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� ��zuuo{�}ǹ�~�ssmu��zuuo{��o��~�o}t̀�
����ª�«¬®̄�° ��NTV�eQW��$±��²���$NTV�$WaK%bQNTV�KM$���$�Q��

������³«́µ��� ��NTV�eQW���¶··�···�NTV�$WaK%bQNTV�KM$̧·��Q��

�����������®¹º»¼½³¼¾° ��t̀̀�̀̀}�NTV��

���G�F
Ev��ry�01/0�]¿��~�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



��
�

�������������	
�������

�
��������������������������������������� !"#$%&��'���(�)��!��$)�)*+,�-.!�/%)�01)��%+*��!��$)�)*+,��&

���� !"#2�345��6�%)7�����/%)-'��89����:�%���);!+;������<������%+*��$)�)*+,����/%)-'���9<�=�$>'���?�@�,�

%A*B�C!���)��)�*D��!��$)�)*+,%)7�=�!�%;EF;G�H��!+��E*�%A*B�C!���)��)�*D)+&F&��.�C�I�&=�

%A*B�C!���C-+!$%&��'����#I&F�1!��>D(1/,��%A*B�C!���)��)�*D�+J�#'��E�,0�/����#'!-+;���*";0*

E-'011�1��=�%��F*%�!F�+J&�01)������������������)%1!���-"*�K)�*D%)7�����L9���-/��F+���*";0*#�!����

���<�F"1��.��/%)-'�L9M���$>'���)%1$�)=���'���*-%1���������#N��,���OM<PO<<�F+��-1-&�89�Q���:�%&�

#�!!N�-+&!��R:J%H'-%*+,-&�@��'��!�����&R:J%(�E-/,*+J&E*�������<��,��+J&!��!+&,-,��?������#'��+;$IJ�=��

���������B�,�)%1B�&%%!*-%1���#N��,��L9L��-/��F+��-1-&�L98MQ����:�%&#�!���� !"#F7�F/�H'-%*+,-&���

�+J&*',+�%%!!-�&�E%S�"!�!-�&�E-'�%���"!�=*/��%)��&(�!.1�;�"�+�B����K�+!���-!��1N���"�&��=C/

�*";0*E-'��.�������@%=#�?�)=*/���� !"#���F�%)GS:J�*+,��J(1/�01);�"�+�����)(1/�,�#N��,�LP��8�-/��;���

-1-&#�!������<��/%)-'L�98T��%+����-*�%��:�%&#�!��"��>!��-1-&$%&)%1$�)=���'���E-'��"��>

!��B�&%%!$%&?�F%A*B�C!���)��)�*D�%)��&(�!.1�;�"�+�B����K$)�)UA�!"#1/��;�"!�����011�1��E-'��

�-=C/)%1!N�(�BA�U"�,�%)7�����VWV�-/��;���F"1��.��/%)-'LT�$%&)%1��)(1/�C�:%��!N�(��@"��$IJ��/%)-'�VWW�

��:�%���);!+;������<�01)FN��,>����);���);!N�(�BA�U"�,�#�!�-1N���"�&��#�"&G�WX��-/��;����"(1/�,�

��)(1/%:��GRI�&(1/#�!!��!-+;��)!����&;+YH�#N��,��LT��-/��;���E�,0�/������MT���J�;�"�+�F�1!��>D,��

���� !"#��'���(�)#')+&F&�*";0*$IJ��-.!�/%)E-'*�%��:�%&#�!��������B:;��:�%&#�!B?�,'��&!����:%&���

���BK�)�?�@��!$IJ��E-'B�&*�%(�)+&!���-:%!*+J&���#'�!"1$IJ�=�%��F*�+J��#'��.�!��B�/�&F,���H:�%�+��E-'

F�1,��#'B����K!�'*A/����� !"#$%&��'���(1/=����BA1��01)����0);�)?�F�+ )+&F&��/�E-'B�&�B�"�1/��

�,+*!����!��B�&%%!E-'!��-&�A��+J&?�F�+ E-'�%!H��%+�#'��.��+##+)BN�F+Y*�%!��$+;�F-:�%����� !"#

01)�,�E-'?�F%A*B�C!���)��)�*D=C/$)�)*+,�@"����!$IJ�!,�������������������Z

��������������������MT�;�"�+�)+&F&)I1�0);�);�"C��#+1!��E-'F,;FA�*/��A�!���-"*=C/����'B"�U"?�@E-'

��'B"�U"�-B7&BA1�E-')+&F&��/�!��,"#+)@+[���-"*?+>\DE-'@+[��;AF-�!�=��A!�'1+;H+J��@:�%��+;*+,�$/�

B7�B?�,'!��E$�&$+�$%&�3]̂_̀]�abcc]d�ef̀gh�=��'1+;0-!E-'=C/B%1�+;!+;E�,0�/�$%&��F0�0-)�)��

)�*D=�%��F*��



��
�

��������������		
��	������������������������������������������������	������	����������� 
�

��!�"���#�$��%�"�&%��'� %�������( ���&����	&%�#�$��)���	�����"�)��)*�����+�,�-.��+����( ��!���

��#���/��)���	�����"����#�*������)0!��"�������( )���	����1
����#������#�*���
�&�����	)��

)��2�"����1
���������� +���!�����#���		���3�����+�,�-.��+���	43���)0!����1
�����"��/���+�53���%�#6(

����� +�#�$��)��
�&�����	�%��"�	��"���"��7����/)7�2���0!���"� +�&%��' +�&
!�*������
��(2

&�����!"��	8�)����/)��)1
�������&�����!"��	�"�&��	��

�

������������&����+���3��/������#�+�)���&�����!"��	 +����( 	+���	8��8�	�������*���� +���0!���

�����6�+)���������!���&�����!"��	�
�&�����	9���"��"�������!��:�;<=>��?@AB�C�53��#�$�

��!�&�� +�&
!������2��!���1
����9�������!�/"��ADE�=EFGDEH�IJHKLMN�;HJOP�Q=I;R����( ��0 )

��)���������# 60 ) +���0!���#�+)����+���"���#�$� +�)�	���������"���"�5*����� ��/"���3�#�$�

/���& +���&�	��4�)�)�"�!�"�&������)0!�#���		���3���+�!��)��

�

��������������!����/)��)����)!�"��������( 	+�/)��) +���"!���	�S����7��"����8�)�����&) 6�2���

&�����
!��$�������������"�����
	��� 
���"�)�7��)"!8���/"������+�!��)�/!)���( 	+/��������

"� 
���!��������TJUFH�?JJV� +��"���/������"������ +� %�������+�,�-.��+����( ������
S������

 
��� +�	
��	��������������"��W�����������	��9�X���'���"���
�&�������Y���	��!��)!+�"�!	��

��	43��"��������������������4*��
����"����	+�
�����
S 
� ���� +�0!�������	0��������"�������&��&�
�������

������( �)���!+	�/!)�"�!�

�

����������&
! ��)�+�����( ������S�1��������#�$����2���
S8�� +�	
��#���������	&
��"����	�3������"����

���/)7�2&��&
!������	+&���0!�&���#&+)�/!))3!�"�1��	�8���"��"����	����!7�����&��	�"�

&�����!"��	�"�!0��

�

�

�

�

�

�

�Z��)�������!%���&�
"��(2[�

���	�������!����



��
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

� � � �

� � � �

� � � �

����		
��	�	���� ��������

�������	�� ������� �	�����		
��	�����		
��	� 	��

!�����"��#� $%&	" �'��"�(� 	�"�	�����		
��	�

)���� 
��*� �
���'��+� �		
��	*	�# �������		
��	� 	��

,���" ���'*
���'��-���� �		
��	�	.�	�

/�����0����(� 1+2�34+5�6(� �	�����		
��	�7�*���������		
��	� 	��

����� 
�5� ����4+����(� �	�����		
��	 		.�����		
��	� 	��

8����������� 
*���	'9.(� �		
��	��
:���������� �'��-���� �		
��	��
;�����*� 1�<=�">%&�"�(� �		
��	��
�
�

.
��1.*'�?������	���������4@A�����#����	1�2��		
��	�
�B�*�C"�*7�����=DE�+F5#�����GEEH�1�2�*A�4��
�
�

�

I�

J�

K�

L�

M�

N�O�

P� Q�



��
�

����������������������������������������������������	�
���	���������
�

������������������� !"# $%&'(�)�*���+,���-�,�./0���12��0$�!�3�-�!04�5.1,��)�/�/�%1'(�4�$�6(�789:;<=/=$�>?@?�

A%5�1B'(�C���������$%���DEFG5D%H%+��D9IJK:;LMN�5O4=�,$-5�*%�6=$%��(1P���8�HO/$�/��Q5=$/=�!�/-�LJK�!.�,H4!�D�

PH*$/!./4B,��1/��,�=QRS*�T#(!U$B�4!P��"�!�/VLJK%$�$+,���-���������F5O<JK%"O/0$�!5���%&'(��2��������5�

PH*��P��!0$�!.��4DWJK0���XJK%2��D$�%-��DPH*���1/U$)6�78YZ�F5O%��(1&�[$/./=\H��R�3]D0$�!WJK0����

�,�./0���1=/$=$�D�%$'(�!-/�\̂O���0/�164�.�=��_$DQ5=%H̀!%0̀$Q��/.�/!+,���-WJK0����/�2��0$�!%&'(�UBOU$�
�
�,�./0���1=/$=$�D�-#!%)H6(=$./=�/�\H��-/��/�\H��0$�!WJK0���XJK%2��D$�%-��D1/%)̀$./=�/�\H��0$�!�

WJK0����,�./0���1=/$=$�D�abKcS��4!-���� !P��2��0$�!5��-/�QS0�'���*�'��-$��*X;dcWJK%�̀-%)̀$0$�!2�����

WJK%�̀-�̂)\H��R�3]D"�!��������S'��0$�!WJK0���\H��%�/*�6(<;d!�e=$�DPH*�,)��3D��P��cR/=U$�e=$�D�6(UBO0$�!�

F5OP��&4!1/H�=���*),�%�6=�D%)̀$�O$��� !$6 ��������16.e/$*%)̀$\̂O\H��%�/*0$�!PH*B� $.�4$0$�!WJK0����e=$�D�

Q5=�O�1fghijkl�mnho�ponqnkrs�tuvnwxhky�zrkv{riyvoho�0�'��7|}�~�������N�"�!\̂O\H���e=$�D�;�<<JK9�KX��

Q�Q=�O/�G�$5O/�$�..�$�2��D5�1��T̂��B���6T̂T,�1/.5O/�%)̀$�O$��H�/4S'����V��;X��L�V;���K�����Kc�I������<�������

�<;c9WJK0���%�/*�6(<;dc�e=$�DPH*�,)��3D��P��cR/=U$�e=$�D�6(UBO0$�!�F5OP��&4!1/H�=���*),�%�6=�D%)̀$�O$�

%&'(�.�!�1��U0OP��\̂O\H��%�/*0$�!PH*B� $.�4$0$�!WJK0����e=$�DQ5=��!�A������~���������|� ��¡¢�£¤�|��

��|¢¥�¦�¢����0�'�Z���~�������N�Q5=\H��%&'(�IJK0$�/=U0OĤ�SO/�� !R/=U$)�*%�_PH*.�!���F)=�!��/!)�*%�_��
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RG/L7ZU5,9EP2-=PC<DC./0<7,R5>[T_C=>7.J=1M>IJK̂AD_7,<DC_?C.G/H>,,?/>./0E:5,EU-_?CAVJ_C=H>D@-=/>.G/.74
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��){�)�2�gcade*&fg4*nlkĵ~�bp��̂*�)*c)�â~ĉzb}�4l�l�ua�3�n{ad4yaab|v̀̂z_}��x�n̂�grs3n
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m�tsb>b?̂RRQÔDG
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Code รายการ ชูว์แมนส์ AAC ISC โมเดอร์นฟอร์ม คุณชุติมา คุณองอาจ รวม

10-001-02-01-01 ลกูหนีก้ารค้า -                               -                             26,963,489.51        7,498,141.61        -                -                 34,461,631.12        

10-001-05-15-02 ลกูหนีอ่ื้น -                               -                             3,391,024.22         -                       -                -                 3,391,024.22         

10-001-06-01-01 ลกูหนีค้า่เคร่ืองจกัร -                               -                             -                         -                       -                -                 -                         

20-001-02-01-01 เจ้าหนีก้ารค้า -                               - 20,544.00              -                       -                -                 20,544.00              

20-001-08-02-32 เจ้าหนีอ่ื้น -                               -                             -                         -                       -                -                 -                         

รวม -                          -                         30,375,057.73      7,498,141.61       -              -               37,873,199.34      

ชูว์แมนส์ AAC ISC โมเดอร์นฟอร์ม คุณชุติมา คุณองอาจ

O-SHU1/DO-AC-SME D-AAC D-ISC D-MDF PT-H002 O-ONG1

43-009-01-00-11 รายได้อ่ืน -                               -                             -                         -                       -                -                 -                         

43-001-01-00-11 รายได้คา่เช่า -                               -                             2,025,270.00         -                       -                -                 2,025,270.00         

43-002-01-00-11 รายได้คา่สาธารณปูโภค -                               -                             247,406.92            -                       -                -                 247,406.92            

41-001-01-xx-11 รายได้จากการขายให้-ISC -                               -                             62,176,141.55        -                -                 62,176,141.55        

41-001-01-xx-11 รายได้จากการขายให้-MDF -                               -                             -                         2,532,890.90        -                -                 2,532,890.90         

43-011-00-00-00 รายได้อ่ืน Management Fee -                               -                             3,158,192.04         -                       -                -                 3,158,192.04         

43-011-02-01-11 รายได้คา่แรงพนกังานรายวนั-ISC -                               -                             3,539,269.11         -                       -                -                 3,539,269.11         

43-007-00-00-00 ขายเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ -                               -                             -                         -                       -                -                 -                         

ซือ้เคร่ืองใช้ส านกังานและอ่ืนๆ -                               -                             19,200.00              -                       -                -                 19,200.00              

51-001-01-00-11 ซือ้สินค้าส าเร็จรูป 3,901.20                      -                         -                       -                -                 3,901.20                

52-001-07-00-11 ซือ้วตัถดุิบ-อปุกรณ์เย็บในประเทศ -                               -                             12,308.00              -                       -                -                 12,308.00              

60-030-00-00-11 คา่ทีป่รึกษา -                               -                             -                         -                       -                -                 -                         

60-051-00-00-11 จ่ายคา่เช่า -                               -                             -                         -                       -                -                 -                         

คา่บริการจ่าย (คา่แรงทีเ่รียกเก็บ IHL) -                         

ดอกเบีย้จ่าย -                         

เงินปันผลรับ -                         

รวม 3,901.20                   -                         71,177,787.62      2,532,890.90       -              -               73,714,579.72      

รายการในงบดุล

รายการระหว่างกัน

ส าหรับงวดไตรมาส ที่ 1/2559

บมจ.อินเตอร์ไฮด์

รายการ รวม

รายการในงบก าไรขาดทุน

Code

sasitjup
Typewriter
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Code รายการ ชูว์แมนส์ IG ISC โมเดอร์นฟอร์ม คุณชุติมา คุณองอาจ รวม

10-001-02-01-01 ลกูหนีก้ารค้า -                      -                       20,826,890.96     3,317,872.89      -                 -                 24,144,763.85      

10-001-05-15-02 ลกูหนีอ่ื้น -                      -                       2,988,938.38       -                     -                 -                 2,988,938.38        

10-001-06-01-01 ลกูหนีค้า่เคร่ืองจกัร -                      -                       -                       -                     -                 -                 -                        

20-001-02-01-01 เจ้าหนีก้ารค้า 82,196.26           -                       22,684.00            -                     -                 -                 104,880.26           

20-001-08-02-32 เจ้าหนีอ่ื้น -                      -                       9,375.00              -                     -                 -                 9,375.00               

รวม 82,196.26         -                  23,847,888.34    3,317,872.89     -             -              27,247,957.49     

ชูว์แมนส์ IG ISC โมเดอร์นฟอร์ม คุณชุติมา คุณองอาจ

O-SHU1 O-ITG D-ISC D-MDF PT-H002 O-ONG1

43-009-01-00-11 รายได้อ่ืน -                      -                       -                     -                 -                 -                        

43-001-01-00-11 รายได้คา่เชา่ -                      -                       2,025,270.00       -                     -                 -                 2,025,270.00        

43-002-01-00-11 รายได้คา่สาธารณปูโภค -                      -                       303,972.18          -                     -                 -                 303,972.18           

41-001-01-xx-11 รายได้จากการขายให้-ISC -                      -                       58,975,646.54     -                     -                 -                 58,975,646.54      

41-001-01-xx-11 รายได้จากการขายให้-MDF -                      -                       3,044,486.40      -                 -                 3,044,486.40        

43-011-00-00-00 รายได้อ่ืน Management Fee -                      -                       2,873,769.67       -                     -                 -                 2,873,769.67        

43-011-02-01-11 รายได้คา่แรงพนักงานรายวนั-ISC 3,337,267.23       3,337,267.23        

43-007-00-00-00 ขายเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ -                      -                       -                     -                 -                 -                        

ซือ้เคร่ืองใช้ส านักงานและอ่ืนๆ -                      -                       50,400.00            -                     -                 -                 50,400.00             

51-001-01-00-11 ซือ้สนิค้าส าเร็จรูป 76,818.94           -                       -                       -                     -                 -                 76,818.94             

52-001-07-00-11 ซือ้วตัถดุิบ-อปุกรณ์เยบ็ในประเทศ -                      -                       10,251.52            -                     -                 -                 10,251.52             

60-030-00-00-11 คา่ที่ปรึกษา -                      -                       -                       -                     -                 -                 -                        

60-051-00-00-11 จา่ยคา่เชา่ -                      -                       -                       -                     -                 -                 -                        

