






บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

��ª �́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 620,970,007 472,956,895 182,456,361 268,054,860

Á�·�̈��»��́Éª �¦ µª 8 3,881,424 5,837,202 - -

¨ ¼�®�̧Ê�µ¦ �oµ�- สุทธิ 9 1,928,168,711 1,992,362,351 1,672,618,830 1,752,883,533

¨ ¼�®�̧Ê° ºÉ��- บุคคลภายนอก 102,527,963 107,652,551 42,513,484 32,841,858

¨ ¼�®�̧Ê° ºÉ��- �·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́� 35.2 1,323,588 976,238 37,434,111 21,684,345

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 10 1,658,423,645 1,599,487,486 1,236,745,080 1,100,397,940

 ·��¦ ¡́ ¥r®¤»�Áª ¥̧�° ºÉ� 85,161,110 132,987,073 16,884,885 98,815,551

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 4,400,456,448 4,312,259,796 3,188,652,751 3,274,678,087

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

Á�·�̈��»�Á�ºÉ°�µ¥ 11 58,560,000 87,000,000 58,560,000 87,000,000

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 12.1 - - 1,871,107,862 1,013,632,825

เงินลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ 12.1 226,844,900 253,116,119 184,113,258 184,113,258

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 12.1 16,304,558 14,298,886 4,999,800 4,999,800

Á�·�̈��»�¦ ³ ¥³ ¥µª ° ºÉ��- สุทธิ 13 113,016,354 113,016,354 47,169,970 47,169,970

°  �́®µ¦ ·¤�¦ ¡́ ¥rÁ¡ ºÉ°�µ¦ ¨ ��»��- สุทธิ 14 122,485,248 128,433,029 487,883,091 493,548,769

�̧É�·��° µ�µ¦ Â̈ ³ ° »��¦ �r�- สุทธิ 15 5,851,635,069 5,373,054,475 3,923,268,751 3,945,958,229

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 16 45,440,465 52,836,730 25,653,127 32,514,560

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 17 106,281,440 97,704,542 82,781,335 66,529,910

สิทธิการเช่า - สุทธิ 18 112,665,240 46,243,403 - -

 ·��¦ ¡́ ¥rÅ¤n®¤»�Áª ¥̧�° ºÉ� 53,401,372 38,072,822 21,306,456 20,061,930

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 6,706,634,646 6,203,776,360 6,706,843,650 5,895,529,251

รวมสินทรัพย์ 11,107,091,094 10,516,036,156 9,895,496,401 9,170,207,338

กรรมการ ………………………………………………………. กรรมการ ……………………………………………………..

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในหนา้ 9 ถึง 98 Á�È� nª �®�¹É��°����µ¦ Á�·��̧Ê

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

��ª �́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

®�̧Ê ·�Â̈ ³  nª ��°��¼o�º°®»o�

®�̧Ê ·�®¤»�Áª ¥̧�

Á�·��¼o¥º¤ ¦ ³ ¥³  Ế� 19 1,751,603,200 1,452,299,200 1,690,000,000 1,330,000,000

 nª ��°�Á�·��¼o¥º¤ ¦ ³ ¥³ ¥µª �̧É�¹��Îµ®���Îµ¦ ³ £µ¥Ä�®�¹É��̧ 20 660,968,721 619,919,200 496,852,000 472,245,600

Á�oµ®�̧Ê�µ¦ �oµ�- บุคคลภายนอก 857,143,752 860,291,338 541,179,983 541,031,858

35.2 102,162,278 108,129,087 124,191,582 168,462,000

Á�oµ®�̧Ê° ºÉ��- บุคคลภายนอก 21 331,474,045 428,561,037 242,170,679 265,999,615

Á�oµ®�̧Ê° ºÉ��- �·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́� 35.2 2,206,431 787,194 8,745,563 5,872,686

®�̧Ê ·�®¤»�Áª ¥̧�° ºÉ� 57,972,415 41,566,271 44,545,330 25,736,320

¦ ª ¤®�̧Ê ·�®¤»�Áª ¥̧� 3,763,530,842 3,511,553,327 3,147,685,137 2,809,348,079

®�̧Ê ·�Å¤n®¤»�Áª ¥̧�

เงินกูย้มืระยะยาว 20 1,994,698,440 1,955,179,661 1,624,582,280 1,421,003,280

®�̧Ê ·��µ¤ �́�µÁ�nµ�µ¦ Á�·� 12,845,497 20,626,366 - -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 25 378,918,428 296,568,017 307,878,113 249,196,093

¦ ª ¤®�̧Ê ·�Å¤n®¤»�Áª ¥̧� 2,386,462,365 2,272,374,044 1,932,460,393 1,670,199,373

¦ ª ¤®�̧Ê ·� 6,149,993,207 5,783,927,371 5,080,145,530 4,479,547,452

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 26

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 2,709,904,800 ®»o��¤¼̈�nµ�̧É�¦ µÅª o®»o�̈ ³ �1 บาท 2,709,904,800 2,709,904,800 2,709,904,800 2,709,904,800

�»��̧É° °�Â̈ ³ �Îµ¦ ³ Â̈ oª

หุน้สามญั 2,709,904,800 ®»o��¤¼̈�nµ�̧É�¦ µÅª o®»o�̈ ³ �1 บาท 2,709,904,800 2,709,904,800 2,709,904,800 2,709,904,800

 nª �Á�·��»��µ�®»o� µ¤�́�ºÊ°�º� 26 19,928,420 19,928,420 19,928,420 19,928,420

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 27 228,000,000 203,000,000 228,000,000 203,000,000

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,792,122,837 1,674,792,911 1,842,653,651 1,720,210,666

°��r�¦ ³ �°�° ºÉ��°� nª ��°��¼o�º° ®»o� 28 (37,586,415) (101,187,888) 14,864,000 37,616,000

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 4,712,369,642 4,506,438,243 4,815,350,871 4,690,659,886

 nª �Å�oÁ ¥̧�̧ÉÅ¤n¤ °̧ Îµ�µ��ª��»¤ 244,728,245 225,670,542 - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,957,097,887 4,732,108,785 4,815,350,871 4,690,659,886

¦ ª ¤®�̧Ê ·�Â̈ ³  nª ��°��¼o�º°®»o� 11,107,091,094 10,516,036,156 9,895,496,401 9,170,207,338

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในหนา้ 9 ถึง 98 Á�È� nª �®�¹É��°����µ¦ Á�·��̧Ê

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท

Á�oµ®�̧Ê�µ¦ �oµ�- �·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́�
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

 Îµ®¦ �́�̧ ·Ê� »�ª �́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและงานรับจา้ง 29 9,762,806,371 9,750,926,710 6,694,074,860 7,279,370,843

ตน้ทุนขายและงานรับจา้ง 29 (7,915,321,771) (7,880,823,634) (5,500,290,459) (5,935,789,690)

�ÎµÅ¦ �́Ê��o� 1,847,484,600 1,870,103,076 1,193,784,401 1,343,581,153

¦ µ¥Å�o° ºÉ� 109,249,793 110,739,826 469,994,203 324,716,803

ค่าใชจ่้ายในการขาย 31 (844,588,502) (913,243,986) (710,822,719) (821,264,990)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 31 (469,635,265) (423,461,555) (340,756,750) (288,337,276)

ตน้ทุนทางการเงิน 30 (162,877,900) (167,747,321) (122,043,558) (125,427,565)

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 12.3 78,690,804 63,165,436 - -

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12.6 ง) - - (19,999,970) -

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 558,323,530 539,555,476 470,155,607 433,268,125

ภาษีเงินได้ 17.3 (80,091,118) (52,076,669) (25,482,741) (21,825,495)

กาํไรสําหรับปี 478,232,412 487,478,807 444,672,866 411,442,630

�ÎµÅ¦ �µ��»�Á�È�Á ¦ È�° ºÉ��- สุทธิจากภาษ:ี

¦ µ¥�µ¦ �̧É�³ Å¤n�́��¦ ³ Á£�¦ µ¥�µ¦ Ä®¤nÅ�¥�́�ÎµÅ¦ ®¦ º°�µ��»�Ä�£µ¥®¨ �́

การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน (45,109,210) - (32,803,976) -

£µ¬Á̧�·�Å�o�°�¦ µ¥�µ¦ �̧É�³ Å¤n�́��¦ ³ Á£�¦ µ¥�µ¦ Ä®¤nÅ�¥�́

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 9,413,911 - 6,560,795 -

¦ ª ¤ ¦ µ¥�µ¦ �̧É�³ Å¤n�́��¦ ³ Á£�¦ µ¥�µ¦ Ä®¤nÅ�¥�́

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (35,695,299) - (26,243,181) -

¦ µ¥�µ¦ �̧É�³ �́��¦ ³ Á£�¦ µ¥�µ¦ Ä®¤nÅ�¥�́�ÎµÅ¦ ®¦ º°�µ��»�Ä�£µ¥®¨ �́

�µ¦ Á�̈Ȩ́¥�Â�̈�Ä�¤¼̈�nµ�°�Á�·�̈��»�Á�ºÉ°�µ¥ (28,440,000) (6,611,069) (28,440,000) (6,600,000)

�̈�nµ��°�° �́¦ µÂ̈ �Á�̈Ȩ́¥��µ��µ¦ Â�̈��nµ���µ¦ Á�·� 86,186,926 (22,789,614) - -

£µ¬Á̧�·�Å�o�°�¦ µ¥�µ¦ �̧É�³ �́��¦ ³ Á£�¦ µ¥�µ¦ Ä®¤nÅ�¥�́

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 5,688,000 1,320,000 5,688,000 1,320,000

¦ ª ¤ ¦ µ¥�µ¦ �̧É�³ �́��¦ ³ Á£�¦ µ¥�µ¦ Ä®¤nÅ�¥�́

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 63,434,926 (28,080,683) (22,752,000) (5,280,000)

กาํไร(ขาดทุน)Á�È�Á ¦ È�° ºÉ� Îµ®¦ �́�̧�- สุทธิจากภาษี 27,739,627 (28,080,683) (48,995,181) (5,280,000)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 505,972,039 459,398,124 395,677,685 406,162,630

การแบ่งปันกาํไร

 nª ��̧ÉÁ�È��°��¦ ·¬�́Ä®�n 445,013,825 470,057,185 444,672,866 411,442,630

 nª ��̧ÉÁ�È��°� nª �Å�oÁ ¥̧�̧ÉÅ¤n¤ °̧ Îµ�µ��ª��»¤ 33,218,587 17,421,622 - -

กาํไรสําหรับปี 478,232,412 487,478,807 444,672,866 411,442,630

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสร็จรวม

 nª ��̧ÉÁ�È��°��¦ ·¬�́Ä®�n 476,918,099 441,809,075 395,677,685 406,162,630

 nª ��̧ÉÁ�È��°� nª �Å�oÁ ¥̧�̧ÉÅ¤n¤ °̧ Îµ�µ��ª��»¤ 29,053,940 17,589,049 - -

กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 505,972,039 459,398,124 395,677,685 406,162,630

กาํไรต่อหุ้น 32

�ÎµÅ¦ �n° ®»o��́Ê�¡ ºÊ��µ�� 0.16 0.17 0.16 0.15

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในหนา้ 9 ถึง 98 Á�È� nª �®�¹É��°����µ¦ Á�·��̧Ê

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั

5



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากดั (มหาชน)

��Â ���µ¦ Á�̈Ȩ́¥�Â�̈� nª ��°��¼o�º°®»o�

 Îµ®¦ �́�̧ ·Ê� »�ª �́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

รวม

กาํไรสะสม °��r�¦ ³�°�° ºÉ�

�»��̧É° °� ส่วนเกนิทุนจาก  nª ��̧É�́� ¦ ¦ Â̈ oª กาํไรสะสม ของส่วนของ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

และชําระแล้ว ®»o� µ¤�́�ºÊ°�º� - ทุนสํารองตามกฎหมาย  nª ��̧É¥�́ การแปลงค่า เงนิลงทุน ผู้ถอืหุ้น ผู้ถอืหุ้น �̧ÉÅ¤n¤ °̧ Îµ�µ� รวมส่วนของ

หมายเหตุ (หมายเหตุ 26) (หมายเหตุ 26) (หมายเหตุ 27) ไม่ได้จดัสรร งบการเงนิ Á�ºÉ°�µ¥ (หมายเหตุ 28) บริษทัใหญ่ ควบคุม ผู้ถอืหุ้น

¥°�¥�¤µ���ª �́�̧É�1 มกราคม พ.ศ. 2558 2,709,904,800 19,928,420 203,000,000 1,674,792,911 (138,803,888) 37,616,000 (101,187,888) 4,506,438,243 225,670,542 4,732,108,785

กาํไรสาํหรับปี - - - 445,013,825 - - - 445,013,825 33,218,587 478,232,412

การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - - - (31,697,199) - - - (31,697,199) (3,998,100) (35,695,299)

กาํไร(ขาดทุน)Á�È�Á ¦ È�° ºÉ� Îµ®¦ �́�̧� - - - - 86,353,473 (22,752,000) 63,601,473 63,601,473 (166,547) 63,434,926

เงินปันผลจ่าย 33 - - - (270,986,700) - - - (270,986,700) (9,996,237) (280,982,937)

สาํรองตามกฎหมาย - - 25,000,000 (25,000,000) - - - - - -

¥°���Á®¨ º°���ª �́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 2,709,904,800 19,928,420 228,000,000 1,792,122,837 (52,450,415) 14,864,000 (37,586,415) 4,712,369,642 244,728,245 4,957,097,887

¥°�¥�¤µ���ª �́�̧É�1 มกราคม พ.ศ. 2557 2,709,904,800 19,928,420 182,000,000 1,496,725,906 (115,846,847) 42,907,069 (72,939,778) 4,335,619,348 229,524,666 4,565,144,014

กาํไรสาํหรับปี - - - 470,057,185 - - - 470,057,185 17,421,622 487,478,807

กาํไร(ขาดทุน)Á�È�Á ¦ È�° ºÉ� Îµ®¦ �́�̧� - - - - (22,957,041) (5,291,069) (28,248,110) (28,248,110) 167,427 (28,080,683)

เงินปันผลจ่าย 33 - - - (270,990,180) - - - (270,990,180) (21,443,173) (292,433,353)

สาํรองตามกฎหมาย - - 21,000,000 (21,000,000) - - - - - -

¥°���Á®¨ º°���ª �́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 2,709,904,800 19,928,420 203,000,000 1,674,792,911 (138,803,888) 37,616,000 (101,187,888) 4,506,438,243 225,670,542 4,732,108,785

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในหนา้ 9 ถึง 98 Á�È� nª �®�¹É��°����µ¦ Á�·��̧Ê

งบการเงนิรวม (บาท)

ส่วนของบริษทัใหญ่

กาํไร(ขาดทุน)Á�È�Á ¦ È�° ºÉ�

°��r�¦ ³�°�° ºÉ��°� nª ��°��¼o�º°®»o�
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากดั (มหาชน)

��Â ���µ¦ Á�̈Ȩ́¥�Â�̈� nª ��°��¼o�º°®»o�

 Îµ®¦ �́�̧ ·Ê� »�ª �́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

รวม

�ÎµÅ¦  ³  ¤  nª ��̧É °��r�¦ ³�°�° ºÉ�

�»��̧É° °�Â̈ ³ ส่วนเกนิทุนจาก จดัสรรแล้ว กาํไรสะสม ของส่วนของ

ชําระแล้ว ®»o� µ¤�́�ºÊ°�º� - ทุนสํารองตามกฎหมาย  nª ��̧É¥�́ เงนิลงทุน ผู้ถอืหุ้น รวมส่วนของ

หมายเหตุ (หมายเหตุ 26) (หมายเหตุ 26) (หมายเหตุ 27) ไม่ได้จดัสรร Á�ºÉ°�µ¥ (หมายเหตุ 28) ผู้ถอืหุ้น

¥°�¥�¤µ���ª �́�̧É�1 มกราคม พ.ศ. 2558 2,709,904,800 19,928,420 203,000,000 1,720,210,666 37,616,000 37,616,000 4,690,659,886

กาํไรสาํหรับปี - - - 444,672,866 - - 444,672,866

การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - - - (26,243,181) - - (26,243,181)

กาํไร(ขาดทุน)Á�È�Á ¦ È�° ºÉ� Îµ®¦ �́�̧� - - - - (22,752,000) (22,752,000) (22,752,000)

เงินปันผลจ่าย 33 - - - (270,986,700) - - (270,986,700)

สาํรองตามกฎหมาย - - 25,000,000 (25,000,000) - - -

¥°���Á®¨ º°���ª �́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 2,709,904,800 19,928,420 228,000,000 1,842,653,651 14,864,000 14,864,000 4,815,350,871

¥°�¥�¤µ���ª �́�̧É�1 มกราคม พ.ศ. 2557 2,709,904,800 19,928,420 182,000,000 1,600,758,216 42,896,000 42,896,000 4,555,487,436

กาํไรสาํหรับปี - - - 411,442,630 - - 411,442,630

กาํไร(ขาดทุน)Á�È�Á ¦ È�° ºÉ� Îµ®¦ �́�̧� - - - - (5,280,000) (5,280,000) (5,280,000)

เงินปันผลจ่าย 33 - - - (270,990,180) - - (270,990,180)

สาํรองตามกฎหมาย - - 21,000,000 (21,000,000) - - -

¥°���Á®¨ º°���ª �́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 2,709,904,800 19,928,420 203,000,000 1,720,210,666 37,616,000 37,616,000 4,690,659,886

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในหนา้ 9 ถึง 98 Á�È� nª �®�¹É��°����µ¦ Á�·��̧Ê

งบการเงนิเฉพาะบริษทั (บาท)

°��r�¦ ³�°�° ºÉ��°� nª ��°��¼o�º°®»o�

กาํไร(ขาดทุน)Á�È�Á ¦ È�° ºÉ�
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด

 Îµ®¦ �́�̧ ·Ê� »�ª �́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 34.1 1,404,544,994 980,491,887 785,676,661 802,881,756

�nµ¥�°�Á�̧Ê¥ (162,243,634) (166,812,906) (121,894,125) (126,060,131)

จ่ายภาษีเงินได้ (75,273,046) (82,848,998) (15,008,624) (35,490,738)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,167,028,314 730,829,983 648,773,912 641,330,887

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

Á�·� ��nµ¥Á¡ ºÉ° Á�·�̈��»��́Éª �¦ µª 8 (147,289,694) (47,343,995) - -

Á�·� �¦ �́�µ��µ¦ �Îµ®�nµ¥Á�·�̈��»��́Éª �¦ µª 8 149,273,055 49,193,126 - -

เงินสดจ่ายลงทุนในบริษทัยอ่ย 12.2 - - (883,725,000) (251,832,700)

เงินสดรับจากการเลิกบริษทัยอ่ย 12.6 ข) - - 6,333,104 -

Á�·� ��nµ¥Á¡ ºÉ°�ºÊ°  ·��¦ ¡́ ¥r�µª ¦ 34.2 (1,174,786,323) (781,609,484) (517,891,632) (379,574,190)

Á�·� ��nµ¥Á¡ ºÉ°�ºÊ°  ·��¦ ¡́ ¥rÅ¤n¤ �̧́ª �� 34.2 (11,730,926) (14,327,096) (5,871,373) (1,690,440)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 31,999,900 55,032,774 29,076,612 98,962,082

Á�·� ��nµ¥Á¡ ºÉ°�ºÊ°  ·��·�µ¦ Á�nµ 18 (63,446,491) - - -

�°�Á�̧Ê¥¦ �́ 7,014,088 7,034,914 3,261,440 3,938,688

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ 34.2 102,975,994 104,103,198 309,733,738 197,460,025

Á�·��́��̈¦ �́�µ��¦ ·¬�́° ºÉ� 7,512,000 12,186,500 7,512,000 12,186,500

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (1,098,478,397) (615,730,063) (1,051,571,111) (320,550,035)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

Á�·��¼o¥º¤ ¦ ³ ¥³  Ế�Á¡ ·É¤�¹Ê�(ลดลง) 299,304,000 628,849,537 360,000,000 510,000,000

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 20 805,245,700 184,800,000 800,000,000 -

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว 20 (734,461,400) (642,781,478) (571,814,600) (507,591,938)

Á�·� ��nµ¥�º�®�̧Ê ·��µ¤ �́�µÁ�nµ�µ¦ Á�·� (9,642,183) (3,414,194) - -

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวรภายใตส้ญัญาขายและเช่ากลบัคืน - 27,767,239 - -

เงินปันผลจ่าย 33 (270,986,700) (270,990,180) (270,986,700) (270,990,180)

Á�·��́��̈�nµ¥Ä®oÂ�n nª �Å�oÁ ¥̧�̧ÉÅ¤n¤ °̧ Îµ�µ��ª��»¤Ä��¦ ·¬�́¥n° ¥ (9,996,222) (3,491,173) - -

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 79,463,195 (79,260,249) 317,198,700 (268,582,118)

Á�·� �Â̈ ³ ¦ µ¥�µ¦ Á�̧¥�Á�nµÁ�·� �Á¡ ·É¤�¹Ê�(ลดลง)สุทธิ 148,013,112 35,839,671 (85,598,499) 52,198,734

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 472,956,895 437,117,224 268,054,860 215,856,126

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี 7 620,970,007 472,956,895 182,456,361 268,054,860

¦ µ¥�µ¦ �̧ÉÅ¤nÄ�nÁ�·� �

¦ µ¥�µ¦ �ºÊ°  ·��¦ ¡́ ¥r�µ¤ �́�µÁ�nµ�µ¦ Á�·� 2,164,000 27,767,239 - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในหนา้ 9 ถึง 98 Á�È� nª �®�¹É��°����µ¦ Á�·��̧Ê

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
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1 �o° ¤ ¼̈�́Éª Å�

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) Á�È��¦ ·¬�́¤®µ���Îµ�́���¹É��́��́Ê��¹Ê�Ä��¦ ³ Á�«Å�¥Â̈ ³ �ÎµÁ�·��µ��µ¤�̧É° ¥¼n

�̧ÉÅ�o���³ Á�̧¥�Åª o�́��̧Ê

15 ��� »� ª ́ �·Í��° ¥ 36 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 ประเทศไทย 

บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนÄ��̈µ�®¨ �́�¦ ¡́ ¥rÂ®n��¦ ³ Á�«Å�¥�Á¡ ºÉ° ª �́�»�¦ ³  งค์ในการรายงานข้อมูลจึงรวมเรียกบริษัท 

และบริษทัยอ่ยวา่เป็น “กลุ่มบริษทั”

�̈»n¤�¦ ·¬ �́�ÎµÁ�·��»¦ �·�®¨ �́Ä��µ¦ �̈·�Â¨ ³ �Îµ®�nµ¥�̈·�£ �́�r¡ ¨ µ �·�Ã�¥Â�n��̈»n¤  ·��oµ®¨ �́° ° �Á�È��̈·�£ �́�rÁ�¦ ºÉ° �Ä�o

ในครัวเรือน ผลิ�£�́�rÁ¡ ºÉ°�µ�° »� µ®�¦ ¦ ¤�Â̈ ³  µ¥�»¦ �·��ºÊ° ¤µ�µ¥Å�Â̈ ³  µ¥�µ�Â¤n¡ ·¤ ¡ r

���µ¦ Á�·�¦ ª ¤Â̈ ³���µ¦ Á�·�Á�¡ µ³�¦ ·¬�́Å�o¦ �́�µ¦ °�»¤�́·�µ���³�¦ ¦ ¤�µ¦ �¦ ·¬�́�Á¤ºÉ° ª �́�̧É 26 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 

2 นโยบายการบัญชี 

�Ã¥�µ¥�µ¦ �́��̧�̧É Îµ�́��̧ÉÄ�oÄ��µ¦ �́��Îµ���µ¦ Á�·�¦ ª ¤ Â̈ ³ ���µ¦ Á�·�Á�¡ µ³ �¦ ·¬�́¤�̧́��n° Å��̧Ê

2.1 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินรวมและงบ�µ¦ Á�·�Á�¡ µ³�¦ ·¬�́Å�o�́��Îµ�¹Ê��µ¤®¨ �́�µ¦ �́��̧�̧É¦ �́¦ °��́Éª Å�Ä��¦ ³ Á�«Å�¥£µ¥Ä�o¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·�µ¦ บญัชี 

พ.ศ. 2543 �¹É�®¤µ¥�ª µ¤�¹�¤µ�¦ �µ��µ¦ รายงานทางการเงิน�̧É° °�£µ¥Ä�o¡ ¦ ³ ราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และตามขอ้กาํหนด

ของคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์่าด้วยการจัดทาํและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

งบการÁ�·�¦ ª ¤ Â̈ ³ ���µ¦ Á�·�Á�¡ µ³ �¦ ·¬�́Å�o�́��Îµ�¹Ê�Ã�¥Ä�oÁ���r¦ µ�µ�»�Á�·¤Ä��µ¦ วดัมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน 

¥�Áª o�Á¦ ºÉ°��̧É°�·�µ¥Ä��Ã¥�µ¥�µ¦ �́��̧Ä�̈ Îµ�́��n° Å��

�µ¦ �́��Îµ���µ¦ Á�·�Ä®o °��̈o°��́�®¨ �́�µ¦ �́��̧�̧É¦ �́¦ °��́Éª Å�Ä��¦ ³ Á�«Å�¥�Îµ®��Ä®oÄ�o�¦ ³ ¤µ��µ¦ �µ��́��̧�̧É Îµ�́ญและการ

ใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหาร�¹É��́��Îµ�¹Ê��µ¤�¦ ³ �ª ��µ¦ Ä��µ¦ �Îµ�Ã¥�µ¥�µ¦ �́��̧�°��̈»n¤บริษทัไปถือปฏิบติั และตอ้งเปิดเผยÁ¦ ºÉ°�

�µ¦ Ä�o�»̈¥¡ ·�·��°��¼o�¦ ·®µ¦ ®¦ º°�ª µ¤�́��o°�®¦ º° Á�̧É¥ª �́��o°  ¤¤�·�µ�Â̈ ³ �¦ ³ ¤µ��µ¦ �̧É¤�̧́¥ Îµ�́��n°���µ¦ Á�·�ไดเ้ปิดเผยไวใ้น

หมายเหตุ 4 

งบการเงินรวมและงบ�µ¦ Á�·�Á�¡ µ³ �¦ ·¬�́��́�£µ¬µ° �́�§¬�́��Îµ�¹Ê��µ�ขอ้มลูทาง�µ¦ Á�·��µ¤��®¤µ¥�̧Éเป็นฉบบัภาษาไทย ในกรณี

�̧É¤Á̧�ºÊ°�ª µ¤�́�Â¥o��́�®¦ º° ¤�̧µ¦ �̧�ª µ¤ ¦ ะหวา่งสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากดั (มหาชน) 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 ¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·�Ä®¤n�Â̈ ³ ¤ µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·��̧É¤�̧µ¦ �¦ �́�¦ »�

1) มาตรฐานการราย�µ��µ��µ¦ Á�·�Ä®¤n�Â̈ ³ ¤ µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·��̧É¤ �̧µ¦ �¦ �́�¦ »���¹É�¤ �̧̈�́��́�Ä�o�́Ê�Â�nª �́�̧É�

1 มกราคม พ.ศ. 2558 ¤ �̧́��̧Ê

¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧���́��̧É�1 (ปรับปรุง 2557) Á¦ ºÉ°���µ¦ �ÎµÁ �°���µ¦ Á�·�

¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧���́��̧É�2 (ปรับปรุง 2557) Á¦ ºÉ°�� ·��oµ��Á®¨ ºอ 

¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧���́��̧É�7 (ปรับปรุง 2557) Á¦ ºÉ°�����¦ ³ Â Á�·� �

¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧���́��̧É�8 (ปรับปรุง 2557) Á¦ ºÉ°���Ã¥�µ¥�µ¦ �́��̧��µ¦ Á�̈Ȩ́¥�Â�̈��¦ ³ ¤µ��µ¦ �µ��́��̧Â̈ ³�o°�·�¡ ¨ µ�

¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧���́��̧É�10 (ปรับปรุง 2557) Á¦ ºÉ°��Á®�»�µ¦ �r£µ¥®¨ �́¦ °�¦ ³ ¥³ Áª ¨ µ¦ µยงาน 

¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧���́��̧É�11 (ปรับปรุง 2557) Á¦ ºÉ°�� �́�µ�n°  ¦ oµ�

¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧���́��̧É�12 (ปรับปรุง 2557) Á¦ ºÉ°��£µ¬Á̧�·�Å�o

¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧���́��̧É�16 (ปรับปรุง 2557) Á¦ ºÉ°���̧É�·��° µ�µ¦ Â̈ ³ ° »��¦ �r

¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧���́��̧É�17 (ปรับปรุง 2557) Á¦ ºÉ° ง สัญญาเช่า

¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧���́��̧É�18 (ปรับปรุง 2557) Á¦ ºÉ°��¦ µ¥Å�o

¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧���́��̧É�19 (ปรับปรุง 2557) Á¦ ºÉ°���̈�¦ ³ Ã¥��r�°�¡ �́��µ�

¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧���́��̧É�20 (ปรับปรุง 2557) Á¦ ºÉ°���µ¦ �́��̧ Îµ®¦ �́Á�·�° »�®�»��µ�¦ �́�µ̈ Â̈ ³ �µ¦ Á�·�Á�¥�o° ¤ ¼̈Á�̧É¥ª �́�

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล

¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧���́��̧É�21 (ปรับปรุง 2557) Á¦ ºÉ°���̈�¦ ³���µ��µ¦ Á�̈Ȩ́¥�Â�̈��°�° �́¦ µÂ̈ �Á�̈Ȩ́¥�Á�·��¦ µ�nµ��¦ ³ Á�«

¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧���́��̧É�23 (ปรับปรุง 2557) Á¦ ºÉ°���o��»��µ¦ �¼o¥º¤

¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧���́��̧É�24 (ปรับปรุง 2557) Á¦ ºÉ°���µ¦ Á�·�Á�¥�o° ¤ ¼̈Á�̧É¥ª �́��»��̈�®¦ º°�·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́�

¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧���́��̧É�26 (ปรับปรุง 2557) Á¦ ºÉ°���µ¦ �́��̧Â̈ ³ �µ¦ ¦ µ¥�µ�Ã�¦ ��µ¦ �̈�¦ ³ Ã¥��rÁ¤ºÉ° ° °��µ��µ�

¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧���́��̧É�27 (ปรับปรุง 2557) Á¦ ºÉ°�����µ¦ Á�·�Á�¡ µ³ �·��µ¦

¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧���́��̧É 28 (ปรับปรุง 2557) Á¦ ºÉ°��Á�·�̈��»�Ä��¦ ·¬�́¦ nª ¤�Â̈ ³ �µ¦ ¦ nª ¤�oµ

¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧���́��̧É�29 (ปรับปรุง 2557) Á¦ ºÉ°���µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·�Ä� £µ¡ Á«¦ ¬��·��̧ÉÁ�·�Á¢o° ¦ »�Â¦ �

¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧���́��̧É�33 (ปรับปรุง 2557) Á¦ ºÉ°���ÎµÅ¦ �n° ®»o�

¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧���́��̧É�34 (ปรับปรุง 2557) Á¦ ºÉ°�����µ¦ Á�·�¦ ³ ®ª nµ��µ̈

¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧���́��̧É�36 (ปรับปรุง 2557) Á¦ ºÉ°���µ¦ �o° ¥�nµ�°� ·��¦ ¡́ ¥r

¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧���́��̧É�37 (ปรับปรุง 2557) Á¦ ºÉ°���¦ ³ ¤µ��µ¦ ®�̧Ê ·��®�̧Ê ·��̧É° µ�Á�·��¹Ê��Â̈ ³  ·��¦ ¡́ ¥r�̧É° µ�Á�·��¹Ê�

มาตรฐานการบญัชี ฉบบั�̧É�38 (ปรับปรุง 2557) Á¦ ºÉ°�� ·��¦ ¡́ ¥rÅ¤n¤�̧́ª ��

¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧���́��̧É�40 (ปรับปรุง 2557) Á¦ ºÉ°��°  �́®µ¦ ·¤�¦ ¡́ ¥rÁ¡ ºÉ°�µ¦ ¨ ��»�



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

 Îµ®¦ �́�̧ ·Ê� »�ª �́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

11

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 ¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·�Ä®¤n�Â̈ ³ ¤ µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·��̧É¤�̧µ¦ �¦ �́�¦ »�(ต่อ)

1) มาตรฐาน�µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·�Ä®¤n�Â̈ ³ ¤ µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·��̧É¤ �̧µ¦ �¦ �́�¦ »���¹É�¤ �̧̈�́��́�Ä�o�́Ê�Â�nª �́�̧É�

1 มกราคม พ.ศ. 2558 ¤ �̧́��̧Ê(ต่อ)

¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·����́��̧É�2 (ปรับปรุง 2557) Á¦ ºÉ°���µ¦ �nµ¥Ã�¥Ä�o®»o�Á�È�Á���r

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบั�̧É�3 (ปรับปรุง 2557) Á¦ ºÉ°���µ¦ ¦ ª ¤�»¦ �·�

¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·����́��̧É�5 (ปรับปรุง 2557) Á¦ ºÉ°�� ·��¦ ¡́ ¥rÅ¤n®¤»�Áª ¥̧��̧É�º°Åª oÁ¡ ºÉ°�µ¥Â̈ ³�µ¦ �ÎµÁ�·��µ��̧É¥�Á̈·�

¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·����́��̧É�6 (ปรับปรุง 2557) Á¦ ºÉ°���µ¦  Îµ¦ ª �Â̈ ³ �¦ ³ Á¤ ·��nµÂ®¨ n��¦ พ́ยากรแร่

¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·����́��̧É�8 (ปรับปรุง 2557) Á¦ ºÉ°�� nª ��µ��ÎµÁ�·��µ�

¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·����́��̧É�10 Á¦ ºÉ°�����µ¦ Á�·�¦ ª ¤

¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·����́��̧É�11 Á¦ ºÉ°���µ¦ ¦ nª ¤�µ¦ �µ�

¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·����́��̧É�12 Á¦ ºÉ°���µ¦ Á�·�Á�¥�o° ¤ ¼̈Á�̧É¥ª �́� nª �Å�oÁ ¥̧Ä��·��µ¦ ° ºÉ�

¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·����́��̧É�13 Á¦ ºÉ°���µ¦ ª �́¤ ¼̈�nµ¥»�·�¦ ¦ ¤

�µ¦ �̧�ª µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧���́��̧É�10 (ปรับปรุง 2557) Á¦ ºÉ°���ª µ¤�nª ¥Á®¨ º°�µ�¦ �́�µ̈ �- �¦ �̧�̧ÉÅ¤n¤�̧ª µ¤Á�̧É¥ª �o°�

อยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 

�µ¦ �̧�ª µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧���́��̧É�15 (ปรับปรุง 2557) Á¦ ºÉ°�� �́�µÁ�nµ�ÎµÁ�·��µ�- ·É��¼�Ä��̧ÉÄ®oÂ�n�¼oÁ�nµ

�µ¦ �̧�ª µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧���́��̧É�25 (ปรับปรุง 2557) Á¦ ºÉ°��£µ¬Á̧�·�Å�o-�µ¦ Á�̈ Ȩ́¥�Â�̈� �µ�£µ¡ �µ�£µ¬�̧°��·��µ¦

    หรือผูถื้อหุน้ 

การตีความมาตร�µ��µ¦ �́��̧���́��̧É�27 (ปรับปรุง 2557) Á¦ ºÉ°���µ¦ �¦ ³ Á¤ ·�Á�ºÊ° ®µ �́�µÁ�nµ�̧É�Îµ�¹Ê��µ¤ ¦ ¼�Â����®¤µ¥

�µ¦ �̧�ª µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧���́��̧É�29 (ปรับปรุง 2557) Á¦ ºÉ°���µ¦ Á�·�Á�¥�o° ¤ ¼̈�°��o°��̈� ¤́��µ��¦ ·�µ¦

�µ¦ �̧�ª µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧���́��̧É�31 (ปรับปรุง 2557) Á¦ ºÉ°� รายได-้¦ µ¥�µ¦ Â̈ �Á�̈Ȩ́¥�Á�̧É¥ª �́��¦ ·�µ¦ Ã�¬�µ

�µ¦ �̧�ª µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧���́��̧É�32 (ปรับปรุง 2557) Á¦ ºÉ°�� ·��¦ ¡́ ¥rÅ¤n¤�̧́ª ��-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

�µ¦ �̧�ª µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·����́��̧É�1

   (ปรับปรุง 2557) 

Á¦ ºÉ°���µ¦ Á�̈Ȩ́¥�Â�̈�Ä�®�̧Ê ·��̧ÉÁ�·��¹Ê��µ��µ¦ ¦ ºÊอถอน การบูรณะ  

Â̈ ³ ®�̧Ê ·��̧É¤ ¸̈ �́¬�³ �̈oµ¥�̈¹��́�

�µ¦ �̧�ª µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·����́��̧É�4

   (ปรับปรุง 2557) 

Á¦ ºÉ°���µ¦ �¦ ³ Á¤ ·�ª nµ��o°��̈��¦ ³ �°��oª ¥ �́�µÁ�nµ®¦ º° Å¤n

�µ¦ �̧�ª µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·����́��̧É�5

   (ปรับปรุง 2557) 

Á¦ ºÉ°�� ·��·Ä� nª �Å�oÁ ¥̧�µ��°��»��µ¦ ¦ ºÊ°�°���µ¦ �¼¦ �³ Â̈ ³

    การปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

�µ¦ �̧�ª µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·����́��̧É�7

   (ปรับปรุง 2557) 

Á¦ ºÉ°���µ¦ �¦ �́�¦ »�¥o°�®¨ �́£µ¥Ä�o¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧���́��̧É�29

    (ปรับปรุง 2557��Á¦ ºÉ°��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·�

    ในสภาพเศ¦ ¬��·��̧ÉÁ�·�Á¢o° ¦ »�Â¦ �

�µ¦ �̧�ª µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·����́��̧É�10

   (ปรับปรุง 2557) 

Á¦ ºÉ°�����µ¦ Á�·�¦ ³ ®ª nµ��µ̈ Â̈ ³ �µ¦ �o° ¥�nµ
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 ¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·�Ä®¤n�Â̈ ³ ¤ µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·��̧É¤�̧µ¦ �¦ �́�¦ »�(ต่อ)

1) มาตรฐาน�µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·�Ä®¤n�Â̈ ³ ¤ µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·��̧É¤ �̧µ¦ �¦ �́�¦ »���¹É�¤ �̧̈�́��́�Ä�o�́Ê�Â�nª �́�̧É�

1 มกราคม พ.ศ. 2558 ¤ �̧́��̧Ê(ต่อ)

�µ¦ �̧�ª µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·����́��̧É�12 (ปรับปรุง 2557) Á¦ ºÉ°���o°��̈� ¤́��µ��¦ ·�µ¦

การตีความมาตรฐานการรายงานทา��µ¦ Á�·����́��̧É�13 (ปรับปรุง 2557) Á¦ ºÉ°��Ã�¦ Â�¦ ¤  ·��·¡ ·Á«¬Â�n̈¼��oµ

�µ¦ �̧�ª µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·����́��̧É�14 (ปรับปรุง 2557) Á¦ ºÉ°���o°�Îµ�́� ·��¦ ¡́ ¥r�µ¤Ã�¦ ��µ¦ �̈�¦ ³ Ã¥��r�

�o°�Îµ®��Á�·��»��́Ê��ÎÉµÂ̈ ³ ��· ¤́ ¡ �́�r�°�

¦ µ¥�µ¦ Á®¨ nµ�̧Ê� Îµ®¦ �́¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧���́��̧É�19

Á¦ ºÉ°���̈�¦ ³ Ã¥��r�°�¡ �́��µ�

�µ¦ �̧�ª µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·����́��̧É�15 (ปรับปรุง 2557) Á¦ ºÉ°�� �́�µ Îµ®¦ �́�µ¦ �n°  ¦ oµ�°  �́®µ¦ ·¤�¦ ¡́ ¥r

�µ¦ �̧�ª µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·����́��̧É�17 (ปรับปรุง 2557) Á¦ ºÉ°���µ¦ �nµ¥ ·��¦ ¡́ ¥r�̧ÉÅ¤nÄ�nเงินสดใหเ้จา้ของ 

�µ¦ �̧�ª µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·����́��̧É�18 (ปรับปรุง 2557) Á¦ ºÉ°���µ¦ Ã°� ·��¦ ¡́ ¥r�µ�̈¼��oµ

�µ¦ �̧�ª µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·����́��̧É�20 Á¦ ºÉ°���o��»��µ¦ Á�·�®�oµ�·�Ä��nª��µ¦ �̈·� Îµ®¦ �́Á®¤º°��·ª�·�

กลุ่มบริษทัไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานกา¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·��́��̈nµª �oµ��o���́Ê�Â�nª �́�̧É�1 มกราคม พ.ศ. 2558 โดยผูบ้ริหารของกลุ่ม

บริษทัไดป้ระเมินและเห็นวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัต่องบการเงิน�̧É�ÎµÁ �°�

¥�Áª o�¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·��́��n° Å��̧Ê

มาตรฐานการบ�ั�̧���́��̧É�1 (ปรับปรุง 2557) �µ¦ Á�̈ Ȩ́¥�Â�̈��̧É Îµ�́�Å�oÂ�n��µ¦ Á¡ ·É¤Á�·¤�o°�Îµ®��Ä®o�·��µ¦ �́��̈»n¤ ¦ µ¥�µ¦ �̧É

แสดงอยู่ใน “�ÎµÅ¦ �µ��»�Á�È�Á ¦ È�° ºÉ�” Ã�¥Ä�oÁ���rª nµ¦ µ¥�µ¦ �́Ê� µ¤µ¦ ��́��¦ ³ Á£�¦ µ¥�µ¦ Ä®¤nÁ�oµÅ�Ä��ÎµÅ¦ ®¦ º°�µ��»�Ä�

£µ¥®¨ �́Å�o®¦ º° Å¤n�¤µ�¦ �µ��̧É�¦ �́�¦ »��̧ÊÅ¤nÅ�o¦ ³ �»ª nµ¦ µ¥�µ¦ Ä��³ Â ��° ¥¼nÄ��ÎµÅ¦ �µ��»�Á�È�Á ¦ È�° ºÉ�

¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·���́��̧É�13 ¤ ª̧ �́�»�¦ ³  ��rÁ¡ ºÉ°�¦ �́�¦ »��Â̈ ³ ¨ ��ª µ¤�ÎÊµ�o°��°��Îµ�·¥µ¤�°�¤¼̈�nµ¥»�·�¦ ¦ ¤�โดย

การกําหนดนิยามและแหล่งข้อมูลในการวดัมูลค่ายุติธรรม และการเปิดเผยข้อมูลสําหรับใช้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

¤µ�¦ �µ��́��̈nµª Å¤n n��̈�¦ ³ ���́����µ¦ Á�·��°��̈»n¤�¦ ·¬�́�¥�Áª o�Á¦ ºÉ°��µ¦ Á�·�Á�¥�o° ¤ ¼̈

2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และ¤ µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·��̧É¤ �̧µ¦ �¦ �́�¦ »���¹É�¤ �̧̈�́��́�Ä�o�́Ê�Â�nª �́�̧É�

1 มกราคม พ.ศ. 2559 �¹É��̈»n¤�¦ ·¬�́¥�́Å¤nได้นํามาใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ ¤ �̧́��̧Ê

¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧���́��̧É�1 (ปรับปรุง 2558) Á¦ ºÉ°���µ¦ �ÎµÁ �°���µ¦ Á�·�

¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧���́��̧É�2 (ปรับปรุง 2558) Á¦ ºÉ°�� ·��oµ��Á®¨ º°

¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧���́��̧É�7 (ปรับปรุง 2558) Á¦ ºÉ°�����¦ ³ Â Á�·� �

มาตรฐานการบญัชี ฉบ�ั�̧É�8 (ปรับปรุง 2558) Á¦ ºÉ°���Ã¥�µ¥�µ¦ �́��̧��µ¦ Á�̈Ȩ́¥�Â�̈��¦ ³ ¤µ��µ¦ �µ��́��̧Â̈ ³�o°�·�¡ ¨ µ�

¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧���́��̧É�10 (ปรับปรุง 2558) Á¦ ºÉ°��Á®�»�µ¦ �r£µ¥®¨ �́¦ °�¦ ³ ¥³ Áª ¨ µ¦ µ¥�µ�

¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧���́��̧É�11 (ปรับปรุง 2558) Á¦ ºÉ°�� �́�µ�n°  ¦ oµ�

มาตรฐานการบญัชี ��́��̧É�12 (ปรับปรุง 2558) Á¦ ºÉ°��£µ¬Á̧�·�Å�o
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 ¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·�Ä®¤n�Â̈ ³ ¤ µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·��̧É¤�̧µ¦ �¦ �́�¦ »�(ต่อ)

2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และ¤ µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·��̧É¤ �̧µ¦ �¦ �́�¦ »���¹É�¤ �̧̈�́��́�ใช้�́Ê�Â�nª �́�̧É�

1 มกราคม พ.ศ. 2559 �¹É��̈»n¤�¦ ·¬�́¥�́Å¤nÅ�o�Îµ¤µÄ�o�n°�ª �́�º°��·�́�·¤ �̧́��̧Ê(ต่อ)

¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧���́��̧É�16 (ปรับปรุง 2558) Á¦ ºÉ°���̧É�·��° µ�µ¦ Â̈ ³ ° »��¦ �r

¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧���́��̧É�17 (ปรับปรุง 2558) Á¦ ºÉ°�� �́�µÁ�nµ

มาตรฐานการบญัชี ฉบ�ั�̧É�18 (ปรับปรุง 2558) Á¦ ºÉ°��¦ µ¥Å�o

¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧���́��̧É�19 (ปรับปรุง 2558) Á¦ ºÉ°���̈�¦ ³ Ã¥��r�°�¡ �́��µ�

¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧���́��̧É�20 (ปรับปรุง 2558) Á¦ ºÉ°���µ¦ �́��̧ Îµ®¦ �́Á�·�° »�®�»��µ�¦ �́�µ̈ Â̈ ³�µ¦ Á�·�Á�¥�o° ¤ ¼̈

Á�̧É¥ª �́��ª µ¤�nª ¥Á®¨ º°�µ�¦ �́�µ̈

มาตร�µ��µ¦ �́��̧���́��̧É�21 (ปรับปรุง 2558) Á¦ ºÉ°���̈�¦ ³ ���µ��µ¦ Á�̈ Ȩ́¥�Â�̈��°�° �́¦ µÂ̈ �Á�̈Ȩ́¥�Á�·��¦ µ

ต่างประเทศ

¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧���́��̧É�23 (ปรับปรุง 2558) Á¦ ºÉ°���o��»��µ¦ �¼o¥º¤

¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧���́��̧É�24 (ปรับปรุง 2558) Á¦ ºÉ°���µ¦ Á�·�Á�¥�o° ¤ ¼̈Á�̧É¥ª �́��»��̈�®¦ º°�·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́�

¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧���́��̧É�26 (ปรับปรุง 2558) Á¦ ºÉ°���µ¦ �́��̧Â̈ ³�µ¦ ¦ µ¥�µ�Ã�¦ ��µ¦ �̈�¦ ³ Ã¥��rÁ¤ºÉ° ° °��µ��µ�

¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧���́��̧É�27 (ปรับปรุง 2558) Á¦ ºÉ°�����µ¦ Á�·�Á�¡ µ³ �·��µ¦

¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧���́��̧É�28 (ปรับปรุง 2558) Á¦ ºÉ°�เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้

¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧���́��̧É�29 (ปรับปรุง 2558) Á¦ ºÉ°���µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·�Ä� £µ¡ Á«¦ ¬��·��̧ÉÁ�·�Á¢o° ¦ »�Â¦ �

¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧���́��̧É�33 (ปรับปรุง 2558) Á¦ ºÉ°���ÎµÅ¦ �n° ®»o�

¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧���́��̧É�34 (ปรับปรุง 2558) Á¦ ºÉ°�����ารเงินระหวา่งกาล

¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧���́��̧É�36 (ปรับปรุง 2558) Á¦ ºÉ°���µ¦ �o° ¥�nµ�°� ·��¦ ¡́ ¥r

¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧���́��̧É�37 (ปรับปรุง 2558) Á¦ ºÉ°���¦ ³ ¤µ��µ¦ ®�̧Ê ·��®�̧Ê ·��̧É° µ�Á�·��¹Ê��Â̈ ³  ·��¦ ¡́ ¥r�̧É

° µ�Á�·��¹Ê�

¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧���́��̧É�38 (ปรับปรุง 2558) Á¦ ºÉ°�� ·��¦ ¡́ ¥rÅ¤n¤�̧́ª ��

¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧���́��̧É�40 (ปรับปรุง 2558) Á¦ ºÉ°��°  �́®µ¦ ·¤�¦ ¡́ ¥rÁ¡ ºÉ°�µ¦ ¨ ��»�

¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧���́��̧É�41 Á¦ ºÉ°��Á�¬�¦ �¦ ¦ ¤

¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·����́��̧É�2 (ปรับปรุง 2558) Á¦ ºÉ°���µ¦ �nµ¥Ã�¥Ä�o®»o�Á�È�Á���r

มาตรฐานการราย�µ��µ��µ¦ Á�·����́��̧É�3 (ปรับปรุง 2558) Á¦ ºÉ°���µ¦ ¦ ª ¤�»¦ �·�

¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·����́��̧É�4 (ปรับปรุง 2558) Á¦ ºÉ°�� �́�µ�¦ ³ �́�

¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·����́��̧É�5 (ปรับปรุง 2558) Á¦ ºÉ°�� ·��¦ ¡́ ¥rÅ¤n®¤»�Áª ¥̧��̧É�º°Åª oÁ¡ ºÉ°�µ¥Â̈ ³�µ¦ �ÎµÁ�·��µ��̧É¥�Á̈·�

¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·����́��̧É�6 (ปรับปรุง 2558) Á¦ ºÉ°���µ¦  Îµ¦ ª �Â̈ ³ �¦ ³ Á¤ ·��nµÂ®¨ n��¦ ¡́ ¥µ�¦ Â¦ n

¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·����́��̧É�8 (ปรับปรุง 2558) Á¦ ºÉ°�� nª ��µ��ÎµÁ�·��µ�

¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·����́��̧É�10 (ปรับปรุง 2558) Á¦ ºÉ°�����µ¦ Á�·�¦ ª ¤

มา�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·����́��̧É�11 (ปรับปรุง 2558) Á¦ ºÉ°���µ¦ ¦ nª ¤�µ¦ �µ�

¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·����́��̧É�12 (ปรับปรุง 2558) Á¦ ºÉ°���µ¦ Á�·�Á�¥�o° ¤ ¼̈Á�̧É¥ª �́� nª �Å�oÁ ¥̧Ä��·��µ¦ ° ºÉ�

¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·����́��̧É�13 (ปรับปรุง 2558) Á¦ ºÉ°���µ¦ ª �́¤ ¼̈�nายติุธรรม 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 ¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·�Ä®¤n�Â̈ ³ ¤ µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·��̧É¤�̧µ¦ �¦ �́�¦ »�(ต่อ)

2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และ¤ µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·��̧É¤ �̧µ¦ �¦ �́�¦ »���¹É�¤ �̧̈�́��́�Ä�o�́Ê�Â�nª �́�̧É�

1 มกราคม พ.ศ. 2559 �¹É��̈»n¤�¦ ·¬�́¥�́Å¤nÅ�o�Îµ¤µÄ�o�n°�ª �́�º°��·�́�·¤ �̧́��̧Ê(ต่อ)

�µ¦ �̧�ª µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧���́��̧É�10 (ปรับปรุง 2558) Á¦ ºÉ°���ª µ¤�nª ¥Á®¨ º°�µ�¦ �́�µ̈ �- �¦ �̧�̧ÉÅ¤n¤�̧ª µ¤Á�̧É¥ª �o°�

อยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน

�µ¦ �̧�ª µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧���́��̧É�15 (ปรับปรุง 2558) Á¦ ºÉ°�� �́�µÁ�nµ�ÎµÁ�·��µ�- ·É��¼�Ä��̧ÉÄ®oÂ�n�¼oÁ�nµ

�µ¦ �̧�ª µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧���́��̧É�25 (ปรับปรุง 2558) Á¦ ºÉ°��£µ¬Á̧�·�Å�o-�µ¦ Á�̈ Ȩ́¥�Â�̈� �µ�£µ¡ �µ�£µ¬�̧°��·��µ¦

    หรือผูถื้อหุน้ 

�µ¦ �̧�ª µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧���́��̧É�27 (ปรับปรุง 2558) Á¦ ºÉ°���µ¦ �¦ ³ Á¤ ·�Á�ºÊ° ®µ �́�µÁ�nµ�̧É�Îµ�¹Ê��µ¤ ¦ ¼�Â����®¤µ¥

�µ¦ �̧�ª µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧���́��̧É�29 (ปรับปรุง 2558) Á¦ ºÉ°���µ¦ Á�·�Á�¥�o° ¤ ¼̈�°��o°��̈� ¤́��µ��¦ ·�µ¦

�µ¦ �̧�ª µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧���́��̧É�31 (ปรับปรุง 2558) Á¦ ºÉ°��¦ µ¥Å�o-¦ µ¥�µ¦ Â̈ �Á�̈Ȩ́¥�Á�̧É¥ª �́��¦ ·�µ¦ Ã�¬�µ

กµ¦ �̧�ª µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧���́��̧É�32 (ปรับปรุง 2558) Á¦ ºÉ°�� ·��¦ ¡́ ¥rÅ¤n¤�̧́ª ��-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

