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บริษัท ไทยโพลอีะคริลคิ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

 บริษทั ไทยโพลีอะคริลิค จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหำชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล ำเนำในประเทศไทย 
โดยมีผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ คือ Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีจดทะเบียน
จดัตั้งในประเทศองักฤษ และบริษทั เอเชียต๊ิก อะคริลิค จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทย 
โดยถือหุ้นร้อยละ 42.3 และร้อยละ 34.1 ตำมล ำดับ Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited เป็น
บริษทัย่อยของ Mitsubishi Rayon Lucite Group Limited ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศองักฤษ
และมี Mitsubishi Chemical Holding Corporation ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศญ่ีปุ่นเป็นบริษทั
ใหญ่ของกลุ่มบริษทั ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือกำรผลิตและจ ำหน่ำยแผ่นพลำสติกอะคริลิค (Acrylic sheets) 
แผ่นเอบี เอส (Acrylonitrile Butadiene Styrene sheets) แผ่นไฮอิมแพค (High Impact Polystyrene sheets) และ
แผน่พลำสติกระบบรีดอ่ืน ๆ (other extruded plastic sheets) ท่ีอยูต่ำมท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯ อยูท่ี่ 60-61 หมู่ 
9 ถนนพุทธมณฑลสำย 4 ต ำบลกระทุ่มลม้ อ ำเภอสำมพรำน จงัหวดันครปฐม 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

 งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี พ.ศ. 
2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมข้อก ำหนดในประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำลงว ัน ท่ี                                
11 ตุลำคม 2559 ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับ
ภำษำองักฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

 งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหวำ่งปี บริษทัฯไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ  ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2561 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำร
ปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดย
ส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงและอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบักำรเปิดเผยขอ้มูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อ       
งบกำรเงินของบริษทัฯ  
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ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง
วนัที ่1 มกรำคม 2562 

สภำวิชำชีพบญัชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่จ  ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ี
มีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำว
ได้รับกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรให้แนวปฏิบติัทำง
บญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน  

ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯเช่ือว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงดังกล่ำวส่วนใหญ่จะไม่มี
ผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินเม่ือน ำมำถือปฏิบติั อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้กำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกบัลูกค้ำ 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญำก่อสร้ำง 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้- รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบั

บริกำรโฆษณำ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญำส ำหรับกำรก่อสร้ำง
อสังหำริมทรัพย ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

กิจกำรตอ้งใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ทุกสัญญำ ยกเวน้สัญญำ
ท่ีอยูใ่นขอบเขตของมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัอ่ืน มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำร 5 ขั้นตอนส ำหรับกำร
รับรู้รำยไดท่ี้เกิดข้ึนจำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ โดยกิจกำรจะรับรู้รำยไดใ้นจ ำนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบ
แทนท่ีกิจกำรคำดว่ำจะมีสิทธิได้รับจำกกำรแลกเปล่ียนสินค้ำหรือบริกำรท่ีได้ส่งมอบให้แก่ลูกคำ้ และ
ก ำหนดให้กิจกำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจำรณำขอ้เทจ็จริงและเหตุกำรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในกำรพิจำรณำ
ตำมหลกักำรในแต่ละขั้นตอน  

ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯเช่ือวำ่มำตรฐำนฉบบัดงักล่ำว จะไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงิน
ของบริษทัฯ 
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ค. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบ
ระยะเวลำบัญชีทีเ่ร่ิมในหรือหลงัวันที่ 1 มกรำคม 2563 
ในระหว่ำงปีปัจจุบนั สภำวิชำชีพบญัชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำง
กำรเงิน ประกอบดว้ยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทและกำรวดั
มูลค่ำเคร่ืองมือทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำ
สำรทำงกำรเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) 
หลกักำรเก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวณกำรด้อยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใช้แนวคิดของผลขำดทุนด้ำน
เครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและ
กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และเม่ือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท ำ
ใหม้ำตรฐำนกำรบญัชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี และแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีบำงฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใช้
อยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบันฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมน ำ
มำตรฐำนกลุ่มดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 

4. นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 

4.1 กำรรับรู้รำยได้ 

 ขายสินค้า 

 รำยได้จำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือบริษทัฯได้โอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนัยส ำคญัของควำมเป็น
เจ้ำของสินค้ำให้กับผูซ้ื้อแล้ว รำยได้จำกกำรขำยแสดงมูลค่ำตำมรำคำในใบก ำกับสินค้ำโดยไม่รวม
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม ส ำหรับสินคำ้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจำกหกัส่วนลดแลว้ 