คา่บริการจา่ย (คา่แรงที่เรียกเก็บ IHL) 9,375.00              9,375.00               

ดอกเบีย้จา่ย -                        

เงินปันผลรับ 23,999,760.00     23,999,760.00      

รวม 76,818.94         -                  67,585,952.14    3,044,486.40     -             -              70,697,882.48     

บมจ.อินเตอร์ไฮด์

รายการ รวม

รายการในงบก าไรขาดทุน

Code

รายการในงบดุล

รายการระหว่างกัน

ส าหรับงวดไตรมาส ที่ 2/2559

sasitjup
Typewriter
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Code รายการ ชูว์แมนส์ IG ISC โมเดอร์นฟอร์ม คุณชุติมา คุณองอาจ รวม

10-001-02-01-01 ลกูหนีก้ารค้า -                    -                        17,044,263.95       6,126,087.28      -                 -                  23,170,351.23                      

10-001-05-15-02 ลกูหนีอ่ื้น -                    245,786.01           6,748,071.70         -                      -                 -                  6,993,857.71                         

10-001-06-01-01 ลกูหนีค้า่เคร่ืองจกัร -                    -                        -                          -                      -                 -                  -                                         

20-001-02-01-01 เจ้าหนีก้ารค้า 12,612.41         898,800.00 25,083.79               -                      -                 -                  936,496.20                            

20-001-08-02-32 เจ้าหนีอ่ื้น -                    -                        20,183.14               15,461.50           -                 -                  35,644.64                              

รวม 12,612.41       1,144,586.01      23,837,602.58      6,141,548.78     -              -              31,136,349.78                  

ชูว์แมนส์ IG ISC โมเดอร์นฟอร์ม คุณชุติมา คุณองอาจ

O-SHU1 O-ITG D-ISC D-MDF PT-H002 O-ONG1

43-009-01-00-11 รายได้อ่ืน -                    -                        -                          -                      -                 -                  -                                         

43-001-01-00-11 รายได้คา่เชา่ -                    -                        2,025,270.00         -                      -                 -                  2,025,270.00                         

43-002-01-00-11 รายได้คา่สาธารณูปโภค -                    29,706.55             252,014.53             -                      -                 -                  281,721.08                            

41-001-01-xx-11 รายได้จากการขายให้-ISC -                    -                        48,528,047.87       -                      -                 -                  48,528,047.87                      

41-001-01-xx-11 รายได้จากการขายให้-MDF -                    -                        5,925,118.50      -                 -                  5,925,118.50                         

41-001-01-xx-11 รายได้จากการขายให้-IG 122,672.40           122,672.40                            

43-011-00-00-00 รายได้อ่ืน Management Fee -                    400,000.00           3,071,428.93         -                      -                 -                  3,471,428.93                         

43-011-02-01-11 รายได้คา่แรงพนกังานรายวนั-ISC 3,877,740.71         3,877,740.71                         

43-007-00-00-00 ขายเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ -                    -                        -                          -                      -                 -                  -                                         

ซือ้เคร่ืองใช้ส านกังานและอ่ืนๆ -                    -                        24,400.00               -                      -                 -                  24,400.00                              

51-001-01-00-11 ซือ้สนิค้าส าเร็จรูป 11,787.30         1,408,400.00        141,918.29             -                      -                 -                  1,562,105.59                         

52-001-07-00-11 ซือ้วตัถดุบิ-อปุกรณ์เย็บในประเทศ -                    -                        34,464.50               -                      -                 -                  34,464.50                              

60-030-00-00-11 คา่ทีป่รึกษา -                    -                        -                          -                      -                 -                  -                                         

60-051-00-00-11 จา่ยคา่เชา่ -                    -                        -                          -                      -                  -                                         

คา่บริการจา่ย (คา่แรงทีเ่รียกเก็บ IHL) 52,508.14               52,508.14                              

ดอกเบีย้จา่ย 155,169.86       155,169.86                            

เงินปันผลรับ -                          -                                         

รวม 166,957.16      1,960,778.95      58,007,792.97      5,925,118.50     -              -              66,060,647.58                  

รายการในงบดุล

รายการระหว่างกัน

ส าหรับงวดไตรมาส ที่ 3/2559

บมจ.อินเตอร์ไฮด์

รายการ รวม

รายการในงบก าไรขาดทุน

Code

sasitjup
Typewriter
68



Code รายการ ชูว์แมนส์ IG ISC โมเดอร์นฟอร์ม คุณชุติมา คุณองอาจ รวม

10-001-02-01-01 ลกูหนีก้ารค้า 267,362.22              23,968,459.83            1,832,647.55     -                -                 26,068,469.60       

10-001-05-15-02 ลกูหนีอ่ื้น -                   11,405,180.74         5,208,682.08              -                     -                -                 16,613,862.82       

10-001-06-01-01 ลกูหนีค้า่เคร่ืองจกัร -                   -                           -                             -                     -                -                 -                         

20-001-02-01-01 เจ้าหนีก้ารค้า 1,990.20           4,023,628.00 60,780.76 -                -                 4,086,398.96         

20-001-08-02-32 เจ้าหนีอ่ื้น -                   -                           -                             21,400.00          -                -                 21,400.00              

รวม 1,990.20         15,696,170.96        29,237,922.67          1,854,047.55     -              -               46,790,131.38      

ชูว์แมนส์ IG ISC โมเดอร์นฟอร์ม คุณชุติมา คุณองอาจ

O-SHU1 O-ITG D-ISC D-MDF PT-H002 O-ONG1

43-009-01-00-11 รายได้อ่ืน -                   -                           -                             -                     -                -                 -                         

43-001-01-00-11 รายได้คา่เช่า -                   800,000.00              2,025,270.00              -                     -                -                 2,825,270.00         

43-002-01-00-11 รายได้คา่สาธารณปูโภค -                   563,972.29              275,540.90                 -                     -                -                 839,513.19            

41-001-01-xx-11 รายได้จากการขายให้-ISC -                   -                           57,063,288.44            -                     -                -                 57,063,288.44       

41-001-01-xx-11 รายได้จากการขายให้-MDF -                   -                           -                             1,919,124.92     -                -                 1,919,124.92         

43-011-00-00-00 รายได้อ่ืน Management Fee -                   600,000.00              2,948,805.55              -                     -                -                 3,548,805.55         

43-011-02-01-11 รายได้คา่แรงพนกังานรายวนั-ISC -                   249,871.24              4,460,468.39              -                     -                -                 4,710,339.63         

43-007-00-00-00 ขายเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ -                   33,223,228.93         -                             -                     -                -                 33,223,228.93       

ซือ้เคร่ืองใช้ส านกังานและอ่ืนๆ -                   -                           37,200.00                   -                -                 37,200.00              

51-001-01-00-11 ซือ้สินค้าส าเร็จรูป 1,860.00           2,920,400.00           9,054.00                     -                     -                -                 2,931,314.00         

52-001-07-00-11 ซือ้วตัถดุิบ-อปุกรณ์เย็บในประเทศ -                   -                           117,420.00                 -                     -                -                 117,420.00            

60-030-00-00-11 คา่ทีป่รึกษา -                   -                           -                             -                     -                -                 -                         

60-051-00-00-11 จ่ายคา่เช่า -                   -                           -                             -                     -                 -                         

คา่บริการจ่าย (คา่แรงทีเ่รียกเก็บ IHL) 70,914.39                   70,914.39              

ดอกเบีย้จ่าย 43,698.63                43,698.63              

เงินปันผลรับ 23,999,760.00            23,999,760.00       

รวม 1,860.00         38,401,171.09        91,007,721.67          1,919,124.92     -              -               131,329,877.68     

บมจ.อินเตอร์ไฮด์

รายการ รวม

รายการในงบก าไรขาดทุน

Code

รายการในงบดุล

รายการระหว่างกัน

ส าหรับงวดไตรมาส ที่ 4/2559

sasitjup
Typewriter
69



Code รายการ ชูว์แมนส์ IG ISC โมเดอร์นฟอร์ม คุณชุติมา คุณองอาจ รวม

10-001-02-01-01 ลกูหนีก้ารค้า -                     267,362.22             23,968,459.83      1,832,647.55     -                -                26,068,469.60               

10-001-05-15-02 ลกูหนีอ่ื้น -                     11,405,180.74        5,208,682.08        -                     -                -                16,613,862.82               

10-001-06-01-01 ลกูหนีค้า่เคร่ืองจกัร -                     -                         -                        -                     -                -                -                                 

20-001-02-01-01 เจ้าหนีก้ารค้า 1,990.20            4,023,628.00          60,780.76             -                     -                -                4,086,398.96                 

20-001-08-02-32 เจ้าหนีอ่ื้น -                     -                         -                        21,400.00          -                -                21,400.00                      

รวม 1,990.20          15,696,170.96      29,237,922.67     1,854,047.55    -             -             46,790,131.38            

ชูว์แมนส์ IG ISC โมเดอร์นฟอร์ม คุณชุติมา คุณองอาจ

O-SHU1 O-ITG D-ISC D-MDF PT-H002 O-ONG1

43-009-01-00-11 รายได้อ่ืน -                     -                         -                        -                     -                -                -                                 

43-001-01-00-11 รายได้คา่เชา่ -                     800,000.00             8,101,080.00        -                     -                -                8,901,080.00                 

43-002-01-00-11 รายได้คา่สาธารณปูโภค -                     593,678.84             1,078,934.53        -                     -                -                1,672,613.37                 

41-001-01-xx-11 รายได้จากการขายให้-ISC -                     -                         226,743,124.40    -                     -                -                226,743,124.40             

41-001-01-xx-11 รายได้จากการขายให้-MDF -                     -                         -                        13,421,620.72   -                -                13,421,620.72               

43-011-00-00-00 รายได้อ่ืน Management Fee -                     1,000,000.00          12,052,196.19      -                     -                -                13,052,196.19               

43-011-02-01-11 รายได้คา่แรงพนักงานรายวนั-ISC -                     249,871.24             15,214,745.44      -                     -                -                15,464,616.68               

43-007-00-00-00 ขายเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ -                     33,223,228.93        -                        -                     -                -                33,223,228.93               

ซือ้เคร่ืองใช้ส านักงานและอ่ืนๆ -                     131,200.00           -                     131,200.00                    

51-001-01-00-11 ซือ้สนิค้าส าเร็จรูป 94,367.44          4,328,800.00          150,972.29           -                     -                -                4,574,139.73                 

52-001-07-00-11 ซือ้วตัถดุิบ-อปุกรณ์เยบ็ในประเทศ -                     -                         174,444.02           -                     -                -                174,444.02                    

60-030-00-00-11 คา่ที่ปรึกษา -                     -                         -                        -                     -                -                -                                 

60-051-00-00-11 จา่ยคา่เชา่ -                     -                         -                        -                     -                -                -                                 

คา่บริการจา่ย (คา่แรงที่เรียกเก็บ IHL) -                     -                         132,797.53           -                     -                -                132,797.53                    

ดอกเบีย้จา่ย 155,169.86        43,698.63               -                        -                     -                -                198,868.49                    

เงินปันผลรับ -                     -                         47,999,520.00      -                     -                -                47,999,520.00               

รวม 249,537.30       40,239,277.64      311,779,014.40   13,421,620.72   -             -             365,689,450.06          

รายการในงบดุล

รายการระหว่างกัน

ส าหรับงวดไตรมาส ที่ 1-4/2559

บมจ.อินเตอร์ไฮด์

รายการ รวม

รายการในงบก าไรขาดทุน

Code

sasitjup
Typewriter
70
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รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 
 

คณะกรรมการบริษทั อินเตอร์ไฮด์ จ  ากัด (มหาชน) ได้จดัให้มีงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะ
การเงิน และผลการด าเนินงานของบริษทั ส าหรับปี 2559 ภายใตพ้ระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 และกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และคณะกรรมการ เป็นผูรั้บผิดชอบต่องบ
การเงินของบริษัทฯ ท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี โดยขอยืนยนัว่างบการเงินดังกล่าวจดัท าข้ึนตาม
มาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสม และถือปฏิบติั
อย่างสม ่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมดัระวงั และประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการจดัท า รวมทั้งมีการ
เปิดเผยขอ้มูลส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

งบการเงินของบริษทัไดรั้บการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทั คือบริษทั ส านกังาน อีวาย 
จ ากดั โดยในการตรวจสอบนั้นคณะกรรมการบริษทัฯ ได้สนับสนุนขอ้มูล และเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้
ผูส้อบบญัชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผูส้อบ
บญัชีไดป้รากฏในรายงานผูส้อบบญัชีซ่ึงแสดงไวใ้นรายงายประจ าปีแลว้ 

 

คณะกรรมการได้จดัให้มีการด ารงรักษาไวซ่ึ้งระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล เพื่อให้
มัน่ใจไดอ้ยา่งมีเหตุผลวา่การบนัทึกขอ้มูลทางบญัชีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอท่ีจะด ารงรักษา
ไวซ่ึ้งทรัพยสิ์น และเพื่อใหท้ราบจุดอ่อนเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดการทุจริตหรือการด าเนินการท่ีผิดปกติอยา่ง
มีสาระส าคญั 

 

คณะกรรมการบริษทัฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการท่ีไม่เป็น
ผูบ้ริหารเป็นผูดู้แลรับผิดชอบเก่ียวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน การ
ปฏิบติัตามกฎหมาย และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัเร่ืองน้ีปรากฏในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงแสดงไวใ้นรายงานประจ าปีแลว้ 

 

คณะกรรมการมีความเห็นวา่ ระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯโดยรวม อยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจ 
และสามารถสร้างความเช่ือมัน่ อย่างมีเหตุผลต่อความเช่ือถือไดข้องงบการเงินของบริษทัฯ ณ  วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 

 

 

 

 

 

 

                                                                           (นายองอาจ ด ารงสกลุวงษ)์ 
                                                                 กรรมการผูจ้ดัการ 
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ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะห์ฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน 
 

สรุปสำระส ำคัญและภำพรวมผลกำรด ำเนินงำนในปีทีผ่่ำนมำ 
 

               อุตสาหกรรมยานยนตไ์ทย มีการพฒันาการต่อเน่ืองกวา่ 50 ปี และมีความสามารถดา้นการผลิตสูงสุด
ในอาเซียน ทั้งในยอดจ าหน่ายยานยนตใ์นประเทศและการประกอบรถยนตข์ยายตวัอยา่งต่อเน่ืองทั้งในดา้นการ
ผลิต การตลาด การจา้งงาน การพฒันาเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมต่อเน่ืองอ่ืน ๆ ประเทศไทยถือเป็นฐานการ
ผลิตของผูผ้ลิตยานยนตท์ัว่โลก และเป็นฐานการผลิตรถยนตปิ์กอพัและรถจกัรยานยนตอ์นัดบัตน้ ๆ ของโลก ซ่ึง
ทางรัฐบาลไดต้ั้งเป้าในการท่ีจะผลิตรถยนตใ์หไ้ด ้3 ลา้นคนัต่อปี ภายปี พ.ศ. 2562  
 ส าหรับแนวโนม้ตลาดรถยนตใ์นปี พ.ศ. 2560 คาดวา่ตลาดรถยนต์จะมีโอกาสฟ้ืนตวัมากข้ึนจากปัจจยั
บวกหลายดา้น ท าใหผู้บ้ริโภคในกลุ่มรายไดป้านกลาง กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มธุรกิจ มีก าลงัซ้ือมากข้ึน ประเภท
รถยนตท่ี์คาดวา่จะมีโอกาสปรับตวัไดดี้กวา่กลุ่มอ่ืนก็คือ รถยนตน์ัง่ขนาดเล็ก เพราะโครงการรถยนตค์นัแรกจะ
ครบสัญญาถือครอง 5 ปี ในปี พ.ศ. 2560 และจะท าให้ผูบ้ริโภคมีโอกาสในการเปล่ียนรถยนตค์นัใหม่ โดยมีการ
ส ารวจวา่ผูบ้ริโภคท่ีเขา้ร่วมโครงการรถยนตค์นัแรกจะซ้ือรถยนตค์นัใหม่ หลงัจากท่ีหมดโครงการแลว้อยูท่ี่ร้อย
ละ 10 -20  คิดเป็นตวัเลขประมาณ 1.25 – 2.5 แสนคนั ส่งผลให้ตลาดรวมรถยนตใ์นประเทศปี 2560 มีโอกาส
ขยายตวัร้อยละ 2 ถึง 6 คิดเป็นยอดขายรถยนต ์770,000 ถึง 800,000 คนั 

 
รำยได้จำกกำรประกอบธุรกจิ  

(ล้ำนบำท) 
ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

รำยได้ % รำยได้ % รำยได้ % 

รายไดจ้ากอุตสาหกรรมยานยนต ์ 1,637 84% 1,977 82% 1,395 75% 
รายไดท่ี้มิใช่จากอุตสาหกรรมยานยนต ์ 306 16% 318 13% 457 24% 

รายไดอ่ื้น 9 0% 112 5% 11 1% 

รวม 1,952 100% 2,407 100% 1,863 100% 
 

                  ปี 2559 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากอุตสาหกรรมยานยนต ์ลดลง 340 ลา้นบาทจากปี 2558  หรือลดลงร้อยละ 
17.20 ในขณะท่ีรายไดท่ี้มิใช่จากอุตสาหกรรมยานยนต์ลดลง  12 ลา้นบาทจากปี 2558 หรือปรับลดลงร้อยละ 
3.77  
  

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร    
(ล้ำนบำท) 

ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

รำยได้ % รำยได้ % รำยได้ % 

รายไดจ้ากการขายในประเทศ 1,326 68% 1,698 74% 1,423 77% 
รายไดจ้ากการขายต่างประเทศ 617 32% 597 26% 429 23% 

รวม 1,943 100% 2,295 100% 1,852 100% 
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กำรวเิครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน  
 