�µ¦ �̧�ª µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·����́��̧É�1

   (ปรับปรุง 2558) 

Á¦ ºÉ°���µ¦ Á�̈ Ȩ́¥�Â�̈�Ä�®�̧Ê ·��̧ÉÁ�·��¹Ê��µ��µ¦ ¦ ºÊ°�°���µ¦ �¼¦ �³�

Â̈ ³ ®�̧Ê ·��̧É¤ ¸̈ �́¬�³ �̈oµ¥�ลึงกนั

�µ¦ �̧�ª µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·����́��̧É�4

   (ปรับปรุง 2558) 

Á¦ ºÉ°���µ¦ �¦ ³ Á¤ ·�ª nµ��o°��̈��¦ ³ �°��oª ¥ �́�µÁ�nµ®¦ º° Å¤n

�µ¦ �̧�ª µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·����́��̧É�5

   (ปรับปรุง 2558) 

Á¦ ºÉ°�� ·��·Ä� nª �Å�oÁ ¥̧�µ��°��»��µ¦ ¦ ºÊ°�°���µ¦ �¼¦ �³ Â̈ ³

    การปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

�µ¦ �̧�ª µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·����́��̧É�7

   (ปรับปรุง 2558) 

Á¦ ºÉ°���µ¦ �¦ �́�¦ »�¥o°�®¨ �́£µ¥Ä�o¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧���́��̧É�29

    (ปรับปรุง 2557) Á¦ ºÉ°��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·�Ä� £µ¡

Á«¦ ¬��·��̧ÉÁ�·�Á¢o° ¦ »�Â¦ �

การตีความมาตรฐานการราย�µ��µ��µ¦ Á�·����́��̧É�10

   (ปรับปรุง 2558) 

Á¦ ºÉ°�����µ¦ Á�·�¦ ³ ®ª nµ��µ̈ Â̈ ³ �µ¦ �o° ¥�nµ

�µ¦ �̧�ª µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·����́��̧É�12

   (ปรับปรุง 2558) 

Á¦ ºÉ°���o°��̈� ¤́��µ��¦ ·�µ¦

�µ¦ �̧�ª µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·����́��̧É�13

   (ปรับปรุง 2558) 

Á¦ ºÉ°��โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้

�µ¦ �̧�ª µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·����́��̧É�14

   (ปรับปรุง 2558) 

Á¦ ºÉ°���o°�Îµ�́� ·��¦ ¡́ ¥r�µ¤Ã�¦ ��µ¦ �̈�¦ ³ Ã¥��r��o°�Îµ®��

Á�·��»��́Ê��ÎÉµÂ̈ ³ ��· ¤́ ¡ �́�r�°�¦ µ¥�µ¦ Á®¨ nµ�̧Ê Îµ®¦ �́

¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧���́��̧É�19Á¦ ºÉ°���̈�¦ ³ Ã¥��r�°�พนกังาน 

�µ¦ �̧�ª µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·����́��̧É�15

   (ปรับปรุง 2558) 

Á¦ ºÉ°�� �́�µ Îµ®¦ �́�µ¦ �n°  ¦ oµ�°  �́®µ¦ ·¤�¦ ¡́ ¥r
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 ¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·�Ä®¤n�Â̈ ³ ¤ µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·��̧É¤�̧µ¦ �¦ �́�¦ »�(ต่อ)

2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และ¤ µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·��̧É¤ �̧µ¦ �¦ �́�¦ »���¹É�¤ �̧̈�́��́�Ä�o�́Ê�Â�nª �́�̧É�

1 มกราคม พ.ศ. 2559 �¹É��̈»n¤�¦ ·¬�́¥�́Å¤nÅ�o�Îµ¤µÄ�o�n°�ª �́�º°��·�́�·¤ �̧́��̧Ê(ต่อ)

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

   (ปรับปรุง 2558) 

Á¦ ºÉ°���µ¦ �nµ¥ ·��¦ ¡́ ¥r�̧ÉÅ¤nÄ�nÁ�·� �Ä®oÁ�oµ�°�

�µ¦ �̧�ª µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·����́��̧É�18

   (ปรับปรุง 2558) 

Á¦ ºÉ°���µ¦ Ã°� ·��¦ ¡́ ¥r�µ�̈¼��oµ

�µ¦ �̧�ª µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·����́��̧É�20

   (ปรับปรุง 2558) 

Á¦ ºÉ°���o��»��µ¦ Á�·�®�oµ�·�Ä��nª ��µ¦ �̈·� Îµ®¦ �́Á®¤º°�ผวิดิน 

�µ¦ �̧�ª µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·����́��̧É�21 Á¦ ºÉ°��Á�·��̧É�Îµ n�¦ �́

�̈»n¤�¦ ·¬�́�³��·�́�·�µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·��́��̈nµª�oµ��o���́Ê�Â�nª �́�̧É�1 มกราคม พ.ศ. 2559 อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหารของ

กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินแลว้วา่มาตรฐานการรายงานทางการเงิ�Á®¨ nµ�̧Ê�³ Å¤n¤ �̧̈�¦ ³��°¥nµ�Á�È� µ¦ ³  Îµ�́��n°���µ¦ Á�·��̧É�ÎµÁ �°

2.3 บัญชีกลุ่มบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า

บริษทัยอ่ย

บริษทัยอ่ยหมายถึงกิจการ ��¹É�¦ ª ¤�¹��·��µ¦ Á�¡ µ³ �·����̧É�̈»n¤�¦ ·¬�́�ª ��»¤��̈»n¤�¦ ·¬�́�ª ��»¤�·��µ¦ Á¤ ºÉ° �̈»n¤�¦ ·¬�́¤�̧µ¦ Á�·�¦ �́®¦ º°

¤ ̧ ·��·Ä��̈�°�Â���́�Â�¦ �µ��µ¦ Á�̧É¥ª �o°��́��¼oÅ�o¦ �́�µ¦ ¨ ��»�Â̈ ³ ¤�̧ª µ¤  µ¤µ¦ ��ÎµÄ®oÁ�·��̈�¦ ³ ���n° �̈�°�Â���µ��µ¦ Ä�o

° Îµ�µ�Á®�º°�¼oÅ�o¦ �́�µ¦ �ª ��»¤��̈»n¤�¦ ·¬�́¦ ª ¤���µ¦ Á�·��°��¦ ·¬�́¥n° ¥Åª oÄ����µ¦ Á�·�¦ ª ¤ �́Ê�Â�nª �́�̧É�̈»n¤�¦ ·¬�́¤ °̧ Îµ�µจในการ

�ª��»¤�¦ ·¬�́¥n° ¥��̈»n¤�¦ ·¬�́�³ Å¤n�Îµ���µ¦ Á�·��°��¦ ·¬�́¥n° ¥¤µ¦ ª ¤Åª oÄ����µ¦ Á�·�¦ ª ¤�́��µ�ª �́�̧É�̈»n¤�¦ ·¬�́ ¼�Á ¥̧° Îµ�µ��ª��»¤

�̈»n¤�¦ ·¬�́�́��¹��́��̧�µ¦ ¦ ª ¤�»¦ �·�Ã�¥�º°��·�́�·�µ¤ª ·�̧�ºÊ°� ·É��°�Â���̧ÉÃ°�Ä®o Îµ®¦ �́�µ¦ �ºÊ°�¦ ·¬�́¥n° ¥��o°�ª �́�oª ¥¤ ¼̈�nµ¥»�·�¦ รม

ข°� ·��¦ ¡́ ¥r�̧É�¼o�ºÊ° Ã°�Ä®oÂ̈ ³ ®�̧Ê ·��̧É�n°�¹Ê�Á¡ ºÉ°�nµ¥�Îµ¦ ³ Ä®oÂ�nÁ�oµ�°�Á�·¤�°��¼o�¼��ºÊ° Â̈ ³  nª �Å�oÁ ¥̧Ä� nª ��°��¼o�º°®»o��̧Éออกโดย

�̈»n¤�¦ ·¬�́�¦ ª ¤�¹�¤¼̈�nµ¥»�·�¦ ¦ ¤�°� ·��¦ ¡́ ¥r�®¦ º° ®�̧Ê ·��̧É�µ�ª nµ�³�o°��nµ¥�Îµ¦ ³ ���o��»��̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́��µ¦ �ºÊ°�³ ¦ �́¦ ¼oÁ�È��nาใชจ่้าย

Á¤ºÉ° Á�·��¹Ê��Â̈ ³ ª �́¤ ¼̈�nµÁ¦ ·É¤Â¦ ��°� ·��¦ ¡́ ¥r�̧ÉÅ�o¤µ�̧É¦ ³�»Å�oÂ̈ ³ ®�̧Ê ·��̧É° µ��³ Á�·��¹Ê�Ä��µ¦ ¦ ª ¤�»¦ �·��oª ¥¤ ¼̈�nµ¥»�·�¦ ¦ ¤ ��ª �́�̧É�ºÊ°�

Ä��µ¦ ¦ ª ¤�»¦ �·�Â�n̈ ³ �¦ Ế���̈»n¤�¦ ·¬�́ª �́¤ ¼̈�nµ�°� nª �Å�oÁ ¥̧�̧ÉÅ¤n¤ °̧ Îµ�µ��ª ��»¤Ä��¼o�¼��ºÊ°�oª ¥¤ ¼̈�nµ¥»�·�¦ ¦ ¤�®¦ ºอ มูลค่าของ

 ·��¦ ¡́ ¥r »��·�̧É¦ ³ �»Å�o�°��¼o�¼��ºÊ°�µ¤ �́ nª ��°�®»o��̧É�º°

Ä��µ¦ ¦ ª ¤�»¦ �·��̧É�ÎµÁ�·��µ¦  ÎµÁ¦ È��µ��µ¦ �¥° ¥�ºÊ°��¼o�ºÊ°�o°�ª �́¤ ¼̈�nµ nª �Å�oÁ ¥̧�̧É�¼o�ºÊ°�º° ° ¥¼nÄ��¼o�¼��ºÊ°�n°�®�oµ�µ¦ ¦ ª ¤�»¦ �·จใหม่

Ã�¥Ä�o¤¼̈�nµ¥»�·�¦ ¦ ¤���ª �́�̧É�ºÊ° Â̈ ³ ¦ �́¦ ¼o�̈�ÎµÅ¦ ®¦ º°�µ��»��̧ÉÁ�·��¹Ê��µ��µ¦ ª �́¤ ¼̈�nµÄ®¤n�́Ê�Ä��ÎµÅ¦ ®¦ º°�µ��»�
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.3 บัญชีกลุ่มบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ)

บริษทัยอ่ย (ต่อ)

 ·É��°�Â���̧É�µ�ª nµ�³�o°��nµ¥Ã�¥�̈»n¤�¦ ·¬�́�¦ �́¦ ¼o�oª ¥¤ ¼̈�nµ¥»�·�¦ ¦ ¤���ª �́�̧É�ºÊ°��µ¦ Á�̈ Ȩ́¥�Â�̈�Ä�¤¼̈�nµ¥»�·�¦ ¦ ¤�°� ·É��°�Â��

�̧É�µ�ª nµ�³�o°��nµ¥�̧É¦ �́¦ ¼o£µ¥®¨ �́ª �́�̧É�ºÊ°�¹É��́��¦ ³ Á£�Á�È� ·��¦ ¡́ ¥r®¦ º° ®�̧Ê ·�Ä®o¦ �́¦ ¼o�̈�ÎµÅ¦ �µ��»��̧ÉÁ�·��¹Ê�Ä��ÎµÅ¦ ®¦ º°�าดทุน 

®¦ º° Ä��ÎµÅ¦ �µ��»�Á�È�Á ¦ È�° ºÉ�� ·É��°�Â���̧É�µ�ª nµ�³ �o°��nµ¥�¹Éงจดัประเภทเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นตอ้งไม่มีการวดัมูลค่าใหม่ และ

ใหบ้นัทึกการจ่ายชาํระในภายหลงัไวใ้นส่วนของผูถื้อหุน้

�¦ �̧�̧É¤ ¼̈�nµ ·É��°�Â���̧ÉÃ°�Ä®o�¤¼̈�nµ nª �Å�oÁ ¥̧�̧ÉÅ¤n¤ °̧ Îµ�µ��ª��»¤Ä��¼o�¼��ºÊ°�Â̈ ³ ¤ ¼̈�nµ¥»�·�¦ ¦ ¤���ª �́�ºÊ°�»¦ �·��°� nª �Å�oเสีย

ในส่วนของผูถื้° ®»o��°��¼o�¼��ºÊ° �̧É�¼o�ºÊ°�º° ° ¥¼n�n°��µ¦ ¦ ª ¤�»¦ �·��¤µ��ª nµ¤ ¼̈�nµ¥»�·�¦ ¦ ¤  »��·���ª �́�̧É�ºÊ°�°� ·��¦ ¡́ ¥r�̧ÉÅ�o¤µ�̧É¦ ³ �»Å�o

Â̈ ³ ®�̧Ê ·��̧É¦ �́¤µ��¼o�ºÊ°�o°�¦ �́¦ ¼o�nµ�ª µ¤�·¥¤�®µ�¤¼̈�nµ�°�¤¼̈�nµ ·É��°�Â���̧ÉÃ°�Ä®o�¤¼̈�nµ nª �Å�oÁ ¥̧�̧ÉÅ¤n¤ °̧ Îµ�µ��ª��»¤Ä��¼o�¼��ºÊ°

Â̈ ³ ¤ ¼̈�nµ¥»�·�¦ ¦ ¤���ª �́�ºÊ°�»¦ �·��°� nª �Å�oÁ ¥̧Ä� nª ��°��¼o�º° ®»o��°��¼o�¼��ºÊ° �̧É�¼o�ºÊ°�º° ° ¥¼n�n°��µ¦ ¦ ª ¤�»¦ �·���o° ¥�ª nµ¤ ¼̈�nาราคา

¥»�·�¦ ¦ ¤�°� ·��¦ ¡́ ¥r »��·�°��¦ ·¬�́¥n° ¥Á�ºÉ°��µ�¤�̧µ¦ �n° ¦ °�¦ µ�µ�ºÊ°��³ ¦ �́¦ ¼o nª ��nµ�Ã�¥�¦ �Å�¥�́�ÎµÅ¦ �µ��»�

กิจการจะตดัรายการบ�ั�̧¦ ³ ®ª nµ��·��µ¦ �¥°���Á®¨ º°�Â̈ ³ ¦ µ¥�µ¦ �ÎµÅ¦ ®¦ º°�µ��»��̧É¥�́Å¤nÅ�oÁ�·��¹Ê��¦ ·�¦ ³ ®ª nµ��̈»n¤�¦ ·¬�́��Ã¥�µ¥

�µ¦ �́��̧�°��¦ ·¬�́¥n° ¥Å�o�¼�Á�̈Ȩ́¥�Á¡ ºÉ° Ä®o °��̈o°��́��Ã¥�µ¥�µ¦ �́��̧�°��̈»n¤�¦ ·¬�́

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทัย่อยจะบนัทึกบญัชีดว้ยราคาทุนหักค่µÁ�ºÉ°�µ¦ �o° ¥�nµ���o��»��³ ¤�̧µ¦ �¦ �́Á¡ ºÉ°  ³ �o°�

�µ¦ Á�̈ Ȩ́¥�Â�̈� ·É��°�Â���̧ÉÁ�·��¹Ê��µ� ·É��°�Â���̧É�µ�ª nµ�³ Å�o¦ �́���o��»��́Ê��³ ¦ ª ¤  nª �Â�n��o��»��µ��¦ �

¦ µ¥�µ¦ Â̈ ³  nª �Å�oÁ ¥̧�̧ÉÅ¤n¤ °̧ Îµ�µ��ª��»¤

�̈»n¤�¦ ·¬�́��·�́�·�n° ¦ µ¥�µ¦ �́� nª�Å�oÁ ¥̧�̧ÉÅ¤n¤ °̧ Îµ�µ��ª��»¤Á�n�Á�̧¥ª �́��́� nª��̧ÉÁ�È��°��¼o�º°®»o��̈»n¤�¦ ·¬�́� Îµ®¦ �́�µ¦ �ºÊ°  nª�Å�oÁ ¥̧

�̧ÉÅ¤n¤ °̧ Îµ�µ��ª��»¤��̈�nµ�¦ ³ ®ª nµ� ·É��°�Â���̧É�nµ¥Ä®oÂ̈ ³ ¤ ¼̈�nµ�µ¤�́��̧�°� ·��¦ ¡́ ¥r »��·�°�®»o��̧É�ºÊ° ¤µÄ��¦ ·¬�́¥n° ¥�³�¼��́��¹ก

Ä� nª ��°��¼o�º° ®»o��Â̈ ³ �ÎµÅ¦ ®¦ º°�µ��»��µ��µ¦ �µ¥Ä� nª �Å�oÁ ¥̧�̧Éไม่มีอาํนาจควบคุมจะถูกบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้

การจาํหน่ายบริษทัยอ่ย

Á¤ºÉ° �̈»n¤�¦ ·¬�́ ¼�Á ¥̧�µ¦ �ª ��»¤� nª �Å�oÁ ¥̧Ä�®»o��̧ÉÁ®¨ º° ° ¥¼n�³ ª �́¤ ¼̈�nµÄ®¤nÃ�¥Ä�o¤¼̈�nµ¥»�·�¦ ¦ ¤��µ¦ Á�̈ Ȩ́¥�Â�̈�Ä�¤¼̈�nµ�³ ¦ �́รู้

Ä��ÎµÅ¦ ®¦ º° �µ��»��¤¼̈�nµ¥»�·�¦ ¦ ¤ �́Ê��³�º° Á�È�¤¼̈�nµ�µ¤�́��̧Á¦ ·É¤Â¦ ��°�¤¼̈�nµ�°�Á�·�̈��»��̧ÉÁ®¨ º°�°��¦ ·¬�́¦ nª ¤��µ¦ ¦ nª ¤�oµ�

®¦ º°  ·��¦ ¡́ ¥r�µ��µ¦ Á�·�� Îµ®¦ �́�»��Îµ�ª��̧ÉÁ�¥¦ �́¦ ¼oÄ��ÎµÅ¦ �µ��»�Á�È�Á ¦ È�° ºÉ�Ä� nª ��̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́��·��µ¦ �́Ê��³�¼��́��¦ ³ Á£�Ä®¤n

Á ¤ º°�ª nµ�̈»n¤�·��µ¦ ¤�̧µ¦ �Îµ®�nµ¥ ·��¦ ¡́ ¥r®¦ º° ®�̧Ê ·��̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́Êนโดยตรง 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.3 บัญชีกลุ่มบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ)

บริษทัร่วม

�¦ ·¬�́¦ nª ¤ Á�È��·��µ¦ �̧É�̈»n¤�¦ ·¬�́¤ °̧ ·��·¡ ¨ ° ¥nµ�Á�È� µ¦ ³  Îµ�́�Â�nÅ¤n�¹��́��ª ��»¤�¹É�Ã�¥�́Éª Å��È�º°�µ¦ �̧É�̈»n¤�¦ ·¬�́�º° หุ้น  

�̧É¤ ̧ ·��·° °�Á ¥̧�° ¥¼n¦ ³ ®ª nµ�¦ o° ¥¨ ³ �20 ถึงร้อยละ 50 �°� ·��·° °�Á ¥̧��́Ê�®¤��Á�·�̈��»�Ä��¦ ·¬�́¦ nª ¤ ¦ �́¦ ¼oÃ�¥Ä�oª ·�̧ nª �Å�oÁ ¥̧

Ä��µ¦ Â ��Ä����µ¦ Á�·�¦ ª ¤�£µ¥Ä�oª ·�̧ nª �Å�oÁ ¥̧��̈»n¤�¦ ·¬�́¦ �́¦ ¼oÁ�·�̈��»�Á¤ºÉ° Á¦ ·É¤Â¦ ��oª ¥¦ µ�µ�»��¤¼̈�nµ�µ¤�́��̧�°�Á�·�̈��»��̧Ê

�³ Á¡ ·É¤�¹Ê�®¦ º° ¨ �̈�Ä�£µ¥®¨ �́ª �́�̧ÉÅ�o¤µ�oª ¥ nª �Â�n��ÎµÅ¦ ®¦ º°�µ��»��°��¼oÅ�o¦ �́�µ¦ ¨ ��»��µ¤ �́ nª ��̧É�¼ö��»�¤̧ nª �Å�oÁ ¥̧° ¥¼n�

Á�·�̈��»�Ä��¦ ·¬�́¦ nª ¤�°��̈»n¤�¦ ·¬�́¦ ª ¤�¹��nµ�ª µ¤�·¥¤�̧É¦ ³ �»Å�o���ª �́�̧É�ºÊ° Á�·�̈��»�

�oµ nª �Å�oÁ ¥̧�°�Á�oµ�°�Ä��¦ ·¬�́¦ nª ¤�́Ê�̈ �̈�Â�n¥�́��¤ °̧ ·��·¡ ¨ ° ¥nµ�¤�̧́¥ Îµ�́����·��µ¦ �o°��́��¦ ³ Á£�¦ µ¥�µ¦ �̧ÉÁ�¥¦ �́¦ ¼oÄ��ÎµÅ¦

�µ��»�Á�È�Á ¦ È�° ºÉ�Á�oµ�ÎµÅ¦ ®¦ º°�µ��»�Á�¡ µ³  �́ nª �Ä� nª �Å�oÁ ¥̧�°�Á�oµ�°��̧É̈�̈�

 nª �Â�n��ÎµÅ¦ ®¦ º° �µ��»��°��̈»n¤�¦ ·¬�́Ä��¦ ·¬�́¦ nª ¤ �̧ÉÁ�·��¹Ê�£µ¥®¨ �́�µ¦ Å�o¤µ�³ ¦ ª ¤ Åª oÄ��ÎµÅ¦ ®¦ º° �µ��»��และส่วนแบ่ง

Ä��ÎµÅ¦ �µ��»�Á�È�Á ¦ È�° ºÉ���̧ÉÁ�·��¹Ê�£µ¥®¨ �́�µ¦ Å�o¤µ�³ ¦ ª ¤Åª oÄ��ÎµÅ¦ �µ��»�Á�È�Á ¦ È�° ºÉ���̈ ³  ¤�°��µ¦ Á�̈ Ȩ́¥�Â�̈�£µ¥®¨ �́

�µ¦ Å�o¤µ�́��̈nµª �oµ��o���³�¦ �́�¦ »��́�¦ µ�µ�µ¤�́��̧�°�Á�·�̈��»��Á¤ºÉ°  nª �Â�n��µ��»��°��̈»n¤�¦ ·¬�́Ä��¦ ·¬�́¦ nª ¤ ¤ ¤̧ ¼̈�nµÁ�nµ�́�

หรือเกิ��ª nµ¤ ¼̈�nµ nª �Å�oÁ ¥̧�°��̈»n¤�¦ ·¬�́Ä��¦ ·¬�́¦ nª ¤ �́Ê���̈»n¤�¦ ·¬�́�³ Åม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนอีกต่อไป เวน้แต่กลุ่มบริษัท

¤ £̧µ¦ ³ �¼�¡ �́Ä�®�̧Ê�°��¦ ·¬�́¦ nª ¤®¦ º° ¦ �́ª nµ�³�nµ¥®�̧ÊÂ���¦ ·¬�́¦ nª ¤

�̈»n¤�¦ ·¬�́¤�̧µ¦ ¡ ·�µ¦ �µ�»� ·Ê�¦ °�¦ ³ ¥³ Áª ¨ µ�́��̧ª nµ¤�̧o°�n��̧Ê�̧ÉÂ ��ª nµÁ�·�̈��»�Ä��¦ ·¬�́¦ nª ¤Á�·��µ¦ �o° ¥�nµ®¦ º° Å¤n�®µ�¤�̧o°�n��̧Ê

Á�·��¹Ê��̈»n¤�¦ ·¬�́�³ �Îµ�ª ��̈�µ��»��µ��µ¦ �o° ¥�nµ�Ã�¥Á�¦ ¥̧�Á�̧¥�¤¼̈�nµ�̧É�µ�ª nµ�³ Å�o¦ �́�º��́�¤¼̈�nµ�µ¤�́��̧�°�Á�·�̈��»��

Â̈ ³ ¦ �́¦ ¼o�̈�nµ�Å��̧É nª �Â�n��ÎµÅ¦ ��µ��»���°�Á�·�̈��»�Ä��¦ ·¬�́¦ nª ¤Ä����ÎµÅ¦ �µ��»�

ราย�µ¦ �ÎµÅ¦ �̧É¥�́Å¤nÅ�oÁ�·��¹Ê��¦ ·�¦ ³ ®ª nµ��̈»n¤�¦ ·¬�́�́��¦ ·¬�́¦ nª ¤�³ �́��́��̧Á�nµ�̧É�̈»n¤�¦ ·¬�́¤ ̧ nª �Å�oÁ ¥̧Ä��¦ ·¬�́¦ nª ¤�́Ê��รายการ

�µ��»��̧É¥�́Å¤nÅ�oÁ�·��¹Ê��¦ ·��È�³ �́��́��̧Ä��Îµ�°�Á�̧¥ª �́���Áª o�Â�n¦ µ¥�µ¦ �́Ê�¤®̧¨ �́�µ�ª nµ ·��¦ ¡́ ¥r�̧ÉÃ°�¦ ³ ®ª nµ��́�Á�·��µ¦ �o° ¥�nา 

บ¦ ·¬�́¦ nª ¤�³ Á�̈ Ȩ́¥��Ã¥�µ¥�µ¦ �́��̧Á�nµ�̧É�ÎµÁ�È�Á¡ ºÉ° Ä®o °��̈o°��́��Ã¥�µ¥�µ¦ �́��̧�°��̈»n¤�¦ ·¬�́��ÎµÅ¦ Â̈ ³ �µ��»��µ��µ¦

ลดสัดส่วนในบริษทัร่วมจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน

Ä����µ¦ Á�·�Á�¡ µ³ �·��µ¦ �Á�·�̈��»�Ä��¦ ·¬�́¦ nª ¤��³ �́��¹��́��̧�oª ¥¦ µ�µ�»�®�́�nµÁ�ºÉ°�µ¦ �o° ¥�nµ���o��»��³ ¤�̧µ¦ �¦ �́Á¡ ºÉ°  ³ �o°�

�µ¦ Á�̈Ȩ́¥�Â�̈� ·É��°�Â���̧ÉÁ�·��¹Ê��µ� ·É��°�Â���̧É�µ�ª nµ�o°��nµ¥���o��»��³ ¦ ª ¤�o��»��µ��¦ ��̧ÉÁ�̧É¥ª�o°��µ��µ¦ Å�o¤µ�°�Á�·�̈��»��̧Ê

การร่วมคา้ 

�̈»n¤�¦ ·¬�́�Îµ¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·����́��̧É�11 Á¦ ºÉ°���µ¦ ¦ nª ¤�µ¦ �µ�¤µ��·�́�·Á¤ºÉ° ª �́�̧É 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ตามมาตรฐาน

�µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·����́��̧É�11 Á¦ ºÉ°���µ¦ ¦ nª ¤�µ¦ �µ�Á�·�̈��»�Ä��µ¦ ¦ nª ¤�µ¦ �µ��³�¼��́��¦ ³ Á£�Á�È��µ¦ �ÎµÁ�·��µ�¦ nª ¤�́��®¦ º°

�µ¦ ¦ nª ¤�oµ�Ã�¥�¹Ê�° ¥¼n�́� ·��·Â̈ ³ £µ¦ ³ �¼�¡ �́�µ¤ �́�µ�°��¼ö��»�Â�n̈³ ¦ µ¥��̈»n¤�¦ ·¬�́Å�o�¦ ³ Á¤ ·�̈ �́¬�³�°��µ¦ ¦ nª ¤�µ¦ �µ��̧É¤¸

Â̈ ³ ¡ ·�µ¦ �µª nµÁ�È���µ¦ ¦ nª ¤�oµ��¹É��µ¦ ¦ nª ¤�oµ¦ �́¦ ¼oÁ�·�̈��»�Ã�¥Ä�oª ·�̧ nª �Å�oÁ ¥̧
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.3 บัญชีกลุ่มบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ)

การร่วมคา้ (ต่อ)

ตามวธีิส่วนไดเ้สียเงินลงทุนใ��µ¦ ¦ nª ¤�oµ¦ �́¦ ¼oÁ¤ ºÉ° Á¦ ·É¤Â¦ ��oª ¥¦ µ�µ�»�Â̈ ³�¦ �́�¦ »�¤¼̈�nµ�µ¤�́��̧�°�Á�·�̈��»�Á¡ ºÉ° ¦ �́¦ ¼o nª �Â�n��ÎµÅ¦

®¦ º°�µ��»�Â̈ ³�µ¦ Á�̈Ȩ́¥�Â�̈�Ä��ÎµÅ¦ �µ��»�Á�È�Á ¦ È�° ºÉ��°��¼oÅ�o¦ �́�µ¦ ¨ ��»��µ¤ �́ nª ��̧É�̈»n¤�¦ ·¬�́¤ ̧ nª �Å�oÁ ¥̧�®µ� nª �Â�n�

ขาดทุนของกลุ่มบริษทัในการร่วมคา้มี�Îµ�ª �Á�nµ�́�®¦ º°  ¼��ª nµ nª �Å�oÁ ¥̧�°��̈»n¤�¦ ·¬�́Ä��µ¦ ¦ nª ¤�oµ�́Ê���¹É�¦ ª ¤�¹� nª �Å�oÁ ¥̧

ระยะยาวใดๆ �¹É�Ã�¥Á�ºÊ° ®µÂ̈ oª �º° Á�È� nª �®�¹É��°�Á�·�̈��»� »��·�°��̈»n¤�¦ ·¬�́Ä��µ¦ ¦ nª ¤�oµ�́Ê����̈»n¤�¦ ·¬�́�³ Å¤n¦ �́¦ ¼o nª �Â�n�

Ä��µ��»��̧ÉÁ�·��ª nµ nª �Å�oÁ ¥̧�°���Ä��µ¦ ¦ nª ¤�oµ�́Ê���°��µ�ª nµ�̈»n¤�¦ ·¬�́¤ £̧ µ¦ ³ �¼�¡ �́�®¦ º° Å�o�nµ¥Á�·�Á¡ ºÉ°�Îµ¦ ³ £ µ¦ ³ �¼�¡ �́

แทนการร่วมคา้ไปแลว้

¦ µ¥�µ¦ �ÎµÅ¦ �̧É¥�́Å¤nÅ�oÁ�·��¹Ê��¦ ·�¦ ³ ®ª nµ��̈»n¤�¦ ·¬�́�́��µ¦ ¦ nª ¤�oµ�³ �́��́��̧Á�nµ�̧É�̈»n¤�¦ ·¬�́¤ ̧ nª �Å�oÁ ¥̧Ä��µ¦ ¦ nª ¤�oµ�́Ê��รายการ

�µ��»��̧É¥�́Å¤nÅ�oÁ�·��¹Ê��¦ ·��È�³ �́��́��̧Ä��Îµ�°�Á�̧¥ª �́���Áª o�Â�n¦ µ¥�µ¦ �́Ê�¤®̧¨ �́�µ�ª nµ ·��¦ ¡́ ¥r�̧ÉÃ°�¦ ³ ®ª nµ��́�Á�·��µ¦ �o° ¥�nµ

2.4 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

ก)  �»̈Á�·��̧ÉÄ�oÄ��µ¦ �ÎµÁ�·��µ�Â̈ ³  �»̈Á�·��̧ÉÄ�o�ÎµÁ �°���µ¦ Á�·�

¦ µ¥�µ¦ �̧É¦ ª ¤Ä����µ¦ Á�·��°�Â�n̈³�¦ ·¬�́Ä��̈»n¤�¦ ·¬�́�¼�ª �́¤ ¼̈�nµÃ�¥Ä�o �»̈Á�·��°� £µ¡ Âª �̈o° ¤�µ�Á«¦ ¬��·�®¨ �́�̧É�¦ ·¬�́

�ÎµÁ�·��µ�° ¥¼n�� �»̈Á�·��̧ÉÄ�oÄ��µ¦ �ÎµÁ�·��µ������µ¦ Á�·�¦ ª ¤Â̈ ³���µ¦ Á�·�Á�¡ µ³�¦ ·¬�́Â ��Ä� �»̈Á�·��µ��¹É�Á�È� �»̈Á�·��̧ÉÄ�o

Ä��µ¦ �ÎµÁ�·��µ�Â̈ ³  �»̈Á�·��̧ÉÄ�o�ÎµÁ �°���µ¦ Á�·��°��¦ ·¬�́

ข) รายการและยอดคงเหลือ 

¦ µ¥�µ¦ �̧Éเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็น �»̈Á�·��̧ÉÄ�oÄ��µ¦ �ÎµÁ�·��µ�Ã�¥Ä�o° �́¦ µÂ̈ �Á�̈ Ȩ́¥����ª �́�̧ÉÁ�·�¦ µ¥�µ¦

®¦ º° ª �́�̧É�̧¦ µ�µ®µ�¦ µ¥�µ¦ �́Ê��¼�ª �́¤ ¼̈�nµÄ®¤n�¦ µ¥�µ¦ �ÎµÅ¦ Â̈ ³ ¦ µ¥�µ¦ �µ��»��̧ÉÁ�·��µ��µ¦ ¦ �́®¦ º°�nµ¥�Îµ¦ ³ �̧ÉÁ�È�Á�·��¦ µ

�nµ��¦ ³ Á�«�Â̈ ³ �̧ÉÁ�·��µ��µ¦ Â�̈��nµ ·��¦ ¡́ ¥rÂ̈ ³ ®�̧Ê ·��̧ÉÁ�È��́ª Á�·��¹É�Á�È�Á�·��¦ µ�nµ��¦ ³ Á�«�Å�o�́��¹�Åª oÄ��ÎµÅ¦ หรือขาดทุน 

Á¤ºÉ° ¤�̧µ¦ ¦ �́¦ ¼o¦ µ¥�µ¦ �ÎµÅ¦ ®¦ º°�µ��»��°�¦ µ¥�µ¦ �̧ÉÅ¤nÁ�È��́ª Á�·�Åª oÄ��ÎµÅ¦ �µ��»�Á�È�Á ¦ È�° ºÉ��°��r�¦ ³�°��°�° �́¦ µÂ̈ �Á�̈Ȩ́¥�

�́Ê�®¤��°��ÎµÅ¦ ®¦ º°�µ��»��́Ê��³ ¦ �́¦ ¼oÅª oÄ��ÎµÅ¦ �µ��»�Á�È�Á ¦ È�° ºÉ��oª ¥�Ä��µ��¦ ��oµ¤��µ¦ รับรู้กาํไรหรือขาดทุนของรายการ

�̧ÉÅ¤nÁ�È��́ª Á�·�Åª oÄ����ÎµÅ¦ �µ��»��°��r�¦ ³ �°��°�° �́¦ µÂ̈ �Á�̈ Ȩ́¥��́Ê�®¤��°��ÎµÅ¦ ®¦ º° �µ��»��́Ê��³ ¦ �́¦ ¼oÅª oÄ��ÎµÅ¦

หรือขาดทุนดว้ย



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

 Îµ®¦ �́�̧ ·Ê� »�ª �́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

19

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.4 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ (ต่อ)

ค) กลุ่มบริษทั 

�µ¦ Â�̈��nµ�̈�µ¦ �ÎµÁ�·��µ�Â̈ ³ �µ�³�µ¦ Á�·��°��¦ ·¬�́Ä��̈»n¤�¦ ·¬�́���̧É¤ ·Ä�n �»̈Á�·��°�Á«¦ ¬��·��̧É¤ £̧µª ³ เงินเฟ้อรุนแรง) 

�¹É�¤ ̧ �»̈Á�·��̧ÉÄ�oÄ��µ¦ �ÎµÁ�·��µ�Â���nµ��µ� �»̈Á�·��̧ÉÄ�o�ÎµÁ �°���µ¦ Á�·�Å�o�¼�Â�̈��nµÁ�È� �»̈Á�·��̧ÉÄ�o�ÎµÁ �°���µ¦ Á�·��́��̧Ê

 สินทรัพยÂ์̈ ³ ®�̧Ê ·��̧ÉÂ ��° ¥¼nÄ���Â ���µ�³�µ¦ Á�·�Â�n̈³ �ª �Â�̈��nµ�oª ¥° �́¦ µ�·����ª �́�̧É�°�Â�n̈ ³ ��Â ���µ�³

�µ¦ Á�·��́Ê�

 ¦ µ¥Å�oÂ̈ ³ �nµÄ�o�nµ¥Ä����ÎµÅ¦ �µ��»�Á�È�Á ¦ È�Â�̈��nµ�oª ¥° �́¦ µ�́ª Á�̈Ȩ́¥�Â̈ ³

 �̈�nµ��°�° �́¦ µÂ̈ �Á�̈Ȩ́¥��́Ê�®¤�¦ �́¦ ¼oÄ��ÎµÅ¦ �µ��»�Á�È�Á ¦ È�° ºÉ�

ค่าความนิยมแล³ �µ¦ �¦ �́¤ ¼̈�nµ¥»�·�¦ ¦ ¤ �̧ÉÁ�·��µ��µ¦ �ºÊ° ®�nª ¥�µ�Ä��nµ��¦ ³ Á�«�º° Á�È� ·��¦ ¡́ ¥rÂ̈ ³ ®�̧Ê ·��°�®�nª ¥�µ�

Ä��nµ��¦ ³ Á�«�́Ê�Â̈ ³ Â�̈��nµ�oª ¥° �́¦ µ�·�

2.5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

ในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษทั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย เงินสดในมือ เช็คในมือ 

Á�·�  µ���µ�µ¦ �¦ ³ Á£��nµ¥�º�Á¤ºÉ°�ª ��µ¤�Â̈ ³ Á�·�̈��»�¦ ³ ¥³  Ế�° ºÉ��̧É¤ ̧ £µ¡ �̈n°� ¼��¹É�¤ °̧ µ¥»Å¤nÁ�·� µ¤Á�º°��́��µ�ª �́�̧ÉÅ�o¤µ

�́Ê��̧ÊÅ¤n¦ ª ¤�¹�Á�·�  µ���µ�µ¦  nª ��̧É�·�£µ¦ ³ �ÎÊµ�¦ ³ �́��

2.6 ¨ ¼�®�̧Ê�µ¦ �oµ

¨ ¼�®�̧Ê�µ¦ �oµ¦ �́¦ ¼oÁ¦ ·É¤Â¦ ��oª ¥¤ ¼̈�nµ�µ¤Ä�Â�o�®�̧Ê�Â¨ ³ �³ ª �́¤ ¼̈�nµ�n° ¤ µ�oª ¥�Îµ�ª �Á�·��̧ÉÁ®¨ º° ° ¥¼n®�́�oª ¥�nµÁ�ºÉ° ®�̧Ê � ¥́�³  ¼��

�¹É��̈»n¤�¦ ·¬�́�¦ ³ ¤µ��nµÁ�ºÉ° ®�̧Ê � ¥́�³  ¼��Ã�¥�¦ ³ ¤µ��µ��µ¦  °��µ�¥°���Á®¨ º°���ª �́ ·Ê��ª ��Ã�¥° µ«¥́�µ¦ �¦ ³ Á¤ ·��̈�°�

  nµ¥�¦ ·®µ¦ Á�̧É¥ª �́��ª µ¤  ¼�Á ¥̧�̧É° µ��³ Á�·��¹Ê��µ�¥° �̈¼�®�̧Ê�̧É���oµ�° ¥¼n���ª �́ ·Ê��ª ���µ¦ �¦ ³ Á¤ ·��̈�́��̈nµª �Å�o�Îµ�¹��¹�

ประสบการณ์การชาํระเงินในอดีตและ�́��́¥° ¥nµ�° ºÉ���¹É�¦ ª ¤�́Ê��µ¦ ¡ ·�µ¦ �µ�¹��µ¦ Á�̈Ȩ́¥�Â�̈�Ä� nª ��¦ ³�°�Â̈ ³�¦ ·¤µ��°�̈¼�®�̧Ê�

�ª µ¤ ¤́ ¡ �́�r�°�¥°��nµÁ�ºÉ° ®�̧Ê � ¥́�³  ¼��n° ¥° �̈¼�®�̧Ê��̈°��� £µª ³ �µ�Á«¦ ¬��·�£µ¥Ä��¦ ³ Á�«��nµÁ�ºÉ°®�̧Ê � ¥́�³  ¼�®¤µ¥�¹��

�̈�nµ�¦ ³ ®ª nµ�¦ µ�µ�µ¤�́��̧�° �̈¼�®�̧Ê�µ¦ �oµÁ�¦ ¥̧�Á�̧¥��́�¤¼̈�nµ�̧É�µ�ª nµ�³ Å�o¦ �́�µ�̈¼�®�̧Ê�µ¦ �oµ�®�̧Ê ¼��̧ÉÁ�·��¹Ê�Ä�¦ ³ ®ª nµ��̧�

�³ ¦ �́¦ ¼oÅª oÄ��ÎµÅ¦ ®¦ º°�µ��»�Ã�¥�º° Á�È� nª �®�¹É��°��nµÄ�o�nµ¥Ä��µ¦ �¦ ·®µ¦

2.7 สินค้าคงเหลอื 

 ·��oµ��Á®¨ º° Â ���oª ¥¦ µ�µ�»�®¦ º° ¤ ¼̈�nµ »��·�̧É�³ Å�o¦ �́Â̈ oª Â�n¦ µ�µÄ��³ �ÎÉµ�ª nµ�¦ µ�µ�»��°� ·��oµÄ�o¦ µ�µ�o��»�¤µ�¦ �µ�

Â̈ ³ �¦ �́Ä®oÁ�È��o��»��¦ ·��̧É�Îµ�ª �Ã�¥ª ·�̧�́ª Á�̈Ȩ́¥�nª ��ÎÊµ®�́���o��»��°��µ¦ �ºÊ°�¦ ³ �°��oª ¥¦ µ�µ�ºÊ°�Â̈ ³ �nµÄ�o�nµ¥�̧ÉÁ�̧É¥ª �o°�

Ã�¥�¦ ��́��µ¦ �ºÊ°  ·��oµ�́Ê��Å�oÂ�n��nµ° µ�¦ �µÁ�oµÂ̈ ³ �nµ�� n��®�́�oª ¥ nª �̈�Â̈ ³ Á�·��̧ÉÅ�o¦ �́�º��µ��µ¦ �ºÊ°  ·��oµ��o��»��°� ·��oµ

 ÎµÁ¦ È�¦ ¼�Â̈ ³�µ�¦ ³ ®ª nµ��Îµ�̧É�̈·��¹Ê�Á°��¦ ³�°��oª ¥�nµª �́�»�·���nµÂ¦ ��µ��¦ ���nµÄ�o�nµ¥° ºÉ��µ��¦ ��Â̈ ³�nµÃ ®»o¥Ä��µ¦ �̈·��¹É�ปันส่วน

ตามเกณฑก์ารดาํเนินงานปกติ �o��»��́��̈nµª �Îµ�ª ��µ��o��»��µ��¦ ��Â̈ ³ �o��»��̧É�́� nª �¤µ�µ�Ã ®»o¥�µ¦ �̈·��́�Â�¦ Â̈ ³ Ã ®»o¥

�µ¦ �̈·����̧ÉÂ�nÅ¤n¦ ª ¤�o��»��ารกูย้มื �µ��µ¤ É́�Â ���µ¤ ¦ µ�µ�o��»��¦ ·�

กลุ่มบริษทั�¦ ³ ¤µ�¤¼̈�nµ »��·�̧É�³ Å�o¦ �́�µ�¦ µ�µ���·�̧É�µ�ª nµ�³�µ¥Å�o�°��»¦ �·��®�́�oª ¥�nµÄ�o�nµ¥�̧É�ÎµÁ�È�Á¡ ºÉ° Ä®o ·��oµ�́Ê� ÎµÁ¦ È�¦ ¼�

รวมถึง�nµÄ�o�nµ¥Ä��µ¦ �µ¥��̈»n¤�¦ ·¬�́�́��¹��́��̧�nµÁ�ºÉ°�µ¦ ¨ �¤¼̈�nµ�°� ·��oµÁ�nµ�̈oµ ¤ ¥́�Â̈ ³ Á ºÉ° ¤�»�£µ¡ Á�nµ�̧É�ÎµÁ�È�
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2.8 เงินลงทุน

�̈»n¤�¦ ·¬�́�́��¦ ³ Á£�Á�·�̈��»��̧É�°�Á®�º°�µ�Á�·�̈��»�Ä��¦ ·¬�́¥n° ¥ บริษทัร่วมและการร่วมคา้เป็น 3 ประเภท คือ 1. เงินลงทุน 

�̧É�º° Åª o���¦ ��Îµ®���2. Á�·�̈��»�Á�ºÉ°�µ¥��Â̈ ³ 3. Á�·�̈��»��́Éª Å���µ¦ �́��¦ ³ Á£��¹Ê�° ¥¼n�́��»�¤»n�®¤µ¥��³ ¨ ��»��  nµ¥�¦ ·®µ¦ �³ Á�È�

�¼o�Îµ®���µ¦ �́��¦ ³ Á£��̧ÉÁ®¤µ³  ¤  Îµ®¦ �́Á�·�̈��»����Áª ¨ µ̈ ��»�Â̈ ³ ���ª��µ¦ �́��¦ ³ Á£ทเป็นระยะ   

(1) Á�·�̈��»��̧É�º° Åª o���¦ ��Îµ®����º°�Á�·�̈��»��̧É¤�̧Îµ®��Áª ¨ µÂ̈ ³ �¼o�¦ ·®µ¦ �́Ê�Ä�Â�nª Â�nÂ̈ ³ ¤ �̧ª µ¤  µ¤ µ¦ ��º° Åª o���¦ �

กาํหนดไดแ้สดงรวมไวใ้นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  เวน้แต่จะครบกาํหนดภายใน 12 Á�º°��́�Â�nª �́�̧ÉÄ���แสดงฐานะการเงิน 

ก็จะแสดงไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวยีน 

(2) Á�·�̈ ��»�Á�ºÉ° �µ¥��º° �Á�·�̈ ��»��̧É�³ �º° Åª oÃ�¥Å¤n¦ ³ �»�nª �Áª ¨ µÂ¨ ³ ° µ��µ¥Á¡ ºÉ° Á ¦ ·¤  £ µ¡ �̈n° �®¦ º° Á¤ ºÉ° ° �́¦ µ�°�Á�̧Ê¥

Á�̈ Ȩ́¥�Â�̈��Å�oÂ ��¦ ª ¤Åª oÄ� ·��¦ ¡́ ¥rÅ¤n®¤»�Áª ¥̧��Áª o�Â�n�¦ �̧�̧É  nµ¥�¦ ·®µ¦ Â ��Á���Îµ���̧É�³�º° Åª oÄ��nª �Áª ¨ µ�o° ¥�ª nµ�

12 เดือนนับแต่วนั�̧Éในงบแสดงฐานะการเงิน ®¦ º° �¦ �̧�̧É  nµ¥�¦ ·®µ¦ ¤ �̧ª µ¤�ÎµÁ�È��̧É�o°��µ¥Á¡ ºÉ° Á¡ ·É¤Á�·��»��ÎµÁ�·��µ���¹��³

แสดงรวมไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวยีน 

(3) Á�·�̈��»��́Éª Å���º°�Á�·�̈��»�Ä��¦ µ µ¦ �»��̧ÉÅ¤n¤�̧̈µ��ºÊ°�µ¥�̈n°�¦ °�¦ �́

Á�·�̈��»��́Ê��3 �¦ ³ Á£�¦ �́¦ ¼o¤ ¼̈�nµÁ¦ ·É¤Â¦ ��oª ¥¦ µ�µ�»���¹É�®¤µ¥�¹�¤¼̈�nµ¥»�·�¦ ¦ ¤�°� ·É��°�Â���̧ÉÄ®oÅ�Á¡ ºÉ° Ä®oÅ�o¤µ�¹É�Á�·�̈��»��́Ê�

¦ ª ¤�́Ê��nµÄ�o�nµ¥Ä��µ¦ �Îµ¦ µ¥�µ¦

Á�·�̈��»��̧É�³�º° Åª o���¦ ��Îµ®��ª �́¤ ¼̈�nµ£µ¥®¨ �́�µ¦ Å�o¤µ�oª ¥ª ·�̧¦ µ�µ�»��́��Îµ®�nµ¥�µ¤ ° �́¦ µ�°�Á�̧Ê¥�̧ÉÂ�o�¦ ·��®�́�oª ¥�nµÁ�ºÉ°

การดอ้ยค่า 

Á�·�̈��»�Á�ºÉอขายวดัมูลค่าในเวลาต่อมาดว้ยมูลค่ายุติธรรม ¤ ¼̈�nµ¥»�·�¦ ¦ ¤�°�Á�·�̈��»�ª �́�µ¤¦ µ�µÁ �°�ºÊ° �̧Éอา้งอิงจากตลาดหลกัทรัพย์

Â®n��¦ ³ Á�«Å�¥���ª �́�Îµ�µ¦  »��oµ¥�°�ª �́ ·Ê�¦ °�¦ ³ ¥³ Áª ¨ µ¦ µ¥�µ��Ã�¥° oµ�° ·�¦ µ�µÁ �°�ºÊ° ¨ nµ »��µ��̈µ�®¨ �́�¦ ¡́ ¥rÂ®n��¦ ³ Á�«Å�¥

¦ µ¥�µ¦ �ÎµÅ¦ Â̈ ³ �µ��»��̧É¥�́Å¤nÁ�·��¹Ê��¦ ·��µ��µ¦ Á�̈ Ȩ́¥�Â�̈�¤¼̈�nµ¥»�·�¦ ¦ ¤�°�Á�·�̈��»�Á�ºÉ°�µ¥¦ �́¦ ¼oÄ� nª ��°��ÎµÅ¦ �µ��»�

Á�È�Á ¦ È�° ºÉ�

Á�·�̈��»��́Éª Å�Â ���oª ¥¦ µ�µ�»�®�́�nµÁ�ºÉ°�µ¦ ดอ้ยค่า

�̈»n¤�¦ ·¬�́�³�� °��nµÁ�ºÉ°�µ¦ ดอ้ยค่า�°�Á�·�̈��»�Á¤ºÉ° ¤�̧o°�n��̧Êª nµÁ�·�̈��»��́Ê�° µ�¤�̧nµÁ�ºÉ°�µ¦ ดอ้ยค่าÁ�·��¹Ê��®µ�¦ µ�µ�µ¤�́��̧

�°�Á�·�̈��»� ¼��ª nµ¤ ¼̈�nµ�̧É�µ�ª nµ�³ Å�o¦ �́�º���̈»n¤�¦ ·¬�́�³ �́��¹�¦ µ¥�µ¦ �µ��»��µ��nµÁ�ºÉ°�µ¦ ดอ้ยค่า รวมไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

Ä��µ¦ �Îµ®�nµ¥Á�·�̈��»���̈�nµ�¦ ³ ®ª nµ�¤¼̈�nµ¥»�·�¦ ¦ ¤�°��̈�°�Â�� »��·�̧ÉÅ�o¦ �́�µ��µ¦ �Îµ®�nµ¥Á¤ºÉ° Á�¦ ย̧บเทียบกับราคาตาม

�́��̧�°�Á�·�̈ ��»��́Ê��³ �́��¹�¦ ª ¤ ° ¥¼nÄ��ÎµÅ¦ ®¦ º° �µ��»���¦ �̧�̧É�Îµ®�nµ¥Á�·�̈ ��»��̧É�º° Åª oÄ��¦ µ µ¦ ®�̧Ê®¦ º° �¦ µ µ¦ �»�

��·�Á�̧¥ª �́�° °�Å��µ� nª ��¦ µ�µ�µ¤�́��̧�°�Á�·�̈��»��̧É�Îµ®�nµ¥�³ �Îµ®��Ã�¥Ä�oª ·�̧�́ª Á�̈Ȩ́¥�nª ��ÎÊµ®�́��oª ¥¦ µ�µ�µ¤�́��̧

�µ��Îµ�ª��́Ê�®¤��̧É�º° Åª o
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2.9 °  �́®µ¦ ·¤�¦ ¡́ ¥rÁ¡ ºÉ°�µ¦ ¨ ��»�

°  �́®µ¦ ·¤�¦ ¡́ ¥r�̧É�º° ครองไวโ้ดยกลุ่มบริษทัÁ¡ ºÉ° ®µ�¦ ³ Ã¥��r�µ�¦ µ¥Å�o�nµÁ�nµ¦ ³ ¥³ ¥µª �®¦ º°�µ��µ¦ Á¡ ·É¤�¹Ê��°�มูลค่าของสินทรัพย ์

®¦ º° �́Ê� °�° ¥nµ��Â̈ ³ ไม่Å�o¤ Å̧ª oÁ¡ ºÉ° Ä�oÄ��µ¦ �ÎµÁ�·��µ��°��̈»n¤�¦ ·ษทัจะ�¼��́��¦ ³ Á£�Á�È�°  �́®µ¦ ·¤�¦ ¡́ ¥rÁ¡ ºÉ°�µ¦ ¨ ��»��¦ ª ¤�¹�

°  �́®µ¦ ·¤�¦ ¡́ ¥r�̧É° ¥¼n¦ ³ ®ª nµ��µ¦ �n°  ¦ oµ�Á¡ ºÉ° ¡ �́�µÁ�È�°  �́®µ¦ ·¤�¦ ¡́ ¥rÁ¡ ºÉ°�µ¦ ¨ ��»�Ä�°�µ��

°  �́®µ¦ ·¤�¦ ¡́ ¥rÁ¡ ºÉ°�µ¦ ¨ ��»��°��̈»n¤�¦ ·¬�́�Å�oÂ�n��̧É�·�Â̈ ³ ° µ�µ¦ �̧É�º°�¦ °�Åª oÁ¡ ºÉ° ®µ�¦ ³ Ã¥��r�µ�¦ µ¥Å�o�nµÁ�nµระยะยาวและ 

�̧É�·��̧É�º°�¦ °�Åª oÃ�¥¥�́¤ ·Å�o¦ ³ �»ª �́�»�¦ ³  ��r�°��µ¦ Ä�oÄ�°�µ���

°  �́®µ¦ ·¤�¦ ¡́ ¥rÁ¡ ºÉ°�µ¦ ¨ ��»��³ �́��¹��oª ¥ª ·�̧¦ µ�µ�»��®�́�nµÁ ºÉ° ¤ ¦ µ�µ ³  ¤ Â̈ ³ �nµÁ�ºÉ° �̈�µ��»��µ��µ¦ �o° ¥�nµ�ราคาทุนรวมถึง

�o��»�Ä��µ¦ �Îµ¦ µ¥�µ¦ Â¨ ³ �o��»��µ¦ �¼o¥º¤��o��»��µ¦ �¼o¥º¤ �̧ÉÁ�·��¹Ê�Á¡ ºÉ° ª �́�»�¦ ³  ��r�°��µ¦ Å�o¤ µ��µ¦ �n°  ¦ oµ�®¦ º° �̈ ·�

°  �́®µ¦ ·¤�¦ ¡́ ¥rÁ¡ ºÉ°�µ¦ ¨ ��»��́Ê��³ ¦ ª ¤Á�È� nª �®�¹É��°��o��»��°�°  �́®µ¦ ·¤�¦ ¡́ ¥rÁ¡ ºÉ°�µ¦ ¨ ��»���o��»��µ¦ �¼o¥º¤�³ �¼�¦ ª ¤Ä�

��³ �̧É�µ¦ �ºÊ° ®¦ º°�µ¦ �n°  ¦ oµ�Â̈ ³ �³ ®¥»�¡ �́�́��̧Á¤ºÉ°  ·��¦ ¡́ ¥r�́Ê��n°  ¦ oµ�Á ¦ È�° ¥nµ�¤�̧́¥ Îµ�́�®¦ º° ¦ ³ ®ª nµ��̧É�µ¦ �ÎµÁ�·��µ¦ ¡ �́�µ

 ·��¦ ¡́ ¥r�̧ÉÁ�oµÁ�ºÉ°�Å�®¥»��³ �́�̈�

�̧É�·�Å¤n¤�̧µ¦ ®�́�nµÁ ºÉ° ¤ ¦ µ�µ��nµÁ ºÉ° ¤ ¦ µ�µ�°�°  �́®µ¦ ·¤�¦ ¡́ ¥rÁ¡ ºÉ°�µ¦ ¨ ��»�° ºÉ�Ç��³�Îµ�ª ��µ¤ ª ·�̧Á o��¦ �Á¡ ºÉ° �̧É�́� nª �¦ µ�µ�»�

�̈°��¦ ³ ¤µ��µ¦ ° µ¥»�µ¦ Ä®o�¦ ³ Ã¥��r��́��̧Ê

อาคาร 20 ปี 

การรวมราย�nµ¥Ä�£µ¥®¨ �́�³ �́��¹�¦ ª ¤Ä�¤¼̈�nµ�µ¤�́��̧�°� ·��¦ ¡́ ¥r�È�n° Á¤ºÉ° ¤�̧ª µ¤Á�È�Å�Å�o�n°��oµ�Â�nª nµ�̈»n¤�¦ ·¬�́�³ Å�o¦ �́

�¦ ³ Ã¥��rÁ�·�Á«¦ ¬��·�Ä�°�µ��Ä�¦ µ¥�nµ¥�́Ê��Â̈ ³  µ¤ µ¦ �ª �́¦ µ�µ¤¼̈�nµ¦ µ¥�nµ¥Å�o° ¥nµ��nµÁ�ºÉ°�º°��nµ�n° ¤Â�¤ Â̈ ³ �Îµ¦ »�¦ �́¬µ

�³ ¦ �́¦ ¼oÁ�È��nµÄ�o�nµ¥Á¤ºÉ° Á�·�¦ µ¥�µ¦ �Á¤ºÉ° ¤�̧µ¦ Á�̈ Ȩ́¥�Â���·Ê� nª ��°�°  �́®µ¦ ·¤�¦ ¡́ ¥rÁ¡ ºÉ°�µ¦ ¨ ��»��³ �́�¤¼̈�nµ�µ¤�́��̧�°� nª ��̧É

�¼�Á�̈Ȩ́¥�Â��° °�

2.10 �̧É�·��°µ�µ¦ Â̈ ³ ° »��¦ �r�Â̈ ³�nµÁ ºÉ° ¤ ¦ µ�µ

�̧É�·��° µ�µ¦ Â̈ ³ ° »��¦ �r�°��̈»n¤�¦ ·¬�́��́��¹��oª ¥¦ µ�µ�»�®�́�oª ¥�nµÁ ºÉ° ¤ ¦ µ�µ ³  ¤�¦ µ�µ�»��Îµ�ª��µ�¦ µ�µ�ºÊ°  ·��¦ ¡́ ¥r�́Ê��̧ÉÁ�È�

เงินสดÂ̈ ³ �Îµ�ª �Á�̧¥�Á�nµÁ�·� ���ª ��nµÄ�o�nµ¥�̧ÉÁ�·��¹Ê�Ä��µ¦ �ÎµÄ®o ·��¦ ¡́ ¥r�́Ê�¤µ° ¥¼nÄ� �µ��̧É®¦ º° Ä� £µ¡ �̧É¡ ¦ o° ¤�³ Ä�o�µ�Å�o

�µ¤�̧É�¦ ³  ��rÅª o�

�o��»��̧ÉÁ�·��¹Ê�£µ¥®¨ �́�³ ¦ ª ¤Ä�¤¼̈�nµ�µ¤�́��̧�°� ·��¦ ¡́ ¥r®¦ º° ¦ �́¦ ¼oÂ¥�Á�È�° �̧ ·��¦ ¡́ ¥r®�¹É��µ¤�ª µ¤Á®¤µ³  ¤�Á¤ºÉ°�o��»��́Ê�

Á�·��¹Ê�Â̈ ³ �µ�ª nµ�³ Ä®o�¦ ³ Ã¥��rÁ�·�Á«¦ ¬��·�Ä�°�µ��Â�n�̈»n¤�¦ ·¬�́Â̈ ³ �o��»��́��̈nµª  µ¤µ¦ �ª �́¤ ¼̈�nµÅ�o° ¥nµ��nµÁ�ºÉ°�º° Â̈ ³

�́�¤¼̈�nµ�µ¤�́��̧�°��·Ê� nª ��̧É�¼�Á�̈ Ȩ́¥�Â��° °�� Îµ®¦ �́�nµ�n° ¤Â�¤Â̈ ³ �Îµ¦ »�¦ �́¬µ° ºÉ�Ç��̈»n¤�¦ ·¬�́�³ ¦ �́¦ ¼o�o��»��́งกล่าวเป็น

�nµÄ�o�nµ¥Ä��ÎµÅ¦ ®¦ º°�µ��»�Á¤ºÉ° Á�·��¹Ê�
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.10 �̧É�·��°µ�µ¦ Â̈ ³ ° »��¦ �r�Â̈ ³�nµÁ ºÉ° ¤ ¦ µ�µ (ต่อ)

�nµÁ ºÉ° ¤ ¦ µ�µ

 ·��¦ ¡́ ¥r�»��¦ ³ Á£��¥�Áª o��̧É�·��¹É��º° ª nµ�¦ ³ ¤µ��µ¦ ° µ¥»�µ¦ Ä®o�¦ ³ Ã¥��r¤Å̧¤n�Îµ�́��Â ���oª ¥¦ µ�µ�»�หกั�nµÁ ºÉ° ¤ ¦ µ�µ ³ สม 

�nµÁ ºÉ° ¤ ¦ µ�µ�Îµ�ª �Ã�¥Ä�oª ·�̧Á o��¦ ��Á¡ ºÉ° ¨ �¦ µ�µ�µ¤�́��̧�°� ·��¦ ¡́ ¥r�Â�n̈ ³ ��·��̈°�° µ¥»�µ¦ Ä®o�¦ ³ Ã¥��r�̧É�¦ ³ ¤µ��µ¦ Åª o

�°� ·��¦ ¡́ ¥r�́��n° Å��̧Ê

อาคาร  18 ถึง 30 ปี

�nµ�¦ �́�¦ »��̧É�·�  5 ถึง 10 ปี

ค่าปรับปรุงอาคาร  4 ถึง 20 ปี

Á�¦ ºÉ°��́�¦ Â̈ ³ ° »��¦ �r  3 ถึง 20 ปี

Á�¦ ºÉ°���Â�n�Â̈ ³ ° »��¦ �r Îµ�́��µ�  3 ถึง 10 ปี

ยานพาหนะ  6 ถึง 15 ปี

�»� ·Ê�¦ °�¦ ³ ¥³ Áª ¨ µ¦ µ¥�µ���̈»n¤�¦ ·¬�́Å�o¤�̧µ¦ ���ª�Â̈ ³�¦ �́�¦ »�¤¼̈�nµ��Á®¨ º° Â̈ ³ ° µ¥»�µ¦ Ä®o�¦ ³ Ã¥��r�°� ·��¦ ¡́ ¥rÄ®oเหมาะสม 

Ä��¦ �̧�̧É¦ µ�µ�µ¤ �́��̧�°� ·��¦ ¡́ ¥r ¼��ª nµ¤ ¼̈�nµ�̧É�µ�ª nµ�³ Å�o¦ �́�º��¦ µ�µ�µ¤ �́��̧�³ �¼��¦ �̈́ �Ä®oÁ�nµ�́�¤¼̈�nµ�̧É�µ�ª nµ

จะไดรั้บคืนทนัที  

¦ µ¥�µ¦ �ÎµÅ¦ Â̈ ³ �µ��»��µ��µ¦ �Îµ®�nµ¥�̧É�·��° µ�µ¦ Â̈ ³ ° »��¦ �r�Îµ�ª �Ã�¥Á�¦ ¥̧�Á�̧¥��µ� ·É��°�Â�� »��·�̧ÉÅ�o¦ �́�µ��µ¦ �Îµ®�nµ¥

สินทรัพยก์บัราคาตามบญัชีของสินทรัพย์ Â̈ ³ �³ ¦ �́¦ ¼o�̈�ÎµÅ¦ ®¦ º°�µ��»�° ºÉ� »ทธิในกาํไรหรือขาดทุน

2.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

2.11.1 Ã�¦ Â�¦ ¤�° ¤ ¡ ·ª Á�° ¦ rÁ¡ ºÉ°Ä�oÄ��µ¦ �ÎµÁ�·��µ�

 ·��·�µ¦ Ä�oÃ�¦ Â�¦ ¤�° ¤ ¡ ·ª Á�° ¦ r�̧É�µ¦ �ºÊ° ¤µ¤ ¸̈ �́¬�³ Á�¡ µ³ �́��¹�Á�È� ·��¦ ¡́ ¥rÃ�¥�Îµ�ª ��µ��o��»�Ä��µ¦ Å�o¤µÂ̈ ³

�µ¦ �ÎµÁ�·��µ¦ Ä®oÃ�¦ Â�¦ ¤�° ¤ ¡ ·ª Á�° ¦ r�́Ê� µ¤µ¦ ��̧É�Îµ¤µÄ�o�µนไดต้ามประสงค ์โดยจะตดัจาํหน่ายตลอดอายุประมาณการ

ใหป้ระโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 ปี 

2.11.2  ·��¦ ¡́ ¥rÅ¤n¤ �̧́ª ��° ºÉ�

¦ µ¥�nµ¥�̧ÉÁ�·��¹Ê�Á¡ ºÉ° Ä®oÅ�o¤µ�¹É� ·��·�́�¦ �̈·� ·��·ÍÂ̈ ³ Á�¦ ºÉ°�®¤µ¥�µ��µ¦ �oµ�Å�o�́��¹�Á�È� ·��¦ ¡́ ¥rÂ̈ ³ �́��Îµ®�nµ¥Ã�¥Ä�o��

วธีิเส้นตรง ตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์เป็นระยะเวลา 5 ถึง 10 �̧� ·��¦ ¡́ ¥rÅ¤n¤�̧́ª ��° ºÉ��³ Å¤n¤�̧µ¦ Á�̈ Ȩ́¥�Â�̈�¤¼̈�nµÄ®¤n
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ·��¦ ¡́ ¥r�̧É¤ °̧ µ¥»�µ¦ Ä®o�¦ ³ Ã¥��rÅ¤nทราบแน่ชดั �¹É�Å¤n¤�̧µ¦ �́��Îµ®�nµ¥�³ �¼��� °��µ¦ �o° ¥�nµÁ�È��¦ ³ �Îµ�»��̧� ·��¦ ¡́ ¥r° ºÉ��̧É¤¸

การ�́��Îµ®�nµ¥�³ ¤�̧µ¦ ���ª��µ¦ �o° ¥�nµ�Á¤ºÉ° ¤ Á̧®�»�µ¦ �r®¦ º°  �µ��µ¦ �r�n��̧Êª nµ¦ µ�µ�µ¤�́��̧° µ� ¼��ª nµ¤ ¼̈�nµ�̧É�µ�ª nµ�³ Å�o¦ �́�º��

¦ µ¥�µ¦ �µ��»��µ��µ¦ �o° ¥�nµ�³ ¦ �́¦ ¼oÁ¤ ºÉ° ¦ µ�µ�µ¤�́��̧�°� ·��¦ ¡́ ¥r ¼��ª nµ¤ ¼̈�nµ »��·�̧É�µ�ª nµ�³ Å�o¦ �́�º���¹É�®¤µ¥�¹��Îµ�ª��̧É ¼��ª nµ

¦ ³ ®ª nµ�¤¼̈�nµ¥»�·�¦ ¦ ¤®�́�o��»�Ä��µ¦ �µ¥Á�̧¥��́�¤¼̈�nµ�µ��µ¦ Ä�o� ·��¦ ¡́ ¥r�³ �¼��́�Á�È�®�nª ¥�̧ÉÁ̈È��̧É »��̧É µ¤µ¦ �Â¥�° °�¤µÅ�o

Á¡ ºÉ° ª �́�»�¦ ³  ��r�°��µ¦ �¦ ³ Á¤ ·��µ¦ �o° ¥�nµ� ·��¦ ¡́ ¥r�̧ÉÅ¤nÄ�n ·��¦ ¡́ ¥r�µ��µ¦ Á�·��°�Á®�º°�µ��nµ�ª µ¤�·¥¤�¹É�¦ �́¦ ¼o¦ µ¥�µ¦ �µ��»�

จา��µ¦ �o° ¥�nµÅ�Â̈ oª ��³�¼��¦ ³ Á¤ ·��ª µ¤Á�È�Å�Å�o�̧É�³ �̈�́¦ µ¥�µ¦ �µ��»��µ��µ¦ �o° ¥�nµ���ª �́ ·Ê�¦ °�¦ ³ ¥³ Áª ¨ µ¦ µ¥�µ�

2.13 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดส้ําหรับงวดประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดจ้ะรับรู้ในกาํไร

หรือขาดทุน ยกเวน้ส่วน£µ¬Á̧�·�Å�o�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°��́�¦ µ¥�µ¦ �̧É¦ �́¦ ¼oÄ��ÎµÅ¦ �µ��»�Á�È�Á ¦ È�° ºÉ�®¦ º° ¦ µ¥�µ¦ �̧Éรับรู้โดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น 

Ä��¦ �̧�̧Ê£µ¬Á̧�·�Å�o�o°�¦ �́¦ ¼oÄ��ÎµÅ¦ �µ��»�Á�È�Á ¦ È�° ºÉ�®¦ º° Ã�¥�¦ �Å�¥�́ nª ��°��¼o�º° ®»o��µ¤¨ Îµ�́�

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัคาํนวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษี�̧É¤ �̧̈�́��́�Ä�o° ¥¼n�®¦ º° �̧É�µ�Å�o�n°��oµ�Â�nª nµ�³ ¤ �̧̈�́��́�Ä�oภายใน

 ·Ê�¦ ° �¦ ³ ¥³ Áª ¨ µ�̧É¦ µ¥�µ�Ä��¦ ³ Á�«�̧Éบริษัทและบริษัทย่อยต้องดาํเนินงานอยู่และเกิดรายได้Á¡ ºÉ° Á ¥̧ภาษี ผูบ้ริหารจะประเมิน

 �µ�³ �°��µ¦ ¥ºÉ�แบบแสดงรายการภาษีเป็นงวดๆ โดยคาํนึงถึงสถµ��µ¦ �r�̧É µ¤µ¦ ��Îµ��®¤µ¥£µ¬Å̧���·�́�·�¹É��¹Ê�° ¥¼n�́��µ¦

�̧�ª µ¤�Â̈ ³ �³ �́Ê��¦ ³ ¤µ��µ¦ �nµÄ�o�nµ¥£µ¬°̧ µ�¦ �®µ��µ�ª nµ�³�o°��nµ¥�Îµ¦ ³ ภาษีแก่หน่วยงานจดัเก็บ

£µ¬Á̧�·�Å�o¦ °�µ¦ �́��́��̧�́Ê�Á�È¤�Îµ�ª��µ¤ª ·�̧®�̧Ê ·��Á¤ºÉ° Á�·��̈�nµ��́Éª�¦ µª ¦ ³ ®ª nµ��µ�£µ¬�̧°� ·��¦ ¡́ ¥rÂ̈ ³ ®�̧Ê ·��Â̈ ³ ¦ µ�µ�µ¤�́��̧

�̧ÉÂ ��° ¥¼nÄ����µ¦ Á�·�อย่างไรก็ตาม�̈»n¤�¦ ·¬�́�³ Å¤n¦ �́¦ ¼o£µ¬Á̧�·�Å�o¦ °�µ¦ �́��́��̧�̧ÉÁ�·��µ��µ¦ ¦ �́¦ ¼oÁ¦ ·É¤Â¦ ��°�¦ µ¥�µ¦  ·��¦ ¡́ ¥r�

®¦ º° ¦ µ¥�µ¦ ®�̧Ê ·��̧ÉÁ�·��µ�¦ µ¥�µ¦ �̧ÉÅ¤nÄ�n�µ¦ ¦ ª ¤�»¦ �·��Â̈ ³ ���ª �́�̧ÉÁ�·�¦ µ¥�µ¦ �¦ µ¥�µ¦ �́Ê�Å¤n¤ �̧̈�¦ ³ ���n°�ÎµÅ¦ ®¦ º°�µ��»�

�́Ê��µ��́��̧®¦ º° �µ�£µ¬�̧ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีคาํนวณจากอตัราภาษีและกฎหมายภาษีอากร�̧É¤ �̧̈�́��́�Ä�o° ¥¼n�®¦ º° �̧É�µ�Å�o

�n°��oµ�Â�nª nµ�³ ¤�̧̈�́��́�Ä�o£µ¥Ä� ·Ê�¦ °�¦ ³ ¥³ Áª ¨ µ�̧É¦ µ¥�µ��Â̈ ³�µ�ª nµ° �́¦ µ£µ¬�̧́��̈nµª�³�ÎµÅ�Ä�oÁ¤ºÉ°  ·��¦ ¡́ ¥r£µ¬Á̧�·�Å�o¦ ° �́��́��̧

�̧ÉÁ�̧É¥ª �o°�Å�o¦ �́�¦ ³ Ã¥��r�®¦ º° ®�̧Ê ·�£µ¬Á̧�·�Å�o¦ ° �́��́��̧Å�o¤�̧µ¦ �nµ¥�Îµ¦ ³

 ·��¦ ¡́ ¥r£µ¬Á̧�·�Å�o¦ ° �́��́��̧�³ ¦ �́¦ ¼o®µ�¤�̧ª µ¤Á�È�Å�Å�o�n°��oµ�Â�nª nµ�̈»n¤�¦ ·¬�́�³ ¤�̧ÎµÅ¦ �µ�£µ¬Á̧¡ ¥̧�¡ ° �̧É�³�Îµ�Îµ�ª ��̈�nµ�

�́Éª �¦ µª �́Ê�¤µÄ�o�¦ ³ Ã¥�น์ �̈»n¤�¦ ·¬�́Å�o�́Ê�£µ¬Á̧�·�Å�o¦ ° การ�́��́��̧Ã�¥¡ ·�µ¦ �µ�µ��̈�nµ��́Éª �¦ µª �°�Á�·�̈��»�Ä�บริษทัย่อย

�¦ ·¬�́¦ nª ¤�Â̈ ³  nª �Å�oÁ ¥̧Ä��µ¦ ¦ nª ¤�oµ�̧É�o°�Á ¥̧£ µ¬ Á̧ª o�Â�n�̈»n¤�¦ ·¬�́ µ¤µ¦ ��ª ��»¤�́�®ª ³ Áª ¨ µ�°��µ¦ �̈�́¦ µ¥�µ¦ �̈�nµ�

�́Éª �¦ µª Â̈ ³ �µ¦ �̈�́¦ µ¥�µ¦ �̈�nµ��́Éª �¦ µª ¤�̧ª µ¤Á�È�Å�Å�o�n°��oµ�Â�nª nµ�³ Å¤nÁ�·��¹Ê�Å�o£µ¥Ä�¦ ³ ¥³ Áª ¨ µ�̧É�µ��µ¦ �rÅ�oÄ�°�µ��

 ·��¦ ¡́ ¥r£ µ¬ Á̧�·�Å�o¦ ° �́��́��̧Â¨ ³ ®�̧Ê ·�£µ¬Á̧�·�Å�o¦ ° �́��́��̧�³ Â ��®�́�̈��́��È�n° Á¤ºÉ° �·��µ¦ ¤ ̧ ·��·�µ¤��®¤µ¥�̧É�³ �Îµ

 ·��¦ ¡́ ¥r£ µ¬ Á̧�·�Å�o�°��ª ��́��»�́�¤µ®�́�̈��́�®�̧Ê ·�£µ¬ Á̧�·�Å�o�°��ª ��́��»�́��Â̈ ³ �́Ê� ·��¦ ¡́ ¥r£µ¬ Á̧�·�Å�o¦ ° �́��́��̧Â̈ ³

®�̧Ê ·�£µ¬Á̧�·�Å�o¦ ° �́��́��̧Á�̧É¥ª �o°��́�£µ¬Á̧�·�Å�o�̧É�¦ ³ Á¤ ·�Ã�¥®�nª ¥�µ��́ดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัโดยการเรียกเก็บเป็นหน่วย

£µ¬Á̧�̧¥ª �́�®¦ º° ®�nª ¥£µ¬�̧nµ��́��¹É��́Ê�Ä��³�nµ¥®�̧Ê ·�Â̈ ³  ·��¦ ¡́ ¥r£µ¬Á̧�·�Å�o�°��วดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.14  ·��¦ ¡́ ¥rÅ¤n®¤»�Áª ¥̧�° ºÉ��

สิทธิการเช่า

 ·��·�µ¦ Á�nµ�̧É�·�Â ���oª ¥¦ µ�µ�»�®�́�nµ�́��Îµ®�nµ¥ ³  ¤�ª ·�̧�́��Îµ®�nµ¥�³ Ä�oª ·�̧Á o��¦ ��Á¡ ºÉ° �́� nª ��o��»��°� ·��·�µ¦ Á�nµ�าม

อายปุระมาณการใหป้ระโยชน์เป็นระยะเวลา 43 ปี, 48 ปี และ 99 ปี 

แม่พิมพร์อตดับญัชี

Â¤n¡ ·¤ ¡ r¦ ° �́��́��̧Á�È�Á�·��̧É�nµ¥¨ nª �®�oµÁ¡ ºÉ° Â¤n¡ ·¤ ¡ r Îµ®¦ �̈́ ¼��oµ��¹É�Â¤n¡ ·¤ ¡ r¤ Å̧ª oÄ�oÄ��µ¦ �̈·��·Ê� nª ��µ�° »� µ®�¦ ¦ ¤  Îµ®¦ �́

ลูกคา้แต่ละราย บริษัทรับรู้แม่พิมพร์อตดับัญชีดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีตดัจาํหน่ายตามจาํนª ��·Ê��µ��µ¦ �̈·��̧ÉÁ�·��¹Ê��¦ ·�ตาม  

�Îµ É́��ºÊ°�µ�̈¼��oµÄ��nª �¦ ³ ¥³ Áª ¨ µ�3 ถึง 6 ปี 

2.15 สัญญาเช่า 

ก) �¦ �̧�̧É�̈»n¤�¦ ·¬�́Á�È��¼oÁ�nµ

สัญญาเช่าดาํเนินงาน 

 �́�µÁ¡ ºÉ° Á�nµ ·��¦ ¡́ ¥r�¹É��¼oÄ®oÁ�nµÁ�È��¼o¦ �́�ª µ¤Á Ȩ́¥�Â̈ ³ �̈�°�Â���°��ª µ¤Á�È�Á�oµ�°�Á�È� nª �Ä®�n� �́�µÁ�nµ�́Ê�ถือเป็น

 �́�µÁ�nµ�ÎµÁ�·��µ��Á�·��̧É�o°��nµ¥£µ¥Ä�o �́�µÁ�nµ�́��̈nµª �� »��·�µ� ·É��°�Â���¼�Ä��̧ÉÅ�o¦ �́�µ��¼oÄ®oÁ�nµ���³ �́��¹�ในกาํไร

®¦ º°�µ��»�Ã�¥Ä�oª ·�̧Á o��¦ ��̈°�° µ¥»�°� �́�µÁ�nµ�́Ê�

�nµÄ�o�nµ¥�̧ÉÁ�·��¹Ê��µ��µ¦ ¥�Á̈·� �́�µÁ�nµ�ÎµÁ�·��µ��n°�®¤�° µ¥»�µ¦ Á�nµ�Á�n��Á�·�Á¡ ·É¤�̧É�o°��nµ¥Ä®oÂ�n�¼oÄ®oÁ�nµ�Á�È��o���³ �́��¹�

Á�È��nµÄ�o�nµ¥Ä�¦ °�¦ ³ ¥³ Áª ¨ µ�́��̧�̧É�µ¦ ¥�Á̈·��́Ê�Á�·��¹Ê�

สัญญาเช่าการเงิน 

 �́�µÁ�nµ ·��¦ ¡́ ¥r�¹É��¼oÁ�nµÁ�È��¼o¦ �́�ª µ¤Á Ȩ́¥�Â̈ ³ �̈�°�Â���°��ª µ¤Á�È�Á�oµ�°�Á�º°��́Ê�®¤��º° Á�È� �́�µÁ�nµ�µ¦ Á�·��

�¹É��³ �́��¹�Á�È�¦ µ¥�nµ¥  nµ¥�»��oª ¥¤ ¼̈�nµ¥»�·�¦ ¦ ¤�°� ·��¦ ¡́ ¥r�̧ÉÁ�nµ®¦ º° ¤ ¼̈�nµ�́��»�́� »��·�°��Îµ�ª�Á�·��̧É�o°��nµ¥�µ¤ �́�µÁ�nµ�

Â̈ oª Â�n¤ ¼̈�nµÄ��³�ÎÉµ�ª nµ�

�Îµ�ª �Á�·��̧É�o°��nµ¥�́��̈nµª �³ �́� nª �¦ ³ ®ª nµ�®�̧Ê ·�Â̈ ³ �nµÄ�o�nµ¥�µ��µ¦ Á�·��Á¡ ºÉ° Ä®oÅ�o° �́¦ µ�°�Á�̧Ê¥���̧É�n° ®�̧Ê ·����oµ�° ¥¼n

Ã�¥¡ ·�µ¦ �µÂ¥�Â�n̈³  �́�µ�£µ¦ ³ �¼�¡ �́�µ¤  �́�µÁ�nµ®�́�nµÄ�o�nµ¥�µ��µ¦ Á�·��³ �́��¹�Á�È�®�̧Ê ·�¦ ³ ¥³ ¥µª � nª ��°�Á�̧Ê¥�nµ¥

�³ �́��¹�Ä��ÎµÅ¦ ®¦ º°�µ��»��̈°�° µ¥»�°� �́�µÁ�nµÁ¡ ºÉ°�ÎµÄ®o° �́¦ µ�°�Á�̧Ê¥Â�n̈ ³ �ª �Á�È�° �́¦ µ���̧É Îµ®¦ �́¥°���Á®¨ º°�°�

®�̧Ê ·��̧ÉÁ®¨ º° ° ¥¼n� ·��¦ ¡́ ¥r�̧ÉÅ�o¤µ�µ¤ �́�µÁ�nµ�µ¦ Á�·��³�·��nµÁ ºÉ° ¤ ¦ µ�µ�̈°�° µ¥»�µ¦ Ä�o�µ��°� ·��¦ ¡́ ¥r�̧ÉÁ�nµ®¦ º° ° µ¥»�°�

สัญญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะนอ้ยกวา่
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.15 สัญญาเช่า (ต่อ)

ข) �¦ �̧�̧É�̈»n¤�¦ ·¬�́Á�È��¼oÄ®oÁ�nµ

สัญญาเช่าดาํเนินงาน 

 ·��¦ ¡́ ¥r�̧ÉÄ®oÁ�nµ�µ¤  �́�µÁ�nµ�ÎµÁ�·��µ�¦ ª ¤Â ��° ¥¼nÄ���Â ���µ�³ �µ¦ Á�·�Ä� nª ��̧É�·��° µ�µ¦ Â̈ ³ ° »��¦ �r�Â̈ ³ �́�

�nµÁ ºÉ° ¤ ¦ µ�µ�̈°�° µ¥»�µ¦ Ä®o�¦ ³ Ã¥��r�°� ·��¦ ¡́ ¥r�oª ¥Á���rÁ�̧¥ª �́��́�¦ µ¥�µ¦ �̧É�·��° µ�µ¦ Â̈ ³ ° »��¦ �r�°��̈»n¤�¦ ·¬�́�¹É�¤¸

¨ �́¬�³ �̈oµ¥�̈¹��́��¦ µ¥Å�o�nµÁ�nµ�� »��·�µ� ·É��°�Â���¼�Ä��̧ÉÅ�o�nµ¥Ä®o�́��¼oÁ�nµ��¦ �́¦ ¼o�oª ¥ª ·�̧Á o��¦ ��̈°��nª �Áª ¨ µ�µ¦ Ä®oÁ�nµ

2.16 เงินกู้ยืม

Á�·��¼o¥º¤ ¦ �́¦ ¼oÁ¦ ·É¤Â¦ ��oª ¥¤ ¼̈�nµ¥»�·�¦ ¦ ¤�°� ·É��°�Â���̧ÉÅ�o¦ �́®�́�oª ¥�o��»��µ¦ �́��Îµ¦ µ¥�µ¦ �̧ÉÁ�·��¹Ê�เงินกูย้มืวดัมลูค่าในเวลาต่อมา

ดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายตµ¤ª ·�̧° �́¦ µ�°�Á�̧Ê¥�̧ÉÂ�o�¦ ·���̈�nµ�¦ ³ ®ª nµ�Á�·��̧ÉÅ�o¦ �́หักดว้ย�o��»��µ¦ �́��Îµ¦ µ¥�µ¦ �̧ÉÁ�·��¹Ê�Á¤ºÉ° Á�̧¥��́�

¤¼̈�nµ�̧É�nµ¥�º�Á¡ ºÉ°�Îµ¦ ³ ®�̧Ê�́Ê��³ ¦ �́¦ ¼oÄ����ÎµÅ¦ �µ��»�Á�È�Á ¦ È��̈°��nª �Áª ¨ µ�µ¦ �¼o¥º¤

�nµ�¦ ¦ ¤Á�̧¥¤�̧É�nµ¥Å�Á¡ ºÉ° Ä®oÅ�oÁ�·��¼o¤µ�³ ¦ �́¦ ¼oÁ�È��o��»��µ¦ �́��Îµ¦ µ¥�µ¦ Á�·��¼oÄ��¦ �̧�̧É¤�̧ª µ¤Á�È�Å�Å�o�̧É�³ Ä�oª �Á�·��¼o�µ� nª �

®¦ º° �́Ê�®¤��Ä��¦ �̧�̧Ê�nµ�¦ ¦ ¤Á�̧¥¤�³ ¦ °�µ¦ ¦ �́¦ ¼o���¦ ³ �́É�¤�̧µ¦ �°�Á�·��®µ�Å¤n¤®̧¨ �́�µ��̧É¤�̧ª µ¤Á�È�Å�Å�o�̧É�³ Ä�oª �Á�·��µ� nª �

®¦ º° �́Ê�®¤�ค่าธรรมเนียมจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าสําหรับการให้บริการสภาพคล่องและจะตดัจาํหน่ายตามระยะเวลาของ

ª �Á�·��¼o�̧ÉÁ�̧É¥ª �o°�

Á�·��¼o¥º¤�́��¦ ³ Á£�Á�È�®�̧Ê ·�®¤»�Áª ¥̧�Á¤ºÉ° �̈»n¤�¦ ·¬�́Å¤n¤ ̧ ·��·° �́�¦ µ«�µ�Á�ºÉ°�Å�Ä®oÁ̈ºÉ°��Îµ¦ ³ ®�̧Ê° °�Å�° �̧Á�È�Áª ¨ µÅ¤n�o° ¥�ª nา 

12 Á�º°���́��µ�ª �́ ·Ê�¦ °�¦ ³ ¥³ Áª ¨ µ¦ µ¥�µ�

2.17 ต้นทุนการกู้ยืม 

�o��»��µ¦ �¼o¥º¤�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°�Ã�¥�¦ ��́��µ¦ Å�o¤µ��µ¦ �n°  ¦ oµ��®¦ º°�µ¦ �̈·� ·��¦ ¡́ ¥r�̧ÉÁ�oµÁ�ºÉ°�Å��o°��Îµ¤µ¦ ª ¤Á�È� nª �®�¹É��°�¦ µ�µ�»น

�°� ·��¦ ¡́ ¥r�́Ê��Ã�¥ ·��¦ ¡́ ¥r�̧ÉÁ�oµÁ�ºÉ°�Å��º°  ·��¦ ¡́ ¥r�̧É�ÎµÁ�È��o°�Ä�o¦ ³ ¥³ Áª ¨ µ�µ�Ä��µ¦ Á�¦ ¥̧¤  ·��¦ ¡́ ¥r�́Ê�Ä®o° ¥¼nÄ� £µ¡

พร้อ¤�̧É�³ Ä�oÅ�o�µ¤�¦ ³  ��r®¦ º° ¡ ¦ o° ¤�̧É�³�µ¥��µ¦ ¦ ª ¤�o��»��µ¦ �¼o¥º¤Á�È�¦ µ�µ�»��°� ·��¦ ¡́ ¥r�o°� ·Ê� »�̈�Á¤ºÉ°�µ¦ �ÎµÁ�·��µ¦  nª�Ä®�n

�̧É�ÎµÁ�È�Ä��µ¦ Á�¦ ¥̧¤  ·��¦ ¡́ ¥r�̧ÉÁ�oµÁ�ºÉ°�Å�Ä®o° ¥¼nÄ� £µ¡ ¡ ¦ o° ¤�̧É�³ Ä�oÅ�o�µ¤�¦ ³  ��r®¦ º° ¡ ¦ o° ¤�̧É�³�µ¥Å�oÁ ¦ È� ·Ê�̈�

¦ µ¥Å�o�µ��µ¦ ¨ ��»��̧ÉÁ�·��µ��µ¦ �ÎµÁ�·��¼o¥º¤�̧É�¼o¤µÃ�¥Á�¡ µ³ ��̧É¥�́Å¤nÅ�o�ÎµÅ�Á�È�¦ µ¥�nµ¥�°� ·��¦ ¡́ ¥r�̧ÉÁ�oµÁ�ºÉ°�Å�Å�̈��»�Á�È��µ¦

�́Éª �¦ µª �n°���o°��Îµ¤µ®�́�µ��o��»��µ¦ �¼o¥º¤�̧É µ¤µ¦ ��́Ê��¹Ê�Á�È��o��»��°� ·��¦ ¡́ ¥r�

�o��»��µ¦ �¼o¥º¤ ° ºÉ�Ç��o°��º° Á�È��nµÄ�o�nµ¥Ä��ª��̧ÉÁ�·��¹Ê�
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.18 ผลประโยชน์พนักงาน 

2.18.1 �̈�¦ ³ Ã¥��rÁ¤ ºÉ°Á�¬¥̧�°µ¥»

�̈»n¤�¦ ·¬�́Å�o�Îµ®��Ã�¦ ��µ¦ �̈�¦ ³ Ã¥��rÁ¤ºÉ° Á�¬¥̧�° µ¥»Ä�®¨ µ¥¦ ¼�Â����¦ ·¬�́¤ �̧́Ê�Ã�¦ ��µ¦  ¤��Á�·�Â̈ ³ Ã�¦ ��µ¦

ผลประโยชน์ 

โครงการสมทบเงิน 

สําหรับโครงการสมทบเงินบริษทัจะจ่ายเงินสมทบให้ก°��»�Ä��Îµ�ª �Á�·��̧É���̧É��̈»n¤�¦ ·¬�́Å¤n¤ £̧ µ¦ ³ �¼�¡ �́�µ���®¤µ¥

®¦ º° £µ¦ ³ �¼�¡ �́�µ��µ¦ °�»¤µ��̧É�³ �o°��nµ¥Á�·�Á¡ ·É¤��¹�Â¤ o�°��»�Å¤n¤ ̧ ·��¦ ¡́ ¥rÁ¡ ¥̧�¡ ° �̧É�³ �nµ¥Ä®o¡ �́��µ��́Ê�®¤� Îµ®¦ �́

�µ¦ Ä®o�¦ ·�µ¦ �µ�¡ �́��µ��́Ê�Ä�° �̧�Â¨ ³ �́��»�́��กลุ่มบริษัทจะจ่ายสมทบให้กับกองทุนสํารองÁ̈Ȩ̂¥��̧¡ ��¹É��¦ ·®µ¦

Ã�¥�¼o�́��µ¦ �°��»�£µ¥�°��µ¤Á���rÂ̈ ³ �o°�Îµ®���°��¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·�°��»� Îµ¦ °�Á̈Ȩ̂¥��̧¡ �¡ �«��2530 กลุ่มบริษทัไม่มี

£µ¦ ³ �¼�¡ �́�̧É�³ �nµ¥Á�·�Á¡ ·É¤ ° �̧Á¤ ºÉ° Å�o�nµ¥Á�·� ¤��Å�Â̈ oª �Á�·� ¤���³�¼�¦ �́¦ ¼oÁ�È��nµÄ�o�nµ¥�̈�¦ ³ Ã¥��r¡ �́��µ�Á¤ºÉ°�¹�

กาํหนดชาํระ สาํ®¦ �́Á�·� ¤���nµ¥¨ nª �®�oµ�³�¼�¦ �́¦ ¼oÁ�È� ·��¦ ¡́ ¥r���ª nµ�³ ¤�̧µ¦ Å�o¦ �́Á�·��º�®¦ º° ®�́° °�Á¤ºÉ°�¦ ��Îµ®���nµ¥

โครงการผลประโยชน์ 

สาํหรับโครงการผลประโยชน์คือโครงการÁ¤ºÉ° Á�¬¥̧�° µ¥»�̧ÉÅ¤nÄ�nÃ�¦ ��µ¦  ¤��Á�·���¹É��³�Îµ®���Îµ�ª �Á�·��̈�¦ ³ Ã¥��r�̧É

¡ �́��µ��³ Å�o¦ �́Á¤ ºÉ° Á�¬¥̧�° µ¥»�Ã�¥ nª �Ä®�n�³�¹Ê�° ¥¼n�́�®¨ µ¥�́��́¥�Á�n��°µ¥»��Îµ�ª��̧�̧ÉÄ®o�¦ ·�µ¦ �Â̈ ³��nµ�°�Â���Á�È��o��

�µ¤��®¤µ¥Â¦ ��µ�Ä��¦ ³ Á�«Å�¥�Â̈ ³ �Ã¥�µ¥�µ¦ �oµ��µ��°��̈»n¤�¦ ·¬�́�¡ �́��µ��̧É�Îµ�µ��¦ ��120 วนั มีสิทธิไดรั้บ

�nµ��Á�¥Á�ºÉ°��µ��µ¦ Á̈ ·��oµ���µ¦ Ä®o° °��µ��µ�Ã�¥Å¤n¤�̧ª µ¤�·��µ¤ ¦ ³ Á�̧¥��o° �́��́�Á�̧É¥ª �́��µ¦ �Îµ�µ��®¦ º° Á¤ ºÉ°�Îµ�µ�

ครบอายุเกษียณ 60 �̧��µ¤ ° �́¦ µ�̧É��®¤µ¥�Îµ®��Ã�¥�¹Ê�° ¥¼n�́�¦ ³ ¥³ Áª ¨ µ�Îµ�µ���¹É�° �́¦ µ�̧ÉÄ�oÄ��́��»�́��Îµ®��Åª o�300 วนั

�°�Á�·�Á�º°�Á�º°� »��oµ¥Â̈ ³ ° µ��¦ �́�¦ »�Á¡ ·É¤Á�·¤�µ¤�»̈¥¡ ·�·��°��¼o�¦ ·®µ¦

®�̧Ê ·� Îµ®¦ �́Ã�¦ ��µ¦ �̈�¦ ³ Ã¥��r�³ ¦ �́¦ ¼oÄ���Â ���µ�³ �µ¦ Á�·��oª ¥¤ ¼̈�nµ�́��»�́��°�£µ¦ ³ �¼�¡ �́���ª �́�̧É ·Ê�¦ ° �

¦ ³ ¥³ Áª ¨ µ¦ µ¥�µ��£µ¦ ³ �¼�¡ �́�̧Ê�Îµ�ª �Ã�¥�́���·�«µ �¦ r�¦ ³ �́�£ ¥́° · ¦ ³ ��oª ¥ª ·�̧�·�̈�Â�n̈ ³ ®�nª ¥�̧É�¦ ³ ¤ µ��µ¦ Åª o�

�¹É�¤¼̈�nµ�́��»�́��°�Ã�¦ ��µ¦ �̈�¦ ³ Ã¥��r�³ �¦ ³ ¤µ�Ã�¥�µ¦ �·�̈��¦ ³ Â Á�·� �° °�Ä�°�าคต โดยใชอ้ตัราผลตอบแทน

Ä��̈µ��°�¡ �́��́�¦ ¦ �́�µ̈ ��¹É�Á�È� �»̈Á�·�Á�̧¥ª �́� �»̈Á�·��̧É�³ �nµ¥£µ¦ ³ �¼�¡ �́�Â̈ ³ ª �́�¦ ��Îµ®���°�¡ �́��́�¦ ¦ �́�µ̈

Ä�̈oÁ�̧¥��́�¦ ³ ¥³ Áª ¨ µ�̧É�o°��Îµ¦ ³ £µ¦ ³ �¼�¡ �́Ã�¦ ��µ¦

�ÎµÅ¦ Â¨ ³ �µ��»��µ��µ¦ �¦ ³ ¤ µ��µ¦ �µ¤®¨ �́��·�«µ �¦ r�¦ ³ �́�£ ¥́�̧ÉÁ�·��¹Ê��µ��µ¦ �¦ �́�รุงจากประสบการณ์หรือ 

�µ¦ Á�̈ Ȩ́¥�Â�̈�Ä��o°  ¤¤�·�µ��³ ¦ �́¦ ¼oÄ� nª ��°��¼o�º° ®»o��nµ��ÎµÅ¦ �µ��»�Á�È�Á ¦ È�° ºÉ�Ä��ª��̧ÉÁ�·��¹Ê�

ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.18 ผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

2.18.2 �̈�¦ ³ Ã¥��r¦ ³ ¥³ ¥µª ° ºÉ��

�̈»n¤�¦ ·¬�́¤ Ã̧�¦ ��µ¦ �̈�¦ ³ Ã¥��r¦ ³ ¥³ ¥µª ° ºÉ�Ã�¥�µ¦ ¤ °��°��ÎµÂ̈ ³ Á�·��°�Â��Ä®oÂ�n¡ �́��µ��̧É�Îµ�µ��¦ ��»��5 ปี  

แต่สูงสุดไม่เกิน 8 รอบ 

®�̧Ê ·� Îµ®¦ �́Ã�¦ ��µ¦ �̈�¦ ³ Ã¥��r¦ ³ ¥³ ¥µª ° ºÉ��³ ¦ �́¦ ¼oÄ���Â ���µ�³�µ¦ Á�·��oª ¥¤ ¼̈�nµ�́��»�́��°�£µ¦ ³ �¼�¡ �́���ª �́�̧É

 ·Ê�¦ °�¦ ³ ¥³ Áª ¨ µ¦ µ¥�µ��£µ¦ ³ �¼�¡ �́�̧Ê�Îµ�ª�Ã�¥�́���·�«µ �¦ r�¦ ³ �́�£ ¥́° · ¦ ³ ��oª ¥ª ·�̧�·�̈�Â�n̈³ ®�nª ¥�̧É�¦ ³ ¤µ��µ¦ Åª o

�¹É�¤¼̈�nµ�́��»�́��°�Ã�¦ ��µ¦ �̈�¦ ³ Ã¥��r�³ �¦ ³ ¤µ�Ã�¥�µ¦ �·�̈��¦ ³ Â Á�·� �° °�Ä�°�µ���Ã�¥Ä�o° �́¦ µ�̈�°�Â��

Ä��̈µ��°�¡ �́��́�¦ ¦ �́�µ̈ ��¹É�Á�È� �»̈Á�·�Á�̧¥ª �́� �»̈Á�·��̧É�³ �nµ¥£µ¦ ะผกูพนั และวนัครบกาํหนดของพนัธบตัรรัฐบาล

Ä�̈oÁ�̧¥��́�¦ ³ ¥³ Áª ¨ µ�̧É�o°��Îµ¦ ³ £µ¦ ³ �¼�¡ �́Ã�¦ ��µ¦

�ÎµÅ¦ Â¨ ³ �µ��»��µ��µ¦ �¦ ³ ¤ µ��µ¦ �µ¤®¨ �́��·�«µ �¦ r�¦ ³ �́�£ ¥́�̧ÉÁ�·��¹Ê��µ��µ¦ �¦ �́�¦ »��µ��¦ ³  ��µ¦ �r®¦ º°

�µ¦ Á�̈ Ȩ́¥�Â�̈�Ä��o°  ¤¤�·�µ��³ ¦ �́¦ ¼oÄ��ÎµÅ¦ ®¦ º°�µ��»�Ä��ª��̧ÉÁ�·��¹Ê�

ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน

2.18.3 �̈�¦ ³ Ã¥��rÁ¤ ºÉ° Á̈ ·��oµ�

�̈�¦ ³ Ã¥��rÁ¤ºÉ° Á̈·��oµ��³�nµ¥Á¤ºÉ° �̈»n¤�¦ ·¬�́¥�Á̈·��µ¦ �oµ��µ��n°�ª �́Á�¬¥̧��µ¤���·�®¦ º° Á �° �̧É�³ Ä®o�̈�¦ ³ Ã¥��rÁ¤ºÉ° Á̈·��oµ�

Á¡ ºÉ°  �́� �»��µ¦ ° °��µ��µ��oª ¥�ª µ¤ ¤�́¦ Ä��°�¡ �́��µ���̈»n¤�¦ ·¬�́�³ ¦ �́¦ ¼o�̈�¦ ³ Ã¥��rÁ¤ºÉ° Á̈ ·��oµ�Á�¡ µ³ Á¤ ºÉ° �̈»n¤�¦ ·¬�́

¤ Ã̧�¦ ��µ¦ �̧ÉÁ�È��µ��µ¦ ° ¥nµ�̈³ Á° ¥̧� Îµ®¦ �́�µ¦ Á̈ ·��oµ�Â̈ ³ Å¤n µ¤µ¦ �¥�Á̈·�Ã�¦ ��µ¦ �́Ê�Å�o�Ä� nª ��°��µ¦ Á �° �̧É�³ Ä®o

�̈�¦ ³ Ã¥��rÁ¤ºÉ° Á̈ ·��oµ��oª ¥�ª µ¤  ¤�́¦ Ä��́Ê��³ �Îµ�ª ��µ��Îµ�ª �¡ �́��µ��̧É�µ�ª nµ�³ ¥° ¤ ¦ �́�o° Á �°��̈�¦ ³ Ã¥��r�̧É¤¸

กาํหนดชาํระเกินกวา่ 12 เดือนภายหลงัรอบระยะเวลารายงานตอ้งคิดลดเป็นมลูค่าปัจจุบนั
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.19 �¦ ³ ¤µ��µ¦ ®�̧Ê ·�

�̈»n¤�¦ ·¬�́�³ ¦ �́¦ ¼o�¦ ³ ¤µ��µ¦ ®�̧Ê ·��È�n°Á¤ºÉ°��̈»n¤�¦ ·¬�́¤ £̧µ¦ ³ �¼�¡ �́Ä��́��»�́��µ¤��®¤µ¥®¦ º°�µ¤�o°��̈��̧É�́��Îµไว ้อนัเป็นผล

 º�Á�ºÉ°�¤µ�µ�Á®�»�µ¦ �rÄ�° �̧��¹É��µ¦ �Îµ¦ ³ £ µ¦ ³ �¼�¡ �́�́Ê�¤�̧ª µ¤Á�È�Å�Å�o�n°��oµ�Â�nª nµ�³  n��̈Ä®o�̈»n¤บริษัทต้องสูญเสีย

ทรัพยากรออกไป Â̈ ³ �µ¤�¦ ³ ¤µ��µ¦ �Îµ�ª ��̧É�o°��nµ¥Å�o° ¥nµ��nµÁ�ºÉ°�º°

Ä��¦ �̧�̧É¤ £̧µ¦ ³ �¼�¡ �́�̧É�̈oµ¥�̈¹��́�®¨ µ¥¦ µ¥�µ¦ ��̈»n¤�¦ ·¬�́�Îµ®���ª µ¤�nµ�³ Á�È��̧É�̈»n¤�¦ ·¬�́�³  ¼�Á ¥̧�¦ ¡́ ¥µ�¦ Á¡ ºÉ°�nµ¥�Îµ¦ ³

£µ¦ ³ �¼�¡ �́Á®¨ nµ�́Ê��Ã�¥¡ ·�µ¦ �µ�µ��ª µ¤�nµ�³ Á�È�Ã�¥¦ ª ¤�°�£µ¦ ³ �¼�¡ �́�́Ê��¦ ³ Á£��Â¤ oª nµ�ª µ¤Á�È�Å�Å�o�n°��oµ�Â�n�̧É�·��µ¦ �³

 ¼�Á ¥̧�¦ ¡́ ¥µ�¦ Á¡ ºÉ°�Îµ¦ ³ £µ¦ ³ �¼�¡ �́�µ�¦ µ¥�µ¦ �̧É�́�° ¥¼nÄ��¦ ³ Á£�Á�̧¥ª �́��³ ¤ ¦̧ ³ �́��ÎÉµ

�̈»n¤�¦ ·¬�́�³ ª �́¤ ¼̈�nµ�°��Îµ�ª ��¦ ³ ¤ µ��µ¦ ®�̧Ê ·��Ã�¥Ä�o¤¼̈�nµ�́��»�́��°�¦ µ¥�nµ¥�̧É�µ�ª nµ�³ �o°��Îµ¤µ�nµ¥�Îµ¦ ³ £ µ¦ ³ �¼�¡ �́�

Ã�¥Ä�o° �́¦ µ�n°�£µ¬�̧¹É� ³ �o°��¹��µ¦ �¦ ³ Á¤ ·� �µ��µ¦ �r�̈µ�Ä��́��»�́��°�¤¼̈�nµ�°�Á�·��µ¤Áª ¨ µÂ̈ ³ �ª µ¤Á Ȩ́¥�Á�¡ µ³ �°�

®�̧Ê ·��̧É�Îµ̈ �́¡ ·�µ¦ �µ° ¥¼n�µ¦ Á¡ ·É¤�¹Ê��°��¦ ³ ¤µ��µ¦ ®�̧Ê ·�Á�ºÉ°��µ�¤¼̈�nµ�°�Á�·��µ¤Áª ¨ µ��³ ¦ �́¦ ¼oÁ�È��°�Á�̧Ê¥�nµ¥

2.20 ®»o��»��ºÊ°�º�

Ä��¦ �̧�̧É�¦ ·¬ �́®¦ º° �¦ ·¬�́¥n° ¥�ºÊ° ®»o� µ¤ �́�°��¦ ·¬ �́� ·É��°�Â��Ä�Ç��̧ÉÅ�o�nµ¥Å�¦ ª ¤�¹��o��»��̧É�nµ¥Á¡ ·É¤Á�·¤  »��·�µ�£µ¬¸

�̧ÉÁ�̧É¥ª �o°���³ ¦ �́¦ ¼oÁ�È�®»o��»��ºÊ°�º�Ã�¥Â ��Á�È�¦ µ¥�µ¦ ®�́�µ�¥°�¦ ª ¤�°� nª ��°��¼o�º° ®»o����¦ ³ �́É�®»o��»��ºÊ°�º��́��̈nµª

ถูกยกเลิกไป  

ตามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั (��́��̧É 2) พ.ศ. 2544 ª nµ�oª ¥�µ¦ �ºÊ° ®»o��º��µ¦ �Îµ®�nµ¥®»o��̧É�ºÊ°�º� และการ