 รายได้ค่าบริการ 

 รำยไดค้่ำบริกำรรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริกำรแลว้โดยพิจำรณำถึงขั้นควำมส ำเร็จของงำน 
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 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้งโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

4.2 เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้ นท่ีมี    
สภำพคล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำและไม่มีขอ้จ ำกดัใน
กำรเบิกใช ้

4.3 ลูกหนีก้ำรค้ำ 

 ลูกหน้ีกำรคำ้แสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯบนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับ                     
ผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึงโดยทั่วไปพิจำรณำจำก
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวเิครำะห์อำยหุน้ี  

4.4 สินค้ำคงเหลอื 

 สินคำ้ส ำเร็จรูปแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (ตำมวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนัก) หรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับแลว้แต่
รำคำใดจะต ่ ำกว่ำ รำคำทุนดังกล่ำววดัมูลค่ำตำมวิธีต้นทุนมำตรฐำนท่ีใกล้เคียงกับต้นทุนจริงและ
ประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงำนและค่ำโสหุย้ในกำรผลิต 

 วตัถุดิบ อะไหล่และวสัดุโรงงำนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (วิธีเขำ้ก่อน - ออกก่อน) หรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะ
ไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนกำรผลิตเม่ือมีกำรเบิกใช ้

4.5 ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ท่ีดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม และ              
ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี)  

 ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้
ประโยชน์โดยประมำณดงัน้ี 

  อำคำร - 20  ปี 
  ส่วนปรับปรุงอำคำร - 5  ปี 
  เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ - 3 ถึง 20  ปี 
  เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน - 3 และ 5  ปี 
  ยำนพำหนะ  - 5  ปี 

ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวำ่งติดตั้งและก่อสร้ำง 
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 บริษทัฯตดัรำยกำรท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ ออกจำกบญัชี เม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือคำดว่ำจะไม่ไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำรผลก ำไรหรือขำดทุนจำก
กำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์จะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือบริษทัฯตดัรำยกำรสินทรัพยน์ั้นออกจำก
บญัชี 

4.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์
(ถำ้มี) 

 บริษทัฯตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตวัตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกัดอย่ำงมีระบบตลอดอำยุกำรให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวำ่
สินทรัพยน์ั้ นเกิดกำรด้อยค่ำ บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลำกำรตดัจ ำหน่ำยและวิธีกำรตดัจ ำหน่ำยของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่ำวทุกส้ินปีเป็นอยำ่งนอ้ย ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยกุำรใหป้ระโยชน์จ ำกดัมีดงัน้ี 

 อำยกุำรใหป้ระโยชน์ 
  คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 5 ปี 

4.7 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก
บริษทัฯควบคุมไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจำกน้ี บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันยงัหมำยรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจกำรท่ีมีสิทธิ                                               
ออกเสียงโดยทำงตรงหรือทำงออ้มซ่ึงท ำให้มีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหำรส ำคญั 
กรรมกำรหรือพนกังำนของบริษทัฯท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 

4.8 สัญญำเช่ำระยะยำว 

 สัญญำเช่ำอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผูเ้ช่ำ       
ถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์
เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแลว้แต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ ภำระผูกพนั
ตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบนัทึกในส่วน
ของก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ สินทรัพยท่ี์ไดม้ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือมรำคำ
ตลอดอำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพยท่ี์เช่ำ 
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 สัญญำเช่ำอำคำรท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่ำถือ
เป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุนตำมวธีิเส้นตรงตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ 

4.9 เงินตรำต่ำงประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบกำรเงินเป็นสกุลเงินบำทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 

 รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำ
แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

 ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

4.10 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์หรือ
สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯหำกมีขอ้บ่งช้ีวำ่สินทรัพยด์งักล่ำวอำจดอ้ยค่ำ บริษทัฯรับรู้ขำดทุนจำก
กำรดอ้ยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ี
มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหกัตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใช้
สินทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูงกวำ่  

 บริษทัฯจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  

4.11 ผลประโยชน์ของพนักงำน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษทัฯรับรู้เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสัและเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำนจ่ำยสะสมและ
เงินท่ีบริษทัฯจ่ำยสมทบใหเ้ป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจำกสินทรัพยข์อง
บริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิดรำยกำร 
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 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 บริษทัฯมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน และตำม
โครงกำรผลตอบแทนพนกังำนอ่ืน ๆ ซ่ึงบริษทัฯถือวำ่เงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออก
จำกงำนส ำหรับพนักงำน นอกจำกนั้น บริษทัฯจดัให้มีโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนักงำน 
ไดแ้ก่ โครงกำรเงินรำงวลักำรปฏิบติังำนครบก ำหนดระยะเวลำ 