ผลการด าเนินงาน ปี 2559 งบการเงินรวมของบริษทัฯ มีก าไรสุทธิ  191.27  ลา้นบาท เปรียบเทียบกบั
ช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงมีก าไรสุทธิ 201.78 ลา้นบาท  ก าไรสุทธิลดลง 10.51 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 5.21  
อยา่งไรก็ตาม ก าไรสุทธิของปี 2558 จ านวน 201.78 ลา้นบาทประกอบดว้ย ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน 96.78 
ลา้นบาท และ การโอนกลบัส ารองเผื่อผลเสียหายท่ีไดต้ั้งไว ้จ  านวน 105 ลา้นบาท ดงันั้นหากเปรียเทียบ ก าไร
สุทธิจากการด าเนินงานแลว้จะเห็นวา่ ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานในปี 2559 เพิ่มข้ึนจากปีก่อนเป็นจ านวนเงิน 
94.49 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 97.63 อนัเป็นผลจากปัจจยัดงัต่อไปน้ี 
 
รำยได้ 

รายไดจ้ากการขายและบริการรวมปี  2559  เท่ากบั 1,943.20 ลา้นบาท เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
ท่ีมีรายได้จากการขายและบริการเท่ากบั 2,295.10 ลา้นบาท ลดลง 351.90 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 
15.33  ซ่ึงเป็นผลมาจากตลาดรถยนตท่ี์ซบเซาลง 
 
ค่ำใช้จ่ำย 
 ต้นทุนขำยและบริกำร   

ตน้ทุนขายและบริการปี 2559 เท่ากบั 1,550.68  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 79.80 ของรายไดจ้ากการขาย
และบริการ เปรียบเทียบกบัปีก่อนซ่ึงมีตน้ทุนขายและบริการเท่ากบั 1,986.80 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 86.57 ของ
รายไดจ้ากการขายและบริการ โดยปัจจยัหลกัยงัคงมาจากภาวะตน้ทุนค่าวตัถุดิบในส่วนของหนงัดิบท่ีปรับลดลง 
ส่งผลให้ก าไรขั้นตน้เม่ือเทียบกบัรายไดจ้ากการขายและบริการในปี 2559 ปรับเพิ่มข้ึนจากปี 2558 ซ่ึงอยุท่ี่ร้อย
ละ 13.43 เป็นร้อยละ 20.20  
 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริหำร 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารปี 2559 มีจ านวน 138.84  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 7.14  ของรายได้
จากการขายและบริการ เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนท่ีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเท่ากบั 130.73 ลา้น
บาท คิดเป็นร้อยละ 5.70  ของรายได้จากการขายและบริการ ซ่ึงบริษทัฯ มียอดขายท่ีลดลงจากปีก่อน ท าให้
ค่าใชจ่้ายดงักล่าวปรับเพิ่มข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัยอดขายท่ีลดลง 
 ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน   

ค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษทัฯ ในปี 2559 เท่ากบั 36.06 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2558 จ  านวน 2.52 
ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.54  ทั้งน้ี เน่ืองจากในปี 2559 บริษทัฯ มีการปรับเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินท าให้
มีอตัราดอกเบ้ียท่ีลดลง นอกจากน้ีบริษทัฯ รับรู้ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเป็นจ านวนเงิน 5.32 ลา้นบาท โดยเป็น
การรับรู้ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนแลว้จ านวน 5.61 ลา้นบาท และขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่
เกิดข้ึนจ านวน 0.29 ล้านบาท ซ่ึงเป็นผลจากการท่ีค่าเงินบาทแข็งค่าข้ึนจากระดบัท่ี 36 บาท/เหรียญสหรัฐใน
ตอนตน้ปี มาอยูท่ี่ระดบั 34-35 บาท/เหรียญสหรัฐ ในระหวา่งปีน้ี 
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กำรวเิครำะห์ฐำนะทำงกำรเงิน 
 
สินทรัพย์  
 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยห์ลกั ประกอบดว้ย เงินสด ลูกหน้ี สินคา้คงเหลือ และท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ์ โดยสินทรัพยร์วมของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2559 มีมูลค่าเท่ากบั 2,740.03 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 
69.22 ลา้นบาท จากปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 2.59 โดยเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 
  
 เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 

ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2559 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัฯ มีมูลค่าเท่ากบั 56.26 ลา้นบาท 
เพิ่มข้ึนจากส้ินปี 2558 จ  านวน 24.38 ลา้นบาท 
 ลูกหนีก้ำรค้ำสุทธิ  

ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2559 ลูกหน้ีการคา้สุทธิของบริษทัฯ มีมูลค่าเท่ากบั 207.21 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปี 
2558 จ  านวน 128.41 ลา้นบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 38.26  เน่ืองจากประสิทธิภาพการบริหารหน้ี ประกอบ
กบัยอดขายลดลง ท าใหย้อดคงคา้งปรับลดลง 
 สินค้ำคงเหลอืสุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2559 สินคา้คงเหลือสุทธิของบริษทัฯ มีมูลค่าเท่ากบั 666.96 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากส้ิน
ปี 2557 จ  านวน 4.36 ลา้นบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 0.65   
หนีสิ้น  
 ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2559 บริษทัฯ มีหน้ีสินรวม 1,466.36 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปี 2558 เป็นจ านวน 
72.27 ลา้นบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 4.70  โดยหน้ีสินรวมดงักล่าวประกอบดว้ยหน้ีสินหมุนเวียน จ านวน 
1,094.74 ลา้นบาท และหน้ีสินระยะยาว จ านวน 371.62 ลา้นบาท  
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2559 บริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุน้ 1,273.67 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากส้ินปี 2558  เป็น
จ านวน 141.49 ลา้นบาท คิดเป็นการเพิ่มข้ึนร้อยละ 12.49  ดงัน้ี  
 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
(ล้ำนบำท) 

ทุนเรือนหุ้น 
ส่วนเกินมูลค่า

หุ้น 
ส ารองตาม
กฎหมาย 

ก าไรสะสมยงั
ไม่ไดจ้ดัสรร 

รวม 

ยอดยกมา 419.998 211.584 44.000 456,590 1,132.173 
เพ่ิมส ารองตามกฎหมาย - - 10.000 (10.000) -  

หุ้นปันผล 69.999 - - (69.999) - 
เงินปันผลจ่าย - - - (49.778) (49.778) 
ก าไรส าหรับปี - - - 191.272 191.272 

รวม 489.998 221.584 54.000 518.085 1,273.667 
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ค่ำตอบแทนของผู้สอบบญัชี 
 
 บริษทัฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีใหแ้ก่ บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั จ านวน 1,618,000 บาท 
โดยเป็นค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ทั้งจ  านวน  ทั้งน้ี บริษทัฯ ไมมี่
ภาระค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) ท่ีช าระใหแ้ก่ผูส้อบบญัชี ส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั และ
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดัแต่อยา่งใด 



 

 

บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำน และ งบกำรเงินรวม 
31 ธนัวำคม 2559 



 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ำกดั (มหำชน) 

ความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) ซ่ึง
ประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงกำร
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบ     
งบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั และไดต้รวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ
บริษทั อินเตอร์ไฮด์ จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขำ้พเจำ้เห็นวำ่งบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั อินเตอร์ไฮด์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพำะของบริษทั อินเตอร์ไฮด ์
จ ำกดั (มหำชน) โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นส่วนของ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำก
กลุ่มบริษทัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวชิำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวชิำชีพบญัชีในพระบรม
รำชูปถมัภ ์ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณ
อ่ืนๆ ตำมท่ีระบุในขอ้ก ำหนดนั้นดว้ย ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสม
เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำงๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิำชีพของขำ้พเจำ้                              
ในกำรตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบ                      
งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับ
เร่ืองเหล่ำน้ี  
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ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตำมควำมรับผิดชอบท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการ
ตรวจสอบงบการเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมควำมรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย กำรปฏิบติังำน
ของขำ้พเจำ้ไดร้วมวธีิกำรตรวจสอบท่ีออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ผลของวิธีกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมวธีิกำรตรวจสอบ
ส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินโดยรวม 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ พร้อมวธีิกำรตรวจสอบส ำหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

รายได้จากการขายสินค้าผลิตภัณฑ์หนัง และบริการ 

เน่ืองจำกกำรขำยสินคำ้และบริกำรเป็นรำยกำรบญัชีท่ีมีมูลค่ำท่ีเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินอยำ่งมำก และเป็น
รำยกำรท่ีส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทัโดยตรง นอกจำกน้ี กลุ่มบริษทัมีรำยกำรขำยและ
บริกำรทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ โดยมีเง่ือนไขทำงกำรคำ้ท่ีแตกต่ำงกนั ดว้ยเหตุน้ีขำ้พเจำ้จึงใหค้วำมส ำคญั
ต่อกำรรับรู้รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำรของกลุ่มบริษทั โดยเฉพำะเร่ืองงวดเวลำกำรรับรู้รำยได ้

ขำ้พเจำ้ไดป้ระเมินและทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรำยได ้โดยสอบถำม
ผูรั้บผิดชอบ ท ำควำมเขำ้ใจและเลือกตวัอยำ่งมำสุ่มทดสอบกำรปฏิบติัตำมกำรควบคุมส ำคญัท่ีกลุ่มบริษทัออกแบบ
ไว ้ขำ้พเจำ้ไดสุ่้มตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรขำยและบริกำรท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งปีและในช่วงใกลส้ิ้น                                     
รอบระยะเวลำบญัชี สอบทำนใบลดหน้ีท่ีกลุ่มบริษทัออกภำยหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลำบญัชี และวเิครำะห์
เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้และบริกำร  

สินค้าคงเหลือ 

บญัชีสินคำ้คงเหลือเป็นบญัชีท่ีมีสำระส ำคญัต่องบกำรเงิน โดยมีมูลค่ำ ณ ส้ินปี 2559 คิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 24 
ต่อมูลค่ำสินทรัพยร์วมของกลุ่มบริษทั นอกจำกน้ี สินคำ้คงเหลือของกลุ่มบริษทัมีควำมหลำกหลำยและมีจ ำนวนมำก
รำยกำร ประกอบกบัรำคำของวตัถุดิบหลกัมีควำมผนัผวนตำมรำคำตลำดโลก จึงอำจมีควำมเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่ำของ
ตน้ทุนสินคำ้คงเหลือ 
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ขำ้พเจำ้ไดป้ระเมินและทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรสินคำ้คงเหลือ           
ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจนบัสินคำ้คงเหลือและกำรค ำนวณตน้ทุนสินคำ้คงเหลือ โดยกำรสอบถำมผูรั้บผดิชอบ                                                
ท ำควำมเขำ้ใจและเลือกตวัอยำ่งมำสุ่มทดสอบกำรปฏิบติัตำมกำรควบคุมส ำคญัท่ีกลุ่มบริษทัออกแบบไว ้และได้
เขำ้ร่วมสังเกตกำรณ์กำรตรวจนบัสินคำ้คงเหลือของกลุ่มบริษทั นอกจำกน้ี ขำ้พเจำ้ไดว้เิครำะห์เปรียบเทียบตน้ทุน
สินคำ้หลกัในกลุ่มสินคำ้แต่ละประเภท และตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรซ้ือวตัถุดิบหลกัในช่วงใกล ้                              
ส้ินรอบระยะเวลำบญัชี เพื่อพิจำรณำหำควำมผดิปกติท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรค ำนวณตน้ทุนสินคำ้คงเหลือ 

ค่าเผ่ือการลดลงของมลูค่าสินค้าคงเหลือ 

กำรประมำณกำรค่ำเผือ่กำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือตำมท่ีเปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 9 
จ ำเป็นตอ้งอำศยัดุลยพินิจและกำรประมำณกำรจำกประสบกำรณ์ของฝ่ำยบริหำรค่อนขำ้งมำก โดยเฉพำะในส่วน
ของกำรประมำณกำรค่ำเผือ่กำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือส ำหรับสินคำ้ท่ีลำ้สมยัหรือเส่ือมสภำพ                                     
ซ่ึงกำรประมำณดงักล่ำวข้ึนอยูก่บักำรวเิครำะห์วงจรอำยขุองสินคำ้ กำรแข่งขนัทำงกำรตลำด และสภำพเศรษฐกิจ
และอุตสำหกรรม จึงอำจมีควำมเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่ำค่ำเผือ่กำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ 

ขำ้พเจำ้ไดป้ระเมินวธีิกำรและขอ้สมมติท่ีฝ่ำยบริหำรใชใ้นกำรพิจำรณำค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ 
โดยท ำควำมเขำ้ใจเกณฑท่ี์ใชใ้นกำรพิจำรณำค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ รวมถึงสอบทำนควำมสม ่ำเสมอ
ของกำรใชเ้กณฑด์งักล่ำว และเหตุผลส ำหรับกำรรับรู้ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือแบบเฉพำะเจำะจง 
วเิครำะห์เปรียบเทียบขอ้มูลระยะเวลำกำรถือครองและกำรเคล่ือนไหวของสินคำ้คงเหลือเพื่อระบุถึงกลุ่มสินคำ้ท่ีมี
ขอ้บ่งช้ีวำ่มีกำรหมุนเวยีนของสินคำ้ท่ีชำ้กวำ่ปกติ และวเิครำะห์เปรียบเทียบจ ำนวนเงินสุทธิท่ีกิจกำรไดรั้บจำกกำร
ขำยสินคำ้ภำยหลงัวนัท่ีในงบกำรเงินกบัรำคำทุนของสินคำ้คงเหลือ 

ข้อมูลอืน่  

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรำยงำนนั้น) 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะกำรให ้                                        
ควำมเช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 
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ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน คือ กำรอ่ำนและพิจำรณำวำ่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้หรือไม่ หรือปรำกฎวำ่
ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ หำกในกำรปฏิบติังำนดงักล่ำว ขำ้พเจำ้สรุปไดว้ำ่ขอ้มูลอ่ืน
แสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัแลว้ ขำ้พเจำ้จะตอ้งรำยงำนขอ้เท็จจริงนั้น ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่พบวำ่มีเร่ือง
ดงักล่ำวท่ีตอ้งรำยงำน 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากับดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำน                                 
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพื่อใหส้ำมำรถจดัท ำ     
งบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลำด 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ผูบ้ริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
กำรเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่ำว และกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกิจกำร
ท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ือง เวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทั  

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผดิพลำด และเสนอ
รำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยูด่ว้ย ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมัน่ใน
ระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัวำ่กำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจพบ
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลำดและถือวำ่มีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์อยำ่งสมเหตุสมผลไดว้ำ่รำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรำยกำร
หรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินจำกกำรใชง้บกำรเงินเหล่ำน้ี 
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ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ใชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยีย่ง                                               
ผูป้ระกอบวชิำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินควำมเส่ียงท่ีอำจมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน                     
ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผดิพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวธีิกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ               
ควำมเส่ียงเหล่ำนั้น และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นกำรแสดง
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำก                              
กำรทุจริตจะสูงกวำ่ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผดิพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลง
เอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล กำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมขอ้เทจ็จริงหรือ                      
กำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

• ท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธีิกำรตรวจสอบให้
เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของ                             
กำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชี
และกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหำรจดัท ำ 

• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำร                                
และสรุปจำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำร                                                 
ด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่ หำกขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะตอ้งให้
ขอ้สังเกตไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบกำรเงิน หรือหำกเห็น
วำ่กำรเปิดเผยดงักล่ำวไม่เพียงพอ ขำ้พเจำ้จะแสดงควำมเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ข้ึนอยูก่บั
หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อยำ่งไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยุดกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองได ้

• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวำ่งบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่ 

• รวบรวมเอกสำรหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอยำ่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำร                     
หรือของกิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ขำ้พเจำ้รับผดิชอบ                                             
ต่อกำรก ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบ                  
แต่เพียงผูเ้ดียวต่อควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 



 

6 

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้
ประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบกำรควบคุมภำยในซ่ึงขำ้พเจำ้
ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้  ำรับรองแก่ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลวำ่ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ควำมเป็นอิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่มีเหตุผลท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำวำ่กระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ีขำ้พเจำ้ใช้
เพื่อป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ 

จำกเร่ืองทั้งหลำยท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีไวใ้น
รำยงำนของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัห้ำมไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่ำวต่อสำธำรณะ หรือใน
สถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดข้ึน ขำ้พเจำ้พิจำรณำวำ่ไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้ เพรำะกำรกระท ำ
ดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลวำ่จะมีผลกระทบในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สีย
สำธำรณะจะไดจ้ำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 

ผูส้อบบญัชีท่ีรับผดิชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบัน้ีคือ นำงสำววธู ขยนักำรนำวี 

วธู ขยนักำรนำวี 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5423 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 27 กุมภำพนัธ์ 2560 



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 56,261,063        31,878,140        35,682,349        26,940,343        

เงินลงทุนชัว่คราว - หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด 31,487,678        16,767,427        -                         -                         

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 8 207,208,178      335,616,794      200,474,801      318,156,534      

สินคา้คงเหลือ 9 666,957,209      671,322,309      604,557,037      588,678,227      

เงินจ่ายล่วงหนา้คา่ซ้ือวตัถุดิบและอะไหล่ -                         6,056,456          -                         6,056,456          

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 11,562,278        8,723,023          7,411,329          8,015,445          

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 973,476,406      1,070,364,149   848,125,516      947,847,005      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                         -                         59,999,560        19,999,800        

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 1,753,589,917   1,586,845,389   1,694,521,142   1,555,974,042   

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 12 4,822,520          4,136,048          4,609,098          2,964,916          