�́�®»o��̧É�ºÊ°�º��°��¦ ·¬�́ บริ¬�́�o°��Îµ®�nµ¥®»o��̧É�ºÊ°�º�Ä®oÁ ¦ È� ·Ê�£µ¥Ä�¦ ³ ¥³ Áª ¨ µ�̧É�Îµ®���́��µ�ª �́�̧É�ºÊ° ®»o��º�Á ¦ È� ·Ê�

�oµ�¦ ·¬�́Å¤n�Îµ®�nµ¥®»o��»��ºÊ°�º�£µ¥Ä�¦ ³ ¥³ �̧É�Îµ®��Ä®o�¦ ·¬�̈́��»��̧É�Îµ¦ ³ Â̈ oª Ã�¥�́��́�®»o��»��ºÊ°�º��́Ê��̧ÊÄ��¦ �̧�̧É�¦ ·¬�̈́��»�

ผลต่าง�µ�¦ µ�µ�ºÊ° �̧É�ÎÉµ�ª nµ¤ ¼̈�nµ®»o��̧É�¦ µÅª o�³ �́��¹�Ä��́��̧ nª �Á�·��»��µ�®»o� µ¤�́�ºÊ°�º�

2.21 การรับรู้รายได้

¦ µ¥Å�o�¦ ³ �°��oª ¥¤ ¼̈�nµ¥»�·�¦ ¦ ¤�̧É�³ Å�o¦ �́�µ��µ¦ �µ¥ ·��oµÂ̈ ³ �¦ ·�µ¦ �¹É�Á�·��µ��·��¦ ¦ ¤�µ¤���·�°��̈»n¤�¦ ·¬�́�¦ µยไดจ้ะแสดง

ดว้ยจาํนวนเงินสุทธิจากเงินคืนและส่วนลด โดยไม่รวมรายการขายภายในกลุ่มบริษทัสําหรับงบการเงินรวม รายไดจ้ากการขายสินคา้

¦ �́¦ ¼oÁ¤ ºÉ°�¼o�ºÊ° ¦ �́Ã°��ª µ¤Á Ȩ́¥�Â̈ ³ �̈�°�Â���̧ÉÁ�È� µ¦ ³  Îµ�́��°��ª µ¤Á�È�Á�oµ�°� ·��oµ�Â̈ ³ ¦ µ¥Å�o�µ��µ¦ Ä®o�¦ ·�µ¦ รับรู้ 

Á¤ºÉ°�µ¦ Ä®o�¦ ·�µ¦ Á ¦ È� ·Ê�̈�Â̈ ³  n�¤°��µ�Ä®ö¼��oµÂ̈ oª �

¦ µ¥Å�o° ºÉ�¦ �́¦ ¼o�µ¤Á���r�́��n° Å��̧Ê

 ¦ µ¥Å�o�nµÁ�nµ¦ �́¦ ¼o�µ¤Á���r���oµ��¹É�Á�È�Å��µ¤Á�ºÊ° ®µ�°� �́�µ�̧ÉÁ�̧É¥ª �o°�

 ¦ µ¥Å�o�°�Á�̧Ê¥¦ �́¦ ¼o�µ¤Á���r �́ nª��°�Áª ¨ µÃ�¥¡ ·�µ¦ �µ° �́¦ µ�°�Á�̧Ê¥�̧ÉÂ�o�¦ ·��°��nª�Áª ¨ µ���¹�ª �́�¦ �°µ¥»Â̈ ³ ¡ ·�µ¦ �µ�Îµ�ª�Á�·��o�

�̧ÉÁ�È�¥°���Á®¨ º° Ä��́��̧ Îµ®¦ �́�µ¦ �́��¹��oµ�¦ �́Ãดยกลุ่มบริษทั

 ¦ µ¥Å�oÁ�·��́��̈¦ �́¦ ¼oÁ¤ ºÉ° �̈»n¤�¦ ·¬�́Á�·� ·��·�̧É�³ Å�o¦ �́Á�·��́��̈�́Ê�Á�·��¹Ê�

 ¦ µ¥Å�o�µ��µ¦ �µ¥Á«¬�µ�¦ �́¦ ¼oÁ¤ ºÉ° ¤�̧µ¦ �µ¥Á�·��¹Ê��¦ ·�
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.22 การจ่ายเงินปันผล 

เงินปันผล�̧Éจ่ายÅ�¥�́�¼o�º° ®»o��°��¦ ·¬�́�³ ¦ �́¦ ¼oÄ��oµ�®�̧Ê ·�ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในรอบระยะเวลาบญัชี 

�¹É��̧É�¦ ³ �»¤�¼o�º° ®»o��°��¦ ·¬�́Å�o°�»¤�́·�µ¦ �nµ¥Á�·��́��̈

2.23 สินทรัพย์ทางการเงินÂ̈ ³ ®�̧Ê ·��µ��µ¦ Á�·�

 ·��¦ ¡́ ¥r�µ��µ¦ Á�·�Ä���Â ���µ�³ �µ¦ Á�·��¦ ³ �°��oª ¥�Á�·� �Â̈ ³ ¦ µ¥�µ¦ Á�̧¥�Á�nµÁ�·� ��Á�·�̈��»��́Éª �¦ µª �̈¼�®�̧Ê�µ¦ �oµ�

¨ ¼�®�̧Ê° ºÉ��Á�·�̈��»�Á�ºÉ°�µ¥�Á�·�̈��»�Ä��¦ ·¬�́¥n° ¥�Á�·�̈��»�Ä��¦ ·¬�́¦ nª ¤�Á�·�̈��»�Ä��µ¦ ¦ nª ¤�oµ�Â¨ ³ Á�·�̈��»�¦ ³ ¥³ ¥µª ° ºÉ��

®�̧Ê ·��µ��µ¦ Á�·�Ä���Â ���µ�³�µ¦ Á�·��¦ ³ �°��oª ¥�Á�·��¼o¥º¤ ¦ ³ ¥³  Ế��Á�oµ®�̧Ê�µ¦ �oµ�Á�oµ®�̧Ê° ºÉ��Á�·��¼o¥º¤ ¦ ³ ¥³ ¥µª �และ®�̧Êสิน 

�µ¤ �́�µÁ�nµ�µ¦ Á�·���¹É��Ã¥�µ¥�µ¦ �́��̧Á�¡ µ³  Îµ®¦ �́¦ µ¥�µ¦ Â�n̈³ ¦ µ¥�µ¦ Å�oÁ�·�Á�¥Â¥�Åª oÄ�Â�n̈³ ®ª́ �o° �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°�

2.24 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน

 nª ��µ��ÎµÁ�·��µ�Å�o�¼�¦ µ¥�µ�Ä�̈ �́¬�³ Á�̧¥ª �́�¦ µ¥�µ�£µ¥Ä��̧É�ÎµÁ �° Ä®o�¼o¤ °̧ Îµ�µ��́� ·�Ä� ¼� »��oµ��µ¦ �ÎµÁ�·��µ��

ผูมี้° Îµ�µ��́� ·�Ä� ¼� »��oµ��µ¦ �ÎµÁ�·��µ�®¤µ¥�¹��»��̈�̧É¤ ®̧�oµ�̧ÉÄ��µ¦ �́� ¦ ¦ �¦ ¡́ ¥µ�¦ Â̈ ³ �¦ ³ Á¤ ·��̈�µ¦ ��·�́�·�µ��°�

 nª ��µ��ÎµÁ�·��µ���¹É�¡ ·�µ¦ �µª nµ�º° กรรมการผูจ้ดัการ�̧É�Îµ�µ¦ �́� ·�Ä�Á�·��̈¥»��r

กลุ่มบริษทันาํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานโดยแสดงส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบบหลกัในการรายงาน โดยพิจารณาจาก

โครงสร้างการบริหารและการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษทัเป็นเกณฑใ์นการกาํหนดส่วนงาน �µ¤�̧ÉÂ ��ในหมายเหตุ ขอ้ 6 

3 การจัดการความÁ Ȩ́¥��µ��µ¦ Á�·�

3.1 �́��́¥�ª µ¤Á Ȩ́¥��µ��µ¦ Á�·�

�̈»n¤�¦ ·¬�́�o°�Á��·��́��ª µ¤Á Ȩ́¥��µ��µ¦ Á�·��̧É Îµ�́��Å�oÂ�n��ª µ¤Á Ȩ́¥��µ�° �́¦ µÂ̈ �Á�̈Ȩ́¥���ª µ¤Á Ȩ́¥��µ�° �́¦ µ�°�Á�̧Ê¥�Â̈ ³�ª µ¤Á Ȩ́¥�

�µ� ·�Á�ºÉ°��̈»n¤�¦ ·¬�́Å�o�¼o¥º¤Á�·�Á¡ ºÉ° Ä�oÄ��µ¦ ¨ ��»�Â̈ ³ �ÎµÁ�·��µ��¹É��o°��nµ¥° �́¦ µ�°�Á�̧Ê¥�́Ê�Â�����̧ÉÂ̈ ³ Â��̈ ° ¥�́ª �Ã�¥Á�·��¼o

ส่วนใหญ่จะเป็นเงินบาท ยกเวน้เงินกู้ในบริษ�ั¥n° ¥Ä��nµ��¦ ³ Á�«�³ Á�È�Á�·��¦ µ�nµ��¦ ³ Á�«���µ¤�̧ÉÅ�o�̈nµª Åª oÄ�®¤µ¥Á®�»�19 และ 20) 

¦ µ¥Å�o�µ��µ¦ �µ¥ ·��oµÂ̈ ³ Ä®o�¦ ·�µ¦ �Â̈ ³ �µ¦ �ºÊ° Á�¦ ºÉ°��́�¦ Â̈ ³ ° »��¦ �r¤�̧µ� nª ��̧ÉÁ�È�Á�·��¦ µ�nµ��¦ ³ Á�«�Â̈ ³ �ª µ¤Á Ȩ́¥��µ�

 ·�Á�ºÉ° Á�·��µ��µ¦ �µ¥ ·��oµÂ̈ ³ Ä®o�¦ ·�µ¦ Á�È�Á�·�Á�ºÉ°�

อย่า�Å¦ �È�µ¤��̈»n¤�¦ ·¬ �́¤ ·Å�oÄ�o�¦ µ µ¦ °�»¡ �́�r�µ��µ¦ Á�·�Ä�Ä��µ¦ �¦ ·®µ¦ �ª µ¤Á Ȩ́¥��́��̈nµª �oµ��o��Á�ºÉ°��µ��̈»n¤�¦ ·¬ �́¤ ·Å�o

¤�̧o°�¼�¡ �́�µ��µ¦ Á�·��̧ÉÁ�È�Á�·��¦ µ�nµ��¦ ³ Á�«° ¥nµ�¤ ̧ µ¦ ³  Îµ�́��¥�Áª o��̈»n¤�¦ ·¬�́Å�o�Îµ �́�µ�ºÊ°�µ¥Á�·��¦ µ�nµ��¦ ³ Á�«¨ nª �®�oµ

 Îµ®¦ �́�µ¦ �ºÊ°  ·��oµÂ̈ ³ Á�¦ ºÉ° ��́�¦ Â¨ ³ ° »��¦ �r�µ��nµ��¦ ³ Á�«Â¨ ³ �µ¦ �µ¥ ·��oµÅ��nµ��¦ ³ Á�«��̈»n¤�¦ ·¬ �́¤ Â̧���µ¦ �́��µ¦

�ª µ¤Á Ȩ́¥�Ã�¥¦ ª ¤�°��̈»n¤�¦ ·¬�́�̧É�³ Â ª �®µª ·�̧�µ¦ ¨ ��̈�¦ ³ ���̧É�ÎµÄ®oÁ ¥̧®µ¥�n° �̈�µ¦ �ÎµÁ�·��µ��µ��µ¦ Á�·��°��̈»n¤�¦ ·¬ �́

Ä®oÁ®¨ º°�o° ¥�̧É »�Á�nµ�̧ÉÁ�È�Å�Å�o�

ผูบ้ริหารดา้น�µ¦ Á�·�¤®̧�oµ�̧É¦ �́�·��°�Ä��µ¦ �¦ ·®µ¦  ·�Á�ºÉ°�Á�·��¦ µ�nµ��¦ ³ Á�«�Â̈ ³ ° �́¦ µ�°�Á�̧Ê¥�¦ µ¥�µ��¼o�¦ ·®µ¦ �¦ ³ �ÎµÁ�º°�

�¦ ³ �°��oª ¥¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��°��o��»��Â¨ ³ ¦ µ�µ�̈µ��°�Á�¦ ºÉ° �¤º° �µ��µ¦ Á�·��́Ê�®¤��¦ ª ¤�¹� �́�µ�ºÊ°�µ¥Á�·��¦ µ�nµ��¦ ³ Á�«

¨ nª �®�oµ��°��µ��̧Ê�¥�́Å�o¤�̧µ¦ ª ·Á�¦ µ³ ®rÁ�¦ ¥̧�Á�̧¥��ª µ¤Á Ȩ́¥��̧É¤ °̧ ¥¼n�́�¦ ³ �́��ª µ¤Á Ȩ́¥��̧É�¦ ¦ ¤�µ¦ �¦ ·®µ¦ �Îµ®��Ä®oÁ�È�¦ ³ �́�

�ª µ¤Á Ȩ́¥��̧É µ¤µ¦ �¦ °�¦ �́Å�o�¦ ³ �́��ª µ¤Á Ȩ́¥��̧É µ¤µ¦ �¦ °�¦ �́Å�o�¦ °��̈»¤�¹��ª µ¤Á Ȩ́¥�Ä�Á¦ ºÉ°��́��n° Å��̧Ê
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3 การจัดการความÁ Ȩ́¥��µ��µ¦ Á�·�(ต่อ)

3.1 �́��́¥�ª µ¤Á Ȩ́¥��µ��µ¦ Á�·��(ต่อ)

ก) �ª µ¤Á Ȩ́¥��µ�° �́¦ µÂ̈ �Á�̈Ȩ́¥�

Á�ºÉ°��µ��»¦ �·�มี�µ¦  n�° °��Â̈ ³ �µ¦ �ÎµÁ�oµª �́�»�·�� ·��oµ ÎµÁ¦ È�¦ ¼��Á�¦ ºÉ°��́�¦ Â̈ ³ ° »��¦ �r�µ���·��¦ ª ¤�¹�Á�·��¼o¥º¤  nª ��o° ¥�°�

�̈»n¤�¦ ·¬�́¤�̧ª µ¤Á Ȩ́¥��µ��µ¦ �́��ª��°�° �́¦ µÂ̈ �Á�̈ Ȩ́¥�Á�·��¦ µ�nµ��¦ ³ Á�«�ทาํใหไ้ม่สามารถประมาณการรายไดแ้ละตน้ทุน

�°��̈»n¤�¦ ·¬�́Å�o° ¥nµ�Â¤n�¥Îµ��̈»n¤�¦ ·¬�́�¹�Å�o�Îµ �́�µ�ºÊ°�µ¥Á�·��¦ µ�nµ��¦ ³ Á�«¨ nª �®�oµÁ¡ ºÉ°�o°��́��ª µ¤Á Ȩ́¥��µ��µ¦

�́��ª ��°�° �́¦ µÂ̈ �Á�̈ Ȩ́¥�Á�·��¦ µ�nµ��¦ ³ Á�«�µ¤�ª µ¤Á®¤µ³  ¤ �́� £µª �µ¦ �rÄ���³ �́Ê���µ¦ �Îµ �́�µ�́��̈nµª �ÎµÄ®o

กลุ่มบริษทัสามารถทราบรายไดแ้ละต�้�»��°� ·��oµ�̧ÉÂ�n�°��Â̈ ³ �µ¦ �Îµ®���̈¥»��r�nµ�Ç��̧ÉÁ®¤µ³  ¤�°��̈»n¤�¦ ·¬�́Å�o�

�°��µ��̧Ê�µ¦ Á�¦ �µÂ̈ ³ Á �° ¦ µ�µ�µ¥ ·��oµÄ®oÂ�n̈¼��oµÁ�È�Á�·� �»̈หลกัต่างๆ �µ¤�ª µ¤Á®¤µ³  ¤��ÈÁ�È��µ¦ �¦ ³ �µ¥�ª µ¤Á Ȩ́¥�

�oµ�° �́¦ µÂ¨ �Á�̈ Ȩ́¥�Â¨ ³ ¨ ��̈�¦ ³ ���µ��µ¦ ¡ ¹É�¡ ·�Á�·� �»̈Ä� �»̈®�¹É�¤µ�Á�·นไป และ/หรือการพิจารณาใช้วิธีบริหาร 

กระแสเงินสดรับและจ่ายเงินตราต่างประเทศใหมี้ความสมดุล (Natural Hedge)

ข) �ª µ¤Á Ȩ́¥��µ�° �́¦ µ�°�Á�̧Ê¥

¦ µ¥Å�oÂ̈ ³ �¦ ³ Â Á�·� ��µ��µ¦ �ÎµÁ�·��µ��°��̈»n¤�¦ ·¬�́ nª �Ä®�nÅ¤n�¹Ê��́��µ¦ Á�̈ Ȩ́¥�Â�̈�° �́¦ µ�°�Á�̧Ê¥Ä��̈µ���»¦ �¦ ¦ ¤

�́Ê�®¤��̧ÉÄ�o°�»¡ �́�r�oµ�° �́¦ µ�°�Á�̧Ê¥�o°�Å�o¦ �́°�»¤�́·�µ��¦ ¦ ¤�µ¦ �¦ ·®µ¦ �n°�Á�oµ�Îµ¦ µ¥�µ¦ ��̈»n¤�¦ ·¬�́Å¤n¤ ̧ ·��¦ ¡́ ¥r�̧É�o°�

° oµ�° ·�° �́¦ µ�°�Á�̧Ê¥° ¥nµ�¤�̧́¥ Îµ�́�

�̈»n¤�¦ ·¬�́Å�o�¼o¥º¤Á�·�Á¡ ºÉ° Ä�oÄ��µ¦ ¨ ��»�Â̈ ³ �ÎµÁ�·��µ���¹É��o°��nµ¥° �́¦ µ�°�Á�̧Ê¥�́Ê�Â�����̧ÉÂ̈ ³ Â��̈ ° ¥�́ª �° ¥nµ�ไรก็ตาม 

�̈»n¤�¦ ·¬�́¤ Â̧�ª �µ�¦ °�¦ �́Á¡ ºÉ° ¨ ��ª µ¤Á Ȩ́¥��µ�° �́¦ µ�°�Á�̧Ê¥Ã�¥�µ¦ �́�Á�¦ ¥̧¤Â���µ¦ ¨ ��»�Åª önª �®�oµÁ¡ ºÉ° �̧É�³ Å�o¤ Á̧ª ¨ µ

Á¡ ¥̧�¡ ° Ä��µ¦ �́�®µÂ̈ ³ ¡ ·�µ¦ �µÂ®¨ n�ª �Á�·� ·�Á�ºÉ°�nµ�Ç��̧É¤ Á̧�ºÉ° �Å�° �́¦ µ�°�Á�̧Ê¥�̧É�̧Â̈ ³ ¤ �̧ª µ¤Á®¤µ³  ¤ �́��̈»n¤�¦ ·¬�́

ตามสภาว�µ¦ �rÄ���³ �́Ê���µ¦ �¦ ·®µ¦ Ä®oÁ�·��¼o¥º¤ ¤ °̧ �́¦ µ�°�Á�̧Ê¥�́Ê�Â�����̧ÉÂ¨ ³ Â��̈ ° ¥�́ª �̧É ¤�»̈ �́��(Natural Hedge)

การพิจารณา�¼o¥º¤Á�·��̧É¤Á̧�ºÉ°�Å��oª ¥° �́¦ µ�°�Á�̧Ê¥Â��̈° ¥�́ª ° ºÉ�Ç��̧ÉÅ¤nÄ�n�MLR หรือÄ�oÁ�¦ ºÉ°�¤º°�µ��µ¦ Á�·��µ¤�ª µ¤Á®¤µ³  ¤

Á¡ ºÉ° กระจาย�ª µ¤ Á Ȩ́¥�และลดผลกระทบจากความผนัผª ��°�° �́¦ µ�°�Á�̧Ê¥Â¨ ³ �̈»n¤�¦ ·¬ �́ µ¤ µ¦ ��¦ µ�£µ¦ ³ �o��»�

�µ��µ¦ Á�·��̧ÉÂ�n�°���̈°���¡ ·�µ¦ �µ�Îµ¦ ³�º�Á�·��o��n°��Îµ®��Á¡ ·É¤Á�·¤�µ¤�ª µ¤Á®¤µ³  ¤�®µ��̈»n¤�¦ ·¬�́¤ ̧ £µ¡ �̈n°� nª�Á�·�

�¹É� µ¤µ¦ ��¦ ³ �ÎµÅ�oÃ�¥Å¤n¤�̧nµÄ�o�nµ¥ nª �Á¡ ·É¤ Â̈ ³ Å¤n�·��n° Á�ºÉ°�Å�Ä� �́�µÁ�·��¼o

ค) ความเ Ȩ́¥��oµ��µ¦ Ä®o ·�Á�ºÉ°

¦ µ¥Å�o nª �Ä®�n�°��¦ ·¬�́Å�oÂ�n��µ¦ �̈·�Â̈ ³ �Îµ®�nµ¥�̈·�£�́�r¡ ¨ µ �·���¹É�Ä��µ¦ �¦ ·®µ¦  ·�Á�ºÉ°��¦ ·¬�́Å�o�Îµ®��Á���r

�µ¦ �́�¦ ³ �́��ª µ¤�nµÁ�ºÉ°�º°�° �̈¼��oµÂ̈ ³ �¼o�¦ ·®µ¦ ¤�̧ª µ¤Á®È�ª nµ�ª µ¤Á Ȩ́¥��µ��µ¦ �µ¥Á�È�Á�·�Á�ºÉ° Å¤n¤ ̧ µ¦ ³  Îµ�́���µ¦ �¦ ³ �»�ตวั

ของ�ª µ¤Á Ȩ́¥��oµ��µ¦ Ä®o ·�Á�ºÉ° �̧ÉÁ�̧É¥ª �́�̈¼�®�̧Ê�µ¦ �oµ° ¥¼nÄ�¦ ³ �́�เหมาะสม แมว้่าลูกคา้ของบางสายธุรกิจจะมีน้อยรายก็ตาม 

Á�ºÉ°��µ�Á�È�̈¼��oµ��µ�Ä®�n¤�̧ª µ¤�nµÁ�ºÉ°�º°�oµ��µ�³�µ��µ¦ Á�·���¦ ³ �°��́�กลุ่มบริษทัยงัมีลูกคา้¦ µ¥° ºÉ�° �̧Á�È�จาํนวนมาก 

และมีการกระจายครอบคลุม�́Ê��¼o�̈·�Â̈ ³ �¼o�Îµ®�nµ¥�Â̈ ³ ¨ ¼��oµÁ®¨ nµ�́Ê�¤�̧̈µ��̧É�¦ ³ �µ¥° ¥nµ�®¨ µ�®¨ µ¥��oª ¥Á®�»�̈Á®¨ nµ�̧ÊÂ̈ ³

�µ��¦ ³  ��µ¦ �r�µ¦ Á�È�®�̧ÊÄ�° �̧��ÎµÄ®o  nµ¥�¦ ·®µ¦ Á�ºÉ° ª nµ��³ Å¤n¤�̧ª µ¤Á Ȩ́¥��µ��oµ��µ¦ Ä®o ·�Á�ºÉ° Á¡ ·É¤Á�·¤�µ��Îµ�ª ��̧ÉÅ�o

�́��¹�Åª oÁ�È��nµÁ�ºÉ° ®�̧Ê � ¥́�³  ¼�Â̈ oª ��

นอกจา��̧Ê��¦ �̧̈ ¼��oµ�nµ��¦ ³ Á�«� nª �Ä®�n�¦ ·¬�́�È�³�Îµ®��Á�ºÉ°�Å��µ¦ �Îµ¦ ³ Á�·��oª ¥Á̈�Á�° ¦ r° ° ¢ Á�¦ �·��®¦ º°�o°�Ã°��Îµ¦ ³ เงิน

�n°��µ� nª �®¦ º° �́Ê�®¤� Îµ®¦ �̈́¼��oµ¦ µ¥Ä®¤n�®¦ º° ¨ ¼��oµ�̧É�¦ ·¬�́¥�́Å¤n¤�̧ª µ¤¤ É́�Ä�Ä��µ�³�µ¦ Á�·�
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3 การจัดการความÁ Ȩ́¥��µ��µ¦ Á�·�(ต่อ)

3.1 ปัจจัยควา¤Á Ȩ́¥��µ��µ¦ Á�·��(ต่อ)

ง) �ª µ¤Á Ȩ́¥��oµ� £µ¡ �̈n°�

�Îµ�ª �Á�·� ��̧É¤ °̧ ¥nµ�Á¡ ¥̧�¡ ° ¥n° ¤Â ���¹��µ¦ �́��µ¦ �ª µ¤Á Ȩ́¥��°� £µ¡ �̈n°�° ¥nµ�¦ °��°���ª µ¤  µ¤µ¦ �Ä��µ¦ ®µÂ®¨ n�

Á�·��»�¡ �Å�o�µ��µ¦ �̧É¤ ª̧ �Á�·� ·�Á�ºÉ° Ä��µ¦ �¼o¥º¤�̧ÉÅ�o¤�̧µ¦ ��̈�Åª oÂ̈ oª ° ¥nµ�Á¡ ¥̧�¡ °� nª ��µ��¦ ·®µ¦ �µ¦ เงินของกลุ่มบริษทัได้

�́Ê�Á�oµ®¤µ¥ª nµ�³ Ä�o�ª µ¤¥º�®¥»n�Ä��µ¦ ¦ ³ �¤Á�·��»�Ã�¥�µ¦ ¦ �́¬µª �Á�·� ·�Á�ºÉ° �̧É��̈�Åª oÄ®oÁ¡ ¥̧�¡ ° Ä�¦ ³ �́�®�¹É�Á¡ ºÉ° ¦ ° �¦ �́

�µ¦ Á�̈ Ȩ́¥�Â�̈��°��¦ ³ Â Á�·� ��̧É° µ��³ Á�·��¹Ê�Å�o��°��µ��̧Ê�̈»n¤บริษทัไดฝ้ากเงินสดและเงินฝากธนาคารไวก้ับสถาบัน

�µ¦ Á�·��̧É¤�̧»�£µ¡ �oµ��ª µ¤�nµÁ�ºÉ°�º°  ¼�

3.2 �µ¦ �́��̧ Îµ®¦ �́°�»¡ �́�r�̧ÉÁ�È�Á�¦ ºÉ°�¤ º°�µ��µ¦ Á�·�Â̈ ³�·��¦ ¦ ¤ ป้องกนั�ª µ¤Á Ȩ́¥�

�̈»n¤�¦ ·¬�́Å�o�Îµ°�»¡ �́�r�µ��µ¦ Á�·��¹É�Ã�¥ nª �Ä®�n�³�¦ ³ �°��oª ¥ �́�µ�ºÊ°�µ¥Á�·��¦ µ�nµ��¦ ³ Á�«¨ nª �®�oµ�Á�¦ ºÉ°�¤º° �́��̈nµª

รับรู้ในงบการเงินในวนัเ¦ ·É¤Â¦ �

 �́�µ�ºÊ°�µ¥Á�·��¦ µ�nµ��¦ ³ Á�«¨ nª �®�oµ�nª ¥ป้องกัน�ª µ¤Á Ȩ́¥�Ä®oÂ�n�̈»n¤�¦ ·¬�́�µ��ª µ¤Á�̈ºÉ°�Å®ª Ä�° �́¦ µÂ̈ �Á�̈ Ȩ́¥��oª ¥�µ¦

�Îµ®��° �́¦ µ�̧É�³ Ä�o¦ �́¦ ¼o ·��¦ ¡́ ¥r�̧ÉÁ�È� �»̈Á�·��nµ��¦ ³ Á�«�̧É�³ Å�o¦ �́�¦ ·��®¦ º° �̧É�³ Ä�o¦ �́¦ ¼o®�̧Ê ·��̧ÉÁ�È� �»̈Á�·��nµ��¦ ³ Á�«�̧Éจะตอ้ง

�nµ¥�Îµ¦ ³ ��Îµ�ª ��̧ÉÁ¡ ·É¤�¹Ê�®¦ º° ¨ �̈��µ��Îµ�ª�Á�·��̧É�³ Å�o¦ �́�¦ ·��µ� ·��¦ ¡́ ¥r®¦ º° �̧É�³ �o°��nµ¥�Îµ¦ ³ ®�̧Ê ·���³�ÎµÅ�®�́�̈�̈��́�

�́�¤¼̈�nµ�̧ÉÁ�̈ Ȩ́¥�Â�̈�Å��°� �́�µ�̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��¦ µ¥�µ¦ �ÎµÅ¦ Â̈ ³ ¦ µ¥�µ¦ �µ��»��µ�Á�¦ ºÉ°�¤º° °�»¡ �́�r�³�Îµ¤µ®�́�̈�̈��́�Ä��µ¦

นาํเสนอรายงานทางการเงิน  

3.3 การประมาณมูลค่ายุติธรรม

�µ¦ µ��n° Å��̧ÊÂ ���µ¦ ª ·Á�¦ µ³ ®rÁ�¦ ºÉ°�¤º°�µ��µ¦ Á�·��̧Éª �́¤ ¼̈�nµ�oª ¥¤ ¼̈�nµ¥»�·�¦ ¦ ¤�ÎµÂ���µ¤ ª ·�̧�µ¦ �¦ ³ ¤ µ�¤¼̈�nµ��ª µ¤Â���nµ�

�°�¦ ³ �́��o° ¤ ¼̈ µ¤µ¦ �Â ��Å�o�́��̧Ê

 ¦ µ�µÁ �°�ºÊ°�µ¥��Å¤n�o°��¦ �́�¦ »���Ä��̈µ��̧É¤ ̧ £µ¡ �̈n°� Îµ®¦ �́ ·��¦ ¡́ ¥r®¦ º° ®�̧Ê ·�° ¥nµ�Á�̧¥ª �́����o° ¤ ¼̈¦ ³ �́��1)

 �o° ¤ ¼̈° ºÉ��°�Á®�º°�µ�¦ µ�µÁ �°�ºÊ°�µ¥�¹É�¦ ª ¤ ° ¥¼nÄ��o° ¤ ¼̈¦ ³ �́��1 �́Ê��̧É µ¤µ¦ � �́Á��Å�oÃ�¥�¦ ���Å�oÂ�n��o° ¤ ¼̈¦ µ�µ��®¦ º°

Ã�¥° o° ¤��Å�oÂ�n��o° ¤ ¼̈�̧É�Îµ�ª �¤µ�µ�¦ µ�µ�� Îµ®¦ �́ ·��¦ ¡́ ¥r�́Ê�®¦ º° ®�̧Ê ·��́Ê����o° ¤ ¼̈¦ ³ �́��̧É�2)

 ขอ้¤ ¼̈ Îµ®¦ �́ ·��¦ ¡́ ¥r®¦ º° ®�̧Ê ·��¹É�Å¤nÅ�o¤µ�µ��o° ¤ ¼̈�̧É µ¤µ¦ � �́Á��Å�o�µ��̈µ����o° ¤ ¼̈�̧ÉÅ¤n µ¤µ¦ � �́Á��Å�o����o° ¤ ¼̈

¦ ³ �́��̧É�3)
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3 การจัดการความÁ Ȩ́¥��µ��µ¦ Á�·�(ต่อ)

3.3 การประมาณมูลค่ายุติธรรม (ต่อ)

สินทรัพยท์างการเงิน อนัไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเ�·� ��Á�·�̈��»��́Éª �¦ µª �̈¼�®�̧Ê�µ¦ �oµÂ̈ ³ ¨ ¼�®�̧Ê° ºÉ��Â̈ ³ ®�̧Ê ·��µ��µ¦ Á�·�

° �́Å�oÂ�n�Á�·��¼o¥º¤ ¦ ³ ¥³  Ế��Á�oµ®�̧Ê�µ¦ �oµ�Â¨ ³ Á�oµ®�̧Ê° ºÉ��¤ ¤̧ ¼̈�nµ¥»�·�¦ ¦ ¤ Ä�̈ oÁ�̧¥��́�¦ µ�µ�µ¤ �́��̧Á�ºÉ° ��µ�¤ ¦̧ ³ ¥³ Áª ¨ µ

�¦ ��Îµ®���̧É Ế�

��ª �́�̧É�31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ตา¦ µ��n° Å��̧ÊÂ �� ·��¦ ¡́ ¥r�µ��µ¦ Á�·��°��̈»n¤�¦ ·¬�́�̧Éª �́¤ ¼̈�nµ�oª ¥¤ ¼̈�nµ¥»�·�¦ ¦ ¤�

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

ข้อมูลระดับ 1 ข้อมูลระดับ 2 ข้อมูลระดับ 3 รวม ข้อมูลระดับ 1 ข้อมูลระดับ 2 ข้อมูลระดับ 3 รวม

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์ 

 ·��¦ ¡́ ¥r�µ��µ¦ Á�·�Á�ºÉ°�µ¥

   (หมายเหตุ 11) ตราสารทุน 58,560,000 - - 58,560,000 87,000,000 - - 87,000,000

สินทรัพย์รวม 58,560,000 - - 58,560,000 87,000,000 - - 87,000,000

ไม่มีรายการโอนระหวา่งระดบั 1 และระดบั 2 �° �̈Îµ�́��́Ê�¤¼̈�nµ¥»�·�¦ ¦ ¤Ä�¦ ³ ®ª nµ��̧

Á�¦ ºÉ°�¤ º°�µ��µ¦ Á�·�Ä��¦ ³ �́��1

¤ ¼̈�nµ¥»�·�¦ ¦ ¤�° �Á�¦ ºÉ° �¤º° �µ��µ¦ Á�·��̧É�ºÊ° �µ¥Ä��̈ µ��̧É¤ ̧ £ µ¡ �̈n° �° oµ�° ·��µ�¦ µ�µÁ �°�ºÊ° �µ¥���ª �́�̧ÉÄ����µ¦ Á�·��

�̈µ��³ �º° Á�È��̈µ��̧É¤ ̧ £ µ¡ �̈n° �Á¤ºÉ° ¦ µ�µÁ �°�ºÊ° �µ¥¤ ¡̧ ¦ o° ¤ Â¨ ³  ¤ ÎÉµÁ ¤ ° ��µ��µ¦ Â¨ �Á�̈ Ȩ́¥���µ��́ª Â����µ¥®�oµ�

�̈»n¤° »� µ®�¦ ¦ ¤��¼oÄ®o�¦ ·�µ¦ �oµ�¦ µ�µ�®¦ º° ®�nª ¥�µ��Îµ�́��¼Â̈ �Â̈ ³ ¦ µ�µ�́Ê�Â ���¹�¦ µ¥�µ¦ Ä��̈µ��̧ÉÁ�·��¹Ê��¦ ·�° ¥nµ� ¤ ÎÉµÁ ¤°  ใน

¦ µ�µ�¹É��¼n �́�µ�¹É�Á�È�° · ¦ ³ �µ��́�¡ ¹��Îµ®��Ä��µ¦ �ºÊ°�µ¥ (Arm’s length basis) ¦ µ�µÁ �°�ºÊ°�µ¥�̧ÉÄ�o Îµ®¦ �́ ·��¦ ¡́ ¥r�µ��µ¦ Á�·�

�̧É�º° Ã�¥�̈»n¤�¦ ·¬�́Å�oÂ�n¦ µ�µÁ �°�ºÊ° �́��»�́��Á�¦ ºÉ°�¤º°�µ��µ¦ Á�·��̧Ê¦ ª ¤ ° ¥¼nÄ�¦ ³ �́��1
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3 การจัดการความÁ Ȩ́¥��µ��µ¦ Á�·�(ต่อ)

3.3 การประมาณมูลค่ายุติธรรม (ต่อ)

ดูหมายเหตุ 14 สําหรับการเปิดเผยขอ้มูลของ°  �́®µ¦ ·¤�¦ ¡́ ¥rÁ¡ ºÉ°�µ¦ ¨ ��»��̧Éª �́¤ ¼̈�nµ�oª ¥มูลค่ายุติธรรม และ หมายเหตุ 20 สําหรับ

การเปิดเผยขอ้มลูของเงินกูย้มืระยะยาว�̧Éª �́¤ ¼̈�nµ�oª ¥¤ ¼̈�nµ¥»�·�¦ ¦ ¤

Á�¦ ºÉ°�¤ º°�µ��µ¦ Á�·�Ä�¦ ³ �́��2

¤ ¼̈�nµ¥»�·�¦ ¦ ¤�°�Á�¦ ºÉ°�¤º°�µ��µ¦ Á�·��̧ÉÅ¤nÅ�o¤�̧µ¦ �ºÊ°�µ¥Ä��̈µ��̧É¤ ̧ £µ¡ �̈n°����́ª ° ¥nµ�Á�n���¦ µ µ¦ °�»¡ �́�r�̧É¤�̧µ¦ �ºÊ°�µ¥ใน

�̈µ�¦ °��̧ÉÅ¤nÅ�o¤�̧µ¦ �́��́Ê�° ¥nµ�Á�È��µ��µ¦ (over-the-counter) วดัมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่า โดยเทคนิคการประเมิน

¤ ¼̈�nµ�̧ÊÄ�o�¦ ³ Ã¥��r ¼� »��µ��o° ¤ ¼̈Ä��̈µ��̧Éสามารถ �́Á��Å�o�̧É¤ °̧ ¥¼nÂ̈ ³ ° oµ�° ·��µ��¦ ³ ¤µ��µ¦ �°��·��µ¦ Á°�¤µÄ�o�o° ¥�̧É »�Á�nµ�̧É

Á�È�Å�Å�o��oµ�o° ¤ ¼̈�̧ÉÁ�È� µ¦ ³  Îµ�́��́Ê�®¤�Ä��µ¦ ª �́¤ ¼̈�nµ¥»�·�¦ ¦ ¤Å�o¤µ�µ��o° ¤ ¼̈�̧É �́Á��Å�o�Á�¦ ºÉ°�¤º° �́Ê��³ ¦ ª ¤ ° ¥¼nÄ�¦ ³ �́��2

Á���·�Á�¡ µ³ Ä��µ¦ �¦ ³ Á¤ ·�¤¼̈�nµ�̧ÉÄ�oÄ��µ¦ ª �́¤ ¼̈�nµÁ�¦ ºÉ°�¤º°�µ��µ¦ Á�·�¦ ª ¤�¹�¦ µ¥�µ¦ �́��n° Å��̧Ê��

 ¦ µ�µÁ �°�ºÊ°�µ¥�°��̈µ��®¦ º° ¦ µ�µÁ �°�ºÊ°�µ¥�°��́ª Â�� Îµ®¦ �́Á�¦ ºÉ°�¤º° �̧É�̈oµ¥�̈¹��́�;

 ¤ ¼̈�nµ¥»�·�¦ ¦ ¤�°� �́�µÂ̈ �Á�̈Ȩ́¥�° �́¦ µ�°�Á�̧Ê¥�Îµ�ª ��µ�¤¼̈�nµ�́��»�́��°��¦ ³ ¤µ��µ¦ �¦ ³ Â Á�·� �Ä�°�µ��Ã�¥° oµ�° ·�

จากเส้นอตัราผลตอบแทน (yield curve) �̧É �́Á��Å�o;

 ¤ ¼̈�nµ¥»�·�¦ ¦ ¤�°� �́�µ�ºÊ°�µ¥Á�·��¦ µ�nµ��¦ ³ Á�«¨ nª �®�oµ�Îµ®��Ã�¥° oµ�° ·��µ�° �́¦ µÂ̈ �Á�̈Ȩ́¥�Á�·��¦ µ�nµ��¦ ³ Á�«¨ nª �®�oµ�

��ª �́�̧ÉÄ���Â ���µ�³�µ¦ Á�·��Â̈ ³ �·�̈�¤¼̈�nµ�̧ÉÅ�o�̈�́¤µÁ�È�¤¼̈�nµ�́��»�́�;

 Á���·�° ºÉ��Á�n��µ¦ ª ·Á�¦ µ³ ®r�µ¦ �·�̈��¦ ³ Â Á�·� ��Ä�oÄ��µ¦ �Îµ®��¤¼̈�nµ¥»�·�¦ ¦ ¤�°�Á�¦ ºÉ°�¤º°�µ��µ¦ Á�·��̧ÉÁ®ลือ 

�̈»n¤�·��µ¦ ¤�̧Ã¥�µ¥�µ¦ �́��̧Ä��µ¦ �Îµ®��ª nµ�µ¦ Ã°�¦ ³ ®ª nµ�¦ ³ �́��́Ê��°�¤¼̈�nµ¥»�·�¦ ¦ ¤�³ Á�·��¹Ê����ª �́�̧É�°�Á®�»�µ¦ �r®¦ º°

�µ¦ Á�̈ Ȩ́¥�Â�̈�Ä� �µ��µ¦ �r�° �́Á�È�Á®�»Ä®oÁ�·��µ¦ Ã°�

Å¤n¤�̧µ¦ Á�̈ Ȩ́¥�Â�̈�ª ·�̧�µ¦ �¦ ³ ¤µ�¤¼̈�nµ¥»�·�¦ ¦ ¤ ¦ ³ ®ª nµ��ª�

�́Ê��°��µ¦ �¦ ³ Á¤ ·�¤¼̈�nµ¥»�·ธรรม 

หน่วยงานดา้นการเงินของกลุ่มบริษัทไดท้าํการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินสําหรับการรายงานในงบการเงิน 

�¹É�ไดร้ายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารดา้นการเงินในแต่ละไตรมาส 
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4 �¦ ³ ¤µ��µ¦ �µ��́��̧�̧É Îµ�́���o°  ¤ ¤�·�µ��Â̈ ³�µ¦ Ä�o�»̈¥¡ ·�·�

กลุ่มบริษัทมีการป ¦ ³ ¤ µ��µ¦ �µ��́��̧�Â¨ ³ Ä�o�o°  ¤ ¤�·�µ��̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́�Á®�»�µ¦ �rÄ�°�µ����̈�°��¦ ³ ¤ µ��µ¦ �µ��́��̧

° µ�Å¤n�¦ ��́��̈�̧ÉÁ�·��¹Ê��¦ ·���¦ ³ ¤ µ��µ��µ¦ �́��̧�̧É Îµ�́�Â̈ ³ �o°  ¤ ¤�·�µ��̧É¤�̧ª µ¤Á Ȩ́¥�° ¥nµ�Á�È� µ¦ ³  Îµ�́��̧É° µ�Á�È�Á®�»

Ä®oÁ�·��µ¦ �¦ �́�¦ »�¥°���Á®¨ º°�°� ·��¦ ¡́ ¥rÂ̈ ³ ®�̧Ê ·�Ä�¦ °�¦ ³ ¥³ Áª ¨ µ�́��̧®�oµ�¤�̧́��̧Ê

ก) การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมแสดงโดยใช้วิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะบริษทั และปรับปรุงดว้¥�nµÁ�ºÉ°�µ¦ �o° ¥�nµ

Á�ºÉ°��µ�¦ µ�µ�»��°�Á�·�̈��»�Ä��¦ ·¬�́¥n° ¥Â̈ ³ �¦ ·¬�́¦ nª ¤  ¼��ª nµ¤ ¼̈�nµ�̧É�µ�ª nµ�³ Å�o¦ �́�º��¹É��¦ ³ Á¤ ·��µ�¤¼̈�nµ�µ��µ¦ Ä�o

โดยผูบ้ริหารได้ทาํการประเมินและพิจารณาจากผลประกอบการในอดีต �ª µ¤ �́��ª ��°��́��́¥£ µ¥�°�° ºÉ��̧É�µ�ª nµ�³ ¤ ¸

ผลกระทบต่อการดาํเนินงาน และไดจ้ดัทาํและสอบทานประมาณการทางการเงินและประมาณการกระแสเงินสดของผลตอบแทน

�̧Éคาดว่าจะได้รับจากบริษัทÁ®¨ nµ�́Ê�Ä�° �µ��Á¡ ºÉ° �¦ ³ �° ��µ¦ �¦ ³ Á¤ ·น กลุ่มบริษัทใช้อัตราถัวÁ�̈ Ȩ́¥�nª ��ÎÊµ®�́ก 

ของตน้ทุนเงินทุนของบริษทัเป็น° �́¦ µ�·�̈��̧ÉÄ�oÄ��µ¦ �¦ ³ ¤µ�¤¼̈�nµ�µ��µ¦ Ä�o ·��¦ ¡́ ¥r

ข) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเกิดจากผลÂ���nµ��́Éª �¦ µª �µ�¦ µ¥�µ¦ �¹É�¤�̧ª µ¤Á�È�Å�Å�o�n°��oµ�Â�n�̧É�³ Ä�o ·��·�¦ ³ Ã¥��r

�µ�£µ¬�̧Ã�¥�µ¦ �¦ ³ ¤ µ��µ¦ �°��¼o�¦ ·®µ¦ ��¹É�¤�̧o°  ¤ ¤�·�µ��µ��µ¦ �µ��µ¦ �r�̈�ÎµÅ¦ �̧É�µ�ª nµ�³ Á�·��¹Ê�Ä�°�µ���Â¨ ³

�¦ �́�¦ »��oª ¥�́��́¥�ª µ¤�́��ª�£µ¥�°�° ¥nµ�° ºÉ��̧É�µ�ª nµ�³ �¦ ³ ���n°�¦ ³ ¤µ��̈�ÎµÅ¦ �̧É�µ�ª nµ�³ Á�·��¹Ê��¦ ª ¤�́Ê��µ¦ ¡ ·�µ¦ �µ

�µ¦ Ä�o�̈�µ��»��µ�£µ¬Ä̧�° �̧���¹É��¼o�¦ ·®µ¦ Å�o¡ ·�µ¦ �µ�oª ¥®¨ �́�ª µ¤ ¦ ³ ¤�́¦ ³ ª �́¦ °��°�

ค) ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน

¤ ¼̈�nµ�́��»�́��°�£µ¦ ³ �¼�¡ �́�̈�¦ ³ Ã¥��r¡ �́��µ��¹Ê�° ¥¼n�́�®¨ µ¥�́��́¥�̧ÉÄ�oÄ��µ¦ �Îµ�ª ��µ¤®¨ �́��·�«µ �¦ r�¦ ³ �́�£ ¥́

โด¥¤�̧o°  ¤ ¤�·�µ�®¨ µ¥�́ª �¦ ª ¤�¹��o°  ¤¤�·�µ�Á�̧É¥ª �́�° �́¦ µ�·�̈���µ¦ Á�̈ Ȩ́¥�Â�̈��°��o°  ¤¤�·�µ�Á®¨ nµ�̧Ê�³  n��̈�¦ ³ ��

ต่อมลูค่าของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน

�̈»n¤�¦ ·¬�́Å�o¡ ·�µ¦ �µ° �́¦ µ�·�̈��̧ÉÁ®¤µ³  ¤Ä�Â�n̈ ³ �̧��¹É�Å�oÂ�n° �́¦ µ�°�Á�̧Ê¥�̧É�ª ¦ �³ Ä�oÄ��µ¦ �Îµ®��¤¼̈�nµ�́��»�́นของ

ประมาณการกระแ Á�·� ��̧É�µ�ª nµ�³�o°��nµ¥£µ¦ ³ �¼�¡ �́�̈�¦ ³ Ã¥��r¡ �́��µ��Ä��µ¦ ¡ ·�µ¦ �µ° �́¦ µ�·�̈��̧ÉÁ®¤µ³  ¤ กลุ่มบริษทั

พิจารณาใช้° �́¦ µ�̈�°�Â��Ä��̈µ��°�¡ �́��́�¦ ¦ �́�µ̈ ��¹É�Á�È� �»̈ Á�·�Á�̧¥ª �́� �»̈ Á�·��̧É�o°��nµ¥�Îµ¦ ³ �̈�¦ ³ Ã¥��r

Á¤ºÉ° Á�¬¥̧�° µ¥»�Â̈ ³ ¤ °̧ µ¥»�¦ ��Îµ®��Ä�̈oÁ�̧¥��́�¦ ³ ¥³ Áª ¨ µ�̧É�o°��nµ¥�Îµ¦ ³ £µ¦ ³ �¼�¡ �́�̈�¦ ³ Ã¥��r¡ �́��µ��̧ÉÁ�̧É¥ª �o°�

�o°  ¤¤�·�µ�®¨ �́° ºÉ�Ç  Îµ®¦ �́£µ¦ ³ �¼�¡ �́�̈�¦ ³ Ã¥��r¡ �́��µ�° oµ�° ·��́� �µ��µ¦ �r�́��»�́�Ä��̈µ���o° ¤ ¼̈Á¡ ·É¤Á�·¤Á�·�Á�¥

ในหมายเหตุ 25 
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5 �µ¦ �́��µ¦ �ª µ¤Á Ȩ́¥�Ä� nª ��°��»�

วตัถุประสงคข์องกลุ่¤�¦ ·¬�́Ä��µ¦ �¦ ·®µ¦ �»��°��¦ ·¬�́�́Ê�Á¡ ºÉ°�Îµ¦ �Åª o�¹É��ª µ¤ µ¤µ¦ �Ä��µ¦ �ÎµÁ�·��µ�° ¥nµ��n°Á�ºÉ°��°��̈»n¤�¦ ·¬�́

Á¡ ºÉ°  ¦ oµ��̈�°�Â���n°�¼o�º° ®»o�Â̈ ³ Á�È��¦ ³ Ã¥��r�n°�¼o�̧É¤ ̧ nª �Å�oÁ ¥̧° ºÉ��Â̈ ³ Á¡ ºÉ°�Îµ¦ �Åª o�¹É�Ã�¦ � ¦ oµ��°��»��̧ÉÁ®¤µ³  ¤Á¡ ºÉ° ¨ ��oนทุน

ของเงินทุน 

ในการดาํรงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริษทัอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผูถื้อหุ้น การคืนทุนให้แก่ผูถื้อหุ้น

�µ¦ ° °�®»o�Ä®¤n��µ¦ �ºÊ° ®»o��»��º�®¦ º°�µ¦ �µ¥�¦ ¡́ ¥r ·�Á¡ ºÉ° ¨ �£µ¦ ³ ®�̧Ê

Á¡ ºÉ° Ä®oÅ�o ·��·¡ ·Á«¬�µ�£µ¬�̧̈»n¤�¦ ·¬�́�³�o°��Îµ¦ �Åª o�¹É�Á�·��»��́Ê��ÎÉµ�µ¤�̧É�Îµ®นดในแต่ละบตัรส่งเสริมการลงทุน

6 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน

กลุ่มบริษทัมีส่วนงาน�»¦ �·� nª �Ä®�nÄ��µ¦ �̈·�Â̈ ³ �Îµ®�nµ¥�̈·�£�́�r¡ ¨ µ �·�Ã�¥Â�n��̈»n¤  ·��oµ®¨ �́° °�Á�È��̈·�£�́�rÁ�¦ ºÉ°�Ä�o

Ä��¦ ª́ Á¦ º°���̈·�£�́�rÁ¡ ºÉ°�µ�° »� µ®�¦ ¦ ¤�Â̈ ³  µ¥�»¦ �·��ºÊ° ¤µ�µ¥Å�Â̈ ³  µ¥�µ�Â¤n¡ ·¤ ¡ rÁ¡ ºÉอพิจารณากาํไร(ขาดทุน)จากการขายตาม

ส่วนงาน ยอดรายได้ได้ตัดรายการระหว่างกันออกแล้ว กาํไร(ขาดทุน)จากการขายคาํนวณจากยอดรายได้หักด้วยต้นทุนขายและ

�µ�¦ �́�oµ���nµÄ�o�nµ¥Ä��µ¦ �µ¥��nµÄ�o�nµ¥Ä��µ¦ �¦ ·®µ¦ � nª �¦ µ¥Å�o° ºÉ�Å¤n µ¤µ¦ ��́� nª �Å�o สินทรัพยถ์าวรของแต่ละส่วนงานแบ่ง

ตามสัดส่วนการใชง้าน
งบการเงินรวม 

 Îµ®¦ �́�̧ ·Ê� »�ª �́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (พนับาท) 

สายธุรกิจพลาสติก สายธุรกิจ

�̈·�£�́�rÁ�¦ ºÉ°�Ä�oÄ��¦ ª́ Á¦ º°� �̈·�£�́�rÁ¡ ºÉ°�µ�° »� µ®�¦ ¦ ¤ �ºÊ° ¤µ�µ¥Å�Â̈ ³

ผลิตในประเทศ ผลิตต่างประเทศ ผลิตในประเทศ ผลิตต่างประเทศ สายงานแม่พมิพ์ ยอดรวม

รายไดจ้ากการขายและงานรับจา้ง 2,166,774 150,709 5,956,850 1,403,781 497,272 10,175,386

รายไดร้ะหวา่งบริษทัยอ่ย (276,954) (666) (90,833) (15,110) (29,017) (412,580)

รวมรายไดจ้ากการขายและงานรับจา้ง 1,889,820 150,043 5,866,017 1,388,671 468,255 9,762,806

กาํไร(ขาดทุน)จากการขายตามส่วนงาน 178,632 12,717 212,222 186,837 (57,148) 533,260

�ÎµÅ¦ �µ�° �́¦ µÂ̈ �Á�̈Ȩ́¥�Á�·��¦ µ�nµ��¦ ³ Á�«�- สุทธิ 17,568

¦ µ¥Å�o° ºÉ� 91,682

ตน้ทุนทางการเงิน  (162,878)

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

และการร่วมคา้ 78,691

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 558,323

ภาษีเงินได ้ (80,091)

