














บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 7 290,400,589 271,532,509 135,536,473 118,424,926
เงินลงทุนระยะส้ัน 8 - 30,438,167 - -
ลูกหนี้การคา - สุทธิ 9 2,205,300,285 2,007,304,785 1,663,033,180 1,622,136,224
ลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น 46,869,817 118,673,686 22,251,003 39,440,823
ลูกหนี้อื่น - กิจการท่ีเก่ียวของกัน 30.1 6,390,233 46,275,827 30,743,757 52,453,191
สินคาคงเหลือ - สุทธิ 10 1,672,512,091 1,801,816,172 1,243,719,600 1,265,208,171
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 100,245,668 86,379,731 4,085,965 7,447,499
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 4,321,718,683 4,362,420,877 3,099,369,978 3,105,110,834

สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค้ําประกัน 8 5,671,210 6,342,178 - -
เงินลงทุนเผ่ือขาย 11 65,400,000 61,800,000 65,400,000 61,800,000
เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ 12.1 - - 1,925,122,362 1,925,122,362
เงินลงทุนในบริษัทรวม - สุทธิ 12.1 218,516,385 214,373,746 184,113,258 184,113,258
เงินลงทุนในการรวมคา 12.1 15,177,219 17,662,526 4,999,800 4,999,800
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ 13 113,016,354 113,016,354 47,169,970 47,169,970
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน - สุทธิ 14 129,587,403 125,877,331 494,985,246 491,275,174
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 15 5,489,409,225 6,064,936,976 3,392,452,271 3,654,727,644
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 16 41,596,896 47,013,859 18,712,174 18,696,217
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี - สุทธิ 17 155,017,024 118,939,129 108,725,029 84,601,837
สิทธิการเชา - สุทธิ 18 145,102,754 110,186,229 - -
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 25,792,413 61,505,368 14,059,677 19,287,282
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 6,404,286,883 6,941,653,696 6,255,739,787 6,491,793,544

รวมสินทรัพย 10,726,005,566 11,304,074,573 9,355,109,765 9,596,904,378

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา 16 ถึง 100 เปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี้สินและสวนของเจาของ

หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะส้ัน 19 1,951,614,000 1,670,857,600 1,445,000,000 1,300,000,000
สวนของเงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 20 771,531,600 774,800,940 554,980,000 539,877,280
เจาหนี้การคา - กิจการอื่น 922,922,403 735,482,508 580,410,962 470,786,147

30.1 86,760,615 115,078,839 122,697,698 145,690,368
เจาหนี้อื่น - กิจการอื่น 21 248,822,399 311,349,852 165,901,457 206,046,547
เจาหนี้อื่น - กิจการท่ีเก่ียวของกัน 30.1 533,659 307,530 6,574,486 942,873
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 40,890,227 40,272,688 24,515,137 32,041,352
รวมหนี้สินหมุนเวียน 4,023,074,903 3,648,149,957 2,900,079,740 2,695,384,567

หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาว 20 1,770,491,100 2,344,620,300 1,342,225,000 1,647,205,000
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 917,298 1,377,990 - -
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 24 383,821,340 376,702,255 306,958,187 301,481,786
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 2,155,229,738 2,722,700,545 1,649,183,187 1,948,686,786

รวมหนี้สิน 6,178,304,641 6,370,850,502 4,549,262,927 4,644,071,353

สวนของเจาของ
ทุนเรือนหุน 25
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 2,709,904,800 หุน 
มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท 2,709,904,800 2,709,904,800 2,709,904,800 2,709,904,800

ทุนท่ีออกและชําระแลว
หุนสามัญ 2,709,904,800 หุน 
มูลคาท่ีชําระแลวหุนละ 1 บาท 2,709,904,800 2,709,904,800 2,709,904,800 2,709,904,800

สวนเกินทุนจากหุนสามัญซ้ือคืน 25 19,928,420 19,928,420 19,928,420 19,928,420
กําไรสะสม
จัดสรรแลว - ทุนสํารองตามกฎหมาย 26 257,000,000 250,000,000 257,000,000 250,000,000
ยังไมไดจัดสรร 1,514,943,558 1,755,336,043 1,798,677,618 1,955,543,805

องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ (211,745,411) (40,679,009) 20,336,000 17,456,000

รวมสวนของผูเปนเจาของของบริษัทใหญ 4,290,031,367 4,694,490,254 4,805,846,838 4,952,833,025
สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 257,669,558 238,733,817 - -
รวมสวนของเจาของ 4,547,700,925 4,933,224,071 4,805,846,838 4,952,833,025

รวมหนี้สินและสวนของเจาของ 10,726,005,566 11,304,074,573 9,355,109,765 9,596,904,378

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา 16 ถึง 100 เปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เจาหนี้การคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจากการขาย 9,576,881,678 9,284,815,420 6,253,955,739 6,536,385,916
ตนทุนขาย (8,161,924,133) (7,706,835,011) (5,370,989,690) (5,431,827,159)
กําไรข้ันตน 1,414,957,545 1,577,980,409 882,966,049 1,104,558,757
รายไดเงินปนผล 5,811,100 6,913,900 215,528,613 348,049,951
รายไดอ่ืน 68,762,406 72,923,222 94,887,959 120,083,051
คาใชจายในการขาย (768,639,969) (840,524,703) (603,705,009) (691,083,776)
คาใชจายในการบริหาร (517,725,007) (447,618,737) (374,687,180) (342,382,540)
คาใชจายอ่ืน - ขาดทุนสุทธิจากการขายสินทรัพย (7,489,592) - (5,435,613) -
ตนทุนทางการเงิน (181,374,624) (169,311,144) (104,269,198) (115,553,837)
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา 12.3 38,022,065 83,858,809 - -
กําไรกอนภาษีเงินได 52,323,924 284,221,756 105,285,621 423,671,606
คาใชจายภาษีเงินได 17.3 20,747,389 (20,035,321) 20,638,672 (17,794,962)
กําไรสําหรับป 73,071,313 264,186,435 125,924,293 405,876,644

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะไมจัดประเภทรายการใหมไปยังกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
การวัดมุลคาใหมของภาระผูกพันผลประโยชนหลังออกจากงาน (6,000,000) - (6,000,000) -
ภาษีเงินไดของรายการท่ีจะไมจัดประเภทรายการใหมไปยัง
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 1,200,000 - 1,200,000 -

รวมรายการท่ีจะไมจัดประเภทรายการใหมไปยัง
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (4,800,000) - (4,800,000) -

รายการท่ีจะจัดประเภทรายการใหมไปยังกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
การเปล่ียนแปลงในมูลคาของเงินลงทุนเผื่อขาย 3,600,000 3,240,000 3,600,000 3,240,000
ผลตางของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงคางบการเงิน (173,923,709) (4,965,500) - -
ภาษีเงินไดท่ีเกี่ยวกับรายการท่ีจะจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวใน
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (720,000) (648,000) (720,000) (648,000)

รวมรายการท่ีจะจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวใน
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (171,043,709) (2,373,500) 2,880,000 2,592,000

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับป - สุทธิจากภาษี (175,843,709) (2,373,500) (1,920,000) 2,592,000

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป (102,772,396) 261,812,935 124,004,293 408,468,644

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา 16 ถึง 100 เปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การแบงปนกําไร

สวนท่ีเปนของผูเปนเจาของของบริษัทใหญ 42,397,995 256,199,696 125,924,293 405,876,644

สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 30,673,318 7,986,739 - -

กําไรสําหรับป 73,071,313 264,186,435 125,924,293 405,876,644

การแบงปนกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

สวนท่ีเปนของผูเปนเจาของของบริษัทใหญ (133,468,407) 253,107,102 124,004,293 408,468,644

สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 30,696,011 8,705,833 - -

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป (102,772,396) 261,812,935 124,004,293 408,468,644

กําไรตอหุน 28

กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน 0.02 0.09 0.05 0.15

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา 16 ถึง 100 เปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

กําไรสะสม

สวนที่จัดสรรแลว รวม

ทุนที่ออก สวนเกินทุนจาก - ทุนสํารอง กําไรสะสม องคประกอบอื่น รวมสวนของ สวนไดเสีย

และชําระแลว หุนสามัญซื้อคืน ตามกฎหมาย สวนที่ยัง การแปลงคา เงินลงทุน ของสวนของ ผูเปนเจาของ ที่ไมมีอํานาจ รวมสวนของ

หมายเหตุ (หมายเหตุ 25) (หมายเหตุ 25) (หมายเหตุ 26) ไมไดจัดสรร งบการเงิน เผื่อขาย เจาของ ของบริษัทใหญ ควบคุม เจาของ

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 2,709,904,800 19,928,420 250,000,000 1,755,336,043 (58,135,009) 17,456,000 (40,679,009) 4,694,490,254 238,733,817 4,933,224,071

กําไรสําหรับป - - - 42,397,995 - - - 42,397,995 30,673,318 73,071,313

การวัดมูลคาใหมของภาระผูกพันผลประโยชน

   หลังออกจากงาน - - - (4,800,000) - - - (4,800,000) - (4,800,000)

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป - - - - (173,946,402) 2,880,000 (171,066,402) (171,066,402) 22,693 (171,043,709)

เงินปนผลจาย 29 - - - (270,990,480) - - - (270,990,480) (11,760,270) (282,750,750)

สํารองตามกฎหมาย - - 7,000,000 (7,000,000) - - - - -

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

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 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

กําไรสําหรับป - - - 256,199,696 - - - 256,199,696 7,986,739 264,186,435

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป - - - - (5,684,594) 2,592,000 (3,092,594) (3,092,594) 719,094 (2,373,500)

เงินปนผลจาย - - - (270,986,490) - - - (270,986,490) (14,700,261) (285,686,751)

สํารองตามกฎหมาย - - 22,000,000 (22,000,000) - - - - - -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 2,709,904,800 19,928,420 250,000,000 1,755,336,043 (58,135,009) 17,456,000 (40,679,009) 4,694,490,254 238,733,817 4,933,224,071

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา 16 ถึง 100 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม (บาท)

สวนของผูเปนเจาของของบริษัทใหญ

องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

กําไรสะสมสวนที่
จัดสรรแลว กําไร(ขาดทุน) รวม

ทุนที่ออกและ สวนเกินทุนจาก - ทุนสํารอง กําไรสะสม เบ็ดเสร็จอื่น องคประกอบอื่น
ชําระแลว หุนสามัญซื้อคืน ตามกฎหมาย สวนที่ยัง เงินลงทุน ของสวนของ รวมสวนของ

หมายเหตุ (หมายเหตุ 25) (หมายเหตุ 25) (หมายเหตุ 26) ไมไดจัดสรร เผื่อขาย เจาของ เจาของ

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 2,709,904,800 19,928,420 250,000,000 1,955,543,805 17,456,000 17,456,000 4,952,833,025
กําไรสําหรับป - - - 125,924,293 - - 125,924,293
การวัดมูลคาใหมของภาระผูกพันผลประโยชนหลังออกจากงาน - - - (4,800,000) - - (4,800,000)
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป - - - - 2,880,000 2,880,000 2,880,000
เงินปนผลจาย 29 - - - (270,990,480) - - (270,990,480)
สํารองตามกฎหมาย - - 7,000,000 (7,000,000) - - -
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 2,709,904,800 19,928,420 257,000,000 1,798,677,618 20,336,000 20,336,000 4,805,846,838

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 2,709,904,800 19,928,420 228,000,000 1,842,653,651 14,864,000 14,864,000 4,815,350,871
กําไรสําหรับป - - - 405,876,644 - - 405,876,644
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป - - - - 2,592,000 2,592,000 2,592,000
เงินปนผลจาย - - - (270,986,490) - - (270,986,490)
สํารองตามกฎหมาย - - 22,000,000 (22,000,000) - - -
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 2,709,904,800 19,928,420 250,000,000 1,955,543,805 17,456,000 17,456,000 4,952,833,025

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา 16 ถึง 100 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กําไรกอนภาษีเงินไดสําหรับป 52,323,924 284,221,756 105,285,621 423,671,606
รายการปรับปรุง
คาเส่ือมราคา 14, 15 800,536,365 774,549,104 513,903,138 517,852,299
คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน 16 14,012,202 14,169,999 6,777,600 8,314,608
คาตัดจําหนายสิทธิการเชา 18 3,348,340 1,268,853 - -
คาตัดจายสินทรัพย 18,749,642 13,490,176 17,727,788 12,246,544
คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) (968,577) (10,241,150) (1,600,000) 20,565,000
คาเผ่ือสินคาลาสมัยและคาเผ่ือสินคาท่ีมีราคาทุนสูงกวา
   ราคาท่ีคาดวาจะไดรับ (โอนกลับ) 10 (5,774,398) 14,710,362 - 3,000,000
ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย 12.2 - - - 25,090,500
ขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพยถาวร 15 29,586,961 - 29,586,961 -
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยอื่น 2,084,544 220,156 2,084,544 220,156
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยถาวรและสินทรัพยไมมีตัวตน 7,489,592 (7,427,377) 5,435,613 (32,022,339)
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน 23,801,508 32,839,881 16,438,378 25,489,492
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย

- โครงการผลประโยชนระยะยาวอื่น 24 3,000,000 - 3,000,000 -
(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนที่เกิดขึ้นจริง (144,076) 230,383 (144,076) 1,860,657
ดอกเบ้ียรับ (6,588,302) (6,212,763) (2,895,012) (3,865,044)
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา 12.3 (38,022,065) (83,858,809) - -
รายไดเงินปนผลจากเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และการรวมคา 30 - - (209,717,513) (341,136,051)
รายไดเงินปนผลจากเงินลงทุนอื่น (5,811,100) (6,913,900) (5,811,100) (6,913,900)
ตนทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจาย 181,374,624 169,311,144 104,269,198 115,553,837

1,078,999,184 1,190,357,815 584,341,140 769,927,365
การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
ลูกหนี้การคา (227,880,978) (94,921,004) (40,262,517) 34,830,209
ลูกหนี้อื่น 23,074,795 (160,142) 17,190,785 17,889,838
สินคาคงเหลือ 96,894,240 (161,901,000) 20,962,540 (31,919,482)
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 19,903,514 (11,836,118) 6,366,054 9,437,387
สินทรัพยอื่น (1,458,161) 21,488,963 2,153,458 1,799,017
เจาหนี้การคา 187,990,214 (110,316,544) 88,110,925 (55,074,040)
เจาหนี้อื่น (4,146,306) (10,312,047) 4,831,111 (34,698,061)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 7,087,870 (4,253,745) (2,831,455) (3,217,528)
เงินจายผลประโยชนพนักงาน 24 (25,682,424) (35,056,053) (19,961,978) (31,885,819)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา 16 ถึง 100 เปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,154,781,948 783,090,125 660,900,063 677,088,886

จายดอกเบ้ีย (178,699,813) (168,683,557) (101,796,887) (116,036,434)

จายภาษีเงินได (42,685,512) (66,070,213) (10,703,800) (29,549,913)

ภาษีเงินไดไดรับคืน 13,090,138 - - -

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 946,486,761 548,336,355 548,399,376 531,502,539

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนระยะส้ัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง 31,530,725 (27,616,652) - -

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง 111,000 (6,437,570) - -

เงินสดจายลงทุนในบริษัทยอย 12.2 - - - (79,105,000)

เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยถาวร (552,452,656) (1,033,545,946) (381,880,586) (467,781,488)

เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (15,578,345) (15,876,591) (12,541,915) (1,731,270)

เงินสดจายเพื่อซื้อสิทธิการเชา (7,699,500) - - -

เงินสดรับจากการจําหนายสินทรัพยถาวร 17,919,357 5,521,126 38,235,678 225,963,177

ดอกเบ้ียรับ 5,828,969 6,070,306 2,894,047 3,869,818

เงินปนผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และการรวมคา 75,426,592 49,605,929 232,061,607 309,275,379

เงินปนผลรับจากบริษัทอื่น 5,811,100 9,313,900 5,811,100 9,313,900

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (439,102,758) (1,012,965,498) (115,420,069) (195,484)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูยืมระยะส้ันเพิ่มขึ้น(ลดลง) 330,148,500 (80,745,600) 145,000,000 (390,000,000)

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว 20 273,190,000 1,160,462,400 250,000,000 600,000,000

เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะยาว 20 (768,496,940) (697,181,921) (539,877,280) (534,352,000)

เงินสดจายคืนหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน (12,586,855) (10,172,885) - -

เงินปนผลจาย 29 (270,990,480) (270,986,490) (270,990,480) (270,986,490)

เงินปนผลจายใหแกสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมในบริษัทยอย (11,760,252) (14,700,261) - -

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (460,496,027) 86,675,243 (415,867,760) (595,338,490)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ 46,887,976 (377,953,900) 17,111,547 (64,031,435)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 271,532,509 620,970,007 118,424,926 182,456,361

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด (28,019,896) 28,516,402 - -

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป 7 290,400,589 271,532,509 135,536,473 118,424,926

รายการท่ีไมใชเงินสด

รายการซื้อสินทรัพยตามสัญญาเชาการเงิน 878,000 901,869 - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา 16 ถึง 100 เปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บาท บาท บาท บาท

ขอมูลและกระแสเงินสดเพิ่มเติมประกอบดวยรายละเอียดดังนี้

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ

ซื้อสินทรัพย (หมายเหตุ 15) 506,228,565 1,020,612,548 338,584,908 465,252,834

เจาหนี้สินทรัพยถาวรตนป 66,992,304 80,827,571 66,190,224 68,718,878

เจาหนี้สินทรัพยถาวรปลายป (19,890,213) (66,992,304) (22,894,546) (66,190,224)

สินทรัพยถาวรเพ่ิมขึ้นโดยสัญญาเชาการเงิน (878,000) (901,869) - -

เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยถาวร 552,452,656 1,033,545,946 381,880,586 467,781,488

สินทรัพยไมมีตัวตน

ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (หมายเหตุ 16) 15,578,345 15,838,071 12,541,915 1,692,750

เจาหนี้สินทรัพยไมมีตัวตนตนป - 38,520 - 38,520

เจาหนี้สินทรัพยไมมีตัวตนปลายป - - - -

เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน 15,578,345 15,876,591 12,541,915 1,731,270

เงินปนผลรับ

เงินปนผลจากเงินลงทุนใน

- บริษัทยอย (หมายเหตุ 30.2) - - 174,634,997 246,299,739

- บริษัทรวม (หมายเหตุ 30.2) 31,082,676 94,836,312 31,082,676 94,836,312

- การรวมคา (หมายเหตุ 30.2) 3,999,840 - 3,999,840 -

เงินปนผลคางรับตนป 45,000,000 - 45,000,000 14,999,985

เงินปนผลคางรับปลายป (4,800,000) (45,000,000) (22,799,982) (45,000,000)

กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง 144,076 (230,383) 144,076 (1,860,657)

เงินปนผลรับจากบริษัทยอย บริษัทรวม และการรวมคา 75,426,592 49,605,929 232,061,607 309,275,379

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา 16 ถึง 100 เปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

16

1 ข้อมูลทั�วไป

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ซึ�งจดัตั�งขึ�นในประเทศไทยและดาํเนินงาน

ตามที�อยูที่�ไดจ้ดทะเบียนไวด้งันี�

15 ถนนสุขสวสัดิ�  ซอย 36 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 ประเทศไทย 

บริษทัเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื�อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูลจึงรวมเรียกบริษทั 

และบริษทัยอ่ยวา่เป็น “กลุ่มกิจการ”

กลุ่มกิจการดาํเนินธุรกิจหลกัในการผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์พลาสติกโดยแบ่งกลุ่มสินคา้หลกัออกเป็นผลิตภณัฑ์

เครื�องใชใ้นครัวเรือน ผลิตภณัฑเ์พื�องานอุตสาหกรรม และสายธุรกิจซื�อมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั เมื�อวนัที� 28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 

2 นโยบายการบัญชี 

นโยบายการบญัชีที�สาํคญัที�ใชใ้นการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดงัต่อไปนี�

2.1 เกณฑ์ในการจดัทาํงบการเงนิ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทําขึ� นตามหลักการบัญชีที� รับรองทั�วไปในประเทศไทยภายใต้

พระราชบัญญติัการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ� งหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกภายใตพ้ระราชบัญญติัวิชาชีพ

บญัชี พ.ศ. 2547 และขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการจดัทาํและนาํเสนอ

รายงานทางการเงินภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของ

งบการเงิน ยกเวน้เรื�องที�อธิบายในนโยบายการบญัชีในลาํดบัต่อไป 

การจดัทาํงบการเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกัการบัญชีที�รับรองทั�วไปในประเทศไทยกาํหนดให้ใชป้ระมาณการทางบญัชี

ที�สาํคญัและการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารซึ� งจดัทาํขึ�นตามกระบวนการในการนาํนโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการไปถือ

ปฏิบติั กิจการเปิดเผยเรื�องการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารหรือความซับซ้อนหรือเกี�ยวกบัขอ้สมมติฐานและประมาณการ

ที�มีนยัสาํคญัต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที� 4

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํขึ�นจากงบการเงินตามกฎหมายที�เป็นฉบบัภาษาไทย ใน

กรณีที�มีเนื�อความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการายงานทางการเงนิที�มกีารปรับปรุง 

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีการปรับปรุงซึ� งมีผลบังคับใช้ตั� งแต่วันที�  1 มกราคม พ.ศ. 2560 ที�มี

การเปลี�ยนแปลงอย่างสาระสําคญั มดีงัต่อไปนี�

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 27 (ปรับปรุง 2559) เรื�อง งบการเงินเฉพาะกิจการ

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 28 (ปรับปรุง 2559) เรื�อง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 38 (ปรับปรุง 2559) เรื�อง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 11 (ปรับปรุง 2559) เรื�อง การร่วมการงาน

กลุ่มกิจการไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการายงานทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้ตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2560 โดยผูบ้ริหาร

ของกลุ่มกิจการไดป้ระเมินและเห็นวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญั

ต่องบการเงิน

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีการปรับปรุงซึ� งมีผลบังคับใช้ตั� งแต่วันที�  1 มกราคม พ.ศ. 2561 ที�มี

การเปลี�ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญซึ�งกลุ่มกิจการไม่ได้นํามาตรฐานที�ปรับปรุงใหม่ดังกล่าวมาถือปฏิบัติก่อน 

วนับังคบัใช้ มดีงัต่อไปนี�

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 7 (ปรับปรุง 2560) เรื�อง งบกระแสเงินสด

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 12 (ปรับปรุง 2560) เรื�อง ภาษีเงินได้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 12 (ปรับปรุง 2560) เรื�อง การเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัส่วนไดเ้สีย

ในกิจการอื�น

ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการได้ประเมินและเห็นว่าการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวจะไม่มี

ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงิน
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.3 บัญชีกลุ่มกจิการ - เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า 

บริษทัยอ่ย

บริษทัยอ่ยหมายถึงกิจการ (ซึ� งรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ที�กลุ่มกิจการควบคุม กลุ่มกิจการควบคุมกิจการเมื�อกลุ่มกิจการ

มีการเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเกี�ยวขอ้งกับผูไ้ด้รับการลงทุนและมีความสามารถทาํให้เกิด

ผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใช้อาํนาจเหนือผูไ้ดรั้บการควบคุม กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของบริษทัย่อยไวใ้น

งบการเงินรวมตั�งแต่วนัที�กลุ่มกิจการมีอาํนาจในการควบคุมบริษทัย่อย กลุ่มกิจการจะไม่นํางบการเงินของบริษทัย่อย

มารวมไวใ้นงบการเงินรวมนบัจากวนัที�กลุ่มกิจการสูญเสียอาํนาจควบคุม

กลุ่มกิจการบนัทึกบญัชีการรวมธุรกิจที�ไม่ใช่การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัโดยถือปฏิบติัตามวิธีซื�อ สิ�งตอบแทน

ที�โอนให้สําหรับการซื�อบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยที์�ผูซื้�อโอนให้และหนี� สินที�ก่อขึ�นเพื�อจ่าย

ชาํระให้แก่เจา้ของเดิมของผูถู้กซื�อและส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของที�ออกโดยกลุ่มกิจการ สิ�งตอบแทนที�โอนให้รวมถึง

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์หรือหนี� สินที�ผูซื้�อคาดวา่จะตอ้งจ่ายชาํระตามขอ้ตกลง ตน้ทุนที�เกี�ยวขอ้งกบัการซื�อจะรับรู้

เป็นค่าใชจ่้ายเมื�อเกิดขึ�น มูลค่าเริ�มแรกของสินทรัพยที์�ระบุไดที้�ไดม้าและหนี� สิน และหนี� สินที�อาจเกิดขึ�นที�รับมาจากการ

รวมธุรกิจจะถูกวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที�ซื�อ ในการรวมธุรกิจแต่ละครั� ง กลุ่มกิจการวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สีย

ที�ไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซื�อดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิที�ระบุไดข้องผูถู้กซื�อตามสัดส่วนของหุ้น

ที�ถือโดยส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม

ส่วนเกินของมูลค่าสิ�งตอบแทนที�โอนให้ มูลค่าส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซื�อ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซื�อ

ธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของของผูถู้กซื�อที�ผูซื้�อถืออยูก่่อนการรวมธุรกิจที�มากกวา่มูลค่ายติุธรรมสุทธิ ณ วนัที�ซื�อ

ของสินทรัพยสุ์ทธิที�ระบุไดที้�ไดม้าตอ้งรับรู้เป็นค่าความนิยม หากมูลค่าของมูลค่าสิ�งตอบแทนที�โอนให้ มูลค่าส่วนไดเ้สีย

ที�ไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซื�อ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซื�อธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของของผูถู้กซื�อที�ผูซื้�อ

ถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ น้อยกวา่มูลค่าราคายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อยที�ไดม้าเนื�องจากการซื�อในราคา

ตํ�ากวา่มูลค่ายติุธรรมจะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยงักาํไรขาดทุน

กิจการจะตดัรายการบญัชีระหวา่งกนั ยอดคงเหลือ และกาํไรที�ยงัไม่ไดเ้กิดขึ�นจริงระหวา่งกนัในกลุ่มกิจการ ขาดทุนที�ยงั

ไม่เกิดขึ�นจริงก็จะตดัรายการในทาํนองเดียวกนั เวน้แต่รายการนั�นมีหลกัฐานวา่สินทรัพยที์�โอนระหวา่งกนัเกิดการดอ้ยค่า 

นโยบายการบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถู้กปรับปรุงเพื�อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการ

รายการกบัส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม

กลุ่มกิจการปฏิบติัต่อรายการกบัส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมเช่นเดียวกนักบัส่วนที�เป็นของเจา้ของของกลุ่มกิจการ 

สาํหรับการซื�อส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม ผลต่างระหวา่งสิ�งตอบแทนที�จ่ายใหแ้ละมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิ

ของหุน้ที�ซื�อมาในบริษทัยอ่ยและกาํไรหรือขาดทุนจากการขายส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมจะถูกบนัทึกในส่วนของเจา้ของ
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.3 บัญชีกลุ่มกจิการ - เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า (ต่อ)

การจาํหน่ายบริษทัยอ่ย

เมื�อกลุ่มกิจการสูญเสียการควบคุมตอ้งหยุดรวมบริษทัย่อยในการจดัทาํงบการเงินรวม ส่วนไดเ้สียในกิจการที� เหลืออยู่

จะวดัมูลค่าใหม่โดยใชมู้ลค่ายติุธรรม การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน มูลค่ายติุธรรมนั�นจะถือเป็น

มูลค่าตามบญัชีเริ�มแรกของมูลค่าของเงินลงทุนเพื�อวตัถุประสงคใ์นการวดัมูลค่าในเวลาต่อมาของเงินลงทุนที�เหลืออยูใ่น

รูปของบริษทัร่วม การร่วมคา้ หรือสินทรัพยท์างการเงิน สาํหรับทุกจาํนวนที�เคยรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นในส่วน

ที�เกี�ยวขอ้งกบักิจการนั�นจะถูกปฏิบติัเสมือนวา่กลุ่มกิจการมีการจาํหน่ายสินทรัพยห์รือหนี� สินที�เกี�ยวขอ้งนั�นออกไป 

บริษทัร่วม

บริษทัร่วมเป็นกิจการที�กลุ่มกิจการมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัแต่ไม่ถึงกบัควบคุมหรือควบคุมร่วม ซึ� งโดยทั�วไปก็คือ

การที�กลุ่มกิจการถือหุ้น ที�มีสิทธิออกเสียงอยู่ระหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั�งหมด เงินลงทุนใน

บริษทัร่วมรับรู้โดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สียในการแสดงในงบการเงินรวม 

การร่วมคา้ 

เงินลงทุนในการร่วมการงานจะถูกจดัประเภทเป็นการดาํเนินงานร่วมกนัหรือการร่วมคา้ โดยขึ�นอยูก่บัสิทธิและภาระผูกพนั

ตามสัญญาของผูเ้ขา้ร่วมการงานนั�นมากกวา่โครงสร้างรูปแบบทางกฏหมายของการร่วมการงาน กลุ่มกิจการไดป้ระเมิน

ลกัษณะของการร่วมการงานที�มีและพิจารณาวา่เป็นการร่วมคา้เนื�องจากกลุ่มกิจการถือสิทธิในการออกเสียงร้อยละ 50 ของ

การร่วมการงานของกลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการมีการควบคุมร่วมในการงานนี�  เนื�องจากภายใตส้ัญญาที�ตกลงร่วมกันได้

กาํหนดว่าการตดัสินใจใดๆ เกี�ยวกับกิจกรรมที�เกี�ยวขอ้งจะตอ้งได้รับความเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์จากผูที้�ร่วมกัน

ควบคุมการงานแลว้เท่านั�น การร่วมการงานของกลุ่มกิจการไดจ้ดัตั�งขึ�นในรูปแบบบริษทัจาํกดัและให้สิทธิในสินทรัพย์

สุทธิของบริษทัจาํกดันี� แก่กลุ่มกิจการและผูร่้วมการงานอื�นภายใตข้อ้ตกลงร่วมกนั เงินลงทุนในการร่วมคา้รับรู้โดยใชว้ิธี

ส่วนไดเ้สีย

การบนัทึกเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย

ภายใตว้ิธีส่วนไดเ้สีย กลุ่มกิจการรับรู้เงินลงทุนเมื�อเริ�มแรกดว้ยราคาทุน มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนนี� จะเพิ�มขึ�นหรือ

ลดลงในภายหลงัวนัที�ไดม้าดว้ยส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนของผูไ้ดรั้บการลงทุนตามสัดส่วนที�ผูล้งทุนมีส่วนไดเ้สียอยู ่

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ไดร้วมค่าความนิยมที�ระบุได ้ณ วนัที�ซื�อเงินลงทุน

ถา้ส่วนไดเ้สียของเจา้ของในบริษทัร่วมและการร่วมคา้นั�นลดลงแต่ยงัคงมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญั กิจการตอ้งจดัประเภท

รายการที�เคยรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นเขา้กําไรหรือขาดทุนเฉพาะสัดส่วนในส่วนได้เสียของเจ้าของที�ลดลง 

กาํไรและขาดทุนจากการลดสดัส่วนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
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2.3 บัญชีกลุ่มกจิการ - เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า (ต่อ)

การบนัทึกเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย (ต่อ)

ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนของกลุ่มกิจการในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ที�เกิดขึ�นภายหลงัการไดม้าจะรวมไวใ้นกาํไรหรือ

ขาดทุนและส่วนแบ่งในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นที�เกิดขึ�นภายหลงัการได้มาจะรวมไวใ้นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น 

ผลสะสมของการเปลี�ยนแปลงภายหลงัการไดม้าดงักล่าวขา้งตน้จะปรับปรุงกบัราคาตามบญัชีของเงินลงทุน เมื�อส่วนแบ่ง

ขาดทุนของกลุ่มกิจการในบริษทัร่วมและการร่วมคา้มีมูลค่าเท่ากบัหรือเกินกวา่มูลค่าส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจการในบริษทัร่วม

และการร่วมคา้นั�น ซึ� งรวมถึงส่วนไดเ้สียระยะยาวใดๆ ซึ� งโดยเนื�อหาแลว้ถือเป็นส่วนหนึ�งของเงินลงทุนสุทธิของกลุ่มกิจการ

ในบริษทัร่วมและการร่วมคา้นั�น กลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนอีกต่อไป เวน้แต่กลุ่มกิจการมีภาระผูกพนัในหนี�

ของบริษทัร่วมและการร่วมคา้หรือรับวา่จะจ่ายหนี�แทนบริษทัร่วมและการร่วมคา้

กลุ่มกิจการมีการพิจารณาทุกสิ�นรอบระยะเวลาบญัชีวา่มีขอ้บ่งชี� ที�แสดงวา่เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้เกิดการ

ด้อยค่าหรือไม่ หากมีขอ้บ่งชี� เกิดขึ�นกลุ่มกิจการจะคาํนวณผลขาดทุนจากการด้อยค่า โดยเปรียบเทียบมูลค่าที�คาดว่า

จะไดรั้บคืนกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน และรับรู้ผลต่างไปที�ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)ของเงินลงทุนในบริษทัร่วมและ

การร่วมคา้ในกาํไรหรือขาดทุน

รายการกาํไรที�ยงัไม่ไดเ้กิดขึ�นจริงระหวา่งกลุ่มกิจการกบับริษทัร่วมและการร่วมคา้จะตดับญัชีตามสัดส่วนที�กลุ่มกิจการ

มีส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมและการร่วมคา้นั�น รายการขาดทุนที�ยงัไม่ไดเ้กิดขึ�นจริงก็จะตดับญัชีในทาํนองเดียวกนั เวน้แต่

รายการนั�นมีหลกัฐานวา่สินทรัพยที์�โอนระหวา่งกนัเกิดการดอ้ยค่า บริษทัร่วมและการร่วมคา้จะเปลี�ยนนโยบายการบญัชี

เท่าที�จาํเป็นเพื�อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ จะบนัทึกบญัชีดว้ยราคาทุนหักค่าเผื�อการดอ้ยค่า

ตน้ทุนจะมีการปรับเพื�อสะทอ้นการเปลี�ยนแปลงสิ�งตอบแทนที�เกิดขึ�นจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าของสิ�งตอบแทนที�คาดวา่

ตอ้งจ่าย ตน้ทุนจะรวมตน้ทุนทางตรงที�เกี�ยวขอ้งจากการไดม้าของเงินลงทุนนี�
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2.4 การแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ 

ก) สกลุเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานและสกลุเงินที�ใชน้าํเสนองบการเงิน

รายการที�รวมในงบการเงินของแต่ละบริษัทในกลุ่มกิจการถูกวดัมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อมทาง

เศรษฐกิจหลกัที�บริษทัดาํเนินงานอยู ่(สกลุเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงาน) งบการเงินแสดงในสกลุเงินบาทซึ�งเป็นสกลุเงิน

ที�ใชใ้นการดาํเนินงานและสกลุเงินที�ใชน้าํเสนองบการเงินของบริษทั

ข) รายการและยอดคงเหลือ 

รายการที�เป็นสกลุเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกลุเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิด

รายการหรือวนัที� ตีราคาหากรายการนั� นถูกวดัมูลค่าใหม่ รายการกาํไรและรายการขาดทุนที� เกิดจากการรับหรือ 

จ่ายชําระที�เป็นเงินตราต่างประเทศ และที� เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหนี� สินที� เป็นตัวเงินซึ� งเป็นเงินตรา

ต่างประเทศดว้ยอตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัสิ�นปี ไดบ้นัทึกไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน 

เมื�อมีการรับรู้รายการกาํไรหรือขาดทุนของรายการที�ไม่เป็นตวัเงินไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น องค์ประกอบ

ของอตัราแลกเปลี�ยนทั�งหมดของกาํไรหรือขาดทุนนั�นจะรับรู้ไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นดว้ย ในทางตรงขา้ม

การรับรู้กาํไรหรือขาดทุนของรายการที�ไม่เป็นตวัเงินไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน องค์ประกอบของอตัราแลกเปลี�ยน

ทั�งหมดของกาํไรหรือขาดทุนนั�นจะรับรู้ไวใ้นกาํไรขาดทุนดว้ย

ค) กลุ่มกิจการ

การแปลงค่าผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของบริษทัในกลุ่มกิจการ (ที�มิใช่สกุลเงินของเศรษฐกิจที�มีภาวะ

เงินเฟ้อรุนแรง) ซึ� งมีสกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานแตกต่างจากสกุลเงินที�ใชน้าํเสนองบการเงินไดถู้กแปลงค่าเป็น

สกลุเงินที�ใชน้าํเสนองบการเงินดงันี�

• สินทรัพยแ์ละหนี� สินที�แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ละงวดแปลงค่าด้วยอัตราปิด ณ วนัที�ของแต่ละ

งบแสดงฐานะการเงินนั�น

• รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแปลงค่าดว้ยอตัราถวัเฉลี�ย และ

• ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนทั�งหมดรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

ค่าความนิยมและการปรับมูลค่ายุติธรรมที� เกิดจากการซื�อหน่วยงานในต่างประเทศถือเป็นสินทรัพยแ์ละหนี� สิน

ของหน่วยงานในต่างประเทศนั�นและแปลงค่าดว้ยอตัราปิด
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2.5 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  

ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึง เงินสดในมือ เช็คในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืน

เมื�อทวงถาม และเงินลงทุนระยะสั� นอื�นที� มีสภาพคล่องสูงซึ� งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวนัที�ได้มาทั� งนี� ไม่รวมถึง

เงินฝากธนาคารส่วนที�ติดภาระคํ�าประกนั เงินเบิกเกินบญัชีจะแสดงไวใ้นส่วนของหนี� สินหมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงิน

2.6 ลูกหนี�การค้า

ลูกหนี� การคา้รับรู้เริ�มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี�  และจะวดัมูลค่าต่อมาด้วยจาํนวนเงินที�เหลืออยู่หักด้วยค่าเผื�อหนี�

สงสัยจะสูญ ซึ� งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัสิ�นงวด โดยอาศยัการประเมินผลของฝ่ายบริหารเกี�ยวกบั

ความสูญเสียที�อาจจะเกิดขึ�นจากยอดลูกหนี� ที�คงคา้งอยู ่ณ วนัสิ�นงวด การประเมินผลดงักล่าว ไดค้าํนึงถึงประสบการณ์

การชาํระเงินในอดีตและปัจจยัอยา่งอื�น ซึ� งรวมทั�งการพิจารณาถึงการเปลี�ยนแปลงในส่วนประกอบและปริมาณของลูกหนี�  

ความสัมพนัธ์ของยอดค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญต่อยอดลูกหนี�  ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจภายในประเทศ ค่าเผื�อหนี�สงสัย

จะสูญหมายถึง ผลต่างระหวา่งราคาตามบญัชีของลูกหนี� การคา้เปรียบเทียบกบัมูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บจากลูกหนี� การคา้ 

หนี� สูญที�เกิดขึ�นจะรับรู้ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหนึ�งของค่าใชจ่้ายในการบริหาร

2.7 สินค้าคงเหลือ 

สินคา้คงเหลือแสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากว่า ราคาทุนของสินคา้ใชร้าคาตน้ทุน

มาตรฐานและปรับให้เป็นตน้ทุนจริงที�คาํนวณโดยวิธีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกั ตน้ทุนของการซื�อประกอบดว้ยราคาซื�อ และ

ค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการซื�อสินคา้นั�น ไดแ้ก่ ค่าอากรขาเขา้และค่าขนส่ง หักดว้ยส่วนลดที�เกี�ยวขอ้งทั�งหมด 

ส่วนยอมให้หรือเงินที�ไดรั้บคืน ตน้ทุนของสินคา้สําเร็จรูปและงานระหว่างทาํที�ผลิตขึ�นเองประกอบด้วยค่าออกแบบ 

ค่าวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใชจ่้ายอื�นทางตรง และค่าโสหุย้ในการผลิต ซึ� งปันส่วนตามเกณฑก์ารดาํเนินงานปกติแต่ไม่รวม

ตน้ทุนการกูย้มื งานตามสั�งแสดงตามราคาตน้ทุนจริง

มูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บประมาณจากราคาปกติที�คาดวา่จะขายไดต้ามปกติธุรกิจ หักดว้ยค่าใชจ่้ายที�จาํเป็นเพื�อให้สินคา้นั�น

สาํเร็จรูปรวมถึงค่าใชจ่้ายในการขาย กลุ่มกิจการบนัทึกบญัชีค่าเผื�อการลดมูลค่าของสินคา้เก่า ลา้สมยั และเสื�อมคุณภาพ

เท่าที�จาํเป็น
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2.8 เงนิลงทุน

กลุ่มกิจการจดัประเภทเงินลงทุนที�นอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและการร่วมคา้เป็น 3 ประเภท คือ  

1. เงินลงทุนที�ถือไวจ้นครบกาํหนด 2. เงินลงทุนเผื�อขาย  และ 3. เงินลงทุนทั�วไป การจดัประเภทขึ�นอยู่กบัจุดมุ่งหมาย

ขณะลงทุน ฝ่ายบริหารจะเป็นผูก้าํหนดการจดัประเภทที�เหมาะสมสาํหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและทบทวนการจดัประเภท

เป็นระยะ   

(1) เงินลงทุนที�ถือไวจ้นครบกาํหนด คือ เงินลงทุนที�มีกาํหนดเวลาและผูบ้ริหารตั�งใจแน่วแน่และมีความสามารถถือไว้

จนครบกาํหนด

(2) เงินลงทุนเผื�อขาย คือ เงินลงทุนที�จะถือไวโ้ดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพื�อเสริมสภาพคล่องหรือเมื�ออตัรา

ดอกเบี�ยเปลี�ยนแปลง 

(3) เงินลงทุนทั�วไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนที�ไม่มีตลาดซื�อขายคล่องรองรับ

เงินลงทุนทั�ง 3 ประเภท รับรู้มูลค่าเริ�มแรกดว้ยราคาทุน ซึ� งหมายถึงมูลค่ายติุธรรมของสิ�งตอบแทนที�ให้ไปเพื�อให้ไดม้า

ซึ�งเงินลงทุนนั�นรวมทั�งค่าใชจ่้ายในการทาํรายการ

เงินลงทุนที�จะถือไวจ้นครบกาํหนดวดัมูลค่าภายหลงัการไดม้าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายตามอตัราดอกเบี� ยที�แท้จริง 

หกัดว้ยค่าเผื�อการดอ้ยค่า 

เงินลงทุนเผื�อขายวดัมูลค่าในเวลาต่อมาดว้ยมูลค่ายุติธรรม รายการกาํไรและขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริงของเงินลงทุน 

เผื�อขายรับรู้ในส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

เงินลงทุนทั�วไปแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื�อการดอ้ยค่า

กลุ่มกิจการจะทดสอบค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนเมื�อมีขอ้บ่งชี�วา่เงินลงทุนนั�นอาจมีคา่เผื�อการดอ้ยคา่เกิดขึ�น หากราคา

ตามบญัชีของเงินลงทุนสูงกวา่มูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืน กลุ่มกิจการจะบนัทึกรายการขาดทุนจากค่าเผื�อการดอ้ยค่า รวมไว้

ในกาํไรหรือขาดทุน 

ในการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งมูลค่ายติุธรรมของผลตอบแทนสุทธิที�ไดรั้บจากการจาํหน่ายเมื�อเปรียบเทียบกบั

ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนนั�นจะบนัทึกรวมอยูใ่นกาํไรหรือขาดทุน กรณีที�จาํหน่ายเงินลงทุนที�ถือไวใ้นตราสารหนี�หรือ

ตราสารทุนชนิดเดียวกนัออกไปบางส่วน ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนที�จาํหน่ายจะกาํหนดโดยใชว้ธีิถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกั

ดว้ยราคาตามบญัชีจากจาํนวนทั�งหมดที�ถือไว้
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.9 อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน

อสังหาริมทรัพยที์�ถือครองโดยกลุ่มกิจการเพื�อหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่าหรือจากการเพิ�มขึ�นของมูลค่าของสินทรัพย์

หรือทั� งสองอย่าง และไม่ได้มีไวใ้ช้งานโดยกิจการในกลุ่มกิจการจะถูกจดัประเภทเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 

รวมถึงอสงัหาริมทรัพยที์�อยูร่ะหวา่งการก่อสร้างหรือพฒันาเพื�อเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนในอนาคต 

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนของกลุ่มกิจการ ไดแ้ก่ ที�ดินและอาคารที�ถือครองไวเ้พื�อหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่าและ

ที�ดินที�ถือครองไวโ้ดยยงัมิไดร้ะบุวตัถุประสงคข์องการใชใ้นอนาคต 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนรับรู้รายการเมื�อเริ�มแรกดว้ยวธีิราคาทุน รวมถึงตน้ทุนในการทาํรายการ  

การรวมรายจ่ายในภายหลงัเขา้เป็นมูลค่าบญัชีของสินทรัพยจ์ะกระทาํก็ต่อเมื�อมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที�กลุ่มกิจการ

จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในรายจ่ายนั�น และตน้ทุนสามารถวดัมูลค่าได้อย่างน่าเชื�อถือ ค่าซ่อมแซม

และบาํรุงรักษาทั�งหมดจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเมื�อเกิดขึ�น เมื�อมีการเปลี�ยนแทนชิ�นส่วนของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน

จะตดัมูลค่าตามบญัชีของส่วนที�ถูกเปลี�ยนแทนออก

หลงัจากการรับรู้เมื�อเริ�มแรก อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนจะบนัทึกดว้ยวิธีราคาทุนหักค่าเสื�อมราคาสะสมและค่าเผื�อ

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า

ที�ดินไม่มีการหักค่าเสื�อมราคา ค่าเสื�อมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนอื�นๆ จะคาํนวณตามวิธีเส้นตรงเพื�อที�

ปันส่วนราคาทุนตลอดประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์ ดงันี�

อาคาร 20 ปี 
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2.10 ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื�อมราคา

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักดว้ยค่าเสื�อมราคาสะสม ตน้ทุนเริ�มแรกจะรวมราคาซื�อสินทรัพยท์ั�งที�

เป็นเงินสดและจาํนวนเทียบเท่าเงินสด และตน้ทุนทางตรงอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการซื�อสินทรัพยน์ั�นมาอยูใ่นสถานที�หรือ

ในสภาพที�พร้อมจะใชง้านไดต้ามที�ประสงคไ์ว ้

ตน้ทุนที�เกิดขึ�นภายหลงัจะรวมอยูใ่นมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพยห์นึ� งตามความเหมาะสม 

เมื�อตน้ทุนนั�นเกิดขึ�นและคาดวา่จะใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กลุ่มกิจการและตน้ทุนดงักล่าวสามารถวดัมูลค่า

ไดอ้ยา่งน่าเชื�อถือ มูลค่าตามบญัชีของชิ�นส่วนที�ถูกเปลี�ยนแทนจะถูกตดัรายการออก สาํหรับค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษาอื�นๆ

กลุ่มกิจการจะรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนเมื�อเกิดขึ�น

ค่าเสื�อมราคา

ที�ดินไม่มีการคิดค่าเสื�อมราคา ค่าเสื�อมราคาของสินทรัพยอื์�นคาํนวณโดยใชว้ธีิเสน้ตรง เพื�อลดราคาทุนของสินทรัพยแ์ต่ละ

ชนิดตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ที�ประมาณการไวข้องสินทรัพยด์งัต่อไปนี�

อาคาร  18 ถึง 30 ปี

ค่าปรับปรุงที�ดิน 5 ถึง 10 ปี

ค่าปรับปรุงอาคาร  4 ถึง 20 ปี

เครื�องจกัรและอุปกรณ์ 3 ถึง 20 ปี

เครื�องตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน  3 ถึง 10 ปี

ยานพาหนะ  6 ถึง 15 ปี

ทุกสิ�นรอบระยะเวลารายงานกลุ่มกิจการได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของ

สินทรัพยใ์หเ้หมาะสม 

ในกรณีที�มูลค่าตามบญัชีสูงกวา่มูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืน มูลค่าตามบญัชีจะถูกปรับลดให้เท่ากบัมูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืน

ทนัที (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน 2.12) 

ผลกาํไรหรือขาดทุนที�เกิดจากการจาํหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์คาํนวณโดยเปรียบเทียบจากสิ�งตอบแทนสุทธิที�ไดรั้บ

จากการจาํหน่ายสินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์และรับรู้บญัชีผลกาํไรหรือขาดทุนอื�นสุทธิในกาํไรหรือขาดทุน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.11 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

2.11.1 โปรแกรมคอมพวิเตอร์เพื�อใช้ในการดาํเนินงาน

สิทธิการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ที�การซื�อมามีลกัษณะเฉพาะบนัทึกเป็นสินทรัพยโ์ดยคาํนวณจากตน้ทุนในการ

ไดม้าและการดาํเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั�นสามารถที�นาํมาใชง้านไดต้ามประสงค ์โดยจะตดัจาํหน่าย

ดว้ยวธีิเสน้ตรงตลอดอายปุระมาณการใหป้ระโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 ปี 

2.11.2 สินทรัพย์ไม่มตีวัตนอื�น

รายจ่ายที�เกิดขึ�นเพื�อให้ไดม้าซึ� งสิทธิบตัร ลิขสิทธิ� และเครื�องหมายทางการคา้ ไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ยราคาทุน

หกัดว้ยค่าเสื�อมราคาสะสมโดยจะตดัจาํหน่ายโดยใช ้วธีิเสน้ตรง ตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์เป็นระยะเวลา 5 ถึง 10 ปี  

2.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

สินทรัพยที์� มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชัด ซึ� งไม่มีการตัดจาํหน่ายจะถูกทดสอบการด้อยค่าเป็นประจําทุกปี 

สินทรัพยอื์�นที�มีการตดัจาํหน่ายจะมีการทบทวนการดอ้ยค่า เมื�อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี�วา่ราคาตามบญัชีอาจสูง

กว่ามูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้เมื�อราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่มูลค่าสุทธิ

ที�คาดว่าจะไดรั้บคืน ซึ� งหมายถึงจาํนวนที�สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายเทียบกบัมูลค่าจากการใช ้

สินทรัพยจ์ะถูกจดัเป็นหน่วยที�เล็กที�สุดที�สามารถแยกออกมาไดเ้พื�อวตัถุประสงค์ของการประเมินการดอ้ยค่า สินทรัพย์

ที�ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินนอกเหนือจากค่าความนิยมซึ� งรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแลว้ จะถูกประเมิน 

ความเป็นไปไดที้�จะกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.13 ภาษีเงนิได้งวดปัจจุบันและภาษีเงนิได้รอตดับัญชี

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อตดับญัชี ภาษีเงินไดจ้ะรับรู้ใน

กาํไรหรือขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษีเงินได้ที� เกี�ยวขอ้งกับรายการที� รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นหรือรายการที�รับรู้

โดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ ในกรณีนี� ภาษีเงินไดต้อ้งรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นหรือโดยตรงไปยงัส่วนของ

เจา้ของตามลาํดบั 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัคาํนวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีที�มีผลบงัคบัใชอ้ยู ่หรือที�คาดไดค้่อนขา้งแน่วา่จะมีผล

บงัคบัใชภ้ายในสิ�นรอบระยะเวลาที�รายงานในประเทศที�บริษทัและบริษทัยอ่ยดาํเนินงานอยู่และเกิดรายไดเ้พื�อเสียภาษี 

ผูบ้ริหารจะประเมินสถานะของการยื�นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวดๆ ในกรณีที�มีสถานการณ์ที�การนาํกฎหมายภาษีไป

ปฏิบัติขึ�นอยู่กบัการตีความ และจะตั�งประมาณการค่าใชจ่้ายภาษีที�เหมาะสมจากจาํนวนที�คาดว่าจะตอ้งจ่ายชาํระภาษี 