เงินจ่ายล่วงหนา้คา่ซ้ือเคร่ืองจกัร -                         192,600             -                         192,600             

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 21 7,154,937          5,701,969          5,775,755          4,774,721          

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 984,553             3,567,374          980,773             3,564,314          

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,766,551,927   1,600,443,380   1,765,886,328   1,587,470,393   

รวมสินทรัพย์ 2,740,028,333   2,670,807,529   2,614,011,844   2,535,317,398   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั อนิเตอร์ไฮด์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม 



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น

   จากสถาบนัการเงิน 13 436,000,000      510,981,324      436,000,000      510,981,324      

เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท 13 221,116,865      417,291,795      221,116,865      417,291,795      

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 14 228,500,489      191,756,395      207,344,494      161,388,348      

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน

   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 15 2,323,731          7,985,195          2,323,731          7,985,195          

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนด

   ช าระภายในหน่ึงปี 16 171,448,444 147,055,111 171,448,444 147,055,111

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 21,760,571        3,808,903          21,379,986        3,593,474          

ส ารองคา่เผ่ือผลเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน 27.6 7,961,546          -                         7,961,546          -                         

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 5,631,037          7,669,853          5,336,484          7,854,036          

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,094,742,683   1,286,548,576   1,072,911,550   1,256,149,283   

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก

   ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 15 9,474,453          11,880,535        9,474,453          11,880,535        

เงินกูย้ืมระยะยาว  - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด

   ช าระภายในหน่ึงปี 16 342,684,000      220,286,648      342,684,000      220,286,648      

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 17 17,127,834        16,416,895        14,848,569        14,069,232        

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 2,332,572          3,501,650          2,332,572          3,501,650          

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 371,618,859      252,085,728      369,339,594      249,738,065      

รวมหนีสิ้น 1,466,361,542   1,538,634,304   1,442,251,144   1,505,887,348   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษทั อนิเตอร์ไฮด์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย



งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 18

   ทุนจดทะเบียน

      หุ้นสามญั 594,998,274 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท

      (2558: หุ้นสามญั 419,999,076 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท) 594,998,274      419,999,076      594,998,274      419,999,076      

   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มลูคา่แลว้

      หุ้นสามญั 489,998,113 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท

      (2558: หุ้นสามญั 419,998,782 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท) 489,998,113      419,998,782      489,998,113      419,998,782      

ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 211,584,110      211,584,110      211,584,110      211,584,110      

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้

      ส ารองตามกฎหมาย - บริษทัฯ 19 52,000,000        42,000,000        52,000,000        42,000,000        

      ส ารองตามกฎหมาย - บริษทัยอ่ย 2,000,000          2,000,000          -                         -                         

   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 518,084,568      456,590,333      418,178,477      355,847,158      

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,273,666,791   1,132,173,225   1,171,760,700   1,029,430,050   

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,740,028,333   2,670,807,529   2,614,011,844   2,535,317,398   

-                     -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษทั อนิเตอร์ไฮด์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

(หน่วย: บาท)



หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

ก ำไรขำดทุน:

รำยได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 22 1,943,202,199   2,295,097,184    1,686,247,725    1,951,282,951     
รายไดอ่ื้น
   ก  าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 5,321,055          -                          5,321,055           -                           
   เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 6, 10 -                         -                          47,999,520         125,998,740        
   โอนกลบัส ารองเผ่ือผลเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากขอ้กล่าวหา 27.7 -                         105,000,000       -                          105,000,000        
   อ่ืนๆ 8,927,053          6,606,356           36,902,733         27,993,371          

รวมรำยได้ 1,957,450,307   2,406,703,540    1,776,471,033    2,210,275,062     

ค่ำใช้จ่ำย

ตน้ทุนขายและบริการ 1,550,684,220   1,986,798,968    1,375,289,613    1,796,164,327     
คา่ใชจ่้ายในการขาย 36,370,772        31,570,983         32,445,672         26,697,548          
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 102,469,627 99,163,049 99,704,169         94,914,062          
คา่ใชจ่้ายอ่ืน 27.6 7,961,546 -                      7,961,546           -                           
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน -                     22,827,801 -                          22,812,213          

รวมค่ำใช้จ่ำย 1,697,486,165   2,140,360,801    1,515,401,000    1,940,588,150     

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 259,964,142      266,342,739       261,070,033       269,686,912        
คา่ใชจ่้ายทางการเงิน -36,057,353 -38,581,622 (36,254,811)        (38,580,495)         

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 223,906,789      227,761,117       224,815,222       231,106,417        

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 21 -32,635,123 -25,982,617 (32,706,472)        (25,469,020)         

ก ำไรส ำหรับปี 191,271,666      201,778,500       192,108,750       205,637,397        

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                         -                          -                          -                           

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 191,271,666      201,778,500       192,108,750       205,637,397        

ก ำไรต่อหุ้น 23

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.39                   0.41                    0.39                    0.42                     
ก าไรต่อหุน้ปรับลด 0.38                   0.41                    0.38                    0.42                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั อนิเตอร์ไฮด์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: บาท)
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2559

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร



บริษทั อินเตอร์ไฮด์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2559

(หน่วย: บาท)

ทนุเรือนหุน้ท่ีออก ส่วนเกิน ส ารองตามกฎหมาย - ส ารองตามกฎหมาย -
และช าระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั บริษทัฯ บริษทัยอ่ย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2558 419,998,782             211,584,110             42,000,000               2,000,000                 422,811,346             1,098,394,238          
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26) -                                -                                -                                -                                (167,999,513)            (167,999,513)            
ก าไรส าหรับปี -                                -                                -                                -                                201,778,500             201,778,500             
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                                -                                -                                -                                -                                -                                
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                                -                                -                                -                                201,778,500             201,778,500             
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2558 419,998,782             211,584,110             42,000,000               2,000,000                 456,590,333             1,132,173,225          

-                                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2559 419,998,782             211,584,110             42,000,000               2,000,000                 456,590,333             1,132,173,225          
โอนก าไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 19) -                                -                                10,000,000               -                                (10,000,000)              -                                
หุน้ปันผล (หมายเหตุ 18, 26) 69,999,331               -                                -                                -                                (69,999,331)              -                                
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26) -                                -                                -                                -                                (49,778,100)              (49,778,100)              
ก าไรส าหรับปี -                                -                                -                                -                                191,271,666             191,271,666             
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                                -                                -                                -                                -                                -                                
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                                -                                -                                -                                191,271,666             191,271,666             
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2559 489,998,113             211,584,110             52,000,000               2,000,000                 518,084,568             1,273,666,791          

-                                
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

จดัสรรแลว้ 

งบกำรเงนิรวม
ก าไรสะสม



ทุนเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ -
และช ำระแลว้ มลูคำ่หุ้นสำมญั ส ำรองตำมกฎหมำย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 419,998,782             211,584,110             42,000,000               318,209,274             991,792,166             
เงินปันผลจ่ำย (หมำยเหตุ 26) -                               -                               -                               (167,999,513)           (167,999,513)           
ก ำไรส ำหรับปี -                               -                               -                               205,637,397             205,637,397             
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปี -                               -                               -                               -                               -                               
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับปี - - - 205,637,397             205,637,397             
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 419,998,782             211,584,110             42,000,000               355,847,158             1,029,430,050          

-                               

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 419,998,782             211,584,110             42,000,000               355,847,158             1,029,430,050          
โอนก ำไรสะสมท่ียงัไมจ่ดัสรรเป็นส ำรองตำมกฎหมำย (หมำยเหตุ 19) -                               -                               10,000,000               (10,000,000)             -                               
หุ้นปันผล (หมำยเหตุ 18, 26) 69,999,331               -                               -                               (69,999,331)             -                               
เงินปันผลจ่ำย (หมำยเหตุ 26) -                               -                               -                               (49,778,100)             (49,778,100)             
ก ำไรส ำหรับปี -                               -                               -                               192,108,750             192,108,750             
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปี -                               -                               -                               -                               -                               
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับปี - - - 192,108,750             192,108,750             
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 489,998,113             211,584,110             52,000,000               418,178,477             1,171,760,700          

-                               
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

บริษทั อนิเตอร์ไฮด์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น (ต่อ)

ก ำไรสะสม

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินเฉพาะกจิการ
(หน่วย: บำท)



2559 2558 2559 2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนนิงาน
ก ำไรก่อนภำษี 223,906,789      227,761,117       224,815,222       231,106,417        
รำยกำรปรับกระทบยอดก ำไรก่อนภำษีเป็นเงินสดรับ (จ่ำย)
   จำกกิจกรรมด ำเนินงำน
   ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 148,197,688 147,851,150 140,520,955       142,121,504        
   ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) (63,229)             3,127,848          (63,229)               3,127,848            
   ตดัจ  ำหน่ำยลูกหน้ีกำรคำ้ 85,617               -                         85,617                -                          
   กำรปรับลดสินคำ้คงเหลือเป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ 7,476,383          4,851,957          4,745,393           2,355,460            
   ตดัจ  ำหน่ำยภำษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ำย 88,953               -                         -                         -                          
   ก  ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุชัว่ครำว (133,106)           (111,894)            -                         -                          
   (ก ำไร) ขำดทนุจำกกำรจ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำย
      เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (1,126,934)         207,538             (5,994,921)          207,538               
   ส ำรองผลประโยชนร์ะยะยำวของพนกังำน 2,250,371          2,137,146          1,875,356           1,745,931            
   โอนกลบัส ำรองเผ่ือผลเสียหำยท่ีอำจเกิดข้ึนจำกขอ้กล่ำวหำ -                        (105,000,000)     -                         (105,000,000)       
   (ก ำไร) ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (2,375,146)         5,102,553          (2,375,146)          5,102,553            
   เงินปันผลรับจำกบริษทัยอ่ย -                        -                         (47,999,520)        (125,998,740)       
   ตดัจ  ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,949,658          -                         2,099,658           -                          
   กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรมของสญัญำแลกเปล่ียน
       อตัรำดอกเบ้ียเงินกูแ้ละสญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ (1,179,060)         3,501,650          (1,179,060)          3,501,650            
   ส ำรองค่ำเผ่ือผลเสียหำยท่ีอำจเกิดข้ึน 7,961,546          -                         7,961,546           -                          
   ค่ำใชจ่้ำยดอกเบ้ีย 34,528,393 31,504,274 34,725,851         31,503,147          
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด ำเนินงำน 422,567,923      320,933,339       359,217,722       189,773,308        
สินทรัพยด์ ำเนินงำน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   เงินลงทนุชัว่ครำว - หลกัทรัพยเ์พ่ือคำ้ -14,587,145 2,344,467 -                         -                          
   ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 127,967,473 -238,577 117,165,590       (12,106,213)         
   สินคำ้คงเหลือ 2,945,173 -58,899,130 (14,567,747)        (45,444,229)         
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน -2,244,487 4,746,358 657,248              4,987,686            
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -1,709,447 -3,023,073 (1,708,727)          (2,096,812)           
หน้ีสินด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 34,081,306 30,483,498 43,293,359         29,084,963          
   จ่ำยผลประโยชนร์ะยะยำวของพนกังำน -1,539,429 -551,395 (1,096,020)          -475,798
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน -2,038,816 (555,009)            -2,517,552 471,641               
เงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 565,442,551      295,240,478       500,443,873       164,194,546        
   จ่ำยดอกเบ้ีย -34,388,131 -31,910,281 (34,585,589)        (31,909,154)         
   จ่ำยภำษีเงินได้ -16,810,164 -6,511,471 (15,964,143)        (4,814,454)           
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนนิงาน 514,244,256      256,818,726       449,894,141       127,470,938        

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

บริษทั อินเตอร์ไฮด์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บำท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ำยเพ่ือลงทนุในบริษทัยอ่ย -                        -                         (39,999,760)        -                          
เงินปันผลรับจำกบริษทัยอ่ย -                        -                         47,999,520         125,998,740        
ซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (312,509,093)     (613,850,416)     (305,022,884)      (611,582,528)       
เงินสดจ่ำยดอกเบ้ียซ่ึงบนัทึกเป็นตน้ทนุของท่ีดิน
   อำคำรและอุปกรณ์ (2,468,437)         (543,800)            (2,468,437)          (543,800)              
เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ 4,903,863          880,916             38,127,092         880,916               

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (310,073,667)     (613,513,300)     (261,364,469)      (485,246,672)       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น
   จำกสถำบนักำรเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (74,981,324)       325,587,388       (74,981,324)        325,587,388        
เจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีทเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (193,918,936)     160,338,629       (193,918,936)      160,338,629        
จ่ำยช ำระหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน (7,937,978)         (18,201,878)       (7,937,978)          (18,201,878)         
เงินสดรับจำกเงินกูย้ืมระยะยำว 307,770,000      357,419,000       307,770,000       357,419,000        
จ่ำยช ำระเงินกูย้ืมระยะยำว (160,979,315)     (276,078,042)     (160,979,315)      (276,078,042)       
จ่ำยเงินปันผล (49,740,113)       (167,999,513)     (49,740,113)        (167,999,513)       

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (179,787,666)     381,065,584       (179,787,666)      381,065,584        

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้สุทธิ 24,382,923        24,371,010        8,742,006           23,289,850          
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดตน้ปี 31,878,140        7,507,130          26,940,343         3,650,493            

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายปี 56,261,063        31,878,140        35,682,349         26,940,343          
-                        -                         -                         -                          

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด 
   เจำ้หน้ีค่ำเคร่ืองจกัรเพ่ิมข้ึน 2,967,877          4,309,058          2,967,877           4,309,058            
   เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำซ้ือเคร่ืองจกัรเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (192,600)           110,141             (192,600)             192,600               
   เงินปันผลคำ้งจ่ำยเพ่ิมข้ึน 37,987               -                         37,987                -                          

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

บริษทั อินเตอร์ไฮด์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท อนิเตอร์ไฮด์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2559 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

 บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหำชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล ำเนำในประเทศไทย 
โดยมีบุคคลธรรมดำกลุ่มหน่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือกำรผลิตและจ ำหน่ำย        
หนงัเบำะรถยนต์ ท่ีอยูต่ำมท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยูท่ี่ 678 ซอย ที.เจ.ซี. ถนนสุขุมวิท ต ำบลบำงปูใหม่ 
อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร จงัหวดัสมุทรปรำกำร 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

2.1 งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญัติวิชำชีพบญัชี       
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมข้อก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำลงวนัท่ี          
28 กนัยำยน 2554 ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับ
ภำษำองักฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

 งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 

ก) งบกำรเงินรวมน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินของบริษทั อินเตอร์ไฮด์ จ  ำกดั (มหำชน) (ซ่ึงต่อไปน้ี
เรียกวำ่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวำ่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งข้ึนใน อตัรำร้อยละของกำรถือหุน้ 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ 2559 2558 
   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทั อินเตอร์ซีท คฟัเวอร์ จ ำกดั  ผลิตและจ ำหน่ำยเบำะรถยนตแ์ละ 

   อุปกรณ์เคร่ืองหนงัภำยในรถยนต ์

ไทย 100 100 

บริษทั อินเตอร์ กรีน จ ำกดั ผลิตและจ ำหน่ำยโปรตีนจำกเศษ     
ข้ีหนงัสตัว ์โดยผำ่นกรรมวธีิกำร 
   ผลิตทำงอุตสำหกรรม 

ไทย 100 - 

 



2 

ข) บริษทัฯจะถือวำ่มีกำรควบคุมกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หำกบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือมี
ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุน และสำมำรถใชอ้ ำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรมท่ี
ส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อจ ำนวนผลตอบแทนนั้นได ้

ค) บริษทัฯน ำงบกำรเงินของบริษทัยอ่ยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ ำนำจใน
กำรควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

ง) งบกำรเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) ยอดคงคำ้งระหว่ำงบริษทัฯและบริษทัย่อย รำยกำรคำ้ระหว่ำงกนัท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกจำก       
งบกำรเงินรวมน้ีแลว้  

2.3 บริษทัฯจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมวธีิรำคำทุน 

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหวำ่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) 
และฉบบัใหม่รวมถึงแนวปฏิบติัทำงบญัชี ท่ีออกโดยสภำวิชำชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับ      
รอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกรำคม 2559 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำน                   
ทำงกำรเงินดงักล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงถอ้ยค ำและค ำศพัท์ กำรตีควำม
และกำรให้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกับผูใ้ช้มำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ะมีผลบังคับใช้ในอนำคต 

 ในระหว่ำงปีปัจจุบนั สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทำงบญัชีฉบบัใหม่ 
จ  ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี  
1 มกรำคม 2560 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้
มีเน้ือหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำร
ปรับปรุงถอ้ยค ำและค ำศพัทก์ำรตีควำมและกำรใหแ้นวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน  

 ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯและบริษทัย่อยเช่ือว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงและแนวปฏิบติัทำงบญัชีฉบบัใหม่ จะไม่มีผลกระทบ
อย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินเม่ือน ำมำถือปฏิบติั อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
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 มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที ่27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 มำตรฐำนฉบบัปรับปรุงน้ีก ำหนดทำงเลือกเพิ่มเติมส ำหรับกำรบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัย่อย                    
เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ และเงินลงทุนในบริษทัร่วม ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยเลือกบนัทึกตำม
วิธีส่วนไดเ้สียได ้ตำมท่ีอธิบำยไวใ้นมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุน
ในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ ทั้งน้ี กิจกำรตอ้งใชว้ิธีกำรบนัทึกบญัชีเดียวกนัส ำหรับเงินลงทุนแต่ละ
ประเภทและหำกกิจกำรเลือกบนัทึกเงินลงทุนดงักล่ำวตำมวิธีส่วนไดเ้สียในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
กิจกำรตอ้งปรับปรุงรำยกำรดงักล่ำวโดยวธีิปรับยอ้นหลงั 