กาํไรสาํหรับปี 478,232

สินทรัพยถ์าวรของส่วนงาน 808,970 4,822,644 170,236 5,801,850

 ·��¦ ¡́ ¥r�µª ¦ �̧ÉÅ¤n µ¤µ¦ ��́� nวนได ้ 49,785

 ·��¦ ¡́ ¥r° ºÉ��̧ÉÅ¤n µ¤µ¦ ��́� nª �Å�o 5,255,456

 ·��¦ ¡́ ¥r�́Ê� ·Ê�Ä����µ¦ Á�·�¦ ª ¤ 11,107,091
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6 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ)

งบการเงินรวม 

 Îµ®¦ �́�̧ ·Ê� »�ª �́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 (พนับาท) 

สายธุรกิจพลาสติก สายธุรกิจ

�̈·�£�́�rÁ�¦ ºÉ°�Ä�oÄ��¦ ª́ Á¦ º°� �̈·�£�́�rÁ¡ ºÉ°�µ�° »� µ®�¦ ¦ ¤ �ºÊ° ¤µ�µ¥Å�Â̈ ³

ผลิตในประเทศ ผลิตต่างประเทศ ผลิตในประเทศ ผลิตต่างประเทศ สายงานแม่พมิพ์ ยอดรวม

รายไดจ้ากการขายและงานรับจา้ง 2,180,948 89,832 5,922,573 1,351,954 708,950 10,254,257

รายไดร้ะหวา่งบริษทัยอ่ย (317,687) (688) (93,104) (57,396) (34,455) (503,330)

รวมรายไดจ้ากการขายและงานรับจา้ง 1,863,261 89,144 5,829,469 1,294,558 674,495 9,750,927

กาํไรจากการขายตามส่วนงาน 169,925 8,899 231,690 98,892 23,992 533,398

กาํไรจา�° �́¦ µÂ̈ �Á�̈Ȩ́¥�Á�·��¦ µ�nµ��¦ ³ Á�«�- สุทธิ 8,573

¦ µ¥Å�o° ºÉ� 102,167

ตน้ทุนทางการเงิน  (167,747)

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

   และการร่วมคา้ 63,165

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 539,556

ภาษีเงินได ้ (52,077)

กาํไรสาํหรับปี 487,479

สินทรัพยถ์าวรของส่วนงาน 687,561 4,474,040 173,954 5,335,555

 ·��¦ ¡́ ¥r�µª ¦ �̧ÉÅ¤n µ¤µ¦ ��́� nª �Å�o 37,499

 ·��¦ ¡́ ¥r° ºÉ��̧ÉÅ¤n µ¤µ¦ ��́� nª �Å�o 5,142,982

 ·��¦ ¡́ ¥r�́Ê� ·Ê�Ä����µ¦ Á�·�¦ ª ¤ 10,516,036
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7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

Á�·� �Â̈ ³ ¦ µ¥�µ¦ Á�̧¥�Á�nµÁ�·� ����ª �́�̧É�31 �́�ª µ�¤��¦ ³ �°��oª ¥¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��́��̧Ê

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

 บาท บาท บาท บาท

เงินสดในมือ 4,921,403 5,730,991 3,504,955 4,227,725

เช็คในมือ 8,768,363 6,152,190 8,261,183 6,152,190

เงินฝากธนาคาร   

   - บญัชีกระแสรายวนั 404,286,839 116,034,040 9,325,769 3,328,331

   - บญัชีออมทรัพย ์ 202,571,890 307,178,615 161,000,735 253,985,555

   - บญัชีเงินฝากประจาํ 421,512 37,861,059 363,719 361,059

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 620,970,007 472,956,895 182,456,361 268,054,860

��ª �́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยมี์�°�Á�̧Ê¥ในอตัราร้อยละ 0.05 ถึง 0.85 ต่อปี (พ.ศ. 2557 : ร้อยละ 

0.05 ถึง 2.00 ต่อปี)

��ª �́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เงินฝากประจาํธนาคารระยะเวลา 1 เดือน ถึง 3 Á�º°��¤�̧°�Á�̧Ê¥Ä�° �́¦ µ¦ o° ¥¨ ³  0.80 ถึง 0.88 ต่อปี 

(พ.ศ. 2557 : ร้อยละ 1.10 ถึง 4.00 ต่อปี) 

8 Á�·�̈��»��́Éª �¦ µª

Á�·�̈��»��́Éª �¦ µª ���ª �́�̧É�31 �́�ª µ�¤��¦ ³ �°��oª ¥¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��́��̧Ê

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

 บาท บาท บาท บาท

Á�·�  µ��¦ ³ �Îµ��µ�µ¦ �·�£µ¦ ³ �ÎÊµ�¦ ³ �́�� 1,473,780 96,620 - -

เงินฝากประจาํ 2,407,644 5,740,582 - -

¦ ª ¤Á�·�̈��»��́Éª �¦ µª 3,881,424 5,837,202 - -

��ª �́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริษทัย่อยไดน้าํบญัชีเงินฝากประจาํธนาคารจาํนวน 1.47 ลา้นบาท (พ.ศ. 2557 : 0.10 ลา้นบาท) ใชเ้ป็น

®¨ �́�ÎÊµ�¦ ³ �́�£µ¬¸

��ª �́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เงินฝากประจาํของบริษัทย่อยเป็นเงินฝากประจาํธนาคารระยะเวลา 3 เดือน ถึง 12 เดือน มีอตัรา�°�Á�̧Ê¥

ร้อยละ 6.00 ถึง 8.25 ต่อปี (พ.ศ. 2557 : ร้อยละ 3.00 ถึง 8.00 ต่อปี)



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
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8 Á�·�̈��»��́Éª �¦ µª (ต่อ)

Á�·�̈��»��́Éª �¦ µª  Îµ®¦ �́�̧ ·Ê� »�ª �́�̧É�31 �́�ª µ�¤�¤�̧µ¦ Á�̈Ȩ́¥�Â�̈��́��̧Ê

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

 บาท บาท บาท บาท

ยอดตน้ปี  5,837,202 7,858,770 - -

การลงทุนÁ¡ ·É¤�¹Ê� 147,289,694 47,343,995 - -

จาํหน่ายเงินลงทุน (149,273,055) (49,193,126) - -

ผลต่างจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 27,583 (172,437) - -

ยอดปลายปี  3,881,424 5,837,202 - -

9 ¨ ¼�®�̧Ê�µ¦ �oµ�- สุทธิ

¨ ¼�®�̧Ê�µ¦ �oµ���ª �́�̧É�31 �́�ª µ�¤��¦ ³ �°��oª ¥¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��́��̧Ê

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

 บาท บาท บาท บาท

¨ ¼�®�̧Ê�µ¦ �oµ�»��̈£µ¥�°� 1,646,724,327 1,663,518,727 1,326,083,137 1,351,324,630

หกั  �nµÁ�ºÉ° ®�̧Ê � ¥́�³ สูญ (27,408,314) (8,691,732) (19,771,092) (5,042,186)

¨ ¼�®�̧Ê�µ¦ �oµบุคคลภายนอก - สุทธิ 1,619,316,013 1,654,826,995 1,306,312,045 1,346,282,444

¨ ¼�®�̧Ê�µ¦ �oµ�·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́���®¤µ¥Á®�»�35.2) 308,852,698 337,535,356 385,496,785 406,601,089

หกั  �nµÁ�ºÉ° ®�̧Ê � ¥́�³  ¼� - - (19,190,000) -

¨ ¼�®�̧Ê�µ¦ �oµ�·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́��- สุทธิ 308,852,698 337,535,356 366,306,785 406,601,089

รวม¨ ¼�®�̧Êการคา้ - สุทธิ 1,928,168,711 1,992,362,351 1,672,618,830 1,752,883,533



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
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9 ¨ ¼�®�̧Ê�µ¦ �oµ�- สุทธิ (ต่อ)

¨ ¼�®�̧Ê�µ¦ �oµ��ª �́�̧É�31 ธนัวาคม สามารถวเิคราะห์�µ¤° µ¥»®�̧Ê�̧É�oµ��Îµ¦ ³ Å�o�́��̧Ê

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

 บาท บาท บาท บาท

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 1,379,823,629 1,432,992,889 1,064,427,360 1,133,618,764

คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 441,376,234 452,111,609 435,352,401 460,345,599

คา้งชาํระมากกวา่ 3 เดือนถึง 6 เดือน 69,262,022 50,156,840 88,363,177 62,589,220

คา้งชาํระมากกวา่ 6 เดือนถึง 12 เดือน 31,677,971 48,008,920 67,931,754 66,322,266

คา้งชาํระมากกวา่ 12 Á�º°��¹Ê�Å� 33,437,169 17,783,825 55,505,230 35,049,870

รวม 1,955,577,025 2,001,054,083 1,711,579,922 1,757,925,719

หกั  �nµÁ�ºÉ° ®�̧Ê � ¥́�³  ¼� (27,408,314) (8,691,732) (38,961,092) (5,042,186)

รวม¨ ¼�®�̧Êการคา้ - สุทธิ 1,928,168,711 1,992,362,351 1,672,618,830 1,752,883,533

¨ ¼�®�̧Ê�µ¦ �oµ�·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́���ª �́�̧É�31 �́�ª µ�¤� µ¤µ¦ �ª ·Á�¦ µ³ ®r�µ¤° µ¥»®�̧Ê�̧É�oµ��Îµ¦ ³ Å�o�́��̧Ê

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

 บาท บาท บาท บาท

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 285,166,544 290,551,332 258,082,929 280,411,178

คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 23,686,154 46,984,024 41,417,677 70,231,778

คา้งชาํระมากกวา่ 3 เดือนถึง 6 เดือน - - 19,753,119 12,670,388

คา้งชาํระมากกวา่ 6 เดือนถึง 12 เดือน - - 37,019,470 18,529,291

คา้งชาํระมากกวา่ 12 Á�º°��¹Ê�Å� - - 29,223,590 24,758,454

รวม 308,852,698 337,535,356 385,496,785 406,601,089

หกั  �nµÁ�ºÉ° ®�̧Êสงสัยจะสูญ - - (19,190,000) -

รวม¨ ¼�®�̧Ê�µ¦ �oµ�·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́��- สุทธิ 308,852,698 337,535,356 366,306,785 406,601,089



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
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10 สินค้าคงเหลอื - สุทธิ

 ·��oµ��Á®¨ º°���ª �́�̧É�31 �́�ª µ�¤��¦ ³ �°��oª ¥¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��́��̧Ê

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
บาท บาท บาท บาท

สินคา้สาํเร็จรูป 916,036,559 815,269,465 738,308,894 674,642,970

สินคา้ระหวา่งผลิต 190,852,076 179,843,589 123,852,558 81,402,214
วตัถุดิบ 373,601,576 363,160,953 246,573,710 259,205,080
วสัดุคงเหลือ 121,099,820 91,174,023 107,290,046 81,790,752

Â¤n¡ ·¤ ¡ r¤ Å̧ª oÁ¡ ºÉ°�µ¥ 40,046,318 115,798,662 32,267,786 11,882,553

1,641,636,349 1,565,246,692 1,248,292,994 1,108,923,569
หกั �nµÁ�ºÉ°  ·��oµ̈ oµ ¤ ¥́ (19,260,199) (15,109,598) (12,170,000) (12,000,000)

�nµÁ�ºÉ°  ·��oµ�̧É¤ ¦̧ µ�µ�»� ¼��ª nµ¦ µ�µ�̧É�µ�ª nµ�³ Å�o¦ �́ (3,922,756) (2,256,224) (950,000) (1,000,000)

1,618,453,394 1,547,880,870 1,235,172,994 1,095,923,569

สินคา้ระหวา่งทาง 39,970,251 51,606,616 1,572,086 4,474,371

รวมสินคา้คงเหลือ - สุทธิ 1,658,423,645 1,599,487,486 1,236,745,080 1,100,397,940

�nµÁ�ºÉ°  ·��oµ̈ oµ ¤ ¥́Â̈ ³ �nµÁ�ºÉ°  ·��oµ�̧É¤ ¦̧ µ�µ�»� ¼��ª nµ¦ µ�µ�̧É�µ�ª nµ�³ Å�o¦ �́���ª �́�̧É�31 ธนัวาค¤��¦ ³ �°��oª ¥¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��́��̧Ê

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
บาท บาท บาท บาท

�nµÁ�ºÉ°  ·��oµ̈ oµ ¤ ¥́
สินคา้สาํเร็จรูป 13,467,220 8,378,598 8,990,000 7,800,000
สินคา้ระหวา่งผลิต 672,100 672,100 200,000 200,000
วตัถุดิบ 1,678,577 3,346,598 550,000 1,900,000

วสัดุคงเหลือ 3,442,302 2,712,302 2,430,000 2,100,000

¦ ª ¤�nµÁ�ºÉ°  ·��oµ̈ oµ ¤ ¥́ 19,260,199 15,109,598 12,170,000 12,000,000

�nµÁ�ºÉ°  ·��oµ�̧É¤ ¦̧ µ�µ�»� ¼��ª nµ¦ µ�µ�̧Éคาดวา่จะไดรั้บ
สินคา้สาํเร็จรูป 2,416,281 2,230,000 950,000 1,000,000

สินคา้ระหวา่งผลิต 1,506,475 26,224 - -

¦ ª ¤�nµÁ�ºÉ°  ·��oµ�̧É¤ ¦̧ µ�µ�»� ¼��ª nµ¦ µ�µ�̧É�µ�ª nµ�³ Å�o¦ �́ 3,922,756 2,256,224 950,000 1,000,000

¦ ª ¤�nµÁ�ºÉ°  ·��oµ̈ oµ ¤ ¥́Â̈ ³ �nµÁ�ºÉ°  ·��oµ�̧É¤ ¦̧ µ�µ�»� ¼��ª nµ
¦ µ�µ�̧É�µ�ª nµ�³ Å�o¦ �́ 23,182,955 17,365,822 13,120,000 13,000,000

�o��»��°� ·��oµ��Á®¨ º° �̧É¦ �́¦ ¼oÁ�È��nµÄ�o�nµ¥Â̈ ³ ¦ ª ¤° ¥¼nÄ��o��»��µ¥Á�È��Îµ�ª��7,865.90 ลา้นบาท และ 5,500.17 ลา้นบาท (พ.ศ. 2557 : 

จาํนวน 7,840.43 ลา้นบาท และ 5,932.79 ลา้นบาท) ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะบริษทัตามลาํดบั 

กลุ่มบริษทับนัทึก¦ µ¥�µ¦ �nµÁ�ºÉ°  ·��oµ̈ oµ ¤ ¥́Â̈ ³ �nµÁ�ºÉ°  ·��oµ�̧É¤ ¦̧ µ�µ�»� ¼��ª nµ¦ µ�µ�̧É�µ�ª nµ�³ Å�o¦ �́Á¡ ·É¤�¹Ê�จาํนวน 5.82 ลา้นบาท 

และ 0.12 ลา้นบาทในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษทัตามลาํดบั (พ.ศ. 2557 : บนัทึกจาํนวน 3.12 

ลา้นบาท และ 3.00 ลา้นบาท) 



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
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11 เงินลงทุนเ�ºÉอขาย 

เงินลงทุนเ�ºÉ°�µ¥���ª �́�̧É�31 �́�ª µ�¤��¦ ³ �°��oª ¥¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��́��̧Ê

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

บาท บาท บาท บาท

เงินลงทุนในตราสารทุน - บริษทัจดทะเบียน 

�¦ ·¬�́�¥¼Á�̧É¥��¡ ¨ µ �·���Îµ�́���¤®µ��� 39,980,000 39,980,000 39,980,000 39,980,000

บวก �µ¦ Á�̈ Ȩ́¥�Â�̈�Ä�¤¼̈�nµ¥»�·�¦ ¦ ¤�°�Á�·�̈��»�

    เ�ºÉอขาย 18,580,000 47,020,000 18,580,000 47,020,000

รวมเงินลงทุนเ�ºÉอขาย 58,560,000 87,000,000 58,560,000 87,000,000

มลูค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเ�ºÉ°�µ¥° oµ�° ·��µ�¦ µ�µÁ �°�ºÊ° ¨ nµ »��µ��̈µ�®¨ �́�¦ ¡́ ¥rÂ®n��¦ ³ Á�«Å�¥���ª �́�Îµ�µ¦  »��oµ¥�°�ª �́ ·Ê�¦ °�

ระยะเวลารายงาน ¤ ¼̈�nµ¥»�·�¦ ¦ ¤�̧Ê�¼��́�° ¥¼nÄ�¦ ³ �́��̧É�1 �° �̈Îµ�́��́Ê��°�¤¼̈�nµ¥»�·�¦ ¦ ¤

�µ¦ Á�̈ Ȩ́¥�Â�ลงในราคาตามบญัชีของเงินลงทุนเ�ºÉ°�µ¥ Îµ®¦ �́�̧ ·Ê� »�ª �́�̧É�31 �́�ª µ�¤��¦ ³ �°��oª ¥¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��́��̧Ê

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

บาท บาท บาท บาท

ราคาตามบญัชีตน้ปี 87,000,000 93,600,000 87,000,000 93,600,000

การตีราคาใหม่ของเงินลงทุนเ�ºÉอขาย (28,440,000) (6,600,000) (28,440,000) (6,600,000)

ราคาตามบญัชีปลายปี 58,560,000 87,000,000 58,560,000 87,000,000



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
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12 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า  

12.1 �¦ ·¬�́¥n° ¥��¦ ·¬�́¦ nª ¤�Â̈ ³ �µ¦ ¦ nª ¤�oµ���ª �́�̧É�31 �́�ª µ�¤��¦ ³ �°��oª ¥¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��́��̧Ê

งบการเงนิเฉพาะบริษัท (หน่วย : บาท)

เงนิลงทุนตามวธีิราคาทุน

อัตราร้อยละของการถือหุ้น 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

�́��́Ê��¹Ê� ลักษณะ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม �nµÁ�ºÉ°�µ¦ ราคาตาม �nµÁ�ºÉ°�µ¦ ราคาตาม

ประเภทกิจการ ในประเทศ ความสัมพนัธ์ ทุนชําระแล้ว พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 ราคาทุน ด้อยค่า บัญชี - สุทธิ ราคาทุน ด้อยค่า บัญชี - สุทธิ

บริษัทย่อย

บริษัทในประเทศ

บริษทัโคราช ไทย เทค จาํกดั ผลิตผลิตภณัฑเ์มลามีน ประเทศไทย ผูถื้อหุ้น 30,000,000 100.0 100.0 29,999,970 - 29,999,970 29,999,970 - 29,999,970

บริษทั พี.อี.ที. บโลว ์จาํกดั ผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติก ประเทศไทย ผูถื้อหุ้น 20,000,000 100.0 100.0 19,999,970 (19,999,970) - 19,999,970 - 19,999,970

บริษทั ซุปเปอร์ไอเดีย จาํกดั(1) ผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติก ประเทศไทย ผูถื้อหุ้น - - 100.0 - - - 6,249,993 - 6,249,993

บริษทั ศรีไทย นาโนพลาส จาํกดั ผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติก ประเทศไทย ผูถื้อหุ้น 40,000,000 100.0 100.0 40,755,980 - 40,755,980 40,755,980 - 40,755,980

บริษทั ศรีไทยโมลดส์ จาํกดั ผลิตแม่พิมพ์และผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติก ประเทศไทย ผูถื้อหุ้น 100,000,000 71.0 71.0 82,000,000 - 82,000,000 82,000,000 - 82,000,000

บริษทั ศรีไทย มิยากาวา จาํกดั ผลิตแม่พิมพ์และผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติก ประเทศไทย ผูถื้อหุ้น 120,000,000 51.0 51.0 61,200,000 - 61,200,000 61,200,000 - 61,200,000

233,955,920 (19,999,970) 213,955,950 240,205,913 - 240,205,913

บริษัทต่างประเทศ

Srithai (Vietnam) Co., Ltd. ผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติกและเมลามีน ประเทศเวียดนาม ผูถื้อหุ้น 782,082 ลา้นเวียดนามดอง 100.0 100.0 1,229,035,712 - 1,229,035,712 532,085,712 - 532,085,712

SrithaiSuperwareManufacturing Pvt.Ltd ผลิตผลิตภณัฑเ์มลามีน ประเทศอินเดีย ผูถื้อหุ้น 600.00 ลา้นอินเดียรูปี 100.0 100.0 403,025,700 - 403,025,700 216,250,700 - 216,250,700

Srithai Superware India Ltd. คา้ขายผลิตภณัฑเ์มลามีน ประเทศอินเดีย ผูถื้อหุ้น 42.50 ลา้นอินเดียรูปี 82.4 82.4 25,090,500 - 25,090,500 25,090,500 - 25,090,500

1,657,151,912 - 1,657,151,912 773,426,912 - 773,426,912

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 1,891,107,832 (19,999,970) 1,871,107,862 1,013,632,825 - 1,013,632,825

ราคาทุน (หน่วย : ล้านเวยีดนามดอง)

31 ธันวาคม

พ.ศ. 2558

บาท

31 ธันวาคม

พ.ศ. 2557

บาท

บริษัทย่อยโดยอ้อม

บริษัทย่อยของ Srithai (Vietnam) Co., Ltd.

Srithai (Hanoi) Co., Ltd. ผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติก ประเทศเวียดนาม ผูถื้อหุ้นโดยออ้ม 270,000 ลา้นเวียดนามดอง 100.0 100.0 270,000 42,000

(เทียบเท่า 415 ลา้นบาท) (เทียบเท่า 63 ลา้นบาท)

(1) �¦ ·¬�́¥n° ¥���³ Á�̧¥�Á̈·��¦ ·¬�́�Â̈ ³ �Îµ¦ ³ �́��̧Á ¦ È� ·Ê�Â̈ oª Ä��̧�¡ �«��2558
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12 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า (ต่อ)

12.1 บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วม�oµ���ª �́�̧É�31 �́�ª µ�¤��¦ ³ �°��oª ¥¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��́��̧Ê�(ต่อ)

งบการเงนิรวม (หน่วย : บาท) งบการเงนิเฉพาะบริษัท (หน่วย : บาท)

เงนิลงทุนตามวธีิราคาทุน

อัตราร้อยละของการถือหุ้น เงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

�́��́Ê��¹Ê� ลักษณะ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม �nµÁ�ºÉ°�µ¦ ราคาตาม �nµÁ�ºÉ°�µ¦ ราคาตาม
ประเภทกิจการ ในประเทศ ความสัมพนัธ์ ทุนชําระแล้ว พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 ราคาทุน ด้อยค่า บัญชี - สุทธิ ราคาทุน ด้อยค่า บัญชี - สุทธิ

บริษัทร่วม
บริษัทในประเทศ
บริษทั ศรีไทย ซนัโค จาํกดั(1) คา้ขายผลิตภณัฑพ์ลาสติก ประเทศไทย ผูถื้อหุ้น 20,000,000 48.0 48.0 29,532,804 26,642,041 9,599,400 - 9,599,400 9,599,400 - 9,599,400
บริษทั ไทย เอม็เอฟซี จาํกดั ผลิตผงเมลามีน ประเทศไทย ผูถื้อหุ้น 200,000,000 45.0 45.0 126,863,373 152,153,711 90,000,000 - 90,000,000 90,000,000 - 90,000,000
บริษทั เอส. เค. ไอ. เซรามิคส์ จาํกดั(2) �̈·�Á�¦ ºÉ°�Ä�oÁ�¦ µ¤·� ประเทศไทย ผูถื้อหุ้น 125,000,000 42.0 42.0 - - 52,500,000 (52,500,000) - 52,500,000 (52,500,000) -
บริษทั ชีวามาลา จาํกดั ผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติกและ  

เมลามีน ประเทศไทย ผูถื้อหุ้น 49,800,000 40.0 40.0 26,912,177 22,868,793 19,920,000 - 19,920,000 19,920,000 - 19,920,000
บริษทั ศรีไทยบรรจุภณัฑ ์จาํกดั ผลิตบรรจุภณัฑ์ ประเทศไทย ผูถื้อหุ้น 60,000,000 39.2 39.2 30,117,127 37,085,367 27,156,000 - 27,156,000 27,156,000 - 27,156,000

บริษทั โซโค๊ะ ศรีไทย จาํกดั(2) ผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติก ประเทศไทย ผูถื้อหุ้น 250,000,000 24.0 24.0 - - 48,384,880 (48,384,880) - 48,384,880 (48,384,880) -

213,425,481 238,749,912 247,560,280 (100,884,880) 146,675,400 247,560,280 (100,884,880) 146,675,400

บริษัทต่างประเทศ
PT. Srithai Maspion Indonesia ผลิตผลิตภณัฑเ์มลามีน ประเทศ

อินโดนีเซีย ผูถื้อหุ้น 10,394.1 ลา้นรูเปีย 32.5 32.5 13,419,419 14,366,207 37,437,858 - 37,437,858 37,437,858 - 37,437,858

13,419,419 14,366,207 37,437,858 - 37,437,858 37,437,858 - 37,437,858

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม 226,844,900 253,116,119 284,998,138 (100,884,880) 184,113,258 284,998,138 (100,884,880) 184,113,258

การร่วมค้า
บริษัทในประเทศ

บริษทั ศรีไทย-อ๊อตโต้ (ประเทศไทย) จาํกดั คา้ขายผลิตภณัฑพ์ลาสติก ประเทศไทย ผูถื้อหุ้น 10,000,000 50.0 50.0 16,304,558 14,298,886 4,999,800 - 4,999,800 4,999,800 - 4,999,800

รวมเงินลงทุนในการร่วมคา้ 16,304,558 14,298,886 4,999,800 - 4,999,800 4,999,800 - 4,999,800

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 243,149,458 267,415,005 289,997,938 (100,884,880) 189,113,058 289,997,938 (100,884,880) 189,113,058

(1) เงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียไดร้วมส่วนแบ่งของ Sanko Srithai (Malaysia) SDN. BHD. �¹É�Á�È��¦ ·¬�́¥n° ¥�°��¦ ·¬�́�«¦ Å̧�¥��́�Ã���Îµ�́���̧É�º°®»o�Ä� �́ nª �¦ o° ¥¨ ³ �100

(2) บริษทัร่วมไดเ้ลิกดาํเนินกิจการแลว้ และอยูใ่นระหวา่งการ�Îµ¦ ³ �́��̧���ª �́�̧É�31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 �̈»n¤�¦ ·¬�́¤ �̧̈�µ��»� ³  ¤Ä��¦ ·¬�́¦ nª ¤Á®¨ nµ�̧Ê�̧ÉÁ�·��ª nµÁ�·�̈��»��Îµ�ª��7.37 ลา้นบาท (พ.ศ. 2557 : 7.37 ¨ oµ��µ����¹É�¤·Å�o¦ �́¦ ¼oÄ����µ¦ Á�·��°��̈»n¤�¦ ·¬�́
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12 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า (ต่อ)

12.2 �µ¦ Á�̈ Ȩ́¥�Â�̈�Ä�¦ µ�µ�µ¤ �́��̧�°�Á�·�̈ ��»�ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ�µ¦ ¦ nª ¤�oµ� Îµ®¦ �́�̧ ·Ê� »�ª �́�̧É�31 ธันวาคม

�¦ ³ �°��oª ¥¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��́��̧Ê

บริษทัยอ่ย

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

วิธีราคาทุน

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

บาท บาท

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ  1,013,632,825 761,800,125

การลงทุนในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 12.6 ก)) 883,725,000 251,832,700

การเลิกบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 12.6 ข)) (6,249,993) -

การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 12.6 ง)) (19,999,970) -

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 1,871,107,862 1,013,632,825

บริษทัร่วม

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

วิธีส่วนได้เสีย วิธีราคาทุน

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

บาท บาท บาท บาท

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 253,116,119 288,172,289 184,113,258 184,113,258

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 76,685,132 62,179,932 - -

เงินปันผลรับ  (102,741,205) (97,891,511) - -

ผลต่างจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ (215,146) 655,409 - -

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 226,844,900 253,116,119 184,113,258 184,113,258

การร่วมคา้

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

วิธีส่วนได้เสีย วิธีราคาทุน

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

บาท บาท บาท บาท

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 14,298,886 14,313,342 4,999,800 4,999,800

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 2,005,672 985,504 - -

เงินปันผลรับ - (999,960) - -

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 16,304,558 14,298,886 4,999,800 4,999,800
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12 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า (ต่อ)

12.3 ส่วนแบ่งรายไดจ้ากบริษทัร่วมและ�µ¦ ¦ nª ¤�oµ�°��̈»n¤�¦ ·¬�́��¹É�Å¤nÅ�oÁ�È��¦ ·¬�́���³ Á�̧¥�Ä��̈µ�®¨ �́�¦ ¡́ ¥r² �Â̈ ³  nª �Â�n�ใน

สินทรัพยÂ์̈ ³ ®�̧Ê ·� µ¤µ¦ �Â ��Å�o�́��n° Å��̧Ê

 Îµ®¦ �́�̧ ·Ê� »�ª �́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

กําไร(ขาดทุน)

�́��́Ê��¹Ê� สินทรัพย์ ®�̧Ê ·� รายได้ สุทธิ อัตราร้อยละ 

ในประเทศ บาท บาท บาท บาท ของการถือหุ้น

บริษัทร่วม 

บริษัทในประเทศ 

บริษทั ศรีไทย ซันโค จาํกดั
(1)

ประเทศไทย 92,992,201 58,032,953 183,093,656 12,970,133 48.0

บริษทั ไทย เอ็มเอฟซี จาํกดั ประเทศไทย 187,281,827 56,989,721 388,792,510 64,709,662 45.0

บริษทั ชีวามาลา จาํกดั ประเทศไทย 36,176,277 6,321,724 36,560,006 4,043,384 40.0

บริษทั ศรีไทยบรรจุภณัฑ ์จาํกดั ประเทศไทย 74,522,219 44,974,065 69,367,006 (6,968,240) 39.2

390,972,524 166,318,463 677,813,178 74,754,939

บริษัทต่างประเทศ 

PT. Srithai Maspion Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย 21,927,191 8,507,772 38,944,499 1,930,193 32.5

21,927,191 8,507,772 38,944,499 1,930,193

รวมบริษทัร่วม 412,899,715 174,826,235 716,757,677 76,685,132

การร่วมค้า 

บริษัทในประเทศ 

บริษทั ศรีไทย-อ๊อตโต ้(ประเทศไทย) จาํกดั ประเทศไทย 24,588,971 8,088,323 39,586,329 2,005,672 50.0

รวมการร่วมคา้ 24,588,971 8,088,323 39,586,329 2,005,672

รวมบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 437,488,686 182,914,558 756,344,006 78,690,804

(1) รวมส่วนแบ่งของ Sanko Srithai (Malaysia) SDN. BHD. �¹É�Á�È��¦ ·¬�́¥n° ¥�°��¦ ·¬�́«¦ Å̧�¥��́�Ã���Îµ�́���̧É�º° ®»o�Ä� �́ nª �¦ o° ¥¨ ³ �100
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12 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า (ต่อ)

12.3  nª �Â�n�¦ µ¥Å�o�µ��¦ ·¬�́¦ nª ¤ Â̈ ³ �µ¦ ¦ nª ¤�oµ�°��̈»n¤�¦ ·¬�́��¹É�Å¤nÅ�oÁ�È��¦ ·¬�́���³ Á�̧¥�Ä��̈µ�®¨ �́�¦ ¡́ ¥r² �Â̈ ³  nª �Â�n�Ä�

สินทรัพยÂ์̈ ³ ®�̧Êสิน  µ¤µ¦ �Â ��Å�o�́��n° Å��̧Ê(ต่อ)
 Îµ®¦ �́�̧ ·Ê� »�ª �́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

กําไร(ขาดทุน)

�́��́Ê��¹Ê� สินทรัพย์ ®�̧Ê ·� รายได้ สุทธิ อัตราร้อยละ 

ในประเทศ บาท บาท บาท บาท ของการถือหุ้น

บริษัทร่วม 

บริษัทในประเทศ 

บริษทั ศรีไทย ซันโค จาํกดั
(1)

ประเทศไทย 107,845,705 77,523,265 213,241,906 16,612,602 48.0

บริษทั ไทย เอ็มเอฟซี จาํกดั ประเทศไทย 199,297,435 46,506,815 372,111,845 39,332,897 45.0

บริษทั ชีวามาลา จาํกดั ประเทศไทย 31,576,873 5,761,727 32,420,185 4,211,006 40.0

บริษทั ศรีไทยบรรจุภณัฑ ์จาํกดั ประเทศไทย 81,168,433 44,818,269 60,784,500 (2,156,703) 39.2

419,888,446 174,610,076 678,558,436 57,999,802

บริษัทต่างประเทศ 

PT. Srithai Maspion Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย 22,178,210 7,812,002 45,140,411 4,180,130 32.5

22,178,210 7,812,002 45,140,411 4,180,130

รวมบริษทัร่วม 442,066,656 182,422,078 723,698,847 62,179,932

การร่วมค้า 

บริษัทในประเทศ 

บริษทั ศรีไทย-อ๊อตโต ้(ประเทศไทย) จาํกดั ประเทศไทย 18,429,091 4,129,717 27,330,146 985,504 50.0

รวมการร่วมคา้ 18,429,091 4,129,717 27,330,146 985,504

รวมบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 460,495,747 186,551,795 751,028,993 63,165,436

(1) รวมส่วนแบ่งของ Sanko Srithai (Malaysia) SDN. BHD. �¹É�Á�È��¦ ·¬�́¥n° ¥�°��¦ ·¬�́«¦ Å̧�¥��́�Ã���Îµ�́���̧É�º° ®»o�Ä� �́ nª �¦ o° ¥¨ ³ �100

12.4 เงินลงทุนในบริษทัร่วม

�¦ ·¬ �́¦ nª ¤ �̧É¤ ̧ µ¦ ³  Îµ�́��n° �̈»n¤�¦ ·¬ �́�µ¤�ª µ¤ Á®È��°��¦ ¦ ¤�µ¦ �¦ ·¬ �́���ª �́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 

�¦ ³ �°��oª ¥¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��́��̧Ê

ลกัษณะความสัมพนัธ์ วิธีการวัดมูลค่า

บริษทั ไทย เอม็เอฟซี จาํกดั Á�È��¼o�̈·�Â̈ ³ �Îµ®�nµ¥ª �́�»�·�®¨ �́ Îµ®¦ �́�̈·�£�́�rÁ�¦ ºÉ°�Ä�o

ในครัวเรือนของกลุ่มบริษทั

วธีิส่วนไดเ้สีย

�¦ ·¬�́¦ nª ¤�́��̈nµª ¤�̧»�Á¦ º°�®»o��́Ê�®¤�Á�È�®»o� µ¤�́��¹É��̈»n¤�¦ ·¬�́Å�o�º° ®»o��µ��¦ ���¦ ³ Á�«�̧É���³ Á�̧¥��́��́Ê�Á�È�Â®n�Á�̧¥ª �́�

 �µ��̧É®¨ �́Ä��µ¦ �¦ ³ �°��»¦ �·�

บริษทั ไทย เอม็เอฟซี จาํกดั Á�È��¦ ·¬�́�Îµ�́�Â̈ ³ ®»o��°��¦ ·¬�́�̧ÊÅ¤n¤ ¦̧ µ�µÁ �°�ºÊ°�µ¥Ä��̈µ�

�̈»n¤�¦ ·¬�́Å¤n¤®̧�̧Ê ·��̧É° µ�Á�·��¹Ê��¹É�Á�̧É¥ª �o°��́� nª �Å�oÁ ¥̧�°��̈»n¤�¦ ·¬�́Ä��¦ ·¬�́¦ nª ¤
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12 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า (ต่อ)

12.4 เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ)

ขอ้มลูทางการเงินโดยสรุปสาํหรับบริษทัร่วม

ขอ้มลูทางการเงินสาํหรับบริษทั ไทย เอม็เอฟซี จาํกดั �¹É���·�́�·�µ¤ª ·�̧ nª �Å�oÁ ¥̧�Â ���́��n° Å��̧Ê

งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุป ��ª �́�̧É�31 ธนัวาคม ประ�°��oª ¥¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��́��̧Ê

บริษัท ไทย เอม็เอฟซี จํากัด 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

บาท บาท

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 39,359,149 8,205,406

 ·��¦ ¡́ ¥r®¤»�Áª ¥̧�° ºÉ���ไม่รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด) 330,461,546 383,443,313

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 369,820,695 391,648,719

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 46,361,143 51,234,470

416,181,838 442,883,189

®�̧Ê ·�®¤»�Áª ¥̧�

®�̧Ê ·��µ��µ¦ Á�·�®¤»�Áª ¥̧���Å¤n¦ ª ¤Á�oµ®�̧Ê�µ¦ �oµ� 14,354,255 27,024,606

®�̧Ê ·�®¤»�Áª ¥̧�° ºÉ���¦ ª ¤Á�oµ®�̧Ê�µ¦ �oµ� 107,892,625 70,173,954

¦ ª ¤®�̧Ê ·�®¤»�Áª ¥̧� 122,246,880 97,198,560

®�̧Ê ·�Å¤n®¤»�Áª ¥̧� 4,396,944 6,149,917

126,643,824 103,348,477

สินทรัพยสุ์ทธิ 289,538,014 339,534,712
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12 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า (ต่อ)

12.4 เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 

���ÎµÅ¦ �µ��»�Á�È�Á ¦ È�Ã�¥ ¦ »� Îµ®¦ �́�̧ ·Ê� »�ª �́�̧É�31 �́�ª µ�¤��¦ ³ �°��oª ¥¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��́��̧Ê

บริษัท ไทย เอม็เอฟซี จํากัด 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

บาท บาท

รายได ้ 863,983,355 826,915,210

�nµÁ ºÉ° ¤ ¦ µ�µÂ̈ ³ �nµ�́��Îµ®�nµ¥ (12,013,763) (13,074,176)

¦ µ¥Å�o�°�Á�̧Ê¥ 2,099,705 2,703,089

�nµÄ�o�nµ¥�°�Á�̧Ê¥ (27,574) (2,829)

�ÎµÅ¦ �µ��µ¦ �ÎµÁ�·��µ��n°Á�ºÉ°� 186,706,438 105,504,426

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (36,703,136) (18,122,133)

�ÎµÅ¦ ®¨ �́£µ¬�̧µ��µ¦ �ÎµÁ�·��µ��n°Á�ºÉ°� 150,003,302 87,382,293

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 150,003,302 87,382,293

เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม 90,000,000 81,000,000

�o° ¤ ¼̈�oµ��o�Á�È��Îµ�ª ��̧É¦ ª ¤ ° ¥¼nÄ����µ¦ Á�·��°��¦ ·¬�́¦ nª ¤���¹É�Å¤nÄ�nÁ¡ ¥̧�Â�n nª �Â�n��°��̈»n¤�¦ ·¬�́Ä��¦ ·¬�́¦ nª ¤�́��̈nµª ��Â̈ ³

�¦ �́�¦ »�Á�̧É¥ª �́��ª µ¤Â���nµ��°��Ã¥�µ¥�µ¦ �́��̧�° งกลุ่มบริษทัและบริษทัร่วม

การกระทบยอดรายการขอ้มลูทางการเงินโดยสรุป 

การกระทบยอดรายการระหว่างขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปกบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทัร่วม ประกอบดว้ย

¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��́��̧Ê

บริษัท ไทย เอม็เอฟซี จํากัด 

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

บาท บาท

 ·��¦ ¡́ ¥r »��·���ª �́�̧É�1 มกราคม 339,534,712 432,152,419

กาํไรในระหวา่งปี 150,003,302 87,382,293

เงินปันผลจ่าย (200,000,000) (180,000,000)

 ·��¦ ¡́ ¥r »��·���ª �́�̧É�31 ธันวาคม 289,538,014 339,534,712

ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม (พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 45; พ.ศ. 2557 : ร้อยละ 45) 130,292,106 152,790,620

¦ µ¥�µ¦ �ÎµÅ¦ �̧É¥�́Å¤nÁ�·��¹Ê��¦ ·��µ¤ ª ·�̧ nª �Å�oÁ ¥̧ (3,428,733) (636,909)

มูลค่าตามบัญชี 126,863,373 152,153,711
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12 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า (ต่อ)

12.4 เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ)

�¦ ·¬�́¦ nª ¤�̧ÉÂ�n̈³ ¦ µ¥Å¤n¤ ̧ µ¦ ³  Îµ�́�

�°�Á®�º°�µ� nª �Å�oÁ ¥̧Ä��¦ ·¬�́¦ nª ¤�́��̈nµª �oµ��o���̈»n¤�¦ ·¬�́¥�́¤ ̧ nª �Å�oÁ ¥̧Ä��¦ ·¬�́¦ nª ¤�̧ÉÂ�n̈³ ¦ µ¥Å¤n¤ ̧ µ¦ ³  Îµ�́�° �̧�Îµ�ª �

®�¹É���¹É�Å�o�́��¹�Á�·�̈��»�Ã�¥Ä�oª ·�̧ nª �Å�oÁ ¥̧��¦ ³ �°��oª ¥¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��́��̧Ê

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

บาท บาท

¤ ¼̈�nµ�µ¤�́��̧Ã�¥¦ ª ¤�°� nª �Å�oÁ ¥̧Ä��¦ ·¬�́¦ nª ¤�¹É��·��µ¦ �́��¹��́��̧

�µ¤ª ·�̧ nª �Å�oÁ ¥̧Â�n̈³ ¦ µ¥�̧ÉÅ¤n¤ ̧ µ¦ ³  Îµ�́� 99,981,527 100,962,408

จาํนวนรวมของส่วนแบ่งในบริษทัร่วม;

�ÎµÅ¦ ®¦ º°�µ��»��µ��µ¦ �ÎµÁ�·��µ��n° Á�ºÉ°� 11,975,470 22,847,035

�ÎµÅ¦ �µ��»�Á�È�Á ¦ È�° ºÉ� - -

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 11,975,470 22,847,035

12.5 เงินลงทุนในการร่วมคา้

�µ¦ ¦ nª ¤�oµ���ª �́�̧É�31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 �¦ ³ �°��oª ¥¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��́��̧Ê

ลกัษณะความสัมพนัธ์ วิธีการวัดมูลค่า

บริษทั ศรีไทย-อ๊อตโต ้ 

(ประเทศไทย) จาํกดั

Á�È��¼o�́��Îµ®�nµ¥�̈·�£�́�r¡ ¨ µ �·�Á¡ ºÉ°�µ�° »� µ®�¦ ¦ ¤�°��̈»n¤�¦ ·¬�́ วธีิส่วนไดเ้สีย

�µ¦ ¦ nª ¤�oµ�́��̈nµª ¤�̧»�Á¦ º°�®»o��́Ê�®¤�Á�È�®»o� µ¤�́��¹É��̈»n¤�¦ ·¬�́Å�o�º° ®»o��µ��¦ ���¦ ³ Á�«�̧É���³ Á�̧¥��́��́Ê�Á�È�Â®n�Á�̧¥ª �́บ

 �µ��̧É®¨ �́Ä�การประกอบธุรกิจ

บริษทั ศรีไทย-° p°�Ã�o���¦ ³ Á�«Å�¥���Îµ�́��Á�È��¦ ·¬�́�Îµ�́�Â̈ ³ �®»o��°��¦ ·¬�́�̧ÊÅ¤n¤ ¦̧ µ�µÁ �°�ºÊ°�µ¥Ä��̈µ�

�̈»n¤�¦ ·¬�́Å¤n¤®̧�̧Ê ·��̧É° µ�Á�·��¹Ê��¹É�Á�̧É¥ª �o°��́� nª �Å�oÁ ¥̧�°��̈»n¤�¦ ·¬�́Ä��µ¦ ¦ nª ¤�oµ
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12 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า (ต่อ)

12.5 เงินลงทุนในการร่วมคา้ (ต่อ)

�µ¦ ¦ nª ¤�oµ�̧ÉÂ�n̈³ ¦ µ¥Å¤n¤ ̧ µ¦ ³  Îµ�́�

�̈»n¤�¦ ·¬�́¤ ̧ nª �Å�oÁ ¥̧Ä��µ¦ ¦ nª ¤�oµ�̧ÉÅ¤n¤ ̧ µ¦ ³  Îµ�́���¹É�Å�o�́��¹�Á�·�̈��»�Ã�¥Ä�oª ·�̧ nª �Å�oÁ ¥̧��¦ ³ �°��oª ¥¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��́��̧Ê

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

บาท บาท

มลูค่าตามบญั�̧Ã�¥¦ ª ¤�°� nª �Å�oÁ ¥̧Ä��µ¦ ¦ nª ¤�oµ�¹É��·��µ¦ �́��¹��́��̧

�µ¤ª ·�̧ nª �Å�oÁ ¥̧Â�n̈³ ¦ µ¥�̧ÉÅ¤n¤ ̧ µ¦ ³  Îµ�́� 16,304,558 14,298,886

จาํนวนรวมของส่วนแบ่งในการร่วมคา้;

�ÎµÅ¦ ®¦ º°�µ��»��µ��µ¦ �ÎµÁ�·��µ��n° Á�ºÉ°� 2,005,672 985,504

�ÎµÅ¦ �µ��»�Á�È�Á ¦ È�° ºÉ� - -

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 2,005,672 985,504

12.6 เหตุการณ์สาํคญั  

ก) การลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทย่อยโดยอ้อม

Srithai (Vietnam) Company Limited - บริษทัยอ่ย

Á¤ºÉ° ª �́�̧É�10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 �¦ ·¬�́Å�o�Îµ¦ ³ �nµ®»o�Á¡ ·É¤ Á�·¤Ä��Srithai (Vietnam) Company Limited �¹Éงเป็นบริษัทย่อย 

เป็นจาํนวนเงิน 3.00 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่า 98.34 ล้านบาท ตามสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100.00 โดยเป็น 

การจ่าย�Îµ¦ ³ �nµ®»o��̧É�¦ ·¬�́¥n° ¥���³ Á�̧¥�Á¡ ·É¤�»��́Ê�Â�n�̧�¡ �«��2555

Á¤ºÉ° ª �́�̧É�6 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 Srithai (Vietnam) Company Limited �¹É�Á�È��¦ ·¬�́¥n° ¥�ÎµÁ�·��µ¦ ���³ Á�̧¥�Á¡ ·É¤�»��µ�Á�·¤�

20.00 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเป็น 40.00 ¨ oµ��° ¨ ¨ µ¦ r ®¦ �́° Á¤ ¦ ·�µ�Ã�¥�¦ ·¬�́Á�È��¼ö��»�Ä��µ¦ Á¡ ·É¤�»��°��¦ ·¬�́¥n° ¥

�́Ê��Îµ�ª ��µ¤  �́ nª ��µ¦ �º° ®»o�¦ o° ¥¨ ³ �100.00 �¹É�Á�È�Å��µ¤¤�·�°��̧É�¦ ³ �»¤��³ �¦ ¦ ¤�µ¦ �¦ ·¬�́�̧ÉÅ�o°�»¤�́·Åª oÁ¤ ºÉ° ª �́�̧É

30 กนัยายน พ.ศ. 2557 โดย�¦ ·¬�́Å�o�Îµ¦ ³ �nµ®»o�Á¡ ·É¤�»��¦ ·¬�́¥n° ¥�́Ê�®¤�เป็นจาํนวนเงิน 20.00 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือ

เทียบเท่า 696.95 ลา้นบาท ในระหวา่งปี ·Ê� »�ª �́�̧É�31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 
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12 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า (ต่อ)

12.6 เหตุการณ์สาํคญั (ต่อ)

ก) การลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทย่อยโดยอ้อม (ต่อ)

Srithai (Vietnam) Company Limited - บริษทัยอ่ย (ต่อ)

Á¤ºÉ° ª �́�̧É�29 กนัยายน พ.ศ. 2558 ��³�¦ ¦ ¤�µ¦ �¦ ·¬�́Å�o¤ ¤̧�·°�»¤�́·Á¡ ·É¤�»�Ä��Srithai (Vietnam) Company Limited เป็นจาํนวนเงิน

เทียบเท่าไม่เกิน 21.00 ¨ oµ��° ¨ ¨ µ¦ r ®¦ �́° Á¤¦ ·�µ�Ã�¥�¦ ·¬�́Á�È��¼ö��»�Ä��µ¦ Á¡ ·É¤�»��°��¦ ·¬�́¥n° ¥�́Ê��Îµ�ª���µ¤ �́ nª��µ¦ �º°®»o�

ร้อยละ 100.00 £µ¥®¨ �́�µ¦ Á¡ ·É¤�»���»����³ Á�̧¥��°��Srithai (Vietnam) Company Limited �³ Á¡ ·É¤�¹Ê��µ��Îµ�ª �Á�·นเทียบเท่า 

40.00 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เป็นจาํนวนเงินเทียบเท่าไม่เกิน 61.00 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

Srithai Superware Manufacturing Private Limited - บริษทัยอ่ย

ในระหวา่งปี พ.ศ. 2557 Srithai Superware Manufacturing Private Limited�¹É�Á�È��¦ ·¬�́¥n° ¥Å�o���³Á�̧¥�Á¡ ·É¤�»��µ��120.00 ลา้นอินเดีย

รูปี เป็น 400.00 ลา้นอินเดียรูปี ตามมติของคณะกรรมการของบริษทัย่อย และบริษทัไดจ่้าย�Îµ¦ ³�nµ®»o�Á¡ ·É¤�»��µ¤¤ ¼̈�nµ�̧É�¦ µÅª oÂ̈ ³

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นจาํนวนเงิน 231.90 ล้านอินเดียรูปี และ 57.98 ล้านอินเดียรู�̧��µ¤¨ Îµ�́��®¦ º° �́Ê�®¤�

เทียบเท่ากบั 153.49 ลา้นบาท ตามสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 100.00

Á¤ºÉ° ª �́�̧É�9 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 �¦ ·¬�́Å�o�nµ¥�Îµ¦ ³�nµ®»o�Á¡ ·É¤�»�Ä��Srithai Superware Manufacturing Private Limited โดยเป็นการจ่าย

�Îµ¦ ³ �nµ®»o��µ¤¤ ¼̈�nµ�̧É�¦ µÅª oÂ̈ ³  nª �เกินมลูค่าหุน้เป็นจาํนวนเงิน 80.00 ลา้นอินเดียรูปี และ 20.00 ลา้นอินเดียรูปี ตามลาํดบั หรือ

�́Ê�®¤�Á�̧¥�Á�nµ�́��52.80 ลา้นบาท ตามสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 100.00

ในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2558 Srithai Superware Manufacturing Private Limited Å�o���³ Á�̧¥�Á¡ ·É¤�»��µ� 400.00 ลา้นอินเดียรูปี เป็น 

600.00 ลา้นอินเดียรูปี ตามมติของคณะกรรมการของบริษทัย่อย และÄ�¦ ³ ®ª nµ��̧ ·Ê� »�ª �́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริษทัไดจ่้าย

�Îµ¦ ³�nµ®»o�Á¡ ·É¤�»��́Ê�®¤��µ¤¤ ¼̈�nµ�̧É�¦ µÅª oÂ̈ ³  nª �Á�·�¤¼̈�nµ®»o�Ä��¦ ·¬�́¥n° ¥�́��̈nµª Á�È��Îµ�ª�Á�·��200.00 ลา้นอินเดียรูปี และ 

50.00 ¨ oµ�° ·�Á�̧¥¦ ¼�̧��µ¤¨ Îµ�́��®¦ º° �́Ê�®¤�Á�̧¥�Á�nµ�́��133.98 ลา้นบาท ตามสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 100.00

Srithai (Hanoi) Company Limited - บริษทัยอ่ยโดยออ้ม

Á¤ºÉ° ª �́�̧É�10 ธันวาคม พ.ศ. 2557 Srithai (Vietnam) Company Limited �¹É�Á�È��¦ ·¬ �́¥n° ¥�̧É�¦ ·¬ �́�º° ®»o�Ä� �́ nª �¦ o° ¥¨ ³ �100.00

Å�o���³ Á�̧¥��́��́Ê��¦ ·¬�́Srithai (Hanoi) Company LimitedÄ��¦ ³ Á�«Áª ¥̧��µ¤Á¡ ºÉ° �̈·�Â̈ ³�Îµ®�nµ¥�̈·�£�́�r�¦ ¦ �»£�́�r° µ®µ¦

Â̈ ³ Á�¦ ºÉ°��ºÉ¤�Â̈ ³ �̈·�£�́�r¡ ¨ µ �·�Á¡ ºÉ°�µ�° »� µ®�¦ ¦ ¤�Ã�¥¤�̧»����³ Á�̧¥��424,920 ลา้นเวียดนามดองและบริษทัย่อยดงักล่าว

ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 บริษทัย่อยไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นบางส่วนเป็นจาํนวนเงิน 42,000 ลา้นเวียดนามดองหรือเทียบเท่า 63.00

ลา้นบาท �¦ ·¬�́�́��́Ê�Ä®¤n�̧Ê¤ ̧ �µ�³ Á�È��¦ ·¬�́¥n° ¥�°��Srithai (Vietnam) Company Limited และเป็นบริษทัยอ่ยโดยออ้มของบริษทั

ในระหวา่งปี ·Ê� »�ª �́�̧É�31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 Srithai (Vietnam) Company Limited �¹É�Á�È��¦ ·¬�́Ä®�n�Å�o�nµ¥�Îµ¦ ³ �nµ®»o�Á¡ ·É¤

ทุนบางส่วนใน Srithai (Hanoi) Company Limited �¹É�Á�È��¦ ·¬�́¥n° ¥Á�È��Îµ�ª �Á�·��228,000 ลา้นเวียดนามดองหรือเทียบเท่า 

352.10 ลา้นบาท ตามสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 100.00
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12 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า (ต่อ)

12.6 เหตุการณ์สาํคญั (ต่อ)

ข) การเลกิบริษัทและการชําระบัญชีของบริษัทย่อย 

บริษทั ซุปเปอร์ไอเดีย จาํกดั

Á¤ºÉ° ª �́�̧É�30 กนัยายน พ.ศ. 2558 �̧É�¦ ³�»¤ª · µ¤�́�¼o�º° ®»o��°��¦ ·¬�́��»�Á�° ¦ rÅ°Á�̧¥��Îµ�́��Å�o¤ ¤̧�·Á̈·��¦ ·¬�́�Á�ºÉ°��µ��ª µ¤Å¤n¡ ¦ o° ¤

Â̈ ³ �µ¦ ¦ °�¦ ³ Á¤ ·� �µ��µ¦ �rÄ��oµ��nµ�Ç��́Ê�Ä� nª ��° �̈�́¬�³ �° �̈¼��oµÂ̈ ³ �̈µ���̈°���£µª ³ Á«¦ ¬��·�Â̈ ³ �µ¦ Á¤ º°��

Á¡ ºÉ°�¦ ³�°��µ¦ ¡ ·�µ¦ �µ̈ ��»�Ä��¦ ³ Á�«Å�¥�°��¼o¦ nª ¤¨ ��»��nµ��µ�·��¹�Å¤n�n°Ä®oÁ�·��¦ ³ Ã¥��r ¼�สุดและอาจไม่คุม้ค่าต่อเงินลงทุน

ของบริษทัในบริษทั ซุปเปอร์ไอเดีย จาํกดั ในระยะยาว โดยบริษทัย่อยดงักล่าว ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพาณิชย ์

Á¤ºÉ° ª �́�̧É�30 กันยายน พ.ศ. 2558 Â̈ ³ Å�o�Îµ¦ ³ �́��̧Â̈ oª Á ¦ È�Á¤ºÉ° ª �́�̧É�6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 โดยบริษทัมีเงินลงทุนจาํนวน 

6,249,993 บาท�¹É�บริษทัไดรั้บเงินคืนทุนเป็นจาํนวน 6,333,104 บาท จากการชาํระบญัชีของบริษทัยอ่ย

ค) �¦ ·¬�́¦ nª ¤Ã�¥°o° ¤ �̧É�́��́Ê��¹Ê�Ä®¤n

Sanko Srithai (Malaysia) SDN. BHD.