แก่หน่วยงานจดัเก็บ

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีรับรู้ตามวธีิหนี� สิน เมื�อเกิดผลต่างชั�วคราวระหวา่งฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี� สิน และราคาตาม

บญัชีที�แสดงอยู่ในงบการเงิน อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ภาษีเงินไดร้อตดับัญชีที�เกิดจากการรับรู้เริ�มแรกของ

รายการสินทรัพยห์รือรายการหนี� สินที�เกิดจากรายการที�ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วนัที�เกิดรายการ รายการนั�นไม่มี

ผลกระทบต่อกาํไรหรือขาดทุนทั�งทางบญัชีหรือทางภาษี ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีคาํนวณจากอตัราภาษีและกฎหมายภาษี

อากรที�มีผลบงัคบัใชอ้ยู ่หรือที�คาดไดค้่อนขา้งแน่วา่จะมีผลบงัคบัใชภ้ายในสิ�นรอบระยะเวลาที�รายงาน และคาดวา่อตัรา

ภาษีดงักล่าวจะนาํไปใชเ้มื�อสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีที�เกี�ยวขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ หรือหนี� สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี

ไดมี้การจ่ายชาํระ

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กลุ่มกิจการจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอที�จะนาํ

จาํนวนผลต่างชั�วคราวนั�นมาใชป้ระโยชน์ กลุ่มกิจการไดต้ั�งภาษีเงินไดร้อตดับญัชีของผลต่างชั�วคราวของเงินลงทุนใน

บริษทัย่อย บริษทัร่วม และส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้เวน้แต่กลุ่มกิจการสามารถควบคุมจงัหวะเวลาของการกลบัรายการ

ผลต่างชั�วคราวและการกลบัรายการผลต่างชั�วคราวมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่าจะไม่เกิดขึ�นได้ภายในระยะเวลา 

ที�คาดการณ์ไดใ้นอนาคต

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีและหนี� สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีจะแสดงหักกลบกนัก็ต่อเมื�อกิจการมีสิทธิตามกฎหมาย

ที�จะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหนี� สินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และทั�งสินทรัพยภ์าษีเงินได้

รอตดับญัชีและหนี� สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีเกี�ยวขอ้งกบัภาษีเงินไดที้�ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนั

โดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกันซึ� งตั� งใจจะจ่ายหนี� สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของ

งวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 
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2.14 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอื�น 

สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่าที�ดินแสดงด้วยราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสม วิธีตดัจาํหน่ายจะใช้วิธีเส้นตรง เพื�อปันส่วนตน้ทุนของ

สิทธิการเช่าตามอายปุระมาณการใหป้ระโยชน์เป็นระยะเวลา 42 ปี, 43 ปี และ 99 ปี 

แม่พิมพร์อตดับญัชี

แม่พิมพ์รอตัดบัญชีเป็นเงินที� จ่ายล่วงหน้าเพื�อแม่พิมพ์สําหรับลูกค้า ซึ� งแม่พิมพ์มีไวใ้ช้ในการผลิตชิ�นส่วนงาน

อุตสาหกรรมสําหรับลูกคา้แต่ละราย กลุ่มกิจการรับรู้แม่พิมพ์รอตดับัญชีดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายโดยวิธีตดัจาํหน่ายตาม

จาํนวนชิ�นงานการผลิตที�เกิดขึ�นจริงตามคาํสั�งซื�อจากลูกคา้ในช่วงระยะเวลา 3 ถึง 6 ปี 

2.15 สัญญาเช่าระยะยาว 

ก) กรณีที�กลุ่มกจิการเป็นผู้เช่า

สัญญาเช่าดาํเนินงาน 

สญัญาระยะยาวเพื�อเช่าสินทรัพยซึ์� งผูใ้ห้เช่าเป็นผูรั้บความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเป็นส่วนใหญ่ 

สญัญาเช่านั�นถือเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงาน เงินที�ตอ้งจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าดงักล่าว (สุทธิจากสิ�งตอบแทนจูงใจที�ไดรั้บ

จากผูใ้หเ้ช่า) จะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยใชว้ธีิเสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่านั�น

ค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ�นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดาํเนินงานก่อนหมดอายกุารเช่า เช่น เงินเพิ�มที�ตอ้งจ่ายให้แก่ผูใ้ห้เช่า เป็นตน้

จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีที�การยกเลิกนั�นเกิดขึ�น
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2.15 สัญญาเช่าระยะยาว (ต่อ)

ก) กรณีที�กลุ่มกจิการเป็นผู้เช่า (ต่อ)

สัญญาเช่าการเงนิ 

สัญญาเช่าที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ� งผูเ้ช่าเป็นผูรั้บความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั�งหมด

ถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน ซึ� งจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยที์�เช่าหรือมูลค่าปัจจุบัน

สุทธิของจาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า แลว้แต่มูลค่าใดจะตํ�ากวา่ 

จาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายดงักล่าวจะปันส่วนระหว่างหนี� สินและค่าใชจ่้ายทางการเงิน เพื�อให้ไดอ้ตัราดอกเบี� ยคงที�ต่อ

หนี� สินคงคา้งอยู่โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็น

หนี� สินระยะยาว ส่วนดอกเบี�ยจ่ายจะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสญัญาเช่าเพื�อทาํใหอ้ตัราดอกเบี�ยแต่ละ

งวดเป็นอตัราคงที�สําหรับยอดคงเหลือของหนี� สินที�เหลืออยู ่สินทรัพยที์�ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื�อม

ราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยที์�เช่าหรืออายขุองสญัญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะนอ้ยกวา่

ข) กรณีที�กลุ่มกจิการเป็นผู้ให้เช่า

สัญญาเช่าดาํเนินงาน 

สินทรัพยที์�ให้เช่าตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินในส่วนที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

และตดัค่าเสื�อมราคาตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยด์ว้ยเกณฑเ์ดียวกนักบัรายการที�ดิน อาคารและอุปกรณ์

ของกลุ่มกิจการซึ� งมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั รายไดค้่าเช่า (สุทธิจากสิ�งตอบแทนจูงใจที�ไดจ่้ายให้กบัผูเ้ช่า) รับรู้ดว้ยวิธี

เสน้ตรงตลอดช่วงเวลาการใหเ้ช่า

2.16 เงนิกู้ยืม

เงินกูย้มืรับรู้เริ�มแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสิ�งตอบแทนที�ไดรั้บหักดว้ยตน้ทุนการจดัทาํรายการที�เกิดขึ�น เงินกูย้มืวดัมูลค่า

ในเวลาต่อมาดว้ยวธีิราคาทุนตดัจาํหน่ายตามวธีิอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริง ผลต่างระหวา่งเงินที�ไดรั้บหกัดว้ยตน้ทุนการจดัทาํ

รายการที�เกิดขึ�นเมื�อเทียบกบัมูลค่าที�จ่ายคืนเพื�อชาํระหนี�นั�นจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกูย้มื

ค่าธรรมเนียมที�จ่ายไปเพื�อใหไ้ดเ้งินกูม้าจะรับรู้เป็นตน้ทุนการจดัทาํรายการเงินกูใ้นกรณีที�มีความเป็นไปไดที้�จะใชว้งเงินกู้

บางส่วนหรือทั�งหมด ในกรณีนี�ค่าธรรมเนียมจะรอการรับรู้จนกระทั�งมีการถอนเงิน หากไม่มีหลกัฐานที�มีความเป็นไปได้

ที�จะใชว้งเงินบางส่วนหรือทั�งหมด ค่าธรรมเนียมจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้สาํหรับการให้บริการสภาพคล่องและ

จะตดัจาํหน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกูที้�เกี�ยวขอ้ง

เงินกูย้ืมจดัประเภทเป็นหนี� สินหมุนเวียนเมื�อกลุ่มกิจการไม่มีสิทธิอนัปราศจากเงื�อนไขให้เลื�อนชาํระหนี�ออกไปอีกเป็น

เวลาไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน นบัจากวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน 
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2.17 ต้นทุนการกู้ยืม

ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูย้ืมที�กูม้าทั�วไปและที�กูม้าโดยเฉพาะที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิต

สินทรัพยที์�เขา้เงื�อนไขตอ้งนาํมารวมเป็นส่วนหนึ�งของราคาทุนของสินทรัพยน์ั�น โดยสินทรัพยที์�เขา้เงื�อนไขคือสินทรัพยที์�

จาํเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการเตรียมสินทรัพยน์ั�นให้อยูใ่นสภาพพร้อมที�จะใชไ้ดต้ามประสงค์หรือพร้อมที�จะขาย 

การรวมตน้ทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพยต์้องสิ�นสุดลงเมื�อการดําเนินการส่วนใหญ่ที�จาํเป็นในการเตรียม

สินทรัพยที์�เขา้เงื�อนไขใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมที�จะใชไ้ดต้ามประสงคห์รือพร้อมที�จะขายไดเ้สร็จสิ�นลง

รายไดจ้ากการลงทุนที�เกิดจากการนําเงินกู้ยืมที�กูม้าโดยเฉพาะ ที�ยงัไม่ไดน้ําไปเป็นรายจ่ายของสินทรัพยที์�เขา้เงื�อนไข

ไปลงทุนเป็นการชั�วคราวก่อน ตอ้งนาํมาหกัจากตน้ทุนการกูย้มืที�สามารถตั�งขึ�นเป็นตน้ทุนของสินทรัพย ์

ตน้ทุนการกูย้มือื�นๆ ตอ้งถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดที�เกิดขึ�น

2.18 ผลประโยชน์พนักงาน 

2.18.1 ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

กลุ่มกิจการไดจ้ดัใหมี้โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานในหลายรูปแบบ กลุ่มกิจการมีทั�งโครงการสมทบเงิน

และผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ

โครงการสมทบเงิน 

สําหรับโครงการสมทบเงินกลุ่มกิจการจะจ่ายเงินสมทบให้กองทุนในจาํนวนเงินที�คงที� กลุ่มกิจการไม่มีภาระ

ผกูพนัทางกฎหมายหรือภาระผกูพนัจากการอนุมานที�จะตอ้งจ่ายเงินเพิ�มเมื�อไดจ่้ายเงินสมทบไปแลว้ ถึงแมก้องทุน

ไม่มีสินทรัพยเ์พียงพอที�จะจ่ายให้พนักงานทั� งหมดสําหรับการให้บริการจากพนักงานทั� งในอดีตและปัจจุบัน 

กลุ่มกิจการจะจ่ายสมทบให้กับกองทุนสํารองเลี� ยงชีพ ซึ� งบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุนภายนอกตามเกณฑ์และ

ขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติักองทุนสํารองเลี�ยงชีพ พ.ศ. 2530 เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายผลประโยชน์

พนกังานเมื�อถึงกาํหนดชาํระ สําหรับเงินสมทบจ่ายล่วงหนา้จะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยจ์นกวา่จะมีการไดรั้บเงินคืน

หรือหกัออกเมื�อครบกาํหนดจ่าย
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.18 ผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

2.18.1 ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน (ต่อ)

ผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ

สาํหรับโครงการผลประโยชน์คือโครงการผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายทีุ�ไม่ใช่โครงการสมทบเงิน ซึ� งจะกาํหนด

จาํนวนเงินผลประโยชน์ที�พนกังานจะไดรั้บเมื�อเกษียณอาย ุโดยส่วนใหญ่จะขึ�นอยูก่บัหลายปัจจยั เช่น อาย ุจาํนวนปี

ที�ให้บริการ และค่าตอบแทน เป็นตน้ ตามกฎหมายแรงงานในประเทศไทย และนโยบายการจา้งงานของกลุ่มกิจการ

พนักงานที�ทาํงานครบ 120 วนั มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยเนื�องจากการเลิกจา้ง การให้ออกจากงานโดยไม่มีความผิด

ตามระเบียบข้อบังคับเกี�ยวกับการทํางาน หรือเมื�อทํางานครบอายุเกษียณ 60 ปี ตามอัตราที�กฎหมายกําหนด

โดยขึ�นอยู่กับระยะเวลาทาํงาน ซึ� งอตัราที�ใช้ในปัจจุบันกาํหนดไว ้300 วนัของเงินเดือนเดือนสุดท้าย และอาจ

ปรับปรุงเพิ�มเติมตามดุลยพินิจของผูบ้ริหาร

หนี� สินสําหรับโครงการผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบันของ

ภาระผูกพนั ณ วนัที�สิ�นรอบระยะเวลารายงาน ภาระผูกพนันี�คาํนวณโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระ ดว้ยวิธี

คิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว ้ซึ� งมูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลด

กระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใช้อตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบัตรรัฐบาล ซึ� งเป็นสกุลเงินเดียวกับ

สกุลเงินที�จะจ่ายภาระผูกพัน และวนัครบกําหนดของพันธบัตรรัฐบาลใกล้เคียงกับระยะเวลาที�ต้องชําระ

ภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ

กาํไรและขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ที� เกิดขึ� นจากการปรับปรุงจากประสบการณ์หรือการเปลี�ยนแปลงใน

ขอ้สมมติฐานจะรับรู้ในส่วนของเจา้ของผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นในงวดที�เกิดขึ�นและไดร้วมอยูใ่นกาํไรสะสม

ในงบแสดงการเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจา้ของ

ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.18 ผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

2.18.2 ผลประโยชน์ระยะยาวอื�น 

กลุ่มกิจการมีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื�นโดยการมอบทองคาํและเงินตอบแทนให้แก่พนักงานที�ทาํงาน

ครบทุก 5 ปี แต่สูงสุดไม่เกิน 8 รอบ 

หนี� สินสาํหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื�นจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนั

ณ วนัที�สิ�นรอบระยะเวลารายงาน ภาระผกูพนันี�คาํนวณโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระ ดว้ยวธีิคิดลดแต่ละหน่วย

ที�ประมาณการไว ้ซึ� งมูลค่าปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต

โดยใช้อตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบัตรรัฐบาล ซึ� งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที�จะจ่ายภาระผูกพนั 

และวนัครบกาํหนดของพนัธบัตรรัฐบาลใกลเ้คียงกับระยะเวลาที�ตอ้งชาํระภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์

ระยะยาวอื�น

กาํไรและขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ที� เกิดขึ� นจากการปรับปรุงจากประสบการณ์หรือการเปลี�ยนแปลงใน

ขอ้สมมติฐานจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนในงวดที�เกิดขึ�น

ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน

2.18.3 ผลประโยชน์เมื�อเลกิจ้าง

ผลประโยชน์เมื�อเลิกจ้างจะจ่ายเมื�อกลุ่มกิจการยกเลิกการจ้างงานก่อนวนัเกษียณตามปกติ หรือเสนอที�จะให้

ผลประโยชน์เมื�อเลิกจ้าง เพื�อสนับสนุนการออกจากงานด้วยความสมัครใจของพนักงาน กลุ่มกิจการจะรับรู้

ผลประโยชน์เมื�อเลิกจา้งเฉพาะเมื�อวดัใดวนัหนึ�งเกิดขึ�นก่อน 1) เมื�อบริษทัไม่สามารถยกเลิกขอ้เสนอให้ประโยชน์

และ 2) เมื�อกลุ่มกิจการรับรู้ตน้ทุนสําหรับการปรับโครงสร้างที�อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 37

และเกี�ยวขอ้งกับการจ่ายชาํระผลประโยชน์เมื�อเลิกจา้ง ในส่วนของการเสนอที�จะให้ผลประโยชน์เมื�อเลิกจ้าง

ดว้ยความสมคัรใจนั�นจะคาํนวณจากจาํนวนพนักงานที�คาดวา่จะยอมรับขอ้เสนอ ผลประโยชน์ที�มีกาํหนดชาํระ

เกินกวา่ 12 เดือนภายหลงัรอบระยะเวลารายงานตอ้งคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.19 ประมาณการหนี�สิน

ประมาณการหนี� สินจะรับรู้ก็ต่อเมื�อ กลุ่มกิจการมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือตามขอ้ตกลงที�จดัทาํไวอ้นัเป็น

ผลสืบเนื�องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ�งการชาํระภาระผูกพนันั�นมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่จะส่งผลให้กลุ่มกิจการ

ตอ้งสูญเสียทรัพยากรออกไป และประมาณการจาํนวนที�ตอ้งจ่ายไดอ้ยา่งน่าเชื�อถือ

ในกรณีที�มีภาระผูกพนัที�คลา้ยคลึงกนัหลายรายการ กลุ่มกิจการกาํหนดความน่าจะเป็นที�กลุ่มกิจการจะสูญเสียทรัพยากร

เพื�อจ่ายชาํระภาระผกูพนัเหล่านั�น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผกูพนัทั�งประเภท แมว้า่ความเป็นไปได้

ค่อนขา้งแน่ที�กลุ่มกิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื�อชาํระภาระผกูพนับางรายการที�จดัอยูใ่นประเภทเดียวกนัจะมีระดบัตํ�า  

กลุ่มกิจการจะวดัมูลค่าของจาํนวนประมาณการหนี� สิน โดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายที�คาดวา่จะตอ้งนาํมาจ่ายชาํระ

ภาระผกูพนัโดยใชอ้ตัราก่อนภาษี ซึ� งสะทอ้นถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนัของมูลค่าของเงินตามเวลาและ

ความเสี�ยงเฉพาะของหนี� สินที�กาํลงัพิจารณาอยู ่การเพิ�มขึ�นของประมาณการหนี� สินเนื�องจากมูลค่าของเงินตามเวลาจะรับรู้

เป็นดอกเบี�ยจ่าย

2.20 หุ้นทุนซื�อคืน

กรณีที�บริษทัใดก็ตามในกลุ่มกิจการซื�อคืนหุ้นสามญัของบริษทักลบัคืน (หุ้นทุนซื�อคืน) สิ�งตอบแทนที�จ่ายไปรวมถึง

ตน้ทุนเพิ�มเติมที�เกี�ยวขอ้งโดยตรง(สุทธิจากภาษีเงินได)้ จะรับรู้เป็นหุ้นทุนซื�อคืนและแสดงเป็นรายการหักจากยอดรวม

ของส่วนของเจา้ของของบริษทัจนกวา่หุ้นทุนซื�อคืนดงักล่าวจะถูกยกเลิกไปหรือจาํหน่ายออกไปใหม่ เมื�อมีการจาํหน่าย

หุ้นทุนซื�อคืนออกไปใหม่ สิ�งตอบแทนใดๆ ที�ไดรั้บจากการขายหรือนาํหุ้นทุนซื�อคืนออกจาํหน่ายใหม่สุทธิจากตน้ทุน

เพิ�มเติมที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงสุทธิจากภาษีเงินไดที้�เกี�ยวขอ้งจะแสดงรวมไวใ้นส่วนของเจา้ของ

ตามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2544 วา่ดว้ยการซื�อหุ้นคืน การจาํหน่ายหุ้นที�ซื�อคืน

และการตดัหุ้นที�ซื�อคืนของบริษทั บริษทัตอ้งจาํหน่ายหุ้นที�ซื�อคืนให้เสร็จสิ�นภายในระยะเวลาที�กาํหนด นบัจากวนัที�ซื�อ

หุน้คืนเสร็จสิ�น ถา้บริษทัไม่จาํหน่ายหุ้นทุนซื�อคืนภายในระยะที�กาํหนด ใหบ้ริษทัลดทุนที�ชาํระแลว้โดยตดักบัหุ้นทุนซื�อคืน

ทั�งนี� ในกรณีที�บริษทัลดทุน ผลต่างจากราคาซื�อที�ต ํ�ากวา่มูลค่าหุน้ที�ตราไวจ้ะบนัทึกในบญัชีส่วนเกินทุนจากหุน้สามญัซื�อคืน
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.21 การรับรู้รายได้

รายไดป้ระกอบดว้ยมูลค่ายติุธรรมที�จะไดรั้บจากการขายสินคา้และบริการซึ�งเกิดขึ�นจากกิจกรรมตามปกติของกลุ่มกิจการ

รายไดจ้ะแสดงดว้ยจาํนวนเงินสุทธิจากภาษีขาย การรับคืน เงินคืนและส่วนลด โดยไม่รวมรายการขายภายในกลุ่มกิจการ

สําหรับงบการเงินรวม รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เมื�อผูซื้�อรับโอนความเสี�ยงและผลตอบแทนที�เป็นสาระสําคญัของ

ความเป็นเจา้ของสินคา้ 

รายไดอื้�นรับรู้ตามเกณฑด์งัต่อไปนี�

• รายไดค้่าเช่ารับรู้ตามเกณฑค์งคา้งซึ�งเป็นไปตามเนื�อหาของสญัญาที�เกี�ยวขอ้ง

• รายไดด้อกเบี�ยรับรู้ตามเกณฑอ์ตัราผลตอบแทนที�แทจ้ริง

• รายไดเ้งินปันผลรับรู้เมื�อสิทธิที�จะไดรั้บเงินปันผลนั�นเกิดขึ�น

• รายไดจ้ากการขายเศษซากรับรู้เมื�อมีการขายเกิดขึ�นจริง

2.22 การจ่ายเงนิปันผล 

เงินปันผลที�จ่ายไปยงัผูถื้อหุ้นของบริษทัจะรับรู้ในดา้นหนี� สินในงบการเงินของกลุ่มกิจการในรอบระยะเวลาบัญชีซึ� ง

ที�ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผล เงินปันผลระหวา่งกาลจะรับรู้เมื�อไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการ

2.23 สินทรัพย์ทางการเงนิและหนี�สินทางการเงนิ

สินทรัพยท์างการเงินในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนระยะสั�น ลูกหนี�การคา้

ลูกหนี� อื�น เงินลงทุนเผื�อขาย เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย เงินลงทุนในบริษทัร่วม เงินลงทุนในการร่วมคา้ และเงินลงทุนระยะยาวอื�น

หนี� สินทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ย เงินกูย้ืมระยะสั�น เจา้หนี� การคา้ เจา้หนี� อื�น เงินกูย้ืมระยะยาว 

และหนี� สินตามสญัญาเช่าการเงิน ซึ�งนโยบายการบญัชีเฉพาะสาํหรับรายการแต่ละรายการไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหวัขอ้

ที�เกี�ยวขอ้ง
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.24 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน

ส่วนงานดาํเนินงานได้ถูกรายงานในลกัษณะเดียวกับรายงานภายในที�นําเสนอให้ผูมี้อาํนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ

ดาํเนินงาน ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานหมายถึงบุคคลที�มีหนา้ที�ในการจดัสรรทรัพยากรและประเมินผล

การปฏิบติังานของส่วนงานดาํเนินงาน ซึ�งพิจารณาวา่คือกรรมการผูจ้ดัการที�ทาํการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์

กลุ่มกิจการนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานโดยแสดงส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบบหลกัในการรายงาน โดยพิจารณา

จากโครงสร้างการบริหารและการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มกิจการเป็นเกณฑใ์นการกาํหนดส่วนงาน ตามที�แสดง

ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 6 

3 การจดัการความเสี�ยงทางการเงนิ

3.1 ปัจจยัความเสี�ยงทางการเงนิ

กลุ่มกิจการตอ้งเผชิญกบัความเสี�ยงทางการเงินที�สาํคญั ไดแ้ก่ ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ย 

และความเสี�ยงจากสินเชื�อ กลุ่มกิจการไดกู้ย้มืเงินเพื�อใชใ้นการลงทุนและดาํเนินงานซึ�งตอ้งจ่ายอตัราดอกเบี�ยทั�งแบบคงที�

และแบบลอยตวั โดยเงินกูส่้วนใหญ่จะเป็นเงินบาท ยกเวน้เงินกูใ้นบริษทัยอ่ยในต่างประเทศจะเป็นเงินตราต่างประเทศ 

(ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน 19 และ 20) รายไดจ้ากการขายสินคา้และการใหบ้ริการ และการซื�อเครื�องจกัรและอุปกรณ์

มีบางส่วนที�เป็นเงินตราต่างประเทศ และความเสี�ยงจากสินเชื�อเกิดจากการขายสินคา้และใหบ้ริการเป็นเงินเชื�อ 

กลุ่มกิจการไดท้าํสัญญาอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหน้าสาํหรับการซื�อสินคา้และเครื�องจกัรและอุปกรณ์จากต่างประเทศและ

การขายสินคา้ไปต่างประเทศ กลุ่มกิจการมีแผนการจดัการความเสี�ยงโดยรวมของกลุ่มกิจการที�จะแสวงหาวิธีการลด

ผลกระทบที�ทาํใหเ้สียหายต่อผลการดาํเนินงานทางการเงินของกลุ่มกิจการใหเ้หลือนอ้ยที�สุดเท่าที�เป็นไปได ้
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3 การจดัการความเสี�ยงทางการเงนิ (ต่อ)

3.1 ปัจจยัความเสี�ยงทางการเงนิ (ต่อ)

ผูบ้ริหารดา้นการเงินมีหน้าที�รับผิดชอบในการบริหารสินเชื�อ เงินตราต่างประเทศ และอตัราดอกเบี� ย รายงานผูบ้ริหาร

ประจาํเดือนประกอบดว้ย รายละเอียดของตน้ทุน และราคาตลาดของเครื�องมือทางการเงินทั�งหมด รวมถึงสัญญาอตัรา

แลกเปลี�ยนล่วงหน้า นอกจากนี�  ยงัไดมี้การวิเคราะห์เปรียบเทียบความเสี�ยงที�มีอยูก่บัระดบัความเสี�ยงที�กรรมการบริหาร

กาํหนดให้เป็นระดบัความเสี�ยงที�สามารถรองรับได ้ระดบัความเสี�ยงที�สามารถรองรับไดค้รอบคลุมถึงความเสี�ยงในเรื�อง

ดงัต่อไปนี�

ก) ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน

เนื�องจากกลุ่มกิจการมีการส่งออก และการนําเขา้วตัถุดิบ สินค้าสําเร็จรูป เครื� องจักรและอุปกรณ์บางชนิดซึ� งมี 

