริษัทถือว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของ
พนกังำน นอกจำกนั้น กลุ่มบริษทัจดัให้มีโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนกังำน ไดแ้ก่ โครงกำรมอบทองค ำ
และเงินตอบแทนกำรปฏิบติังำนครบก ำหนดระยะเวลำ 

 กลุ่มบริษทัค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนและโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำว
อ่ืนของพนกังำนโดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระได้
ท ำกำรประเมินภำระผกูพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั  

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and losses) ส ำหรับโครงกำร
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของ
พนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรหรือขำดทุน 

 ตน้ทุนบริกำรในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ ำนวนในก ำไรหรือขำดทุนทนัทีท่ีมีกำรแกไ้ขโครงกำรหรือลดขนำดโครงกำร หรือ
เม่ือกิจกำรรับรู้ตน้ทุนกำรปรับโครงสร้ำงท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.17 ประมำณกำรหนีสิ้น 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และ
มีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือปลดเปล้ืองภำระผูกพนันั้ น และสำมำรถ
ประมำณมูลค่ำภำระผกูพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ  

4.18 หุ้นสำมญัซ้ือคืน 

 หุ้นสำมญัซ้ือคืนแสดงมูลค่ำในงบแสดงฐำนะกำรเงินดว้ยรำคำทุนเป็นรำยกำรหักจำกส่วนของผูถื้อหุ้นจนกวำ่หุ้นสำมญั
ซ้ือคืนดงักล่ำวจะถูกยกเลิกไปหรือจ ำหน่ำยออกไปใหม่ เม่ือมีกำรจ ำหน่ำยหุน้สำมญัซ้ือคืนออกไปใหม่ ส่ิงตอบแทนใดๆ
ท่ีไดรั้บจำกกำรขำยหรือน ำหุน้ทุนซ้ือคืนออกจ ำหน่ำยใหม่สุทธิจำกตน้ทุนเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงสุทธิจำกภำษีเงินได้
ท่ีเก่ียวขอ้งจะแสดงรวมไวใ้นส่วนของผูถื้อหุน้ 

 ตำมขอ้ก ำหนดของพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2544 วำ่ดว้ยกำรซ้ือหุ้นคืน กำรจ ำหน่ำยหุ้นท่ีซ้ือ
คืนและกำรตดัหุ้นท่ีซ้ือคืนของบริษทั บริษทัตอ้งจ ำหน่ำยหุ้นท่ีซ้ือคืนให้เสร็จส้ินภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด นบัจำกวนัท่ี
ซ้ือหุน้ซ้ือคืนเสร็จส้ิน ถำ้บริษทัไม่จ ำหน่ำยหุน้สำมญัซ้ือคืนภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด ใหบ้ริษทัลดทุนท่ีช ำระแลว้โดยตดั
กบัหุ้นสำมญัซ้ือคืน ทั้งน้ีในกรณีท่ีบริษทัลดทุนผลต่ำงจำกรำคำซ้ือท่ีต ่ำกวำ่มูลค่ำหุ้นท่ีตรำไวจ้ะรับรู้เป็นส่วนเกินทุนจำก
หุน้สำมญัซ้ือคืน 
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4.19 ภำษีเงนิได้  

 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดวำ่จะจ่ำยให้กบัหน่วยงำนจดัเก็บภำษีของรัฐ โดยค ำนวณจำกก ำไร
ทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

 ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ 
วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนั
ส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

 กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู้สินทรัพยภ์ำษี
เงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้ักภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ ำนวนเท่ำท่ีมี
ควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ี
ใชห้กัภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนและจะท ำกำร
ปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำกลุ่มบริษทัจะไม่มีก ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำ
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหำกภำษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรำยกำรท่ีได้
บนัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

4.20 กำรวดัมูลค่ำยุตธิรรม 

 มูลค่ำยติุธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพ่ือโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดย
รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหวำ่งผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วมในตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ กลุ่มบริษทัใช้
รำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพย์
หรือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมำณ
มูลค่ำยติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด  

 ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงินแบ่งออกเป็น
สำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วำ่จะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือทำงออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณข้ึน  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม
ส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ ำ 
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5. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีทีส่ ำคญั 

 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรใน
เร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรดงักล่ำวน้ีส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบ
กำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้
กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 

 ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

 ในกำรประมำณค่ำเผื่อห น้ีสงสั ยจะสูญของลูกห น้ี  ฝ่ำยบ ริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพิ นิจในกำรประมำณกำร                                
ผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยขุองหน้ีท่ีคงคำ้งและ
สภำวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

 ค่ำเผ่ือกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ 

ในกำรประมำณค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ ฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดวำ่
จะเกิดข้ึนจำกสินคำ้คงเหลือนั้น โดยค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บพิจำรณำจำกรำคำท่ีคำดวำ่จะขำยไดต้ำมปกติ
ของธุรกิจหักดว้ยค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยสินคำ้นั้น และค่ำเผื่อส ำหรับสินคำ้เก่ำลำ้สมัย เคล่ือนไหวช้ำหรือเส่ือมคุณภำพ
พิจำรณำจำกอำยโุดยประมำณของสินคำ้แต่ละชนิด 

 ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งท ำกำรประมำณอำยกุำรให้ประโยชน์และมูลค่ำ
คงเหลือเม่ือเลิกใชง้ำนของอำคำรและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำร
เปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและบนัทึกขำดทุน
จำกกำรดอ้ยค่ำหำกคำดวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้ง
ใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยในอนำคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 ค่ำควำมนิยม 

 ในกำรบันทึกและวดัมูลค่ำของค่ำควำมนิยม ณ วนัท่ีได้มำ ตลอดจนกำรทดสอบกำรด้อยค่ำในภำยหลัง ฝ่ำยบริหำร
จ ำเป็นตอ้งประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีคำดวำ่จะไดรั้บในอนำคตจำกสินทรัพย ์หรือ หน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด 
รวมทั้งกำรเลือกอตัรำคิดลดท่ีเหมำะสมในกำรค ำนวณหำมูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้นๆ 

 สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี 

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้ักภำษีและขำดทุนทำงภำษีท่ีไม่ได้
ใชเ้ม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำกลุ่มบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำง
ชัว่ครำวและขำดทุนนั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรว่ำกลุ่มบริษทัควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพยภ์ำษีเงินได ้                                     
รอกำรตดับญัชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไรทำงภำษีท่ีคำดวำ่จะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 
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 ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนักงำน 

 หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน และตำมโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนกังำน 
ประมำณข้ึนตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนต่ำงๆ ในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อตัรำคิดลด 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต อตัรำมรณะ และอตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้ 

 คดฟ้ีองร้อง 

 บริษทัฯมีหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำกกำรถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำย ซ่ึงฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจในกำรประเมินผลของ                                    
คดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้และเช่ือมัน่วำ่จะไม่มีควำมเสียหำยเกิดข้ึนจึงไม่ไดบ้นัทึกประมำณกำรหน้ีสินดงักล่ำว ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลำรำยงำน 

6. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหวำ่งปี กลุ่มบริษทัมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงรำยกำรดงักล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไข
ทำงกำรคำ้และเกณฑ์ตำมท่ีตกลงกนัระหว่ำงกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่ำนั้นตำมปกติธุรกิจโดย
สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

6.1 รำยกำรที่เกดิขึน้ในระหว่ำงปี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

 2561 2560 2561 2560  
รำยกำรธุรกจิกบับริษัทย่อย      
(ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้)      
ขำยสินคำ้ - - 153,657 128,398 รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม 
รำยไดค้่ำเช่ำและบริกำร - - 38,925 30,698 รำคำตำมสัญญำ/รำคำท่ีตกลง 

ร่วมกนั 
รำยไดค้่ำบริหำรจดักำร - - 3,800 3,180 รำคำตำมสัญญำ 
ซ้ือสินคำ้ - - 319,847 304,135 รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม 
ค่ำบริกำรจ่ำย - - 5,044 5,450 รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
เงินปันผลรับ - - 162,410 174,635 ตำมท่ีประกำศจ่ำย 
ขำยสินทรัพยถ์ำวร - - 6,592 23,084 รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม 
ซ้ือสินทรัพยถ์ำวร - - 17,121 14,742 รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม 
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(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

 2561 2560 2561 2560  
รำยกำรธุรกจิกบับริษัทร่วม      
ขำยสินคำ้ 397,963 279,156 397,890 279,156 รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม 
รำยไดค้่ำเช่ำและบริกำร 8,458 6,327 8,458 6,327 รำคำตำมสัญญำ/รำคำท่ีตกลง 

ร่วมกนั 
รำยไดค้่ำบริหำรจดักำร - 450 - 450 รำคำตำมสัญญำ 
ซ้ือสินคำ้ 472,617 464,267 272,241 277,082 รำคำตลำด/รำคำทุนบวกก ำไร 

ส่วนเพ่ิม 
ค่ำบริกำรจ่ำย 1,239 1,627 1,239 1,627 รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
เงินปันผลรับ - - 40,284 31,083 ตำมท่ีประกำศจ่ำย 
ขำยสินทรัพยถ์ำวร 112 - 112 - รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม 
รำยกำรธุรกจิกบักำรร่วมค้ำ      
ขำยสินคำ้ 46,188 61,757 46,026 61,593 รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม 
รำยไดค้่ำเช่ำและบริกำร 541 804 541 804 รำคำตำมสัญญำ/รำคำท่ีตกลง 

ร่วมกนั 
รำยไดค้่ำบริหำรจดักำร 667 1,000 667 1,000 รำคำตำมสัญญำ 
ซ้ือสินคำ้ 152 284 146 284 รำคำตลำด/รำคำทุนบวกก ำไร 

ส่วนเพ่ิม 
ค่ำบริกำรจ่ำย - 210 - 210 รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
เงินปันผลรับ - - 5,000 4,000 ตำมท่ีประกำศจ่ำย 
รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
(ผูบ้ริหำรและญำติของผูบ้ริหำรของบริษทัฯ
เป็นผูถื้อหุน้และเป็นกรรมกำรบริษทั) 

     

ขำยสินคำ้ 413,624 439,977 316,071 330,546 รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม 
รำยไดค้่ำเช่ำและบริกำร 1,675 1,720 1,675 1,675 รำคำตำมสัญญำ/รำคำท่ีตกลง 

ร่วมกนั 
ซ้ือสินคำ้ 43,088 50,794 22,403 35,764 รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม 
ค่ำใชจ่้ำยส่งเสริมกำรขำย 5,031 7,414 5,031 7,414 รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
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6.2 ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี 

 ยอดคงคำ้งระหวำ่งกลุ่มบริษทัและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรำยละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 133,351 107,312 
บริษทัร่วม 185,813 109,070 185,734 109,070 
กำรร่วมคำ้ - 36,694 - 36,658 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน - ผูบ้ริหำรและ 
   ญำติของผูบ้ริหำรของบริษทัฯเป็นผูถื้อหุน้ 
   และเป็นกรรมกำรบริษทั 185,739 201,676 144,002 149,358 

รวม 371,552 347,440 463,087 402,398 
หกั: ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - - (55,000) (50,000) 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 
   (หมำยเหตุ 8) 371,552 347,440 408,087 352,398 

 
ลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - เงินปันผลคำ้งรับ - - 74,050 18,000 
บริษทัยอ่ย - ลูกหน้ีอ่ืน - - 5,852 6,354 
บริษทัร่วม - เงินปันผลคำ้งรับ 19,080 4,800 19,080 4,800 
บริษทัร่วม - ลูกหน้ีอ่ืน 2,870 1,359 2,870 1,359 
กำรร่วมคำ้ - 156 - 156 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน - ผูบ้ริหำรและ     
   ญำติของผูบ้ริหำรของบริษทัฯเป็นผูถื้อหุน้     

   และเป็นกรรมกำรบริษทั 40 75 40 75 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 21,990 6,390 101,892 30,744 
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(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 52,345 66,769 
บริษทัร่วม 91,742 74,164 54,895 48,017 
กำรร่วมคำ้ - 77 - 77 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน - ผูบ้ริหำรและ     
   ญำติของผูบ้ริหำรของบริษทัฯเป็นผูถื้อหุน้     

   และเป็นกรรมกำรบริษทั 10,823 12,520 10,341 7,835 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 102,565 86,761 117,581 122,698 

     
เจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 3,175 6,067 
บริษทัร่วม 390 306 390 279 
กำรร่วมคำ้ - 225 - 225 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน - ญำติของผูบ้ริหำร     
   ของบริษทัฯเป็นผูถื้อหุน้และเป็นกรรมกำร     

   บริษทั 721 3 13 3 

รวมเจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,111 534 3,578 6,574 

6.3 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรทีส่ ำคญั 

 ในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัมีค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำนท่ีให้แก่กรรมกำรและ
ผูบ้ริหำรท่ีส ำคญั ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 
ค่ำตอบแทนกรรมกำร 2,093 2,237 2,093 2,237 
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำคญั     
   ผลประโยชน์ระยะสั้น 105,436 109,311 58,632 61,494 
   ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 2,615 3,758 1,839 2,759 
   ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืน 81 30 77 25 

รวม 110,225 115,336 62,641 66,515 
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7. เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 
เงินสด 4,465 4,961 2,217 2,508 
เช็คในมือ 19,453 16,248 18,603 16,248 
เงินฝำกธนำคำร     

- บญัชีกระแสรำยวนั 158,454 134,992 46,981 20,634 
- บญัชีออมทรัพย ์ 190,849 134,010 127,326 96,146 
- บญัชีเงินฝำกประจ ำ 1,350 190 - - 

รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 374,571 290,401 195,127 135,536 

8. ลูกหนีก้ำรค้ำ 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 6.2)     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 295,590 233,171 284,649 228,858 
คำ้งช ำระ     

ไม่เกิน 3 เดือน 75,962 106,290 98,972 78,817 
3 - 6 เดือน - 7,979 940 8,891 
6 - 12 เดือน - - 1,670 2,094 
มำกกวำ่ 12 เดือน - - 76,856 83,738 

รวม 371,552 347,440 463,087 402,398 

หกั: ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - - (55,000) (50,000) 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 371,552 347,440 408,087 352,398 
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(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 1,260,649 1,258,910 657,397 813,260 
คำ้งช ำระ     

ไม่เกิน 3 เดือน 372,904 510,330 258,726 419,199 
3 - 6 เดือน 39,376 53,192 30,738 50,286 
6 - 12 เดือน 19,176 27,631 14,265 22,460 
มำกกวำ่ 12 เดือน 30,492 23,593 19,625 12,991 

รวม 1,722,597 1,873,656 980,751 1,318,196 

หกั: ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (21,805) (15,796) (13,561) (7,561) 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 1,700,792 1,857,860 967,190 1,310,635 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 2,072,344 2,205,300 1,375,277 1,663,033 

กลุ่มบริษทัมีนโยบำยกำรให้สินเช่ือทำงกำรคำ้ส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัและลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำร                                          
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั เป็นเวลำ 15 ถึง 90 วนั และ 30 ถึง 180 วนั ตำมล ำดบั 

9. สินค้ำคงเหลือ 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

  
รำคำทุน 

รำยกำรปรับลดรำคำทุนให้
เป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคำ้คงเหลือ-สุทธิ 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 942,101 921,596 (25,848) (23,856) 916,253 897,740 
สินคำ้ระหวำ่งผลิต 299,527 266,721 (6,850) (3,626) 292,677 263,095 
วตัถุดิบ 374,186 319,530 (1,101) (1,500) 373,085 318,030 
วสัดุคงเหลือ 146,475 148,295 (3,859) (2,172) 142,616 146,123 
แม่พิมพมี์ไวเ้พ่ือขำย 14,784 953 - - 14,784 953 
สินคำ้ระหวำ่งทำง 32,248 46,571 - - 32,248 46,571 

รวมสินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 1,809,321 1,703,666 (37,658) (31,154) 1,771,663 1,672,512 
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(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  
รำคำทุน 

รำยกำรปรับลดรำคำทุนให้
เป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคำ้คงเหลือ-สุทธิ 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 724,599 741,497 (10,573) (12,500) 714,026 728,997 
สินคำ้ระหวำ่งผลิต 147,021 158,329 (559) (320) 146,462 158,009 
วตัถุดิบ 168,288 221,886 (1,101) (1,500) 167,187 220,386 
วสัดุคงเหลือ 132,120 136,698 (3,487) (1,800) 128,633 134,898 
แม่พิมพมี์ไวเ้พ่ือขำย 1,993 770 - - 1,993 770 
สินคำ้ระหวำ่งทำง 8,206 660 - - 8,206 660 

รวมสินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 1,182,227 1,259,840 (15,720) (16,120) 1,166,507 1,243,720 

 ในระหวำ่งปีปัจจุบนั กลุ่มบริษทับนัทึกกำรปรับลดรำคำทุนของสินคำ้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นจ ำนวน 7 ลำ้นบำท 
โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขำย (เฉพำะบริษทัฯ: บนัทึกกลบัรำยกำรปรับลดมูลค่ำสินคำ้คงเหลือเป็นจ ำนวน 0.4 ลำ้นบำท 
โดยน ำไปหกัจำกมูลค่ำของสินคำ้คงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในระหวำ่งปี)  

 ในระหวำ่งปี 2560 กลุ่มบริษทับนัทึกกลบัรำยกำรปรับลดมูลค่ำสินคำ้คงเหลือเป็นจ ำนวน 6 ลำ้นบำท โดยน ำไปหักจำกมูลค่ำของ
สินคำ้คงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในระหวำ่งปี (เฉพำะบริษทัฯ: ไม่มี) 

10.  เงนิฝำกธนำคำรทีต่ิดภำระค ำ้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 ยอดคงเหลือของเงินฝำกธนำคำรท่ีติดภำระค ้ ำประกัน คือ เงินฝำกประจ ำของบริษัทย่อย จ ำนวน 7                     
ลำ้นบำท ท่ีไดน้ ำไปใชเ้ป็นหลกัค ้ำประกนัส ำหรับประกนัภำษี ค  ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำและอ่ืนๆ (2560: 6 ลำ้นบำท) 

11. เงนิลงทุนเผ่ือขำย 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 
รำคำทุน 39,980 39,980 39,980 39,980 
บวก: กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรมของ               

เงินลงทุนเผื่อขำย 18,820 25,420 18,820 25,420 

มูลค่ำยติุธรรม 58,800 65,400 58,800 65,400 
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12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  

12.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  สัดส่วนของกำรถือหุ้น เงนิลงทุนตำมวธีิรำคำทุน เงนิปันผลที่บริษทัฯรับระหว่ำงปี 

 ทุนช ำระแล้ว 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

รำคำทุน 
ค่ำเผ่ือ 

กำรด้อยค่ำ 
รำคำตำม 

บัญชี - สุทธิ รำคำทุน 
ค่ำเผ่ือ 

กำรด้อยค่ำ 
รำคำตำม 

บัญชี - สุทธิ 
  

บริษทัย่อย            
บริษทัในประเทศ            
บริษทั โครำช ไทย เทค จ ำกดั 30 ลำ้นบำท 100.0 100.0 30,000 - 30,000 30,000 - 30,000 135,000 150,000 
บริษทั ศรีไทย นำโนพลำส จ ำกดั 40 ลำ้นบำท 100.0 100.0 40,756 - 40,756 40,756 - 40,756 5,000 - 
บริษทั ศรีไทย-ออ๊ตโต ้(ประเทศไทย) จ ำกดั* 10 ลำ้นบำท  75.0 - 12,098 - 12,098 - - - 4,050 - 
บริษทั ศรีไทย โมลดส์ จ ำกดั 100 ลำ้นบำท 71.0 71.0 82,000 - 82,000 82,000 - 82,000 - - 
บริษทั ศรีไทย มิยำกำวำ จ ำกดั 120 ลำ้นบำท 51.0 51.0 61,200 - 61,200 61,200 - 61,200 18,360 12,240 
บริษทั พี.อี.ที. บโลว ์จ ำกดั ** 20 ลำ้นบำท - 100.0 - - - 20,000 (20,000) - - - 
    226,054 - 226,054 233,956 (20,000) 213,956 162,410 162,240 
บริษทัต่ำงประเทศ            
Srithai (Vietnam) Co., Ltd. 782,082 ลำ้นเวียดนำมดอง 100.0 100.0 1,229,036 - 1,229,036 1,229,036 - 1,229,036 - 12,395 
Srithai Superware Manufacturing Pvt. Ltd. 720 ลำ้นอินเดียรูปี 100.0 100.0 482,130 - 482,130 482,130 - 482,130 - - 
Srithai Superware India Ltd.  43 ลำ้นอินเดียรูปี 82.4 82.4 25,090 (25,090) - 25,090 (25,090) - - - 

    1,736,256 (25,090) 1,711,166 1,736,256 (25,090) 1,711,166 - 12,395 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย    1,962,310 (25,090) 1,937,220 1,970,212 (45,090) 1,925,122 162,410 174,635 
 

   (หน่วย: ลำ้นเวียดนำมดอง) 
  สัดส่วนของกำรถือหุ้น เงนิลงทุนตำมวธีิรำคำทุน 
 ทุนช ำระแล้ว 2561 2560 2561 2560 
  (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษทัย่อยโดยอ้อม      
บริษทัย่อยของ Srithai (Vietnam) Co., Ltd.      
Srithai (Hanoi) Co., Ltd. 424,920 ลำ้นเวียดนำมดอง 100.0 100.0 424,920 424,920 
    (เทียบเท่ำ 663 ลำ้นบำท) (เทียบเท่ำ 663 ลำ้นบำท) 

*   เปล่ียนสถำนะเงินลงทุนจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้เป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตั้งแต่วนัท่ี 23 สิงหำคม 2561 (หมำยเหตุ 12.3 ข) 

** บริษทัยอ่ยจดทะเบียนเลิกบริษทัและช ำระบญัชีเสร็จส้ินแลว้ในปี 2561 (หมำยเหตุ 12.3 ก) 



 

21 

12.2 กำรเปล่ียนแปลงในรำคำตำมบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี  

12.3 เหตุกำรณ์ส ำคญัในระหวำ่งปี 

ก) กำรช ำระบัญชีของบริษัทย่อย 

บริษทั พี.อี.ที. บโลว ์จ ำกดั 

บริษทั พี.อี.ที. บโลว ์จ ำกดั ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพำณิชย ์เม่ือวนัท่ี 2 ธันวำคม 2559 บริษทัย่อย

ดงักล่ำวไดช้ ำระบญัชีแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 8 มีนำคม 2561โดยบริษทัฯมีเงินลงทุนจ ำนวน 20 ลำ้นบำท ซ่ึงไดบ้นัทึก                                     

ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนไวเ้ตม็จ ำนวน บริษทัฯไดรั้บเงินคืนทุนเป็นจ ำนวน 1 ลำ้นบำท จำกกำรช ำระบญัชีของ

บริษทัยอ่ยดงักล่ำว 

ข) กำรลงทุนเพิม่และกำรเปลีย่นสถำนะเงนิลงทุนจำกเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำเป็นเงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

บริษทั ศรีไทย-ออ๊ตโต ้(ประเทศไทย) จ ำกดั 

เม่ือวันท่ี  11 พฤษภำคม 2561 คณะกรรมกำรบริษัทได้อนุมัติให้บริษัทฯลงทุนเพ่ิมในบริษัท ศรีไทย-อ๊อตโต ้                           

(ประเทศไทย) จ ำกดั โดยกำรรับโอนหุ้นสำมญัในบริษทั ศรีไทย-อ๊อตโต ้(ประเทศไทย) จ ำกดั จำกผูถื้อหุ้นเดิมรำยหน่ึง

คิดเป็นจ ำนวนเงิน 7 ลำ้นบำท บริษทัฯไดช้ ำระค่ำหุน้โดยกำรหกักลบลบหน้ีท่ีบริษทัในเครือของผูถื้อหุน้ดงักล่ำวคงคำ้ง

ช ำระบริษทัฯ และไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนหุ้นและเปล่ียนแปลงผูถื้อหุ้นกบักระทรวงพำณิชย ์เม่ือวนัท่ี 23 สิงหำคม 

2561 ภำยหลงักำรรับโอนหุ้นสำมญัดงักล่ำว สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษทัฯเพ่ิมข้ึนจำกเดิมร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 75 

ส่งผลให้สถำนะเงินลงทุนของบริษทัฯในบริษทั ศรีไทย-อ๊อตโต ้(ประเทศไทย) จ ำกดั เปล่ียนจำกกำรร่วมคำ้มำเป็น

บริษทัยอ่ย 

 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 วธีิรำคำทุน 

 2561 2560 

รำคำตำมบญัชีตน้ปี 1,925,122 1,925,122 

กำรเปล่ียนสถำนะเงินลงทุนจำกกำรร่วมคำ้เป็นบริษทัยอ่ย 12,098 - 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี 1,937,220 1,925,122 
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มูลค่ำของสินทรัพยท่ี์ระบุได้ท่ีได้มำ หน้ีสินท่ีรับมำ และส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุมใน บริษทั ศรีไทย-อ๊อตโต ้
(ประเทศไทย) จ ำกดั ณ วนัท่ีรับโอนหุน้ มีรำยละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 มูลค่ำยติุธรรม 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 14,974 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 23,468 
สินคำ้คงเหลือ 6,241 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 7 
เงินฝำกธนำคำรท่ีติดภำระค ้ำประกนั 1,161 
อุปกรณ์ 18,989 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน (39,879) 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (40) 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน (1,415) 

สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ย 23,506 
หกั: ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุมตำมวธีิสัดส่วนควำมเป็นเจำ้ของ 
             ของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือ (5,877) 

สัดส่วนตำมส่วนไดเ้สียของกิจกำรในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือ 17,629 

  
ตน้ทุนกำรซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย * 22,760 

หกั: สัดส่วนตำมส่วนไดเ้สียของกิจกำรในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือ (17,629) 

ค่ำควำมนิยม 5,131 

  
* มูลค่ำตำมบญัชีตำมวธีิส่วนไดเ้สียของส่วนไดเ้สียท่ีถืออยูก่่อนกำรรวมธุรกิจ 11,566 
 ก ำไรจำกกำรเปล่ียนสถำนะเงินลงทุน 4,096 

 มูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุนท่ีไดม้ำโดยกำรหกักลบลบหน้ี 7,098 

 ตน้ทุนกำรซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 22,760 

  
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดของบริษทัยอ่ย 14,974 

หกั: เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - 

เงินสดรับสุทธิจำกกำรซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14,974 
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12.4 รำยละเอียดของบริษัท ศรีไทย มิยำกำวำ จ ำกัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย มีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุมท่ีมีสำระส ำคญั
ดงัต่อไปน้ี  

 (หน่วย: พนับำท) 

บริษทั 

สัดส่วนท่ีถือโดย 
ส่วนไดเ้สีย 

ท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจ
ควบคุมในบริษทัยอ่ย

สะสม 

ก ำไรท่ีแบ่งใหก้บัส่วน                      
ไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจ

ควบคุมในบริษทัยอ่ยใน
ระหวำ่งปี 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั ศรีไทย มิยำกำวำ จ ำกดั 49.0 49.0 240,029 247,390 11,550 29,599 

 ขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษทั ศรีไทย มิยำกำวำ จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุมท่ีมี
สำระส ำคญั ซ่ึงเป็นขอ้มูลก่อนกำรตดัรำยกำรระหวำ่งกนั  

 สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน 
 (หน่วย: พนับำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2561 2560 

สินทรัพยห์มุนเวียน 335,968 250,855 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 623,714 622,258 
หน้ีสินหมุนเวยีน 308,375 272,975 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 150,345 87,851 

 สรุปรำยกำรก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 
 (หน่วย: พนับำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2561 2560 

รำยได ้ 1,004,449 1,081,754 
ก ำไร 22,080 53,793 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 2,595 - 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม 24,675 53,793 

 สรุปรำยกำรกระแสเงินสด 
 (หน่วย: พนับำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2561 2560 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 61,116 112,374 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน (49,530) (12,119) 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน (8,681) (102,589) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ 2,905 (2,334) 



 

24 

13. เงนิลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ 

13.1  เงนิลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ มรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี ้
    (หน่วย: พนับำท) 
     งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

    สัดส่วนของกำรถือหุ้น เงนิลงทุนตำมวธีิส่วนได้เสีย เงนิลงทุนตำมวธีิรำคำทุน 

      2561 2560 

  ประเทศที่       ค่ำเผ่ือ รำคำตำม  ค่ำเผ่ือ รำคำตำม 

 ประเภทกจิกำร จดทะเบียน ทุนช ำระแล้ว 2561 2560 2561 2560 รำคำทุน กำรด้อยค่ำ บัญชี - สุทธิ รำคำทุน กำรด้อยค่ำ บัญชี - สุทธิ 

    (ร้อยละ) (ร้อยละ)         
บริษัทร่วม              
บริษัทในประเทศ              
บริษทั ศรีไทย ซนัโค จ ำกดั จ ำหน่ำยผลิตภณัฑพ์ลำสติก ไทย 20 ลำ้นบำท 48.0 48.0 16,038 20,320 9,599 - 9,599 9,599 - 9,599 
บริษทั ไทย เอม็เอฟซี จ ำกดั ผลิตและจ ำหน่ำยผงเมลำมีน ไทย 200 ลำ้นบำท 45.0 45.0 109,173 107,177 90,000 - 90,000 90,000 - 90,000 
บริษทั ชีวำมำลำ จ ำกดั ผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑพ์ลำสติก

และเมลำมีน ไทย 49.8 ลำ้นบำท 40.0 40.0 43,058 39,447 19,920 - 19,920 19,920 - 19,920 
บริษทั ศรีไทยบรรจุภณัฑ ์จ ำกดั ผลิตและจ ำหน่ำยบรรจุภณัฑ ์ ไทย 60 ลำ้นบำท 39.2 39.2 38,825 38,468 27,156 - 27,156 27,156 - 27,156 
บริษทั เอส.เค.ไอ. เซรำมิคส์ จ  ำกดั เลิกกิจกำร (หมำยเหตุ 13.4 ก) ไทย 125 ลำ้นบำท - 42.0 - - - - - 52,500 (52,500) - 
บริษทั โซโค๊ะ ศรีไทย จ ำกดั จดทะเบียนเลิกบริษทัแลว้ 

   และอยูใ่นระหว่ำงกำรช ำระบญัชี ไทย 250 ลำ้นบำท 24.0 24.0 - - 48,385 (48,385) - 48,385 (48,385) - 
      207,094 205,412 195,060 (48,385) 146,675 247,560 (100,885) 146,675 
บริษัทต่ำงประเทศ              
PT. Srithai Maspion Indonesia ผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑเ์มลำมีน อินโดนีเซีย 10,394 ลำ้นรูเปีย 32.5 32.5 11,703 13,104 37,438 - 37,438 37,438 - 37,438 

      11,703 13,104 37,438 - 37,438 37,438 - 37,438 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม      218,797 218,516 232,498 (48,385) 184,113 284,998 (100,885) 184,113 

กำรร่วมค้ำ              
บริษัทในประเทศ              
บริษทั ศรีไทย-ออ๊ตโต ้(ประเทศไทย) 

จ ำกดั* จ ำหน่ำยผลิตภณัฑพ์ลำสติก ไทย 10 ลำ้นบำท - 50.0 - 15,177        - - - 5,000 - 5,000 

รวมเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้      - 15,177 - - - 5,000 - 5,000 

* เปล่ียนสถำนะเงินลงทุนจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้เป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตั้งแต่วนัท่ี 23 สิงหำคม 2561 (หมำยเหตุ 12.3 ข) 
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13.2 กำรเปล่ียนแปลงในรำคำตำมบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 บริษทัร่วม 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 วธีิส่วนไดเ้สีย วิธีรำคำทุน 

 2561 2560 2561 2560 
รำคำตำมบญัชีตน้ปี 218,516 214,374 184,113 184,113 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม 41,756 36,508 - - 
เงินปันผลรับ (40,284) (31,083) - - 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ (1,191) (1,283) - - 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี 218,797 218,516 184,113 184,113 

 กำรร่วมคำ้ 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 วธีิส่วนไดเ้สีย วิธีรำคำทุน 

 2561 2560 2561 2560 
รำคำตำมบญัชีตน้ปี 15,177 17,663 5,000 5,000 
กำรลงทุนเพ่ิม 7,098 - 7,098 - 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 1,389 1,514 - - 
เงินปันผลรับ (5,000) (4,000) - - 
ก ำไรจำกกำรเปล่ียนสถำนะเงินลงทุน 4,096 - - - 
กำรเปล่ียนสถำนะเงินลงทุนจำก     
     กำรร่วมคำ้เป็นบริษทัยอ่ย (22,760) - (12,098) - 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - 15,177 - 5,000 
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13.3 ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนและเงินปันผลรับ 

ในระหว่ำงปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนจำกกำรลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมคำ้ในงบกำรเงินรวม และรับรู้                            
เงินปันผลรับจำกบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ดงักล่ำวในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ส่วนแบ่งก ำไร/ขำดทุนจำก 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

และกำรร่วมคำ้ในระหวำ่งปี 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯ 
รับในระหวำ่งปี 

 2561 2560 2561 2560 
บริษทัร่วม     
บริษทั ศรีไทย ซนัโค จ ำกดั 5,318 5,989 9,599 7,200 
บริษทั ไทย เอม็เอฟซี จ ำกดั 15,496 11,016 13,500 14,850 
บริษทั ชีวำมำลำ จ ำกดั 13,691 10,722 10,080 4,800 
บริษทั ศรีไทยบรรจุภณัฑ ์จ ำกดั 3,884 5,142 3,528 2,352 
PT. Srithai Maspion Indonesia 3,367 3,639 3,577 1,881 

รวมบริษทัร่วม 41,756 36,508 40,284 31,083 

กำรร่วมคำ้     
บริษทั ศรีไทย-ออ๊ตโต ้(ประเทศไทย) จ ำกดั* 1,389 1,514 5,000 4,000 
รวมกำรร่วมคำ้ 1,389 1,514 5,000 4,000 

รวมบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 43,145 38,022 45,284 35,083 

* เปล่ียนสถำนะเงินลงทุนจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้เป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตั้งแต่วนัท่ี 23 สิงหำคม 2561 

13.4 เหตุกำรณ์ส ำคญัในระหวำ่งปี 

 ก) กำรช ำระบัญชีของบริษัทร่วม 

บริษทั เอส.เค.ไอ. เซรำมิคส์ จ ำกดั 

บริษทั เอส.เค.ไอ. เซรำมิคส์ จ ำกดั ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพำณิชย ์เม่ือวนัท่ี 16 กุมภำพนัธ์ 2553 จำกกำรช ำระ
บญัชีปรำกฏวำ่สินทรัพยข์องบริษทัร่วมไม่เพียงพอช ำระหน้ีสิน ศำลจึงมีค ำสั่งใหบ้ริษทัร่วมเป็นบริษทัลม้ละลำย โดยมีค ำสั่ง
ปิดคดีเม่ือวนัท่ี 21 กุมภำพนัธ์ 2561 บริษทัฯจึงบนัทึกตดัจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่ำว ซ่ึงไดบ้นัทึกค่ำเผื่อส ำรอง
กำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนไวเ้ตม็จ ำนวนแลว้ 

ข) กำรลงทุนเพิม่และกำรเปลีย่นสถำนะเงนิลงทุนจำกเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำเป็นเงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

กำรเปล่ียนสถำนะเงินลงทุนในบริษทั ศรีไทย-อ๊อตโต ้(ประเทศไทย) จ ำกดั จำกกำรร่วมคำ้เป็นบริษทัยอ่ยไดอ้ธิบำยไวใ้น
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 12.3 (ข) 
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13.5 ขอ้มูลของบริษทัร่วม 

ก) ขอ้มูลทำงกำรเงินของบริษทัร่วมท่ีมีสำระส ำคญั 

สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน   

 (หน่วย: พนับำท) 
 บริษทั ไทย เอม็เอฟซี จ ำกดั 
 2561 2560 

สินทรัพยห์มุนเวียน 323,214 281,871 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 59,373 56,679 
หน้ีสินหมุนเวยีน (125,611) (90,678) 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน (10,945) (5,179) 
สินทรัพย์สุทธิ 246,031 242,693 
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 45.0 45.0 
สัดส่วนตำมส่วนได้เสียของกจิกำรในสินทรัพย์ - สุทธิ 110,714 109,212 
กำรตดัรำยกำรระหวำ่งกนั (1,541) (2,035) 
มูลค่ำตำมบัญชีของส่วนได้เสียของกจิกำรในบริษัทร่วม 109,173 107,177 

สรุปรำยกำรก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

 (หน่วย: พนับำท) 
 บริษทั ไทย เอม็เอฟซี จ ำกดั 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2561 2560 
รำยได ้ 964,337 865,906 
ก ำไร  34,390 21,568 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม 34,390 21,568 

ข) บริษทัร่วมท่ีแต่ละกิจกำรไม่มีสำระส ำคญั 

 กลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมท่ีไม่มีสำระส ำคญั ซ่ึงไดบ้นัทึกเงินลงทุนโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย ประกอบดว้ย
รำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 2561 2560 

มูลค่ำตำมบญัชีโดยรวมของส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมท่ีไม่มีสำระส ำคญั 109,624 111,339 
   
จ ำนวนรวมของส่วนแบ่งในบริษทัร่วม:   
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 26,260 25,492 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม 26,260 25,492 
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13.6 ขอ้มูลของกำรร่วมคำ้ 

 กลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสียในกำรร่วมคำ้ท่ีไม่มีสำระส ำคัญ ซ่ึงได้บันทึกเงินลงทุนโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย ประกอบด้วย
รำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 2561 2560 

มูลค่ำตำมบญัชีโดยรวมของส่วนไดเ้สียในกำรร่วมคำ้ท่ีไม่มีสำระส ำคญัซ่ึง
กิจกำรบนัทึกบญัชีตำมวธีิส่วนไดเ้สีย - 15,177 

   
จ ำนวนรวมของส่วนแบ่งในกำรร่วมคำ้:   
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 1,389 1,514 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม 1,389 1,514 

14. เงนิลงทุนระยะยำวอ่ืน 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 
เงินลงทุนในตรำสำรทุน - ในประเทศ 116,016 116,016 50,170 50,170 
หกั: ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน (3,000) (3,000) (3,000) (3,000) 

รวมเงินลงทุนระยะยำวอ่ืน - สุทธิ 113,016 113,016 47,170 47,170 

15. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

มูลค่ำตำมบญัชีของอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  ท่ีดินพร้อม   ท่ีดินพร้อม  

 ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้ำง รวม ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้ำง รวม 

31 ธันวำคม 2561:       
รำคำทุน 27,250 207,821 235,071 201,543 389,423 590,966 

หกั: ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (105,339) (105,339) - (95,836) (95,836) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 27,250 102,482 129,732 201,543 293,587 495,130 

31 ธันวำคม 2560:       
รำคำทุน 27,250 200,567 227,817 201,543 382,169 583,712 

หกั: ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (98,230) (98,230) - (88,727) (88,727) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 27,250 102,337 129,587 201,543 293,442 494,985 
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 กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบญัชีของอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนส ำหรับปี 2561 และ 2560 แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 

รำคำตำมบญัชีตน้ปี 129,587 125,877 494,985 491,275 
จดัประเภทบญัชีใหม่ (หมำยเหตุ 16)     

- รำคำทุน 7,254 12,535 7,254 12,535 
- ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (781) (2,920) (781) (2,920) 

ค่ำเส่ือมรำคำ (6,328) (5,905) (6,328) (5,905) 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี 129,732 129,587 495,130 494,985 

มูลค่ำยติุธรรมของอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 
ท่ีดิน  435,352 434,910 435,352 434,910 
ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง 848,330 735,760 833,240 720,670 

มูลค่ำยติุธรรมของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนขำ้งตน้ประเมินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระโดยใชว้ิธีรำคำตลำดส ำหรับท่ีดิน
และวิธีตน้ทุนทดแทนส ำหรับอำคำรส่ิงปลูกสร้ำง ซ่ึงผูป้ระเมินรำคำอิสระมีคุณสมบติัของผูเ้ช่ียวชำญในวิชำชีพ และมี
ประสบกำรณ์ในท ำเลท่ีตั้งและประเภทของอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนท่ีมีกำรประเมินนั้น 

16. ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงนิรวม 

 