Á¤ºÉ° ª �́�̧É�14 มีนาคม พ.ศ. 2557 �¦ ·¬�́�«¦ Å̧�¥��́�Ã���Îµ�́���¹É�Á�È��¦ ·¬�́¦ nª ¤Å�o���³ Á�̧¥��́��́Ê��¦ ·¬�́Sanko Srithai (Malaysia)

SDN. BHD. Ä��¦ ³ Á�«¤µÁ̈Á�̧¥�Á¡ ºÉ°�ÎµÁ�·��»¦ �·��Îµ®�nµ¥�̈·�£�́�r¡ ¨ µ �·�Ã�¥¤�̧»����³ Á�̧¥��500,000.00 มาเลเซียริงกิต

โดยบริษัทร่วมดังกล่าวถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 �µ��µ¦ ¨ ��»��̧Ê�ÎµÄ®o�¦ ·¬�́¤ ̧ nª �Å�oÁ ¥̧�µ�° o° ¤Ä��Sanko Srithai

(Malaysia) SDN. BHD. ในสัดส่วนร้อยละ 48.00 Â̈ ³ �¦ ·¬�́¦ nª ¤�́��̈nµª Å�o�Îµ¦ ³ �»��̧ÉÁ¦ ¥̧��Îµ¦ ³ Â̈ oª �́Ê�®¤��µ¤�̧É�Sanko Srithai

(Malaysia) SDN. BHD. Å�oÁ¦ ¥̧��Îµ¦ ³ �nµ®»o��́Ê��Îµ�ª �

ง) การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย

บริษทั พี.อี.ที. บโลว ์จาํกดั

ในระหว่าง�̧ ·Ê� »�ª �́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 �¼o�¦ ·®µ¦ �°��¦ ·¬�́Å�o�¦ ³ Á¤ ·�Â̈ ³ Á®È� ¤�ª ¦ Ä®o¦ �́¦ ¼o�nµÁ�ºÉ°�µ¦ �o° ¥�nµ�°�Á�·�̈��»�

ในบริษทัย่อยเท่ามูลค่าÁ�·�̈��»��́Ê��Îµ�ª�Ä����µ¦ Á�·�Á�¡ µ³�¦ ·¬�́�Îµ�ª��20.00 ¨ oµ��µ��Á�ºÉ°��µ��̈�¦ ³�°��µ¦ �̧É���° ¥Â̈ ³

ขาดทุนสะสมÁ¡ ·É¤�¹Ê���́Ê��̧Êจาํนวนดงักล่าวแสดงอยูภ่ายใตร้ายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะบริษทั 
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12 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า (ต่อ)

12.6 เหตุการณ์สาํคญั (ต่อ)

จ) การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย 

บริษทั โคราช ไทย เทค จาํกดั 

Ä��µ¦ �¦ ³ �»¤Ä®�n µ¤�́�¼o�º° ®»o��¦ ³ �Îµ�̧�°��¦ ·¬�́�Ã�¦ µ��Å�¥�Á����Îµ�́��Á¤ºÉ° ª �́�̧É�31 มีนาคม พ.ศ. 2558 �̧É�¦ ³ �»¤Å�o¤ ¤̧�·Ä®o

จ่ายเงินปันผลจากกาํไรสุทธิประจาํปี พ.ศ. 2557 ของบริษทัย่อย ในอตัราหุน้ละ 20.00 �µ��Á�È��Îµ�ª�Á�·��́Ê� ·Ê��60.00 ลา้นบาท 

โดยบริษทัไดรั้บเงินปันผลเป็นจาํนวนเงิน 60.00 ลา้นบาท ตามสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 100.00

ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น�¦ Ế��̧É�1 �°��¦ ·¬�́�Ã�¦ µ��Å�¥�Á����Îµ�́��Á¤ºÉ° ª �́�̧É�29 มิถุนายน พ.ศ. 2558 �̧É�¦ ³ �»¤Å�o¤ ¤̧�·Ä®o

จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลสาํหรับปี พ.ศ. 2558 ในอตัราหุ้นละ 20.00 บา��Á�È��Îµ�ª�Á�·��́Ê� ·Ê��60.00 ลา้นบาท โดยบริษทัไดรั้บ

เงินปันผลเป็นจาํนวนเงิน 60.00 ลา้นบาท ตามสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 100.00

ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น�¦ Ế��̧É�2 �°��¦ ·¬�́�Ã�¦ µ��Å�¥�Á����Îµ�́��Á¤ºÉ° ª �́�̧É�14 ธันวาคม พ.ศ. 2558 �̧É�¦ ³ �»¤Å�o¤ ¤̧�·Ä®o

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับปี พ.ศ. 2558 ในอตัราหุ้นละ 5.00 �µ��Á�È��Îµ�ª �Á�·��́Ê� ·Ê��15.00 ลา้นบาท โดยบริษัทจะ

ไดรั้บเงินปันผลเป็นจาํนวนเงิน 15.00 ลา้นบาท ตามสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 100.00

บริษทั ศรีไทย มิยากาวา จาํกดั

ในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีของบริษทั «¦ Å̧�¥�¤·¥µ�µª µ��Îµ�́��Á¤ºÉ° ª �́�̧É�25 เมษายน พ.ศ. 2558 �̧É�¦ ³ �»¤�¼o�º° ®»o�

ไดมี้มติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลจากกาํไรสุทธิของบริษทัยอ่ยประจาํปี พ.ศ. 2557 ในอตัราหุน้ละ 17.00 �µ��Á�È��Îµ�ª�Á�·��́Ê� ·Ê��

20.40 ลา้นบาท โดยบริษทัไดรั้บเงินปันผลเป็นจาํนวนเงิน 10.40 ลา้นบาท ตามสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 51.00

Srithai (Vietnam) Company Limited

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัของ Srithai (Vietnam) Company Limited Á¤ºÉ° ª �́�̧É�17 สิงหาคม พ.ศ. 2558 �̧É�¦ ³ �»¤Å�o¤ ¤̧�·

Ä®o�nµ¥Á�·��́��̈�µ��ÎµÅ¦  ³  ¤�Á�È��Îµ�ª �Á�·��́Ê� ·Ê��47,900.00 ลา้นเวียดนามดองหรือเทียบเท่า 76.43 ลา้นบาท โดยบริษัท

Å�o¦ �́Á�·��́��̈�́Ê��Îµ�ª ���µ¤ �́ nª ��µ¦ �º° ®»o�¦ o° ¥¨ ³ �100.00
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13 Á�·�̈��»�¦ ³ ¥³ ¥µª ° ºÉ��- สุทธิ

Á�·�̈��»�¦ ³ ¥³ ¥µª ° ºÉ����ª �́�̧É�31 �́�ª µ�¤��¦ ³ �°��oª ¥¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��́��̧Ê

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

 บาท บาท บาท บาท

เงินลงทุนในตราสารทุน - บริษทัไม่จดทะเบียน 

บริษทั แอลเอน็ ศรีไทย คอม จาํกดั 73,546,384 73,546,384 15,200,000 15,200,000

บริษทั นิสเซ่น เคมิเทค (ประเทศไทย) จาํกดั 17,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000

บริษทั ดี เอม็ เอส เทค จาํกดั 11,000,000 11,000,000 - -

บริษทั ลอ็ก แอนด ์ลอ็ก (ประเทศไทย) จาํกดั 5,169,970 5,169,970 8,669,970 8,669,970

�¦ ·¬�́° ºÉ�Ç���º° ®»o��o° ¥�ª nµ¦ o° ¥¨ ³ �5) 9,300,000 9,300,000 9,300,000 9,300,000

116,016,354 116,016,354 50,169,970 50,169,970

หกั  �nµÁ�ºÉ° การดอ้ยค่าของเงินลงทุน (3,000,000) (3,000,000) (3,000,000) (3,000,000)

¦ ª ¤Á�·�̈��»�¦ ³ ¥³ ¥µª ° ºÉ��- สุทธิ 113,016,354 113,016,354 47,169,970 47,169,970

�µ¦ Á�̈ Ȩ́¥�Â�̈�Ä�¦ µ�µ�µ¤�́��̧�°�Á�·�̈��»�¦ ³ ¥³ ¥µª ° ºÉ� Îµ®¦ �́�̧ ·Ê� »�ª �́�̧É�31 ธนัวµ�¤��¦ ³ �°��oª ¥¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��́��̧Ê

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

 บาท บาท บาท บาท

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 113,016,354 113,016,354 47,169,970 47,169,970

�µ¦ Á�̈ Ȩ́¥�Â�̈�¦ ³ ®ª nµ��̧ - - - -

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 113,016,354 113,016,354 47,169,970 47,169,970
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14 °  �́®µ¦ ·¤�¦ ¡́ ¥rÁ¡ ºÉ°�µ¦ ¨ ��»��- สุทธิ

�µ¦ Á�̈ºÉ°�Å®ª �°�°  �́®µ¦ ·¤�¦ ¡́ ¥rÁ¡ ºÉ°�µ¦ ¨ ��»� Îµ®¦ �́�̧ ·Ê� »�ª �́�̧É�31 �́�ª µ�¤��¦ ³ �°��oª ¥¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��́��̧Ê

งบการเงินรวม 

�̧É�·��¡ ¦ o° ¤  ·É�

�̧É�·� ปลูกสร้าง รวม

บาท บาท บาท

��ª �́�̧É�1 มกราคม พ.ศ. 2557 

ราคาทุน 27,250,000 177,928,490 205,178,490

หกั  �nµÁ ºÉ° ¤ ¦ µ�µ ³  ¤ - (70,399,376) (70,399,376)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 27,250,000 107,529,114 134,779,114

 Îµ®¦ �́�̧ ·Ê� »�ª �́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 27,250,000 107,529,114 134,779,114

�nµÁ ºÉ° ¤ ¦ µ�µ ·��¦ ¡́ ¥r��®¤µ¥Á®�»�31) - (6,346,085) (6,346,085)

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 27,250,000 101,183,029 128,433,029

��ª �́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

ราคาทุน 27,250,000 177,928,490 205,178,490

หกั  �nµÁ ºÉ° ¤ ¦ µ�µ ³  ¤ - (76,745,461) (76,745,461)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 27,250,000 101,183,029 128,433,029

 Îµ®¦ �́�̧ ·Ê� »�ª �́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 27,250,000 101,183,029 128,433,029

�nµÁ ºÉ° ¤ ¦ µ�µ ·��¦ ¡́ ¥r��®¤µ¥Á®�»�31) - (5,947,781) (5,947,781)

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 27,250,000 95,235,248 122,485,248

��ª �́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

ราคาทุน 27,250,000 177,928,490 205,178,490

หกั  �nµÁ ºÉ° ¤ ¦ µ�µ ³  ¤ - (82,693,242) (82,693,242)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 27,250,000 95,235,248 122,485,248

¤ ¼̈�nµ¥»�·�¦ ¦ ¤���ª �́�̧É�31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 434,910,000 649,574,306 1,084,484,306

¤ ¼̈�nµ¥»�·�¦ ¦ ¤���ª �́�̧É�31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 434,910,000 645,739,198 1,080,649,198



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

 Îµ®¦ �́�̧ ·Ê� »�ª �́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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14 °  �́®µ¦ ·¤�¦ ¡́ ¥rÁ¡ ºÉ°�µ¦ ¨ ��»��- สุทธิ (ต่อ)

�µ¦ Á�̈ºÉ°�Å®ª �°�°  �́®µ¦ ·¤�¦ ¡́ ¥rÁ¡ ºÉ°�µ¦ ¨ ��»� Îµ®¦ �́�̧ ·Ê� »�ª �́�̧É�31 �́�ª µ�¤��¦ ³ �°��oª ¥¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��́��̧Ê�(ต่อ)

งบการเงินเฉพาะบริษัท

�̧É�·��¡ ¦ o° ¤  ·É�
�̧É�·� ปลูกสร้าง รวม
บาท บาท บาท

��ª �́�̧É�1 มกราคม พ.ศ. 2557
ราคาทุน 201,543,000 359,529,898 561,072,898
หกั �nµÁ ºÉ° ¤ ¦ µ�µ ³  ¤ - (61,858,451) (61,858,451)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 201,543,000 297,671,447 499,214,447

 Îµ®¦ �́�̧ ·Ê� »�ª �́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 201,543,000 297,671,447 499,214,447

�nµÁ ºÉ° ¤ ¦ µ�µ ·��¦ ¡́ ¥r��®¤µ¥Á®�»�31) - (5,665,678) (5,665,678)

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 201,543,000 292,005,769 493,548,769

��ª �́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ราคาทุน 201,543,000 359,529,898 561,072,898

หกั �nµÁ ºÉอมราคาสะสม - (67,524,129) (67,524,129)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 201,543,000 292,005,769 493,548,769

 Îµ®¦ �́�̧ ·Ê� »�ª �́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 201,543,000 292,005,769 493,548,769

�nµÁ ºÉ° ¤ ¦ µ�µ ·��¦ ¡́ ¥r��®¤µ¥Á®�»�31) - (5,665,678) (5,665,678)

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 201,543,000 286,340,091 487,883,091

��ª �́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาทุน 201,543,000 359,529,898 561,072,898
หกั �nµÁ ºÉ° ¤ ¦ µ�µ ³  ¤ - (73,189,807) (73,189,807)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 201,543,000 286,340,091 487,883,091

มลูค่า¥»�·�¦ ¦ ¤���ª �́�̧É�31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 434,910,000 632,461,500 1,067,371,500

มลูค่า¥»�·�¦ ¦ ¤���ª �́�̧É�31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 434,910,000 632,461,500 1,067,371,500

มูลค่ายุติธรรมของ°  �́®µ¦ ·¤�¦ ¡́ ¥rÁ¡ ºÉ° �µ¦ ¨ ��»�° oµ�° ·��µ�ª ·�̧Á�¦ ¥̧�Á�̧¥�¦ µ�µ�µ¥Ã�¥Ä�o�µ¦ �¦ ³ Á¤ ·�Ã�¥�¼o�¦ ³ Á¤ ·�° · ¦ ³ �¹É�¤¸

�»� ¤�́�·�°��¼oÁ�̧É¥ª �µ�Ä�ª ·�µ�̧¡ �Â̈ ³ ¤�̧¦ ³  ��µ¦ �rÄ��ÎµÁ̈�̧É�́Ê�Â̈ ³ �¦ ³ Á£��°�°  �́®µ¦ ·¤�¦ ¡́ ¥rÁ¡ ºÉ°�µ¦ ¨ ��»��̧É¤�̧µ¦ �¦ ³ Á¤ ·��́Ê�

มลูค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบั 2 �° �̈Îµ�́��́Ê�¤¼̈�nµ¥»�·�¦ ¦ ¤

�Îµ�ª �Á�·��̧ÉÁ�̧Éยวขอ้งกบั°  �́®µ¦ ·¤�¦ ¡́ ¥rÁ¡ ºÉ°�µ¦ ¨ ��»��̧ÉÅ�o¦ �́¦ ¼oÄ��ÎµÅ¦ ®¦ º°�µ��»��Å�oÂ�n

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

 บาท บาท บาท บาท

รายไดค่้าเช่า 6,098,546 5,214,599 5,765,873 4,794,543



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

 Îµ®¦ �́�̧ ·Ê� »�ª �́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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15 �̧É�·��°µ�µ¦ Â̈ ³ ° »�กรณ์ - สุทธิ

�µ¦ Á�̈ºÉ°�Å®ª �°��̧É�·��° µ�µ¦ Â̈ ³ ° »��¦ �r Îµ®¦ �́�̧ ·Ê� »�ª �́�̧É�31 �́�ª µ�¤��¦ ³ �°��oª ¥¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��́��̧Ê

งบการเงินรวม

�̧É�·�Â̈ ³ ค่าปรับปรุง ค่าปรับปรุง Á�¦ ºÉ°��́�¦ Á�¦ ºÉ°���Â�n�Â̈ ³
อาคาร �̧É�·� อาคาร และอุปกรณ์ อุปกรณ์สํานักงาน ยานพาหนะ งานระหว่างก่อสร้าง รวม

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

��ª �́�̧É�1 มกราคม พ.ศ. 2557
ราคาทุน 1,216,587,948 17,183,913 389,986,316 6,167,512,170 304,881,471 118,775,672 521,348,606 8,736,276,096
หัก �nµÁ ºÉ° ¤ ¦ µ�µ ³  ¤ (368,047,011) (16,248,780) (312,428,824) (2,416,936,163) (236,836,907) (86,304,566) - (3,436,802,251)

�nµÁ�ºÉ°�µ¦ �o° ¥�nµ - - - (3,700,000) - - (40,000) (3,740,000)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 848,540,937 935,133 77,557,492 3,746,876,007 68,044,564 32,471,106 521,308,606 5,295,733,845

 Îµ®¦ �́�̧ ·Ê� »�ª �́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 848,540,937 935,133 77,557,492 3,746,876,007 68,044,564 32,471,106 521,308,606 5,295,733,845
�ºÊ°  ·��¦ ¡́ ¥r� 11,626,659 206,186 15,774,146 372,823,117 49,299,448 7,185,589 326,236,542 783,151,687
�nµÁ ºÉ° ¤ ¦ µคาสินทรัพย์ (หมายเหตุ 31) (44,771,334) (271,075) (31,559,591) (530,371,902) (27,147,069) (7,470,710) - (641,591,681)
จาํหน่ายสินทรัพย์ - ราคาทุน (23,655,306) - (294,085) (80,133,005) (3,826,855) (7,603,163) - (115,512,414)

- �nµÁ ºÉ° ¤ ¦ µ�µ ³  ¤ 5,172,631 - 32,304 29,151,933 3,794,348 7,334,016 - 45,485,232
ตดัจ่ายสินทรัพย์ - ราคาทุน - - (6,599,157) (17,201,137) (20,017,612) - - (43,817,906)

- �nµÁ ºÉ° ¤ ¦ µ�µ ³  ¤ - - 6,599,145 12,168,189 20,015,933 - - 38,783,267
จดัประเภทบญัชีใหม่ - ราคาทุน - - - 7,984,500 8,211,128 - - 16,195,628

- �nµÁ ºÉ° ¤ ¦ µ�µ ³  ¤� - - - (700,500) (8,368,628) - - (9,069,128)
การโอนระหวา่งกนั 97,122,450 - 8,642,306 528,482,669 3,441,945 - (637,689,370) -
Ã°��̈�́�nµÁ�ºÉ° สาํรองการดอ้ยค่า - - - 3,700,000 - - - 3,700,000
ผลต่างจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ - - - - (3,253) (802) - (4,055)

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 894,036,037 870,244 70,152,560 4,072,779,871 93,443,949 31,916,036 209,855,778 5,373,054,475

ณ ª �́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ราคาทุน 1,301,681,751 17,390,099 407,509,526 6,979,468,314 341,933,495 118,336,386 209,895,778 9,376,215,349
หัก �nµÁ ºÉ° ¤ ¦ µ�µ ³  ¤ (407,645,714) (16,519,855) (337,356,966) (2,906,688,443) (248,489,546) (86,420,350) - (4,003,120,874)

�nµÁ�ºÉ°�µ¦ �o° ¥�nµ - - - - - - (40,000) (40,000)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 894,036,037 870,244 70,152,560 4,072,779,871 93,443,949 31,916,036 209,855,778 5,373,054,475



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

 Îµ®¦ �́�̧ ·Ê� »�ª �́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

58

15 �̧É�·��°µ�µ¦ Â̈ ³ ° »��รณ์ - สุทธิ (ต่อ)

�µ¦ Á�̈ºÉ°�Å®ª �°��̧É�·��° µ�µ¦ Â̈ ³ ° »��¦ �r Îµ®¦ �́�̧ ·Ê� »�ª �́�̧É�31 �́�ª µ�¤��¦ ³ �°��oª ¥¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��́��̧Ê(ต่อ)

งบการเงินรวม

�̧É�·�Â̈ ³ ค่าปรับปรุง ค่าปรับปรุง Á�¦ ºÉ°��́�¦ Á�¦ ºÉ°���Â�n�Â̈ ³
อาคาร �̧É�·� อาคาร และอุปกรณ์ อุปกรณ์สํานักงาน ยานพาหนะ งานระหว่างก่อสร้าง รวม

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

 Îµ®¦ �́�̧ ·Ê� »�ª �́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 894,036,037 870,244 70,152,560 4,072,779,871 93,443,949 31,916,036 209,855,778 5,373,054,475
�ºÊ°  ·��¦ ¡́ ¥r 42,378,998 - 50,513,406 540,392,679 20,062,469 14,235,953 489,992,162 1,157,575,667
�nµÁ ºÉ° ¤ ¦ µคาสินทรัพย์ (หมายเหตุ 31) (50,448,604) (285,589) (36,423,531) (584,941,916) (18,918,532) (6,972,736) - (697,990,908)
จาํหน่ายสินทรัพย์ - ราคาทุน (1,568,000) - - (32,542,450) (4,004,160) (20,920,115) - (59,034,725)

- �nµÁ ºÉ° ¤ ¦ µ�µ ³  ¤ 1,568,000 - - 16,341,542 3,934,298 20,920,100 - 42,763,940
ตดัจ่ายสินทรัพย์ - ราคาทุน (248,000) - (1,289,381) (43,252,903) (1,070,819) - (40,000) (45,901,103)

- �nµÁ ºÉ° ¤ ¦ µ�µ ³  ¤ 104,000 - 1,289,378 32,089,917 944,139 - - 34,427,434
- �nµÁ�ºÉ°�µ¦ �o° ¥�nµ - - - - - - 40,000 40,000

จดัประเภทบญัชีใหม่ - ราคาทุน - - - 90,343,311 (90,343,311) - (1,678,674) (1,678,674)
- �nµÁ ºÉ° ¤ ¦ าคาสะสม - - - (50,235,928) 50,235,928 - - -

การโอนระหวา่งกนั 117,495,937 - 9,248,791 259,172,887 - - (385,917,615) -
ผลต่างจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 3,109,607 - - 39,520,623 166,332 78,619 5,503,782 48,378,963

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 1,006,427,975 584,655 93,491,223 4,339,667,633 54,450,293 39,257,857 317,755,433 5,851,635,069

��ª �́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาทุน 1,464,912,885 17,390,099 465,982,342 7,842,538,839 266,845,511 111,869,906 317,755,433 10,487,295,015
หัก �nµÁ ºÉ° ¤ ¦ µ�µ ³  ¤ (458,484,910) (16,805,444) (372,491,119) (3,502,871,206) (212,395,218) (72,612,049) - (4,635,659,946)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 1,006,427,975 584,655 93,491,223 4,339,667,633 54,450,293 39,257,857 317,755,433 5,851,635,069



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

 Îµ®¦ �́�̧ ·Ê� »�ª �́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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15 �̧É�·��°µคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)

�µ¦ Á�̈ºÉ°�Å®ª �°��̧É�·��° µ�µ¦ Â̈ ³ ° »��¦ �r Îµ®¦ �́�̧ ·Ê� »�ª �́�̧É�31 �́�ª µ�¤��¦ ³ �°��oª ¥¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��́��̧Ê�(ต่อ)

งบการเงินเฉพาะบริษัท

�̧É�·�Â̈ ³ ค่าปรับปรุง ค่าปรับปรุง Á�¦ ºÉ°��́�¦ Á�¦ ºÉ°���Â�n�Â̈ ³

อาคาร �̧É�·� อาคาร และอุปกรณ์ อุปกรณ์สํานักงาน ยานพาหนะ งานระหว่างก่อสร้าง รวม

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

��ª �́�̧É�1 มกราคม พ.ศ. 2557

ราคาทุน 1,077,053,101 17,183,913 365,985,549 4,932,203,600 225,195,111 94,820,969 383,348,772 7,095,791,015

หัก �nµÁ ºÉ° ¤ ¦ µ�µ ³  ¤ (277,405,325) (16,248,780) (300,155,653) (2,070,031,843) (180,827,598) (70,623,015) - (2,915,292,214)

�nµÁ�ºÉ°�µ¦ �o° ¥�nµ - - - (3,700,000) - - - (3,700,000)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 799,647,776 935,133 65,829,896 2,858,471,757 44,367,513 24,197,954 383,348,772 4,176,798,801

 Îµ®¦ �́�̧ ·Ê� »�ª �́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 799,647,776 935,133 65,829,896 2,858,471,757 44,367,513 24,197,954 383,348,772 4,176,798,801

�ºÊ°  ·��¦ ¡́ ¥r� 2,562,700 206,186 14,121,846 193,465,190 13,002,187 7,185,589 131,387,050 361,930,748

�nµÁ ºÉ° ¤ ¦ µ�µ ·��¦ ¡́ ¥r(หมายเหตุ 31) (26,942,545) (271,075) (27,519,416) (423,439,471) (13,566,240) (4,791,311) - (496,530,058)

จาํหน่ายสินทรัพย์ - ราคาทุน - - - (154,106,794) (3,651,534) (7,603,163) - (165,361,491)

- �nµÁ ºÉ° ¤ ¦ µ�µ ³  ¤ - - - 59,232,797 3,619,034 7,334,015 - 70,185,846

ตดัจ่ายสินทรัพย์ - ราคาทุน - - (1,774,959) (16,629,001) (7,484,132) - - (25,888,092)

- �nµÁ ºÉ° ¤ ¦ µ�µ ³  ¤ - - 1,774,947 11,865,075 7,482,453 - - 21,122,475

การโอนระหวา่งกนั - - 8,642,306 404,258,059 - - (412,900,365) -

Ã°��̈�́�nµÁ�ºÉ°  Îµ¦ °��µ¦ �o° ¥�nµ - - - 3,700,000 - - - 3,700,000

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 775,267,931 870,244 61,074,620 2,936,817,612 43,769,281 26,323,084 101,835,457 3,945,958,229

��ª �́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ราคาทุน 1,079,615,801 17,390,099 386,974,742 5,359,191,054 227,061,632 94,403,395 101,835,457 7,266,472,180

หัก �nµÁ ºÉ° ¤ ¦ µ�µ ³  ¤ (304,347,870) (16,519,855) (325,900,122) (2,422,373,442) (183,292,351) (68,080,311) - (3,320,513,951)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 775,267,931 870,244 61,074,620 2,936,817,612 43,769,281 26,323,084 101,835,457 3,945,958,229



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

 Îµ®¦ �́�̧ ·Ê� »�ª �́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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15 �̧É�·��°µ�µ¦ Â̈ ³ ° »��¦ �r�- สุทธิ (ต่อ)

�µ¦ Á�̈ºÉ°�Å®ª �°��̧É�·��° µ�µ¦ Â̈ ³ ° »��¦ �r Îµ®¦ �́�̧ ·Ê� »�ª �́�̧É�31 ธนัวาคม ประ�°��oª ¥¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��́��̧Ê�(ต่อ)

งบการเงินเฉพาะบริษัท

�̧É�·�Â̈ ³ ค่าปรับปรุง ค่าปรับปรุง Á�¦ ºÉ°��́�¦ Á�¦ ºÉ°���Â�n�Â̈ ³

อาคาร �̧É�·� อาคาร และอุปกรณ์ อุปกรณ์สํานักงาน ยานพาหนะ งานระหว่างก่อสร้าง รวม

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

สําหรั��̧ ·Ê� »�ª �́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 775,267,931 870,244 61,074,620 2,936,817,612 43,769,281 26,323,084 101,835,457 3,945,958,229

�ºÊ°  ·��¦ ¡́ ¥r� - - 49,531,406 304,388,583 13,019,818 9,107,757 150,972,617 527,020,181

�nµÁ ºÉ° ¤ ¦ µ�µ ·��¦ ¡́ ¥r(หมายเหตุ 31) (26,942,545) (285,588) (32,722,530) (442,143,841) (14,359,610) (4,493,202) - (520,947,316)

จาํหน่ายสินทรัพย์ - ราคาทุน - - - (39,516,320) (4,004,161) (18,654,355) - (62,174,836)

- �nµÁ ºÉ° ¤ ¦ µ�µ ³  ¤ - - - 21,297,592 3,934,298 18,654,343 - 43,886,233

ตดัจ่ายสินทรัพย์ - ราคาทุน - - (1,289,381) (29,862,756) (744,629) - - (31,896,766)

- �nµÁ ºÉ° ¤ ¦ µ�µ ³  ¤ - - 1,289,378 19,427,483 706,165 - - 21,423,026

การโอนระหวา่งกนั - - 9,248,791 116,819,687 - - (126,068,478) -

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 748,325,386 584,656 87,132,284 2,887,228,040 42,321,162 30,937,627 126,739,596 3,923,268,751

��ª �́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ราคาทุน 1,079,615,801 17,390,099 444,465,558 5,711,020,248 235,332,660 84,856,797 126,739,596 7,699,420,759

หัก �nµÁ ºÉ° ¤ ¦ µ�µ ³  ¤ (331,290,415) (16,805,443) (357,333,274) (2,823,792,208) (193,011,498) (53,919,170) - (3,776,152,008)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 748,325,386 584,656 87,132,284 2,887,228,040 42,321,162 30,937,627 126,739,596 3,923,268,751



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
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15 �̧É�·��°µ�µ¦ Â̈ ³ ° »��¦ �r�- สุทธิ (ต่อ)

Ä�¦ ³ ®ª nµ��̧ ·Ê� »�ª �́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 �µ¦ �ºÊ°  ·��¦ ¡́ ¥r�°��¦ ·¬�́¥n° ¥Â®n�®�¹É�¦ ª ¤�µ¦ Å�o¤µ�¹É� ·��¦ ¡́ ¥r�µ¤  �́�µÁ�nµ

การเงินจาํนวน 2.16 ลา้นบาท (พ.ศ. 2557 : 27.77 ลา้นบาท) 

Ä�¦ ³ ®ª nµ��̧ ·Ê� »�ª �́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 �µ¦ �Îµ®�nµ¥ ·��¦ ¡́ ¥r�°��¦ ·¬�́¥n° ¥Â®n�®�¹É�¦ ª ¤ ¦ µ�µ�µ¤�́��̧�°��µ¦ �Îµ®�nµ¥

สินทรัพยภ์ายใตสั้ญญาขายและเช่ากลบัคืนจาํนวน 27.26 ลา้นบาท กาํไรสุทธิจากการจาํหน่ายสินทรัพยด์งักล่าวจาํนวน 0.51 ลา้นบาท 

ไดรั้บรู้เป็นรายไดร้อตดัจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายตลอดอายสัุญญาเช่า

ภาระผูกพนั

กลุ่มบริษัทได�้Îµ�°��̧É�·�° µ�µ¦ �Â̈ ³ Á�¦ ºÉ° ��́�¦  nª �®�¹É�Åª o�́���µ�µ¦ Á¡ ºÉ° เป็นหลักประกันเงินเบิกเกินบญัชี เงินกู้ยืมระยะยาว

Â̈ ³ Á�·��»�®¤»�Áª ¥̧��µ���µ�µ¦ ��¹É��¦ ³ �°��oª ¥¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��́��n° Å��̧Ê

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ราคาทุน ราคาทุน ราคาทุน ราคาทุน

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

บริษทัยอ่ย:

บริษทั ศรีไทยโมลดส์ จาํกดั 

- �̧É�·��° µ�µ¦ Â̈ ³ Á�¦ ºÉ°��́�¦ 26.2 26.2 - -

บริษทั ศรีไทย มิยากาวา จาํกดั

- �̧É�·��Â̈ ³ Á�¦ ºÉ°��́�¦ 291.5 317.8 - -



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
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16 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

 ·��¦ ¡́ ¥rÅ¤n¤�̧́ª �����ª �́�̧É�31 �́�ª µ�¤��¦ ³ �°��oª ¥¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��́��̧Ê

งบการเงนิรวม

¨ ·� ·��·ÍÂ̈ ³ Ã�¦ Â�¦ ¤ งานระหว่าง

�°¤ ¡ ·ª Á�° ¦ rÁ¡ ºÉ°Ä�o �·��́Ê�Ã�¦ Â�¦ ¤ สิทธิบัตรทางด้าน

ในการดาํเนินงาน คอมพวิเตอร์ เทคนิคการผลติ รวม

บาท บาท บาท บาท

��ª �́�̧É�1 มกราคม พ.ศ. 2557

ราคาทุน 133,317,000 1,384,550 39,289,855 173,991,405

หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (103,827,654) - (20,415,589) (124,243,243)

ค่าÁ�ºÉ°�µ¦ �o° ¥�nµ (364,803) - - (364,803)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 29,124,543 1,384,550 18,874,266 49,383,359

 Îµ®¦ �́�̧ ·Ê� »�ª �́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 29,124,543 1,384,550 18,874,266 49,383,359

�ºÊ°  ·��¦ ¡́ ¥rÅ¤n¤ �̧́ª �� 7,613,450 10,021,913 - 17,635,363

ค่าตดัจาํหน่าย (10,666,690) - (3,808,985) (14,475,675)

ตดัจ่ายสินทรัพย์ - ราคาทุน (10,128,558) (72,000) (1,200,000) (11,400,558)

- ค่าตดัจาํหน่ายสะสม 10,128,558 - 1,200,000 11,328,558

โอนระหวา่งกนั 2,624,550 (2,624,550) - -

Ã°��̈�́�nµÁ�ºÉ°  Îµ¦ °��µ¦ �o° ¥�nµ 364,803 - - 364,803

ผลต่างจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 880 - - 880

ราคาตามบญัชีสุทธิปลายปี 29,061,536 8,709,913 15,065,281 52,836,730

��ª �́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ราคาทุน 134,183,958 8,709,913 38,089,855 180,983,726

หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (105,122,422) - (23,024,574) (128,146,996)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 29,061,536 8,709,913 15,065,281 52,836,730

 Îµ®¦ �́�̧ ·Ê� »�ª �́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 29,061,536 8,709,913 15,065,281 52,836,730

�ºÊ°  ·��¦ ¡́ ¥rÅ¤n¤ �̧́ª �� 4,011,293 4,337,936 - 8,349,229

ค่าตดัจาํหน่าย (11,694,176) - (3,808,985) (15,503,161)

ตดัจ่ายสินทรัพย์ - ราคาทุน (39,848,797) - - (39,848,797)

- ค่าตดัจาํหน่ายสะสม 39,483,994 - - 39,483,994

โอนระหวา่งกนั 10,387,982 (10,387,982) - -

ผลต่างจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 122,470 - - 122,470

ราคาตามบญัชีสุทธิปลายปี 31,524,302 2,659,867 11,256,296 45,440,465

��ª �́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ราคาทุน 107,987,663 2,659,867 38,089,855 148,737,385

หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (76,463,361) - (26,833,559) (103,296,920)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 31,524,302 2,659,867 11,256,296 45,440,465



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

 Îµ®¦ �́�̧ ·Ê� »�ª �́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

63

16 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ (ต่อ)

 ·��¦ ¡́ ¥rÅ¤n¤�̧́ª �����ª �́�̧É�31 �́�ª µ�¤��¦ ³ �°��oª ¥¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��́��̧Ê�(ต่อ)

งบการเงนิเฉพาะบริษัท

¨ ·� ·��·ÍÂ̈ ³ Ã�¦ Â�¦ ¤

�° ¤ ¡ ·ª Á�° ¦ rÁ¡ ºÉ°Ä�o งานระหว่างต�ิ�́Ê� สิทธิบัตรทางด้าน

ในการดาํเนินงาน โปรแกรมคอมพวิเตอร์ เทคนิคการผลติ รวม

บาท บาท บาท บาท

��ª �́�̧É�1 มกราคม พ.ศ. 2557

ราคาทุน 104,390,602 1,384,550 39,289,855 145,065,007

หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (85,170,187) - (20,415,589) (105,585,776)

ค่าÁ�ºÉอการดอ้ยค่า (364,803) - - (364,803)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 18,855,612 1,384,550 18,874,266 39,114,428

 Îµ®¦ �́�̧ ·Ê� »�ª �́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 18,855,612 1,384,550 18,874,266 39,114,428

�ºÊ°  ·��¦ ¡́ ¥rÅ¤n¤ �̧́ª �� 403,490 3,284,500 - 3,687,990

ค่าตดัจาํหน่าย (6,771,676) - (3,808,985) (10,580,661)

ตดัจ่ายสินทรัพย ์- ราคาทุน (8,416,628) (72,000) (1,200,000) (9,688,628)

- ค่าตดัจาํหน่ายสะสม 8,416,628 - 1,200,000 9,616,628

โอนระหวา่งกนั 2,624,550 (2,624,550) - -

โอนกลบัค่าÁ�ºÉ°  Îµ¦ °��µ¦ �o° ¥�nµ 364,803 - - 364,803

ราคาตามบญัชีสุทธิปลายปี 15,476,779 1,972,500 15,065,281 32,514,560

��ª �́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ราคาทุน 99,002,014 1,972,500 38,089,855 139,064,369

หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (83,525,235) - (23,024,574) (106,549,809)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 15,476,779 1,972,500 15,065,281 32,514,560

 Îµ®¦ �́�̧ ·Ê� »�ª �́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 15,476,779 1,972,500 15,065,281 32,514,560

�ºÊ°  ·��¦ ¡́ ¥rÅ¤n¤ �̧́ª �� 2,429,092 1,371,301 - 3,800,393

ค่าตดัจาํหน่าย (6,488,038) - (3,808,985) (10,297,023)

ตดัจ่ายสินทรัพย ์- ราคาทุน (39,665,797) - - (39,665,797)

- ค่าตดัจาํหน่ายสะสม 39,300,994 - - 39,300,994

โอนระหวา่งกนั 2,516,250 (2,516,250) - -

ราคาตามบญัชีสุทธิปลายปี 13,569,280 827,551 11,256,296 25,653,127

��ª �́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ราคาทุน 64,281,559 827,551 38,089,855 103,198,965

หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (50,712,279) - (26,833,559) (77,545,838)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 13,569,280 827,551 11,256,296 25,653,127



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
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17 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

£µ¬Á̧�·�Å�o¦ °�µ¦ �́��́��̧�Îµ�ª ��µ��̈Â���nµ��́Éª �¦ µª �µ¤ ª ·�̧®�̧Ê ·�Ã�¥Ä�o° �́¦ µ£µ¬ ¦̧ o° ¥¨ ³  15.00 ถึง 20.00 (พ.ศ. 2557 : ร้อยละ 

15.00 ถึง 30.00)  

£µ¬Á̧�·�Å�o¦ °�µ¦ �́��́��̧���ª �́�̧É�31 �́�ª µ�¤��¦ ³ �°��oª ¥¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��́��̧Ê

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 17.1 109,997,440 107,108,542 86,497,335 75,933,910

®�̧Ê ·�£µ¬Á̧�·�Å�o¦ ° �́��́��̧ 17.2 (3,716,000) (9,404,000) (3,716,000) (9,404,000)

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 106,281,440 97,704,542 82,781,335 66,529,910



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
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17 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)

17.1 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

�µ¦ Á�̈ Ȩ́¥�Â�̈��°� ·��¦ ¡́ ¥r£µ¬Á̧�·�Å�o¦ ° �́��́��̧¤ ¦̧ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��́��n° Å��̧Ê

งบการเงนิรวม

£µ¬Á̧¡ ·É¤��̈�� £µ¬Á̧¡ ·É¤��̈�� ผลต่างจากการ £µ¬Á̧¡ ·É¤��̈�� £µ¬Á̧¡ ·É¤��̈�� ผลต่างจากการ

1 มกราคม ในกาํไรหรือ ในกาํไรขาดทุน แปลงค่าเงนิตรา 31 ธันวาคม ในกาํไรหรือ ในกาํไรขาดทุน แปลงค่าเงนิตรา 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2557 ขาดทุน Á�È�Á ¦ È�° ºÉ� ต่างประเทศ พ.ศ. 2557 ขาดทุน Á�È�Á ¦ È�° ºÉ� ต่างประเทศ พ.ศ. 2558

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ขาดทุนสะสมทางภาษี 9,732,362 2,776,735 - (427,729) 12,081,368 (12,683,685) - 602,317 -

�nµÁ�ºÉ°�µ¦ �o° ¥�nµ�°�Á�·�̈��»���� 25,349,950 - - - 25,349,950 (1,172,979) - - 24,176,971

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 62,110,589 (2,796,986) - - 59,313,603 7,056,171 9,413,911 - 75,783,685

° ºÉ�Ç 7,693,348 2,670,273 - - 10,363,621 (398,137) - 71,300 10,036,784

104,886,249 2,650,022 - (427,729) 107,108,542 (7,198,630) 9,413,911 673,617 109,997,440

งบการเงนิเฉพาะบริษัท

£µ¬Á̧¡ ·É¤��̈�� £µ¬Á̧¡ ·É¤��̈�� £µ¬Á̧¡ ·É¤��̈�� £µ¬Á̧¡ ·É¤��̈��

1 มกราคม ในกาํไรหรือ ในกาํไรขาดทุน 31 ธันวาคม ในกาํไรหรือ ในกาํไรขาดทุน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2557 ขาดทุน Á�È�Á ¦ È�° ºÉ� พ.ศ. 2557 ขาดทุน Á�È�Á ¦ È�° ºÉ� พ.ศ. 2558

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

�nµÁ�ºÉ°�µ¦ �o° ¥�nµ�°�Á�·�̈��»���� 25,349,950 - - 25,349,950 (1,172,979) - 24,176,971

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 53,046,953 (3,207,734) - 49,839,219 5,175,609 6,560,795 61,575,623

° ºÉ�Ç 744,741 - - 744,741 - - 744,741

79,141,644 (3,207,734) - 75,933,910 4,002,630 6,560,795 86,497,335

 ·��¦ ¡́ ¥r£µ¬ Á̧�·�Å�o¦ ° �́��́��̧ Îµ®¦ �́¦ µ¥�µ¦ �µ��»��µ�£µ¬�̧̧É¥�́Å¤nÅ�oÄ�o¥�Å��³ ¦ �́¦ ¼oÅ¤nÁ�·��Îµ�ª��̧ÉÁ�È�Å�Å�o�n°��oµ�Â�nª nµ�³ ¤�̧Îµไรทางภาษีใ�°�µ��Á¡ ¥̧�¡ ° �̧É�³ Ä�o�¦ ³ Ã¥��r�µ�£µ¬�̧́Ê�กลุ่มบริษทั

ไม่ไดรั้บรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดจ้าํนวน 21,072,530 บาท (พ.ศ. 2557 : 3,543,787 �µ����̧ÉÁ�·��µ�¦ µ¥�µ¦ �µ��»��Îµ�ª� 81,849,810 บาท (พ.ศ. 2557 : 17,718,933 �µ����̧É µ¤µ¦ �¥�Å�Á¡ ºÉ°®�́�̈��́��ÎµÅ¦ �µ�£µ¬¸

ในอนาคต โดยรายการขาดทุนทางภาษีดงักล่าวจะหมดอายใุน พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2563  
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17 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)

17.2 ®�̧Ê ·�£µ¬Á̧�·�Å�o¦ ° �́��́��̧

�µ¦ Á�̈ Ȩ́¥�Â�̈��°�®�̧Ê ·�£µ¬Á̧�·�Å�o¦ ° �́��́��̧�¤ ¦̧ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��́��n° Å��̧Ê

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

£µ¬Á̧¡ ·É¤��̈�) £µ¬Á̧¡ ·É¤��̈��

1 มกราคม ในกาํไรขาดทุน 31 ธันวาคม ในกาํไรขาดทุน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2557 Á�È�Á ¦ È�° ºÉ� พ.ศ. 2557 Á�È�Á ¦ È�° ºÉ� พ.ศ. 2558

บาท บาท บาท บาท บาท

Á�·�̈��»�Á�ºÉ°�µ¥ 10,724,000 (1,320,000) 9,404,000 (5,688,000) 3,716,000

17.3 ภาษีเงินได้

£µ¬Á̧�·�Å�o Îµ®¦ �́�̧ ·Ê� »�ª �́�̧É�31 �́�ª µ�¤��¦ ³ �°��oª ¥¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��́��̧Ê�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

บาท บาท บาท บาท

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั 72,892,488 54,726,691 29,485,371 18,617,761

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  

   - สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี (หมายเหตุ 17.1) 7,198,630 (2,650,022) (4,002,630) 3,207,734

- ®�̧Ê ·�£µ¬Á̧�·�Å�o¦ ° �́��́��̧��®¤µ¥Á®�»�17.2) - - - -

80,091,118 52,076,669 25,482,741 21,825,495
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17 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)

17.3 ภาษีเงินได้ (ต่อ)

�µ¦ �¦ ³ ��¥°�£µ¬�̧̧É�Îµ�ª ��µ��ÎµÅ¦  »��·�µ��́��̧Ä®oÁ�È�£µ¬�̧̧É�Îµ�ª ��µ��ÎµÅ¦ �µ�£µ¬�̧Â ��Å�o�́��̧Ê

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

บาท บาท บาท บาท

กาํไรก่อนภาษี 558,323,530 539,555,476 470,155,607 433,268,125

อตัราภาษี ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20

�̈�¼��°��ÎµÅ¦ �µ��́��̧�́�° �́¦ µ£µ¬�̧̧ÉÄ�o 111,664,706 107,911,095 94,031,121 86,653,625

�̈�¦ ³ ���µ�¦ µ¥Å�o�̧ÉÅ�o¦ �́¥�Áª o�£µ¬Á̧�·�Å�o®¦ º°

¦ µ¥�nµ¥�̧É¤ ̧ ·��·®�́Å�oÁ¡ ·É¤�¹Ê� (11,882,306) (11,247,071) (76,702,388) (49,578,306)

�nµÄ�o�nµ¥�̧ÉÅ¤n µ¤µ¦ �®�́�µ�£µ¬Å̧�o 28,964,884 12,042,535 17,924,932 10,199,971

�ÎµÅ¦ �̧ÉÅ�o¦ �́¥�Áª o�£µ¬Á̧�·�Å�o�µ¤ ·��·¡ ·Á«¬

�̧ÉÅ�o¦ �́�µ��µ¦  n�Á ¦ ·¤�µ¦ ¨ ��»� (33,900,905) (47,088,823) (9,770,924) (25,449,795)

�µ¦ Ä�o�µ��»� ³  ¤�µ�£µ¬�̧̧É¥�́Å¤nÁ�¥¦ �́¦ ¼o

เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีในงวดก่อน 8,163,300 1,115,915 - -

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย (15,738,161) (12,633,087) - -

�̈�¦ ³ ���µ�£µ¬Á̧�ºÉ°��µ�° �́¦ µ£µ¬�̧̧ÉÂ���nµ��́� (7,180,400) 1,976,105 - -

ภาษีเงินได ้ 80,091,118 52,076,669 25,482,741 21,825,495

° �́¦ µ£µ¬�̧̧ÉÂ�o�¦ ·��́ª Á�̈Ȩ́¥�̧ÉÄ�o Îµ®¦ �́�̈»n¤�¦ ·¬�́Â̈ ³ �¦ ·¬�́��º°�° �́¦ µ¦ o° ¥¨ ³ �14.34 และร้อยละ 5.42 ตามลาํดบั (พ.ศ. 2557 : ร้อยละ 9.65 

และร้อยละ 5.04 ตามลาํดบั)  
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18 สิทธิการเช่า - สุทธิ

 ·��·�µ¦ Á�nµ�̧É�·��°��Srithai Superware Manufacturing Private Limited �¹É�Á�È��¦ ·¬�́¥n° ¥�¤ ¦̧ ³ ¥³ Áª ¨ µ�99 ปี บริษทัย่อยไดช้าํระค่า

สิทธิการเช่าเป็นจาํนวนเงิน 98.46 ลา้นอินเดียรูปี หรือเทียบเท่ากบั 48.72 ลา้นบาท  

 ·��·�µ¦ Á�nµ�̧Éดินของ Srithai (Hanoi) Company Limited �¹É�Á�È��¦ ·¬�́¥n° ¥โดยออ้ม มีระยะเวลา 43 ปี บริษทัย่อยโดยออ้มไดช้าํระค่า

สิทธิการเช่าเป็นจาํนวนเงิน 42,038.65 ลา้นเวยีดนามดอง หรือเทียบเท่ากบั 63.06 ลา้นบาท 

 ·��·�µ¦ Á�nµ���ª �́�̧É�31 �́�ª µ�¤��¦ ³�°��oª ¥¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��́��̧Ê

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
บาท บาท

 ·��·�µ¦ Á�nµ nª ��̧É�¦ ��Îµ®��£µ¥Ä�®�¹É��̧
�Â ��° ¥¼nÄ�̈¼�®�̧Ê° ºÉ��- บุคคลภายนอก) 1,950,695 476,736

 ·��·�µ¦ Á�nµ nª ��̧É�¦ ��Îµ®��Á�·��ª nµ®�¹É��̧ 112,665,240 46,243,403

รวมสิทธิการเช่า - สุทธิ 114,615,935 46,720,139

�µ¦ Á�̈Ȩ́¥�Â�̈��°� ·��·�µ¦ Á�nµ Îµ®¦ �́�̧ ·Ê� »�ª �́�̧É�31 �́�ª µ�¤��¦ ³�°��oª ¥¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��́��̧Ê

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
บาท บาท

ราคาตามบญัชีตน้ปี – สุทธิ 46,720,139 48,330,147
 ·��·�µ¦ Á�nµÁ¡ ·É¤�¹Ê� 63,446,491 -
ค่าตดัจาํหน่าย (1,950,695) (513,643)
ผลต่างจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 6,400,000 (1,096,365)

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 114,615,935 46,720,139

19 Á�·��¼o¥º¤ ¦ ³ ¥³  Ế�

Á�·��¼o¥º¤ ¦ ³ ¥³  Ế����ª �́�̧É�31 �́�ª µ�¤��¦ ³ �°��oª ¥¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��́��̧Ê

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

 บาท บาท บาท บาท

Á�·��¼o¥º¤ ¦ ³ ¥³  Ế��µ���µ�µ¦

   - เงินบาท 1,690,000,000 1,364,000,000 1,690,000,000 1,330,000,000

   - เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 44,440,000 88,299,200 - -

   - เงินเวยีดนามดอง 17,163,200 - - -

Á�·��¼o¥º¤ ¦ ³ ¥³  Ế� 1,751,603,200 1,452,299,200 1,690,000,000 1,330,000,000
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19 Á�·��¼o¥º¤ ¦ ³ ¥³  Ế�(ต่อ)

��ª �́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 Á�·��¼o¥º¤ ¦ ³ ¥³  Ế��µ���µ�µ¦ Ä��¦ ³ Á�«�̧ÉÁ�È�Á�·��µ���Îµ�ª ��1,690.00 ล้านบาท (พ.ศ. 2557 : 

1,364.00 ¨ oµ��µ���Á�È��́Ìª  �́�µÄ�oÁ�·�Â��Á¦ ¥̧��º�Á¤ºÉ°�ª ��µ¤�Â̈ ³ Â��¤ °̧ µ¥»Å¤nÁ�·��3 Á�º°��¤�̧°�Á�̧Ê¥Ä�° �́¦ µ���̧É�̈°�° µ¥»Á�·��¼o�

(พ.ศ. 2557 : �°�Á�̧Ê¥° �́¦ µ���̧É�̈°�° µ¥»Á�·��¼o��

��ª �́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 Á�·��¼o¥º¤ ¦ ³ ¥³  Ế��°��¦ ·¬�́¥n° ¥Ä��nµ��¦ ³ Á�«�̧ÉÁ�È�Á�·��° ¨ ลาร์สหรัฐอเมริกาจาํนวน 1.23 ลา้นดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่าเงินบาทจาํนวน 44.44 ลา้นบาท Â̈ ³ Á�·��¼o¥º¤ ¦ ³ ¥³  Ế��̧ÉÁ�È�Á�·�Áª ¥̧��µ¤�°���Îµ�ª��10,727.00 ลา้นเวียดนามดอง 

หรือเทียบเท่าเงินบาทจาํนวน 17.16 ลา้นบาท (พ.ศ. 2557 : เป็นเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาจาํนวน 2.58 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือ

เทียบเท่าเงินบาทจาํนวน 88.30 ลา้นบาท) เป็นสัญญาเงินกูย้ืม¦ ³ ¥³  Ế�° µ¥»Å¤nÁ�·��6 Á�º°��¤�̧°�Á�̧Ê¥Ä�อตัรา LIBOR �ª� nª �Á¡ ·É¤ Â̈ ³

อตัรา Cost of Fund �°���µ�µ¦ ¡ µ�·�¥rÂ®n�®�¹É�Ä��¦ ³ Á�«Áª ¥̧��µ¤�ª� nª �Á¡ ·É¤�(พ.ศ. 2557 : ¤�̧°�Á�̧Ê¥Ä�° �́¦ µLIBOR�ª� nª �Á¡ ·É¤

และ�ÎÊµ�¦ ³ �́�Ã�¥�¦ ·¬�́�«¦ Å̧�¥�»�Á�° ¦ rÂª ¦ r��Îµ�́���¤®µ���)

¤ ¼̈�nµ¥»�·�¦ ¦ ¤�°�Á�·��¼o¥º¤ ¦ ³ ¥³  Ế�¤ ¤̧ ¼̈�nµÁ�nµ�́�¦ µ�µ�µ¤�́��̧�Á�ºÉองจากผลกระทบของอตัราคิดลดไม่มีสาระสาํคญั 

20 เงินกู้ยืมระยะยาว

Á�·��¼o¥º¤ ¦ ³ ¥³ ¥µª ���ª �́�̧É�31 ธนัวาคม ประกอบดว้ยรา¥¨ ³ Á° ¥̧��́��̧Ê

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

 บาท บาท บาท บาท

เงินกูย้มืระยะยาว 

- เงินบาท 2,376,323,161 2,230,143,661 2,121,434,280 1,893,248,880

- เงินเวยีดนามดอง จาํนวน 69,284 ลา้นเวยีดนามดอง 

     (พ.ศ. 2557 : 86,573 ลา้นเวยีดนามดอง) 110,854,400 138,516,800 - -

- เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา จาํนวน 4.67 ลา้น 

     ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2557 : 6.04  

     ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) 168,489,600 206,438,400 - -

รวมเงินกูย้ืมระยะยาว 2,655,667,161 2,575,098,861 2,121,434,280 1,893,248,880
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20 เงินกู้ยืมระยะยาว (ต่อ)

�µ¦ Á�̈ Ȩ́¥�Â�̈��°�Á�·��¼o¥º¤ ¦ ³ ¥³ ¥µª  Îµ®¦ �́�̧ ·Ê� »�ª �́�̧É�31 �́�ª µ�¤��¦ ³ �°��oª ¥¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��́��̧Ê

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

 บาท บาท บาท บาท

ราคาตามบญัชีตน้ปี 2,575,098,861 3,030,291,539 1,893,248,880 2,400,840,818

Á�·��¼oÁ¡ ·É¤ 805,245,700 184,800,000 800,000,000 -

จ่ายชาํระคืน (734,461,400) (642,781,478) (571,814,600) (507,591,938)

ผลต่างจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 9,784,000 2,788,800 - -

ราคาตามบญัชีปลายปี 2,655,667,161 2,575,098,861 2,121,434,280 1,893,248,880

Á�·��¼o¥º¤ ¦ ³ ¥³ ¥µª ¤�̧Îµ®���Îµ¦ ³ �º��́��̧Ê

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

 บาท บาท บาท บาท

Á�·��¼o¥º¤�̧É�¹��Îµ®���Îµ¦ ³ £µ¥Ä�®�¹É��̧ 660,968,721 619,919,200 496,852,000 472,245,600

Á�·��¼o¥º¤�̧É�¹��Îµ®���Îµ¦ ³ Á�·��ª nµ�1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 1,184,094,140 1,031,499,061 911,517,280 711,298,280

Á�·��¼o¥º¤�̧É�¹��Îµ®���Îµ¦ ³ Á�·��ª nµ�3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 758,848,600 780,015,000 663,065,000 575,705,000

Á�·��¼o¥º¤�̧É�¹��Îµ®���Îµ¦ ³ Á�·��ª nµ�5 ปี 51,755,700 143,665,600 50,000,000 134,000,000

1,994,698,440 1,955,179,661 1,624,582,280 1,421,003,280

รวมเงินกูย้มืระยะยาว 2,655,667,161 2,575,098,861 2,121,434,280 1,893,248,880
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20 เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ)

Á�·��¼o¥º¤ ¦ ³ ¥³ ¥µª ¤�̧o°�Îµ®��Â̈ ³ Á�ºÉ°�Å��°� �́�µÁ�·��¼o�́��n°Å��̧Ê

งบการเงนิรวม

Á�·��¼o¥º¤ ¦ ³ ¥³ ¥µª ���ª �́�̧É

สัญญา 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

เงนิกู้ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 วตัถุประสงค์

¦ µ¥�µ¦ �̧É (ล้านบาท) (ล้านบาท) บริษัท ของเงนิกู้ วงเงนิรวม ° �́¦ µ�°�Á�̧Ê¥Â̈ ³ ¦ ³ ¥³ Áª ¨ µ�Îµ¦ ³ �º� �µ¦ �ÎÊµ�¦ ³ �́�Â̈ ³ ®¨ �́�¦ ³ �́�

บริษทัใหญ่

1 2,121.43 1,893.25 บริษทั ศรีไทย 

   ซุปเปอร์แวร์  

จาํกดั (มหาชน)

Á¡ ºÉ° ลงทุนใน

การปรับปรุงอาคาร 

Á�¦ ºÉ°��́�¦ แมพ่ิมพ ์อุปกรณ์

การผลิต และการลงทุน 

ในบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ

3,928.22

ลา้นบาท 

(สญัญาเงินกู ้17 ฉบบั 

รวม 18 วงเงิน) 

วงเงินกู ้6 วงเงิน ¤ °̧ �́¦ µ�°�Á�̧Ê¥���̧É�̈°�° µ¥»Á�·��¼o

วงเงินกู ้12 ª �Á�·���¤°̧ �́¦ µ�°�Á�̧Ê¥�́Ê�Â��°�́¦ µ�MLR หกั

ส่วนลด อตัรา THBFIX 3 Á�º°��ª � nª �Á¡ ·É¤  อตัรา FDR 6 เดือน

�ª� nª�Á¡ ·É¤�Â̈ ³ อตัรา BIBOR 3 Á�º°��ª� nª�Á¡ ·É¤

ชาํระคืนเงินตน้ทุก 3 เดือน โดย�ª�Â¦ �Á¦ ·É¤�Îµ¦ ³ �́Ê�Â�n

เดือนกนัยายน พ.ศ. 2552 Â̈ ³  ·Ê� »�Ä��̧�¡ �«��2564

�¦ ·¬�́�o°�Å¤n�Îµ�·�·�¦ ¦ ¤Ä�Ç�Á¡ ºÉ°�n° Ä®oÁ�·�£µ¦ ³ �¼�¡ �́®¦ º°

 ·��·Ä�Ç�Ä��̧É�·�¡ ¦ o° ¤  ·É��̈¼� ¦ oµ�Â̈ ³ Á�¦ ºÉ°��́�¦ �́Ê�®¤��°�

�¦ ·¬�́�́Ê��̧É¤ °̧ ¥¼nÄ��́��»�́�®¦ º° �̧É�³ ¤�̧¹Ê�Ä�°�µ��Áª o�

Â�n�³ Å�o¦ �́�ª µ¤¥·�¥° ¤�µ��¼oÄ®o ·�Á�ºÉ°

บริษทัยอ่ยในประเทศ

2 17.77 14.80 บริษทั ศรีไทย 

โมลดส์ จาํกดั

Á¡ ºÉ°�Îµ¦ ³ �nµ�n°  ¦ oµ�° µ�µ¦ 20.00

ลา้นบาท 

อตัรา MLR หกัส่วนลด

ชาํระคืนเงินตน้ทุก 3 Á�º°��Ã�¥�ª �Â¦ �Á¦ ·É¤�Îµ¦ ³ �́Ê�Â�n

เดือนมกราคม พ.ศ. 2558  ·Ê� »��̧�¡ �«��2565

�¦ ·¬�́¥n° ¥�Îµ�°��̧É�·�Â̈ ³  ·É��̈¼� ¦ oµ��̧É¤ °̧ ¥¼nÂ̈ oª Â̈ ³ �̧Éปลูกสร้าง

�¹Ê�Ä®¤n���̧É�·��́��̈nµª���µ¤�̧ÉÅ�o�̈nµª Åª oÄ�®¤µ¥Á®�»�14 และ 15) 
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20 เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ)

เงินกูย้ืมระย³ ¥µª ¤�̧o°�Îµ®��Â̈ ³ Á�ºÉ°�Å��°� �́�µÁ�·��¼o�́��n°Å��̧Ê�(ต่อ)

งบการเงนิรวม
Á�·��¼o¥º¤ ¦ ³ ¥³ ¥µª ���ª �́�̧É

สัญญา 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
เงนิกู้ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 วตัถุประสงค์

¦ µ¥�µ¦ �̧É (ล้านบาท) (ล้านบาท) บริษัท ของเงนิกู้ วงเงนิรวม ° �́¦ µ�°�Á�̧Êยและระยะเวลาชําระคนื �µ¦ �ÎÊµ�¦ ³ �́�Â̈ ³ ®¨ �́�¦ ³ �́�

บริษทัยอ่ยในประเทศ
3 237.12 303.35 บริษทั ศรีไทย 

มิยากาวา จาํกดั
โครงการอนุรักษ์
¡ ¨ �́�µ�Â̈ ³ Á¡ ºÉ°
�Îµ¦ ³ �nµÁ�¦ ºÉ°��́�¦
และค่าก่อสร้างอาคาร

381.70
ลา้นบาท 

° �́¦ µ�°�Á�̧Ê¥¤ �̧́Ê�Â�����̧É�Â̈ ³ ° �́¦ µ�MLR หกัส่วนลด

ชาํระคืนเงินตน้ทุกเดือนและทุก 3 เดือน โดยงวดแรก Á¦ ·É¤�Îµ¦ ³
�́Ê�Â�nÁ�º°��¦ ��µ�¤�¡ �«��2553  ·Ê� »�Ä��̧�¡ �«��2563

บริษัทย่อยจํานอง�̧É�·�Â¨ ³ Á�¦ ºÉ° ��́�¦ ���µ¤ �̧É�̈nµª Åª oÄ�
หมายเหตุ 15) และ�¦ ·¬�́�o°�Å¤n�Îµ�̧É�·��Îµ�ª ��2 แปลง พร้อม
 ·É��̈¼� ¦ oµ�อาคารโรงงานไปทาํนิติกรรมใด  ๆหรือก่อให้เกิดภาระ
ผูกพนัใดๆ �́��»��̈®¦ º°�·�·�»��̈° ºÉ���̈°�° µ¥» �́�µÁ�·��¼o�
Áª o�Â�n�·�·�¦ ¦ ¤Å�o�Îµ�¹Ê��́���µ�µ¦ �¼oÄ®o�¼o

4 - 18.75 บริษทั พี.อี.ที. บโลว ์
จาํกดั

Á¡ ºÉ°�Îµ¦ ³ �nµÁ�¦ ºÉ°��́�¦ Â̈ ³
อุปกรณ์การผลิต 

25.00
ลา้นบาท 

° �́¦ µ�°�Á�̧Ê¥ MLR หกัส่วนลด ของธนาคารในประเทศ

ชาํระคืนเงินต้นทุก 3 เดือน โดยงวดแรก Á¦ ·É¤�Îµ¦ ³ �́Ê�Â�nÁ�º°�
กนัยายน พ.ศ. 2556  ·Ê� »��̧�¡ �«��2562�́Ê��̧ÊÄ�¦ ³ ®ª nµ��̧�¡ �«��2558
�¦ ·¬�́¥n° ¥Å�o�Îµ¦ ³ �º�Á�·��o��n°��Îµ®���́Ê��Îµ�ª �

®¨ �́�¦ ³ �́�Á�·¤�̧ÉÁ�È��µ¦ �ÎÊµ�¦ ³ �́�Ã�¥��¦ ·¬�́�«¦ Å̧�¥�»�Á�° ¦ r
แวร์ จํากัด (มหาชน) ได้ถูกยกเลิกในระหว่างปี  พ.ศ. 2558
Á�ºÉ°��µ��¦ ·¬�́¥n° ¥Å¤n¤ £̧µ¦ ³ ®�̧Ê��Â®¨ º°
(พ.ศ. 2557 : �ÎÊµ�¦ ³ �́�Ã�¥��¦ ·¬ �́�«¦ Å̧�¥�»�Á�° ¦ rÂª ¦ r��Îµ�́��
(มหาชน))

บริษทัยอ่ยต่างประเทศ
5 279.35

(69,284.00 ลา้น
เวียดนามดอง
และ 4.67 ลา้น

ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา) 

344.95
(86,573.00 ลา้น
เวียดนามดอง 
และ 6.04 ลา้น

ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา) 

Srithai (Vietnam)
Company Limited

Á¡ ºÉ°�Îµ¦ ³ �nµ
Á�¦ ºÉ°��́�¦ Â̈ ³
อุปกรณ์การผลิต 

104,140.00
ลา้นเวียดนามดอง 

และ 8.78 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา   
(พ.ศ. 2557 : 

104,140.00 ลา้น
เวียดนามดอง และ 
8.78 ลา้นดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา)

อัตราร้อยละ Cost of Fund�ª� nª �Á¡ ·É¤��°���µ�µ¦ Â®n�®�¹É�Ä�
ประเทศเวียดนาม 

ชําระคืนเงินต้นทุก 3 Á�º°��Ã�¥�ª �Â¦ �Á¦ ·É¤�Îµ¦ ³ �́Ê�Â�nÁ�º°��
ธนัวาคม พ.ศ. 2554  ·Ê� »���̧�¡ �«��2563

®¨ �́�¦ ³ �́�Á�·¤�̧ÉÁ�È��µ¦ �ÎÊµ�¦ ³ �́�Ã�¥�¦ ·¬�́�«¦ Å̧�¥�»�Á�อร์แวร์

จํากัด (มหาชน) ได้ถูกยกเลิกในระหว่างปี พ.ศ. 2558 �́Ê��̧Ê

บริษัทย่อย�o°�Å¤n�Îµ�·�·�¦ ¦ ¤ Ä�Ç�Á¡ ºÉ°�n° Ä®oÁ�·�£µ¦ ³ �¼�¡ �́

®¦ º°  ·��·Ä�Ç�Ä��̧É�·�¡ ¦ o° ¤  ·É��̈ ¼� ¦ oµ�Â¨ ³ Á�¦ ºÉ° ��́�¦

�́Ê�®¤��°��¦ ·¬�́�́Ê��̧É¤ °̧ ¥¼nÄ��́��»�́�®¦ º° �̧É�³ ¤�̧¹Ê�Ä�°�µ��

เวน้แต่จะไดรั้บความยินย° ¤�µ��¼oÄ®o ·�Á�ºÉ°

(พ.ศ. 2557 : �ÎÊµ�¦ ³ �́�Ã�¥��¦ ·¬ �́�«¦ Å̧�¥�»�Á�° ¦ rÂª ¦ r��Îµ�́��
(มหาชน))

รวม 2,655.67 2,575.10

�́Ê��̧Ê��¦ ·¬�́Â̈ ³ �¦ ·¬�́¥n° ¥�³�o°���·�́�·�µ¤Á�ºÉ°�Å��̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́�Á�·��¼o¥º¤ ¦ ³ ¥³ ¥µª ° ºÉ�Ç��µ¤�̧É¦ ³ �»Åª oÄ� �́�µ
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20 เงินกู้ยืมระยะยาว (ต่อ) 

�ª µ¤Á Ȩ́¥��µ�° �́¦ µ�°�Á�̧Ê¥�°�Á�·��¼o¥º¤�°��̈»n¤�¦ ·¬�́Â̈ ³ �¦ ·¬�́��¦ ³ �°��oª ¥¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��́��̧Ê

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

 บาท บาท บาท บาท

เงินกูย้มื

° �́¦ µ���̧É 1,035,126,461 330,440,061 1,030,949,280 320,622,880

อตัราลอยตวั 1,620,540,700 2,244,658,800 1,090,485,000 1,572,626,000

2,655,667,161 2,575,098,861 2,121,434,280 1,893,248,880

° �́¦ µ�°�Á�̧Ê¥�̧ÉÂ�o�¦ ·����ª �́�̧ÉÄ���Â ���µ�³�µ¦ Á�·�¤�̧́��̧Ê

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

บาท บาท บาท บาท

เงินกูย้มืจากธนาคาร ร้อยละ 2.81 ถึง ร้อยละ 4.00 ถึง ร้อยละ 2.81 ถึง ร้อยละ 3.36 ถึง

 ร้อยละ 9.50 ร้อยละ 11.50 ร้อยละ 5.50 ร้อยละ 6.25

Á�·��¼o¥º¤ ¦ ³ ¥³ ¥µª ¤ ¦̧ µ�µ�µ¤�́��̧Â̈ ³ ¤ ¼̈�nµ¥»�·�¦ ¦ ¤�́��n° Å��̧Ê

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

เงินกูย้มืระยะยาว - ราคาตามบญัชี 2,655.67 2,575.10 2,121.43 1,893.25

เงินกูย้มืระยะยาว - มลูค่ายติุธรรม 2,529.91 2,443.59 1,999.79 1,778.24

¤ ¼̈�nµ¥»�·�¦ ¦ ¤�°�Á�·��¼o¥º¤ ¦ ³ ¥³ ¥µª �Îµ�ª ��µ��¦ ³ Â Á�·� �Ä�°�µ���¹É��·�̈��oª ¥° �́¦ µ�°�Á�̧Ê¥Á�·��¼o¥º¤�̧ÉÁ�È�° �́¦ µ�°�Á�̧Ê¥° oµ�° ·�

ของธนาคารพาณิชยแ์ละจดัอยูใ่นขอ้มลูระดบั 2 �° �̈Îµ�́��́Ê�¤¼̈�nµ¥»�·�¦ ¦ ¤
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20 เงินกู้ยืมระยะยาว (ต่อ)

ª �Á�·� ·�Á�ºÉ° �̧É¥�́Å¤nÅ�oÁ�·กออกมาใช้ 

ª �Á�·� ·�Á�ºÉ° �̧É¥�́Å¤nÅ�oÁ�·�° °�¤µÄ�o���ª �́�̧É�31 �́�ª µ�¤��¦ ³ �°��oª ¥¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��́��̧Ê

งบการเงนิรวม 

31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

 วงเงนิเบิก วงเงนิกู้ยมื วงเงนิกู้ วงเงนิเบิก วงเงนิกู้ยมื วงเงนิกู้

 เกนิบัญชี ระยะยาว หมุนเวยีน เกนิบัญชี ระยะยาว หมุนเวยีน

บาท บาท บาท บาท บาท บาท

° �́¦ µ�°�Á�̧Ê¥¨ ° ¥�́ª

   - ระยะเวลาเบิกถอนภายใน 1 ปี - 304,695,683 - - 320,000,000 -

- ไม่มีกาํหนดระยะเวลาเบิกถอน 225,000,000 - 446,226,319 208,238,720 - 113,055,437

° �́¦ µ�°�Á�̧Ê¥���̧É

   - ระยะเวลาเบิกถอนภายใน 1 ปี - - - - 800,000,000 -

- ไม่มีกาํหนดระยะเวลาเบิกถอน - - 3,591,620,591 - - 3,923,735,429

225,000,000 304,695,683 4,037,846,910 208,238,720 1,120,000,000 4,036,790,866

งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

 วงเงนิเบิก วงเงนิกู้ยมื วงเงนิกู้ วงเงนิเบิก วงเงนิกู้ยมื วงเงนิกู้

 เกนิบัญชี ระยะยาว หมุนเวยีน เกนิบัญชี ระยะยาว หมุนเวยีน

บาท บาท บาท บาท บาท บาท

° �́¦ µ�°�Á�̧Ê¥¨ ° ¥�́ª

   - ระยะเวลาเบิกถอนภายใน 1 ปี - 300,000,000 - - 300,000,000 -

- ไม่มีกาํหนดระยะเวลาเบิกถอน 185,000,000 - - 165,000,000 - -

° �́¦ µ�°�Á�̧Ê¥���̧É

   - ระยะเวลาเบิกถอนภายใน 1 ปี - - - - 800,000,000 -

- ไม่มีกาํหนดระยะเวลาเบิกถอน - - 3,551,537,391 - - 3,863,735,429

185,000,000 300,000,000 3,551,537,391 165,000,000 1,100,000,000 3,863,735,429
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21 Á�oµ®�̧Ê° ºÉ�- บุคคลภายนอก

Á�oµ®�̧Ê° ºÉ����ª �́�̧É�31 �́�ª µ�¤��¦ ³ �°��oª ¥¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��́��̧Ê

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

 บาท บาท บาท บาท

Á�oµ®�̧Ê ·��¦ ¡́ ¥r�µª ¦ 80,827,571 99,743,488 67,095,178 58,056,240

Á�oµ®�̧Ê° ºÉ� 38,581,730 48,900,620 35,627,969 47,029,825

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 46,438,404 82,204,857 24,015,107 18,023,747

ค่านายหนา้คา้งจ่าย 26,779,108 65,406,298 26,668,708 65,404,106

ค่าสาธารณูปโภคคา้งจ่าย 34,711,432 33,379,656 31,650,860 30,548,408

�nµÄ�o�nµ¥Á�̧É¥ª �́�¡ �́��µ��oµ��nµ¥ 21,765,147 19,461,945 18,008,035 17,280,089

เงินปันผลคา้งจ่าย 15 17,952,000 - -

 nª ��°�®�̧Ê ·��µ¤ �́�µÁ�nµ�µ¦ Á�·�

�̧É�¹��Îµ®���Îµ¦ ะÄ�®�¹É��̧ 9,204,571 8,255,077 - -

° ºÉ�Ç 73,166,067 53,257,096 39,104,822 29,657,200

¦ ª ¤Á�oµ®�̧Ê° ºÉ��- บุคคลภายนอก 331,474,045 428,561,037 242,170,679 265,999,615

22 Á�¦ ºÉ°�¤ º°�µ��µ¦ Á�·�

Á�¦ ºÉ°�¤º°�µ��µ¦ Á�·��®¤µ¥�¹�� �́�µÄ�Ç��̧É�ÎµÄ®o ·��¦ ¡́ ¥r�µ��µ¦ Á�·��°��·��µ¦ ®�¹É�Â̈ ³ ®�̧Ê ·��µ��µ¦ Á�·��°�° �̧�·��µ¦ ®�¹É�

Á¡ ·É¤�¹Ê�Ä�Áª ¨ µÁ�̧¥ª �́�

มลูค่ายติุธรรม

 ·��¦ ¡́ ¥r�µ��µ¦ Á�·��̧ÉÂ ��Ä���Â ���µ�³�µ¦ Á�·��¦ ³ �°��oª ¥Á�·� �Â̈ ³ ¦ µ¥�µ¦ Á�̧¥�Á�nµÁ�·� ��Á�·�̈��»��́Éª �¦ µª �̈¼�®�̧Ê�µ¦ �oµ�

¨ ¼�®�̧Ê�·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª�o°��́��Á�·�Ä®o�¼o¥º¤ ¦ ³ ¥³  Ế�Â�n�·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª�o°��́��Â̈ ³ Á�·�̈��»��®�̧Ê ·��µ��µ¦ Á�·��̧ÉÂ ��Ä���แสดงฐานะการเงิน

�¦ ³�°��oª ¥�Á�·��¼o¥º¤ ¦ ³ ¥³  Ế�Â̈ ³ ¦ ³ ¥³ ¥µª �µ���µ�µ¦ Â̈ ³  �µ�́��µ¦ Á�·��Á�oµ®�̧Ê�µ¦ �oµ�Á�oµ®�̧Ê�·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́��Â̈ ³ �nµÄ�o�nµ¥

คา้งจ่าย

�¹É��Ã¥�µ¥�µ¦ �́��̧Á�¡ µ³  Îµ®¦ �́¦ µ¥�µ¦ Â�n̈³ ¦ µ¥�µ¦ Å�oÁ�·�Á�¥Â¥�Åª oÄ�Â�n̈³ ®ª́ �o° �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°�

ª �́�»�¦ ³  ��r�o°�Îµ®��Â̈ ³ Á�ºÉ°�Å�®¨ �́

Ä��µ¦ �¦ ·®µ¦ �ª µ¤Á Ȩ́¥��̧ÉÁ�·��µ��µ¦ Á�̈ Ȩ́¥�Â�̈�° �́¦ µÂ̈ �Á�̈Ȩ́¥�Á�·��¦ µ�nµ��¦ ³ Á�«��¦ ·¬�́Ä�o�¦ µ µ¦ °�»¡ �́�r�µ��µ¦ Á�·��́��̧Ê

 �́�µ�ºÊ°�µ¥Á�·��¦ µ�nµ��¦ ³ Á�«¨ nª �®�oµ

สัญ�µ�ºÊ°�µ¥Á�·��¦ µ�nµ��¦ ³ Á�«¨ nª �®�oµ¤ Å̧ª oÁ¡ ºÉ°�nª ¥Ä��µ¦ �¦ ·®µ¦ �ª µ¤Á Ȩ́¥��̧ÉÁ�·��µ��ª µ¤�́��ª ��°�° �́¦ µÂ̈ �Á�̈ Ȩ́¥�Á�·��¦ µ

�nµ��¦ ³ Á�« Îµ®¦ �́¦ µ¥�µ¦ Á�¡ µ³ Á�µ³ �����ª �́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 �̈»n¤�¦ ·¬ �́Å¤n¤ ̧ �́�µ�ºÊ°�µ¥Á�·��¦ µ

ต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือ
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23 ®�̧Ê ·��̧É° µ�Á�·��¹Ê�Â̈ ³ ®�́� º°�ÎÊµ�¦ ³ �́�

23.1 ®�̧Ê ·��̧É° µ�Á�·��¹Ê�

®�̧Ê ·��̧É° µ�Á�·��¹Ê���ª �́�̧É�31 �́�ª µ�¤��¦ ³ �°��oª ¥¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��́��̧Ê

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

�µ¦ �ÎÊµ�¦ ³ �́�Á�·��¼o¥º¤�°��¦ ·¬�́�̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́� 289.65 893.58 285.65 889.58

23.2 ®�́� º°�ÎÊµ�¦ ³ �́�

��ª �́�̧É�31 �́�ª µ�¤��̈»n¤�¦ ·¬�́¤ ®̧�́� º°�ÎÊµ�¦ ³ �́��̧É° °�Ã�¥��µ�µ¦ ¡ µ�·�¥rÄ��¦ ³ Á�«Á¡ ºÉ°�µ¦ �ÎÊµ�¦ ³ �́���¦ ³ �°��oª ¥¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧�

�́��̧Ê

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

�ÎÊµ�¦ ³ �́��µ¦ Ä�oÅ¢ ¢oµ 57.00 57.76 53.70 54.66

�ÎÊµ�¦ ³ �́�° ºÉ�Ç 13.78 4.01 13.66 3.90

24 ภาระผูกพนั

£µ¦ ³ �¼�¡ �́���ª �́�̧É�31 �́�ª µ�¤��¦ ³ �°��oª ¥¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��́��̧Ê

24.1 ภาระผูกพนัตามรายจ่ายฝ่ายทุน

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

£µ¦ ³ �¼�¡ �́Á�̧É¥ª �́��µ¦ �ºÊ° Á�¦ ºÉ°��́�¦ �

แม่พิมพแ์ละอุปกรณ์ 146.87 141.30 95.40 82.06

ภาระผกูพนัจากการติ��́Ê�¦ ³ ��Å¢ ¢oµÂ̈ ³ �ÎÊµ 3.38 32.21 3.38 17.59

£µ¦ ³ �¼�¡ �́�µ� �́�µ�nµ�¦ �́�¦ »��̧É�·�Â̈ ³ ° µ�µ¦ 58.46 24.93 0.61 4.04

£µ¦ ³ �¼�¡ �́Á�̧É¥ª �́��µ¦ �ºÊ° Ã�¦ Â�¦ ¤�° ¤¡ ·ª Á�° ¦ r 0.90 2.26 0.89 0.70

£µ¦ ³ �¼�¡ �́Á�̧É¥ª �́��µ¦ �ºÊ° ¦ �¥��r - 3.00 - 3.00
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24 ภาระผูกพนั (ต่อ)

24.2 ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน 

�¦ ·¬�́Â̈ ³ �¦ ·¬�́¥n° ¥Å�o�Îµ �́�µÁ�nµ�̧É�·��° µ�µ¦ �¦ �¥��r��° ¤ ¡ ·ª Á�° ¦ r��° ¤ ¡ ·ª Á�° ¦ rÁ�·¦ r¢ Áª ° ¦ r�Â̈ ³ �µ¦ Ä®o�¦ ·�µ¦ ¦ ³ ��Á�¦ º°�nµ¥

�° ¤ ¡ ·ª Á�° ¦ r�Ã�¥���ª �́�̧É�31 ธนัวาคม �Îµ�ª�Á�·��́Ê��ÎÉµ�̧É�o°��nµ¥Ä�°�µ���µ¤ �́�µÁ�nµ�ÎµÁ�·��µ��́��̈nµª ��̧ÉÅ¤n µมารถยกเลิกได ้ 

¤�̧́��n° Å��̧Ê

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ภายใน 1 ปี 34.66 29.83 27.84 23.29

เกินกวา่ 1 ปี  แต่ไม่เกิน 2 ปี 19.65 21.74 13.79 16.91

เกินกวา่ 2 ปี  แต่ไม่เกิน 5 ปี 17.14 10.47 9.73 6.36

เกินกวา่ 5 ปี   85.46 27.87 - -

156.91 89.91 51.36 46.56

25 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ��ª �́�̧É�31 �́�ª µ�¤��¦ ³ �°��oª ¥¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��́��̧Ê

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
บาท บาท บาท บาท

งบแสดงฐานะการเงิน 

   ผลประโยชน์Á¤ºÉ° Á�¬¥̧�° µ¥» 255,257,631 196,933,886 203,148,396 162,393,428

�̈�¦ ³ Ã¥��r¦ ³ ¥³ ¥µª ° ºÉ� 123,660,797 99,634,131 104,729,717 86,802,665

®�̧Ê ·�Ä���Â ���µ�³�µ¦ Á�·� 378,918,428 296,568,017 307,878,113 249,196,093

(กาํไร)หรือขาดทุน�̧É¦ ª ¤ ° ¥¼nÄ��ÎµÅ¦ �µ��µ¦ �ÎµÁ�·��µ�

   ผลประโยชน์Á¤ºÉ° Á�¬¥̧�° µ¥» 20,873,153 15,392,205 16,877,262 11,095,673

�̈�¦ ³ Ã¥��r¦ ³ ¥³ ¥µª ° ºÉ� 9,004,900 9,797,964 7,090,307 7,743,211

�µ¦ ª �́¤ ¼̈�nµÄ®¤n Îµ®¦ �́�̈�¦ ³ Ã¥��r¦ ³ ¥³ ¥µª ° ºÉ� 27,448,613 - 21,324,906 -

   ตน้ทุนบริการในอดีต (1,343,413) (300,511) (1,234,132) (300,511)

55,983,253 24,889,658 44,058,343 18,538,373

�µ¦ ª �́¤ ¼̈�nµÄ®¤n Îµ®¦ �́�̈�¦ ³ Ã¥��rÁ¤ºÉ° Á�¬¥̧�° µ¥» 47,069,555 - 32,803,976 -

ในระหว่าง พ.ศ. 2558 มีพนักงานของกลุ่มบริษัทและบริษัทÁ̈ º° �Á�̈ Ȩ́¥��µ¦ Á�oµ¦ nª ¤Ã�¦ ��µ¦ �̈�¦ ³ Ã¥��rÅ�Á�oµ¦ nª ¤Ã�¦ ��µ¦

เงินสมทบจาํนวน 50 คนและ 28 คน (พ.ศ. 2557 : 22 คนและ 22 คน) จึงทาํให้ตน้ทุนบริการในอดีตลดลงเป็นจาํนวน 1.34 ลา้นบาท 

และ 1.23 ลา้นบาท ตามลาํดบั (พ.ศ. 2557 : จาํนวน 0.3 ลา้นบาท และ 0.3 ลา้นบาท) 
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25 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

¦ µ¥�µ¦ Á�̈ºÉ°�Å®ª �°�£µ¦ ³ �¼�¡ �́�̈�¦ ³ Ã¥��r�̧É�Îµ®��Åª o¦ ³ ®ª nµ��̧¤�̧́��̧Ê

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

 บาท บาท บาท บาท

ยอดตน้ปี 296,568,017 310,552,945 249,196,093 265,234,764

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 16,898,197 15,952,097 13,231,451 11,792,925

�o��»��°�Á�̧Ê¥ 12,979,856 9,238,072 10,736,118 7,045,959

การวดัมลูค่าใหม่สาํหรับภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 74,518,168 - 54,128,882 -

ตน้ทุนบริการในอดีต (1,343,413) (300,511) (1,234,132) (300,511)

จ่ายชาํระผลประโยชน์ (20,702,397) (38,874,586) (18,180,299) (34,577,044)

ยอดปลายปี  378,918,428 296,568,017 307,878,113 249,196,093

25.1 โคร��µ¦ �̈�¦ ³ Ã¥��rÁ¤ ºÉ°Á�¬¥̧�°µ¥»

Ã�¦ ��µ¦ �̈�¦ ³ Ã¥��rÁ¤ºÉ° Á�¬¥̧�° µ¥»�º° Ã�¦ ��µ¦ �ÎµÁ®�È��Îµ�µ��̧ÉÅ¤nÄ�nÃ�¦ ��µ¦  ¤��Á�·���¹É��³�Îµ®���Îµ�ª�Á�·��̈�¦ ³ Ã¥��r�̧É

¡ �́��µ��³ Å�o¦ �́Á¤ ºÉ° Á�¬¥̧�° µ¥»�Ã�¥ nª �Ä®�n�³�¹Ê�° ¥¼n�́�®¨ µ¥�́��́¥�Á�n��° µ¥»��Îµ�ª ��̧�̧ÉÄ®o�¦ ·�µ¦ �Â̈ ³ ��nµ�°�Â���Á�Èนตน้ ตาม

��®¤µ¥Â¦ ��µ�Ä��¦ ³ Á�«Å�¥�Â¨ ³ �Ã¥�µ¥�µ¦ �oµ��µ��°��̈»n¤�¦ ·¬�́�¡ �́��µ��̧É�Îµ�µ��¦ ��120 วนั มีสิทธิได้รับค่าชดเชย

Á�ºÉ°��µ��µ¦ Á̈ ·��oµ���µ¦ Ä®o° °��µ��µ�Ã�¥Å¤n¤�̧ª µ¤�·��µ¤ ¦ ³ Á�̧¥��o° �́��́�Á�̧É¥ª �́��µ¦ �Îµ�µ��®¦ º° Á¤ ºÉ°�Îµ�µ��¦ �° µ¥»Á�¬¥̧��60 ปี 

�µ¤° �́¦ µ�̧É��®¤µ¥�Îµ®��Ã�¥�¹Ê�° ¥¼n�́�¦ ³ ¥³ Áª ¨ µ�Îµ�µ���¹É�° �́¦ µ�̧ÉÄ�oÄ��́��»�́��Îµ®��Åª o�300 วนัของเงินเดือนเดือนสุดทา้ยและ

° µ��¦ �́�¦ »�Á¡ ·É¤Á�·¤�µ¤�»̈¥¡ ·�·��°��¼o�¦ ·®µ¦

�Îµ�ª ��̧É¦ �́¦ ¼oÄ���Â ���µ�³�µ¦ Á�·����ª �́�̧É�31 �́�ª µ�¤��¦ ³ �°��oª ¥¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��́��̧Ê

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

 บาท บาท บาท บาท

¤ ¼̈�nµ�́��»�́��°�£µ¦ ³ �¼�¡ �́�̧É�́�Ä®o¤Ã̧�¦ ��µ¦

�̈�¦ ³ Ã¥��rÁ¤ºÉ° Á�¬¥̧�° µ¥» 255,257,631 196,933,886 203,148,396 162,393,428

®�̧Ê ·��̧É¦ �́¦ ¼oÄ���Â ���µ�³�µ¦ Á�·� 255,257,631 196,933,886 203,148,396 162,393,428
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25 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

25.1 Ã�¦ ��µ¦ �̈�¦ ³ Ã¥��rÁ¤ ºÉ°Á�¬¥̧�°µ¥»(ต่อ)

¦ µ¥�µ¦ Á�̈ºÉ°�Å®ª �°�£µ¦ ³ �¼�¡ �́�̈�¦ ³ Ã¥��rÁ¤ºÉ° Á�¬¥̧�° µ¥»�̧É�Îµ®��Åª o¦ ³ ®ª nµ��̧¤�̧́��̧Ê

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

 บาท บาท บาท บาท

ยอดตน้ปี 196,933,886 204,903,061 162,393,428 172,381,635

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 11,829,912 10,253,851 9,449,101 7,499,659

ตน้ทุน�°�Á�̧Ê¥ 9,043,241 5,138,354 7,428,161 3,596,014

217,807,039 220,295,266 179,270,690 183,477,308

การวดัมลูค่าใหม่

�̈�ÎµÅ¦ Â̈ ³ �µ��»��̧ÉÁ�·��µ��µ¦ Á�̈ Ȩ́¥�Â�̈��o°

สมมติดา้นประชากรศาสตร์ 21,021,823 - 14,154,210 -

ผลกําไรและขาดทุน�̧ÉÁ�·��µ��µ¦ Á�̈ Ȩ́¥�Â�̈ ��o°

สมมติทางการเงิน 4,792,203 - 2,697,015 -

�̈�ÎµÅ¦ Â̈ ³ �µ��»��̧ÉÁ�·��µ��¦ ³  ��µ¦ �r 21,255,529 - 15,952,751 -

47,069,555 - 32,803,976 -

ตน้ทุนบริการในอดีต (681,403) - (652,282) -

จ่ายชาํระผลประโยชน์ (8,937,560) (23,361,380) (8,273,988) (21,083,880)

ยอดปลายปี 255,257,631 196,933,886 203,148,396 162,393,428

25.2 Ã�¦ ��µ¦ �̈�¦ ³ Ã¥��r¦ ³ ¥³ ¥µª ° ºÉ�

Ã�¦ ��µ¦ �̈�¦ ³ Ã¥��r¦ ³ ¥³ ¥µª ° ºÉ��º° Ã�¦ ��µ¦ ¤ °��°��ÎµและเงินตอบแทนÄ®oÂ�n¡ �́��µ��̧É�Îµ�µ��¦ ��»��5 ปี แต่สูงสุดไม่เกิน 8

รอบ 

�Îµ�ª��̧É¦ �́¦ ¼oÄ���Â ���µ�³�µ¦ Á�·����ª �́�̧É�31 �́�ª µ�¤��¦ ³ �°��oª ¥¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��́��̧Ê

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

 บาท บาท บาท บาท

¤ ¼̈�nµ�́��»�́��°�£µ¦ ³ �¼�¡ �́�̧É�́�Ä®o¤Ã̧�¦ ��µ¦

�̈�¦ ³ Ã¥��r¦ ³ ¥³ ¥µª ° ºÉ� 123,660,797 99,634,131 104,729,717 86,802,665

®�̧Ê ·��̧É¦ �́¦ ¼oÄ���Â ���µ�ะการเงิน 123,660,797 99,634,131 104,729,717 86,802,665
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25 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

25.2 Ã�¦ ��µ¦ �̈�¦ ³ Ã¥��r¦ ³ ¥³ ¥µª ° ºÉ�(ต่อ)

¦ µ¥�µ¦ Á�̈ºÉ°�Å®ª �°�£µ¦ ³ �¼�¡ �́�̈�¦ ³ Ã¥��r¦ ³ ¥³ ¥µª ° ºÉ��̧É�Îµ®��Åª o¦ ³ ®ª nµ��̧¤�̧́��̧Ê

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

 บาท บาท บาท บาท

ยอดตน้ปี 99,634,131 105,649,884 86,802,665 92,853,129

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 5,068,285 5,698,246 3,782,350 4,293,266

ตน้ทุน�°�Á�̧Ê¥ 3,936,615 4,099,718 3,307,957 3,449,945

108,639,031 115,447,848 93,892,972 100,596,340

การวดัมลูค่าใหม่

�̈�ÎµÅ¦ Â̈ ³ �µ��»��̧ÉÁ�·��µ��µ¦ Á�̈ Ȩ́¥�Â�̈��o°

สมมติดา้นประชากรศาสตร์ 10,402,316 - 7,502,103 -

ผลกําไรและขาดทุน�̧ÉÁ�·��µ��µ¦ Á�̈ Ȩ́¥�Â�̈ ��o°

สมมติทางการเงิน 5,377,417 - 7,544,042 -

�̈�ÎµÅ¦ Â̈ ³ �µ��»��̧ÉÁ�·��µ��¦ ³  ��µ¦ �r 11,668,880 - 6,278,761 -

27,448,613 - 21,324,906 -

ตน้ทุนบริการในอดีต (662,010) (300,511) (581,850) (300,511)

จ่ายชาํระผลประโยชน์ (11,764,837) (15,513,206) (9,906,311) (13,493,164)

ยอดปลายปี 123,660,797 99,634,131 104,729,717 86,802,665

�o°  ¤¤�·®¨ �́Ä��µ¦ �¦ ³ ¤µ��µ¦ �µ¤®¨ �́��·�«µ �¦ r�¦ ³ �́�£¥́�̧ÉÄ�oสาํหรับภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานÁ�È��́��̧Ê

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

อตัราคิดลด 2.40% - 3.91% 3.97% - 4.79% 2.59% - 3.21% 3.97% - 4.79%
° �́¦ µ�µ¦ Á¡ ·É¤�¹Ê��°�Á�·�Á�º°��̧É�µ�Åª o 2.00% - 7.03% 3.00% - 7.52% 2.00% - 5.00% 3.00% - 6.00%
อตัราการลาออกของพนกังาน 0.00% - 66.00% 0.00% - 81.00% 0.00% - 66.00% 0.00% - 67.00%
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25 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2558

�̈�¦ ³���n° £µ¦ ³ �¼�¡ �́Ã�¦ ��µ¦ �̈�¦ ³ Ã¥��r�̧É�Îµ®��Åª o

�µ¦ Á�̈Ȩ́¥�Â�̈�
ในข้อสมมติ

�µ¦ Á¡ ·É¤�¹Ê�
ของข้อสมมติ

การลดลง
ของข้อสมมติ

อตัราคิดลด ร้อยละ 1.00 ลดลง ร้อยละ 8.77 Á¡ ·É¤�¹Ê�ร้อยละ 10.17
° �́¦ µ�µ¦ Á¡ ·É¤�¹Ê��°�Á�·�Á�º°� ร้อยละ 1.00 Á¡ ·É¤�¹Ê�ร้อยละ 7.18 ลดลง ร้อยละ 6.75
อตัราการลาออกของพนกังาน ร้อยละ 1.00 ลดลง ร้อยละ 9.98 Á¡ ·É¤�¹Ê�ร้อยละ 8.64

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2558

�̈�¦ ³���n° £µ¦ ³ �¼�¡ �́Ã�¦ ��µ¦ �̈�¦ ³ Ã¥��r�̧É�Îµ®��Åª o

�µ¦ Á�̈Ȩ́¥�Â�̈�
ในข้อสมมติ

�µ¦ Á¡ ·É¤�¹Ê�
ของข้อสมมติ

การลดลง
ของข้อสมมติ

อตัราคิดลด ร้อยละ 1.00 ลดลง ร้อยละ 8.24 Á¡ ·É¤�¹Ê�ร้อยละ 9.46
° �́¦ µ�µ¦ Á¡ ·É¤�¹Ê��°�Á�·�Á�º°� ร้อยละ 1.00 Á¡ ·É¤�¹Ê�ร้อยละ 6.80 ลดลง ร้อยละ 5.99
อตัราการลาออกของพนกังาน ร้อยละ 1.00 ลดลง ร้อยละ 9.65 Á¡ ·É¤�¹Ê�ร้อยละ 8.61

การวิเคราะห์ควµ¤ ° n° �Å®ª �oµ��o��̧Ê° oµ�° ·��µ��µ¦ Á�̈ Ȩ́¥�Â�̈��o°  ¤ ¤�·���³ �̧ÉÄ®o�o°  ¤ ¤�·° ºÉ����̧É�Ä��µ���·�́�· �µ��µ¦ �r

�́��̈nµª ¥µ��̧É�³ Á�·��¹Ê��Â̈ ³ �µ¦ Á�̈ Ȩ́¥�Â�̈�Ä��o°  ¤¤�·° µ�¤�̧ª µ¤  ¤́ ¡ �́�r�́��Ä��µ¦ �Îµ�ª ��µ¦ ª ·Á�¦ µ³ ®r�ª µ¤ ° n°�Å®ª �°�£µ¦ ³

�¼�¡ �́�̈�¦ ³ Ã¥��r�̧É�Îµ®��Åª o�̧É¤�̧n°�µ¦ Á�̈ Ȩ́ยนแปลงในขอ้สมมติหลกัไดใ้ชว้ิธีเดียวกับ (มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัโครงการ

�̈�¦ ³ Ã¥��r�̧É�Îµ®��Åª o�Îµ�ª ��oª ¥ª ·�̧�·�̈�Â�n̈³ ®�nª ¥�̧É�¦ ³ ¤µ��µ¦ Åª o��Projected Unit Credit Method) ��ª �́ ·Ê�¦ °�¦ ³ ¥³ Áª ¨ µ

รายงาน) Ä��µ¦ �Îµ�ª �®�̧Ê ·�เกษียณอาย�ุ̧É¦ �́¦ ¼oÄ���Â ���µ�³�µ¦ Á�·�

ก¨ »n¤�¦ ·¬�́¤�̧ª µ¤Á Ȩ́¥�Ä�®¨ µ¥Ç�oµ��̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́�Ã�¦ ��µ¦ �̈�¦ ³ Ã¥��rÁ¤ºÉ° Á�¬¥̧�° µ¥»�̧É�Îµ®��Åª o�Â̈ ³ Ã�¦ ��µ¦ �̈�¦ ³ Ã¥��r

¦ ³ ¥³ ¥µª ° ºÉ��Ã�¥�ª µ¤Á Ȩ́¥��̧É¤�̧́¥ Îµ�́�¤�̧́��n° Å��̧Ê

�µ¦ Á�̈ Ȩ́¥�Â�̈�Ä�° �́¦ µ�̈�°�Â���̧ÉÂ�o�¦ ·��°�¡ �́��́�¦

° �́¦ µ�̈�°�Â���̧ÉÂ�o�¦ ·��°�¡ �́��́�¦ ¦ �́�µ̈ ��̧É̈�̈��³�ÎµÄ®o®�̧Ê ·��°�Ã�¦ ��µ¦ Á¡ ·É¤  ¼��¹Ê�

¦ ³ ¥³ Áª ¨ µ�́ª Á�̈Ȩ́¥�nª ��ÎÊµ®�́��°�£µ¦ ³ �¼�¡ �́�µ¤Ã�¦ ��µ¦ �̈�¦ ³ Ã¥��r�º°�9 ถึง 32 ปี 

�µ¦ ª ·Á�¦ µ³ ®r�µ¦ �¦ ��Îµ®���°��µ¦ �nµ¥�Îµ¦ ³ �̈�¦ ³ Ã¥��rÁ¤ºÉ°Á�¬¥̧�°µ¥»�̧É�Îµ®��Åª o�Â̈ ³ �̈�¦ ³ Ã¥��r¦ ³ ¥³ ¥µª ° ºÉ��̧ÉÅ¤n¤�̧µ¦ �·�̈��

งบการเงินรวม

น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1-5 ปี ระหว่าง 5-10 ปี เกนิกว่า 10 ปี รวม
บาท บาท บาท บาท บาท

ผลประโยชน์Á¤ºÉ° Á�¬¥̧�° µ¥» 21,129,868 58,433,194 115,713,826 157,839,295 353,116,183
�̈�¦ ³ Ã¥��r¦ ³ ¥³ ¥µª ° ºÉ� 12,304,000 53,971,602 86,159,568 95,180,828 247,615,998

รวม 33,433,868 112,404,796 201,873,394 253,020,123 600,732,181
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25 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะบริษัท 

น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1-5 ปี ระหว่าง 5-10 ปี เกนิกว่า 10 ปี รวม

บาท บาท บาท บาท บาท

ผลประโยชน์Á¤ºÉ° Á�¬¥̧�° µ¥» 18,133,061 52,460,459 99,704,999 120,247,576 290,546,095

�̈�¦ ³ Ã¥��r¦ ³ ¥³ ¥µª ° ºÉ� 9,951,399 44,560,936 68,879,316 73,825,566 197,217,217

รวม 28,084,460 97,021,395 168,584,315 194,073,142 487,763,312

�̈»n¤�¦ ·¬�́Ä�o�¦ ³ Â Á�·� ��µ��·��¦ ¦ ¤�ÎµÁ�·��µ�¤µ�nµ¥�̈�¦ ³ Ã¥��rÁ¤ºÉ° Á�¬¥̧�° µ¥»Â̈ ³ �̈�¦ ³ Ã¥��r¦ ³ ¥³ ¥µª ° ºÉ�

26 �»�Á¦ º°�®»o�Â̈ ³  nª �Á�·��»��µ�®»o� µ¤�́�ºÊ°�º�

�»�Á¦ º°�®»o����ª �́�̧É�31 �́�ª µ�¤��¦ ³ �°��oª ¥¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��́��̧Ê

ส่วนเกนิทุน

จากหุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ �ºÊ°�º� รวม

จํานวนหุ้น บาท บาท บาท

��ª �́�̧É�31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 270,990,480 2,709,904,800 19,928,420 2,729,833,220

การแตกหุน้สามญั 2,438,914,320 - - -

��ª �́�̧É�31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 2,709,904,800 2,709,904,800 19,928,420 2,729,833,220

��ª �́�̧É�31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 2,709,904,800 2,709,904,800 19,928,420 2,729,833,220

��ª �́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ทุนจดทะเบียนของบริษทัประกอบดว้ยหุ้นสามญัจาํนวน 2,709,904,800 หุ้น (พ.ศ. 2557 : 2,709,904,800 หุ้น) 

¤ ¼̈�nµ�̧É�¦ µÅª o®»o�̈ ³ �1 บาท (พ.ศ. 2557 : หุน้ละ 1 �µ���®»o��́Ê�®¤�Å�o° °��Îµ®�nµ¥Â̈ ³ �Îµ¦ ³ Á�È¤¤ ¼̈�nµÂ̈ oª

Ä��µ¦ �¦ ³ �»¤Ä®�n µ¤�́�¼o�º° ®»o��¦ ³ �Îµ�̧�°��¦ ·¬�́Á¤ ºÉ° ª �́�̧É�29 เมษายน พ.ศ. 2557 �̧É�¦ ³ �»¤�¼o�º° ®»o�Å�o¤ ¤̧�·°�»¤�́·�µ¦ Á�̈ Ȩ́¥�Â�̈�

¤¼̈�nµ®»o��̧É�¦ µÅª o�µ�Á�·¤®»o�̈ ³ �10.00 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1.00 �µ��Â¨ ³ �Îµ�ª �®»o� µ¤ �́�̧É° ° �Â¨ ³ Á¦ ¥̧��Îµ¦ ³ Â¨ oª �µ�Á�·¤�

270,990,480 หุ้น เป็น 2,709,904,800 หุ้น โดยมีทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชําระแล้วเท่าเดิมคือ 2,709,904,800 บาท บริษัทได้

�ÎµÁ�·��µ¦ ���³ Á�̧¥��µ¦ Á�̈ Ȩ́¥�Â�̈��́��̈nµª �́��¦ ³ �¦ ª �¡ µ�·�¥rÂ̈ oª Á¤ ºÉ° ª �́�̧É�8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 
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27 สํารองตามกฎหมาย 

 Îµ¦ °��µ¤��®¤µ¥���ª �́�̧É�31 �́�ª µ�¤��¦ ³ �°��oª ¥¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��́��̧Ê

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

 บาท บาท บาท บาท

ยอดตน้ปี 203,000,000 182,000,000 203,000,000 182,000,000

จดัสรรระหวา่งปี 25,000,000 21,000,000 25,000,000 21,000,000

ยอดปลายปี 228,000,000 203,000,000 228,000,000 203,000,000

ตามพระราชบญัญติับริษทั มหาชน จาํกดั พ.ศ. 2535 �¦ ·¬�́�³�o°��́� ¦ ¦ �ÎµÅ¦ �¦ ³ �Îµ�̧ nª �®�¹É�Åª oÁ�È��»� Îµ¦ °�Å¤n�o° ¥กว่าร้อยละห้า