 บริษัทฯค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนและโครงกำร
ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนักงำนโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit 
Credit Method) โดยผู ้เช่ียวชำญอิสระได้ท ำกำรประเมินภำระผูกพันดังกล่ำวตำมหลักคณิตศำสตร์
ประกนัภยั  

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกันภยั (Actuarial gains and losses) 
ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์
ระยะยำวอ่ืนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรหรือขำดทุน 

4.12 ประมำณกำรหนีสิ้น 

 บริษทัฯจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตได้
เกิดข้ึนแล้ว และมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำบริษัทฯจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อ                 
ปลดเปล้ืองภำระผกูพนันั้น และบริษทัฯสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผกูพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ  

4.13 ภำษีเงินได้ 

 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯบันทึกภำษีเงินได้ปัจจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดว่ำจะจ่ำยให้กับหน่วยงำนจดัเก็บภำษีของรัฐ โดย
ค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 บริษทัฯบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหวำ่งรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัรำ
ภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

 บริษทัฯรับรู้หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู้
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชใ้นจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีบริษทัฯจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 



8 

 บริษทัฯจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน
และจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำวหำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่บริษทัฯจะไม่มีก ำไรทำง
ภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯจะบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหำกภำษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบั
รำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

4.14 สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 

 ลูกหน้ีและเจำ้หน้ีตำมสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้จะถูกแปลงค่ำตำมอตัรำแลกเปล่ียน ณ วนั
ส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ก ำไรขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศดงักล่ำวจะถูก
บนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดท่ีเกิดข้ึนจำกกำรท ำสัญญำจะถูกตดัจ ำหน่ำยดว้ย
วธีิเส้นตรงตำมอำยขุองสัญญำ 

4.15 กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 

 มูลค่ำยติุธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพื่อโอนหน้ีสิน
ใหผู้อ่ื้นโดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหวำ่งผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วมในตลำด) ณ วนัท่ี
วดัมูลค่ำ บริษทัฯใช้รำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ยกเวน้ใน
กรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สำมำรถหำรำคำ
เสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้บริษทัฯจะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ี
เหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ขอ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสิน
ท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด 

5. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีทีส่ ำคัญ 

 ในกำรจัดท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ                                                          
กำรประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวน้ีส่งผล
กระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลท่ีเกิดข้ึน
จริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 

 กำรปรับลดสินค้ำคงเหลอืเป็นมูลค่ำสุทธิทีจ่ะได้รับ 

 ในกำรประมำณกำรปรับลดสินค้ำคงเหลือเป็นมูลค่ำสุทธิ ท่ีจะได้รับ ฝ่ำยบริหำรได้ใช้ดุลยพิ นิจใน                                
กำรประมำณมูลค่ำสุทธิท่ีคำดว่ำจะได้รับของสินค้ำคงเหลือ โดยจ ำนวนเงินท่ีคำดว่ำจะได้รับจำกสินค้ำ
คงเหลือพิจำรณำจำกกำรเปล่ียนแปลงของรำคำขำยท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนภำยหลงัวนัส้ิน
รอบระยะเวลำงำน และฝ่ำยบริหำรไดใ้ช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนจำกสินคำ้
ลำ้สมยัหรือเส่ือมสภำพ โดยค ำนึงถึงอำยขุองสินคำ้คงเหลือและสภำวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น 
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 ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องท ำกำรประมำณอำยุกำรให้
ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใชง้ำนของอำคำรและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์
และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและ
บนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำหำกคำดวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยในอนำคตซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 บริษทัฯจะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและขำดทุนทำง
ภำษีท่ีไม่ได้ใช้เม่ือมีควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ว่ำบริษทัฯจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวและขำดทุนนั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรวำ่บริษทัฯ
ควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไรทำงภำษี
ท่ีคำดวำ่จะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 

 ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของ
พนักงำน 

 หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนและตำมโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำว
อ่ืนของพนักงำนประมำณข้ึนตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนต่ำง ๆ ในกำร
ประมำณกำรนั้น เช่น อตัรำคิดลด อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต อตัรำมรณะและอตัรำกำรเปล่ียนแปลง
ในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้ 

6. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่ำงปี บริษทัฯมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำรธุรกิจดงักล่ำว
เป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑ์ตำมท่ีตกลงกนัระหวำ่งบริษทัฯและบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัเหล่ำนั้นซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจ โดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 2561 2560 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
รำยกำรธุรกิจกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
ขำยสินคำ้ - 9 รำคำเทียบเคียงกบัรำคำตลำด 
ซ้ือวตัถุดิบ 606 576 รำคำท่ีตกลงร่วมกนัซ่ึงอำ้งอิงตำมรำคำตลำด 
ค่ำบริกำรจ่ำย 5 5 รำคำตำมสัญญำและรำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
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 ยอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทัฯและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 2561 2560 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 8)   
บริษทัยอ่ยในกลุ่มบริษทัเดียวกนั - 2,531 

   
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 11)  
บริษทัยอ่ยในกลุ่มบริษทัเดียวกนั 2,604 2,595 
บริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของกลุ่มบริษทั   
บริษทั ไทย เอม็เอม็เอ จ ำกดั 197,976 207,960 
อ่ืน ๆ 6,412 2,970 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 206,992 213,525 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริษทัฯมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนท่ีให้แก่
กรรมกำรและผูบ้ริหำร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 2561 2560 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 23,829 21,291 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 302 477 
ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืน - 2 
รวม 24,131 21,770 

7. เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 

(หน่วย: พนับำท) 
 2561 2560 
เงินสด 50 50 
เงินฝำกธนำคำร 118,345 134,476 
พนัธบตัรธนำคำรแห่งประเทศไทย 80,000 180,000 
รวม 198,395 314,526 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 เงินฝำกออมทรัพยแ์ละพนัธบตัรธนำคำรแห่งประเทศไทยมีอตัรำดอกเบ้ียระหวำ่ง
ร้อยละ 0.15 ถึง 1.40 ต่อปี (2560: ร้อยละ 0.15 ถึง 1.05 ต่อปี) 
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8. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่ 

(หน่วย: พนับำท) 
 2561 2560 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ   
คำ้งช ำระ   
   ไม่เกิน 3 เดือน  - 2,531 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 2,531 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ   
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 233,185 218,893 
คำ้งช ำระ   
   ไม่เกิน 3 เดือน  52,083 41,617 
   มำกกวำ่ 12 เดือน 6,140 6,639 
รวม 291,408 267,149 
หกั: ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (6,140) (6,496) 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 285,268 260,653 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 285,268 263,184 
ลูกหน้ีอ่ืน   
เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังำน 387 431 
อ่ืน ๆ  132 169 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 519 600 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 285,787 263,784 
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9. สินค้ำคงเหลอื 

(หน่วย: พนับำท) 
 

รำคำทุน 
รำยกำรปรับลดรำคำทุนให้
เป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 36,406 45,056 (2,654) (2,751) 33,752 42,305 
วตัถุดิบ 39,376 41,593 (4,246) (5,640) 35,130 35,953 
อะไหล่และวสัดุโรงงำน 35,010 34,684 (4,427) (4,249) 30,583 30,435 
สินคำ้ระหวำ่งทำง 15,318 7,360 - - 15,318 7,360 
รวม 126,110 128,693 (11,327) (12,640) 114,783 116,053 

ในระหวำ่งปีปัจจุบนั บริษทัฯบนัทึกกำรปรับลดรำคำทุนของสินคำ้คงเหลือให้เป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ
เป็นจ ำนวน 1 ลำ้นบำท (2560: จ  ำนวน 2 ลำ้นบำท) โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขำย และมีกำรกลบั
รำยกำรปรับลดมูลค่ำสินคำ้คงเหลือเป็นจ ำนวน 2 ล้ำนบำท (2560: จ ำนวน 4 ล้ำนบำท) โดยน ำไปหักจำก
มูลค่ำของสินคำ้คงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในระหวำ่งปี 
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10. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 
 (หน่วย: พนับำท) 
 

ท่ีดิน 
อำคำรและส่วน
ปรับปรุงอำคำร 

เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง
และเคร่ืองใช้
ส ำนกังำน ยำนพำหนะ 