ท่ีดินและ

อำคำร 

ส่วนปรับปรุง

ท่ีดินและ

อำคำร 

เคร่ืองจกัร

และอุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง

และอุปกรณ์

ส ำนกังำน ยำนพำหนะ 

สินทรัพย์

ระหวำ่งติดตั้ง รวม 

รำคำทุน:        

1 มกรำคม 2560 1,501,078 547,817 8,436,959 278,078 107,537 548,517 11,419,986 

ซ้ือเพิ่ม 36,313 12,599 182,071 10,383 3,483 261,379 506,228 

จ ำหน่ำย - (1,879) (53,916) (7,480) (23,133) - (86,408) 

ตดัจ่ำย - (6,022) (28,652) (97) - - (34,771) 

โอน - 2,353 590,130 65 - (592,548) - 

จดัประเภทบญัชีใหม่  (12,535)* - (57) (79) - - (12,671) 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (24,415) (4,492) (218,249) (1,506) (636) (28,033) (277,331) 

31 ธนัวำคม 2560 1,500,441 550,376 8,908,286 279,364 87,251 189,315 11,515,033 
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(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงนิรวม 

 

ท่ีดินและ

อำคำร 

ส่วนปรับปรุง

ท่ีดินและ

อำคำร 

เคร่ืองจกัร

และอุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง

และอุปกรณ์

ส ำนกังำน ยำนพำหนะ 

สินทรัพย์

ระหวำ่งติดตั้ง รวม 

ซ้ือเพิ่ม 162 9,608 151,350 5,694 - 82,884 249,698 
จ ำหน่ำย - (11,771) (69,333) (11,989) (12,486) - (105,579) 
ตดัจ่ำย - - (41,896) (2,537) - - (44,433) 
โอน (324) 359 214,016 - - (214,051) - 
จดัประเภทบญัชีใหม่  (7,254)* - (4,384) (110) - - (11,748) 
ซ้ือบริษทัยอ่ยระหวำ่งปี - - 29,020 4,314 - - 33,334 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (12,478) (241) (24,352) (737) (104) (364) (38,276) 

31 ธนัวำคม 2561 1,480,547 548,331 9,162,707 273,999 74,661 57,784 11,598,029 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม:        
1 มกรำคม 2560 486,260 427,565 4,140,651 227,102 73,471 - 5,355,049 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 49,992 26,498 694,432 17,649 6,060 - 794,631 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย - (1,879) (28,697) (7,290) (23,133) - (60,999) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีตดัจ่ำย - (3,507) (19,934) (89) - - (23,530) 
จดัประเภทบญัชีใหม่  (2,920)* - (2) (14) - - (2,936) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (4,201) (1,721) (59,251) (686) (319) - (66,178) 

31 ธนัวำคม 2560 529,131 446,956 4,727,199 236,672 56,079 - 5,996,037 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 48,302 23,004 693,345 16,253 6,021 - 786,925 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย - (11,058) (40,441) (11,574) (9,447) - (72,520) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีตดัจ่ำย - - (35,770) (2,470) - - (38,240) 
จดัประเภทบญัชีใหม่  (781)* - (3,210) (79) - - (4,070) 
ซ้ือบริษทัยอ่ยระหวำ่งปี - - 11,525 2,820 - - 14,345 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (2,023) (150) (8,043) (523) (50) - (10,789) 

31 ธนัวำคม 2561 574,629 458,752 5,344,605 241,099 52,603 - 6,671,688 

ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ:        
1 มกรำคม 2560 - - - - - - - 
เพิ่มข้ึนระหวำ่งปี - 805 28,782 - - - 29,587 

31 ธนัวำคม 2560 - 805 28,782 - - - 29,587 
จ ำหน่ำย - (805) (11,782) - - - (12,587) 

31 ธนัวำคม 2561 - - 17,000 - - - 17,000 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี:        
31 ธนัวำคม 2560 971,310 102,615 4,152,305 42,692 31,172 189,315 5,489,409 

31 ธนัวำคม 2561 905,918 89,579 3,801,102 32,900 22,058 57,784 4,909,341 

* เปิดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 15 
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(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 

ท่ีดินและ
อำคำร 

ส่วนปรับปรุง
ท่ีดินและ
อำคำร 

เคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง
และอุปกรณ์
ส ำนกังำน ยำนพำหนะ 

สินทรัพย์
ระหวำ่งติดตั้ง รวม 

รำคำทุน:        
1 มกรำคม 2560 1,069,512 489,810 5,744,565 239,005 80,722 184,467 7,808,081 
ซ้ือเพิ่ม 35,694 9,774 120,073 7,405 2,605 163,034 338,585 
จ ำหน่ำย - (1,879) (92,653) (7,171) (20,620) - (122,323) 
ตดัจ่ำย - (6,022) (26,395) (97) - - (32,514) 
โอน - 74 204,122 - - (204,196) - 
จดัประเภทบญัชีใหม่ (หมำยเหตุ 15) (12,535) - - - - - (12,535) 

31 ธนัวำคม 2560 1,092,671 491,757 5,949,712 239,142 62,707 143,305 7,979,294 
ซ้ือเพิ่ม - 2,233 59,992 2,755 - 33,687 98,667 
จ ำหน่ำย - (11,771) (39,266) (9,205) (10,803) - (71,045) 
ตดัจ่ำย - - (44,752) (2,458) - - (47,210) 
โอน - - 141,818 - - (141,818) - 
จดัประเภทบญัชีใหม่ (หมำยเหตุ 15) (7,254) - - - - - (7,254) 

31 ธนัวำคม 2561 1,085,417 482,219 6,067,504 230,234 51,904 35,174 7,952,452 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม:        
1 มกรำคม 2560 357,187 398,545 3,141,298 202,614 53,709 - 4,153,353 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 26,703 19,068 445,661 12,411 4,155 - 507,998 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย - (1,879) (49,585) (7,011) (20,620) - (79,095) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีตดัจ่ำย - (3,507) (18,485) (89) - - (22,081) 
จดัประเภทบญัชีใหม่ (หมำยเหตุ 15) (2,920) - - - - - (2,920) 

31 ธนัวำคม 2560 380,970 412,227 3,518,889 207,925 37,244 - 4,557,255 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 26,534 15,831 434,234 11,243 4,205 - 492,047 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย - (11,058) (16,176) (8,780) (7,763) - (43,777) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีตดัจ่ำย - - (39,338) (2,446) - - (41,784) 
จดัประเภทบญัชีใหม่ (หมำยเหตุ 15) (781) - - - - - (781) 

31 ธนัวำคม 2561 406,723 417,000 3,897,609 207,942 33,686 - 4,962,960 

ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ:        
1 มกรำคม 2560 - - - - - - - 
เพิ่มข้ึนระหวำ่งปี - 805 28,782 - - - 29,587 

31 ธนัวำคม 2560 - 805 28,782 - - - 29,587 
จ ำหน่ำย - (805) (11,782) - - - (12,587) 

31 ธนัวำคม 2561 - - 17,000 - - - 17,000 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี:        
31 ธนัวำคม 2560 711,701 78,725 2,402,041 31,217 25,463 143,305 3,392,452 

31 ธนัวำคม 2561 678,694 65,219 2,152,895 22,292 18,218 35,174 2,972,492 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของยำนพำหนะซ่ึงไดม้ำภำยใตส้ัญญำเช่ำทำงกำรเงินโดยมีมูลค่ำสุทธิ                         
ตำมบญัชีเป็นจ ำนวนเงิน 1 ลำ้นบำท (2560: 2 ลำ้นบำท) (เฉพำะบริษทัฯ: ไม่มี) 

บริษทัยอ่ยไดน้ ำท่ีดิน อำคำรและเคร่ืองจกัรส่วนหน่ึงไปค ้ำประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้มืระยะยำวและเงินทุนหมุนเวียน
จำกธนำคำรดงัน้ี 

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 รำคำทุน 

 2561 2560 
บริษทั ศรีไทย โมลด ์จ ำกดั 26 26 
บริษทั ศรีไทย มิยำกำวำ จ ำกดั 207 207 

17. สินทรัพย์ไม่มีตวัตน  

 มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ลิขสิทธ์ิและ

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 

สิทธิบตัร

ทำงดำ้นเทคนิค

กำรผลิต รวม 

ลิขสิทธ์ิและ

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 

สิทธิบตัร

ทำงดำ้นเทคนิค

กำรผลิต รวม 

31 ธันวำคม 2561:       

รำคำทุน 130,599 9,785 140,384 69,084 9,785 78,869 

หกั: ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (106,270) (1,468) (107,738) (62,875) (1,468) (64,343) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 24,329 8,317 32,646 6,209 8,317 14,526 

31 ธันวำคม 2560:       

รำคำทุน 129,419 9,785 139,204 68,802 9,785 78,587 

หกั: ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (97,117) (490) (97,607) (59,385) (490) (59,875) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 32,302 9,295 41,597 9,417 9,295 18,712 

 กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส ำหรับปี 2561 และ 2560 แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 

รำคำตำมบญัชีตน้ปี 41,597 47,014 18,712 18,696 
ซ้ือเพ่ิม 1,939 15,578 651 12,542 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (10,692) (14,012) (4,831) (6,778) 
ตดัจ่ำย (6) (5,848) (6) (5,748) 
จดัประเภทบญัชีใหม่ - 120 - - 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (192) (1,255) - - 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี 32,646 41,597 14,526 18,712 



 

33 

18. สิทธิกำรเช่ำ  

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 2561 2560 
รำคำตำมบญัชีตน้ปี 148,146 112,259 
สิทธิกำรเช่ำเพ่ิมข้ึน - 7,699 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (3,049) (3,348) 
จดัประเภทรำยกำรใหม่ - 44,805 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ (4,653) (13,269) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี 140,444 148,146 

 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 2561 2560 
สิทธิกำรเช่ำส่วนท่ีครบก ำหนดภำยในหน่ึงปี 
    (แสดงอยูใ่นลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั) 2,983 3,043 
สิทธิกำรเช่ำส่วนท่ีครบก ำหนดเกินกวำ่หน่ึงปี 137,461 145,103 

รวมสิทธิกำรเช่ำ - สุทธิ 140,444 148,146 

 สิทธิกำรเช่ำประกอบดว้ยสิทธิกำรเช่ำท่ีดินของบริษทัยอ่ย ดงัต่อไปน้ี 

1. สิทธิกำรเช่ำท่ีดินของ Srithai Superware Manufacturing Private Limited ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยมีระยะเวลำ 99 ปี บริษทัยอ่ยได้
ช ำระค่ำสิทธิกำรเช่ำเป็นจ ำนวนเงิน 98.46 ลำ้นอินเดียรูปี หรือเทียบเท่ำกบั 48.72 ลำ้นบำท 

2. สิทธิกำรเช่ำท่ีดินของ Srithai (Vietnam) Company Limited ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยมีระยะเวลำ 42 ปี บริษทัยอ่ยไดช้ ำระค่ำสิทธิ
กำรเช่ำเป็นจ ำนวนเงิน 35,003.00 ลำ้นเวยีดนำมดอง หรือเทียบเท่ำกบั 52.50 ลำ้นบำท 

3. สิทธิกำรเช่ำท่ีดินของ Srithai (Hanoi) Company Limited ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยโดยออ้มมีระยะเวลำ 43 ปี บริษทัยอ่ยโดยออ้ม
ไดช้ ำระค่ำสิทธิกำรเช่ำเป็นจ ำนวนเงิน 42,038.65 ลำ้นเวยีดนำมดอง หรือเทียบเท่ำกบั 63.06 ลำ้นบำท 
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19. เงนิกู้ยืม 

19.1 เงนิกู้ยืมระยะส้ัน 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกธนำคำร     
สกลุเงินบำท 1,558,000 1,533,000 1,470,000 1,445,000 
สกลุเงินเวียดนำมดองจ ำนวน 359,630 ลำ้นเวียดนำมดอง                                     
(2560: 299,010 ลำ้นเวยีดนำมดอง) 504,921 418,614 - - 

สกลุเงินดอลลำร์สหรัฐจ ำนวน 2.86 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ              
(2560: ไม่มี) 93,099 - - - 

รวมเงินกูย้มืระยะสั้น 2,156,020 1,951,614 1,470,000 1,445,000 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 เงินกูย้ืมระยะสั้ นจำกธนำคำรในประเทศท่ีเป็นสกุลเงินบำทเป็นตัว๋สัญญำใชเ้งินแบบเรียกคืน             
เม่ือทวงถำม และแบบมีอำยไุม่เกิน 3 เดือน และเงินกูย้ืมระยะสั้นของบริษทัยอ่ยในต่ำงประเทศท่ีเป็นสกุลเงินเวียดนำมดอง
และสกลุเงินดอลลำร์สหรัฐเป็นสัญญำเงินกูร้ะยะสั้นอำยไุม่เกิน 6 เดือน  

วงเงินกูย้ืมระยะสั้ นของบริษทัย่อยในประเทศค ้ำประกนัโดยกำรจ ำนองท่ีดิน อำคำรและเคร่ืองจกัรตำมท่ีอธิบำยไวใ้น                                   
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 16 

19.2 เงนิกู้ยืมระยะยำว 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 
เงินกูย้มืระยะยำว      
สกลุเงินบำท 1,487,072 2,017,474 1,342,225 1,897,205 
สกลุเงินเวียดนำมดองจ ำนวน 274,278 ลำ้นเวียดนำมดอง 

(2560: 374,678 ลำ้นเวยีดนำมดอง) 385,086 524,549 - - 

รวมเงินกูย้มืระยะยำว 1,872,158 2,542,023 1,342,225 1,897,205 
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 เงินกูย้มืระยะยำวมีก ำหนดช ำระคืนดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 
ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 706,189 771,532 545,745 554,980 