 มำตรฐำนฉบับดังกล่ำวจะไม่มีผลกระทบต่องบกำรเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย เน่ืองจำก                     
ฝ่ำยบริหำรไดพ้ิจำรณำแลว้ว่ำจะเลือกบนัทึกเงินลงทุนดงักล่ำวตำมวิธีรำคำทุนในงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรตำมเดิม 

4. นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ  

4.1 กำรรับรู้รำยได้ 

 ขายสินค้า 

 รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือบริษทัฯได้โอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนยัส ำคญัของควำมเป็น
เจ้ำของสินค้ำให้กับผูซ้ื้อแล้ว รำยได้จำกกำรขำยแสดงมูลค่ำตำมรำคำในใบก ำกับสินค้ำโดยไม่รวม
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม ส ำหรับสินคำ้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจำกหกัส่วนลดแลว้ 

 รายได้ค่าบริการ 

 รำยไดค้่ำบริกำรรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริกำรแลว้โดยพิจำรณำถึงขั้นควำมส ำเร็จของงำน 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรำยไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 

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 
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4.4 สินค้ำคงเหลอื 

 สินคำ้ส ำเร็จรูปและสินคำ้ระหวำ่งผลิตแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (ตำมวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกั) หรือมูลค่ำสุทธิ
ท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ และประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงำนและค่ำโสหุย้ในกำรผลิต 

 วตัถุดิบ สำรเคมีและวสัดุส้ินเปลืองแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนถวัเฉล่ียหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใด
จะต ่ำกวำ่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนกำรผลิตเม่ือมีกำรเบิกใช ้

4.5 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของ
หลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

ข) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวธีิรำคำทุน 

มูลค่ำยติุธรรมของหน่วยลงทุนค ำนวณจำกมูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 

บริษทัฯใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัในกำรค ำนวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

4.6 ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ท่ีดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม และ       
ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี) 

 ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำร                         
ใหป้ระโยชน์โดยประมำณดงัน้ี  

อำคำร -  20 ปี 
ส่วนปรับปรุงอำคำร -  5 ปี 
อำคำรชุด -  20 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ -   10 ปี 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน -  5 ปี 
ยำนพำหนะ -      5 ปี 

ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดิน สินทรัพยร์ะหวำ่งติดตั้งและระหวำ่งก่อสร้ำง 

บริษทัฯตดัรำยกำรท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ ออกจำกบญัชี เม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือคำดว่ำจะไม่ไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำรผลก ำไรหรือขำดทุนจำก
กำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์จะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือบริษทัฯตดัรำยกำรสินทรัพยน์ั้นออกจำก
บญัชี 
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4.7 ต้นทุนกำรกู้ยมื 

ตน้ทุนกำรกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใช้ในกำรไดม้ำ กำรก่อสร้ำง หรือกำรผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใช้ระยะเวลำนำนใน
กำรแปลงสภำพให้พร้อมใชห้รือขำย ไดถู้กน ำไปรวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพยจ์นกวำ่สินทรัพยน์ั้นจะอยู่
ในสภำพพร้อมท่ีจะใช้ไดต้ำมท่ีมุ่งประสงค์  ส่วนตน้ทุนกำรกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่ำใช้จ่ำยในงวดท่ีเกิดรำยกำร 
ตน้ทุนกำรกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรกูย้มืนั้น 

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้มี) 
ของสินทรัพยน์ั้น 

บริษัทฯตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่ มีตัวตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกัดอย่ำงมีระบบตลอดอำย ุ                                 
กำรให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวเม่ือมีขอ้
บ่งช้ีวำ่สินทรัพยน์ั้นเกิดกำรดอ้ยค่ำ บริษทัฯจะทบทวนระยะเวลำกำรตดัจ ำหน่ำยและวิธีกำรตดัจ ำหน่ำยของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่ำวทุกส้ินปีเป็นอย่ำงนอ้ย ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยกุำรใหป้ระโยชน์จ ำกดัของบริษทัฯ คือ คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ ซ่ึงมีอำยุกำรให้
ประโยชน์ 4 ปี และ 10 ปี ไม่มีกำรคิดค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ระหวำ่งติดตั้ง 

4.9 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก
บริษทัฯควบคุมไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจกำรท่ีมีสิทธิออก
เสียงโดยทำงตรงหรือทำงออ้มซ่ึงท ำให้มีอิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำร
หรือพนกังำนของบริษทัฯ ท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 

4.10 สัญญำเช่ำระยะยำว 

 สัญญำเช่ำอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่ำถือเป็น
สัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่ำหรือ
มูลค่ำปัจจุบันสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต ่ ำกว่ำ ภำระผูกพันตำม                   
สัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบนัทึกในส่วนของ
ก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ สินทรัพยท่ี์ไดม้ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอด
อำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพยท่ี์เช่ำ 

 สัญญำเช่ำอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่ำถือ
เป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุนตำมวธีิเส้นตรงตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ 
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4.11 เงินตรำต่ำงประเทศ 

บริษทัฯแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นสกุลเงินบำท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในกำร
ด ำเนินงำนของบริษทัฯ รำยกำรต่ำงๆของแต่ละกิจกำรท่ีรวมอยูใ่นงบกำรเงินรวมวดัมูลค่ำดว้ยสกุลเงินท่ีใช้
ในกำรด ำเนินงำนของแต่ละกิจกำรนั้น  

รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศไดแ้ปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำ
แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

 ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

4.12 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์หรือ
สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯหำกมีขอ้บ่งช้ีวำ่สินทรัพยด์งักล่ำวอำจดอ้ยค่ำ บริษทัฯรับรู้ขำดทุนจำก
กำรดอ้ยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ี
มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหกัตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใช้
สินทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูงกวำ่  

 บริษทัฯจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

4.13 ผลประโยชน์ของพนักงำน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษทัฯรับรู้เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำนจ่ำยสะสมและ
เงินท่ีบริษทัฯจ่ำยสมทบใหเ้ป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจำกสินทรัพยข์อง
บริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิดรำยกำร 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 บริษทัฯมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยใหแ้ก่พนกังำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซ่ึงบริษทัฯ
ถือวำ่เงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน นอกจำกนั้น บริษทัฯ
จดัให้มีโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนักงำน ได้แก่ โครงกำรเงินรำงวลักำรปฏิบติังำนครบ
ก ำหนดระยะเวลำ 
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 บริษทัฯค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนและโครงกำรผลประโยชน์
ระยะยำวอ่ืนของพนกังำน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) 
โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระไดท้ ำกำรประเมินภำระผกูพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั  

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and losses) 
ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and losses) 
ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรหรือขำดทุน 

4.14 ประมำณกำรหนีสิ้น 

 บริษทัฯจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตได้
เกิดข้ึนแล้ว และมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำบริษัทฯจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อ          
ปลดเปล้ืองภำระผกูพนันั้น และบริษทัฯสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผกูพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ  

4.15 ภำษีเงินได้  

 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯบนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดวำ่จะจ่ำยใหก้บัหน่วยงำนจดัเก็บภำษีของรัฐ โดยค ำนวณ
จำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 บริษทัฯบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหวำ่งรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใช้อตัรำ
ภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

 บริษทัฯรับรู้หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู้
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชใ้นจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีบริษทัฯจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนและ
จะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำบริษทัฯจะไม่มีก ำไรทำงภำษี
เพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯจะบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหำกภำษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบั
รำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  
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4.16 ตรำสำรอนุพนัธ์ 

 สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 

 สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำแสดงในงบกำรเงินตำมมูลค่ำยุติธรรม ก ำไรขำดทุนท่ียงัไม่
เกิดข้ึนจริงจำกสัญญำดงักล่ำวจะถูกบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

สัญญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้ 

บริษทัฯรับรู้จ ำนวนสุทธิของดอกเบ้ียท่ีไดรั้บจำก/จ่ำยให้แก่คู่สัญญำตำมสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย
เป็นรำยได/้ค่ำใชจ่้ำยตำมเกณฑค์งคำ้ง  

สัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียแสดงในงบกำรเงินตำมมูลค่ำยุติธรรม ก ำไรขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจำก
สัญญำดงักล่ำวจะถูกบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

4.17 กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 

 มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดว่ำจะได้รับจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพื่อโอน
หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วมใน
ตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชร้ำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำ
ยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลค่ำ
ดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ
เดียวกนัหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมำณ
มูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ขอ้มูลท่ี
สำมำรถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด  

 ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงิน
แบ่งออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ขอ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่ำจะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือ
ทำงออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหวำ่ง
ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำร  
วดัมูลค่ำยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ ำ 
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5. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีทีส่ ำคัญ 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ                  
กำรประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดงักล่ำวน้ีส่ง                           
ผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลท่ี
เกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 

ค่ำเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

ในกำรประมำณค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำร               
ผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหน้ี
ท่ีคงคำ้งและสภำวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 ในกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีบนัทึกในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ท่ีไม่มีกำรซ้ือขำย
ในตลำดและไม่สำมำรถหำรำคำไดใ้นตลำดซ้ือขำยคล่อง ฝ่ำยบริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประเมินมูลค่ำ
ยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจ ำลองกำรประเมินมูลค่ำ ซ่ึงตวัแปรท่ีใช้
ในแบบจ ำลองได้มำจำกกำรเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยู่ในตลำด โดยค ำนึงถึงควำมเส่ียงทำงด้ำนเครดิต    
(ทั้งของธนำคำรฯ และคู่สัญญำ) สภำพคล่อง ขอ้มูลควำมสัมพนัธ์ และกำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำของ
เคร่ืองมือทำงกำรเงินในระยะยำว กำรเปล่ียนแปลงของสมมติฐำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ 
อำจมีผลกระทบต่อมูลค่ำยุติธรรมท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน และกำรเปิดเผยล ำดบัชั้นของมูลค่ำ
ยติุธรรม 

กำรปรับลดสินค้ำคงเหลอืเป็นมูลค่ำสุทธิทีจ่ะได้รับ 

ในกำรประมำณกำรปรับลดสินคำ้คงเหลือเป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ ฝ่ำยบริหำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำร
ประมำณมูลค่ำสุทธิท่ีคำดวำ่จะไดรั้บของสินคำ้คงเหลือ โดยจ ำนวนเงินท่ีคำดวำ่จะไดรั้บจำกสินคำ้คงเหลือ
พิจำรณำจำกกำรเปล่ียนแปลงของรำคำขำยท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนภำยหลังวนัท่ีใน                                   
งบกำรเงิน และฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนจำกสินคำ้เส่ือม
คุณภำพหรือลำ้สมยั โดยค ำนึงถึงอำยุของสินคำ้คงเหลือ กำรแข่งขนัทำงกำรตลำดและสภำวะเศรษฐกิจท่ี
เป็นอยูใ่นขณะนั้น 
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ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเส่ือมรำคำ 

ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องท ำกำรประมำณอำยุกำรให้
ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใช้งำนของอำคำรและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์
และมูลค่ำคงเหลือใหมห่ำกมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและ
บนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำหำกคำดวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์รำยไดแ้ละค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์ และผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของ
พนักงำน 

 หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน และตำมโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืน
ของพนักงำน ประมำณข้ึนตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ซ่ึงต้องอำศัยข้อสมมติฐำนต่ำงๆ ในกำร
ประมำณกำรนั้น เช่น อตัรำคิดลด อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต อตัรำมรณะ และอตัรำกำรเปล่ียนแปลง
ในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้ 

 ส ำรองเผือ่ผลเสียหำยทีอ่ำจเกดิขึน้ 

 ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุข้อ 27.6 บริษทัฯได้รับหนังสือจำกกรมศุลกำกรแจ้งประเมินอำกรขำออก                                  
เบ้ียปรับและเงินเพิ่มจำกกรณีท่ีบริษทัฯส ำแดงพิกดัอตัรำศุลกำกรผิดและบริษทัฯได้ยื่นอุทธรณ์ต่อกรม
ศุลกำกรแลว้ ฝ่ำยบริหำรไดใ้ช้ดุลยพินิจในกำรประเมินผลของเหตุกำรณ์ดงักล่ำวและไดบ้นัทึกส ำรองเผื่อ
ผลเสียหำยท่ีอำจเกิดข้ึนดงักล่ำวไวใ้นบญัชี อย่ำงไรก็ตำมผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกท่ีได้มีกำร
ประมำณไว ้
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6. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่ำงปี บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำร
ธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑ์ตำมท่ีตกลงกนัระหว่ำงบริษทัฯและบุคคลหรือ
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี  

  (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
 2559 2558 2559 2558  

รำยกำรธุรกจิกบับริษัทย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแล้ว)      
ขำยสินคำ้ - - 227 324 ใกลเ้คียงรำคำทุน 
ขำยท่ีดิน เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ - - 34 - ตน้ทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม 
รำยไดค้่ำบริหำรจดักำร - - 13 13 อตัรำตำมสัญญำ 
รำยไดค้่ำเช่ำและบริกำร - - 11 9 อตัรำตำมสัญญำ 
รำยไดค้่ำบริกำร - - 15 14 รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือสินคำ้ส ำเร็จรูป - - 5 2 ตน้ทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม 
เงินปันผลรับ - - 48 126 ตำมท่ีประกำศจ่ำย 
รำยกำรธุรกจิกบับริษัทท่ีเกีย่วข้องกนั      
ขำยสินคำ้ 13 12 13 12 ตน้ทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม 
ซ้ือสินคำ้ส ำเร็จรูป - 1 - 1 ตน้ทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม 

ยอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทัฯและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี  31 ธันวำคม 2559 และ 2558 มีรำยละเอียด
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559 2558 2559 2558 
ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ืน่ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
(หมำยเหตุ 8) 

    

บริษทัยอ่ย - - 40,849 30,038 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมกำรร่วมกนั) 1,924 5,005 1,833 4,788 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,924 5,005 42,682 34,826 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
(หมำยเหตุ 14) 

    

บริษทัยอ่ย - - 4,085 18 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมกำรร่วมกนั) 23 407 23 407 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืนกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 23 407 4,108 425 
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กำรเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืจำกบริษทัยอ่ยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

เงินกูย้มื 
ลกัษณะ

ควำมสัมพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ  
ณ วนัที่ 

31 ธนัวำคม 2558 
เพ่ิมข้ึน                 
ระหวำ่งปี 

ลดลง                 
ระหวำ่งปี 

ยอดคงเหลือ  
ณ วนัที่ 

31 ธนัวำคม 2559 

บริษทั อินเตอร์ กรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย - 64,000 (64,000) - 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์
พนกังำนท่ีใหแ้ก่กรรมกำรและผูบ้ริหำรดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559 2558 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 16,309 19,574 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 505 517 
ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืน 43 33 
รวม 16,857 20,124 

7. เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด  

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559 2558 2559 2558 
เงินสด 68 269 59 262 
เงินฝำกธนำคำร 56,193 31,609 35,623 26,678 
รวม 56,261 31,878 35,682 26,940 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 เงินฝำกออมทรัพยมี์อตัรำดอกเบ้ียระหวำ่งร้อยละ 0.025 - 0.37 ต่อปี (2558: ร้อยละ 
0.10 - 0.37 ต่อปี) 
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8. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่ 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2559 2558 2559 2558 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 310 201 24,454 26,330 
คำ้งช ำระ     

ไม่เกิน 1 เดือน 144 296 144 296 
1 - 2 เดือน 775 282 775 282 
2 - 3 เดือน 322 882 322 882 
3 - 6 เดือน 373 3,344 373 3,344 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,924 5,005 26,068 31,134 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 141,066 213,240 96,217 166,492 
คำ้งช ำระ     

ไม่เกิน 1 เดือน 60,797 107,380 58,355 106,880 
1 - 2 เดือน 2,977 5,350 2,977 5,350 
2 - 3 เดือน 12 301 12 301 
3 - 6 เดือน - 2,341 - 2,341 
6 - 12 เดือน 24 2,001 24 2,001 
มำกกวำ่ 12 เดือน 8,402 8,612 8,402 8,464 

รวม  213,278 339,225 165,987 291,829 
หกั: ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (8,402) (8,649) (8,402) (8,501) 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 204,876 330,576 157,585 283,328 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้, สุทธิ 206,800 335,581 183,653 314,462 

ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 16,614 3,692 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 444 36 244 3 

รวม 444 36 16,858 3,695 
หกั: ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (36) - (36) - 

รวมลูกหน้ีอ่ืน, สุทธิ 408 36 16,822 3,695 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน, สุทธิ 207,208 335,617 200,475 318,157 
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9. สินค้ำคงเหลอื 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
  

รำคำทุน 
รำยกำรปรับลดรำคำทุนให้
เป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ 

 
สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 166,878 181,891 (11,441) (7,690) 155,260 174,201 
งำนระหวำ่งท ำ 376,734 353,079 (177) (66) 376,734 353,013 
วตัถุดิบ 90,735 78,758 (8,868) (5,253) 81,867 73,505 
วสัดุส้ินเปลือง 6,009 5,451 - - 6,009 5,451 
วตัถุดิบระหวำ่งทำง 47,087 65,152 - - 47,087 65,152 
รวม 687,443 684,331 (20,486) (13,009) 666,957 671,322 

 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 รำคำทุน 
รำยกำรปรับลดรำคำทุนให้
เป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 147,137 165,703 (9,017) (6,038) 138,120 159,665 
งำนระหวำ่งท ำ 351,798 309,316 - - 351,798 309,316 
วตัถุดิบ 66,914 52,698 (5,371) (3,604) 61,543 49,094 
วสัดุส้ินเปลือง 6,009 5,451 - - 6,009 5,451 
วตัถุดิบระหวำ่งทำง 47,087 65,152 - - 47,087 65,152 
รวม 618,945 598,320 (14,388) (9,642) 604,557 588,678 