ความเสี�ยงจากการผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ทาํใหไ้ม่สามารถประมาณการรายไดแ้ละตน้ทุน

ของกลุ่มกิจการไดอ้ยา่งแม่นยาํ กลุ่มกิจการจึงไดท้าํสัญญาอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหนา้เพื�อป้องกนัความเสี�ยงจากการผนัผวน

ของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศตามความเหมาะสมกบัสภาวการณ์ในขณะนั�น การทาํสัญญาดงักล่าวทาํให้

กลุ่มกิจการสามารถทราบรายได้และต้นทุนของสินคา้ที�แน่นอน และการกาํหนดกลยุทธ์ต่างๆ ที� เหมาะสมของ

กลุ่มกิจการได ้นอกจากนี�การเจรจาและเสนอราคาขายสินคา้ให้แก่ลูกคา้เป็นเงินสกุลหลกัต่างๆ ตามความเหมาะสม  

ก็เป็นการกระจายความเสี�ยงดา้นอตัราแลกเปลี�ยนและลดผลกระทบจากการพึ�งพิงเงินสกุลใดสกุลหนึ� งมากเกินไป

และ/หรือการพิจารณาใชว้ธีิบริหารกระแสเงินสดรับและจ่ายเงินตราต่างประเทศใหมี้ความสมดุล (Natural Hedge)

ข) ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ย

รายได้และกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของกลุ่มกิจการส่วนใหญ่ไม่ขึ� นกับการเปลี�ยนแปลงอัตราดอกเบี� ย

ในตลาด ธุรกรรมทั�งหมดที�ใชอ้นุพนัธ์ดา้นอตัราดอกเบี� ยตอ้งไดรั้บอนุมติัจากกรรมการบริหารก่อนเขา้ทาํรายการ 

กลุ่มกิจการไม่มีสินทรัพยที์�ตอ้งอา้งอิงอตัราดอกเบี�ยอยา่งมีนยัสาํคญั

กลุ่มกิจการได้กูย้ืมเงินเพื�อใช้ในการลงทุนและดาํเนินงาน ซึ� งตอ้งจ่ายอตัราดอกเบี� ยทั�งแบบคงที�และแบบลอยตวั 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มกิจการมีแนวทางรองรับเพื�อลดความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี� ยโดยการจดัเตรียมแผนการลงทุนไว้

ล่วงหนา้เพื�อที�จะไดมี้เวลาเพียงพอในการจดัหาและพิจารณาแหล่งวงเงินสินเชื�อต่างๆ ที�มีเงื�อนไขอตัราดอกเบี� ยที�ดี

และมีความเหมาะสมกบักลุ่มกิจการตามสภาวการณ์ในขณะนั�น การบริหารให้เงินกูย้ืมมีอตัราดอกเบี�ยทั�งแบบคงที�

และแบบลอยตวัที�สมดุลกนั (Natural Hedge) การพิจารณากูย้ืมเงินที�มีเงื�อนไขดว้ยอตัราดอกเบี� ยแบบลอยตวัอื�นๆ  

ที�ไม่ใช่ MLR หรือใชเ้ครื�องมือทางการเงินตามความเหมาะสมเพื�อกระจายความเสี�ยงและลดผลกระทบจากความผนัผวน

ของอตัราดอกเบี�ยและกลุ่มกิจการสามารถทราบภาระตน้ทุนทางการเงินที�แน่นอน ตลอดจนพิจารณาชาํระคืนเงินตน้

ก่อนกําหนดเพิ�มเติมตามความเหมาะสมหากกลุ่มกิจการมีสภาพคล่องส่วนเกิน ซึ� งสามารถกระทําได้โดยไม่มี

ค่าใชจ่้ายส่วนเพิ�มและไม่ผิดต่อเงื�อนไขในสญัญาเงินกู้
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3 การจดัการความเสี�ยงทางการเงนิ (ต่อ)

3.1 ปัจจยัความเสี�ยงทางการเงนิ (ต่อ)

ค) ความเสี�ยงดา้นการใหสิ้นเชื�อ

รายไดส่้วนใหญ่ของกลุ่มกิจการไดแ้ก่ การผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑพ์ลาสติก ซึ�งในการบริหารสินเชื�อ กลุ่มกิจการ

ไดก้าํหนดเกณฑก์ารจดัระดบัความน่าเชื�อถือของลูกคา้ และผูบ้ริหารมีความเห็นวา่ความเสี�ยงจากการขายเป็นเงินเชื�อ

ไม่มีสาระสาํคญั การกระจุกตวัของความเสี�ยงดา้นการให้สินเชื�อที�เกี�ยวกบัลูกหนี�การคา้อยูใ่นระดบัเหมาะสม แมว้า่

ลูกคา้ของบางสายธุรกิจจะมีน้อยรายก็ตาม เนื�องจากเป็นลูกคา้ขนาดใหญ่ มีความน่าเชื�อถือด้านฐานะทางการเงิน 

ประกอบกบักลุ่มกิจการยงัมีลูกคา้รายอื�นอีกเป็นจาํนวนมาก และมีการกระจายครอบคลุมทั� งผูผ้ลิตและผูจ้าํหน่าย 

และลูกคา้เหล่านั�นมีตลาดที�กระจายอย่างหลากหลาย ดว้ยเหตุผลเหล่านี� และจากประสบการณ์การเก็บหนี� ในอดีต

ทาํให้ฝ่ายบริหารเชื�อว่า จะไม่มีความเสี�ยงทางด้านการให้สินเชื�อเพิ�มเติมจากจาํนวนที�ได้บันทึกไวเ้ป็นค่าเผื�อหนี�

สงสยัจะสูญแลว้   

นอกจากนี�  กรณีลูกคา้ต่างประเทศ ส่วนใหญ่กลุ่มกิจการก็จะกาํหนดเงื�อนไขการชาํระเงินดว้ยเลตเตอร์ออฟเครดิต 

หรือตอ้งโอนชาํระเงินก่อนบางส่วนหรือทั�งหมดสาํหรับลูกคา้รายใหม่ หรือลูกคา้ที�กลุ่มกิจการยงัไม่มีความมั�นใจใน

ฐานะการเงิน 

ง) ความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง

จาํนวนเงินสดที�มีอยา่งเพียงพอยอ่มแสดงถึงการจดัการความเสี�ยงของสภาพคล่องอยา่งรอบคอบ ความสามารถในการ

หาแหล่งเงินทุนพบได้จากการที�มีวงเงินสินเชื�อในการกู้ยืมที�ได้มีการตกลงไวแ้ลว้อย่างเพียงพอ ส่วนงานบริหาร

การเงินของกลุ่มกิจการไดต้ั�งเป้าหมายวา่จะใชค้วามยดืหยุน่ในการระดมเงินทุนโดยการรักษาวงเงินสินเชื�อที�ตกลงไว้

ให้เพียงพอในระดบัหนึ�ง เพื�อรองรับการเปลี�ยนแปลงของกระแสเงินสดที�อาจจะเกิดขึ�นได ้นอกจากนี�กลุ่มกิจการได้

ฝากเงินสดและเงินฝากธนาคารไวก้บัสถาบนัการเงินที�มีคุณภาพดา้นความน่าเชื�อถือสูง

3.2 การบัญชีสําหรับอนุพนัธ์ที�เป็นเครื�องมือทางการเงนิและกจิกรรมป้องกนัความเสี�ยง

กลุ่มกิจการเป็นคู่สัญญาในอนุพนัธ์ที� เป็นเครื�องมือทางการเงินซึ� งส่วนมากจะประกอบด้วยสัญญาอัตราแลกเปลี�ยน

ล่วงหนา้ เครื�องมือดงักล่าวไม่รับรู้ในงบการเงินในวนัเริ�มแรก

สัญญาอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหน้าช่วยป้องกนักลุ่มกิจการจากความเคลื�อนไหวของอตัราแลกเปลี�ยนซึ� งมีผลกระทบต่อ

สินทรัพยแ์ละหนี� สินในสกุลเงินต่างประเทศ กลุ่มกิจการไดท้าํสัญญาเพื�อกาํหนดอตัราแลกเปลี�ยนที�จะรับชาํระสินทรัพย ์

หรือจ่ายชาํระหนี� สินที�เป็นสกุลเงินต่างประเทศในอนาคต ซึ� งกลุ่มกิจการจะยงัไม่รับรู้รายการสัญญาอตัราแลกเปลี�ยน

ล่วงหนา้ในงบการเงินจนกวา่จะไดช้าํระหรือรับชาํระตามสัญญา โดยรายการกาํไร(ขาดทุน)ที�เกิดขึ�นจริงจากการรับชาํระ

หรือจ่ายชาํระสญัญาอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหนา้จะแสดงรวมอยูใ่นบญัชี “กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลี�ยน” ในกาํไรหรือ

ขาดทุน ค่าธรรมเนียมในการทาํสญัญาแต่ละฉบบัจะตดัจาํหน่ายตามอายขุองแต่ละสญัญา
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3 การจดัการความเสี�ยงทางการเงนิ (ต่อ)

3.3 การประมาณมูลค่ายุตธิรรม

เครื�องมือทางการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมจาํแนกตามวธีิการประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถ

แสดงไดด้งันี�

• ขอ้มูลระดบัที� 1 ไดแ้ก่ ราคาเสนอซื�อขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดที�มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหนี� สิน

อยา่งเดียวกนั 

• ขอ้มูลระดบัที� 2 ไดแ้ก่ ขอ้มูลอื�นนอกเหนือจากราคาเสนอซื�อขายซึ� งรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 ทั�งที�สามารถสังเกตได้

โดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคา) หรือ โดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลที�คาํนวณมาจากราคา) สาํหรับสินทรัพยน์ั�นหรือหนี� สินนั�น 

• ขอ้มูลระดับที�  3 ได้แก่ ข้อมูลสําหรับสินทรัพยห์รือหนี� สินซึ� งไม่ได้มาจากข้อมูลที�สามารถสังเกตได้จากตลาด 

(ขอ้มูลที�ไม่สามารถสงัเกตได)้  

สินทรัพยท์างการเงิน อนัไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนระยะสั�น ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น และ

หนี� สินทางการเงิน อนัไดแ้ก่ เงินกูย้ืมระยะสั�น เจา้หนี� การคา้ และเจา้หนี� อื�น มีมูลค่ายติุธรรมใกลเ้คียงกบัราคาตามบญัชี

เนื�องจากมีระยะเวลาครบกาํหนดที�สั�น

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 สาํหรับสินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมอนัไดแ้ก่เงินลงทุนเผื�อขาย 

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 สําหรับการเปิดเผยขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน และ

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 20 สาํหรับการเปิดเผยขอ้มูลมูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้มืระยะยาว
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3 การจดัการความเสี�ยงทางการเงนิ (ต่อ)

3.3 การประมาณมูลค่ายุตธิรรม

เครื�องมือทางการเงนิใน ระดบั 1

มูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงินที�ซื�อขายในตลาดที�มีสภาพคล่องอา้งอิงจากราคาเสนอซื�อขาย ณ วนัที�ในงบแสดง

ฐานะการเงิน ราคาเสนอซื�อขายที�ใชส้าํหรับสินทรัพยท์างการเงินที�ถือโดยกลุ่มกิจการไดแ้ก่ราคาเสนอซื�อปัจจุบนัที�อา้งอิง

จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ ณ วนัที� 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (วนัทาํการสุดทา้ยของวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน)

เครื�องมือทางการเงินนี�รวมอยูใ่นระดบั 1

เครื�องมือทางการเงนิในระดบั 2

มูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงินที�ไม่ไดมี้การซื�อขายในตลาดที�มีสภาพคล่อง (ตวัอยา่งเช่น ตราสารอนุพนัธ์ที�มีการ

ซื�อขายในตลาดรองที�ไม่ได้มีการจดัตั�งอย่างเป็นทางการ (over-the-counter)) วดัมูลค่าโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่า 

ซึ�งใชป้ระโยชน์สูงสุดจากขอ้มูลในตลาดที�สงัเกตไดที้�มีอยูแ่ละอา้งอิงจากประมาณการของกลุ่มกิจการเองมาใชน้อ้ยที�สุด

เท่าที� เป็นไปได้ ถา้ขอ้มูลที� เป็นสาระสําคญัทั� งหมดในการวดัมูลค่ายุติธรรมได้มาจากขอ้มูลที�สังเกตได้ เครื�องมือนั� น

จะรวมอยูใ่นระดบั 2

ไม่มีรายการโอนระหวา่งระดบั 1 และระดบั 2 ของลาํดบัชั�นมูลค่ายติุธรรมในระหวา่งปี

กลุ่มกิจการมีนโยบายการบญัชีในการกาํหนดการโอนระหวา่งระดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน

ไม่มีการเปลี�ยนแปลงวธีิการประมาณมูลค่ายติุธรรมระหวา่งปี 
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4 ประมาณการทางบัญชีที�สําคญั ข้อสมมตฐิาน และการใช้ดุลยพนิิจ

กลุ่มกิจการมีการประมาณการทางบญัชี และใชข้อ้สมมติฐานที�เกี�ยวขอ้งกบัเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทางบญัชี

อาจไม่ตรงกับผลที�เกิดขึ�นจริง ประมาณทางการบัญชีที�สําคญัและขอ้สมมติฐานที�มีความเสี�ยงอย่างเป็นสาระสําคญัที�

อาจเป็นเหตุใหเ้กิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหนี� สินในรอบระยะเวลาบญัชีหนา้ มีดงันี�

ก) ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ

ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ ประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัสิ�นงวด โดยอาศยัการประเมินผลของฝ่ายบริหาร

เกี�ยวกบัความสูญเสียที�อาจจะเกิดขึ�นจากยอดลูกหนี� ที�คงคา้งอยู ่ณ วนัสิ�นงวด การประมาณการค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ

ในเบื�องตน้โดยคิดเป็นร้อยละของยอดลูกหนี�คงเหลือตามช่วงอายหุนี� ที�คา้งชาํระ อตัราร้อยละที�ใชเ้ป็นการประมาณ

โดยขอ้มูลจากประสบการณ์การรับชาํระเงินในอดีต นอกจากนี� ผูบ้ริหารยงัพิจารณายอดลูกหนี� ที�เกินกาํหนดชาํระ

แต่ละรายและปรับปรุงค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี� เหล่านั�น โดยพิจารณาจากเหตุการณ์เฉพาะเจาะจงและ

สาเหตุที�ทาํใหลู้กหนี� เหล่านั�นไม่สามารถชาํระเงินไดต้ามกาํหนด

ข) การด้อยค่าของเงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมแสดงโดยใชว้ิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ และปรับปรุงดว้ยค่าเผื�อ

การดอ้ยค่าเนื�องจากราคาทุนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมสูงกวา่มูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนซึ�งประเมิน

จากมูลค่าจากการใช ้โดยผูบ้ริหารไดท้าํการประเมินและพิจารณาจากผลประกอบการในอดีต ความผนัผวนของปัจจยั

ภายนอกอื�นที�คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการดาํเนินงาน และได้จัดทาํและสอบทานประมาณการทางการเงินและ

ประมาณการกระแสเงินสดของผลตอบแทนที�คาดวา่จะไดรั้บจากบริษทัเหล่านั�นในอนาคตเพื�อประกอบการประเมิน 

กลุ่มกิจการใชอ้ตัราถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกัของตน้ทุนเงินทุนของกลุ่มกิจการเป็นอตัราคิดลดที�ใชใ้นการประมาณมูลค่า

จากการใชสิ้นทรัพย์

ค) ภาษีเงนิได้รอตดับัญชี 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีเกิดจากผลแตกต่างชั�วคราวบางรายการซึ� งมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที�จะใชสิ้ทธิ

ประโยชน์ทางภาษีโดยการประมาณการของผูบ้ริหาร ซึ� งมีขอ้สมมติฐานจากการคาดการณ์ผลกาํไรที�คาดวา่จะเกิดขึ�น

ในอนาคต และปรับปรุงดว้ยปัจจยัความผนัผวนภายนอกอยา่งอื�นที�คาดวา่จะกระทบต่อประมาณผลกาํไรที�คาดวา่จะเกิดขึ�น

รวมทั�งการพิจารณาการใชผ้ลขาดทุนทางภาษีในอดีต ซึ�งผูบ้ริหารไดพิ้จารณาดว้ยหลกัความระมดัระวงัรอบคอบ 
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4 ประมาณการทางบัญชีที�สําคญั ข้อสมมตฐิาน และการใช้ดุลยพนิิจ (ต่อ)

ง) ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานขึ�นอยูก่บัหลายปัจจยัที�ใชใ้นการคาํนวณตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัโดยมีขอ้สมมติฐานหลายตวั รวมถึงขอ้สมมติฐานเกี�ยวกบัอตัราคิดลด การเปลี�ยนแปลงของขอ้สมมติฐาน

เหล่านี�จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน

กลุ่มกิจการได้พิจารณาอตัราคิดลดที�เหมาะสมในแต่ละปี ซึ� งได้แก่อตัราดอกเบี� ยที�ควรจะใช้ในการกาํหนดมูลค่า

ปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดที�คาดวา่จะตอ้งจ่ายภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน ในการพิจารณาอตัรา

คิดลดที�เหมาะสม กลุ่มกิจการพิจารณาใชอ้ตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซึ� งเป็นสกุลเงินเดียวกบั

สกุลเงินที�ตอ้งจ่ายชาํระผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ และมีอายุครบกาํหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาที�ตอ้งจ่ายชาํระ 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานที�เกี�ยวขอ้ง

ขอ้สมมติฐานหลกัอื�นๆ สาํหรับภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานไดเ้ปิดเผยขอ้มูลเพิ�มเติมในหมายเหตุ 24

5 การจดัการความเสี�ยงในส่วนของทุน

วตัถุประสงคข์องกลุ่มกิจการในการบริหารทุนของบริษทันั�นเพื�อดาํรงไวซึ้� งความสามารถในการดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�อง

ของกลุ่มกิจการเพื�อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูที้�มีส่วนไดเ้สียอื�น และเพื�อดาํรงไวซึ้�งโครงสร้าง

ของทุนที�เหมาะสมเพื�อลดตน้ทุนของเงินทุน

ในการดาํรงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มกิจการอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุ้น การคืนทุนใหแ้ก่

ผูถื้อหุน้การออกหุน้ใหม่ การซื�อหุน้ทุนคืน หรือการขายทรัพยสิ์นเพื�อลดภาระหนี�

เพื�อใหไ้ดสิ้ทธิพิเศษทางภาษีกลุ่มกิจการจะตอ้งดาํรงไวซึ้�งเงินทุนขั�นตํ�าตามที�กาํหนดในแต่ละบตัรส่งเสริมการลงทุน
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6 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน

ก่อนปี พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการได้แสดงขอ้มูลจาํแนกตามส่วนงานเป็นสายธุรกิจหลกั โดยแยกตามผลิตภณัฑ์จากฐาน

การผลิตในประเทศ และฐานการผลิตในต่างประเทศ ตั� งแต่วนัที�  1 มกราคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการเปลี�ยนแปลง

การนําเสนอขอ้มูลจาํแนกตามส่วนงาน โดยพิจารณาจากสายธุรกิจหลกั แยกตามฐานการดาํเนินงานในประเทศและ 

ฐานการดาํเนินงานในต่างประเทศ โดยแบ่งออกเป็นสายธุรกิจพลาสติก ประกอบด้วยส่วนงานผลิตภณัฑ์เครื� องใช้

ในครัวเรือน ส่วนงานผลิตภณัฑ์เพื�องานอุตสาหกรรม และสายธุรกิจเครือข่ายและแม่พิมพ์ตามโครงสร้างการรายงาน

ทางการเงินภายในของกลุ่มกิจการเพื�อพิจารณากาํไร(ขาดทุน)จากการขายตามส่วนงาน ยอดรายไดไ้ดต้ดัรายการระหวา่งกนั

ออกแลว้ กาํไร(ขาดทุน)จากการขายคาํนวณจากยอดรายไดห้ักด้วยตน้ทุนขายและการให้บริการ ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร ส่วนรายไดอื้�นไม่สามารถปันส่วนได้

กลุ่มกิจการไดมี้การปรับยอ้นหลงัขอ้มูลจาํแนกตามส่วนงานของปี พ.ศ. 2559 เพื�อวตัถุประสงคใ์นการให้ขอ้มูลเปรียบเทียบ

ซึ�งการเปลี�ยนแปลงดงักล่าวกระทบเพียงการเปิดเผยขอ้มูลเท่านั�น และไม่มีผลกระทบต่อฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน 

และกระแสเงินสดของกลุ่มกิจการ
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6 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน (ต่อ)
งบการเงนิรวม

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (พนับาท)

สายธุรกจิพลาสตกิ

ส่วนงานผลติภัณฑ์เครื�องใช้ในครัวเรือน ส่วนงานผลติภัณฑ์เพื�องานอุตสาหกรรม สายธุรกจิเครือข่าย
กจิการในประเทศ กจิการในต่างประเทศ กจิการในประเทศ กจิการในต่างประเทศ และแม่พมิพ์ ยอดรวม

รายไดจ้ากการขาย 1,972,164 357,610 5,704,468 1,742,241 285,718 10,062,201

รายไดร้ะหวา่งบริษทัยอ่ย (279,482) (25,857) (131,172) (12,743) (36,065) (485,319)

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

กาํไร(ขาดทุน)จากการขายตามส่วนงาน 126,124 (15,101) 99,970 21,653 (90,151) 142,495

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ (13,902)
รายไดอื้�น 74,573
ค่าใชจ่้ายอื�น 

- ขาดทุนสุทธิจากการขายสินทรัพย์ (7,489)
ตน้ทุนทางการเงิน (181,375)

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 38,022

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 52,324

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 20,747

กาํไรสาํหรับปี 73,071

สินทรัพยถ์าวรของส่วนงาน 747,772 4,533,509 162,175 5,443,456
สินทรัพยถ์าวรที�ไม่สามารถปันส่วนได้ 45,953

สินทรัพยอื์�นที�ไม่สามารถปันส่วนได้ 5,236,596

สินทรัพยท์ั�งสิ�นในงบการเงินรวม 10,726,005

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 93,905 699,911 20,733 814,549
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6 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน (ต่อ)
งบการเงนิรวม

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (พนับาท)

สายธุรกจิพลาสตกิ

ผลติภัณฑ์เครื�องใช้ในครัวเรือน ผลติภัณฑ์เพื�องานอุตสาหกรรม สายธุรกจิเครือข่าย

กจิการในประเทศ กจิการในต่างประเทศ กจิการในประเทศ กจิการในต่างประเทศ และแม่พมิพ์ ยอดรวม

รายไดจ้ากการขาย 2,243,237 479,491 5,500,231 1,358,192 343,999 9,925,150

รายไดร้ะหวา่งบริษทัยอ่ย (451,795) (13,787) (115,668) (23,935) (35,150) (640,335)

รวมรายไดจ้ากการขาย 1,791,442 465,704 5,384,563 1,334,257 308,849 9,284,815

กาํไร(ขาดทุน)จากการขายตามส่วนงาน 176,060 (22,193) 214,464 26,143 (104,637) 289,837

กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ 5,562

รายไดอื้�น 74,275

ตน้ทุนทางการเงิน (169,311)

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 83,859

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 284,222

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (20,035)

กาํไรสาํหรับปี 264,187

สินทรัพยถ์าวรของส่วนงาน 796,741 5,031,408 180,791 6,008,940

สินทรัพยถ์าวรที�ไม่สามารถปันส่วนได้ 55,997

สินทรัพยอื์�นที�ไม่สามารถปันส่วนได้ 5,239,138

สินทรัพยท์ั�งสิ�นในงบการเงินรวม 11,304,075

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 97,429 666,271 25,019 788,719
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7 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เงินสดในมือ 4,961 5,548 2,508 2,934

เช็คในมือ 16,248 26,763 16,248 26,763

เงินฝากธนาคาร   

- บญัชีกระแสรายวนั 134,992 97,888 20,634 -

   - บญัชีออมทรัพย์ 134,010 141,176 96,146 88,628

- บญัชีเงินฝากประจาํ 190 158 - 100

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 290,401 271,533 135,536 118,425

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยมี์ดอกเบี�ยในอตัราร้อยละ 0.05 ถึง 0.38 ต่อปี (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 0.05 ถึง 0.85 ต่อปี)

เงินฝากประจาํธนาคารระยะเวลา 1 เดือน ถึง 3 เดือน มีดอกเบี� ยในอตัราร้อยละ 1.00 ถึง 3.50 ต่อปี (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 

1.00 ถึง 2.25 ต่อปี) 

8 เงนิลงทุนระยะสั�นและเงนิฝากธนาคารที�ตดิภาระคํ�าประกนั

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เงินฝากประจาํ - 30,438 - -

รวมเงินลงทุนระยะสั�น - 30,438 - -

เงินฝากธนาคารที�ติดภาระคํ�าประกนั 5,671 6,342 - -

รวมเงินลงทุนระยะสั�นและเงินฝากธนาคาร

ที�ติดภาระคํ�าประกนั 5,671 36,780 - -

เงินฝากประจาํของบริษทัย่อยเป็นเงินฝากประจาํธนาคารระยะเวลา 3 เดือน ถึง 12 เดือน มีอตัราดอกเบี� ยร้อยละ 6.50 ถึง 

6.75 ต่อปี (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 6.50 ถึง 7.00 ต่อปี)

บริษทัยอ่ยไดน้าํบญัชีเงินฝากประจาํธนาคารจาํนวน 5.67 ลา้นบาท (พ.ศ. 2559 : 6.34 ลา้นบาท) ใชเ้ป็นหลกัคํ�าประกนัภาษี

และคํ�าประกนัการใชไ้ฟฟ้า
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9 ลูกหนี�การค้า - สุทธิ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ลูกหนี�การคา้กิจการอื�น 1,873,656 1,695,103 1,318,196 1,220,864

หกั  ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ (15,796) (16,802) (7,561) (9,161)

ลูกหนี�การคา้กิจการอื�น - สุทธิ 1,857,860 1,678,301 1,310,635 1,211,703

ลูกหนี�การคา้กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 31.1) 347,440 329,004 402,398 460,433