     
ถึงก ำหนดช ำระเกินกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 817,970 1,185,615 592,360 946,425 
ถึงก ำหนดช ำระเกินกวำ่ 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 327,239 484,972 183,360 333,360 
ถึงก ำหนดช ำระเกินกวำ่ 5 ปี 20,760 99,904 20,760 62,440 

รวมเงินกูย้มืระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระเกินกวำ่ 1 ปี 1,165,969 1,770,491 796,480 1,342,225 

รวมเงินกูย้มืระยะยำว 1,872,158 2,542,023 1,342,225 1,897,205 

กำรเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยำวประกอบดว้ยรำยละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 
รำคำตำมบญัชีตน้ปี 2,542,023 3,119,421 1,897,205 2,187,082 
เงินกูเ้พ่ิม 100,000 273,190 - 250,000 
จ่ำยช ำระคืน (771,363) (768,497) (554,980) (539,877) 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 1,498 (82,091) - - 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี 1,872,158 2,542,023 1,342,225 1,897,205 
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เงินกูย้มืระยะยำวมีขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขของสัญญำเงินกูด้งัต่อไปน้ี 

สัญญำ  

งบกำรเงนิรวม      

  

เงนิกู้ 2561 2560  วตัถุประสงค์    

รำยกำรที ่ (ลำ้นบำท) (ลำ้นบำท) บริษัท ของเงนิกู้ วงเงนิรวม  อตัรำดอกเบีย้และระยะเวลำช ำระคืน กำรค ำ้ประกนัและหลกัประกนั 

   บริษทัใหญ่     

1 1,342.23 1,897.20 บริษทั ศรีไทย     
ซุปเปอร์แวร์ จ  ำกดั   
(มหำชน)  

เพื่อลงทุนในกำรปรับปรุง
อำคำร เคร่ืองจกัร  
แม่พิมพ ์อุปกรณ์กำรผลิต 
และกำรลงทุนใน              
บริษทัยอ่ยในต่ำงประเทศ 

3,350 ลำ้นบำท 

(รวม 10 วงเงิน) 

วงเงินกู ้5 วงเงิน มีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีตลอดอำยุเงินกู ้
และวงเงินกู ้5 วงเงิน มีอตัรำดอกเบ้ียทั้งแบบอตัรำ 
MLR หกัส่วนลด อตัรำ THBFIX 3 เดือนบวกส่วน
เพิ่ม อตัรำ FDR 6 เดือนบวกส่วนเพิ่ม และอัตรำ 
BIBOR 3 เดือนบวกส่วนเพิ่ม 

ช ำระคืนเงินต้นทุก 3 เดือน โดยงวดแรกเร่ิมช ำระ              
ตั้งแต่เดือนกนัยำยน 2556 และส้ินสุดในปี 2567 

บริษทัฯต้องไม่ท ำนิติกรรมใดๆ เพื่อก่อให้เกิดภำระ
ผกูพนัหรือสิทธิใดๆในท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงและ
เคร่ืองจกัรทั้งหมดของบริษทัฯทั้งท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั 
หรือท่ีจะมีข้ึนในอนำคต เว ้นแต่จะได้รับควำม
ยนิยอมจำกผูใ้หสิ้นเช่ือ 

 

2 

 

8.50 

 

11.59 

บริษทัยอ่ยในประเทศ 

บริษทั ศรีไทย โมลดส์ 
จ  ำกดั 

 

เพื่อช ำระค่ำก่อสร้ำงอำคำร  

 

20 ลำ้นบำท 

 

อตัรำ MLR หกัส่วนลด 

ช ำระคืนเงินต้นทุก 3 เดือน โดยงวดแรกเร่ิมช ำระ
ตั้งแต่เดือนมกรำคม 2558 ส้ินสุดปี 2565 

 

บริษัทย่อยจ ำนองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงท่ีมีอยู่แล้ว 
และท่ีปลูกสร้ำงข้ึนใหม่บนท่ีดินดงักล่ำว (ตำมท่ีได้
กล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 16)  

 

3 

 

136.35 

 

108.68 

บริษทัยอ่ยในประเทศ 

บริษทั ศรีไทย มิยำกำวำ 
จ  ำกดั 

 

โครงกำรอนุรักษพ์ลงังำน
และเพื่อช ำระค่ำ
เคร่ืองจกัร และค่ำ
ก่อสร้ำงอำคำร 

 

320 ลำ้นบำท 

 

อตัรำดอกเบ้ียมีทั้งแบบคงท่ีและอตัรำ MLR หกัส่วนลด 

ช ำระคืนเงินตน้ทุกเดือนและทุก 3 เดือน โดยงวดแรก  
เร่ิมช ำระตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2556 ส้ินสุดในปี 
2565 

 

บริษทัย่อยจ ำนองท่ีดิน อำคำรและเคร่ืองจกัร (ตำมท่ี
กล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 16) 
และตอ้งไม่น ำท่ีดินจ ำนวน 2 แปลง พร้อมส่ิงปลูก
สร้ำงอำคำรโรงงำนไปท ำนิ ติกรรมใดๆ ห รือ
ก่อให้เกิดภำระผูกพนัใดๆ กบับุคคลหรือนิติบุคคล
อ่ืน ตลอดอำยุสัญญำเงินกู้ เวน้แต่นิติกรรมได้ท ำ
ข้ึนกบัธนำคำรผูใ้หกู้ ้
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สัญญำ  

งบกำรเงนิรวม      

  

เงนิกู้ 2561 2560  วตัถุประสงค์    

รำยกำรที ่ (ลำ้นบำท) (ลำ้นบำท) บริษัท ของเงนิกู้ วงเงนิรวม  อตัรำดอกเบีย้และระยะเวลำช ำระคืน กำรค ำ้ประกนัและหลกัประกนั 

   บริษทัยอ่ยต่ำงประเทศ     

4 385.08 
(274,277.66 

ลำ้น 

เวยีดนำม
ดอง) 

524.55 
(374,678.10 

ลำ้น 

เวยีดนำม
ดอง) 

Srithai (Vietnam) 
Company Limited 

เพื่อช ำระค่ำสิทธิกำรเช่ำ 
ท่ีดิน กำรปรับปรุงอำคำร 
เคร่ืองจกัร แม่พิมพ ์
อุปกรณ์กำรผลิตและกำร
ลงทุนในบริษทัยอ่ยใน
ประเทศเวยีดนำม  

438,640.00 ลำ้นเวยีดนำม
ดอง และ 8.30                 
ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ  
(2560: 438,640.00                  
ลำ้นเวยีดนำมดอง และ 
8.30 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ) 

อตัรำร้อยละ Cost of Fund บวกส่วนเพิ่มของธนำคำร
แห่งหน่ึงในประเทศเวยีดนำม  

ช ำระคืนเงินตน้ทุก 3 เดือน โดยงวดแรกเร่ิมช ำระ
ตั้งแต่เดือนเมษำยน 2556 ส้ินสุดปี 2566 

บริษทัยอ่ยตอ้งไม่ท ำนิติกรรมใดๆ เพื่อก่อใหเ้กิดภำระ 
ผกูพนัหรือสิทธิใดๆ ในท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงและ 
เคร่ืองจกัรทั้งหมดของบริษทัทั้งท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั 
หรือท่ีจะมีข้ึนในอนำคตเวน้แต่จะไดรั้บควำม
ยนิยอมจำกผูใ้หสิ้นเช่ือ 

รวม 1,872.16 2,542.02      

กลุ่มบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินกูย้มืระยะยำวอ่ืนๆ ตำมท่ีระบุไวใ้นสัญญำ 
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19.3 วงเงินสินเช่ือที่ยงัไม่ได้เบิกออกมำใช้ 

 วงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดเ้บิกออกมำใช ้ประกอบดว้ยรำยละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 2561 2560 

 วงเงินเบิกเกิน
บญัชี 

วงเงินกู้
หมุนเวยีน 

วงเงินเบิกเกิน
บญัชี 

วงเงินกู้
หมุนเวยีน 

อตัรำดอกเบ้ียลอยตวั     
- ไม่มีก ำหนดระยะเวลำเบิกถอน 181,536 471,417 186,999 737,876 

อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี     
- ไม่มีก ำหนดระยะเวลำเบิกถอน - 3,933,036 - 3,929,448 

 181,536 4,404,453 186,999 4,667,324 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 

 วงเงินเบิกเกิน
บญัชี 

วงเงินกู้
หมุนเวยีน 

วงเงินเบิกเกิน
บญัชี 

วงเงินกู้
หมุนเวยีน 

อตัรำดอกเบ้ียลอยตวั     
- ไม่มีก ำหนดระยะเวลำเบิกถอน 154,647 - 154,999 - 

อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี     
- ไม่มีก ำหนดระยะเวลำเบิกถอน - 3,851,737 - 3,874,350 

 154,647 3,851,737 154,999 3,874,350 

20. เจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 
เจำ้หน้ีสินทรัพยถ์ำวร 31,953 19,890 11,100 18,742 
เจำ้หน้ีอ่ืน 50,555 40,380 39,356 34,855 
เงินรับล่วงหนำ้จำกลูกคำ้ 114,437 39,400 7,866 9,246 
ค่ำนำยหนำ้คำ้งจ่ำย 11,931 17,393 11,047 16,594 
ค่ำสำธำรณูปโภคคำ้งจ่ำย 29,524 31,363 25,837 28,742 
ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนกังำนคำ้งจ่ำย 20,339 24,753 15,548 20,984 
ส่วนของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงินท่ีถึงก ำหนดช ำระในหน่ึงปี 495 1,287 - - 
อ่ืนๆ 61,102 74,356 23,214 36,738 

รวมเจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 320,336 248,822 133,968 165,901 
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21. ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 
งบแสดงฐานะการเงิน      
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน (หมำยเหตุ 21.1) 273,572 263,842 220,348 209,207 
ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืน (หมำยเหตุ 21.2) 128,597 119,979 104,559 97,751 

หน้ีสินในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 402,169 383,821 324,907 306,958 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ      
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน:     
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 17,150 16,020 11,361 10,870 
ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืน  8,291 8,478 6,053 6,265 
กำรวดัมูลค่ำใหม่ส ำหรับผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืน 15,285 3,000 14,365 3,000 
ตน้ทุนบริกำรในอดีต - (697) - (697) 

 40,726 26,801 31,779 19,438 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:     
กำรวดัมูลค่ำใหม่ส ำหรับผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 10,230 6,000 18,709 6,000 

ในระหวำ่งปีมีพนกังำนของกลุ่มบริษทัและบริษทัฯเลือกเปล่ียนกำรเขำ้ร่วมโครงกำรผลประโยชน์ไปเขำ้ร่วมโครงกำรเงิน
สมทบจ ำนวน 30 คน (2560: 56 คน) จึงท ำให้ต้นทุนบริกำรในอดีตลดลงเป็นจ ำนวน 0.2 ลำ้นบำท และ 0.2 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั (2560: จ ำนวน 0.7 ลำ้นบำท และ 0.7 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั)  

รำยกำรเคล่ือนไหวของส ำรองผลประโยชนร์ะยะยำวของพนกังำนท่ีก ำหนดไวมี้ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนตน้ปี 383,821 376,702 306,958 301,482 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 15,161 14,575 9,940 9,620 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 10,280 9,923 7,474 7,515 
กำรวดัมูลค่ำใหม่     

ผล (ก ำไร) ขำดทุนส่วนท่ีเกิดจำก     
- กำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดำ้นประชำกรศำสตร์ (16,449) 9,000 (7,952) 9,000 
- กำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทำงกำรเงิน 1,098 - 3,554 - 
- กำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ 40,866 - 37,472 - 

ตน้ทุนบริกำรในอดีต - (697) - (697) 
ซ้ือบริษทัยอ่ยระหวำ่งปี 1,415 - - - 
จ่ำยช ำระผลประโยชน์ (34,023) (25,682) (32,539) (19,962) 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนปลำยปี 402,169 383,821 324,907 306,958 
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21.1 โครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำน 

 รำยกำรเคล่ือนไหวของภำระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนท่ีก ำหนดไวมี้ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 
ส ำรองผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำนของพนกังำนตน้ปี 263,842 255,295 209,207 202,058 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 9,931 9,045 6,283 5,722 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 7,219 6,975 5,078 5,148 
กำรวดัมูลค่ำใหม่     

ผล (ก ำไร) ขำดทุนส่วนท่ีเกิดจำก     
- กำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดำ้นประชำกรศำสตร์ (1,264) 6,000 6,281 6,000 
- กำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทำงกำรเงิน 925 - 3,464 - 
- กำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ 10,569 - 8,964 - 

ตน้ทุนบริกำรในอดีต - (334) - (334) 
ซ้ือบริษทัยอ่ยระหวำ่งปี 1,415 - - - 
จ่ำยช ำระผลประโยชน์ (19,065) (13,139) (18,929) (9,387) 

ส ำรองผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำนของพนกังำนปลำยปี 273,572 263,842 220,348 209,207 

21.2 โครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนักงำน 

รำยกำรเคล่ือนไหวของส ำรองผลประโยชนร์ะยะยำวอ่ืนของพนกังำนท่ีก ำหนดไวมี้ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนกังำนตน้ปี 119,979 121,407 97,751 99,424 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 5,230 5,530 3,657 3,898 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 3,061 2,948 2,396 2,367 
กำรวดัมูลค่ำใหม่     

ผล (ก ำไร) ขำดทุนส่วนท่ีเกิดจำก     
- กำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดำ้นประชำกรศำสตร์ (15,185) 3,000 (14,233) 3,000 
- กำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทำงกำรเงิน 173 - 90 - 
- กำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ 30,297 - 28,508 - 