สินทรัพยร์ะหวำ่ง
ติดตั้งและก่อสร้ำง รวม 

รำคำทุน         
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2560 241,114 180,208 456,021 18,184 14,884 4,512 914,923 
ซ้ือเพ่ิม - 13 4,034 1,539 - 13,791 19,377 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย (104,783) - (1,085) (654) (1,302) - (107,824) 
โอนเขำ้ (ออก) - 3,877 5,329 - - (9,206) - 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 136,331 184,098 464,299 19,069 13,582 9,097 826,476 
ซ้ือเพ่ิม - 256 1,882 424 - 14,376 16,938 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (5) (77) - - (82) 
โอนเขำ้ (ออก) - 695 5,137 2,577 - (8,409) - 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 136,331 185,049 471,313 21,993 13,582 15,064 843,332 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม        
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2560 - 138,206 376,391 16,105 7,961 - 538,663 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 4,074 14,198 1,135 2,462 - 21,869 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (1,056) (654) (1,302) - (3,012) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 - 142,280 389,533 16,586 9,121 - 557,520 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 4,562 13,027 1,411 1,710 - 20,710 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (2) (77) - - (79) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 - 146,842 402,558 17,920 10,831 - 578,151 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี        
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 136,331 41,818 74,766 2,483 4,461 9,097 268,956 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 136,331 38,207 68,755 4,073 2,751 15,064 265,181 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 
2560 (จ  ำนวน 18 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและจดัจ ำหน่ำยและบริหำร) 21,869 
2561 (จ  ำนวน 17 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและจดัจ ำหน่ำยและบริหำร) 20,710 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัฯมียอดคงเหลือของยำนพำหนะซ่ึงไดม้ำภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงิน โดยมี
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชีเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 3 ลำ้นบำท (2560: จ ำนวน 3 ลำ้นบำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษทัฯมีอำคำรและอุปกรณ์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้แต่ยงัใช้
งำนอยู ่มูลค่ำตำมบญัชีก่อนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมของสินทรัพยด์งักล่ำวมีจ ำนวนเงินประมำณ 428 ลำ้นบำท 
(2560: จ  ำนวน 413 ลำ้นบำท) 

11. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ 
 (หน่วย: พนับำท) 
 2561 2560 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 204,388 210,930 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 74,278 70,095 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,604 2,595 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 12,986 11,270 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 26,914 22,901 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 321,170 317,791 

12. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน  

 จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน ซ่ึงประกอบดว้ยเงินชดเชยพนกังำนเม่ือออกจำกงำน
และผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนกังำน ไดแ้ก่ โครงกำรเงินรำงวลักำรปฏิบติังำนครบก ำหนดระยะเวลำ 
มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 2561 
 โครงกำรเงินชดเชย

พนกังำน              
เม่ือออกจำกงำน 

โครงกำรเงินรำงวลั                                     
กำรปฏิบติังำน                      

ครบก ำหนดระยะเวลำ รวม 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี 22,092 1,262 23,354 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน    
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั  5,187 193 5,380 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 769 35 804 
ก ำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยั - (617) (617) 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน    
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกั 
คณิตศำสตร์ประกนัภยั    
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดำ้น 
   ประชำกรศำสตร์ 2,498 - 2,498 
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ 
   ทำงกำรเงิน 473 - 473 
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ (2,469) - (2,469) 

ผลประโยชนท่ี์จ่ำยในระหวำ่งปี (3,037) (140) (3,177) 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี 25,513 733 26,246 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 2560 
 โครงกำรเงินชดเชย

พนกังำน              
เม่ือออกจำกงำน 

โครงกำรเงินรำงวลั                                     
กำรปฏิบติังำน                      

ครบก ำหนดระยะเวลำ รวม 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี 21,821 1,112 22,933 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน    
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั  3,057 117 3,174 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 611 33 644 

ผลประโยชนท่ี์จ่ำยในระหวำ่งปี (3,397) - (3,397) 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี 22,092 1,262 23,354 

 บริษทัฯคำดว่ำจะจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนภำยใน 1 ปีขำ้งหน้ำ เป็นจ ำนวนประมำณ 
2.4 ลำ้นบำท (2560: จ ำนวน 0.7 ลำ้นบำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน
ของบริษทัฯประมำณ 10 ปี (2560: 10 ปี) 

 สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

 ร้อยละต่อปี 
 2561 2560 

อตัรำคิดลด 2.7 2.9 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  4.0 4.0 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน 0 - 27.0 0 - 34.0 

 ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
 โครงกำรเงินชดเชยพนกังำน 

เม่ือออกจำกงำน 
โครงกำรเงินรำงวลักำรปฏิบติังำน  

ครบก ำหนดระยะเวลำ 
 เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% 
อตัรำคิดลด (2.1) 2.4 - - 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  2.4 (2.1) - - 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน (2.2) 1.5 (0.1) 0.1 
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  (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 
 โครงกำรเงินชดเชยพนกังำน 

เม่ือออกจำกงำน 
โครงกำรเงินรำงวลักำรปฏิบติังำน            

ครบก ำหนดระยะเวลำ 
 เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% 
อตัรำคิดลด (2.2) 2.5 (0.1) 0.1 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  2.6 (2.3) - - 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน (2.4) 2.4 (0.1) 0.1 

เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวำคม 2561 สภำนิติบญัญติัแห่งชำติไดมี้มติผำ่นร่ำงพระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำนฉบบั
ใหม่ ซ่ึงกฎหมำยดงักล่ำวอยูใ่นระหวำ่งรอประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ พระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำน
ฉบบัใหม่น้ีก ำหนดอตัรำค่ำชดเชยเพิ่มเติมกรณีนำยจำ้งเลิกจำ้ง ส ำหรับลูกจำ้งซ่ึงท ำงำนติดต่อกนัครบ 20 ปี
ข้ึนไปให้มีสิทธิไดรั้บค่ำชดเชยไม่น้อยกว่ำค่ำจำ้งอตัรำสุดทำ้ย 400 วนั กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวถือเป็น
กำรแกไ้ขโครงกำรส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน และมีผลกระทบให้บริษทัฯมีหน้ีสิน
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนเพิ่มข้ึน 6.2 ล้ำนบำท บริษทัฯจะบนัทึกผลกระทบจำกกำร
เปล่ียนแปลงดงักล่ำวโดยรับรู้ตน้ทุนบริกำรในอดีตเป็นค่ำใช้จ่ำยทนัทีในก ำไรขำดทุนของงวดท่ีกฎหมำย
ดงักล่ำวมีผลบงัคบัใช ้

13. วงเงินสินเช่ือทีย่งัมิได้เบิกใช้ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 วงเงินสินเช่ือท่ีบริษทัฯไดรั้บจำกสถำบนักำรเงินซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใช้มีจ  ำนวนเงิน
ประมำณ 318 ลำ้นบำท (2560: จ  ำนวน 302 ลำ้นบำท) 

14. ส ำรองตำมกฎหมำย 

 ภำยใตบ้ทบญัญติัของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
ก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักด้วยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกวำ่ทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรอง
ตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได ้ในปัจจุบนั บริษทัฯไดจ้ดัสรรส ำรองตำมกฎหมำย
ไวค้รบถว้นแลว้ 
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15. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

 รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับำท) 

 2561 2560 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 934,572 893,035 
เงินเดือน ค่ำแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังำน 126,434 130,170 
ค่ำน ้ำมนัเช้ือเพลิงและสำธำรณูปโภค 52,949 56,499 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขนส่ง 21,931 23,452 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 20,883 22,023 
ค่ำซ่อมแซมและรำยจ่ำยซ่อมบ ำรุง 10,490 11,001 
กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูป 8,650 (1,767) 

16. ภำษีเงินได้ 

 ภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 2561 2560 
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน   
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี - 16,274 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี   
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ครำว 
   และกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว (10,188) (462) 
ค่ำใช้จ่ำย (ผลประโยชน์) ภำษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก ำไร 
   ขำดทุนเบ็ดเสร็จ (10,188) 15,812 

จ ำนวนภำษีเงินได้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 2561 2560 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลขำดทุนจำกกำร

ประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั (100) - 
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รำยกำรกระทบยอดระหวำ่งก ำไร (ขำดทุน) ทำงบญัชีกบัภำษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 2561 2560 

ก ำไร (ขำดทุน) ทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล (49,251) 78,649 

   
อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ก ำไร (ขำดทุน) ทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัรำภำษี (9,850) 15,730 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ   
ค่ำใชจ่้ำยตอ้งหำ้ม 26 427 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่มข้ึน (364) (345) 

ค่ำใชจ่้ำย (ผลประโยชน์) ภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จ (10,188) 15,812 

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบญัชี ณ วนัท่ี         
31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 2561 2560 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี   
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 5,249 4,670 
รำยกำรปรับลดรำคำทุนของสินคำ้คงเหลือให้เป็นมูลค่ำสุทธิ                            

ท่ีจะไดรั้บ 2,265 2,528 
    ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 1,228 1,300 
ประมำณกำรค่ำใชจ่้ำย 470 1,137 
ผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 9,363 - 
อ่ืน ๆ 22 28 

รวม 18,597 9,663 

หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี   
ผลแตกต่ำงจำกกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำทำงบญัชีและภำษี (6,701) (7,657) 
อ่ืน ๆ (4) (402) 

รวม (6,705) (8,059) 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ 11,892 1,604 
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17. ก ำไรต่อหุ้น 

 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 
(ไม่รวมก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี 

18. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุด
ดำ้นกำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอยำ่งสม ่ำเสมอเพื่อใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรใหก้บั
ส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน 