หกั ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ - - (50,000) (50,000)

ลูกหนี�การคา้กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั - สุทธิ 347,440 329,004 352,398 410,433

รวมลูกหนี�การคา้ - สุทธิ 2,205,300 2,007,305 1,663,033 1,622,136

ลูกหนี�การคา้กิจการอื�น สามารถวเิคราะห์ตามอายหุนี� ที�เกินกาํหนดระยะเวลาชาํระหนี�ดงันี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 1,258,910 1,204,054 813,260 785,020

คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 510,330 386,297 419,199 352,633

คา้งชาํระมากกวา่ 3 เดือนถึง 6 เดือน 53,192 42,623 50,286 35,620

คา้งชาํระมากกวา่ 6 เดือนถึง 12 เดือน 27,631 32,628 22,460 25,426

คา้งชาํระมากกวา่ 12 เดือนขึ�นไป 23,593 29,501 12,991 22,165

รวม 1,873,656 1,695,103 1,318,196 1,220,864

หกั  ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ (15,796) (16,802) (7,561) (9,161)

รวมลูกหนี�การคา้กิจการอื�น - สุทธิ 1,857,860 1,678,301 1,310,635 1,211,703

กลุ่มกิจการและบริษทัมีนโยบายการใหสิ้นเชื�อทางการคา้สาํหรับลูกหนี�การคา้ที�ไม่ใช่กิจการที�เกี�ยวขอังกนัเป็นเวลา 30 ถึง 

90 วนั 
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9 ลูกหนี�การค้า - สุทธิ (ต่อ)

ลูกหนี�การคา้กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั สามารถวเิคราะห์ตามอายหุนี� ที�เกินกาํหนดระยะเวลาชาํระหนี�ดงันี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 233,171 236,463 228,858 306,164

คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 106,290 88,604 78,817 63,718

คา้งชาํระมากกวา่ 3 เดือนถึง 6 เดือน 7,979 3,417 8,891 10,990

คา้งชาํระมากกวา่ 6 เดือนถึง 12 เดือน - 520 2,094 17,718

คา้งชาํระมากกวา่ 12 เดือนขึ�นไป - - 83,738 61,843

รวม 347,440 329,004 402,398 460,433

หกั ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ - - (50,000) (50,000)

รวมลูกหนี�การคา้กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั - สุทธิ 347,440 329,004 352,398 410,433

กลุ่มกิจการและบริษทัมีนโยบายการใหสิ้นเชื�อทางการคา้สาํหรับลูกหนี�การคา้กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัเป็นเวลา 30 ถึง 180 วนั 

10 สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินคา้สาํเร็จรูป 921,596 914,112 741,497 715,432

สินคา้ระหวา่งผลิต 266,721 268,485 158,329 162,047

วตัถุดิบ 319,530 435,246 221,886 270,167

วสัดุคงเหลือ  148,295 125,689 136,698 114,585

แม่พิมพมี์ไวเ้พื�อขาย 953 61,996 770 18,019

1,657,095 1,805,528 1,259,180 1,280,250

หกั ค่าเผื�อสินคา้ลา้สมยั (25,475) (27,578) (14,920) (10,120)

ค่าเผื�อสินคา้ที�มีราคาทุนสูงกวา่ราคาที�คาดวา่จะไดรั้บ (5,679) (10,269) (1,200) (6,000)

1,625,941 1,767,681 1,243,060 1,264,130

สินคา้ระหวา่งทาง 46,571 34,135 660 1,078

รวมสินคา้คงเหลือ - สุทธิ 1,672,512 1,801,816 1,243,720 1,265,208
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10 สินค้าคงเหลือ - สุทธิ (ต่อ)

ค่าเผื�อสินคา้ลา้สมยัและค่าเผื�อสินคา้ที�มีราคาทุนสูงกวา่ราคาที�คาดวา่จะไดรั้บ ประกอบดว้ยรายละเอียดดงันี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ค่าเผื�อสินคา้ลา้สมยั

สินคา้สาํเร็จรูป 18,489 20,564 11,300 6,500

สินคา้ระหวา่งผลิต 3,314 1,633 320 320

วตัถุดิบ 1,500 3,161 1,500 1,500

วสัดุคงเหลือ 2,172 2,220 1,800 1,800

รวมค่าเผื�อสินคา้ลา้สมยั 25,475 27,578 14,920 10,120

ค่าเผื�อสินคา้ที�มีราคาทุนสูงกวา่ราคาที�คาดวา่จะไดรั้บ

สินคา้สาํเร็จรูป 5,367 10,228 1,200 6,000

สินคา้ระหวา่งผลิต 312 41 - -

รวมค่าเผื�อสินคา้ที�มีราคาทุนสูงกวา่ราคาที�คาดวา่จะไดรั้บ 5,679 10,269 1,200 6,000

รวมค่าเผื�อสินคา้ลา้สมยัและค่าเผื�อสินคา้ที�มี

ราคาทุนสูงกวา่ราคาที�คาดวา่จะไดรั้บ 31,154 37,847 16,120 16,120

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือที�รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายและรวมอยูใ่นตน้ทุนขายเป็นจาํนวน 8,133.14  ลา้นบาท และ 5,370.99 ลา้นบาท 

(พ.ศ. 2559 : จาํนวน 7,653.35 ลา้นบาท และ 5,428.83 ลา้นบาท) ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการตามลาํดบั 

กลุ่มกิจการบนัทึกโอนกลบัรายการค่าเผื�อสินคา้ลา้สมยัและค่าเผื�อสินคา้ที�มีราคาทุนสูงกวา่ราคาที�คาดวา่จะไดรั้บจาํนวน 

5.77 ลา้นบาทในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (พ.ศ. 2559 : บนัทึกรายการค่าเผื�อเพิ�มขึ�นจาํนวน 14.71 ลา้นบาท และ 3.00 

ลา้นบาท ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการตามลาํดบั)
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11 เงนิลงทุนเผื�อขาย 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เงินลงทุนในตราสารทุน  

- บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

บริษทั ยเูนี�ยน พลาสติก จาํกดั (มหาชน) - ราคาทุน 39,980 39,980 39,980 39,980

บวก การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผื�อขาย 25,420 21,820 25,420 21,820

รวมเงินลงทุนเผื�อขาย - มูลค่ายติุธรรม 65,400 61,800 65,400 61,800

มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผื�อขายอา้งอิงจากราคาเสนอซื�อล่าสุดจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนัที� 29 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2560 (วนัทาํการสุดทา้ยของวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน) มูลค่ายติุธรรมนี� ถูกจดัอยูใ่นระดบัที� 1 ของลาํดบัชั�นของ

มูลค่ายติุธรรม

การเปลี�ยนแปลงในราคาตามบญัชีของเงินลงทุนเผื�อขาย ประกอบดว้ยรายละเอียดดงันี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ราคาตามบญัชีตน้ปี 61,800 58,560 61,800 58,560

การตีราคาใหม่ของเงินลงทุนเผื�อขาย 3,600 3,240 3,600 3,240

ราคาตามบญัชีปลายปี 65,400 61,800 65,400 61,800
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12 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า  

12.1 บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ ประกอบดว้ยรายละเอียดดงันี�

งบการเงนิเฉพาะกิจการ (หน่วย : พนับาท) 

เงนิลงทุนตามวธีิราคาทุน

สัดส่วนของการถือหุ้น (ร้อยละ) 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

จดัตั�งขึ�น 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม ค่าเผื�อการ ราคาตาม ค่าเผื�อการ ราคาตาม

ประเภทกิจการ ในประเทศ ทุนชําระแล้ว พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 ราคาทุน ด้อยค่า บัญชี - สุทธิ ราคาทุน ด้อยค่า บัญชี - สุทธิ

บริษัทย่อย 

บริษัทในประเทศ

บริษทัโคราช ไทย เทค จาํกดั ผลิตผลิตภณัฑเ์มลามีน ประเทศไทย 30,000,000 100.0 100.0 30,000 - 30,000 30,000 - 30,000

บริษทั ศรีไทย นาโนพลาส จาํกดั ผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติก ประเทศไทย 40,000,000 100.0 100.0 40,756 - 40,756 40,756 - 40,756

บริษทั ศรีไทยโมลดส์ จาํกดั ผลิตแม่พิมพแ์ละผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติก ประเทศไทย 100,000,000 71.0 71.0 82,000 - 82,000 82,000 - 82,000

บริษทั ศรีไทย มิยากาวา จาํกดั ผลิตแม่พิมพแ์ละผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติก ประเทศไทย 120,000,000 51.0 51.0 61,200 - 61,200 61,200 - 61,200

บริษทั พี.อี.ที. บโลว ์จาํกดั จดทะเบียนเลิกบริษทัแลว้

และอยูใ่นระหว่างการชาํระบญัชี ประเทศไทย 20,000,000 100.0 100.0 20,000 (20,000) - 20,000 (20,000) -

233,956 (20,000) 213,956 233,956 (20,000) 213,956

บริษัทต่างประเทศ 

Srithai (Vietnam) Co., Ltd. ผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติกและเมลามีน ประเทศเวียดนาม 782,082 ลา้นเวียดนามดอง 100.0 100.0 1,229,036 - 1,229,036 1,229,036 - 1,229,036

Srithai Superware Manufacturing Pvt. Ltd ผลิตผลิตภณัฑเ์มลามีน ประเทศอินเดีย 720.00 ลา้นอินเดียรูปี 100.0 100.0 482,130 - 482,130 482,130 - 482,130

Srithai Superware India Ltd. คา้ขายผลิตภณัฑเ์มลามีน ประเทศอินเดีย 42.50 ลา้นอินเดียรูปี 82.4 82.4 25,090 (25,090) - 25,090 (25,090) -

1,736,256 (25,090) 1,711,166 1,736,256 (25,090) 1,711,166

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 1,970,212 (45,090) 1,925,122 1,970,212 (45,090) 1,925,122

ราคาทุน (หน่วย : ล้านเวยีดนามดอง) 

31 ธันวาคม

พ.ศ. 2560

31 ธันวาคม

พ.ศ. 2559

บริษัทย่อยโดยอ้อม

บริษัทย่อยของ Srithai (Vietnam) Co., Ltd. 

Srithai (Hanoi) Co., Ltd. ผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติก ประเทศเวียดนาม 424,920 ลา้นเวียดนามดอง 100.0 100.0 424,920 424,920

(เทียบเท่า 663 ลา้นบาท) (เทียบเท่า 663 ลา้นบาท)
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12 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า (ต่อ)

12.1 บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ ประกอบดว้ยรายละเอียดดงันี�  (ต่อ)

งบการเงนิรวม (หน่วย : พนับาท) งบการเงนิเฉพาะกิจการ (หน่วย : พนับาท) 

เงนิลงทุนตามวธีิราคาทุน

สัดส่วนของการถือหุ้น (ร้อยละ) เงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

ประเทศที� 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม ค่าเผื�อการ ราคาตาม ค่าเผื�อการ ราคาตาม

ประเภทกิจการ จดทะเบียน ทุนชําระแล้ว พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 ราคาทุน ด้อยค่า บัญชี - สุทธิ ราคาทุน ด้อยค่า บัญชี - สุทธิ

บริษัทร่วม 

บริษัทในประเทศ 

บริษทั ศรีไทย ซนัโค จาํกดั คา้ขายผลิตภณัฑพ์ลาสติก ประเทศไทย 20,000,000 48.0 48.0 20,320 21,530 9,599 - 9,599 9,599 - 9,599

บริษทั ไทย เอม็เอฟซี จาํกดั ผลิตผงเมลามีน ประเทศไทย 200,000,000 45.0 45.0 107,177 111,011 90,000 - 90,000 90,000 - 90,000

บริษทั ชีวามาลา จาํกดั ผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติกและ

   เมลามีน ประเทศไทย 49,800,000 40.0 40.0 39,447 33,525 19,920 - 19,920 19,920 - 19,920

บริษทั ศรีไทยบรรจุภณัฑ ์จาํกดั ผลิตบรรจุภณัฑ์ ประเทศไทย 60,000,000 39.2 39.2 38,468 35,679 27,156 - 27,156 27,156 - 27,156

บริษทั เอส. เค. ไอ. เซรามิคส์ จาํกดั(1) จดทะเบียนเลิกบริษทัแลว้ ประเทศไทย 125,000,000 42.0 42.0 - - 52,500 (52,500) - 52,500 (52,500) -

และอยูใ่นระหว่างการชาํระบญัชี

บริษทั โซโค๊ะ ศรีไทย จาํกดั(1) จดทะเบียนเลิกบริษทัแลว้

และอยูใ่นระหว่างการชาํระบญัชี ประเทศไทย 250,000,000 24.0 24.0 - - 48,385 (48,385) - 48,385 (48,385) -

205,412 201,745 247,560 (100,885) 146,675 247,560 (100,885) 146,675

บริษัทต่างประเทศ 

PT. Srithai Maspion Indonesia ผลิตผลิตภณัฑเ์มลามีน ประเทศ

อินโดนีเซีย 10,394.1 ลา้นรูเปีย 32.5 32.5 13,104 12,629 37,438 - 37,438 37,438 - 37,438

13,104 12,629 37,438 - 37,438 37,438 - 37,438

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม 218,516 214,374 284,998 (100,885) 184,113 284,998 (100,885) 184,113

การร่วมค้า 

บริษัทในประเทศ 

บริษทั ศรีไทย-ออ๊ตโต้

   (ประเทศไทย) จาํกดั คา้ขายผลิตภณัฑพ์ลาสติก ประเทศไทย 10,000,000 50.0 50.0 15,177 17,663 5,000 - 5,000 5,000 - 5,000

รวมเงินลงทุนในการร่วมคา้ 15,177 17,663 5,000 - 5,000 5,000 - 5,000

(1) บริษทัร่วมไดเ้ลิกดาํเนินกิจการแลว้ และอยูใ่นระหว่างการชาํระบญัชี ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการมีผลขาดทุนสะสมในบริษทัร่วมเหล่านี� ที�เกินกว่าเงินลงทุนจาํนวน 7.37 ลา้นบาท (พ.ศ. 2559 : 7.37 ลา้นบาท) ซึ� งมิไดรั้บรู้ในงบการเงินของกลุ่มกิจการ
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12 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า (ต่อ)

12.2 การเปลี�ยนแปลงในราคาตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ ประกอบดว้ยรายละเอียดดงันี�

บริษทัยอ่ย

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

วธีิราคาทุน

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

พนับาท พนับาท

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ  1,925,122 1,871,108

การลงทุนในบริษทัยอ่ย - 79,104

การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - (25,090)

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 1,925,122 1,925,122

บริษทัร่วม

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

วธีิส่วนได้เสีย วธีิราคาทุน

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 214,374 226,845 184,113 184,113

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 36,508 82,501 - -

เงินปันผลรับ  (31,083) (94,836) - -

ผลต่างจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ (1,283) (136) - -

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 218,516 214,374 184,113 184,113
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12 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า (ต่อ)

12.2 การเปลี�ยนแปลงในราคาตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ ประกอบดว้ยรายละเอียดดงันี�  (ต่อ)

การร่วมคา้

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
วธีิส่วนได้เสีย วธีิราคาทุน

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 17,663 16,305 5,000 5,000
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 1,514 1,358 - -

เงินปันผลรับ (4,000) - - -

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 15,177 17,663 5,000 5,000

12.3 ส่วนแบ่งรายไดจ้ากบริษทัร่วมและการร่วมคา้ของกลุ่มกิจการ ซึ� งไม่ไดเ้ป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ

ส่วนแบ่งในสินทรัพยแ์ละหนี� สินตามสดัส่วนไดเ้สียที�กลุ่มกิจการมีในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ สามารถแสดงไดด้งัต่อไปนี�

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

กาํไร(ขาดทุน)

สินทรัพย์ หนี�สิน รายได้ สุทธิ

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

บริษัทร่วม

บริษัทในประเทศ

บริษทั ศรีไทย ซนัโค จาํกดั 83,172 59,253 167,356 5,989

บริษทั ไทย เอม็เอฟซี จาํกดั 152,348 43,136 389,658 11,016

บริษทั ชีวามาลา จาํกดั 60,791 18,384 50,419 10,722

บริษทั ศรีไทยบรรจุภณัฑ ์จาํกดั 70,095 32,610 71,623 5,142

366,406 153,383 679,056 32,869

บริษัทต่างประเทศ

PT. Srithai Maspion Indonesia 23,441 10,337 40,087 3,639

23,441 10,337 40,087 3,639

รวมบริษทัร่วม 389,847 163,720 719,143 36,508

การร่วมค้า

บริษัทในประเทศ

บริษทั ศรีไทย-อ๊อตโต้ (ประเทศไทย) จาํกดั 36,688 21,157 58,974 1,514

รวมการร่วมคา้ 36,688 21,157 58,974 1,514

รวมบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 426,535 184,877 778,117 38,022
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12 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า (ต่อ)

12.3 ส่วนแบ่งรายไดจ้ากบริษทัร่วมและการร่วมคา้ของกลุ่มกิจการ ซึ� งไม่ไดเ้ป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ

ส่วนแบ่งในสินทรัพยแ์ละหนี� สินตามสดัส่วนไดเ้สียที�กลุ่มกิจการมีในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ สามารถแสดงไดด้งัต่อไปนี� (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

กาํไร(ขาดทุน)

สินทรัพย์ หนี�สิน รายได้ สุทธิ

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

บริษัทร่วม

บริษัทในประเทศ

บริษทั ศรีไทย ซนัโค จาํกดั 88,374 62,460 191,213 8,796

บริษทั ไทย เอม็เอฟซี จาํกดั 237,595 123,239 428,500 60,198

บริษทั ชีวามาลา จาํกดั 46,423 9,938 45,242 6,613

บริษทั ศรีไทยบรรจุภณัฑ ์จาํกดั 72,367 37,710 69,269 5,562

444,759 233,347 734,224 81,169

บริษัทต่างประเทศ

PT. Srithai Maspion Indonesia 25,463 12,835 44,162 1,332

25,463 12,835 44,162 1,332

รวมบริษทัร่วม 470,222 246,182 778,386 82,501

การร่วมค้า

บริษัทในประเทศ

บริษทั ศรีไทย-อ๊อตโต้ (ประเทศไทย) จาํกดั 26,490 8,108 44,792 1,358

รวมการร่วมคา้ 26,490 8,108 44,792 1,358

รวมบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 496,712 254,290 823,178 83,859

12.4 เงินลงทุนในบริษทัร่วม

บริษทัร่วมที�มีสาระสาํคญัต่อกลุ่มกิจการตามความเห็นของกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยรายละเอียดดงันี�

ลกัษณะความสัมพนัธ์ วธีิการวดัมูลค่า

บริษทั ไทย เอม็เอฟซี จาํกดั เป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายวตัถุดิบหลกัสาํหรับ

ผลิตภณัฑเ์ครื�องใชใ้นครัวเรือนของกลุ่มกิจการ

วธีิส่วนไดเ้สีย 

บริษทั ไทย เอ็มเอฟซี จาํกดั เป็นบริษทัจาํกดัและหุ้นของบริษทันี� ไม่มีราคาเสนอซื�อขายในตลาด บริษทัร่วมดงักล่าวมีทุน

เรือนหุ้นทั�งหมดเป็นหุ้นสามญั ซึ�งกลุ่มกิจการไดถื้อหุ้นทางตรง ประเทศที�จดทะเบียนจดัตั�งเป็นแห่งเดียวกบัสถานที�หลกั

ในการประกอบธุรกิจกลุ่ม กิจการไม่มีหนี� สินที�อาจเกิดขึ�นซึ�งเกี�ยวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจการในบริษทัร่วม
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12 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า (ต่อ)

12.4 เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ)

ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปสาํหรับบริษทัร่วม

ขอ้มูลทางการเงินทั� งจํานวนของบริษัทร่วม (ก่อนแบ่งส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการ) ที�สําคัญโดยสรุป ประกอบด้วย

รายละเอียดดงันี�

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน 

บริษัท ไทย เอม็เอฟซี จาํกดั 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

พนับาท พนับาท

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 38,468 112,706

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น (ไม่รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด) 243,403 362,776

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 281,871 475,482

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 56,679 52,508

338,550 527,990

หนี�สินหมุนเวยีน

หนี� สินทางการเงินหมุนเวยีน (ไม่รวมเจา้หนี�การคา้) 87,273 118,361

หนี� สินหมุนเวยีนอื�น (รวมเจา้หนี�การคา้) 3,405 150,693

รวมหนี� สินหมุนเวยีน 90,678 269,054

หนี� สินไม่หมุนเวยีน 5,179 4,811

95,857 273,865

สินทรัพยสุ์ทธิ 242,693 254,125
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12 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า (ต่อ)

12.4 เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ)

รายการในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท ไทย เอม็เอฟซี จาํกดั 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

พนับาท พนับาท

รายได้ 865,906 952,222

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 7,870 (8,978)

รายไดด้อกเบี�ย 422 1,901

ค่าใชจ่้ายดอกเบี�ย (14) -

กาํไรจากการดาํเนินงานต่อเนื�อง 25,719 165,268

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (4,151) (31,681)

กาํไรหลงัภาษีจากการดาํเนินงานต่อเนื�อง 21,568 133,587

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 21,568 133,587

เงนิปันผลที�บริษัทรับจากบริษัทร่วม 14,850 76,050

ขอ้มูลขา้งตน้เป็นจาํนวนที�แสดงในงบการเงินของบริษทัร่วม และปรับปรุงเกี�ยวกบัความแตกต่างของนโยบายการบญัชี

ของกลุ่มกิจการและบริษทัร่วม
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12 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า (ต่อ)

12.4 เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ)

การกระทบยอดรายการขอ้มูลทางการเงินโดยสรุป 

การกระทบยอดรายการระหว่างขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปกบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทัร่วม 

ประกอบดว้ยรายละเอียดดงันี�

บริษัท ไทย เอม็เอฟซี จาํกดั 

ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

พนับาท พนับาท

สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัที� 1 มกราคม 254,125 289,538

กาํไรในระหวา่งปี 21,568 133,587

เงินปันผลจ่าย (33,000) (169,000)

สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 242,693 254,125

มูลค่าตามบญัชีตามส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม เฉลี�ยร้อยละ 45; (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 45) 109,212 114,356

ปรับปรุงรายการกาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริงตามวธีิส่วนไดเ้สีย (2,035) (3,345)

มูลค่าคงเหลือตามบัญชีปลายปี 107,177 111,011

บริษทัร่วมแต่ละบริษทัที�ไม่มีสาระสาํคญั

นอกเหนือจากส่วนได้เสียในบริษัทร่วมดังกล่าวข้างต้น กลุ่มกิจการยงัมีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมที�แต่ละรายไม่มี

สาระสาํคญัอีกจาํนวนหนึ�ง ซึ�งไดบ้นัทึกเงินลงทุนโดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย ประกอบดว้ยรายละเอียดดงันี�

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

พนับาท พนับาท

มูลค่าตามบญัชีโดยรวมของส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมซึ�งกิจการบนัทึกบญัชี

ตามวธีิส่วนไดเ้สียแต่ละบริษทัที�ไม่มีสาระสาํคญั 111,339 103,363

จาํนวนรวมของส่วนแบ่งในบริษทัร่วม;

กาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานต่อเนื�อง 25,492 22,303

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น - -

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 25,492 22,303
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12 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า (ต่อ)

12.5 เงินลงทุนในการร่วมคา้

การร่วมคา้ ประกอบดว้ยรายละเอียดดงันี�

ลกัษณะความสัมพนัธ์ วธีิการวดัมูลค่า

บริษทั ศรีไทย-ออ๊ตโต ้

(ประเทศไทย) จาํกดั

เป็นผูจ้ดัจาํหน่ายผลิตภณัฑพ์ลาสติกเพื�องานอุตสาหกรรม

ของกลุ่มกิจการ

วธีิส่วนไดเ้สีย

บริษัท ศรีไทย-อ๊อตโต้ (ประเทศไทย) จํากัด เป็นบริษัทจํากัดและหุ้นของบริษัทนี� ไม่มีราคาเสนอซื�อขายในตลาด 

การร่วมคา้ดงักล่าวมีทุนเรือนหุ้นทั�งหมดเป็นหุ้นสามญั ซึ� งกลุ่มกิจการไดถื้อหุ้นทางตรง ประเทศที�จดทะเบียนจดัตั�งเป็น

แห่งเดียวกับสถานที�หลักในการประกอบธุรกิจ กลุ่มกิจการไม่มีหนี� สินที�อาจเกิดขึ� นซึ� งเกี�ยวข้องกับส่วนได้เสียของ

กลุ่มกิจการในการร่วมคา้

การร่วมคา้ที�แต่ละกิจการไม่มีสาระสาํคญั

กลุ่มกิจการมีส่วนได้เสียในการร่วมค้าที�ไม่มีสาระสําคญั ซึ� งได้บันทึกเงินลงทุนโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย ประกอบด้วย

รายละเอียดดงันี�

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

พนับาท พนับาท

มูลค่าตามบญัชีโดยรวมของส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ซึ�งกิจการบนัทึกบญัชี

ตามวธีิส่วนไดเ้สียแต่ละกิจการที�ไม่มีสาระสาํคญั 15,177 17,663

จาํนวนรวมของส่วนแบ่งในการร่วมคา้;

กาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานต่อเนื�อง 1,514 1,358

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น - -

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 1,514 1,358



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ
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12 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า (ต่อ)

12.6 เหตุการณ์สาํคญั 

การจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย 

บริษทั โคราช ไทย เทค จาํกดั

ในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีของบริษทั โคราช ไทย เทค จาํกดั เมื�อวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 ที�ประชุมไดมี้

มติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 17.00 บาท เป็นจํานวนเงินทั� งสิ�น 51.00 ล้านบาท โดยบริษัทได้รับเงินปันผล 

เป็นจาํนวนเงิน 51.00 ลา้นบาท ตามสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 100.00

ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นครั� งที� 1 ของบริษทั โคราช ไทย เทค จาํกดั เมื�อวนัที� 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ที�ประชุมไดมี้

มติให้จ่ายเงินปันผลจากการดาํเนินงานปี พ.ศ. 2559 และปี พ.ศ. 2560 สิ�นสุด ณ วนัที� 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ในอตัรา

หุ้นละ 14.00 บาท เป็นจาํนวนเงินทั� งสิ�น 42.00 ลา้นบาท โดยบริษัทได้รับเงินปันผลเป็นจาํนวนเงิน 42.00 ลา้นบาท  

ตามสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 100.00

ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นครั� งที� 2 ของบริษทั โคราช ไทย เทค จาํกดั เมื�อวนัที� 29 กนัยายน พ.ศ. 2560 ที�ประชุมไดมี้

มติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับปี พ.ศ. 2560 ในอัตราหุ้นละ 13.00 บาท เป็นจํานวนเงินทั� งสิ�น 39.00 ล้านบาท  

โดยบริษทัไดรั้บเงินปันผลเป็นจาํนวนเงิน 39.00 ลา้นบาท ตามสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 100.00

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทั โคราช ไทย เทค จาํกดั เมื�อวนัที� 29 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ที�ประชุมไดมี้มติ

ให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับปี พ.ศ. 2560 ในอัตราหุ้นละ 6.00 บาท เป็นจํานวนเงินทั� งสิ�น 18.00 ล้านบาท  

โดยบริษทัจะไดรั้บเงินปันผลเป็นจาํนวนเงิน 18.00 ลา้นบาท ตามสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 100.00

บริษทั ศรีไทย มิยากาวา จาํกดั

ในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีของบริษทั ศรีไทย มิยากาวา จาํกดั เมื�อวนัที� 25 เมษายน พ.ศ. 2560 ที�ประชุม

ผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 20.00 บาท เป็นจาํนวนเงินทั�งสิ�น 24.00  ลา้นบาท โดยบริษทัจะไดรั้บ

เงินปันผลเป็นจาํนวนเงิน 12.24 ลา้นบาท ตามสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 51.00

Srithai (Vietnam) Company Limited

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัของ Srithai (Vietnam) Company Limited เมื�อวนัที� 28 เมษายน พ.ศ. 2560 ที�ประชุม

ไดมี้มติให้จ่ายเงินปันผลเป็นจาํนวนเงินทั�งสิ�น 8,200.00 ลา้นเวยีดนามดองหรือเทียบเท่า 12.40 ลา้นบาท โดยบริษทัไดรั้บ

เงินปันผลทั�งจาํนวนตามสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 100.00 



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน)  
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13 เงนิลงทุนระยะยาวอื�น - สุทธิ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สัดส่วนของการถือหุ้น (ร้อยละ) พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เงินลงทุนในตราสารทุน - บริษทัไม่จดทะเบียน
บริษทั แอลเอน็ ศรีไทย คอม จาํกดั 19.99 19.99 73,546 73,546 15,200 15,200
บริษทั นิสเซ่น เคมิเทค (ประเทศไทย) จาํกดั 5.02 5.02 17,000 17,000 17,000 17,000
บริษทั ดี เอม็ เอส เทค จาํกดั 10.00 10.00 11,000 11,000 - -
บริษทั ลอ็ก แอนด ์ลอ็ก (ประเทศไทย) จาํกดั 3.28 3.28 5,170 5,170 8,670 8,670
บริษทัอื�นๆ ถือหุ้นนอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ถือหุ้นนอ้ยกวา่ร้อยละ 5 9,300 9,300 9,300 9,300

116,016 116,016 50,170 50,170
หกั ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน (3,000) (3,000) (3,000) (3,000)

รวมเงินลงทุนระยะยาวอื�น - สุทธิ 113,016 113,016 47,170 47,170

กลุ่มกิจการและบริษทัไม่มีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัในบริษทัดงักล่าวจึงพิจารณาจดัประเภทเงินลงทุนเป็นเงินลงทุนระยะยาวอื�น

การเปลี�ยนแปลงในราคาตามบญัชีของเงินลงทุนระยะยาวอื�น ประกอบดว้ยรายละเอียดดงันี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 113,016 113,016 47,170 47,170
การเปลี�ยนแปลงระหวา่งปี - - - -

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 113,016 113,016 47,170 47,170



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน)  
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14 อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน - สุทธิ

งบการเงนิรวม 

ที�ดนิ พร้อมสิ�ง

ที�ดนิ ปลูกสร้าง รวม

พนับาท พนับาท พนับาท

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2559 

ราคาทุน 27,250 177,928 205,178

หกั  ค่าเสื�อมราคาสะสม - (82,693) (82,693)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 27,250 95,235 122,485

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 27,250 95,235 122,485

ค่าเสื�อมราคาสินทรัพย ์ - (5,788) (5,788)

จดัประเภทบญัชีใหม่ (หมายเหตุ 15) - ราคาทุน - 10,104 10,104

- ค่าเสื�อมราคาสะสม - (924) (924)

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 27,250 98,627 125,877

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

ราคาทุน 27,250 188,032 215,282

หกั  ค่าเสื�อมราคาสะสม - (89,405) (89,405)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 27,250 98,627 125,877

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 27,250 98,627 125,877

ค่าเสื�อมราคาสินทรัพย ์ - (5,905) (5,905)

จดัประเภทบญัชีใหม่ (หมายเหตุ 15) - ราคาทุน - 12,535 12,535

- ค่าเสื�อมราคาสะสม - (2,920) (2,920)

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 27,250 102,337 129,587

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ราคาทุน 27,250 200,567 227,817

หกั  ค่าเสื�อมราคาสะสม - (98,230) (98,230)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 27,250 102,337 129,587

มูลค่ายติุธรรม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 434,910 673,841 1,108,751

มูลค่ายติุธรรม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 434,910 735,760 1,170,670



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ
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14 อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน - สุทธิ (ต่อ)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ที�ดนิ พร้อมสิ�ง

ที�ดนิ ปลูกสร้าง รวม

พนับาท พนับาท พนับาท

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2559 

ราคาทุน 201,543 359,530 561,073

หกั  ค่าเสื�อมราคาสะสม - (73,190) (73,190)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 201,543 286,340 487,883

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 201,543 286,340 487,883

ค่าเสื�อมราคาสินทรัพย ์ - (5,788) (5,788)

จดัประเภทบญัชีใหม่ (หมายเหตุ 15) - ราคาทุน - 10,104 10,104

- ค่าเสื�อมราคาสะสม - (924) (924)

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 201,543 289,732 491,275

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

ราคาทุน 201,543 369,634 571,177

หกั  ค่าเสื�อมราคาสะสม - (79,902) (79,902)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 201,543 289,732 491,275

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 201,543 289,732 491,275

ค่าเสื�อมราคาสินทรัพย์ - (5,905) (5,905)

จดัประเภทบญัชีใหม่ (หมายเหตุ 15) - ราคาทุน - 12,535 12,535

- ค่าเสื�อมราคาสะสม - (2,920) (2,920)

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 201,543 293,442 494,985

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ราคาทุน 201,543 382,169 583,712

หกั  ค่าเสื�อมราคาสะสม - (88,727) (88,727)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 201,543 293,442 494,985

มูลค่ายติุธรรม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 434,910 659,100 1,094,010

มูลค่ายติุธรรม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 434,910 720,670 1,155,580



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ
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14 อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน - สุทธิ (ต่อ)

มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนอา้งอิงจากวิธีเปรียบเทียบราคาขายโดยใชก้ารประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระ 

ซึ�งมีคุณสมบติัของผูเ้ชี�ยวชาญในวิชาชีพ และมีประสบการณ์ในทาํเลที�ตั�งและประเภทของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน

ที�มีการประเมินนั�น มูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบั 2 ของลาํดบัชั�นมูลค่ายติุธรรม 

จาํนวนเงินที�เกี�ยวขอ้งกบัอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนที�ไดรั้บรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ไดแ้ก่

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดค้่าเช่า 6,289 5,946 5,803 5,535

ในระหวา่งปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนเพิ�มขึ�นจากการจดัประเภทใหม่ของที�ดินพร้อม

สิ�งปลูกสร้าง โดยผูบ้ริหารมีการเปลี�ยนวตัถุประสงคใ์นการใชง้านจากเดิมใชใ้นการดาํเนินงาน เป็นเพื�อหาผูเ้ช่าเนื�องจากการ

หยดุดาํเนินงานของสาขา 



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ
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15 ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
งบการเงนิรวม

ที�ดนิและ ส่วนปรับปรุง เครื�องจักร เครื�องตกแต่งและ สินทรัพย์ถาวร
อาคาร ที�ดนิและอาคาร และอุปกรณ์ อุปกรณ์สํานักงาน ยานพาหนะ ระหว่างติดตั�ง รวม

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน 1,464,913 483,372 7,842,539 266,845 111,870 317,756 10,487,295
หกั ค่าเสื�อมราคาสะสม (458,485) (389,297) (3,502,871) (212,395) (72,612) - (4,635,660)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 1,006,428 94,075 4,339,668 54,450 39,258 317,756 5,851,635

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 1,006,428 94,075 4,339,668 54,450 39,258 317,756 5,851,635
ซื�อสินทรัพย์ 26,672 27,059 244,425 14,617 902 706,938 1,020,613
ค่าเสื�อมราคาสินทรัพย์ (55,158) (32,028) (657,053) (18,544) (5,978) - (768,761)
จาํหน่ายสินทรัพย์ - ราคาทุน - - (23,794) (3,410) (5,222) - (32,426)

- ค่าเสื�อมราคาสะสม - - 9,041 3,282 5,122 - 17,445
ตดัจ่ายสินทรัพย์ - ราคาทุน - - (28,462) (572) - (850) (29,884)

- ค่าเสื�อมราคาสะสม - - 17,452 567 - - 18,019
จดัประเภทบญัชีใหม่ (หมายเหตุ 14)

- ราคาทุน (92,871) 25,363 48,891 644 (2) - (17,975)
- ค่าเสื�อมราคาสะสม 27,094 (6,240) (7,577) (111) - - 13,166

การโอนระหว่างกนั 105,831 12,023 357,334 174 - (475,362) -
ผลต่างจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ (3,178) - (3,617) (121) (14) 35 (6,895)

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 1,014,818 120,252 4,296,308 50,976 34,066 548,517 6,064,937

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน 1,501,078 547,817 8,436,959 278,078 107,537 548,517 11,419,986
หกั ค่าเสื�อมราคาสะสม (486,260) (427,565) (4,140,651) (227,102) (73,471) - (5,355,049)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 1,014,818 120,252 4,296,308 50,976 34,066 548,517 6,064,937



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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15 ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)
งบการเงนิรวม 

ที�ดนิและ ส่วนปรับปรุง เครื�องจักร เครื�องตกแต่งและ สินทรัพย์ถาวร

อาคาร ที�ดนิและอาคาร และอุปกรณ์ อุปกรณ์สํานักงาน ยานพาหนะ ระหว่างติดตั�ง รวม

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ  1,014,818 120,252 4,296,308 50,976 34,066 548,517 6,064,937

ซื�อสินทรัพย์ 36,313 12,599 182,071 10,383 3,483 261,379 506,228

ค่าเสื�อมราคาสินทรัพย์ (49,992) (26,498) (694,432) (17,649) (6,060) - (794,631)

จาํหน่ายสินทรัพย ์ - ราคาทุน - (1,879) (53,916) (7,480) (23,133) - (86,408)

- ค่าเสื�อมราคาสะสม - 1,879 28,697 7,290 23,133 - 60,999

ตดัจ่ายสินทรัพย ์ - ราคาทุน - (6,022) (28,652) (97) - - (34,771)

- ค่าเสื�อมราคาสะสม - 3,507 19,934 89 - - 23,530

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

- ค่าเสื�อมราคาสะสม 2,920 - 2 14 - - 2,936

ค่าเผื�อดอ้ยค่าของสินทรัพย์ - (805) (28,782) - - - (29,587)

การโอนระหว่างกนั - 2,353 590,130 65 - (592,548) -

ผลต่างจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ (20,214) (2,771) (158,998) (820) (317) (28,033) (211,153)

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 971,310 102,615 4,152,305 42,692 31,172 189,315 5,489,409

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

ราคาทุน 1,500,441 550,376 8,908,286 279,364 87,251 189,315 11,515,033

หกั ค่าเสื�อมราคาสะสม (529,131) (446,956) (4,727,199) (236,672) (56,079) - (5,996,037)

หกั ค่าเผื�อดอ้ยค่าของสินทรัพย์ - (805) (28,782) - - - (29,587)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 971,310 102,615 4,152,305 42,692 31,172 189,315 5,489,409



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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15 ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ที�ดนิและ ส่วนปรับปรุง เครื�องจักร เครื�องตกแต่งและ สินทรัพย์ถาวร

อาคาร ที�ดนิและอาคาร และอุปกรณ์ อุปกรณ์สํานักงาน ยานพาหนะ ระหว่างติดตั�ง รวม

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน 1,079,616 461,855 5,711,019 235,333 84,857 126,740 7,699,420
หกั ค่าเสื�อมราคาสะสม (331,290) (374,139) (2,823,791) (193,012) (53,919) - (3,776,151)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 748,326 87,716 2,887,228 42,321 30,938 126,740 3,923,269

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 748,326 87,716 2,887,228 42,321 30,938 126,740 3,923,269
ซื�อสินทรัพย ์ - 17,613 189,101 7,204 - 251,335 465,253
ค่าเสื�อมราคาสินทรัพย์ (26,821) (24,406) (443,903) (13,009) (3,925) - (512,064)
จาํหน่ายสินทรัพย์ - ราคาทุน - - (309,683) (2,996) (4,135) - (316,814)

- ค่าเสื�อมราคาสะสม - - 109,025 2,872 4,135 - 116,032
ตดัจ่ายสินทรัพย์ - ราคาทุน - - (28,288) (536) - (850) (29,674)

- ค่าเสื�อมราคาสะสม - - 17,371 535 - - 17,906
จดัประเภทบญัชีใหม่ (หมายเหตุ 14)

- ราคาทุน (10,104) - - - - - (10,104)
- ค่าเสื�อมราคาสะสม 924 - - - - - 924

การโอนระหว่างกนั - 10,342 182,416 - - (192,758) -

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 712,325 91,265 2,603,267 36,391 27,013 184,467 3,654,728

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน 1,069,512 489,810 5,744,565 239,005 80,722 184,467 7,808,081
หกั ค่าเสื�อมราคาสะสม (357,187) (398,545) (3,141,298) (202,614) (53,709) - (4,153,353)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 712,325 91,265 2,603,267 36,391 27,013 184,467 3,654,728



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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15 ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ที�ดนิและ ส่วนปรับปรุง เครื�องจักร เครื�องตกแต่งและ สินทรัพย์ถาวร

อาคาร ที�ดนิและอาคาร และอุปกรณ์ อุปกรณ์สํานักงาน ยานพาหนะ ระหว่างติดตั�ง รวม

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ  712,325 91,265 2,603,267 36,391 27,013 184,467 3,654,728

ซื�อสินทรัพย ์ 35,694 9,774 120,073 7,405 2,605 163,034 338,585

ค่าเสื�อมราคาสินทรัพย์ (26,703) (19,068) (445,661) (12,411) (4,155) - (507,998)

จาํหน่ายสินทรัพย ์- ราคาทุน - (1,879) (92,653) (7,171) (20,620) - (122,323)

- ค่าเสื�อมราคาสะสม - 1,879 49,585 7,011 20,620 - 79,095

ตดัจ่ายสินทรัพย ์- ราคาทุน - (6,022) (26,395) (97) - - (32,514)

- ค่าเสื�อมราคาสะสม - 3,507 18,485 89 - - 22,081

จดัประเภทบญัชีใหม่ (หมายเหตุ 14)

   - ราคาทุน (12,535) - - - - - (12,535)

- ค่าเสื�อมราคาสะสม 2,920 - - - - - 2,920

ค่าเผื�อดอ้ยค่าของสินทรัพย์ - (805) (28,782) - - - (29,587)

การโอนระหว่างกนั - 74 204,122 - - (204,196) -

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 711,701 78,725 2,402,041 31,217 25,463 143,305 3,392,452

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

ราคาทุน 1,092,671 491,757 5,949,712 239,142 62,707 143,305 7,979,293

หกั ค่าเสื�อมราคาสะสม (380,970) (412,227) (3,518,889) (207,925) (37,244) - (4,557,254)

หกั ค่าเผื�อดอ้ยค่าของสินทรัพย์ - (805) (28,782) - - - (29,587)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 711,701 78,725 2,402,041 31,217 25,463 143,305 3,392,452



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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15 ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)

ในระหวา่งปี การซื�อสินทรัพยข์องบริษทัยอ่ยแห่งหนึ�งรวมการไดม้าซึ� งสินทรัพยต์ามสญัญาเช่าการเงินจาํนวน 0.88 ลา้นบาท 

(พ.ศ. 2559 : 0.90 ลา้นบาท) 

ในระหวา่งปีเครื�องจกัรไดเ้กิดการดอ้ยค่าจาํนวน 27.68 ลา้นบาทเนื�องจากผูบ้ริหารของบริษทัไดป้ระเมินและเห็นสมควร

ให้ยกเลิกโครงการฝาพลาสติกสําหรับขวดแกว้เนื�องจากเห็นว่าโครงการดงักล่าวไม่คุม้ทุนในเชิงพาณิชย ์มูลค่าที�คาดว่า

จะได้รับคืน (จาํนวนที�สูงกวา่ระหว่างมูลค่าจากการใช้หรือมูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุนในการขาย) ไดค้าํนวณโดยอา้งอิง 

จากหน่วยที�ก่อให้เกิดกระแสเงินสดซึ�งก็คือเครื�องจกัรในโครงการดงักล่าวทั�งหมด โดยกาํหนดมูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืน

จากมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการจาํหน่ายของเครื�องจกัร ราคาขายสุทธิดงักล่าวมาจากราคาเสนอซื�อจากบุคคลภายนอก

ภาระผูกพนั

กลุ่มกิจการไดจ้าํนองที�ดิน อาคาร และเครื�องจกัรส่วนหนึ� งไวก้บัธนาคารเพื�อเป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืม

ระยะยาวและเงินทุนหมุนเวยีนจากธนาคาร ซึ�งประกอบดว้ยรายละเอียดดงัต่อไปนี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ราคาทุน ราคาทุน ราคาทุน ราคาทุน

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

บริษทัยอ่ย:

บริษทั ศรีไทยโมลดส์ จาํกดั 

- ที�ดินและอาคาร 26,182 26,182 - -

บริษทั ศรีไทย มิยากาวา จาํกดั

- ที�ดิน อาคารและเครื�องจกัร 207,472 291,481 - -



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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16 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน - สุทธิ
งบการเงนิรวม

ลขิสิทธิ�และโปรแกรม งานระหว่าง
คอมพวิเตอร์เพื�อใช้ ติดตั�งโปรแกรม สิทธิบัตรทางด้าน

ในการดาํเนินงาน คอมพวิเตอร์ เทคนิคการผลติ รวม
พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน 107,987 2,660 38,090 148,737

หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (76,463) - (26,834) (103,297)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 31,524 2,660 11,256 45,440

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 31,524 2,660 11,256 45,440
ซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13,574 2,264 - 15,838
ค่าตดัจาํหน่าย (10,361) - (3,809) (14,170)
จาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ราคาทุน - (335) - (335)
ตดัจ่ายสินทรัพย์ - ราคาทุน (552) - - (552)

- ค่าตดัจาํหน่ายสะสม 552 - - 552
จดัประเภทบญัชีใหม่ - ราคาทุน 360 - - 360

- ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (43) - - (43)
โอนระหวา่งกนั 2,074 (2,074) - -

ผลต่างจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ (9) (67) - (76)

ราคาตามบญัชีสุทธิปลายปี 37,119 2,448 7,447 47,014

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน 123,396 2,448 38,090 163,934

หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (86,277) - (30,643) (116,920)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 37,119 2,448 7,447 47,014

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 37,119 2,448 7,447 47,014
ซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 5,023 770 9,785 15,578
ค่าตดัจาํหน่าย (11,618) - (2,394) (14,012)
ตดัจ่ายสินทรัพย์ - ราคาทุน (546) - (38,090) (38,636)

- ค่าตดัจาํหน่ายสะสม 241 - 32,547 32,788
จดัประเภทบญัชีใหม่ - ราคาทุน 136 - - 136

- ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (16) - - (16)
โอนระหวา่งกนั 3,291 (3,291) - -

ผลต่างจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ (1,328) 73 - (1,255)

ราคาตามบญัชีสุทธิปลายปี 32,302 - 9,295 41,597

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาทุน 129,419 - 9,785 139,204

หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (97,117) - (490) (97,607)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 32,302 - 9,295 41,597



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ
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16 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน - สุทธิ (ต่อ)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ลขิสิทธิ�และโปรแกรม งานระหว่างติดตั�ง
คอมพวิเตอร์เพื�อใช้ โปรแกรม สิทธิบัตรทางด้าน

ในการดาํเนินงาน คอมพวิเตอร์ เทคนิคการผลติ รวม

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน 64,281 828 38,090 103,199

หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (50,712) - (26,834) (77,546)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 13,569 828 11,256 25,653

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 13,569 828 11,256 25,653
ซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,030 662 - 1,692
ค่าตดัจาํหน่าย (4,505) - (3,809) (8,314)
จาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ราคาทุน - (335) - (335)

โอนระหวา่งกนั 735 (735) - -

ราคาตามบญัชีสุทธิปลายปี 10,829 420 7,447 18,696

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน 66,046 420 38,090 104,556

หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (55,217) - (30,643) (85,860)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 10,829 420 7,447 18,696

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 10,829 420 7,447 18,696
ซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,987 770 9,785 12,542
ค่าตดัจาํหน่าย (4,384) - (2,394) (6,778)
ตดัจ่ายสินทรัพย์ - ราคาทุน (421) - (38,090) (38,511)

- ค่าตดัจาํหน่ายสะสม 216 - 32,547 32,763

โอนระหวา่งกนั 1,190 (1,190) - -

ราคาตามบญัชีสุทธิปลายปี 9,417 - 9,295 18,712

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาทุน 68,802 - 9,785 78,587

หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (59,385) - (490) (59,875)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 9,417 - 9,295 18,712



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ
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17 ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอตดับัญชี 17.1

   สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 

ที�จะใชป้ระโยชน์ภายใน 12 เดือน 24,857 6,575 23,888 5,263

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี

ที�จะใชป้ระโยชน์เกินกวา่ 12 เดือน 135,244 116,728 89,921 83,703

160,101 123,303 113,809 88,966

หนี�สินภาษีเงนิได้รอตดับัญชี 17.2

หนี� สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี

ที�จะจ่ายชาํระภายใน 12 เดือน - - - -

หนี� สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี

ที�จะจ่ายชาํระเกินกวา่ 12 เดือน (5,084) (4,364) (5,084) (4,364)

(5,084) (4,364) (5,084) (4,364)

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 155,017 118,939 108,725 84,602

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคํานวณจากผลแตกต่างชั�วคราวตามวิธีหนี� สินโดยใช้อัตราภาษีร้อยละ 15.00 ถึง 30.00  

(พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 15.00 ถึง 20.00)  



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ
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17 ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี (ต่อ)

17.1 สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอตดับัญชี  

งบการเงินรวม 

ภาษีเพิ�ม/(ลด) ภาษีเพิ�ม/(ลด) ภาษีเพิ�ม/(ลด) ภาษีเพิ�ม/(ลด)

1 มกราคม ในกาํไรหรือ ในกาํไรขาดทุน 31 ธันวาคม ในกาํไรหรือ ในกาํไรขาดทุน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2559 ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื�น พ.ศ. 2559 ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื�น พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ขาดทุนสะสมทางภาษี - - - - 27,738 - 27,738

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน   24,177 - - 24,177 - - 24,177

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 75,784 (443) - 75,341 224 1,200 76,765

กาํไรจากการขายสินทรัพยร์ะหวา่งกนัภายในกลุ่มกิจการ 7,524 10,222 - 17,746 (369) - 17,377

อื�น 2,512 3,527 - 6,039 8,005 - 14,044

109,997 13,306 - 123,303 35,598 1,200 160,101



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ
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17 ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี (ต่อ)

17.1 สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอตดับัญชี (ต่อ)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ภาษีเพิ�ม/(ลด) ภาษีเพิ�ม/(ลด) ภาษีเพิ�ม/(ลด) ภาษีเพิ�ม/(ลด)

1 มกราคม ในกาํไรหรือ ในกาํไรขาดทุน 31 ธันวาคม ในกาํไรหรือ ในกาํไรขาดทุน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2559 ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื�น พ.ศ. 2559 ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื�น พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ขาดทุนสะสมทางภาษี - - - - 17,600 - 17,600

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน   24,177 - - 24,177 - - 24,177

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 61,575 (1,279) - 60,296 (105) 1,200 61,391

อื�นๆ 745 3,748 - 4,493 6,148 - 10,641

86,497 2,469 - 88,966 23,643 1,200 113,809

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีสาํหรับรายการขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ชย้กไปจะรับรู้ไม่เกินจาํนวนที�เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่จะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะใชป้ระโยชน์

ทางภาษีนั�น กลุ่มกิจการไม่ไดรั้บรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดจ้าํนวน 23.67 ลา้นบาท (พ.ศ. 2559 : 24.75 ลา้นบาท) ที�เกิดจากรายการขาดทุนจาํนวน 81.76 ลา้นบาท (พ.ศ. 2559 : 87.40 ลา้นบาท)  

ที�สามารถยกไปเพื�อหกักลบกบักาํไรทางภาษีในอนาคต โดยรายการขาดทุนทางภาษีดงักล่าวจะหมดอายใุน พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564 



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ
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17 ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี (ต่อ)

17.2 หนี�สินภาษีเงนิได้รอตดับัญชี

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ภาษีเพิ�ม/(ลด) ภาษีเพิ�ม/(ลด)