ตน้ทุนบริกำรในอดีต - (363) - (363) 
จ่ำยช ำระผลประโยชน์ (14,958) (12,543) (13,610) (10,575) 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนกังำนปลำยปี 128,597 119,979 104,559 97,751 
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 กลุ่มบริษทัคำดว่ำจะจ่ำยช ำระส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนภำยใน 1 ปีขำ้งหน้ำ เป็นจ ำนวนประมำณ 26.5                    
ลำ้นบำท (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: จ ำนวน 21.6 ลำ้นบำท) (2560: จ ำนวน 30.6 ลำ้นบำท งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: จ ำนวน 
28.7 ลำ้นบำท)  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัในกำรจ่ำยช ำระส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนของกลุ่ม
บริษทัประมำณ 4  ถึง 30 ปี (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 9 ถึง 15 ปี) (2560: 6 ถึง 27 ปี งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 9 ถึง 16 ปี) 

 สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัสรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 
อตัรำคิดลด 2.10 - 3.46 2.40 - 3.91 2.50 - 3.08 2.59 - 3.21 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  2.00 - 6.42 2.00 - 7.03 2.00 - 5.00 2.00 - 5.00 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน 0.00 - 55.00 0.00 - 66.00 3.00 - 52.00 3.00 - 66.00 

 ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

  ผลกระทบต่อส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 

 กำรเปล่ียนแปลง 
ในขอ้สมมติ 

 
งบกำรเงินรวม 

 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  2561 2560 2561 2560 
  ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

อตัรำคิดลด ลดลงร้อยละ 1.00 เพ่ิมข้ึน 10.63 เพ่ิมข้ึน 9.73 เพ่ิมข้ึน 10.00 เพ่ิมข้ึน 8.82 
 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.00 ลดลง 8.43 ลดลง 8.43 ลดลง 7.78 ลดลง 7.73 
      
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน ลดลงร้อยละ 1.00 ลดลง 6.23 ลดลง 7.93 ลดลง 5.52 ลดลง 7.01 
 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.00 เพ่ิมข้ึน 8.00 เพ่ิมข้ึน 8.61 เพ่ิมข้ึน 7.33 เพ่ิมข้ึน 8.00 
      
อตัรำกำรเปล่ียนแปลง ลดลงร้อยละ 1.00 เพ่ิมข้ึน 9.95 เพ่ิมข้ึน 10.11 เพ่ิมข้ึน 9.15 เพ่ิมข้ึน 9.98 
   ในจ ำนวนพนกังำน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.00 ลดลง 9.70 ลดลง 11.56 ลดลง 9.20 ลดลง 11.11 

 กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวขำ้งตน้น้ีอำ้งอิงจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติใดขอ้สมมติหน่ึงขณะท่ีให้ขอ้สมมติอ่ืนคงท่ี 

ในทำงปฏิบติัสถำนกำรณ์ดงักล่ำวยำกท่ีจะเกิดข้ึน และกำรเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติบำงเร่ืองอำจมีควำมสัมพนัธ์กนัใน

กำรค ำนวณกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของภำระผูกพนัผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไวท่ี้มีต่อกำรเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติหลกั

ไดใ้ชว้ิธีเดียวกบักำรค ำนวณส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนท่ีรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัส้ินรอบ

ระยะเวลำรำยงำน  

 วธีิกำรและประเภทของขอ้สมมติท่ีใชใ้นกำรจดัท ำกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงจำกปีก่อน 
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 กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงในหลำยๆดำ้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนโดยควำมเส่ียงท่ีมีนยัส ำคญั
คือ กำรเปล่ียนแปลงในอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของพนัธบตัรรัฐบำลซ่ึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของพนัธบตัรรัฐบำล
ท่ีลดลงจะท ำใหห้น้ีสินของโครงกำรเพ่ิมสูงข้ึน 

 เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวำคม 2561 สภำนิติบญัญติัแห่งชำติไดมี้มติผำ่นร่ำงพระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำนฉบบัใหม่ ซ่ึงกฎหมำย
ดงักล่ำวอยูใ่นระหวำ่งรอประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ พระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำนฉบบัใหม่น้ีก ำหนดอตัรำค่ำชดเชย
เพ่ิมเติมกรณีนำยจำ้งเลิกจำ้ง ส ำหรับลูกจำ้งซ่ึงท ำงำนติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิไดรั้บค่ำชดเชยไม่นอ้ยกวำ่ค่ำจำ้ง
อตัรำสุดทำ้ย 400 วนั กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวถือเป็นกำรแกไ้ขโครงกำรส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 
และมีผลกระทบใหก้ลุ่มบริษทัมีหน้ีสินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนเพ่ิมข้ึน 61 ลำ้นบำท (เฉพำะของบริษทัฯ: 45 
ลำ้นบำท) กลุ่มบริษทัจะบนัทึกผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวโดยรับรู้ตน้ทุนบริกำรในอดีตเป็นค่ำใชจ่้ำยทนัทีใน
งบก ำไรขำดทุนของงวดท่ีกฎหมำยดงักล่ำวมีผลบงัคบัใช ้

22. ส ำรองตำมกฎหมำย 

 ภำยใตบ้ทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรก ำไรสุทธิ
ประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักดว้ยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) 
จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรองตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไป
จ่ำยเงินปันผลได ้ 

23. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

 รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 
ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนกังำน 1,535,143 1,515,449 961,951 935,072 
ค่ำเส่ือมรำคำ 793,253 800,536 498,375 513,903 
ค่ำโฆษณำและส่งเสริมกำรขำย 196,490 219,427 167,869 194,132 
ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ 193,215 181,770 142,986 150,025 
ค่ำขนส่งสินคำ้ 159,376 188,893 92,196 110,838 
ค่ำเช่ำตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 42,678 50,628 23,479 33,396 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย ์ 13,741 17,361 4,831 6,778 
ค่ำตดัจ่ำยสินทรัพย ์ 12,988 18,750 10,074 17,728 
(ก ำไร) ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ  10,741 13,902 (665) 20,469 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยถ์ำวร - 29,587 - 29,587 
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24. ภำษีเงนิได้  

24.1 ภำษีเงนิได้ 

 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 
     
ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 11,112 12,826 - - 
ภำษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ำยตดัจ่ำย 4,720 3,004 2,664 3,004 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี:      
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ครำวและ

กำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว (13,670) (36,577) (9,107) (23,643) 

ค่ำใช้จ่ำย (ผลประโยชน์) ภำษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ใน                             
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 2,162 (20,747) (6,443) (20,639) 

จ ำนวนภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 
2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัขำดทุน (ก ำไร) จำก

กำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขำย 1,320 (720) 1,320 (720) 
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รำยกำรกระทบยอดระหวำ่งก ำไรทำงบญัชีกบัค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 

ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 87,479 52,324 129,827 105,286 

     
อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัรำภำษี 17,496 10,465 25,965 21,057 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:     
รำยไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินได ้ (1,162) (1,162) (42,701) (43,106) 
รำยจ่ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (10,170) (13,627) (7,149) (11,015) 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่สำมำรถหกัทำงภำษีได ้ 8,532 11,077 5,073 9,421 
ก ำไรท่ีไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดต้ำมสิทธิพิเศษท่ีไดรั้บจำก

กำรส่งเสริมกำรลงทุน 
 

(19,609) 
 

(23,113) 
 

- 
 

- 
ผลขำดทุนทำงภำษีท่ีถูกใชป้ระโยชน์ในปีปัจจุบนัแต่ไม่เคย

รับรู้เป็นสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี 
 

(3,719) 
 

- 
 

- 
 

- 
ขำดทุนทำงภำษีงวดปัจจุบนัท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพย ์                               

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 
 

12,827 
 

11,224 
 

9,705 
 

- 
รับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกขำดทุนสะสม

ในงวดก่อน 
 

- 
 

(10,791) 
 

- 
 

- 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนตำมวธีิส่วนไดเ้สีย (8,629) (7,604) - - 
ผลกระทบทำงภำษีเน่ืองจำกอตัรำภำษีของบริษทัยอ่ย         

ท่ีแตกต่ำงกนั 
 

(518) 
 

(220) 
 

- 
 

- 
ภำษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ำยตดัจ่ำย 7,114 3,004 2,664 3,004 

รวม (15,334) (31,212) (32,408) (41,696) 

ค่ำใชจ่้ำย (ผลประโยชน)์ ภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น                            
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 2,162 (20,747) (6,443) (20,639) 

อตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนของบริษทัยอ่ยในต่ำงประเทศอยูใ่นช่วงระหวำ่งร้อยละ 15 ถึง 25 
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24.2 ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี 

ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ประกอบด้วยรำยกำร
ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 
สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี     
ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน 9,677 24,177 9,677 24,177 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 80,434 76,765 64,981 61,391 
ขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 59,399 27,738 45,918 17,600 
ก ำไรจำกกำรขำยสินทรัพยร์ะหวำ่งกนัภำยใน                             
กลุ่มกิจกำร 16,086 17,377 - - 

อ่ืนๆ 9,042 14,044 6,083 10,641 

รวม 174,638 160,101 126,659 113,809 

หนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี     
ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำ                      
เงินลงทุน 3,764 5,084 3,764 5,084 

รวม 3,764 5,084 3,764 5,084 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ 170,874 155,017 122,895 108,725 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 กลุ่มบริษทัมีรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้ักภำษีและขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้  ำนวน 
180 ลำ้นบำท (2560: จ ำนวน 82 ลำ้นบำท) (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: จ ำนวน 48 ลำ้นบำท (2560: ไม่มี)) ท่ีกลุ่มบริษทัไม่ได้
บนัทึกสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี เน่ืองจำกกลุ่มบริษทัพิจำรณำแลว้เห็นว่ำกลุ่มบริษทัอำจไม่มีก ำไรทำงภำษีใน
อนำคตเพียงพอท่ีจะน ำผลแตกต่ำงชัว่ครำวและผลขำดทุนทำงภำษีมำใชป้ระโยชน์ได ้โดยรำยกำรขำดทุนทำงภำษีดงักล่ำว
จะหมดอำยใุนปี 2562 - 2569  
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25. สิทธิพเิศษทีไ่ด้รับจำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน  

 กลุ่มบริษทัไดรั้บสิทธิพิเศษจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนและจะตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิและประโยชน์ท่ีไดรั้บนั้นตำมท่ีระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมกำรลงทุนซ่ึงมีรำยละเอียด
ดงัน้ี 

ช่ือบริษัท เลขที่บัตรส่งเสริม วนัทีค่ณะกรรมกำรอนุมัต ิ ระยะเวลำ ช่ือผลติภัณฑ์  สิทธิพเิศษทีส่ ำคญั 

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกดั 
(มหำชน) 

1872(2)/2554 18 มกรำคม 2554 8 ปี ผลิตภณัฑเ์มลำมีน • กำรไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรท่ี
ไดรั้บกำรส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่ำท่ีดินและทุน
หมุนเวียนเป็นระยะเวลำ 8 ปี นับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น 
(วนัท่ี 19 กนัยำยน 2555) และสำมำรถน ำผลขำดทุนในระหว่ำงเวลำท่ีไดรั้บยกเวน้
ภำษีเงินไดม้ำหกัออกจำกก ำไรสุทธิระยะเวลำ 5 ปี นบัจำกวนัท่ีพน้ก ำหนดระยะเวลำ 
8 ปี และไดรั้บลดหยอ่นภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิร้อยละ 50 ของอตัรำ
ปกติ ระยะเวลำ 5 ปี นบัจำกวนัท่ีพน้ก ำหนดระยะเวลำ 8 ปี (ส้ินสุดวนัท่ี 18 กนัยำยน 
2568) 

1529(2)/2555 6 มีนำคม 2555 7 ปี ผลิตภณัฑพ์ลำสติก • กำรไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรท่ี
ไดรั้บกำรส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่ำท่ีดินและทุน
หมุนเวียนมีก ำหนดเวลำ 7 ปี นับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น 
(วนัท่ี 4 กนัยำยน 2555) และสำมำรถน ำผลขำดทุนในระหวำ่งเวลำท่ีไดรั้บยกเวน้ภำษี
เงินได้มำหักออกจำกก ำไรสุทธิเป็นเวลำ 5 ปี นับจำกพน้ก ำหนดเวลำ 7 ปี (ส้ินสุด
วนัท่ี 3 กนัยำยน 2567) 

1872(2)/2556 14 พฤษภำคม 2556 7 ปี ผลิตภณัฑพ์ลำสติก • กำรไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรท่ี
ไดรั้บกำรส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่ำท่ีดินและทุน
หมุนเวียนมีก ำหนดเวลำ 7 ปี นับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น 
(วนัท่ี 28 กุมภำพนัธ์ 2557) และสำมำรถน ำผลขำดทุนในระหวำ่งเวลำท่ีไดรั้บยกเวน้
ภำษีเงินได้มำหักออกจำกก ำไรสุทธิเป็นเวลำ 5 ปี นับจำกพ้นก ำหนดเวลำ 7 ปี 
(ส้ินสุดวนัท่ี 27 กมุภำพนัธ์ 2569) 
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ช่ือบริษัท เลขที่บัตรส่งเสริม วนัทีค่ณะกรรมกำรอนุมัต ิ ระยะเวลำ ช่ือผลติภัณฑ์  สิทธิพเิศษทีส่ ำคญั 