ในระหวำ่งปีปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกกำรปรับลดรำคำทุนของสินคำ้คงเหลือให้เป็นมูลค่ำสุทธิ
ท่ีจะไดรั้บ เป็นจ ำนวน 10.5 ลำ้นบำท (2558: 7.2 ลำ้นบำท) (เฉพำะบริษทัฯ: 6.4 ลำ้นบำท 2558: 4.4 ลำ้นบำท) 
โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขำย และมีกำรกลบัรำยกำรปรับลดมูลค่ำสินคำ้คงเหลือเป็นจ ำนวน 3.0 
ลำ้นบำท (2558: 2.3 ลำ้นบำท) (เฉพำะบริษทัฯ: 1.7 ลำ้นบำท 2558: 2.0 ลำ้นบำท) โดยน ำไปหกัจำกมูลค่ำ
ของสินคำ้คงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในระหวำ่งปี 
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10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมท่ีแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

บริษทั ทุนช ำระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน รำคำทุน 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ
ระหวำ่งปี 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

   ร้อยละ ร้อยละ     

บริษทั อินเตอร์ซีท 
คฟัเวอร์ จ ำกดั 20,000 20,000 100 100 20,000 20,000 48,000 125,999 

บริษทั อินเตอร์ กรีน 
จ ำกดั 40,000 - 100 - 40,000 - - - 

     60,000 20,000 48,000 125,999 

 ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 14 กรกฎำคม 2559 ได้มีมติให้ด ำเนินกำรจดัตั้งบริษทั 
อินเตอร์ กรีน จ ำกดั (“บริษทัยอ่ย”) เพื่อด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยโปรตีนจำกเศษข้ีหนงัสัตว ์โดยผำ่น
กรรมวธีิกำรผลิตทำงอุตสำหกรรม โดยมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท (หุ้นสำมญั 500,000 หุ้น มูลค่ำ
หุน้ละ 100 บำท) และใหบ้ริษทัฯถือหุน้ในอตัรำร้อยละ 100 ซ่ึงบริษทัยอ่ยดงักล่ำวไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียน
จดัตั้งบริษทัเม่ือวนัท่ี 15 กรกฎำคม 2559 
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11. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 

ท่ีดิน ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 

อำคำรและ 
ส่ิงปลูกสร้ำงและ

ส่วนปรับปรุงอำคำร อำคำรชุด 
เคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์ 
เคร่ืองตกแต่งและ
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน ยำนพำหนะ 

สินทรัพย ์
ระหวำ่งติดตั้งและ
ระหวำ่งก่อสร้ำง รวม 

รำคำทุน          
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2558 278,261 3,446 722,807 - 1,102,144 34,534 22,844 12,665 2,176,701 
ซ้ือเพ่ิม 392,275 28,811 - - 8,967 2,684 5,038 180,275 618,050 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - - (58,560) (745) (2,348) - (61,653) 
โอน - - 6,566 - 59,999 156 - (66,721) - 
ดอกเบ้ียจ่ำยท่ีถือเป็นตน้ทุน - - - - - - - 543 543 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 670,536 32,257 729,373 - 1,112,550 36,629 25,534 126,762 2,733,641 
ซ้ือเพ่ิม 6,687 4,969 3,503 3,432 8,835 1,557 1,485 285,201 315,669 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - - (7,327) (138) (129) - (7,594) 
โอน - - 32,506 - 125,472 140 - (158,118) - 
ดอกเบ้ียจ่ำยท่ีถือเป็นตน้ทุน - - - - - - - 2,468 2,468 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 677,223 37,226 765,382 3,432 1,239,530 38,188 26,890 256,313 3,044,184 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม          
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2558 - - 357,891 - 656,560 26,521 18,945 - 1,059,917 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - - 41,507 - 100,379 3,385 2,172 - 147,443 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ี
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - - (57,691) (732) (2,141) - (60,564) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 - - 399,398 - 699,248 29,174 18,976 - 1,146,796 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - - 38,628 26 103,907 3,101 1,954 - 147,616 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ี
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - - (3,572) (117) (129) - (3,818) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 - - 438,026 26 799,583 32,158 20,801 - 1,290,594 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 670,536 32,257 329,975 - 413,302 7,455 6,558 126,762 1,586,845 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 677,223 37,226 327,356 3,406 439,947 6,030 6,089 256,313 1,753,590 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี  
2558 (142 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร) 147,443 
2559 (145 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร) 147,616 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   อำคำรและ   เคร่ืองตกแต่ง  สินทรัพย ์  
   ส่ิงปลูกสร้ำงและ  เคร่ืองจกัร และเคร่ืองใช ้  ระหวำ่งติดตั้งและ  
 ท่ีดิน ส่วนปรับปรุงท่ีดิน ส่วนปรับปรุงอำคำร อำคำรชุด และอุปกรณ ์ ส ำนกังำน ยำนพำหนะ ระหวำ่งก่อสร้ำง รวม 
รำคำทุน          
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2558 278,261 3,446 722,807 - 1,033,952 34,278 22,844 12,582 2,108,170 
ซ้ือเพ่ิม 392,275 28,811 - - 8,491 2,651 5,038 178,433 615,699 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - - (58,560) (745) (2,348) - (61,653) 
โอน - - 6,566 - 58,074 156 - (64,796) - 
ดอกเบ้ียจ่ำยท่ีถือเป็นตน้ทุน - - - - - - - 543 543 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 670,536 32,257 729,373 - 1,041,957 36,340 25,534 126,762 2,662,759 
ซ้ือเพ่ิม 6,687 4,969 - 3,432 8,128 1,178 1,485 282,303 308,182 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย (4,788) - - - (7,327) (138) (129) (23,567) (35,949) 
โอน - - 32,506 - 124,475 6 - (156,987) - 
ดอกเบ้ียจ่ำยท่ีถือเป็นตน้ทุน - - - - - - - 2,468 2,468 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 672,435 37,226 761,879 3,432 1,167,233 37,386 26,890 230,979 2,937,460 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม          
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2558 - - 357,891 - 622,358 26,410 18,945 - 1,025,604 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - - 41,507 - 94,733 3,333 2,172 - 141,745 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ี
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - - (57,691) (732) (2,141) - (60,564) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 - - 399,398 - 659,400 29,011 18,976 - 1,106,785 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - - 38,357 26 96,603 3,032 1,954 - 139,972 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ี
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - - (3,572) (117) (129) - (3,818) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 - - 437,755 26 752,431 31,926 20,801 - 1,242,939 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 670,536 32,257 329,975 - 382,557 7,329 6,558 126,762 1,555,974 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 672,435 37,226 324,124 3,406 414,802 5,460 6,089 230,979 1,694,521 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี  
2558 (136 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร) 141,745 
2559 (138 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร) 139,972 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 บริษทัฯมียอดคงเหลือของอำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำรระหวำ่งก่อสร้ำงจ ำนวน 
152 ลำ้นบำท (2558: 47 ลำ้นบำท) ซ่ึงบริษทัฯได้ใช้เงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงินหลำยแห่งเพื่อใช้ในกำร
ก่อสร้ำงอำคำรดงักล่ำว ในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 บริษทัฯไดร้วมตน้ทุนกำรกูย้ืมเขำ้เป็นรำคำ
ทุนของสินทรัพยด์งักล่ำว จ ำนวน 2.5 ลำ้นบำท (2558: 0.5 ลำ้นบำท) โดยค ำนวณจำกอตัรำกำรตั้งข้ึนเป็นทุน
ในอตัรำร้อยละ 2.02 (2558: ร้อยละ 2.18) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 บริษทัฯมียอดคงเหลือของเคร่ืองจกัรและยำนพำหนะซ่ึงได้มำตำมสัญญำเช่ำ   
ทำงกำรเงิน โดยมีมูลค่ำสุทธิตำมบญัชีเป็นจ ำนวนประมำณ 9 ลำ้นบำท (2558: 34 ลำ้นบำท) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีอำคำรและอุปกรณ์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตัดค่ำเส่ือมรำคำ
หมดแล้วแต่ยงัใช้งำนอยู่ มูลค่ำตำมบญัชีก่อนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมของสินทรัพย์ดงักล่ำวมีจ ำนวนเงิน
ประมำณ 482 ลำ้นบำท (2558: 398 ลำ้นบำท) 

บริษทัฯไดน้ ำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ซ่ึงมีมูลค่ำสุทธิตำมบญัชีจ ำนวนประมำณ 626 ลำ้นบำท (2558: 650 
ลำ้นบำท) ไปค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจำกสถำบนักำรเงิน ซ่ึงใชโ้ดยบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์ 

คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์

ระหวำ่งติดตั้ง รวม 
คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์ 

คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์

ระหวำ่งติดตั้ง รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559:       
รำคำทุน 9,934 1,819 11,753 9,607 1,819 11,426 
หกั: ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (6,930) - (6,930) (6,817) - (6,817) 

มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 3,004 1,819 4,823 2,790 1,819 4,609 

       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558:       
รำคำทุน 8,493 1,992 10,485 8,166 1,067 9,233 
หกั: ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (6,349) - (6,349) (6,268) - (6,268) 

มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 2,144 1,992 4,136 1,898 1,067 2,965 
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 กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส ำหรับปี 2559 และ 2558 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

คอมพวิเตอร์
ซอฟตแ์วร์ 

คอมพวิเตอร์
ซอฟตแ์วร์ระหวำ่ง

ติดตั้ง รวม 
คอมพวิเตอร์
ซอฟตแ์วร์ 

คอมพวิเตอร์
ซอฟตแ์วร์ระหวำ่ง

ติดตั้ง รวม 
 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
มลูค่ำตำมบญัชีตน้ปี 2,144 2,552 1,992 - 4,136 2,552 1,898 2,273 1,067 - 2,965 2,273 
ซ้ือ 218 - 1,975 1,992 2,193 1,992 218 - 1,975 1,067 2,193 1,067 
ตดัจ ำหน่ำย - - (925) - (925) - - - - - - - 
โอน 1,223 - (1,223) - - - 1,223 - (1,223) - - - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (581) (408) - - (581) (408) (549) (375) - - (549) (375) 
มูลค่ำตำมบญัชีปลำยปี 3,004 2,144 1,819 1,992 4,823 4,136 2,790 1,898 1,819 1,067 4,609 2,965 

13. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยมืระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน/เจ้ำหนีท้รัสต์รีซีท 

(หน่วย: พนับำท) 
 อตัรำดอกเบ้ีย                                        

(ร้อยละต่อปี) 
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 
 2559 2558 2559 2558 
เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร - 7.00 - 7.68 - 6,981 
ตัว๋สญัญำใชเ้งิน 2.73 - 2.80 2.80 - 3.00 436,000 504,000 
รวมเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ น  
จำกสถำบนักำรเงิน 

  
436,000 510,981 

 

เจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีท 0.70 - 2.60 0.88 - 2.85 221,117 417,292 

วงเงินสินเช่ือขำ้งตน้ค ้ำประกนัโดยกำรจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงและเคร่ืองจกัรบำงส่วนของบริษทัฯ 

14. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559 2558 2559 2558 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 366 4,087 384 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 171,863 141,126 150,548 113,014 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 21 41 21 41 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 32,984 28,265 30,478 27,323 
เจำ้หน้ีค่ำเคร่ืองจกัร - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 9,408 6,440 9,408 6,440 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 14,222 15,518 12,802 14,186 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 228,500 191,756 207,344 161,388 



20 

15. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559 2558 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 12,823 21,446 

หกั: ดอกเบ้ียรอกำรตดัจ ำหน่ำย (1,025) (1,580) 
รวม 11,798 19,866 

หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (2,324) (7,985) 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิจำกส่วนท่ีถึง 
    ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 9,474 11,881 

บริษทัฯได้ท ำสัญญำเช่ำกำรเงินกบับริษทัลีสซ่ิงหลำยแห่งเพื่อเช่ำเคร่ืองจกัรและยำนพำหนะเพื่อใช้ใน                
กำรด ำเนินงำนของกิจกำรโดยมีก ำหนดกำรช ำระค่ำเช่ำเป็นรำยเดือน อำยุของสัญญำมีระยะเวลำโดยเฉล่ีย
ประมำณ 3 - 10 ปี และสัญญำดงักล่ำวเป็นสัญญำท่ีบอกเลิกไม่ได ้ 

บริษทัฯมีภำระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต ่ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินดงัน้ี  

(หน่วย: พนับำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี เกินกวำ่ 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำม
สญัญำเช่ำ 2,700 10,123 - 12,823 

ดอกเบ้ียตำมสญัญำเช่ำกำรเงินรอกำรตดับญัชี  (376) (649) - (1,025) 
มลูค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำย
ทั้งส้ินตำมสัญญำเช่ำ 2,324 9,474 - 11,798 

 

 (หน่วย: พนับำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี เกินกวำ่ 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำม
สญัญำเช่ำ 8,533 10,874 2,039 21,446 

ดอกเบ้ียตำมสญัญำเช่ำกำรเงินรอกำรตดับญัชี  (548) (869) (163) (1,580) 
มลูค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำย
ทั้งส้ินตำมสัญญำเช่ำ 7,985 10,005 1,876 19,866 
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16. เงินกู้ยมืระยะยำว 

(หน่วย: พนับำท) 
   งบกำรเงินรวม / 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
เงินกู ้ อตัรำดอกเบ้ีย (ร้อยละ) กำรช ำระคืน 2559 2558 

1 MLR - 2 ช ำระคืนเป็นงวดทุกเดือน                  
เร่ิมตั้งแต่เดือนเมษำยน 2556 - 13,145 

2 MLR - 2 ช ำระคืนเป็นงวดทุกเดือน           
เร่ิมตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2557 19,444 52,778 

3 THBFIX1M + 1.88 ส ำหรับสำมปีแรก 
และ MLR - 2 ส ำหรับปีท่ี 4 ถึงปีท่ี 5 

ช ำระคืนเป็นงวดทุกเดือน        
เร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนำยน 2558 203,620 263,620 

4 MLR - 2.25 ส ำหรับสำมปีแรก และ                
MLR - 2 ส ำหรับปีท่ี 4 ถึงปีท่ี 5 

ช ำระคืนเป็นงวดทุกเดือน        
เร่ิมตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2558 53,569 37,799 

5 ร้อยละ 3.65 ต่อปี ช ำระคืนเป็นงวดทุกเดือน เร่ิม
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยน 2559 237,499 - 

รวม 514,132 367,342 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี  (171,448) (147,055) 
เงินกูย้ืมระยะยำว - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 342,684 220,287 

 เงินกู้ยืมระยะยำวค ้ ำประกันโดยกำรจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงและเคร่ืองจักรบำงส่วนของ            
บริษทัฯ 

 ภำยใต้สัญญำเงินกู้ บริษทัฯต้องปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินและขอ้จ ำกดับำงประกำรตำมท่ีระบุใน
สัญญำ เช่น กำรด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ี และ
ขอ้จ ำกดัในกำรโอนสินทรัพยใ์หเ้ป็นไปตำมท่ีก ำหนดในสัญญำ เป็นตน้  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 บริษทัฯปฏิบติัไม่เป็นไปตำมเง่ือนไขบำงประกำรตำมเง่ือนไขตำมท่ีก ำหนดไว้
ในสัญญำเงินกู้ยืมจำกธนำคำรแห่งหน่ึง เร่ืองขอ้จ ำกดัในกำรโอนสินทรัพย์ อย่ำงไรก็ตำมเงินกู้ยืมจำก
ธนำคำรดงักล่ำวทั้งจ  ำนวนไดถู้กจดัประเภทเป็นเงินกูย้มืท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปีแลว้ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 บริษทัฯมีวงเงินกูย้มืระยะยำวตำมสัญญำเงินกูท่ี้ยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจ ำนวน 85 ลำ้นบำท 
(2558: 142 ลำ้นบำท) 
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17.  ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 

 ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน ประกอบดว้ย ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน และ
ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนกังำน ซ่ึงแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559 2558 2559 2558 
โครงกำรผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำนของพนกังำน 13,639 12,272 11,859 10,747 

โครงกำรผลประโยชนร์ะยะยำวอ่ืนของพนกังำน 3,489 4,145 2,990 3,322 

รวม 17,128 16,417 14,849 14,069 

17.1 จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังำนเม่ือออกจำกงำน แสดงได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559 2558 2559 2558 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี 12,272 10,784 10,747 9,516 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน:     
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั  1,178 1,104 969 889 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 394 384 348 342 

ผลประโยชนท่ี์จ่ำยในระหวำ่งปี (205) - (205) - 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี 13,639 12,272 11,859 10,747 

 ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนรับรู้ในรำยกำรต่อไปน้ีในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559 2558 2559 2558 
ตน้ทุนขำย 1,131 1,021 876 764 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและกำรบริหำร 441 467 441 467 

รวมค่ำใชจ่้ำยท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 1,572 1,488 1,317 1,231 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยคำดว่ำจะจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนภำยใน 1 ปีขำ้งหน้ำ เป็น
จ ำนวนประมำณ 1.1 ลำ้นบำท (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: จ ำนวน 1.1 ลำ้นบำท) (2558: จ ำนวน 2.3 ลำ้น
บำท งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: จ  ำนวน 2.1 ลำ้นบำท)  
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน
ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยประมำณ 14 ปี และ 10 ปี ตำมล ำดบั (2558: 14 ปี และ 10 ปี ตำมล ำดบั) 

 สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2559 2558 2559 2558 
 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัรำคิดลด 3.4 และ 3.7 3.4 และ 3.7 3.7 3.7 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต                      
(ข้ึนกบัชนิดของกำรจำ้งงำน) 4.0 - 5.0 4.0 - 5.0 4.0 - 5.0 4.0 - 5.0 

 ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนกังำนสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 
 งบกำรเงินรวม 

 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.5 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 0.5 ลดลงร้อยละ 1 
อตัรำคิดลด (309) (601) 327 673 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  431 885 (411) (802) 

 

(หน่วย: พนับำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.5 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 0.5 ลดลงร้อยละ 1 
อตัรำคิดลด (258) (501) 273 563 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  363 746 (346) (675) 

 

(หน่วย: พนับำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 
 งบกำรเงินรวม 

 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.5 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 0.5 ลดลงร้อยละ 1 
อตัรำคิดลด (313) (610) 330 679 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  384 785 (367) (718) 
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(หน่วย: พนับำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.5 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 0.5 ลดลงร้อยละ 1 
อตัรำคิดลด (263) (513) 278 571 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  324 664 (310) (607) 

17.2 จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนักงำนซ่ึงเป็นเงินรำงวลักำรปฏิบติังำนครบก ำหนด
ระยะเวลำแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559 2558 2559 2558 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี 4,145 4,047 3,322 3,283 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน:     

ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั  576 543 479 432 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 102 106 80 83 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ำยในระหวำ่งปี (1,334) (551) (891) (476) 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี 3,489 4,145 2,990 3,322 

18. ทุนเรือนหุ้น 

เม่ือวนัท่ี 19 กนัยำยน 2559 ท่ีประชุมวสิำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯมีมติอนุมติัเก่ียวกบัหุ้นสำมญัจดทะเบียน
และกำรจ่ำยปันผลดงัน้ี 

1. จ่ำยปันผลระหวำ่งกำลจำกก ำไรสุทธิและก ำไรสะสม โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

- จ่ำยเป็นหุ้นสำมญัของบริษทัฯในอตัรำ 6 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล เศษของหุ้นจะจ่ำยเป็นเงินสด
ในอตัรำหุน้ละ 0.167 บำท รวมเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 70 ลำ้นหุน้ 

- จ่ำยเป็นเงินสดในอตัรำหุน้ละ 0.0185 บำทเพื่อรองรับกำรหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำยหรือคิดเป็นเงินปันผล
จ ำนวน 7.8 ลำ้นบำท 
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2. อนุมติักำรออกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ IHL-W1 ในจ ำนวนไม่เกิน 104,999,695 หน่วย ให้แก่
ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่ำ ในอตัรำท่ีจดัสรร
ท่ี 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ (ในกำรค ำนวณสิทธิของผูถื้อหุ้นแต่ละรำยท่ีจะไดรั้บ
กำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ หำกเกิดเศษจำกกำรค ำนวณตำมอตัรำกำรจดัสรรแลว้ให้ปัดเศษนั้น
ทิ้ง) ทั้งน้ี ใบส ำคญัแสดงสิทธิ IHL-W1 มีอำยุ 3 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยอตัรำ           
กำรใช้สิทธิอยู่ท่ีใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นได ้1 หุ้น ในรำคำกำรใช้สิทธิอยู่ท่ี 3.50 
บำท ต่อหุ้น โดยมีก ำหนดกำรใชสิ้ทธิไดทุ้กๆ 6 เดือน (จะเร่ิมใช้สิทธิคร้ังแรกในวนัท่ี 31 มีนำคม 
2560) 

3. ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จำก 419,999,076 บำท เป็น 419,998,782 บำท โดยกำรตดัหุ้นสำมญัท่ียงั
ไม่ออกจ ำหน่ำย จ ำนวน 294 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท 

4. เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจำก 419,998,782 บำท เป็น 594,998,274 บำท โดยออกหุน้สำมญัใหม่
จ  ำนวน 174,999,492 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท เพื่อรองรับกำรจ่ำยหุ้นปันผลและกำรใชสิ้ทธิ
ของใบส ำคญัแสดงสิทธิ IHL-W1 

บริษทัฯไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 30 กนัยำยน 2559 
และวนัท่ี 3 ตุลำคม 2559 ตำมล ำดบั  

เม่ือวนัท่ี 12 ตุลำคม 2559 บริษทัฯได้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญั (IHL-W1) จ  ำนวน 
104,999,374 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สำมญัของบริษทัฯ 

รำยกำรกระทบยอดจ ำนวนหุน้สำมญั 

 (หน่วย: หุน้) 
 งบกำรเงินรวม/ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ทุนจดทะเบียน  
จ ำนวนหุน้สำมญั ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 419,999,076 
ลดทุนจดทะเบียน (294) 
เพิ่มทุนจดทะเบียน 174,999,492 
จ ำนวนหุน้สำมญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 594,998,274 

19. ส ำรองตำมกฎหมำย 

 ภำยใตบ้ทบญัญติัของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
ก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักด้วยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
ส ำรองตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได ้ 
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20. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

 รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559 2558 2559 2558 
เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชนอ่ื์นของพนกังำน 227,425 253,049 202,270 204,033 
ค่ำเส่ือมรำคำ 147,616 147,443 139,972 141,745 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย 581 408 549 375 
ค่ำสำธำรณูปโภค 54,077 64,005 53,873 63,156 
ค่ำเช่ำจ่ำยตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำน 8,236 7,113 8,143 7,113 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 1,082,041 1,518,646 961,534 1,351,919 
กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูปและงำนระหวำ่งท ำ (8,642) (61,574) (23,916) (46,653) 
กำรเปล่ียนแปลงในรำยกำรปรับลดสินคำ้คงเหลือเป็น
มลูค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ 7,477 4,852 4,746 2,355 

21. ภำษีเงินได้  

 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559 2558 2559 2558 

ภำษเีงินได้ปัจจุบัน:     
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 34,088 6,172 33,707 5,093 
รำยกำรปรับปรุงค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน - 8 - - 
ภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง
ชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว (1,453) 19,803 (1,001) 20,376 

ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จ 32,635 25,983 32,706 25,469 
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 รำยกำรกระทบยอดระหวำ่งก ำไรทำงบญัชีกบัค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559 2558 2559 2558 

ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 223,907 227,761 224,815 231,106 

     
อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 20% 20% 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัรำภำษี 44,781 45,552 44,963 46,221 
รำยกำรปรับปรุงค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน - 8 - - 
ขำดทุนทำงภำษีท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพยภ์ำษีเงินได ้
   รอกำรตดับญัชี  483 

 
4,346 - 

 
4,346 

ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:     

รำยไดเ้งินปันผลท่ีไดรั้บยกเวน้ - - (9,600) (25,200) 
กำรส่งเสริมกำรลงทุน (หมำยเหต ุ22) (13,584) (23,886) (3,320) - 
ค่ำใชจ่้ำยตอ้งหำ้ม 3,494 337 2,646 405 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (2,531) (1,320) (1,987) (1,320) 

อ่ืน ๆ (8) 946 4 1,017 

รวม (12,629) (23,923) (12,257) (25,098) 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 32,635 25,983 32,706 25,469 

ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ 
 31 ธนัวำคม 2559 31 ธนัวำคม 2558 31 ธนัวำคม 2559 31 ธนัวำคม 2558 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
ค่ำเผือ่กำรลดลงของมลูค่ำสินคำ้คงเหลือ 4,097 2,602 2,878 1,929 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม - คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 12 86 12 86 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 3,046 3,014 2,886 2,760 

รวม 7,155 5,702 5,776 4,775 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 กลุ่มบริษทัมีขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้  ำนวน 24 ลำ้นบำท (2558: 22 ลำ้นบำท) 
กลุ่มบริษัทไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี เน่ืองจำกผูบ้ริหำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ            
กลุ่มบริษทัอำจไม่มีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะน ำผลขำดทุนทำงภำษีมำใชป้ระโยชน์ได ้ 

ผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้จะส้ินสุดระยะเวลำกำรใช้ประโยชน์ภำยในปี 2564 และ ปี 2570 (2558:        
ปี 2570) 
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22. กำรส่งเสริมกำรลงทุน 

 บริษทัฯได้รับสิทธิพิเศษทำงภำษีจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับกำรผลิตหนังแต่งส ำเร็จ                           
ตำมบัตรส่งเสริมกำรลงทุนเลขท่ี 1785(2)/2554 เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภำคม 2554 ภำยใต้เง่ือนไขท่ีก ำหนด                         
บำงประกำร สิทธิพิเศษดงักล่ำวรวมถึงกำรได้รับยกเวน้ภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรท่ีได้จำกกำร
ประกอบกิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริมเป็นจ ำนวนไม่เกินจ ำนวนเงินลงทุน (โดยไม่รวมค่ำท่ีดินและทุน
หมุนเวยีน) โดยมีก ำหนด 8 ปี นบัจำกวนัท่ีเร่ิมมีรำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรนั้น (วนัท่ี 3 มกรำคม 2557) 
สิทธิประโยชน์ดงักล่ำวจะส้ินสุดลงในวนัท่ี 2 มกรำคม 2565 

 บริษทัย่อยไดรั้บสิทธิพิเศษทำงภำษีจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับกำรผลิตผลิตภณัฑ์จำก
หนงัตำมบตัรส่งเสริมกำรลงทุนเลขท่ี 1981(5)/2554 เม่ือวนัท่ี 14 มีนำคม 2554 ภำยใตเ้ง่ือนไขท่ีก ำหนด                            
บำงประกำร สิทธิพิเศษดงักล่ำวรวมถึงกำรได้รับยกเวน้ภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรท่ีได้จำกกำร
ประกอบกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริม เป็นระยะเวลำ 8 ปี นบัจำกวนัท่ีเร่ิมมีรำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรนั้น 
(วนัท่ี 1 กนัยำยน 2554) สิทธิประโยชน์ดงักล่ำวจะส้ินสุดลงในวนัท่ี 31 สิงหำคม 2562 

รำยไดข้องบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ ำแนกตำมกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนและไม่ไดรั้บกำรส่งเสริม
กำรลงทุนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 สำมำรถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 กิจกำรท่ีไดรั้บ                      
กำรส่งเสริม 

กิจกำรท่ีไม่ไดรั้บ                 
กำรส่งเสริม รวม 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร       
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร   
ในประเทศ 504,666 662,969 822,935 1,034,743 1,327,601 1,697,712 

รำยไดจ้ำกกำรส่งออก - - 615,601 597,385 615,601 597,385 

รวมรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 504,666 662,969 1,438,536 1,632,128 1,943,202 2,295,097 
 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

กิจกำรท่ีไดรั้บ                      
กำรส่งเสริม 

กิจกำรท่ีไม่ไดรั้บ                 
กำรส่งเสริม รวม 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร       
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร             
ในประเทศ 226,210 304,981 844,437 1,048,917 1,070,647 1,353,898 

รำยไดจ้ำกกำรส่งออก - - 615,601 597,385 615,601 597,385 

รวมรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 226,210 304,981 1,460,038 1,646,302 1,686,248 1,951,283 
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23. ก ำไรต่อหุ้น 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักของหุ้นสำมญัท่ีออกอยู่ในระหว่ำงปี โดยได้ปรับจ ำนวน                             
หุ้นสำมญัเพื่อสะทอ้นผลกระทบของกำรออกหุ้นปันผลตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 
18 และข้อ 26 และก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนของปีก่อนได้ถูกค ำนวณข้ึนใหม่ โดยถือเสมือนว่ำกำรออก                                        
หุน้ปันผลไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอรำยงำน 

 ก ำไรต่อหุ้นปรับลดค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยผลรวมของจ ำนวนถัวเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักของหุ้นสำมญัท่ีออกอยู่ในระหว่ำงปีกับจ ำนวน                                                        
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของหุ้นสำมญัท่ีบริษทัฯอำจตอ้งออกเพื่อแปลงหุ้นสำมญัเทียบเท่ำปรับลดทั้งส้ินให้เป็น                            
หุน้สำมญั โดยสมมติวำ่ไดมี้กำรแปลงเป็นหุน้สำมญั ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุน้สำมญัเทียบเท่ำ 

 กำรค ำนวณก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนและก ำไรต่อหุ้นปรับลดส ำหรับปี 2559 และ 2558 แสดงกำรค ำนวณได้
ดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม 

 ก ำไร  
ส ำหรับปี 

จ ำนวนหุน้สำมญั                
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั 

ก ำไร  
ต่อหุน้ 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
 (พนับำท) (พนับำท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บำท) (บำท) 
     (ปรับปรุงใหม่) 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน      
ก ำไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 191,272 201,779 489,998 489,998 0.39 0.41 

ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด       
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญั                                                   

(IHL-W1) จ ำนวน 104,999,374 หน่วย            - - 10,190 -   
ก ำไรต่อหุ้นปรับลด       
ก ำไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่
สมมติวำ่มีกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญั                       
จำกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 191,272 201,779 500,188 489,998 0.38 0.41 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ก ำไรส ำหรับปี 

จ ำนวนหุน้สำมญั                
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั ก ำไรต่อหุน้ 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
 (พนับำท) (พนับำท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บำท) (บำท) 

     (ปรับปรุงใหม่) 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน       
ก ำไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 192,109 205,637 489,998 489,998 0.39 0.42 

ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด       
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญั                                 
(IHL - W1) จ  ำนวน 104,999,374 หน่วย            - - 10,190 -   

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด       
ก ำไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่
สมมติวำ่มีกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญั                
จำกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 192,109 205,637 500,188 489,998 0.38 0.42 

24. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุด
ดำ้นกำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอยำ่งสม ่ำเสมอเพื่อใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กบั
ส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน ทั้งน้ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของ
บริษทัฯคือ กรรมกำรผูจ้ดักำร 

เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรบริหำรงำน บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัโครงสร้ำงองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตำม
ประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริกำร บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนงำนท่ีรำยงำนทั้งส้ิน 3 ส่วนงำน ดงัน้ี  

 ส่วนงำนท่ีผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์หนังและผลิตภณัฑ์พลอยได ้ซ่ึงประกอบดว้ย หนงัเบำะรถยนต์
และผลิตภณัฑพ์ลอยไดจ้ำกกำรผลิตหนงั 

 ส่วนงำนบริกำร ซ่ึงเป็นส่วนงำนท่ีท ำกำรรับจำ้งบริกำรฟอกยอ้ม ตกแต่งหนงัสัตว ์และบริกำรอ่ืนๆ 

 ส่วนงำนท่ีผลิตและจ ำหน่ำยโปรตีน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีกำรรวมส่วนงำนด ำเนินงำนเป็นส่วนงำนท่ีรำยงำนขำ้งตน้ 

ผูมี้อ ำนำจตดัสินใจสูงสุดสอบทำนผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจำกกนัเพื่อวตัถุประสงคใ์น
กำรตัดสินใจเก่ียวกับกำรจัดสรรทรัพยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน บริษัทฯประเมิน                                    
ผลกำรปฏิบติังำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนขั้นตน้ซ่ึงวดัมูลค่ำโดย
ใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นกำรวดัก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนขั้นตน้ในงบกำรเงิน  
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กำรบนัทึกบญัชีส ำหรับรำยกำรระหว่ำงส่วนงำนท่ีรำยงำนเป็นไปในลกัษณะเดียวกับกำรบนัทึกบญัชี
ส ำหรับรำยกำรธุรกิจกบับุคลลภำยนอก 

ขอ้มูลรำยได้และก ำไรของส่วนงำนของบริษทัฯ และบริษทัย่อยส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 
และ 2558 มีดงัต่อไปน้ี  

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม  
 ผลิตและจ ำหน่ำย              

ผลิตภณัฑห์นงั
และผลิตภณัฑ์
พลอยได ้ งำนบริกำร 

ผลิตและจ ำหน่ำย
โปรตีน 

รำยกำรปรับปรุง
และตดัรำยกำร
ระหวำ่งกนั รวม 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
รำยไดจ้ำกภำยนอก 1,637 1,991 306 304 - - - - 1,943 2,295 
รำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำน - - 16 14 5 - (21) (14) - - 

รำยไดท้ั้งส้ิน 1,637 1,991 322 318 5 - (21) (14) 1,943 2,295 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนขั้นตน้                  
    ตำมส่วนงำน 255 184 136 124 2 - - - 393 308 
รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ท่ีไม่ไดปั้นส่วน:           
รำยไดอ่ื้น         9 112 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกอตัรำแลกเปล่ียน         5 (23) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย         (36) (31) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร         (103) (99) 
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน         (8) - 

ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงิน         (36) (39) 
ก ำไรก่อนภำษีเงินได ้         224 228 
ภำษีเงินได ้         (33) (26) 

ก ำไรส ำหรับปี         191 202 

ผูมี้อ ำนำจตดัสินใจสูงสุดพิจำรณำสินทรัพยร์วมในกำรด ำเนินงำนของกิจกำร ดงันั้นจึงไม่มีกำรปันส่วน
สินทรัพยใ์หแ้ต่ละส่วนงำน 
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ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศำสตร์  

รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอกของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยก ำหนดข้ึนตำมสถำนท่ีตั้งของลูกคำ้ สำมำรถแสดงได้
ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 2559 2558 
รำยไดจ้ำกลกูคำ้ภำยนอก   
   ประเทศไทย 1,328 1,698 
   ประเทศองักฤษ 61 89 
   ประเทศจีน 275 263 
   ประเทศอินเดีย 2 22 
   ประเทศอินโดนีเซีย 95 138 
   ประเทศมำเลเซีย 13 21 
   ประเทศฟิลิปปินส์ 37 29 
   ประเทศญ่ีปุ่น 128 32 
   ประเทศเกำหลีใหต ้ 4 - 
   ประเทศไตห้วนั - 3 
รวม 1,943 2,295 

ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ำรำยใหญ่ 

ในปี 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใหญ่จ ำนวนสำมรำยเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 799 
ล้ำนบำท ซ่ึงมำจำกส่วนงำนผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์หนังและผลิตภณัฑ์พลอยได้และหน่ึงรำยเป็น
จ ำนวน 263 ล้ำนบำท ซ่ึงมำจำกส่วนงำนบริกำร (ปี 2558 มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใหญ่จ ำนวนส่ีรำยเป็น
จ ำนวนเงิน 1,355 ลำ้นบำท ซ่ึงมำจำกส่วนงำนผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์หนงัและผลิตภณัฑ์พลอยไดแ้ละ
หน่ึงรำยเป็นจ ำนวน 246 ลำ้นบำท ซ่ึงมำจำกส่วนงำนบริกำร)  

25. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯ บริษทัย่อยและพนกังำนได้ร่วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพข้ึนตำมพระรำชบญัญติักองทุน
ส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯ บริษทัย่อยและพนกังำนจะจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนเป็นรำยเดือนใน
อตัรำร้อยละ 2 ของเงินเดือน กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน ซีไอเอ็ม
บี-พรินซิเบิล จ ำกดั และจะจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือพนักงำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำด้วยกองทุน             
ในระหวำ่งปี 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้เงินสมทบดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ่้ำยจ ำนวน 0.7 ลำ้นบำท (2558: 
0.8 ลำ้นบำท) 
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26. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย 
เงินปันผลจ่ำย 
(พนับำท) 

เงินปันผลจ่ำยต่อหุน้ 
(บำท) 

เงินปันผลประจ ำปี 2557  
 

ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้                          
เม่ือวนัท่ี 24 เมษำยน 2558 105,000 0.25 

เงินปันผลระหวำ่งกำลปี 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯ   
เม่ือวนัท่ี 14 สิงหำคม 2558 63,000 0.15 

รวมเงินปันผลปี 2558  168,000 0.40 

    
เงินปันผลประจ ำปี 2558  
 

ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้                          
เม่ือวนัท่ี 25 เมษำยน 2559 42,000 0.10 

เงินปันผลระหวำ่งกำลปี 2559 ท่ีประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้                       
เม่ือวนัท่ี 19 กนัยำยน 2559   

- เงินสดปันผล  7,778 0.02 
- หุน้ปันผล 69,999,331 หุน้  69,999 0.17 
รวม  77,777 0.19 
รวมเงินปันผลปี 2559  119,777 0.29 

27. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

27.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำนและสัญญำบริกำร 

บริษทัฯได้ท ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีเก่ียวข้องกับกำรเช่ำอุปกรณ์และยำนพำหนะ และสัญญำบริกำร           
อำยขุองสัญญำมีระยะเวลำโดยเฉล่ีย 3 - 4 ปี และสัญญำดงักล่ำวเป็นสัญญำท่ีบอกเลิกไม่ได ้

บริษทัฯ มีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีต้องจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำนและสัญญำบริกำรท่ี      
บอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

  (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2559 2558 
จ่ำยช ำระ   

ภำยใน 1 ปี 12 11 
มำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี 3 8 
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27.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 บริษทัฯมีภำระผกูพนัเก่ียวกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุนจ ำนวน 57 ลำ้นบำท และ 0.6 ลำ้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกำ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักำรก่อสร้ำงอำคำรโรงงำนและกำรซ้ือเคร่ืองจกัร (2558: 47 ลำ้นบำท และ 0.2 ลำ้น
เหรียญสหรัฐอเมริกำ) 

27.3 ภำระผูกพนัเกีย่วกบักำรซ้ือวตัถุดิบ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 บริษทัฯมีภำระผูกพนัจ ำนวน 3.1 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ และ 0.1 ลำ้นยูโร 
(2558: 1 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ) ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักำรซ้ือวตัถุดิบ  

27.4 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัเงินลงทุนระยะยำว 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 บริษทัฯมีภำระผกูพนัเก่ียวกบัส่วนของเงินลงทุนท่ียงัไม่เรียกช ำระในบริษทัยอ่ยเป็น
จ ำนวน 10 ลำ้นบำท (2558: ไม่มี)  

27.5 หนังสือค ำ้ประกนัธนำคำร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 บริษทัฯมีหนังสือค ้ ำประกนัซ่ึงออกโดยธนำคำรในนำมบริษทัฯเหลืออยู่เป็น
จ ำนวนเงิน 13 ลำ้นบำท (2558: 12 ลำ้นบำท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภำระผกูพนัทำงปฏิบติับำงประกำรตำมปกติ
ธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ยหนงัสือค ้ำประกนัเพื่อค ้ำประกนักำรจ่ำยช ำระเงินแก่หน่วยงำนรำชกำร
จ ำนวน 3 ลำ้นบำท (2558: 3 ลำ้นบำท) เพื่อค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำจ ำนวน 9 ลำ้นบำท (2558: 8 ลำ้นบำท) 
และเพื่อค ้ำประกนักำรซ้ือสินคำ้จ ำนวน 1 ลำ้นบำท (2558: 1 ลำ้นบำท) 

27.6 กำรถูกประเมินอำกรขำออก 

 ในเดือนมิถุนำยน 2559 บริษทัฯได้รับหนังสือจำกกรมศุลกำกรแจ้งประเมินอำกรขำออก เบ้ียปรับและ                            
เงินเพิ่มเป็นจ ำนวนรวม 23.9 ลำ้นบำท กำรแจง้ประเมินดงักล่ำวเป็นกรณีท่ีกรมศุลกำกรมีควำมเห็นวำ่บริษทัฯ
ส ำแดงพิกดัอตัรำศุลกำกรไม่ถูกตอ้ง ส ำหรับกำรส่งออกหนงัก่ึงส ำเร็จรูป หนงัโคท่ีฟอกแลว้ หนงักระบือฟอก
ก่ึงส ำเร็จรูปและหนงัโคหรือหนงักระบือฟอกก่ึงส ำเร็จรูป (Wet blue hides) ปัจจุบนั บริษทัฯไดย้ื่นอุทธรณ์
ต่อส ำนกังำนกฎหมำย กรมศุลกำกรแลว้  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 บริษทัฯได้ตั้งส ำรองเผื่อหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนจ ำนวนหน่ึงตำมควำมเห็นของ                       
ท่ีปรึกษำกฎหมำยของบริษทัฯ อยำ่งไรก็ตำมในปัจจุบนักำรอุทธรณ์ดงักล่ำวยงัอยูใ่นระหว่ำงกำรพิจำรณำ
ของกรมศุลกำกร ซ่ึงยงัไม่สำมำรถสรุปผลไดใ้นขณะน้ี  
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27.7 รำยกำรโอนกลบัส ำรองเผือ่ผลเสียหำยทีอ่ำจเกดิขึน้จำกข้อกล่ำวหำ 

 ในปี 2558 บริษทัฯไดโ้อนกลบัรำยกำรค่ำเผื่อผลเสียหำยท่ีอำจเกิดข้ึนจำกขอ้กล่ำวหำท่ีเคยบนัทึกไวจ้  ำนวน 
105 ลำ้นบำท อนัเน่ืองมำจำกศำลฎีกำไดมี้ค ำพิพำกษำยกฟ้องในกรณีท่ีบรรษทับริหำรสินทรัพยไ์ทย (บสท.) 
ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศำลฎีกำให้บริษัทฯเป็นบุคคลล้มละลำย จำกข้อกล่ำวหำและกำรขอบอกเลิกสัญญำ                  
ปรับโครงสร้ำงหน้ี ซ่ึงผลของคดีถือเป็นอนัส้ินสุดลงและบริษทัฯไม่มีภำระท่ีจะตอ้งจ่ำยช ำระหน้ีใดๆให้แก่ 
บสท. อีก 

28. ล ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำ
ยติุธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมแยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 2559 2558 

 ระดบั 2 ระดบั 2 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม   
เงินลงทุนชัว่ครำว    
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด - ตรำสำรหน้ี 31,488 16,767 

ตรำสำรอนุพนัธ์   
สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ - 1,008 

หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม   
ตรำสำรอนุพนัธ์    
สญัญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย 2,333 3,502 
สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 156 - 
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(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2559 2558 

 ระดบั 2 ระดบั 2 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม   
ตรำสำรอนุพนัธ์   
สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ - 1,008 

หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม   
ตรำสำรอนุพนัธ์    
สัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย 2,333 3,502 
สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 156 - 

บริษทัฯมีกำรประมำณกำรมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินตำมหลกัเกณฑด์งัน้ี 

ก) มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรหน้ี-หน่วยลงทุน ค ำนวนโดยใช้รำคำมูลค่ำหน่วยลงทุน                       
ท่ีประกำศโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน 

ข) มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุพนัธ์ค ำนวณโดยใช้เทคนิคกำรคิดลดกระแสเงินสดในอนำคตและ
แบบจ ำลองตำมทฤษฎีในกำรประเมินมูลค่ำ ซ่ึงขอ้มูลท่ีน ำมำใช้ในกำรประเมินมูลค่ำส่วนใหญ่เป็น
ขอ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดใ้นตลำดท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น อตัรำแลกเปล่ียนทนัที อตัรำแลกเปล่ียนล่วงหนำ้ของ
เงินตรำต่ำงประเทศและอตัรำผลตอบแทนของอตัรำดอกเบ้ีย เป็นตน้ 

ในระหวำ่งปีปัจจุบนั ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 

29. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

29.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 

 เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของบริษทัฯตำมท่ีนิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 107 “กำรแสดง
รำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ     
เงินสด เงินลงทุนชั่วครำว ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน เจำ้หน้ีกำรคำ้ เจำ้หน้ีอ่ืนๆ เงินเบิกเกินบญัชีและ                  
เงินกูย้ืมระยะสั้น เจำ้หน้ีทรัสต์รีซีท หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน และเงินกูย้ืมระยะยำว บริษทัฯมีควำม
เส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำว และมีนโยบำยในกำรบริหำรควำมเส่ียงดงัน้ี 
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ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 บริษทัฯมีควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน ฝ่ำยบริหำรควบคุม                  
ควำมเส่ียงน้ีโดยกำรก ำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเช่ือท่ีเหมำะสม ดงันั้นบริษทัฯจึงไม่
คำดวำ่จะไดรั้บควำมเสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคญัจำกกำรใหสิ้นเช่ือ จ ำนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯอำจตอ้งสูญเสีย
จำกกำรใหสิ้นเช่ือคือมูลค่ำตำมบญัชีของลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

 บริษทัฯมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝำกสถำบนักำรเงิน เงินเบิกเกินบญัชีและ   
เงินกูย้ืมระยะสั้น เจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีท หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินและเงินกูย้ืมระยะยำวท่ีมีดอกเบ้ีย สินทรัพย์
และหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตำมอตัรำตลำดหรือมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ี ซ่ึง
ใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบ้ียตลำดในปัจจุบนั 

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภทอตัรำดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำมวนัท่ีครบก ำหนด หรือ วนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำ
ดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี 
อตัรำ          

ดอกเบ้ียปรับ    

 ภำยใน 1 ปี 
มำกกวำ่  
1 ถึง 5 ปี มำกกวำ่ 5 ปี 

ข้ึนลงตำม
รำคำตลำด 

ไม่มีอตัรำ
ดอกเบ้ีย รวม อตัรำดอกเบ้ีย 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 18 38 56 0.025 - 0.37 
เงินลงทุนชัว่ครำว - - - - 31 31 - 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 207 207 - 
หน้ีสินทำงกำรเงิน        
เงินบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

จำกสถำบนักำรเงิน 436 - - - - 436 2.73 - 2.80 
เจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีท 221 - - - - 221 0.70 - 2.60 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 229 229 - 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 2 10 - - - 12 2.15 
เงินกูย้มืระยะยำว 50 187 - 277 - 514 3.65 - 4.25 
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี 
อตัรำ          

ดอกเบ้ียปรับ    

 ภำยใน 1 ปี 
มำกกวำ่  
1 ถึง 5 ปี มำกกวำ่ 5 ปี 

ข้ึนลงตำม
รำคำตลำด 

ไม่มีอตัรำ
ดอกเบ้ีย รวม อตัรำดอกเบ้ีย 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - - 32 32 - 
เงินลงทุนชัว่ครำว - - - - 17 17 - 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 336 336 - 
หน้ีสินทำงกำรเงิน        
เงินบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

จำกสถำบนักำรเงิน 504 - - 7 - 511 2.80 - 7.68 
เจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีท 417 - - - - 417 0.88 - 2.85 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 192 192 - 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 8 10 2 - - 20 2.15 - 7.00 
เงินกูย้มืระยะยำว - - - 367 - 367 4.25 - 5.15 
 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี 
อตัรำ          

ดอกเบ้ียปรับ    

 ภำยใน 1 ปี 
มำกกวำ่  
1 ถึง 5 ปี มำกกวำ่ 5 ปี 

ข้ึนลงตำม
รำคำตลำด 

ไม่มีอตัรำ
ดอกเบ้ีย รวม อตัรำดอกเบ้ีย 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 9 27 36 0.025 - 0.37 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 200 200 - 
หน้ีสินทำงกำรเงิน        
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

จำกสถำบนักำรเงิน 436 - - - - 436 2.73 - 2.80 
เจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีท 221 - - - - 221 0.70 - 2.60 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 207 207 - 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 2 10 - - - 12 2.15 
เงินกูย้มืระยะยำว 50 187 - 277 - 514 3.65 - 4.25 
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี 
อตัรำ          

ดอกเบ้ียปรับ    

 ภำยใน 1 ปี 
มำกกวำ่  
1 ถึง 5 ปี มำกกวำ่ 5 ปี 

ข้ึนลงตำม
รำคำตลำด 

ไม่มีอตัรำ
ดอกเบ้ีย รวม อตัรำดอกเบ้ีย 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - - 27 27 - 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 318 318 - 
หน้ีสินทำงกำรเงิน        
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

จำกสถำบนักำรเงิน 504 - - 7 - 511 2.80 - 7.68 
เจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีท 417 - - - - 417 0.88 - 2.85 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 161 161 - 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 8 10 2 - - 20 2.15 - 7.00 
เงินกูย้มืระยะยำว - - - 367 - 367 4.25 - 5.15 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 บริษทัฯมีสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้มืระยะยำวคงเหลือจ ำนวน 204 ลำ้นบำท 
(2558: 264 ล้ำนบำท) โดยแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียจำกอตัรำดอกเบ้ียลอยตวัตำมท่ีระบุในสัญญำเงินกู้ยืม             
เป็นอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.35 ต่อปี มูลค่ำสัญญำดังกล่ำวจะทยอยครบก ำหนดตำมก ำหนดช ำระคืน                  
เงินกูย้มืระยะยำวจนถึงเดือนพฤษภำคม 2563 

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 บริษทัฯมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองจำกกำรซ้ือหรือขำยสินคำ้และบริกำรและ       
ซ้ือเคร่ืองจกัรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ บริษทัฯได้ตกลงท ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ        
ซ่ึงส่วนใหญ่มีอำยสุัญญำไม่เกินหน่ึงปีเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในกำรบริหำรควำมเส่ียง 

 บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ ดงัน้ี 

สกลุเงิน 
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

หน้ีสินทำงกำรเงิน         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

อตัรำแลกเปล่ียนเฉล่ีย                             
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

 (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกำ 2 3 9 11 35.83 36.09 
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 บริษทัฯมีสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้คงเหลือ ดงัน้ี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 

สกลุเงิน จ ำนวนท่ีซ้ือ 
อตัรำแลกเปล่ียน 

ตำมสญัญำของจ ำนวนท่ีซ้ือ วนัครบก ำหนดตำมสญัญำ 
 (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 1 35.33 - 35.94 15 พฤษภำคม - 5 กรกฎำคม 2560 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 

สกลุเงิน จ ำนวนท่ีซ้ือ 
อตัรำแลกเปล่ียน 

ตำมสญัญำของจ ำนวนท่ีซ้ือ วนัครบก ำหนดตำมสญัญำ 
 (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 8 34.15 - 36.60 11 มกรำคม - 27 พฤษภำคม 2559 

29.2 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น และเงินกูย้ืม
มีอตัรำดอกเบ้ียใกล้เคียงกบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด บริษทัฯจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำง
กำรเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

30. กำรบริหำรจัดกำรทุน 

 วตัถุประสงค์ในกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของบริษทัฯ คือกำรจดัให้มีซ่ึงโครงสร้ำงทุนท่ีเหมำะสม     
เพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี        
31 ธนัวำคม 2559 กลุ่มบริษทัมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 1.15:1 (2558: 1.36:1) และเฉพำะบริษทัฯมี
อตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 1.23:1 (2558: 1.46:1) 

31. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภำพนัธ์ 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้จ่ำยปันผลประจ ำปีแก่                     
ผูถื้อหุ้นในอตัรำหุ้นละ 0.34 บำท โดยบริษทัฯไดจ่้ำยปันผลระหวำ่งกำลไปแลว้ในอตัรำหุ้นละ 0.19 บำท    
ในเดือนตุลำคม 2559 คงเหลือเงินปันผลท่ีจะจ่ำยให้แก่ผูถื้อหุ้นคร้ังน้ีในอตัรำหุ้นละ 0.15 บำท และก ำหนด
จ่ำยปันผลในเดือนพฤษภำคม 2560 ทั้งน้ีมติดงักล่ำวจะน ำเสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2560 
เพื่อพิจำรณำต่อไป 

32. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 งบกำรเงินน้ีไดรั้บกำรอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 27 กุมภำพนัธ์ 2560 
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