 บริษทัฯด ำเนินกิจกำรในส่วนงำนทำงธุรกิจในกำรผลิตและจ ำหน่ำยแผน่พลำสติกอะคริลิค (Acrylic sheets) 
แผ่นเอบีเอส (Acrylonitrile Butadiene Styrene sheets) แผ่นไฮอิมแพค (High Impact Polystyrene sheets) 
และแผ่นพลำสติกระบบรีดอ่ืน ๆ (other extruded plastic sheets) ผลิตภัณฑ์เหล่ำน้ีแต่ละชนิดถือเป็น       
ส่วนหน่ึงของธุรกิจประเภทเดียวกัน จึงถือเป็นส่วนงำนด ำเนินงำนส่วนงำนเดียว ดังนั้ น รำยได้ ก ำไร 
(ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำน และสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงิน จึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมส่วน
งำนด ำเนินงำนแลว้ 

 ขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศำสตร์ 

 รำยได้จำกกำรขำยและรำยได้ค่ำบริกำรก ำหนดข้ึนตำมสถำนท่ีตั้งของลูกคำ้ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 
2561 และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 2561 2560 
ประเทศไทย 671 646 
ต่ำงประเทศ 478 483 
รวม 1,149 1,129 

 ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคำ้รำยใหญ่ 

 ในปี 2561 และ 2560 บริษัทฯไม่มีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใดท่ีมีมูลค่ำเท่ำกับหรือมำกกว่ำร้อยละ 10 ของ
รำยไดข้องกิจกำร 

19. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯและพนกังำนบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพข้ึนตำมพระรำชบญัญติักองทุนส ำรอง
เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 และเข้ำเป็นกองทุนจดทะเบียนโดยได้รับอนุมัติจำกกระทรวงกำรคลังเม่ือวนัท่ี               
1 มิถุนำยน พ.ศ. 2542 โดยบริษทัฯและพนกังำนจะจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนเป็นรำยเดือนในอตัรำร้อยละ 3 
หรือ 5 หรือ 7 ของเงินเดือน กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดยผูจ้ดักำรกองทุนรับอนุญำตแห่งหน่ึงและ
จะจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือพนักงำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำดว้ยกองทุนของบริษทัฯ ในระหว่ำงปี 
2561 บริษทัฯรับรู้เงินสมทบดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ่้ำยจ ำนวน 4 ลำ้นบำท (2560: จ  ำนวน 4 ลำ้นบำท) 
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20. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่ำย เงินปันผลจ่ำยต่อหุ้น 
  (ลำ้นบำท) (บำทต่อหุน้) 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561   
เงินปันผลประจ ำปี 2560 ท่ีประชุมใหญ่สำมญัผูถื้อหุน้            

เม่ือวนัท่ี 27 เมษำยน 2561 36.5 0.3 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560   
เงินปันผลประจ ำปี 2559 ท่ีประชุมใหญ่สำมญัผูถื้อหุน้            

เม่ือวนัท่ี 27 เมษำยน 2560 60.8 0.5 
เงินปันผลระหวำ่งกำล
ส ำหรับปี 2560 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ
เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกำยน 2560 60.7 0.5 

รวมเงินปันผลส ำหรับปี 2560  121.5 1.0 

21. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

21.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำนและสัญญำบริกำร 

 บริษทัฯได้เข้ำท ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีเก่ียวข้องกับกำรเช่ำอำคำรและสัญญำจำ้งบริกำรต่ำง ๆ อำยุของ
สัญญำมีระยะเวลำตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี 

 บริษทัฯมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำนและสัญญำบริกำรดงัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2561 2560 
จ่ำยช ำระ   

ภำยใน 1 ปี 2 2 
มำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 1 2 

21.2 กำรค ำ้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษทัฯมีหนังสือค ้ ำประกนัซ่ึงออกโดยธนำคำรในนำมบริษทัฯเหลืออยู่เป็น
จ ำนวน 7 ล้ำนบำท (2560: จ  ำนวน 7 ล้ำนบำท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภำระผูกพันทำงปฏิบัติบำงประกำร
ตำมปกติธุรกิจของบริษทัฯ เพื่อค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำและอ่ืน ๆ 
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22. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

22.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 

 เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของบริษทัฯตำมท่ีนิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 107 “กำรแสดง
รำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
เงินลงทุนชั่วครำว ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ
กำรเงิน บริษัทฯมีควำมเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทำงกำรเงินดังกล่ำวและมีนโยบำยกำรบริหำร                     
ควำมเส่ียงดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

บริษทัฯมีควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน ฝ่ำยบริหำรควบคุม                         
ควำมเส่ียงน้ีโดยกำรก ำหนดให้มีนโยบำยและวธีิกำรในกำรควบคุมสินเช่ือท่ีเหมำะสม ดงันั้นบริษทัฯจึงไม่    
คำดวำ่จะไดรั้บควำมเสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคญัจำกกำรให้สินเช่ือ นอกจำกน้ี กำรให้สินเช่ือของบริษทัฯไม่
มีกำรกระจุกตวัเน่ืองจำกบริษทัฯมีฐำนของลูกคำ้ท่ีหลำกหลำยและมีอยูจ่  ำนวนมำกรำย จ ำนวนเงินสูงสุดท่ี
บริษทัฯอำจตอ้งสูญเสียจำกกำรให้สินเช่ือคือมูลค่ำตำมบญัชีของลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนท่ีแสดงอยูใ่น
งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

บริษทัฯมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝำกสถำบนักำรเงินและหน้ีสินตำม
สัญญำเช่ำกำรเงิน สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตำมอตัรำตลำด
หรือมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำตลำดในปัจจุบนั ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียของบริษทัฯจึง
อยูใ่นระดบัต ่ำ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภท
อตัรำดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำมวนัท่ี
ครบก ำหนดหรือวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน)              
ไดด้งัน้ี  
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 2561 

 

อตัรำ              ดอกเบ้ีย
คงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 

 ภำยใน  ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 

 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 80 - 118 - 198 0.15 - 1.40 
เงินลงทุนชัว่ครำว 1 - - - 1 1.25 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 286 286 - 

 81 - 118 286 485  

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ       

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 321 321 - 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 1 1 - - 2 0.32 - 0.66 

 1 1 - 321 323  

  
 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 2560 

 

อตัรำ              ดอกเบ้ีย
คงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 

 ภำยใน  ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 

 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 180 - 135 - 315 0.15 - 1.05 
เงินลงทุนชัว่ครำว 1 - - - 1 1.25 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 264 264 - 

 181 - 135 264 580  

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ       

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 318 318 - 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 1 1 - - 2 0.32 - 0.66 

 1 1 - 318 320  
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ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 บริษทัฯมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองจำกกำรซ้ือหรือขำยสินค้ำเป็นเงินตรำ
ต่ำงประเทศ บริษทัฯไดต้กลงท ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ ซ่ึงส่วนใหญ่มีอำยุสัญญำไม่
เกินหน่ึงปีเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในกำรบริหำรควำมเส่ียง 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็น
สกุลเงินตรำต่ำงประเทศดงัน้ี 

สกลุเงิน สินทรัพยท์ำงกำรเงิน  หน้ีสินทำงกำรเงิน อตัรำแลกเปล่ียนเฉล่ีย                             

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

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 3.4 2.7 1.0 1.0 32.4498 32.6809 
เหรียญออสเตรเลีย 1.2 0.7 0.1 - 22.8411 25.4772 
เยน - - 12.9 18.4 0.2931 0.2898 
ยโูร - - 0.1 - 37.1252 39.0273 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 บริษทัฯมีสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้คงเหลือดงัน้ี 

2561 

สกลุเงิน จ ำนวนท่ีขำย อตัรำแลกเปล่ียนตำมสญัญำ  วนัครบก ำหนดตำมสญัญำ 

 (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกำ 0.2 32.114 25 มกรำคม 2562 

 
2560 

สกลุเงิน จ ำนวนท่ีขำย อตัรำแลกเปล่ียนตำมสญัญำ  วนัครบก ำหนดตำมสญัญำ 

 (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกำ 0.3 32.441 20 เมษำยน 2561 

22.2 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยู่ในประเภทระยะสั้ น เงินฝำกสถำบนักำรเงิน                        
มีอตัรำดอกเบ้ียใกล้เคียงกบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด บริษทัฯจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำง
กำรเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

23. กำรบริหำรจัดกำรทุน 

วตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของบริษทัฯคือกำรจดัให้มีซ่ึงโครงสร้ำงทุนท่ีเหมำะสมเพื่อ
สนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ้นให้กับผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี                    
31 ธนัวำคม 2561 บริษทัฯมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.67:1 (2560: 0.61:1) 
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24. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน  

 เม่ือวนัท่ี 22 กุมภำพนัธ์ 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯไดมี้มติให้เสนอจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น
ในอตัรำหุ้นละ 0.45 บำท รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 54.7 ล้ำนบำท โดยบริษทัฯจะน ำเสนอต่อท่ีประชุม
สำมญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯประจ ำปี 2562 เพื่อพิจำรณำอนุมติัต่อไป 

25. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 22 กุมภำพนัธ์ 2562 