บริษทัยอ่ย : บริษทั ศรีไทย โมลดส์ 
จ ำกดั 

2458(5)/2554 19 กรกฎำคม 2554 8 ปี ผลิตและซ่อมแซม 
แม่พิมพ ์

• กำรไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรท่ี
ไดรั้บกำรส่งเสริมเป็นระยะเวลำ 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยได ้(วนัท่ี 12 มีนำคม 2556) 
และน ำผลขำดทุนในระหวำ่งเวลำท่ีไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินได ้มำหกัออกจำกก ำไรสุทธิ
เป็นเวลำ 5 ปี นบัจำกวนัท่ีพน้ก ำหนดเวลำ 8 ปี (ส้ินสุดวนัท่ี 11 มีนำคม 2569) 

1268(5)/2556 5 มีนำคม 2555 8 ปี ผลิตภณัฑพ์ลำสติก • กำรไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรท่ี
ไดรั้บกำรส่งเสริมเป็นระยะเวลำ 8 ปี นับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยได้ (วนัท่ี 20 กุมภำพนัธ์ 
2557) และน ำผลขำดทุนในระหว่ำงเวลำท่ีได้รับยกเวน้ภำษีเงินได้ มำหักออกจำก
ก ำไรสุทธิเป็นเวลำ 5 ปี นบัจำกวนัท่ีพนัก ำหนดเวลำ 8 ปี (ส้ินสุดวนัท่ี 19 กุมภำพนัธ์ 
2570) 

บริษทัยอ่ย : บริษทั โครำช                       
ไทย เทค จ ำกดั 

1616(5)/2554 18 เมษำยน 2554 8 ปี ผลิตภณัฑเ์มลำมีน • กำรไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรท่ี
ไดรั้บกำรส่งเสริมเป็นระยะเวลำ 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำร
นั้น (วนัท่ี 19 กรกฎำคม 2554) และไดรั้บลดหยอ่นภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไร
สุทธิร้อยละ 50 ของอตัรำปกติ รวมทั้งสำมำรถน ำผลขำดทุนในระหว่ำงเวลำท่ีไดรั้บ
ยกเวน้ภำษีเงินได ้มำหกัออกจำกก ำไรสุทธิเป็นเวลำ 5 ปี นบัจำกวนัท่ีพน้ก ำหนดเวลำ 
8 ปี (ส้ินสุดวนัท่ี 18 กรกฎำคม 2567) 

ในระหว่ำงปีปัจจุบัน บริษัท ศรีไทย นำโนพลำส จ ำกัด (บริษัทย่อย) ได้ยกเลิกบัตรส่งเสริมกำรลงทุนในกิจกำรผลิตผลิตภณัฑ์พลำสติกของบัตรส่งเสริมเลขท่ี 1960(2)/2555 และเลขท่ี 
1838(2)/2547 เน่ืองจำกไม่ไดด้  ำเนินธุรกิจท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมแลว้ 
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รำยไดข้องบริษทัฯจ ำแนกตำมกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนและไม่ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 สำมำรถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับำท) 

 กิจกำรท่ีไดรั้บ                            
กำรส่งเสริม 

กิจกำรท่ีไม่ไดรั้บ                     
กำรส่งเสริม รวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
รำยไดจ้ำกกำรขำย       
รำยไดจ้ำกกำรขำยในประเทศ 933,003 970,189 3,875,468 4,117,881 4,808,471 5,088,070 

รำยไดจ้ำกกำรส่งออก 240,628 272,021 955,615 893,865 1,196,243 1,165,886 

รวมรำยไดจ้ำกกำรขำย 1,173,631 1,242,210 4,831,083 5,011,746 6,004,714 6,253,956 

26. ก ำไรต่อหุ้น 

ก ำไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ย
จ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี 

บริษทัฯไม่มีกำรออกตรำสำรท่ีอำจเปล่ียนเป็นหุ้นสำมญัปรับลดในระหวำ่งปีท่ีน ำเสนอรำยงำน ดงันั้นจึงไม่มีกำรน ำเสนอ
ก ำไรต่อหุน้ปรับลด 

27. ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 

ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริษัทฯท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดด้ำนกำร

ด ำเนินงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอเพ่ือใช้ในกำรตัดสินใจในกำรจัดสรรทรัพยำกรให้กับส่วนงำนและ

ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน ทั้ งน้ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯคือ กรรมกำร

ผูจ้ดักำร 

เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรบริหำรงำน  กลุ่มบริษทัแสดงขอ้มูลจ ำแนกตำมส่วนงำนเป็นสำยธุรกิจหลกั แยกตำมฐำนกำร

ด ำเนินงำนในประเทศและฐำนกำรด ำเนินงำนในต่ำงประเทศ โดยแบ่งออกเป็นสำยธุรกิจพลำสติก ประกอบดว้ยส่วนงำน

ผลิตภณัฑ์เคร่ืองใชใ้นครัวเรือนและส่วนงำนผลิตภณัฑเ์พ่ืองำนอุตสำหกรรม และสำยธุรกิจแม่พิมพแ์ละอ่ืนๆ ตำมโครงสร้ำง

กำรรำยงำนทำงกำรเงินภำยในของกลุ่มบริษทัเพ่ือพิจำรณำก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรขำยตำมส่วนงำน ยอดรำยไดไ้ดต้ดัรำยกำร

ระหว่ำงกนัออกแลว้ ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรขำยค ำนวณจำกยอดรำยไดห้ักดว้ยตน้ทุนขำย ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย ค่ำใชจ่้ำย                   

ในกำรบริหำร ส่วนรำยไดอ่ื้นไม่สำมำรถปันส่วนได ้

ผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดสอบทำนผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจำกกนัเพ่ือวตัถุประสงคใ์นกำรตดัสินใจ
เก่ียวกบักำรจัดสรรทรัพยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน บริษทัฯประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนโดย
พิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนและสินทรัพยร์วมซ่ึงวดัมูลค่ำโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบัท่ีใชใ้นกำรวดัก ำไร
หรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนและสินทรัพยร์วมในงบกำรเงิน 

กำรบนัทึกบญัชีส ำหรับรำยกำรระหวำ่งส่วนงำนท่ีรำยงำนเป็นไปในลกัษณะเดียวกบักำรบนัทึกบญัชีส ำหรับรำยกำรธุรกิจ
กบับุคคลภำยนอก 
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ขอ้มูลรำยไดแ้ละก ำไร(ขำดทุน)และสินทรัพยถ์ำวรของส่วนงำนของกลุ่มบริษทัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 
และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี  

(หน่วย: พนับำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

 สำยธุรกิจพลำสติก   

 
ส่วนงำนผลิตภณัฑเ์คร่ืองใช ้

ในครัวเรือน 
ส่วนงำนผลิตภณัฑเ์พื่องำน

อุตสำหกรรม   

 
กิจกำรใน
ประเทศ 

กิจกำรใน
ต่ำงประเทศ 

กิจกำรใน
ประเทศ 

กิจกำรใน
ต่ำงประเทศ 

สำยธุรกิจ 
แม่พิมพแ์ละอ่ืน  ๆ รวม 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 2,025,928 397,687 5,426,579 2,142,257 220,835 10,213,286 
รำยไดร้ะหวำ่งบริษทัยอ่ย (296,948) (41,107) (149,719) (4,307) (23,621) (515,702) 

รวมรำยไดจ้ำกกำรขำยแก่ลูกคำ้ภำยนอก 1,728,980 356,580 5,276,860 2,137,950 197,214 9,697,584 

ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรขำยตำมส่วนงำน 81,718 (30) 28,834 58,728 (44,034) 125,216 
ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ - สุทธิ      (10,741) 
รำยไดอ่ื้น      75,862 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน      (146,003) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้      43,145 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได ้      87,479 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้      (2,162) 

ก ำไรส ำหรับปี      85,317 

       

สินทรัพยถ์ำวรของส่วนงำน 677,703 4,047,965 147,484 4,873,152 
สินทรัพยถ์ำวรท่ีไม่สำมำรถปันส่วนได ้      36,189 
สินทรัพยอ่ื์นท่ีไม่สำมำรถปันส่วนได ้      5,329,789 

สินทรัพยท์ั้งส้ินในงบกำรเงินรวม      10,239,130 

ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย ์     
ไม่มีตวัตน 90,618 697,318 16,009 803,945 
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(หน่วย: พนับำท) 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

 สำยธุรกิจพลำสติก   

 
ส่วนงำนผลิตภณัฑเ์คร่ืองใช ้

ในครัวเรือน 
ส่วนงำนผลิตภณัฑเ์พื่องำน

อุตสำหกรรม   

 
กิจกำรใน
ประเทศ 

กิจกำรใน
ต่ำงประเทศ 

กิจกำรใน
ประเทศ 

กิจกำรใน
ต่ำงประเทศ 

สำยธุรกิจ 
แม่พิมพแ์ละอ่ืนๆ รวม 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 1,972,164 357,610 5,704,468 1,742,241 285,718 10,062,201 
รำยไดร้ะหวำ่งบริษทัยอ่ย (279,482) (25,857) (131,172) (12,743) (36,065) (485,319) 

รวมรำยไดจ้ำกกำรขำยแก่ลูกคำ้ภำยนอก 1,692,682 331,753 5,573,296 1,729,498 249,653 9,576,882 

ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรขำยตำมส่วนงำน 126,124 (15,101) 99,970 21,653 (90,151) 142,495 
ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ - สุทธิ     (13,902) 
รำยไดอ่ื้น      74,573 
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน - ขำดทุนสุทธิจำกกำรขำยสินทรัพย ์    (7,489) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน      (181,375) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้     38,022 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได ้      52,324 
ผลประโยชน์ภำษีเงินได ้      20,747 

ก ำไรส ำหรับปี      73,071 

       

สินทรัพยถ์ำวรของส่วนงำน 747,772 4,533,509 162,175 5,443,456 

สินทรัพยถ์ำวรท่ีไม่สำมำรถปันส่วนได ้      45,953 
สินทรัพยอ่ื์นท่ีไม่สำมำรถปันส่วนได ้      5,236,596 

สินทรัพยท์ั้งส้ินในงบกำรเงินรวม      10,726,005 

ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย ์        
ไม่มีตวัตน 93,905 699,911 20,733 814,549 

ข้อมลูเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์  

รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอกท่ีก ำหนดข้ึนตำมสถำนท่ีตั้งของกิจกำรในต่ำงประเทศของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่เป็นรำยไดท่ี้เกิด
จำกกิจกำรในประเทศเวยีดนำม 

ข้อมลูเกี่ยวกับลกูค้ารายใหญ่ 

ในปี 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัไม่มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใดท่ีมีมูลค่ำเท่ำกบัหรือมำกกวำ่ร้อยละ 10 ของรำยไดข้องกิจกำร 

28. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

 กลุ่มบริษทัและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพข้ึนตำมพระรำชบญัญติักองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530  

 ส ำหรับบริษทัยอ่ยในต่ำงประเทศ กองทุนส ำรองเล้ียงชีพถูกจดัตั้งข้ึนตำมนโยบำยของบริษทัยอ่ยและเป็นไปตำมกฎหมำย
ของประเทศท่ีบริษทัยอ่ยนั้นด ำเนินกิจกำรอยู ่

 ในระหวำ่งปี 2561 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินสมทบดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ่้ำยจ ำนวน 5.8 ลำ้นบำท (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: จ ำนวน 
2.9 ลำ้นบำท) (2560: จ ำนวน 5.8 ลำ้นบำท งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: จ ำนวน 3.0 ลำ้นบำท)  
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29. เงนิปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่ำย เงินปันผลจ่ำยต่อหุน้ 

  (ลำ้นบำท) (บำท) 
บริษัทฯ     
เงินปันผลประจ ำปี 2559 จ่ำยจำก 
   ผลกำรด ำเนินงำนของปี 2559 

ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ 
   เม่ือวนัท่ี 26 เมษำยน 2560 271 0.10 

รวมเงินปันผลส ำหรับปี 2560  271 0.10 

เงินปันผลประจ ำปี 2560 จ่ำยจำก 
   ผลกำรด ำเนินงำนของปี 2560 

ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ 
   เม่ือวนัท่ี 27 เมษำยน 2561 135 0.05 

รวมเงินปันผลส ำหรับปี 2561  135 0.05 

    
บริษัทย่อย    
ส ำหรับปี 2561    
บริษทั โครำช ไทย เทค จ ำกดั    
เงินปันผลประจ ำปี 2560 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ 

   เม่ือวนัท่ี 30 มีนำคม 2561 30 10 
เงินปันผลระหวำ่งกำลส ำหรับปี 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 

   เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนำยน 2561 30 10 
 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 

   เม่ือวนัท่ี 28 กนัยำยน 2561 30 10 
 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 

   เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวำคม 2561 45 15 
บริษทั ศรีไทย มิยำกำวำ จ ำกดั    
เงินปันผลประจ ำปี 2560 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ 

   เม่ือวนัท่ี 25 เมษำยน 2561 36 30 
บริษทั ศรีไทย นำโนพลำส จ ำกดั    
เงินปันผลระหวำ่งกำลส ำหรับปี 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 

   เม่ือวนัท่ี 21 ธนัวำคม 2561 5 1.25 
บริษทั ศรีไทย-ออ๊ตโต ้(ประเทศไทย) จ ำกดั    
เงินปันผลระหวำ่งกำลส ำหรับปี 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 

   เม่ือวนัท่ี 6 ธนัวำคม 2561 5 27 
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เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่ำย เงินปันผลจ่ำยต่อหุน้ 

  (ลำ้นบำท) (บำท) 
ส ำหรับปี 2560    
บริษทั โครำช ไทย เทค จ ำกดั    
เงินปันผลประจ ำปี 2559 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ 

   เม่ือวนัท่ี 31 มีนำคม 2560 51 17 
เงินปันผลระหวำ่งกำลส ำหรับปี 2560 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ 