ของกําไรสุทธิประจาํปี หักด้วยขาดทุนสะสม (ถ้ามี) ���ª nµ�»� Îµ¦ ° ��̧Ê�³ ¤ �̧Îµ�ª �Å¤n�o° ¥�ª nµ¦ o° ¥¨ ³  ·��°��»����³ Á�̧¥��

�¹É� Îµ¦ °��µ¤��®¤µ¥�̧Ê�³ Å¤n µ¤µ¦ ��ÎµÅ��nµ¥Á�·��́��̈Å�o�

28 °��r�¦ ³�°�° ºÉ��°� nª ��°��¼o�º°®»o�

°��r�¦ ³�°�° ºÉ��°� nª��°��¼o�º°®»o� ณ วนั�̧É�31 �́�ª µ�¤��¦ ³�°��oª ¥¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��́��̧Ê

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

 บาท บาท บาท บาท

ส่วนเกินทุนจากการตีมลูค่ายติุธรรม

�°�Á�·�̈��»�Á�ºÉ°�µ¥� 14,864,000 37,616,000 14,864,000 37,616,000

ผลต่างจากการแปลงค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย

และบริษทัร่วม (52,450,415) (138,803,888) - -

¦ ª ¤ °��r�¦ ³ �°�° ºÉ��°� nª ��°��¼o�º° ®»o� (37,586,415) (101,187,888) 14,864,000 37,616,000
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28 °��r�¦ ³�°�° ºÉ��°� nª ��°��¼o�º°®»o�(ต่อ)

�µ¦ Á�̈ Ȩ́¥�Â�̈��°� nª �Á�·��»��µ��µ¦ �̧¤ ¼̈�nµ¥»�·�¦ ¦ ¤�°�Á�·�̈��»�Á�ºÉ°�µ¥ Îµ®¦ �́�̧ ·Ê� »�ª �́�̧É�31 ธันวาคม ประกอบด้วย

¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��́��̧Ê

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

 บาท บาท บาท บาท

ยอดตน้ปี 37,616,000 42,907,069 37,616,000 42,896,000

Á¡ ·É¤�¹Ê�(ลดลง)จากการตีมลูค่ายติุธรรมÁ�·�̈��»�Á�ºÉ°�µ¥ (22,752,000) (5,280,000) (22,752,000) (5,280,000)

¨ �̈��µ��µ¦ �Îµ®�nµ¥Á�·�̈��»�Á�ºÉ°�µ¥ - (11,069) - -

ยอดปลายปี 14,864,000 37,616,000 14,864,000 37,616,000

29 รายได้และต้นทุนจากการขายและงานรับจ้าง 

¦ µ¥Å�oÂ̈ ³ �o��»��µ��µ¦ �µ¥Â̈ ³ �µ�¦ �́�oµ� Îµ®¦ �́�̧ ·Ê� »�ª �́�̧É�31 �́�ª µ�¤��¦ ³ �°��oª ¥¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��́��̧Ê

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

 บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขาย 8,470,505,999 8,888,511,369 6,694,074,860 7,279,370,843

รายไดจ้ากงานรับจา้ง 1,292,300,372 862,415,341 - -

รวมรายไดจ้ากการขายและงานรับจา้ง 9,762,806,371 9,750,926,710 6,694,074,860 7,279,370,843

ตน้ทุนขาย 6,812,731,643 7,148,476,112 5,500,290,459 5,935,789,690

ตน้ทุนงานรับจา้ง 1,102,590,128 732,347,522 - -

รวมตน้ทุนขายและงานรับจา้ง 7,915,321,771 7,880,823,634 5,500,290,459 5,935,789,690

30 ต้นทุนทางการเงิน

�o��»��µ��µ¦ Á�·� Îµ®¦ �́�̧ ·Ê� »�ª �́�̧É�31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��́��̧Ê

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

 บาท บาท บาท บาท

�°�Á�̧Ê¥�nµ¥�̧ÉÁ�·��µ�Á�·��¼o¥º¤�µ���µ�µ¦ 161,778,782 167,346,595 122,043,558 125,427,565

�°�Á�̧Ê¥�nµ¥�̧ÉÁ�·��µ� �́�µÁ�nµ�µ¦ Á�·� 1,099,118 400,726 - -

รวมตน้ทุนทางการเงิน 162,877,900 167,747,321 122,043,558 125,427,565
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31 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

¦ µ¥�µ¦ �µ�¦ µ¥�µ¦ �̧É¦ ª ¤ ° ¥¼nÄ��µ¦ �Îµ�ª ��ÎµÅ¦ �µ��µ¦ �ÎµÁ�·��µ� Îµ®¦ �́�̧ ·Ê� »�ª �́�̧É�31 ธันวาคม สามารถนาํมาแยกตามลกัษณะ

Å�o�́��̧Ê

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

 บาท บาท บาท บาท

�nµÄ�o�nµ¥Á�̧É¥ª �́�¡ �́��µ� 1,416,493,775 1,312,977,825 949,243,338 897,253,780

�nµÁ ºÉ° ¤ ¦ µ�µ��®¤µ¥Á®�»�14, 15) 703,938,689 647,937,766 526,612,994 502,195,736

ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย 280,392,863 393,757,610 264,969,822 392,391,802

ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษา 161,927,424 165,537,519 138,700,550 146,885,196

ค่าขนส่งสินคา้ 198,623,005 182,592,640 123,768,413 132,444,442

ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน 52,880,195 48,918,831 37,444,905 36,937,105

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ 77,992,725 73,104,777 49,766,332 53,146,016

ค่าตดัจ่ายสินทรัพย์ 12,841,317 6,553,262 11,879,400 6,284,239

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

   (หมายเหตุ 12.6 ง)) - - 19,999,970 -

��ÎµÅ¦ ��µ��»��µ�° �́¦ µÂ̈ �Á�̈Ȩ́¥�

เงินตราต่างประเทศ - สุทธิ (17,568,101) (8,573,111) (38,815,090) (3,328,942)

32 กาํÅ¦ �n°®»o��́Ê�¡ ºÊ��µ�

�ÎµÅ¦ �n° ®»o��́Ê�¡ ºÊ��µ��Îµ�ª �Ã�¥�µ¦ ®µ¦ �ÎµÅ¦  »��·�̧ÉÁ�È��°��¼o�º° ®»o� µ¤ �́�°��¦ ·¬ �́Ä®�n�oª ¥�Îµ�ª �®»o� µ¤ �́�́ª Á�̈ Ȩ́¥

�nª ��ÎÊµ®�́��̧É�º° Ã�¥�¼o�º° ®»o��Ã�¥Å¤n¦ ª ¤®»o� µ¤�́�ºÊ°�º�

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

�ÎµÅ¦  nª ��̧ÉÁ�È��°��¦ ·¬�́Ä®�n�̧ÉÁ�È�

   ของผูถื้อหุน้สามญั (บาท) 445,013,825 470,057,185 444,672,866 411,442,630

�Îµ�ª�®»o� µ¤�́�́ª Á�̈Ȩ́¥�nª ��ÎÊµ®�́��̧É�º° ° ¥¼n

   ในระหวา่งปี (จาํนวนหุน้) 2,709,904,800 2,709,904,800 2,709,904,800 2,709,904,800

�ÎµÅ¦ �n° ®»o��́Ê�¡ ºÊ��µ����µ�� 0.16 0.17 0.16 0.15

�¦ ·¬�́Å¤n¤�̧µ¦ ° °�®»o� µ¤�́Á�̧¥�Á�nµ�¦ �̈́� Îµ®¦ �́�̧�́��̧ ·Ê� »�ª �́�̧É�31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 
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33 เงินปันผล 

พ.ศ. 2558 

Ä��µ¦ �¦ ³ �»¤Ä®�n µ¤�́�¼o�º° ®»o��¦ ³ �Îµ�̧�°��¦ ·¬�́Á¤ ºÉ° ª �́�̧É�29 เมษายน พ.ศ. 2558 �̧É�¦ ³ �»¤�¼o�º° ®»o�Å�o¤ ¤̧�·°�»¤�́·Ä®o�nµ¥Á�·��́��̈

จากกาํไรสุทธิของบริษทัประจาํปี พ.ศ. 2557 ในอตัราหุน้ละ 0.10 �µ��Á�È��Îµ�ª �Á�·��́Ê� ·Ê��270.99 ลา้นบาท และบริษทัไดจ่้ายชาํระ

�́Ê��Îµนวนแลว้ในระหวา่งปี ·Ê� »�ª �́�̧É�31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 

พ.ศ. 2557 

Ä��µ¦ �¦ ³ �»¤Ä®�n µ¤�́�¼o�º° ®»o��¦ ³ �Îµ�̧�°��¦ ·¬�́Á¤ ºÉ° ª �́�̧É�29 เมษายน พ.ศ. 2557 �̧É�¦ ³ �»¤�¼o�º° ®»o�Å�o¤ ¤̧�·°�»¤�́·Ä®o�nµ¥Á�·��́��̈

จากกาํไรสุทธิของบริษทัประจาํปี พ.ศ. 2556 ในอตัราหุน้ละ 1.00 บาท เป็��Îµ�ª �Á�·��́Ê� ·Ê��270.99 ลา้นบาท และบริษทัไดจ่้ายชาํระ

�́Ê��Îµ�ª �Â̈ oª Ä�¦ ³ ®ª nµ��̧ ·Ê� »�ª �́�̧É�31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 
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34 �¦ ³ Â Á�·� ��µ��·��¦ ¦ ¤�ÎµÁ�·��µ�Â̈ ³�o° ¤ ¼̈�¦ ³ Â Á�·� �Á¡ ·É¤Á�·¤

34.1 กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 

การกระทบยอดกาํไรใหเ้ป็นกระแสเงินสดจากกิ��¦ ¦ ¤�ÎµÁ�·��µ��¦ ³ �°��oª ¥¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��́��̧Ê

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้สําหรับปี 558,323,530 539,555,476 470,155,607 433,268,125

ปรับกระทบกาํไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดาํเนินงาน

�nµÁ ºÉ° ¤ ¦ µ�µ 14, 15 703,938,689 647,937,766 526,612,994 502,195,736

ค่าตดัจาํหน่าย 62,489,564 58,629,102 39,469,309 42,565,355

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16 15,503,161 14,475,675 10,297,023 10,580,661

ค่าตดัจ่ายสินทรัพย์ 12,841,317 6,553,262 11,879,400 6,284,239

�nµÁ�ºÉ°®�̧Ê � ¥́�³  ¼� 18,716,582 4,035,823 33,918,906 1,000,000

�nµÁ�ºÉ°  ·��oµ̈ oµ ¤ ¥́Â̈ ³�nµÁ�ºÉ°  ·��oµ�̧É¤ ¦̧ µ�µ�»� ¼��ª nµ

¦ µ�µ�̧É�µ�ª nµ�³Å�o¦ �́ 10 5,817,133 3,122,168 120,000 3,000,000

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12.2 - - 19,999,970 -

�µ��»��µ��µ¦ �o°¥�nµ�°� ·��¦ ¡́ ¥r° ºÉ� 5,000,000 - 5,000,000 -

Ã°��̈�́�nµÁ�ºÉ°�µ¦ �o° ¥�nµ ·��¦ ¡́ ¥r�µª ¦ 15 - (3,700,000) - (3,700,000)

Ã°��̈�́�nµÁ�ºÉ°�µ¦ �o° ¥�nµ ·��¦ ¡́ ¥rÅ¤n¤ �̧́ª�� 16 - (364,803) - (364,803)

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร (15,729,115) (12,184,571) (3,881,108) (21,401,439)

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน 28,534,640 24,889,658 22,733,437 18,538,373

(กาํไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

- โครงการผลประโยชนร์ะยะยµª ° ºÉ� 25 27,448,613 - 21,324,906 -

��ÎµÅ¦ ��µ��»��µ�° �́¦ µÂ̈ �Á�̈Ȩ́¥��̧É¥�́Å¤nÁ�·��¹Ê��¦ ·� (4,713,898) (13,588,276) (14,698,819) (3,846,826)

�°�Á�̧Ê¥¦ �́ (7,194,154) (6,913,388) (3,241,205) (3,952,810)

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 12.3 (78,690,804) (63,165,436) - -

กาํไรจากการเลิกบริษทัยอ่ย - - (83,111) -

รายไดเ้งินปันผลจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ 35.3 - - (324,574,034) (192,248,298)

¦ µ¥Å�oÁ�·��́��̈�µ�Á�·�̈��»�° ºÉ� (9,912,000) (12,186,500) (9,912,000) (12,186,500)

ตน้ทุนทางการเงิน -�°�Á�̧Ê¥�nµ¥ 30 162,877,900 167,747,321 122,043,558 125,427,565

1,485,251,158 1,354,843,277 927,164,833 905,159,378

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

 ·��¦ ¡́ ¥r�ÎµÁ�·��µ��Á¡ ·É¤�¹Ê��̈�̈�

¨ ¼�®�̧Ê�µ¦ �oµ 70,861,152 (137,697,027) 53,533,245 (73,742,956)

¨ ¼�®�̧Ê° ºÉ� (40,926,813) (107,393,806) (46,741,169) (44,460,800)

สินคา้คงเหลือ (46,181,988) (129,446,674) (137,240,232) 26,911,722

 ·��¦ ¡́ ¥r®¤»�Áª ¥̧�° ºÉ� 61,498,447 (15,249,277) 81,930,666 (7,482,425)

สิน�¦ ¡́ ¥r° ºÉ� (26,353,322) (5,784,340) (6,264,526) 1,845,448

®�̧Ê ·��ÎµÁ�·��µ�Á¡ ·É¤�¹Ê��̈�̈��

Á�oµ®�̧Ê�µ¦ �oµ (9,602,485) 30,764,507 (44,278,669) 15,686,795

Á�oµ®�̧Ê° ºÉ� (74,727,167) (780,876) (28,579,451) (559,110)

®�̧Ê ·�®¤»�Áª ¥̧�° ºÉ� 5,428,409 30,110,689 4,332,263 14,100,748

เงินจ่ายผลประโยชนพ์นกังาน 25 (20,702,397) (38,874,586) (18,180,299) (34,577,044)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 1,404,544,994 980,491,887 785,676,661 802,881,756
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34 �¦ ³ Â Á�·� ��µ��·��¦ ¦ ¤�ÎµÁ�·��µ�Â̈ ³�o° ¤ ¼̈�¦ ³ Â Á�·� �Á¡ ·Éมเติม (ต่อ)

34.2 �o° ¤ ¼̈�¦ ³ Â Á�·� �Á¡ ·É¤Á�·¤�¦ ³ �°��oª ¥¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��́��̧Ê

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

บาท บาท บาท บาท

�̧É�·�อาคารและอุปกรณ์

�ºÊ°  ·��¦ ¡́ ¥r��®¤µ¥Á®�»�15) 1,157,575,667 783,151,687 527,020,181 361,930,748

หกั Á�oµ®�̧Ê ·��¦ ¡́ ¥r�µª ¦ (Á¡ ·É¤�¹Ê�)ลดลง 18,915,917 26,608,951 (9,038,938) 19,056,697

 ·��¦ ¡́ ¥r�µª ¦ Á¡ ·É¤�¹Ê�Ã�¥ �́�µÁ�nµ�µ¦ Á�·� (2,164,000) (27,767,239) - -

Á�oµ®�̧Ê ·��¦ ¡́ ¥r�µª ¦ �·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́�

(Á¡ ·É¤�¹Ê�)ลดลง 320,486 (320,486) (227,864) (1,349,826)

��ÎµÅ¦ ��µ��»��µ�° �́¦ µÂ̈ �Á�̈Ȩ́¥��̧É¥�́Å¤nÁ�·��¹Ê��¦ ·� 138,253 (63,429) 138,253 (63,429)

Á�·� ��nµ¥Á¡ ºÉ°�ºÊ°  ·��¦ ¡́ ¥r�µª ¦ 1,174,786,323 781,609,484 517,891,632 379,574,190

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

�ºÊ°  ·��¦ ¡́ ¥rไม่มีตวัตน (หมายเหตุ 16) 8,349,229 17,635,363 3,800,393 3,687,990

หกั Á�oµ®�̧Ê ·��¦ ¡́ ¥rÅ¤n¤�̧́ª ��(Á¡ ·É¤�¹Ê�)ลดลง 3,381,697 (3,308,267) 2,070,980 (1,997,550)

Á�·� ��nµ¥Á¡ ºÉ°�ºÊ°  ·��¦ ¡́ ¥rÅ¤n¤ �̧́ª �� 11,730,926 14,327,096 5,871,373 1,690,440

เงินปันผลรับ 

เงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 

และการร่วมคา้ (หมายเหตุ 35.3) 102,741,205 98,891,471 324,574,034 192,248,298

หกั Á�·��́��̈�oµ�¦ �́�Á¡ ·É¤�¹Ê��̈�̈� - 5,322,603 (14,999,985) 5,322,603

หกั กาํไร(ขาดทุน)�µ�° �́¦ µÂ̈ �Á�̈Ȩ́¥��̧ÉÁ�·��¹Ê��¦ ·� 234,789 (110,876) 159,689 (110,876)

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ 102,975,994 104,103,198 309,733,738 197,460,025
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35 รายการกบับุคคลและกจิการ�̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́�

บุ��̈®¦ º° �·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́��́��¦ ·¬�́®¤µ¥�¹��»��̈®¦ º° �·��µ¦ �̧É¤ °̧ Îµ�µ��ª ��»¤�®¦ º° �¼��ª ��»¤�®¦ º° ° ¥¼n£µ¥Ä�o�µ¦ �ª ��»¤��������

Á�̧¥ª �́��́��¦ ·¬�́��¦ ª ¤�¹��¦ ·¬�́�̧É�ÎµÁ�·��»¦ �·��µ¦ ¨ ��»���¦ ·¬�́¥n° ¥�Â̈ ³ �¦ ·¬�́¥n° ¥Ä�Á�¦ º° Á�̧¥ª �́���Å¤nª nµ�³ Á�È�Ã�¥�µ��¦ �®¦ º°

ทางอ้อมหรือกร³ �Îµ�µ¦ �nµ��¦ ·¬ �́° ºÉ���°��µ��̧Ê�»��̈®¦ º° �·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o° ��́�¥�́®¤ µ¥¦ ª ¤�¹���¦ ·¬ �́¦ nª ¤ Â¨ ³ �»��̈�̧ÉÁ�È�

Á�oµ�°� nª �Å�oÁ ¥̧Ä� ·��·° °�Á ¥̧��°��¦ ·¬�́��¹É�¤ °̧ ·��·¡ ¨ ° ¥nµ�Á�È� µ¦ ³  Îµ�́�Å¤nª nµ�µ��¦ �®¦ º°�µ�° o° ¤�n°�·��µ¦ ��¼o�¦ ·®µ¦  Îµ�́�

�́Ê��̧ÉÁ�È��¦ ¦ ¤�µ¦ ®¦ º° ¡ �́��µ��°��¦ ·¬�́�̈°��́Ê� ¤µ�·�Ä��¦ °��¦ ª́ �̧ÉÄ�̈o�·��́��»��̈�́��̈nµª �Â̈ ³ �·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́��»��̈

Á®¨ nµ�́Ê�

Ä��µ¦ ¡ ·�µ¦ �µ�ª µ¤  ¤́ ¡ �́�r¦ ³ ®ª nµ��»��̈®¦ º°�·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́��́��¦ ·¬�́Â�n̈ ³ ¦ µ¥�µ¦ ��¦ ·¬�́�Îµ�¹��¹�Á�ºÊ° ®µ�°��ª µ¤ ¤́ ¡ �́�r

มากกวา่รูปแบบกฎหมาย

ความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทัและบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ไดร้ะบุไวใ้นหมายเหตุ 12.1

�ª µ¤ ¤́ ¡ �́�r¦ ³ ®ª nµ��¦ ·¬�́Â̈ ³ �·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́��̧É¤ ¦̧ µ¥�µ¦ ¦ ³ ®ª nµ��́�Á�È��́��n° Å��̧Ê

�ºÉ°�¦ ·¬�́ ความสัมพนัธ์กบับริษัท 

�¦ ·¬�́�«¦ Å̧�¥¤µ¦ rÁ�È��·Ê���Îµ�́� โดยญาติของผูบ้ริหารของบริษทัฯ เป็นผูถื้อหุน้และเป็นกรรมการบริษทั 

�¦ ·¬�́� ¥µ¤Á¤¨ µ¤�̧�¤µ¦ rÁ�È��·Ê���Îµ�́� โดยญาติของผูบ้ริหารของบริษทัฯ เป็นผูถื้อหุน้ 

บริษทั ศรีไทยสเตนเลส จาํกดั โดยญาติของผูบ้ริหารของบริษทัฯ เป็นผูถื้อหุน้และเป็นกรรมการบริษทั 

บริษทั ส. สหธารา (ไทยแลนด)์ จาํกดั โดยผูบ้ริหารและญาติของผูบ้ริหารของบริษทัฯ เป็นผูถื้อหุน้และเป็น 

 กรรมการบริษทั 

บริษทั โตโฮ โฟม (ไทยแลนด)์ จาํกดั โดยผูบ้ริหารและญาติของผูบ้ริหารของบริษทัฯ เป็นผูถื้อหุน้และเป็น 

 กรรมการบริษทั 

บริษทั พี.ซี. คอนเทนเนอร์ จาํกดั โดยญาติของผูบ้ริหารของบริษทัฯ เป็นผูถื้อหุน้และเป็นกรรมการบริษทั 

บริษทั พี.อี.ที. คอนเทนเนอร์ จาํกดั โดยญาติของผูบ้ริหารของบริษทัฯ เป็นผูถื้อหุน้และเป็นกรรมการบริษทั 

35.1 �Ã¥�µ¥�°��̈»n¤�¦ ·¬�́�̧ÉÁ�̧É¥ª �́�¦ µ¥�µ¦ �oµ�́��·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́���¦ ³�°��oª ¥¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��́��̧Ê

ก) �µ¦ �µ¥Â̈ ³ �ºÊ°  ·��oµÂ̈ ³ �¦ ·การ 

�¦ ·¬�́Å�o�ÎµÁ�·��µ¦ �oµ�µ¤���·�́��·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́��Ã�¥�¦ ·¬�́Å�o�·�¦ µ�µ�ºÊ°��µ¥ ·��oµÂ̈ ³ �¦ ·�µ¦ �́�บุคคลและกิจการ

�̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́��µ¤¦ µ�µ�̧ÉÄ�̈oÁ�̧¥��́�¦ µ�µ�̧É�·��́��»��̈£µ¥�°��Áª o�Â�n�¦ �̧�µ¦ �µ¥ ·��oµ�́��·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́��¹É�Á�È��́ª Â��

จาํหน่ายสินคา้�°��¦ ·¬�́Ä�o¦ µ�µ�o��»��µ¥�ª ��ÎµÅ¦ �́Ê��o��Â̈ ³ ¦ ³ ¥³ Áª ¨ µ�Îµ¦ ³ ®�̧Ê�̧ÉÄ�o Îµ®¦ �́�·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́��́��̈nµª

�³ ¥µª �ª nµ¦ ³ ¥³ Áª ¨ µ�Îµ¦ ³ ®�̧Ê�µ¤���·�̧É�Îµ®��Åª o�30 ถึง 90 วนั  

�nµ�n° ¤Â¤n¡ ·¤ ¡ rÂ̈ ³ �nµ�oµ��̧���¦ ·¬�́�·�¦ µ�µ�́��·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́��µ¤ ¦ µ�µ�o��»��ª��ÎµÅ¦ �́Ê��oน 
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35 รายการกบับุคคลและกจิการ�̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́��(ต่อ)

35.1 �Ã¥�µ¥�°��̈»n¤�¦ ·¬�́�̧ÉÁ�̧É¥ª �́�¦ µ¥�µ¦ �oµ�́��·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́���¦ ³�°��oª ¥¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��́��̧Ê�(ต่อ)

ข) รายได้จากการบริการ 

�nµÁ�nµ Îµ�́��µ�Â̈ ³ ° µ�µ¦ Ã¦ ��µ���¦ ·¬ �́Å�o�ÎµÁ�·��µ¦ �·��nµÁ�nµ¦ �́�́��·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́��µ¤  �́�µÁ�nµ�Ã�¥¤ °̧ �́¦ µ�nµÁ�nµ

คิดตามความเหมาะสม�°� �µ��̧É�́Ê��Â̈ ³ ¨ �́¬�³�°��µ¦ Ä�o�µ��°�¡ ºÊ��̧É�́Ê�ๆ  

�nµÁ�nµÁ�¦ ºÉ°��́�¦ Â̈ ³ Â¤n¡ ·¤ ¡ r��¦ ·¬�́Å�o�ÎµÁ�·��µ¦ �·��nµÁ�nµ�́��·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́��µ¤ �́�µÁ�nµ�̧É��̈��́�

ค) รายได้ค่าบริหารการจัดการ 

กลุ่ม�¦ ·¬�́¤ ¦̧ µ¥Å�o�nµ�¦ ·®µ¦ �µ¦ �́��µ¦ �́��·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª�o°��́��·�¦ µ�µ¦ ³ ®ª nµ��́��µ¤ �́�µÄ®o�¦ ·�µ¦ �oµ��µ¦ �́��µ¦ �̧É��̈��́�

ง) การขายสินทรัพย์ถาวร 

¦ µ�µ�µ¥ ·��¦ ¡́ ¥r�µª ¦ �·��µ�¦ µ�µ�µ¤�́��̧ »��·�ª ��ÎµÅ¦ �Â̈ ³ ¦ ³ ¥³ Áª ¨ µ�Îµ¦ ³ ®�̧Ê�̧ÉÄ�o Îµ®¦ �́�·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́�Á�nµ�́�

ระยะเª ¨ µ�Îµ¦ ³ ®�̧Ê���·�̧É�Îµ®��Åª o�60 วนั 

35.2 ¥°���Á®¨ º°���ª �́ ·Ê��̧

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

บาท บาท บาท บาท

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

บริษทัยอ่ย - - 144,441,710 120,280,840

บริษทัร่วม 103,393,658 145,420,436 103,393,658 145,420,436

การร่วมคา้ 11,667,979 6,511,199 11,666,185 6,466,345

�·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́�° ºÉ� 193,791,061 185,603,721 125,995,232 134,433,468

¦ ª ¤ ¨ ¼�®�̧Ê�µ¦ �oµ�- �·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́� 308,852,698 337,535,356 385,496,785 406,601,089

หกั �nµÁ�ºÉ° ®�̧Ê � ¥́�³  ¼� - - (19,190,000) -

¦ ª ¤ ¨ ¼�®�̧Ê�µ¦ �oµ�- �·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́�- สุทธิ 308,852,698 337,535,356 366,306,785 406,601,089

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

บริษทัยอ่ย - เงินปันผลคา้งรับ - - 14,999,985 -

- ¨ ¼�®�̧Ê° ºÉ� - - 21,110,538 20,708,107

บริษทัร่วม 1,085,147 764,188 1,085,147 764,188

การร่วมคา้ 174,041 139,931 174,041 139,931

กิจการ�̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́�° ºÉ� 64,400 72,119 64,400 72,119

¦ ª ¤ ¨ ¼�®�̧Ê° ºÉ��- �·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́� 1,323,588 976,238 37,434,111 21,684,345
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35 รายการกบับุคคลและกจิการ�̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́��(ต่อ)

35.2 ¥°���Á®¨ º°���ª �́ ·Ê��̧�(ต่อ)

บริษทั พี.อี.ที. บโลว ์จาํกดั 

��ª �́�̧É��31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 บริษทั โคราช ไทย Á����Îµ�́���¹É�Á�È��¦ ·¬�́¥n° ¥Â®n�®�¹É��Ä®oÁ�·��¼o¥º¤ ¦ ³ ¥³  Ế��Îµ�ª ��13.00 ลา้นบาท 

Â�n�¦ ·¬�́�¡ �̧° �̧�̧���Ã̈ ª r��Îµ�́���¹É�Á�È��¦ ·¬�́¥n° ¥° �̧Â®n�®�¹É���µ¤ �́�µ�¼o¥º¤Á�·�¦ ³ ¥³  Ế�จาํนวน 2 ฉบบั วงเงินรวมไม่เกิน 15.00 ลา้นบาท 

�·��°�Á�̧Ê¥ในอตั¦ µ���̧É¦ o° ¥¨ ³ �4.00 ต่อปี และ�Îµ®��Ä®o�¦ ·¬�́¥n° ¥�́��̈nµª �Îµ¦ ³ �°�Á�̧Ê¥�»�Á�º°�Â̈ ³ Á�·��o�£µ¥Ä�¦ ³ ¥³ Áª ¨ µ�1 ปี 

��ª �́�̧É��31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริษทั ศรีไทย นาโนพลาส �Îµ�́���¹É�Á�È��¦ ·¬�́¥n° ¥Â®n�®�¹É��Ä®oÁ�·��¼o¥º¤ ¦ ³ ¥³  Ế��Îµ�ª��12.00 ลา้นบาท 

แก่บริษทั พี.อี.ที. บโลª r��Îµ�́���¹É�Á�È��¦ ·¬�́¥n° ¥° �̧Â®n�®�¹É���µ¤  �́�µ�¼o¥º¤Á�·�¦ ³ ¥³  Ế�ª �Á�·�Å¤nÁ�·��15.00 ¨ oµ��µ���·��°�Á�̧Ê¥

Ä�° �́¦ µ���̧É¦ o° ¥¨ ³ �4.00 ต่อปี และ�Îµ®��Ä®o�¦ ·¬�́¥n° ¥�́��̈nµª �Îµ¦ ³ �°�Á�̧Ê¥�»�Á�º°�Â̈ ³ Á�·��o�£µ¥Ä�¦ ³ ¥³ Áª ¨ µ�1 ปี 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
บาท บาท บาท บาท

Á�oµ®�̧Ê�µ¦ �oµ�- �·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́�
บริษทัยอ่ย - - 50,590,971 92,811,986
บริษทัร่วม 87,339,517 94,810,513 60,583,256 66,980,289
การร่วมคา้ 9,504 78,707 9,504 78,707

�·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́�° ºÉ� 14,813,257 13,239,867 13,007,851 8,591,018

¦ ª ¤Á�oµ®�̧Ê�µ¦ �oµ�- กิจการ�̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́�� 102,162,278 108,129,087 124,191,582 168,462,000

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

บริษทัยอ่ย - Á�oµ®�̧Ê° ºÉ� - - 4,915,432 4,010,142

- Á�oµ®�̧Êสินทรัพยถ์าวร - - 1,623,700 1,075,350

บริษทัร่วม  2,187,293 370,408 2,187,293 370,408

�·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́��- Á�oµ®�̧Ê° ºÉ� 19,138 96,300 19,138 96,300

- Á�oµ®�̧Ê ·��¦ ¡́ ¥r�µª ¦ - 320,486 - 320,486

¦ ª ¤Á�oµ®�̧Ê° ºÉ��- �·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́� 2,206,431 787,194 8,745,563 5,872,686
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35 รายการกบับุคคลและกจิการ�̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́��(ต่อ)

35.3 ¦ µ¥�µ¦ �̧ÉÁ�·��¹Ê�Ä�¦ ³ ®ª nµ��̧

¦ µ¥Å�o Îµ®¦ �́�̧ ·Ê� »�ª �́�̧É�31 �́�ª µ�¤��¦ ³ �°��oª ¥¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��́��̧Ê�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

บาท บาท บาท บาท

รายได้จากการขายและงานรับจ้าง

บริษทัยอ่ย - - 150,161,166 137,974,495

บริษทัร่วม 284,970,871 381,895,575 284,970,871 381,895,575

การร่วมคา้ 50,162,813 34,361,459 43,354,602 34,216,087

�·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́�° ºÉ� 436,266,308 401,028,698 312,623,600 285,973,842

รวมรายได้จากการขายและงานรับจ้าง 771,399,992 817,285,732 791,110,239 840,059,999

¦ µ¥Å�o° ºÉ�

รายได้จากการบริการ

บริษทัยอ่ย - - 30,149,178 29,140,528

บริษทัร่วม 6,352,600 5,211,950 6,352,600 5,211,950

การร่วมคา้ 663,515 610,234 663,515 610,234

�·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́�° ºÉ� 1,009,873 1,306,200 1,802,102 1,048,740

รวม 8,025,988 7,128,384 38,967,395 36,011,452

รายได้ค่าบริหารการจัดการ  

บริษทัยอ่ย - - 3,720,000 4,020,000

การร่วมคา้ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

รวม 1,000,000 1,000,000 4,720,000 5,020,000

รายได้เงนิปันผล 

บริษทัยอ่ย - - 221,832,829 93,356,827

บริษทัร่วม 102,741,205 97,891,511 102,741,205 97,891,511

การร่วมคา้ - 999,960 - 999,960

รวม 102,741,205 98,891,471 324,574,034 192,248,298

¦ ª ¤ ¦ µ¥Å�o° ºÉ� 111,767,193 107,019,855 368,261,429 233,279,750

รายได้จากการขายสินทรัพย์ถาวร

บริษทัยอ่ย - - 14,845,667 95,115,000

บริษทัร่วม - 48,000 - 48,000

รวมรายได้จากการขายสินทรัพย์ถาวร - 48,000 14,845,667 95,163,000
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35 รายการกบับุคคลและกจิการ�̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́��(ต่อ)

35.3 ¦ µ¥�µ¦ �̧ÉÁ�·��¹Ê�Ä�¦ ³ ®ª nµ��̧�(ต่อ)

�nµÄ�o�nµ¥ Îµ®¦ �́�̧ ·Ê� »�ª �́�̧É�31 �́�ª µ�¤��¦ ³ �°��oª ¥¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��́��̧Ê

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

บาท บาท บาท บาท

ต้นทุนขายและงานรับจ้าง

�µ¦ �ºÊ°  ·��oµ

บริษทัยอ่ย - - 258,393,810 352,326,570

บริษทัร่วม 502,850,943 406,573,836 344,062,798 287,171,997

การร่วมคา้ 83,129 358,181 41,394 333,281

�·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́�° ºÉ� 46,106,335 34,801,710 31,631,721 22,273,235

รวม 549,040,407 441,733,727 634,129,723 662,105,083

ค่าใช้จ่าย 

การใช้บริการ 

บริษทัยอ่ย - - 4,763,590 7,895,190

บริษทัร่วม 2,706,935 1,042,600 2,706,935 1,042,600

�·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́�° ºÉ� 7,985,782 5,385,826 7,985,782 5,385,826

รวม 10,692,717 6,428,426 15,456,307 14,323,616

¥°��ºÊ°  ·��¦ ¡́ ¥r�µª ¦

บริษทัยอ่ย - - 10,648,806 15,181,821

�·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́�° ºÉ� - 487,220 - 487,220

รวม - 487,220 10,648,806 15,669,041
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35 รายการกบับุคคลและกจิการ�̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́��(ต่อ)

35.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

�nµ�°�Â���¦ ¦ ¤�µ¦ Â̈ ³ �¼o�¦ ·®µ¦  Îµ®¦ �́�̧ ·Ê� »�ª �́�̧É�31 �́�ª µ�¤��¦ ³ �°��oª ¥¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��́��̧Ê

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

บาท บาท บาท บาท

ค่าตอบแทนกรรมการ 2,172,500 2,335,000 2,172,500 2,335,000

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร

�̈�¦ ³ Ã¥��r¦ ³ ¥³  Ế� 108,247,160 108,816,359 66,268,850 68,665,255

   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 4,598,769 6,071,291 3,766,736 4,258,577

�̈�¦ ³ Ã¥��r¦ ³ ¥³ ¥µª ° ºÉ� 175,775 40,400 154,211 36,816

รวมค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 115,194,204 117,263,050 72,362,297 75,295,648
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36  ·��·¡ ·Á«¬�̧ÉÅ�o¦ �́�µ��µ¦  n�Á ¦ ·¤�µ¦ ¨ ��»�

�¦ ·¬�́Â̈ ³ �¦ ·¬�́¥n° ¥Å�o¦ �́ ·��·¡ ·Á«¬�µ���³�¦ ¦ ¤�µ¦  n�Á ¦ ·¤�µ¦ ¨ ��»�Â̈ ³ �³ �o°���·�́�·�µ¤Á�ºÉ°�Å��̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́� ·��·Â̈ ³ �¦ ³ Ã¥��r�̧ÉÅ�o¦ �́�́Ê��µ¤�̧É¦ ³ �»Åª oÄ��́�¦  n�Á ¦ ·¤�µ¦ ¨ ��»���¹É�¤ ¦̧ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��́��̧Ê

�ºÉ°�¦ ·¬�́ Á̈��̧É�́�¦  n�Á ¦ ·¤ ª �́�̧É��³�¦ ¦ ¤�µ¦ °�»¤�́· ระยะเวลา �ºÉ° �̈·�£�́�r  ·��·¡ ·Á«¬�̧É Îµ�́�

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 1872(2)/2554 18 มกราคม พ.ศ.2554 8 ปี ผลิตภณัฑเ์มลามีน  �µ¦ Å�o¦ �́¥�Áª o�£µ¬Á̧�·�Å�o�·�·�»��̈ Îµ®¦ �́�ÎµÅ¦  »��·�̧ÉÅ�o�µ��µ¦ �¦ ³ �°��·��µ¦ �̧ÉÅ�o¦ �́

การส่งเสริม รวมกันไม่เกินร้อยละ 100 �°�Á�·�̈��»��Å¤n¦ ª ¤�nµ�̧É�·�Â¨ ³ �»�®¤»�Áª ¥̧��

เป็นระยะเวลา 8 �̧��́�Â�nª �́�̧ÉÁ¦ ·É¤¤ ¦̧ µ¥Å�o�µ��µ¦ �¦ ³�°��·��µ¦ �́Ê���19 กันยายน พ.ศ.2555)

Â̈ ³  µ¤µ¦ ��Îµ�̈�µ��»�Ä�¦ ³ ®ª nµ�Áª ¨ µ�̧ÉÅ�o¦ �́¥�Áª o�£µ¬Á̧�·�Å�o¤µ®�́° °��µ��ÎµÅ¦  »��·

ระยะเวลา 5 �̧��́��µ�ª �́�̧É¡ o��Îµ®��¦ ³ ¥³ Áª ¨ µ�8 ปี และได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้

นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิ ร้อยละ 50 ของอัตราปกติ ระยะเวลา 5 ปี �́��µ�ª �́�̧É¡ o�

กาํหนดระยะเวลา 8 ปี � ·Ê� »�ª �́�̧É�18 กนัยายน พ.ศ. 2568)

1529(2)/2555 6 มีนาคม พ.ศ.2555 7 ปี ผลิตภณัฑพ์ลาสติก  �µ¦ Å�o¦ �́¥�Áª o�£µ¬Á̧�·�Å�o�·�·�»��̈ Îµ®¦ �́�ÎµÅ¦  »��·�̧ÉÅ�o�µ��µ¦ �¦ ³ �°��·��µ¦ �̧ÉÅ�o¦ �́

การส่งเสริม รวมกันไม่เกินร้อยละ 100 �°�Á�·�̈��»��Å¤n¦ ª ¤�nµ�̧É�·�Â¨ ³ �»�®¤»�Áª ¥̧��

มีกาํหนดเวลา 7 �̧��́�Â�nª �́�̧ÉÁ¦ ·É¤ ¤ ¦̧ µ¥Å�o�µ��µ¦ �¦ ³ �°��·��µ¦ �́Ê���ª �́�̧É�4 กันยายน

พ.ศ. 2555��Â̈ ³  µ¤ µ¦ ��Îµ�̈�µ��»�Ä�¦ ³ ®ª nµ�Áª ¨ µ�̧ÉÅ�o¦ �́¥�Áª o�£µ¬Á̧�·�Å�o�¤µ®�́° °�

จากกาํไรสุทธิเป็นเวลา 5 ปี นบัจากพน้กาํหนดเวลา 7 ปี � ·Ê� »�ª �́�̧É�3 กนัยายน พ.ศ. 2567)

1872(2)/2556 14 พฤษภาคม พ.ศ.2556 7 ปี ผลิตภณัฑพ์ลาสติก  �µ¦ Å�o¦ �́¥�Áª o�£µ¬Á̧�·�Å�o�·�·�»��̈ Îµ®¦ �́�ÎµÅ¦  »��·�̧ÉÅ�o�µ��µ¦ �¦ ³ �°��·��µ¦ �̧ÉÅ�o¦ �́

การส่งเสริม รวมกันไม่เกินร้อยละ 100 �°�Á�·�̈��»��Å¤n¦ ª ¤�nµ�̧É�·�Â¨ ³ �»�®¤»นเวียน 

มีกาํหนดเวลา 7 �̧��́�Â�nª �́�̧ÉÁ¦ ·É¤ ¤ ¦̧ µ¥Å�o�µ��µ¦ �¦ ³ �°��·��µ¦ �́Ê���ª �́�̧É�28 กุมภาพนัธ์ 

พ.ศ. 2557��Â̈ ³  µ¤ µ¦ ��Îµ�̈�µ��»�Ä�¦ ³ ®ª nµ�Áª ¨ µ�̧ÉÅ�o¦ �́¥�Áª o�£µ¬Á̧�·�Å�o�¤µ®�́° °�

จากกาํไรสุทธิเป็นเวลา 5 ปี นบัจากพน้กาํหนดเวลา 7 �̧�� ·Ê� »�ª �́�̧É�27 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2569) 
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�¦ ·¬�́Â̈ ³ �¦ ·¬�́¥n° ¥Å�o¦ �́ ·��·¡ ·Á«¬�µ���³�¦ ¦ ¤�µ¦  n�Á ¦ ·¤�µ¦ ¨ ��»�Â̈ ³ �³ �o°���·�́�·�µ¤Á�ºÉ°�Å��̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́� ·��·Â̈ ³ �¦ ³ Ã¥��r�̧ÉÅ�o¦ �́�́Ê��µ¤�̧É¦ ³ �»Åª oÄ��́�¦  n�Á ¦ ·¤�µ¦ ¨ ��»���¹É�¤ ¦̧ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��́��̧Ê�(ต่อ)

�ºÉ°�¦ ·¬�́ Á̈��̧É�́�¦  n�Á ¦ ·¤ ª �́�̧É��³�¦ ¦ ¤�µ¦ °�»¤�́· ระยะเวลา �ºÉ° �̈·�£�́�r  ·��·¡ ·Á«¬�̧É Îµ�́�

บริษทัยอ่ย : บริษทั ศรีไทย โมลดส์ จาํกดั 2458(5)/2554 19 กรกฎาคม พ.ศ.2554 8 ปี ผลิตและซ่อมแซมแม่พิมพ์  การได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุ��̈ Îµ®¦ �́�ÎµÅ¦  »��·�̧ÉÅ�o�µ��µ¦ �¦ ³ �°��·��µ¦ �̧É

ไดรั้บการส่งเสริม เป็นระยะเวลา 8 �̧��́�Â�nª �́�̧ÉÁ¦ ·É¤¤ ¦̧ µ¥Å�o��ª �́�̧É�12 มีนาคม พ.ศ. 2556) 

Â̈ ³ �Îµ�̈�µ��»�Ä�¦ ³ ®ª nµ�Áª ¨ µ�̧ÉÅ�o¦ �́¥�Áª o�£µ¬Á̧�·�Å�o�¤µ®�́° °��µ��ÎµÅ¦  »��·Á�È�

เวลา 5 �̧��́��µ�ª �́�̧É¡ o��Îµ®��¦ ³ ¥³ Áª ¨ µ�8 ปี � ·Ê� »�ª �́�̧É�11 มีนาคม พ.ศ. 2569)

 1268(5)/2556 5 มีนาคม พ.ศ.2555 8 ปี ผลิตภณัฑพ์ลาสติก  �µ¦ Å�o¦ �́¥�Áª o�£µ¬ Á̧�·�Å�o�·�·�»��̈ Îµ®¦ �́�ÎµÅ¦  »��·�̧ÉÅ�o�µ��µ¦ �¦ ³ �°��·��µ¦ �̧É

ได้รับการส่งเสริม เป็นระยะเวลา 8 �̧��́�Â�nª �́�̧ÉÁ¦ ·É¤ ¤ ¦̧ µ¥Å�o��ª �́�̧É�20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 

2557���Â̈ ³ �Îµ�̈�µ��»�Ä�¦ ³ ®ª nµ�Áª ¨ µ�̧ÉÅ�o¦ �́¥�Áª o�£µ¬ Á̧�·�Å�o�¤µ®�́° °��µ��ÎµÅ¦

สุทธิเป็นเวลา 5 �̧�� ·Ê� »�ª �́�̧É�19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2570)

บริษทัยอ่ย : บริษทั ศรีไทย นาโนพลาส จาํกดั 1960(2)/2555 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555 7 ปี ผลิตภณัฑพ์ลาสติก  กµ¦ Å�o¦ �́¥�Áª o�£µ¬Á̧�·�Å�o�·�·�»��̈ Îµ®¦ �́�ÎµÅ¦  »��·�̧ÉÅ�o�µ��µ¦ �¦ ³ �°��·��µ¦ �̧ÉÅ�o¦ �́

การส่งเสริม รวมกันไม่เกินร้อยละ 100 �°�Á�·�̈��»�Å¤n¦ ª ¤�nµ�̧É�·�Â̈ ³ �»�®¤»�Áª ¥̧��

เป็นระยะเวลา 7 �̧��́�Â�nª �́�̧ÉÁ¦ ·É¤ ¤ ¦̧ µ¥Å�o�µ��µ¦ �¦ ³ �°��·��µ¦ �́Ê���ª �́�̧É�10 สิงหาคม 

พ.ศ. 2555��Â̈ ³  µ¤µ¦ ��Îµ�̈�µ��»�Ä�¦ ³ ®ª nµ�Áª ¨ µ�̧ÉÅ�o¦ �́¥�Áª o�£µ¬Á̧�·�Å�o¤µ®�́° °�

จากกาํไรสุทธิเป็นเวลา 5 �̧��́��µ�ª �́�̧É¡ o��Îµ®��¦ ³ ¥³ Áª ¨ µ�7 �̧�� ·Ê� »�ª �́�̧É�9 สิงหาคม 

พ.ศ. 2567) 
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บริษทัและบริษทัยอ่ยไดรั้บสิทธิพิเศษจµ���³�¦ ¦ ¤�µ¦  n�Á ¦ ·¤�µ¦ ¨ ��»�Â̈ ³ �³ �o°���·�́�·�µ¤Á�ºÉ°�Å��̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́� ·��·Â̈ ³ �¦ ³ Ã¥��r�̧ÉÅ�o¦ �́�́Ê��µ¤�̧É¦ ³ �»Åª oÄ��́�¦  n�Á ¦ ·¤�µ¦ ¨ ��»���¹É�¤ ¦̧ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��́��̧Ê�(ต่อ)

�ºÉ°�¦ ·¬�́ Á̈��̧É�́�¦  n�Á ¦ ·¤ ª �́�̧É��³�¦ ¦ ¤�µ¦ °�»¤�́· ระยะเวลา �ºÉ° �̈·�£�́�r  ·��·¡ ·Á«¬�̧Éสําคัญ 

บริษทัยอ่ย : บริษทั โคราช ไทย เทค จาํกดั 1616(5)/2554 18 เมษายน พ.ศ. 2554 8 ปี ผลิตภณัฑเ์มลามีน  �µ¦ Å�o¦ �́¥�Áª o�£µ¬Á̧�·�Å�o�·�·�»��̈ Îµ®¦ �́�ÎµÅ¦  »��·�̧ÉÅ�o�µ��µ¦ �¦ ³ �°��·��µ¦ �̧ÉÅ�o¦ �́

การส่งเสริม เป็นระยะเวลา 8 �̧��́�Â�nª �́�̧ÉÁ¦ ·É¤ ¤ ¦̧ µ¥Å�o�µ��µ¦ �¦ ³ �°��·��µ¦ �́Ê���ª �́�̧É�

19 กรกฎาคม พ.ศ. 2554) และไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิร้อยละ 50

�°�° �́¦ µ���·�¦ ª ¤ �́Ê� µ¤µ¦ ��Îµ�̈�µ��»�Ä�¦ ³ ®ª nµ�Áª ¨ µ�̧ÉÅ�o¦ �́¥�Áª o�£µ¬Á̧�·�Å�o¤µ®�́

ออกจากกําไรสุทธิเป็นเวลา 5 �̧��́��µ�ª �́�̧É¡ o��Îµ®��Á�È�Áª ¨ µ�8 �̧�� ·Ê� »�ª �́�̧É�

18 กรกฎาคม พ.ศ. 2567) 

บริษทัยอ่ย : บริษทั พี.อี.ที.บโลว ์ จาํกดั 1067(5)/2555 14 มีนาคม พ.ศ. 2554 8 ปี ผลิตภณัฑพ์ลาสติก  �µ¦ Å�o¦ �́¥�Áª o�£µ¬Á̧�·�Å�o�·�·�»��̈ Îµ®¦ �́�ÎµÅ¦  »��·�̧ÉÅ�o�µ��µ¦ �¦ ³ �°��·��µ¦ �̧ÉÅ�o¦ �́

การส่งเสริม เป็นระยะเวลา 8 ปี นบัแต่ª �́�̧ÉÁ¦ ·É¤ ¤ ¦̧ µ¥Å�o��ª �́�̧É�3 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2555) และ

 µ¤µ¦ ��Îµ�̈�µ��»�Ä�¦ ³ ®ª nµ�Áª ¨ µ�̧ÉÅ�o¦ �́¥�Áª o�£µ¬Á̧�·�Å�o�¤µ®�́° °��µ��ÎµÅ¦  »��·Á�È�

เวลา 5 �̧��́��µ�ª �́�̧É¡ o��Îµ®��¦ ³ ¥³ Áª ¨ µ�8 �̧��� ·Ê� »�ª �́�̧É�2 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2568) 



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากดั (มหาชน) 
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากดั (มหาชน) 

�̈�µ¦ �ÎµÁ�·��µ��µ��·��¦ ¦ ¤�̧ÉÅ�o¦ �́�µ¦  n�Á ¦ ·¤�Â̈ ³ Å¤nÅ�o¦ �́�µ¦  n�Á ¦ ·¤�µ¦ ¨ ��»� Îµ®¦ �́�̧ ·Ê� »�ª �́�̧É�31 ธันวาคม ของบริษทั 

�¦ ³ �°��oª ¥¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��́��̧Ê

งบการเงินเฉพาะบริษัท (ล้านบาท) 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

�·��¦ ¦ ¤ �̧ÉÅ�o¦ �́ �·��¦ ¦ ¤ �̧ÉÅ¤nÅ�o �·��¦ ¦ ¤ �̧ÉÅ�o¦ �́ �·��¦ ¦ ¤ �̧ÉÅ¤nÅ�o

การส่งเสริม รับการส่งเสริม รวม การส่งเสริม รับการส่งเสริม รวม

รายได้ 

รายไดจ้ากการขายและงานรับจา้ง

   ภายในประเทศ 851 4,244 5,095 1,235 4,076 5,311

รายไดจ้ากการขายและงานรับจา้ง

ต่างประเทศ 362 1,237 1,599 695 1,273 1,968

รวมรายไดจ้ากการขาย 

   และงานรับจา้ง 1,213 5,481 6,694 1,930 5,349 7,279

37 Á®�»�µ¦ �r£µ¥®¨ �́ª �́�̧ÉÄ����µ¦ Á�·��

การลงทุนในบริษัทย่อย

Srithai (Hanoi) Company Limited - บริษทัยอ่ยโดยออ้ม

£ µ¥®¨ �́ª �́�̧ÉÄ����µ¦ Á�·�Srithai (Vietnam) Company Limited �¹É�Á�È��¦ ·¬ �́Ä®�nÅ�o�nµ¥�Îµ¦ ³ �nµ®»o�Á¡ ·É¤ Á�·¤ ใน Srithai (Hanoi) 

Company Limited�¹É�Á�È��¦ ·¬�́¥n° ¥�Á�È��Îµ�ª�Á�·�¦ ª ¤�35,000.00 ลา้นเวียดนามดอง หรือเทียบเท่า 56.00 ลา้นบาท ตามสัดส่วนการถือหุ้น

ร้อยละ 100.00 

การอนุมัติเงินปันผล

�µ¤¤�·�̧É�¦ ³ �»¤��³�¦ ¦ ¤�µ¦ �¦ ·¬�́Á¤ ºÉ° ª �́�̧É�26 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 ไดอ้นุมติัเสนอให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานสาํหรับปี

พ.ศ. 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 270.99 ¨ oµ��µ���́Ê��̧Ê�µ¦ ° �»¤ �́·Ä®o�nµ¥Áงินปันผลดังกล่าวจะได้นําเสนอ

�n° �̧É�¦ ³ �»¤Ä®�n µ¤�́�¼o�º° ®»o��¦ Ế��̧É�35 (ประจาํปี พ.ศ. 2559��Á¡ ºÉ° ¡ ·�µ¦ �µÂ̈ ³ °�»¤�́·�n° Å�

�µ¦ �ÎÊµ�¦ ³ �́�Ä®oÂ�n�¦ ·¬�́¥n° ¥

Á¤ºÉ° ª �́�̧É�4 มกราคม พ.ศ. 2559 �¦ ·¬�́Å�o° °�®�́� º°�ÎÊµ�¦ ³ �́��µ¦ �Îµ¦ ³ Á�·��nµª �́�»�·��°��Srithai (Hanoi) Company Limited �¹É�Á�È�

บริษทัยอ่ยของ Srithai (Vietnam) Company Limited Â̈ ³ Á�È��¦ ·¬�́¥n° ¥Ã�¥° o° ¤�°��¦ ·¬�́Ä®oÂ�n�¦ ·¬�́Ä��¦ ³ Á�«Â®n�®�¹É�Ä�ª�Á�·��

0.50 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 