1 มกราคม ในกาํไรขาดทุน 31 ธันวาคม ในกาํไรขาดทุน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2559 เบ็ดเสร็จอื�น พ.ศ. 2559 เบ็ดเสร็จอื�น พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เงินลงทุนเผื�อขาย 3,716 648 4,364 720 5,084

17.3 ภาษีเงนิได้

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั 12,826 30,823 - 17,581

ภาษีเงินไดห้กั ณ ที�จ่ายตดัจ่าย 3,004 - 3,004 -

ปรับปรุงภาษีเงินไดง้วดก่อน - 2,683 - 2,683

15,830 33,506 3,004 20,264

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  

   - สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี (36,577) (13,471) (23,643) (2,469)

(36,577) (13,471) (23,643) (2,469)

(20,747) 20,035 (20,639) 17,795



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ
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17 ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี (ต่อ)

17.3 ภาษีเงนิได้ (ต่อ)

ภาษีเงินไดส้าํหรับกาํไรก่อนหกัภาษีของกลุ่มกิจการมียอดจาํนวนเงินที�แตกต่างจากการคาํนวณกาํไรทางบญัชีคูณกบัอตัรา

ภาษีของประเทศที�บริษทัใหญ่ตั�งอยู ่โดยมีรายละเอียดดงันี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กาํไรก่อนภาษี 52,324 284,222 105,286 423,672

อตัราภาษี ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20

ผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีที�ใช้ 10,465 56,844 21,057 84,734

ผลกระทบ: 

ผลกระทบจากรายไดที้�ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได้

และรายจ่ายที�มีสิทธิหกัไดเ้พิ�มขึ�น (14,789) (15,009) (54,121) (80,509)

ค่าใชจ่้ายที�ไม่สามารถหกัทางภาษีได้ 11,077 5,836 9,421 17,408

กาํไรที�ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดต้าม 

สิทธิพิเศษที�ไดรั้บจากการส่งเสริมการลงทุน (23,113) (24,430) - (6,521)

   ขาดทุนทางภาษีงวดปัจจุบนัที�ไม่ไดรั้บรู้เป็น

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 11,224 11,462 - -

รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

   จากขาดทุนสะสมในงวดก่อน (10,791) - - -

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย (7,604) (16,772) - -

ผลกระทบทางภาษีเนื�องจากอตัราภาษี

ของบริษทัยอ่ยที�แตกต่างกนั (220) (579) - -

ปรับปรุงภาษีเงินไดง้วดก่อน - 2,683 - 2,683

ภาษีเงินไดห้กั ณ ที�จ่ายตดัจ่าย 3,004 - 3,004 -

ภาษีเงินได้ (20,747) 20,035 (20,639) 17,795

อัตราภาษีเงินได้ถัวเฉลี�ยที�ใช้สําหรับกลุ่มกิจการและบริษัท คือ อัตราร้อยละ -39.65 และร้อยละ -19.60 ตามลําดับ  

(พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 7.05 และร้อยละ 4.20 ตามลาํดบั)  

อตัราภาษีเงินไดถ้วัเฉลี�ยมีการเปลี�ยนแปลงเนื�องจากผลประกอบการของกลุ่มกิจการและบริษทัมีขาดทุนทางภาษี 



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน)  
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18 สิทธิการเช่า - สุทธิ

งบการเงนิรวม 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

พนับาท พนับาท

สิทธิการเช่าส่วนที�ครบกาํหนดภายในหนึ�งปี

(แสดงอยูใ่นลูกหนี� อื�น - กิจการอื�น) 3,043 2,073

สิทธิการเช่าส่วนที�ครบกาํหนดเกินกวา่หนึ�งปี 145,103 110,186

รวมสิทธิการเช่า - สุทธิ 148,146 112,259

สิทธิการเช่าที�ดินของ Srithai Superware Manufacturing Private Limited ซึ� งเป็นบริษทัย่อย มีระยะเวลา 99 ปี บริษทัยอ่ย

ไดช้าํระค่าสิทธิการเช่าเป็นจาํนวนเงิน 98.46 ลา้นอินเดียรูปี หรือเทียบเท่ากบั 48.72 ลา้นบาท  

สิทธิการเช่าที�ดินของ Srithai (Vietnam) Company Limited ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ยมีระยะเวลา 42 ปี บริษทัยอ่ยไดช้าํระค่าสิทธิ

การเช่าเป็นจาํนวนเงิน 35,003.00 ลา้นเวยีดนามดอง หรือเทียบเท่า 52.50 ลา้นบาท 

สิทธิการเช่าที�ดินของ Srithai (Hanoi) Company Limited ซึ�งเป็นบริษทัยอ่ยโดยออ้ม มีระยะเวลา 43 ปี บริษทัยอ่ยโดยออ้ม

ไดช้าํระค่าสิทธิการเช่าเป็นจาํนวนเงิน 42,038.65 ลา้นเวยีดนามดอง หรือเทียบเท่ากบั 63.06 ลา้นบาท 

การเปลี�ยนแปลงของสิทธิการเช่า ประกอบดว้ยรายละเอียดดงันี�

งบการเงนิรวม 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

พนับาท พนับาท

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 112,259 114,616

สิทธิการเช่าเพิ�มขึ�น 7,699 -

จดัประเภทรายการใหม่ 44,805 -

ค่าตดัจาํหน่าย (3,348) (1,269)

ผลต่างจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ (13,269) (1,088)

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 148,146 112,259
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19 เงนิกู้ยืมระยะสั�น

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เงินกูย้มืระยะสั�นจากธนาคาร

   - เงินบาท 1,533,000 1,359,000 1,445,000 1,300,000

   - เงินเวยีดนามดอง 418,614 311,858 - -

รวมเงินกูย้มืระยะสั�น 1,951,614 1,670,858 1,445,000 1,300,000

เงินกูย้ืมระยะสั�นจากธนาคารในประเทศเป็นเงินบาท จาํนวน 1,533.00 ลา้นบาท (พ.ศ. 2559 : 1,359.00 ลา้นบาท) เป็น 

ตั�วสัญญาใชเ้งินแบบเรียกคืนเมื�อทวงถาม และแบบมีอายไุม่เกิน 3 เดือน มีดอกเบี�ยในอตัราคงที�ตลอดอายเุงินกู ้(พ.ศ. 2559 :

ดอกเบี�ยอตัราคงที�ตลอดอายเุงินกู)้ 

เงินกู้ยืมระยะสั� นของบริษัทย่อยในต่างประเทศที� เป็นเงินเวียดนามดอง จํานวน 299,010.00 ล้านเวียดนามดอง หรือ

เทียบเท่าเงินบาทจาํนวน 418.61 ลา้นบาท (พ.ศ. 2559 : เป็นเงินเวียดนามดอง จาํนวน 194,910.75 ลา้นเวียดนามดอง หรือ

เทียบเท่าเงินบาทจาํนวน 311.86 ลา้นบาท) เป็นสญัญาเงินกูย้มืระยะสั�นอายไุม่เกิน 6 เดือน มีดอกเบี�ยในอตัรา Cost of Fund

ของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ� งในประเทศเวียดนามบวกส่วนเพิ�ม (พ.ศ. 2559 : มีดอกเบี� ยในอัตรา Cost of Fund ของ

ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ�งในประเทศเวยีดนามบวกส่วนเพิ�ม)

มูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้มืระยะสั�นมีมูลค่าเท่ากบัราคาตามบญัชี เนื�องจากผลกระทบของอตัราคิดลดไม่มีสาระสาํคญั
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งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เงินกูย้มืระยะยาว 

- เงินบาท 2,017,474 2,405,440 1,897,205 2,187,082

- เงินเวยีดนามดอง จาํนวน 374,678 ลา้นเวยีดนามดอง

     (พ.ศ. 2559 : 446,238 ลา้นเวยีดนามดอง) 524,549 713,981 - -

รวมเงินกูย้มืระยะยาว 2,542,023 3,119,421 1,897,205 2,187,082

การเปลี�ยนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาว ประกอบดว้ยรายละเอียดดงันี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ราคาตามบญัชีตน้ปี 3,119,421 2,655,667 2,187,082 2,121,434

เงินกูเ้พิ�ม 273,190 1,160,462 250,000 600,000

จ่ายชาํระคืน (768,497) (697,182) (539,877) (534,352)

ผลต่างจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ (82,091) 474 - -

ราคาตามบญัชีปลายปี 2,542,023 3,119,421 1,897,205 2,187,082

เงินกูย้มืระยะยาวมีกาํหนดชาํระคืนดงันี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 771,532 774,801 554,980 539,877

ถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 1,185,615 1,435,252 946,425 1,038,205

ถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่ 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 484,972 685,188 333,360 509,000

ถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่ 5 ปี 99,904 224,180 62,440 100,000

1,770,491 2,344,620 1,342,225 1,647,205

รวมเงินกูย้มืระยะยาว 2,542,023 3,119,421 1,897,205 2,187,082
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เงินกูย้มืระยะยาวมีขอ้กาํหนดและเงื�อนไขของสญัญาเงินกูด้งัต่อไปนี�

งบการเงนิรวม 

เงนิกู้ยืมระยะยาว ณ วนัที�

สัญญา 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

เงนิกู้  พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 วตัถุประสงค์

รายการที� (ล้านบาท) (ล้านบาท) บริษทั ของเงนิกู้ วงเงนิรวม อตัราดอกเบี�ยและระยะเวลาชําระคืน การคํ�าประกนัและหลักประกนั

บริษทัใหญ่

1 1,897.20 2,187.08 บริษทั ศรีไทย  

   ซุปเปอร์แวร์ จาํกดั 

   (มหาชน) 

เพื�อลงทุนใน 

การปรับปรุงอาคาร 

เครื�องจกัร แม่พิมพ ์

อุปกรณ์การผลิต และ 

การลงทุนในบริษทัยอ่ยใน

ต่างประเทศ

3,425.65

ลา้นบาท 

(สญัญาเงินกู ้11

ฉบบั รวม 12 

วงเงิน) 

วงเงินกู ้7 วงเงิน มีอตัราดอกเบี�ยคงที�ตลอดอายเุงินกู้

วงเงินกู ้5 วงเงิน  มีอตัราดอกเบี�ยทั�งแบบอตัรา MLR หกั

ส่วนลด อตัรา THBFIX 3 เดือนบวกส่วนเพิ�ม อตัรา FDR

6 เดือนบวกส่วนเพิ�ม และอตัรา BIBOR 3 เดือนบวก 

ส่วนเพิ�ม

ชาํระคืนเงินตน้ทุก 3 เดือน โดยงวดแรกเริ�มชาํระตั�งแต่

เดือนกนัยายน พ.ศ. 2556 และสิ�นสุดในปี พ.ศ. 2567 

บริษทัตอ้งไม่ทาํนิติกรรมใดๆ เพื�อก่อให้เกิดภาระผกูพนั

หรือสิทธิใดๆ ในที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้างและเครื�องจกัร

ทั�งหมดของบริษทัทั�งที�มีอยูใ่นปัจจุบนัหรือที�จะมีขึ�นใน

อนาคตเวน้ แต่จะไดรั้บความยนิยอมจากผูใ้ห้สินเชื�อ

บริษทัยอ่ยในประเทศ

2 11.59 14.67 บริษทั ศรีไทย โมลดส์ 

จาํกดั

เพื�อชาํระค่าก่อสร้าง

อาคาร 

34.80

ลา้นบาท 

อตัรา MLR หกัส่วนลด

ชาํระคืนเงินตน้ทุก 3 เดือน โดยงวดแรกเริ�มชาํระตั�งแต่

เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 สิ�นสุดปี พ.ศ. 2565

บริษทัยอ่ยจาํนองที�ดินและสิ�งปลูกสร้างที�มีอยูแ่ลว้และที�

ปลูกสร้างขึ�นใหม่บนที�ดินดงักล่าว (ตามที�ไดก้ล่าวไวใ้น

หมายเหตุ 15) 



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

80

20 เงนิกู้ยืมระยะยาว (ต่อ)

เงินกูย้มืระยะยาวมีขอ้กาํหนดและเงื�อนไขของสญัญาเงินกูด้งัต่อไปนี�  (ต่อ)

งบการเงนิรวม 

เงนิกู้ยืมระยะยาว ณ วนัที�

สัญญา 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

เงนิกู้ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 วตัถุประสงค์

รายการที� (ล้านบาท) (ล้านบาท) บริษทั ของเงนิกู้ วงเงนิรวม อตัราดอกเบี�ยและระยะเวลาชําระคืน การคํ�าประกนัและหลักประกนั

บริษทัยอ่ยในประเทศ
3 108.68 203.68 บริษทั ศรีไทย  

มิยากาวา จาํกดั
โครงการอนุรักษ์
พลงังานและเพื�อ
ชาํระค่าเครื�องจกัร
และค่าก่อสร้างอาคาร

385.82 ลา้นบาท อัตราดอกเบี� ยมีทั� งแบบ คงที�  และอัตรา MLR หัก
ส่วนลด

ชาํระคืนเงินตน้ทุกเดือนและทุก 3 เดือน โดยงวดแรก
เริ� มชําระตั�งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 สิ�นสุดในปี 
พ.ศ. 2563

บริษทัยอ่ยจาํนองที�ดิน อาคารและเครื�องจกัร (ตามที�กล่าวไว้
ในหมายเหตุ 15) และบริษัทต้องไม่นําที� ดินจํานวน 2
แปลง พร้อมสิ�งปลูกสร้างอาคารโรงงานไปทาํนิติกรรมใดๆ
หรือก่อให้เกิดภาระผกูพนัใดๆ กบับุคคลหรือนิติบุคคลอื�น 
ตลอดอายุสัญ ญาเงินกู้  เว้นแต่นิ ติกรรมได้ท ําขึ� นกับ
ธนาคารผูใ้ห้กู้

บริษทัยอ่ยต่างประเทศ
4 524.55

(374,678.10
ลา้น 

เวียดนามดอง)

713.98
(446,238.11

ลา้น 
เวียดนามดอง)

Srithai (Vietnam)
Company Limited

เพื�อชาํระค่าสิทธิการเช่า
ที�ดิน การปรับปรุงอาคาร 
เครื�องจกัร แม่พิมพ ์
อุปกรณ์การผลิตและ 
การลงทุนในบริษทัยอ่ย
ในประเทศเวียดนาม 

438,640.00
ลา้นเวียดนามดอง และ 

8.30 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา  

(พ.ศ. 2559 : 438,640.00
ลา้นเวียดนามดอง และ 

8.78 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา)

อตัราร้อยละ Cost of Fund บวกส่วนเพิ�ม ของธนาคาร
แห่งหนึ�งในประเทศเวียดนาม

ชาํระคืนเงินตน้ทุก 3 เดือน โดยงวดแรกเริ�มชาํระตั�งแต่
เดือนเมษายน พ.ศ. 2556 สิ�นสุด ปี พ.ศ. 2566

บริษัทย่อยต้องไม่ทํานิติกรรมใดๆ เพื�อก่อให้เกิดภาระ
ผูกพันหรือสิทธิใดๆ ในที� ดินพร้อมสิ� งปลูกสร้างและ
เครื�องจกัรทั�งหมดของบริษทัทั�งที�มีอยูใ่นปัจจุบนัหรือที�จะ
มีขึ� นในอนาคตเว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู ้ให้
สินเชื�อ

รวม 2,542.02 3,119.42

กลุ่มกิจการจะตอ้งปฏิบติัตามเงื�อนไขที�เกี�ยวขอ้งกบัเงินกูย้มืระยะยาวอื�นๆ ตามที�ระบุไวใ้นสญัญา



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน)  
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ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ยของเงินกูย้มืของกลุ่มกิจการ ประกอบดว้ยรายละเอียดดงันี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เงินกูย้มื

อตัราดอกเบี�ยคงที� 1,112,500 1,169,055 1,112,500 1,118,237

อตัราดอกเบี�ยลอยตวั 1,429,523 1,950,366 784,705 1,068,845

2,542,023 3,119,421 1,897,205 2,187,082

อตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริง ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงินมีดงันี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร ร้อยละ 2.75 ถึง ร้อยละ 2.77 ถึง ร้อยละ 2.75 ถึง ร้อยละ 2.77 ถึง

ร้อยละ 7.00 ร้อยละ 8.00 ร้อยละ 4.90 ร้อยละ 4.90

เงินกูย้มืระยะยาวมีราคาตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมดงัต่อไปนี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เงินกูย้มืระยะยาว - ราคาตามบญัชี 2,542,023 3,119,421 1,897,205 2,187,082

เงินกูย้มืระยะยาว - มูลค่ายติุธรรม 2,425,376 2,972,265 1,797,142 2,065,246

มูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้ืมระยะยาวคาํนวณจากกระแสเงินสดในอนาคตซึ�งคิดลดดว้ยอตัราดอกเบี�ยเงินกูย้ืมที�เป็นอตัรา

ดอกเบี�ยอา้งอิงของธนาคารพาณิชยแ์ละจดัอยูใ่นขอ้มูลระดบั 2 ของลาํดบัชั�นมูลค่ายติุธรรม
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20 เงนิกู้ยืมระยะยาว (ต่อ)

วงเงนิสินเชื�อที�ยงัไม่ได้เบิกออกมาใช้

วงเงินสินเชื�อที�ยงัไม่ไดเ้บิกออกมาใช ้ประกอบดว้ยรายละเอียดดงันี�

งบการเงนิรวม 

31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

วงเงนิเบิก วงเงนิกู้ วงเงนิเบิก วงเงนิกู้

เกนิบัญชี หมุนเวยีน เกนิบัญชี หมุนเวยีน

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

อตัราดอกเบี�ยลอยตวั

- ไม่มีกาํหนดระยะเวลาเบิกถอน 186,999 737,876 206,068 960,560

อตัราดอกเบี�ยคงที� -

- ไม่มีกาํหนดระยะเวลาเบิกถอน - 3,929,448 - 4,476,876

186,999 4,667,324 206,068 5,437,436

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

วงเงนิเบิก วงเงนิกู้ วงเงนิเบิก วงเงนิกู้

เกนิบัญชี หมุนเวยีน เกนิบัญชี หมุนเวยีน

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

อตัราดอกเบี�ยลอยตวั

- ไม่มีกาํหนดระยะเวลาเบิกถอน 154,999 - 174,068 -

อตัราดอกเบี�ยคงที�

- ไม่มีกาํหนดระยะเวลาเบิกถอน - 3,874,350 - 4,468,876

154,999 3,874,350 174,068 4,468,876
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21 เจ้าหนี�อื�น - กจิการอื�น

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เจา้หนี� สินทรัพยถ์าวร 19,890 66,992 18,742 66,190

เจา้หนี� อื�น 40,380 38,087 34,855 36,485

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 39,400 54,829 9,246 7,707

ค่านายหนา้คา้งจ่าย 17,393 23,486 16,594 22,371

ค่าสาธารณูปโภคคา้งจ่าย 31,363 31,243 28,742 28,722

ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัพนกังานคา้งจ่าย 24,753 23,626 20,984 17,196

ส่วนของหนี� สินตามสญัญาเช่าการเงิน

ที�ถึงกาํหนดชาํระในหนึ�งปี 1,287 12,183 - -

อื�นๆ 74,356 60,904 36,738 27,376

รวมเจา้หนี� อื�น - กิจการอื�น 248,822 311,350 165,901 206,047

22 หนี�สินที�อาจเกดิขึ�นและหนังสือคํ�าประกนั

22.1 หนี�สินที�อาจเกดิขึ�น

เมื�อวนัที� 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 บริษทัไดท้าํสญัญาวา่จา้งบริษทัจดัหาแรงงานต่างดา้วแห่งหนึ�งที�จดทะเบียนในประเทศ

กัมพูชาเพื�อจดัหาและจัดส่งแรงงานกัมพูชาเขา้มาทํางานในประเทศไทยอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยบริษทัตกลง

จะชาํระค่าบริการตวัแทนการจดัหาแรงงานต่างดา้วใหบ้ริษทัจดัหาแรงงานต่างดา้วเมื�อแรงงานต่างดา้วไดใ้บอนุญาตทาํงาน

จากทางราชการและทาํงานครบตามสัญญา ซึ� งบริษทัได้ชาํระเงินค่าบริการให้บริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าวเรียบร้อยแล้ว

ตามเงื�อนไขในสญัญาและเอกสารเรียกเก็บค่าบริการที�บริษทัไดรั้บ

ต่อมาเมื�อวนัที� 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559 บริษทัจดัหาแรงงานต่างดา้วไดย้ื�นฟ้องคดีกบับริษทั โดยกล่าวอา้งวา่ บริษทัผิดนดั

ไม่ชาํระค่าบริการตวัแทนการจดัหาแรงงานต่างดา้ว และใหบ้ริษทัชดใชค้่าเสียหาย พร้อมดอกเบี�ยในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 

นับตั�งแต่วนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกว่าจะชาํระคดีเสร็จสิ�น ต่อมาบริษทัไดแ้ต่งตั�งทนายความและมอบหมายตวัแทนบริษทั 

เพื�อดาํเนินการต่อสู้คดีตามขั�นตอนกระบวนการพิจารณาของศาลวา่ บริษทัไม่ไดผ้ิดสัญญา และฟ้องแยง้กลบัเรียกค่าเสียหาย

จากบริษทัจดัหาแรงงานต่างดา้วซึ�งเป็นฝ่ายผิดสญัญา ทั�งนี�ศาลสืบพยานโจทกแ์ละจาํเลยเสร็จสิ�นแลว้ 

เมื�อวนัที� 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ศาลชั�นตน้มีคาํพิพากษาให้บริษทัชาํระเงินจาํนวน 4.77 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี�ยร้อยละ 

7.5 ต่อปี อยา่งไรก็ตามบริษทัไดย้ื�นอุทธรณ์คดีต่อศาลอุทธรณ์ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 เนื�องจากมีหลกัฐานและขอ้มูล

สําคญัเพิ�มเติมที�จะต่อสู้คดี และเชื�อมั�นว่าหลกัฐานและขอ้มูลสําคญัดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อบริษทั บริษทัจึงไม่ตั�ง

สาํรองหนี� สินสาํหรับคดีความดงักล่าวในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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22 หนี�สินที�อาจเกดิขึ�นและหนังสือคํ�าประกนั (ต่อ)

22.2 หนังสือคํ�าประกนั

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

คํ�าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 53,935 58,055 50,634 51,218

คํ�าประกนัอื�นๆ 17,133 16,501 17,024 13,497

22.3 การคํ�าประกนั

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

คํ�าประกนัการซื�อวตัถุดิบใหแ้ก่บริษทัยอ่ยโดยออ้ม - - 16,424 18,001

คํ�าประกนัเงินกูย้มืของกิจการอื�น 4,000 4,000 - -

23 ภาระผูกพนั

23.1 ภาระผูกพนัตามรายจ่ายฝ่ายทุน

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ภาระผกูพนัเกี�ยวกบัการซื�อที�ดิน อาคาร 

และอุปกรณ์ 36,935 201,391 27,604 169,413

ภาระผกูพนัจากการซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 150 1,040 150 180
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23 ภาระผูกพนั (ต่อ)

23.2 ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน 

กลุ่มกิจการไดท้าํสัญญาเช่าที�ดิน อาคาร รถยนต ์คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ และการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

โดยจํานวนเงินขั�นตํ�าที�ต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดําเนินงานดังกล่าว ที�ไม่สามารถยกเลิกได้ ประกอบด้วย

รายละเอียดดงันี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 28,947 34,403 22,637 28,295

ถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่ 1 ปี  แต่ไม่เกิน 2 ปี 19,596 24,351 14,427 21,328

ถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่ 2 ปี  แต่ไม่เกิน 5 ปี 13,447 22,119 6,263 14,573

ถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่ 5 ปี   69,017 84,553 - -

131,007 165,426 43,327 64,196

24 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

งบแสดงฐานะการเงิน 

ผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ 24.1 263,842 255,295 209,207 202,058

ผลประโยชน์ระยะยาวอื�น 24.2 119,979 121,407 97,751 99,424

หนี� สินในงบแสดงฐานะการเงิน 383,821 376,702 306,958 301,482

(กาํไร)หรือขาดทุนที�รวมอยู่

ในกาํไรจากการดาํเนินงาน

ผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ 16,020 21,543 10,870 18,948

ผลประโยชน์ระยะยาวอื�น 8,478 11,976 6,265 7,221

การวดัมูลค่าใหม่สาํหรับ

ผลประโยชน์ระยะยาวอื�น 3,000 - 3,000 -

   ตน้ทุนบริการในอดีต (697) (679) (697) (679)

26,801 32,840 19,438 25,490

การวดัมูลค่าใหม่สาํหรับ

ผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ 6,000 - 6,000 -
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24 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

ในระหว่างปีมีพนักงานของกลุ่มกิจการและบริษทัเลือกเปลี�ยนการเขา้ร่วมโครงการผลประโยชน์ไปเขา้ร่วมโครงการ

เงินสมทบจาํนวน 56 คน (พ.ศ. 2559 : 46 คน) จึงทาํให้ตน้ทุนบริการในอดีตลดลงเป็นจาํนวน 0.70 ลา้นบาท และ 0.70 

ลา้นบาท ตามลาํดบั (พ.ศ. 2559 : จาํนวน 0.68 ลา้นบาท และ 0.68 ลา้นบาท) 

รายการเคลื�อนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์ที�กาํหนดไวมี้ดงันี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ราคาตามบญัชีตน้ปี 376,702 378,919 301,482 307,878

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 14,575 21,701 9,620 16,965

ตน้ทุนดอกเบี�ย 9,923 11,817 7,515 9,204

การวดัมูลค่าใหม่

ผลขาดทุนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลง 

ขอ้สมมติฐานดา้นประชากรศาสตร์ 9,000 - 9,000 -

ตน้ทุนบริการในอดีต (697) (679) (697) (679)

จ่ายชาํระผลประโยชน์ (25,682) (35,056) (19,962) (31,886)

ราคาตามบญัชีปลายปี  383,821 376,702 306,958 301,482
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24 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

24.1 โครงการผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ

รายการเคลื�อนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายทีุ�กาํหนดไวมี้ดงันี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ราคาตามบญัชีตน้ปี 255,295 255,258 202,058 203,148