   เม่ือวนัท่ี 23 มิถุนำยน 2560 42 14 
 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ 

   เม่ือวนัท่ี 29 กนัยำยน 2560 39 13 
 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 

   เม่ือวนัท่ี 29 ธนัวำคม 2560 18 6 
บริษทั ศรีไทย มิยำกำวำ จ ำกดั    
เงินปันผลประจ ำปี 2559 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ 

   เม่ือวนัท่ี 25 เมษำยน 2560 24 20 
Srithai (Vietnam) Company Limited    
เงินปันผลประจ ำปี 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 12      - 
   เม่ือวนัท่ี 28 เมษำยน 2560 (8,200 ลำ้น 

เวียดนำมดอง)  

30. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

30.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 กลุ่มบริษทัมีรำยจ่ำยฝ่ำยทุนจ ำนวนเงิน 29 ลำ้นบำท (2560: 37 ลำ้นบำท) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนปรับปรุง
อำคำร กำรซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (เฉพำะบริษทัฯ: 20 ลำ้นบำท (2560: 28 ลำ้นบำท)) 

30.2 คดฟ้ีองร้อง 

ในปี 2559 บริษทัจดัหำแรงงำนต่ำงดำ้วท่ีจดทะเบียนในประเทศกมัพูชำแห่งหน่ึงไดฟ้้องร้องบริษทัฯ โดยกล่ำวอำ้งว่ำ
บริษทัฯผิดนัดไม่ช ำระค่ำบริกำรตวัแทนกำรจดัหำแรงงำนต่ำงดำ้วและให้บริษทัฯชดใชค้่ำเสียหำยพร้อมดอกเบ้ีย ซ่ึงใน
เดือนพฤษภำคม 2560 ศำลชั้นตน้มีค ำพิพำกษำให้บริษทัฯช ำระเงินจ ำนวน 4.77 ลำ้นบำท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี 
อยำ่งไรกต็ำม บริษทัฯไดย้ืน่อุทธรณ์ต่อศำลอุทธรณ์ในเดือนสิงหำคม 2560 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 คดีดงักล่ำวยงัอยูใ่นระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลอุทธรณ์ซ่ึงคำดว่ำจะแลว้เสร็จภำยในปี 2562 
ทั้งน้ีบริษทัฯเช่ือมัน่วำ่บริษทัฯมีหลกัฐำนและขอ้มูลส ำคญัเพ่ิมเติมท่ีเป็นประโยชน์ในกำรต่อสู้คดี ดงันั้นบริษทัฯจึงไม่ตั้ง
ส ำรองหน้ีสินส ำหรับคดีควำมดงักล่ำว 
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30.3 กำรค ำ้ประกนั 

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 
การค ้าประกนั     
เงินกูย้มืใหแ้ก่บริษทัยอ่ยโดยออ้ม 224 220 - - 
กำรซ้ือวตัถุดิบใหแ้ก่บริษทัยอ่ยโดยออ้ม 33 16 33 16 
เงินกูย้มืของกิจกำรอ่ืน 4 4 - - 
หนังสือค ้าประกนั     
กำรใชไ้ฟฟ้ำ 52 54 49 51 
วงเงินกูห้มุนเวยีน 16 18 16 18 
อ่ืนๆ 19 17 18 17 

30.4 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

 กลุ่มบริษัทได้เขำ้ท ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเช่ำท่ีดิน อำคำร รถยนต์ คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์และกำร
ใหบ้ริกำรระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ อำยขุองสัญญำมีระยะเวลำตั้งแต่ 2 ถึง 43 ปี 

 กลุ่มบริษทัมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 
จ่ำยช ำระ     

ภำยใน 1 ปี 33,909 28,947 24,489 22,637 
มำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี 17,573 19,596 14,043 14,427 
มำกกวำ่ 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 15,747 13,447 7,444 6,263 
มำกกวำ่ 5 ปี 69,317 69,017 - - 

 136,546 131,007 45,976 43,327 
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31. ล ำดบัช้ันของมูลค่ำยุตธิรรม 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ำ
ยติุธรรมแยกแสดงตำมระดบัของขอ้มูลท่ีใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม (ดูหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 4.20) ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม  
เงินลงทุนเผื่อขำย - ตรำสำรทุน 59 - - 59 
สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม  
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน  - 1,284 - 1,284 

 
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม  
เงินลงทุนเผื่อขำย - ตรำสำรทุน 65 - - 65 
สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม  
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน  - 1,171 - 1,171 

 
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม  
เงินลงทุนเผื่อขำย - ตรำสำรทุน 59 - - 59 
สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม  
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน  - 1,269 - 1,269 
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(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม  
เงินลงทุนเผื่อขำย - ตรำสำรทุน 65 - - 65 
สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม  
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน  - 1,156 - 1,156 

32. เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 

32.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 

 เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของกลุ่มบริษทัตำมท่ีนิยำมอยูใ่นมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 107 “กำรแสดงรำยกำรและกำร
เปิดเผยขอ้มูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินลงทุนระยะสั้น ลูกหน้ี
กำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน เงินลงทุน เงินกูย้ืมระยะสั้ น เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน และเงินกูย้ืมระยะยำว กลุ่มบริษทัมีควำม
เส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำว และมีนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน ฝ่ำยบริหำรควบคุมควำมเส่ียงน้ีโดย
กำรก ำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมและติดตำมสินเช่ือท่ีเหมำะสม ดงันั้นกลุ่มบริษทัจึงไม่คำดวำ่จะไดรั้บ
ควำมเสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคญัจำกกำรให้สินเช่ือ นอกจำกน้ี กำรให้สินเช่ือของกลุ่มบริษทัไม่มีกำรกระจุกตวัเน่ืองจำก
กลุ่มบริษัทมีฐำนของลูกค้ำท่ีหลำกหลำยและมีอยู่จ  ำนวนมำกรำยตลอดจนลูกค้ำบำงรำยเป็นลูกค้ำรำยใหญ่                               
มีควำมน่ำเช่ือถือดำ้นฐำนะกำรเงิน จ ำนวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอำจตอ้งสูญเสียจำกกำรใหสิ้นเช่ือคือมูลค่ำตำมบญัชีของ
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินกูย้ืมระยะสั้ น
และเงินกูย้ืมระยะยำว สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตำมอตัรำตลำด หรือมีอตัรำ
ดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำตลำดในปัจจุบนั  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภทอตัรำดอกเบ้ีย และ
ส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำมวนัท่ีครบก ำหนด หรือ วนัท่ีมีกำรก ำหนด
อตัรำดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 
 ภำยใน มำกกวำ่ 1 มำกกวำ่ ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 

 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 1 - - 238 136 375 0.10 - 0.50 
เงินลงทุนระยะสั้น - เงินฝำกประจ ำ 5 - - - - 5 1.10  
ลูกหน้ีกำรคำ้ - - - - 2,072 2,072 - 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - - - - 73 73 - 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - - 22 22 - 
เงินฝำกธนำคำรท่ีติดภำระค ้ำประกนั - - - 7 - 7 0.85 และ 6.50 

เงินลงทุนเผือ่ขำย - - - - 59 59 - 

 6 - - 245 2,362 2,613  
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ        
เงินกูย้มืระยะสั้น 1,614 - - 542 - 2,156 อตัรำคงท่ี / Cost of 

fund บวกส่วนเพิ่ม / 
LIBOR บวกส่วนเพิ่ม 

เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - - - - 919 919 - 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - - 103 103 - 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1 - - - 319 320 3.55 และ 4.65 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - - 1 1 - 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน - 1 - - - 1 3.55 และ 4.65 

เงินกูย้มืระยะยำว 300 621 21 930 - 1,872 หมำยเหตุ 19.2 

 1,859 622 21 1,528 1,342 5,372  
 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 
 ภำยใน มำกกวำ่ 1 มำกกวำ่ ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 

 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 194 96 290 0.10 - 0.50 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - - - - 2,205 2,205 - 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - - - - 47 47 - 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - - 6 6 - 
เงินฝำกธนำคำรท่ีติดภำระค ้ำประกนั - - - 6 - 6 6.50 - 6.75 

เงินลงทุนเผือ่ขำย - - - - 65 65 - 

 - - - 200 2,419 2,619  
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 
 ภำยใน มำกกวำ่ 1 มำกกวำ่ ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 

 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

  (ร้อยละต่อปี) 
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ        
เงินกูย้มืระยะสั้น 1,533 - - 419 - 1,952 อตัรำคงท่ี / Cost of 

fund บวกส่วนเพิ่ม / 
LIBOR บวกส่วนเพิ่ม 

เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - - - - 923 923 - 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - - 87 87 - 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1 - - - 248 249 3.55 และ 4.65 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - - 1 1 - 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน - 1 - - - 1 3.55 และ 4.65 

เงินกูย้มืระยะยำว 296 779 62 1,405 - 2,542 หมำยเหตุ 19.2 

 1,830 780 62 1,824 1,259 5,755  
 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 
 ภำยใน มำกกวำ่ 1 มำกกวำ่ ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 

 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 127 68 195 0.10 - 0.50 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - - - - 1,375 1,375 - 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - - - - 21 21 - 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - - 102 102 - 

เงินลงทุนเผือ่ขำย - - - - 59 59 - 

 - - - 127 1,625 1,752  
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ        
เงินกูย้มืระยะสั้น 1,470 - - - - 1,470 อตัรำคงท่ี 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - - - - 503 503 - 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - - 118 118 - 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - - - - 134 134 - 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - - 4 4 - 

เงินกูย้มืระยะยำว 292 529 21 500 - 1,342 หมำยเหตุ 19.2 

 1,762 529 21 500 759 3,571  
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบเฉพำะกิจกำร  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 
 ภำยใน มำกกวำ่ 1 มำกกวำ่ ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 

 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 96 39 135 0.10 - 0.50 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - - - - 1,663 1,663 - 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - - - - 22 22 - 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - - 31 31 - 

เงินลงทุนเผือ่ขำย - - - - 65 65 - 

 - - - 96 1,820 1,916  
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ        
เงินกูย้มืระยะสั้น 1,445 - - - - 1,445 อตัรำคงท่ี 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - - - - 580 580 - 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - - 123 123 - 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - - - - 166 166 - 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - - 7 7 - 

เงินกูย้มืระยะยำว 271 779 62 785 - 1,897 หมำยเหตุ 19.2 

 1,716 779 62 785 876 4,218  

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลีย่น 

 กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองจำกกำรซ้ือหรือขำยสินคำ้และกำรกูย้ืมหรือให้กูย้ืมเงิน
เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรำ
ต่ำงประเทศ ดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม 

สกลุเงิน สินทรัพยท์ำงกำรเงิน                หน้ีสินทำงกำรเงิน                อตัรำแลกเปล่ียนเฉล่ีย                               

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
 (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 

ดอลลำร์สหรัฐ 6 6 7 6 32.4498 32.6809 
ดอลลำร์สิงคโปร์ 3 3 - - 23.6943 24.4503 
เยน 1 1 65 1 0.2931 0.2898 
ริงกิต 1 1 - - 7.8056 8.0584 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

สกลุเงิน สินทรัพยท์ำงกำรเงิน                หน้ีสินทำงกำรเงิน                อตัรำแลกเปล่ียนเฉล่ีย                               

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
 (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 

ดอลลำร์สหรัฐ 6 6 - - 32.4498 32.6809 
ดอลลำร์สิงคโปร์ 3 3 - - 23.6943 24.4503 

32.2 มูลค่ำยุตธิรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 

 เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นหรือมีอตัรำดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัรำ
ดอกเบ้ียในตลำด กลุ่มบริษทัจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงใน                 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน  

ในระหวำ่งปีปัจจุบนั ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 

33. กำรบริหำรจัดกำรทุน  

วตัถุประสงค์ของกลุ่มบริษัทในกำรบริหำรทุนของกลุ่มบริษัทนั้ นเพ่ือด ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำน                         
อยำ่งต่อเน่ือง เพ่ือสร้ำงผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน และเพ่ือด ำรงไวซ่ึ้งโครงสร้ำง
ของทุนท่ีเหมำะสมเพื่อลดตน้ทุนของเงินทุน 

ในกำรด ำรงไวห้รือปรับโครงสร้ำงของทุน กลุ่มบริษทัอำจปรับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ กำรคืนทุนใหแ้ก่
ผูถื้อหุ้น กำรออกหุ้นทุนใหม่ กำรซ้ือหุ้นทุนคืน กำรปรับโครงสร้ำงหน้ีเงินกู ้กำรออกหุ้นกู ้กำรช ำระคืนหน้ีเงินกูก่้อน
ก ำหนด หรือกำรขำยทรัพยสิ์นเพ่ือลดภำระหน้ี 

เพื่อใหไ้ดสิ้ทธิพิเศษทำงภำษี กลุ่มบริษทัจะตอ้งด ำรงไวซ่ึ้งเงินทุนขั้นต ่ำตำมท่ีก ำหนดในแต่ละบตัรส่งเสริมกำรลงทุน 

34. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

 กำรอนุมตัจ่ิำยเงินปันผล 

 มติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 27 กุมภำพนัธ์ 2562 ไดอ้นุมติัเสนอให้จ่ำยเงินปันผลจำกก ำไรสะสมส่วนท่ี             
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในอตัรำหุ้นละ 0.05 บำท เป็นจ ำนวนเงินรวม 135 ลำ้นบำท ทั้งน้ี กำรอนุมติัให้จ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวจะ
น ำเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่สำมญัผูถื้อหุน้ เพ่ือพิจำรณำและอนุมติัต่อไป 

35. กำรอนุมตังิบกำรเงนิ 

 งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 27 กมุภำพนัธ์ 2562 
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