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 9,045 12,950 5,722 12,329

ตน้ทุนดอกเบี�ย 6,975 8,592 5,148 6,619

271,315 276,800 212,928 222,096

การวดัมูลค่าใหม่

ผลขาดทุนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลง

      ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ 6,000 - 6,000 -

ตน้ทุนบริการในอดีต (334) (287) (334) (287)

จ่ายชาํระผลประโยชน์ (13,139) (21,218) (9,387) (19,751)

ราคาตามบญัชีปลายปี 263,842 255,295 209,207 202,058

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที�ใชส้าํหรับโครงการผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายเุป็นดงันี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

อตัราคิดลด 2.40% - 3.91% 2.40% - 3.91% 2.59% - 3.21% 2.59% - 3.21%

อตัราการเพิ�มขึ�นของเงินเดือนที�คาดไว้ 2.00% - 7.03% 2.00% - 7.03% 2.00% - 5.00% 2.00% - 5.00%

อตัราการลาออกของพนกังาน 0.00% - 66.00% 0.00% - 66.00% 0.00% - 66.00% 0.00% - 66.00%
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24 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

24.1 โครงการผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ (ต่อ)

การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกัในการประมาการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัเป็นดงันี�

ผลกระทบต่อภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์เมื�อเกษยีณอายุ

การเปลี�ยนแปลง งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ในข้อสมมติ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

อตัราคิดลด ลดลงร้อยละ 1.00 เพิ�มขึ�นร้อยละ 9.73 เพิ�มขึ�นร้อยละ 10.09 เพิ�มขึ�นร้อยละ 8.82 เพิ�มขึ�นร้อยละ 9.29

เพิ�มขึ�นร้อยละ 1.00 ลดลงร้อยละ 8.43 ลดลงร้อยละ 8.72 ลดลงร้อยละ 7.73 ลดลงร้อยละ 8.12

อตัราการเพิ�มขึ�น ลดลงร้อยละ 1.00 ลดลงร้อยละ 7.93 ลดลงร้อยละ 7.45 ลดลงร้อยละ 7.01 ลดลงร้อยละ 6.59

   ของเงินเดือน เพิ�มขึ�นร้อยละ 1.00 เพิ�มขึ�นร้อยละ 8.61 เพิ�มขึ�นร้อยละ 8.01 เพิ�มขึ�นร้อยละ 8.00 เพิ�มขึ�นร้อยละ 7.50

อตัราการลาออก ลดลงร้อยละ 1.00 เพิ�มขึ�นร้อยละ 10.11 เพิ�มขึ�นร้อยละ 9.49 เพิ�มขึ�นร้อยละ 9.98 เพิ�มขึ�นร้อยละ 9.42

   ของพนกังาน เพิ�มขึ�นร้อยละ 1.00 ลดลงร้อยละ 11.56 ลดลงร้อยละ 10.69 ลดลงร้อยละ 11.11 ลดลงร้อยละ 10.51

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้นี� อา้งอิงจากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติใดขอ้สมมติหนึ� งขณะที�ให้ขอ้สมมติอื�นคงที� 

ในทางปฏิบัติสถานการณ์ดังกล่าวยากที�จะเกิดขึ�น และการเปลี�ยนแปลงในขอ้สมมติบางเรื�องอาจมีความสัมพนัธ์กัน 

ในการคาํนวณการวเิคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์ที�กาํหนดไวที้�มีต่อการเปลี�ยนแปลงในขอ้สมมติหลกั

ไดใ้ชว้ิธีเดียวกบัการคาํนวณหนี� สินโครงการผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายทีุ�รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัสิ�นรอบ

ระยะเวลารายงาน 

วธีิการและประเภทของขอ้สมมติที�ใชใ้นการจดัทาํการวเิคราะห์ความอ่อนไหวไม่ไดเ้ปลี�ยนแปลงจากปีก่อน

กลุ่มกิจการมีความเสี�ยงในหลายๆ ดา้นที�เกี�ยวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายโุดยความเสี�ยงที�มีนัยสําคญั

มีดงัต่อไปนี�

การเปลี�ยนแปลงในอตัราผลตอบแทนที�แทจ้ริงของพนัธบตัร

อตัราผลตอบแทนที�แทจ้ริงของพนัธบตัรรัฐบาลที�ลดลงจะทาํใหห้นี� สินของโครงการเพิ�มสูงขึ�น

ระยะเวลาถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกัของภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายคืุอ 9 ถึง 32 ปี (พ.ศ. 2559 : 9 ถึง 32 ปี) 
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24 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

24.2 โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื�น

รายการเคลื�อนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาวอื�นที�กาํหนดไวมี้ดงันี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ราคาตามบญัชีตน้ปี 121,407 123,661 99,424 104,730

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 5,530 8,751 3,898 4,636

ตน้ทุนดอกเบี�ย 2,948 3,225 2,367 2,585

129,885 135,637 105,689 111,951

การวดัมูลค่าใหม่

ผลขาดทุนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลง

ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ 3,000 - 3,000 -

ตน้ทุนบริการในอดีต (363) (392) (363) (392)

จ่ายชาํระผลประโยชน์ (12,543) (13,838) (10,575) (12,135)

ราคาตามบญัชีปลายปี 119,979 121,407 97,751 99,424

25 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกนิทุนจากหุ้นสามญัซื�อคืน

ส่วนเกนิทุน

จากหุ้นสามญั

หุ้นสามญั ซื�อคืน รวม

จาํนวนหุ้น พนับาท พนับาท พนับาท

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2559 2,709,904,800 2,709,905 19,928 2,729,833

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 2,709,904,800 2,709,905 19,928 2,729,833

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 2,709,904,800 2,709,905 19,928 2,729,833

ทุนจดทะเบียนของบริษทัประกอบด้วยหุ้นสามญัจาํนวน 2,709,904,800 หุ้น (พ.ศ. 2559 : 2,709,904,800 หุ้น) มูลค่าที�

ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท (พ.ศ. 2559 : หุน้ละ 1 บาท) หุน้ทั�งหมดไดอ้อกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้
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26 สํารองตามกฎหมาย 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดตน้ปี 250,000 228,000 250,000 228,000

จดัสรรระหวา่งปี 7,000 22,000 7,000 22,000

ยอดปลายปี 257,000 250,000 257,000 250,000

ตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จาํกัด พ.ศ. 2535 บริษัทตอ้งสํารองตามกฏหมายอย่างน้อยร้อยละห้าของกําไรสุทธิ

หลงัจาก หักส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าสํารองนี� จะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน 

สาํรองนี�ไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้

27 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัพนกังาน 1,515,449 1,472,593 935,072 996,727

ค่าเสื�อมราคา 800,536 774,549 513,903 517,852

ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย 219,427 288,016 194,132 255,158

ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษา 181,770 175,382 150,025 145,007

ค่าขนส่งสินคา้ 188,893 192,623 110,838 123,416

ค่าเช่าตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน 50,628 50,422 33,396 36,343

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ 17,361 15,439 6,778 8,315

ค่าตดัจ่ายสินทรัพย์ 18,750 13,490 17,728 12,247

(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยน

เงินตราต่างประเทศ - สุทธิ 13,902 (5,562) 20,469 (2,250)

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 

ในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 12.2) - - - 25,090

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์

   (หมายเหตุ 15) 29,587 - 29,587 -
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28 กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิที�เป็นของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัใหญ่ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ย

ถ่วงนํ� าหนกัที�ถือโดยผูถื้อหุน้ โดยไม่รวมหุน้สามญัซื�อคืน

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

กาํไรส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ที�เป็น

ของผูถื้อหุน้สามญั (พนับาท) 42,398 256,200 125,924 405,877

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกัที�ถืออยู่

ในระหวา่งปี (จาํนวนหุน้) 2,709,905 2,709,905 2,709,905 2,709,905

กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน (บาท) 0.02 0.09 0.05 0.15

บริษทัไม่มีการออกหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดในระหวา่งปี

29 เงนิปันผล 

พ.ศ. 2560 

ในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีของบริษทัเมื�อวนัที� 26 เมษายน พ.ศ. 2560 ที�ประชุมผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัให้

จ่ายเงินปันผลจากกาํไรสุทธิของบริษทัประจาํปี พ.ศ. 2559 ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท เป็นจาํนวนเงินทั�งสิ�น 270.99 ลา้นบาท 

และบริษทัไดจ่้ายชาํระทั�งจาํนวนแลว้ในระหวา่งปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

30 รายการกบับุคคลและกจิการที�เกี�ยวข้องกนั

บุคคลและกิจการที�มีความสมัพนัธ์กบับริษทัไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มโดยที�บุคคลหรือกิจการนั�นมีอาํนาจควบคุมบริษทั 

ถูกควบคุมโดยบริษทั หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักับบริษทั รวมถึงบริษทัที�ดาํเนินธุรกิจการลงทุน บริษทัร่วม 

การร่วมค้า และบุคคลหรือกิจการซึ� งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญเหนือบริษัท ผูบ้ริหารสําคัญรวมทั� งกรรมการ

ของบริษัท ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที�ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั� น และกิจการที� ถูกควบคุมหรือถูกควบคุมร่วม

โดยบุคคลเหล่านั�น ถือเป็นบุคคลและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนักบับริษทั

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที� เกี�ยวขอ้งกันกับบริษทัแต่ละรายการ บริษทัคาํนึงถึงเนื�อหา

ของความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบกฎหมาย
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30 รายการกบับุคคลและกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

ความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทัและบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ไดร้ะบุไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน 12.1 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทัและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัที�มีรายการระหวา่งกนัเป็นดงัต่อไปนี�

ชื�อบริษัท ความสัมพนัธ์กบับริษัท 

บริษทั ศรีไทยมาร์เก็ตติ�ง จาํกดั โดยญาติของผูบ้ริหารของบริษทัเป็นผูถื้อหุน้และเป็นกรรมการบริษทั

บริษทั สยามเมลามีน มาร์เก็ตติ�ง จาํกดั โดยญาติของผูบ้ริหารของบริษทัเป็นผูถื้อหุน้ 

บริษทั ศรีไทยสเตนเลส จาํกดั โดยญาติของผูบ้ริหารของบริษทัเป็นผูถื้อหุน้และเป็นกรรมการบริษทั 

บริษทั ส. สหธารา (ไทยแลนด)์ จาํกดั โดยผูบ้ริหารและญาติของผูบ้ริหารของบริษทัเป็นผูถื้อหุน้และ

   เป็นกรรมการบริษทั 

บริษทั โตโฮ โฟม (ไทยแลนด)์ จาํกดั โดยผูบ้ริหารและญาติของผูบ้ริหารของบริษทัเป็นผูถื้อหุน้และ

   เป็นกรรมการบริษทั 

บริษทั พี.ซี. คอนเทนเนอร์ จาํกดั โดยญาติของผูบ้ริหารของบริษทัเป็นผูถื้อหุน้และเป็นกรรมการบริษทั 

บริษทั พี.อี.ที. คอนเทนเนอร์ จาํกดั โดยญาติของผูบ้ริหารของบริษทัเป็นผูถื้อหุน้และเป็นกรรมการบริษทั

30.1 ยอดคงเหลือ ณ วนัสิ�นปี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ลูกหนี�การค้า - กจิการที�เกี�ยวข้องกนั – สุทธิ

บริษทัยอ่ย - - 107,312 190,445

บริษทัร่วม 109,070 111,462 109,070 111,462

การร่วมคา้ 36,694 13,104 36,658 12,571

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น - ผูบ้ริหารและญาติของ

   ผูบ้ริหารของบริษทัเป็นผูถื้อหุน้และ 

   เป็นกรรมการบริษทั 201,676 204,438 149,358 145,955

รวมลูกหนี�การคา้ 347,440 329,004 402,398 460,433

หกั  ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ - - (50,000) (50,000)

รวมลูกหนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั - สุทธิ 347,440 329,004 352,398 410,433
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30 รายการกบับุคคลและกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

30.1 ยอดคงเหลือ ณ วนัสิ�นปี (ต่อ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ลูกหนี�อื�น - กจิการที�เกี�ยวข้องกนั

บริษทัยอ่ย - เงินปันผลคา้งรับ - - 18,000 -

- ลูกหนี� อื�น - - 6,354 6,177

บริษทัร่วม - เงินปันผลคา้งรับ 4,800 45,000 4,800 45,000

- ลูกหนี� อื�น 1,359 1,052 1,359 1,052

การร่วมคา้ 156 158 156 158

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น - ญาติของผูบ้ริหาร 

   ของบริษทัเป็นผูถื้อหุน้และเป็นกรรมการบริษทั 75 66 75 66

รวมลูกหนี� อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 6,390 46,276 30,744 52,453

เจ้าหนี�การค้า - กจิการที�เกี�ยวข้องกนั

บริษทัยอ่ย - - 66,769 69,843

บริษทัร่วม 74,164 103,945 48,017 65,727

การร่วมคา้ 77 38 77 38

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น - ผูบ้ริหารและ

   ญาติของผูบ้ริหารของบริษทัเป็นผูถื้อหุน้ 

   และเป็นกรรมการบริษทั 12,520 11,096 7,835 10,082

รวมเจา้หนี�การคา้ 86,761 115,079 122,698 145,690

เจ้าหนี�อื�น - กจิการที�เกี�ยวข้องกนั

บริษทัยอ่ย - เจา้หนี� อื�น - - 1,914 636

- เจา้หนี� สินทรัพยถ์าวร - - 4,153 -

บริษทัร่วม 306 306 279 306

การร่วมคา้ 225 - 225 -

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น - ญาติของผูบ้ริหาร 

   ของบริษทัเป็นผูถื้อหุน้และเป็นกรรมการบริษทั 3 1 3 1

รวมเจา้หนี� อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 534 307 6,574 943
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30 รายการกบับุคคลและกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

30.2 รายการที�เกดิขึ�นในระหว่างปี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายได้จากการขายและการให้บริการ 

บริษทัยอ่ย - - 128,398 295,182

บริษทัร่วม 279,156 301,669 279,156 301,669

การร่วมคา้ 61,757 62,453 61,593 61,150

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น - ผูบ้ริหารและ 

     ญาติของผูบ้ริหารของบริษทัเป็นผูถื้อหุน้ 

     และเป็นกรรมการบริษทั  439,977 423,878 330,546 317,998

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 780,890 788,000 799,693 975,999

รายได้อื�น

รายได้จากการบริการ 

บริษทัยอ่ย - - 30,698 27,332

บริษทัร่วม 6,327 6,565 6,327 6,565

การร่วมคา้ 804 816 804 816

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น - ญาติของผูบ้ริหาร 

     ของบริษทัเป็นผูถื้อหุน้และเป็นกรรมการบริษทั 1,720 1,895 1,675 1,602

      รวม 8,851 9,276 39,504 36,315

รายได้ค่าบริหารการจัดการ  

บริษทัยอ่ย - - 3,180 3,270

บริษทัร่วม 450 - 450 -

การร่วมคา้ 1,000 1,000 1,000 1,000

      รวม 1,450 1,000 4,630 4,270

รายได้เงินปันผล 

บริษทัยอ่ย - - 174,635 246,300

บริษทัร่วม - - 31,083 94,836

การร่วมคา้ - - 4,000 -

      รวม - - 209,718 341,136

รวมรายได้อื�น 10,301 10,276 253,852 381,721



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน)  
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30 รายการกบับุคคลและกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

30.2 รายการที�เกดิขึ�นในระหว่างปี (ต่อ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายได้จากการขายสินทรัพย์ถาวร 

บริษทัยอ่ย - - 23,084 212,180

บริษทัร่วม - 99 - 99

รวมรายได้จากการขายสินทรัพย์ถาวร - 99 23,084 212,279

ต้นทุนขายและการให้บริการ

การซื�อสินค้า

   บริษทัยอ่ย - - 304,135 317,729

บริษทัร่วม 464,267 562,838 277,082 355,749

การร่วมคา้ 284 41 284 41

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น - ผูบ้ริหารและ 

      ญาติของผูบ้ริหารของบริษทัเป็นผูถื้อหุน้ 

      และเป็นกรรมการบริษทั  50,794 42,838 35,764 30,548

      รวม 515,345 605,717 617,265 704,067

ค่าใช้จ่าย 

การใช้บริการ 

บริษทัยอ่ย - - 5,450 3,646

บริษทัร่วม 1,627 1,143 1,627 1,143

การร่วมคา้ 210 - 210 -

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น - ญาติของผูบ้ริหาร 

     ของบริษทัเป็นผูถื้อหุน้และเป็นกรรมการบริษทั 7,414 8,859 7,414 8,467

      รวม 9,251 10,002 14,701 13,256

ยอดซื�อสินทรัพย์ถาวร

บริษทัยอ่ย - - 14,742 6,474

      รวม - - 14,742 6,474



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน)  
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30 รายการกบับุคคลและกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

30.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที�สําคญั

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ค่าตอบแทนกรรมการ 2,237 2,292 2,237 2,292

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร

ผลประโยชน์ระยะสั�น 109,311 108,721 61,494 60,715

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 3,758 3,907 2,759 2,758

ผลประโยชน์ระยะยาวอื�น 30 31 25 25

รวมค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารที�สาํคญั 115,336 114,951 66,515 65,790



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน)  
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31 สิทธิพเิศษที�ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน

กลุ่มกิจการไดรั้บสิทธิพิเศษจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและจะตอ้งปฏิบัติตามเงื�อนไขที�เกี�ยวขอ้งกับสิทธิและประโยชน์ที�ได้รับนั�นตามที�ระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน ซึ� งมี

รายละเอียดดงันี�

ชื�อบริษัท เลขที�บัตรส่งเสริม วนัที�คณะกรรมการอนุมตัิ ระยะเวลา ชื�อผลติภัณฑ์ สิทธิพเิศษที�สําคญั

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 1872(2)/2554 18 มกราคม พ.ศ. 2554 8 ปี ผลิตภณัฑเ์มลามีน • การไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิที�ไดจ้ากการประกอบกิจการ

ที�ได้รับการส่งเสริม รวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที�ดินและ

ทุนหมุนเวียน เป็นระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัที�เริ�มมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั�น 

(วนัที� 19 กนัยายน พ.ศ. 2555) และสามารถนําผลขาดทุนในระหว่างเวลาที�ได้รับ

ยกเวน้ภาษีเงินไดม้าหักออกจากกาํไรสุทธิระยะเวลา 5 ปี นับจากวนัที�พน้กาํหนด

ระยะเวลา 8 ปี และไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิร้อยละ 50

ของอตัราปกติ ระยะเวลา 5 ปี นับจากวนัที�พน้กาํหนดระยะเวลา 8 ปี (สิ�นสุดวนัที� 

18 กนัยายน พ.ศ. 2568)

1529(2)/2555 6 มีนาคม พ.ศ. 2555 7 ปี ผลิตภณัฑพ์ลาสติก • การไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิที�ไดจ้ากการประกอบกิจการ

ที�ได้รับการส่งเสริม รวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที�ดินและ

ทุนหมุนเวียน มีกาํหนดเวลา 7 ปี นบัแต่วนัที�เริ�มมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั�น 

(วนัที�  4 กันยายน พ.ศ. 2555) และสามารถนําผลขาดทุนในระหว่างเวลาที�ได้รับ

ยกเวน้ภาษีเงินได ้มาหกัออกจากกาํไรสุทธิเป็นเวลา 5 ปี นบัจากพน้กาํหนดเวลา 7 ปี 

(สิ�นสุดวนัที� 3 กนัยายน พ.ศ. 2567)

1872(2)/2556 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 7 ปี ผลิตภณัฑพ์ลาสติก • การไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิที�ไดจ้ากการประกอบกิจการ

ที�ได้รับการส่งเสริม รวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที�ดินและ

ทุนหมุนเวียน มีกาํหนดเวลา 7 ปี นบัแต่วนัที�เริ�มมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั�น 

(วนัที� 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2557) และสามารถนาํผลขาดทุนในระหว่างเวลาที�ได้รับ

ยกเวน้ภาษีเงินได ้มาหกัออกจากกาํไรสุทธิเป็นเวลา 5 ปี นบัจากพน้กาํหนดเวลา 7 ปี 

(สิ�นสุดวนัที� 27 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2569) 
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31 สิทธิพเิศษที�ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน (ต่อ)

กลุ่มกิจการไดรั้บสิทธิพิเศษจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและจะตอ้งปฏิบัติตามเงื�อนไขที�เกี�ยวขอ้งกับสิทธิและประโยชน์ที�ได้รับนั�นตามที�ระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน ซึ� งมี

รายละเอียดดงันี�  (ต่อ)

ชื�อบริษัท เลขที�บัตรส่งเสริม วนัที�คณะกรรมการอนุมตัิ ระยะเวลา ชื�อผลติภัณฑ์ สิทธิพเิศษที�สําคญั

บริษทัยอ่ย : บริษทั ศรีไทย โมลดส์ จาํกดั 2458(5)/2554 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 8 ปี ผลิตและซ่อมแซม

แม่พมิพ์

• การไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิที�ไดจ้ากการประกอบกิจการ

ที�ได้รับการส่งเสริม เป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วนัที�เริ� มมีรายได้ (วนัที� 12 มีนาคม 

พ.ศ. 2556) และนาํผลขาดทุนในระหว่างเวลาที�ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได ้มาหักออก

จากกาํไรสุทธิเป็นเวลา 5 ปี นับจากวนัที�พน้กาํหนดระยะเวลา 8 ปี (สิ�นสุดวนัที� 

11 มีนาคม พ.ศ. 2569)    

1268(5)/2556 5 มีนาคม พ.ศ. 2555 8 ปี ผลิตภณัฑพ์ลาสติก • การไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิที�ไดจ้ากการประกอบกิจการ

ที�ไดรั้บการส่งเสริม เป็นระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัที�เริ�มมีรายได ้(วนัที� 20 กุมภาพนัธ์ 

พ.ศ. 2557) และนาํผลขาดทุนในระหว่างเวลาที�ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได ้มาหักออก

จากกาํไรสุทธิเป็นเวลา 5 ปี (สิ�นสุดวนัที� 19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2570)   

บริษทัยอ่ย : บริษทั ศรีไทย นาโนพลาส จาํกดั 1960(2)/2555 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555 7 ปี ผลิตภณัฑพ์ลาสติก • การไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิที�ไดจ้ากการประกอบกิจการ

ที�ได้รับการส่งเสริม รวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที�ดินและ

ทุนหมุนเวียน เป็นระยะเวลา 7 ปี นบัแต่วนัที�เริ�มมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั�น 

(วนัที�  10 สิงหาคม พ.ศ. 2555) และสามารถนาํผลขาดทุนในระหว่างเวลาที�ได้รับ

ยกเวน้ภาษีเงินได้มาหักออกจากกาํไรสุทธิเป็นเวลา 5 ปี นับจากวนัที�พน้กาํหนด

ระยะเวลา 7 ปี (สิ�นสุดวนัที� 9 สิงหาคม พ.ศ. 2567) 



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

99

31 สิทธิพเิศษที�ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน (ต่อ)

กลุ่มกิจการไดรั้บสิทธิพิเศษจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและจะตอ้งปฏิบัติตามเงื�อนไขที�เกี�ยวขอ้งกับสิทธิและประโยชน์ที�ได้รับนั�นตามที�ระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน ซึ� งมี

รายละเอียดดงันี�  (ต่อ)

ชื�อบริษัท เลขที�บัตรส่งเสริม วนัที�คณะกรรมการอนุมตัิ ระยะเวลา ชื�อผลติภัณฑ์ สิทธิพเิศษที�สําคญั

บริษทัยอ่ย : บริษทั โคราช ไทย เทค จาํกดั 1616(5)/2554 18 เมษายน พ.ศ. 2554 8 ปี ผลิตภณัฑเ์มลามีน • การไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิที�ไดจ้ากการประกอบกิจการ

ที�ได้รับการส่งเสริม เป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วนัที�เริ� มมีรายได้จากการประกอบ

กิจการนั�น (วนัที� 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2554) และไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

สาํหรับกาํไรสุทธิร้อยละ 50 ของอตัราปกติ รวมทั�งสามารถนาํผลขาดทุนในระหวา่ง

เวลาที�ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดม้าหักออกจากกาํไรสุทธิเป็นเวลา 5 ปี นบัจากวนัที�พน้

กาํหนดเป็นเวลา 8 ปี (สิ�นสุดวนัที� 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2567) 



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

100

31 สิทธิพเิศษที�ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน (ต่อ)

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 

ผลการดําเนินงานจากกิจกรรมที�ได้รับการส่งเสริม และไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนของบริษัท ประกอบด้วย

รายละเอียดดงันี�

งบการเงินเฉพาะกจิการ (พนับาท) 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

กจิกรรม

ที�ได้รับ

กจิกรรม

ที�ไม่ได้รับ

กจิกรรม

ที�ได้รับ

กจิกรรม

ที�ไม่ได้รับ

การส่งเสริม การส่งเสริม รวม การส่งเสริม การส่งเสริม รวม

รายได้ 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 

   ภายในประเทศ 970,189 4,117,881 5,088,070 868,523 4,104,643 4,973,166

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 

ต่างประเทศ 272,021 893,865 1,165,886 218,184 1,345,036 1,563,220

รวมรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 1,242,210 5,011,746 6,253,956 1,086,707 5,449,679 6,536,386

32 เหตุการณ์ภายหลงัวนัที�ในงบการเงนิ 

การอนุมตัเิงนิปันผล

ตามมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัเมื�อวนัที� 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 ไดอ้นุมติัเสนอให้จ่ายเงินปันผลจากกาํไรสะสม

ส่วนที�ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 135.50 ลา้นบาท ทั� งนี� การอนุมติัให้จ่ายเงินปันผล

ดงักล่าวจะไดน้าํเสนอต่อที�ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ครั� งที� 37 (ประจาํปี พ.ศ. 2561) เพื�อพิจารณาและอนุมติัต่อไป


