รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผูถือหุนของบริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของ บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ซึ่งประกอบดวย งบแสดง
ฐานะการเงินรวมและ งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิ จการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการ
และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึง
หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ของบริษัท
โรแยล ซีรามิค อุต สาหกรรม จํากั ด (มหาชน) และบริษั ทย อย ณ วั นที่ 31 ธั นวาคม 2559 และผลการดํา เนิน งานรวมและผลการ
ดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรใน
สาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑในการแสดงความเห็น
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบั ญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในสวนของความรับผิดชอบของ
ผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินรวมในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากกลุมบริษัทตามขอกําหนดจรรยาบรรณ
ของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ ในสวนที่ เกี่ยวของกับการตรวจสอบงบการเงินรวม
และขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอื่นๆซึ่งเปนไปตามขอกําหนดเหลานี้ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่
ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่องตางๆที่มีนัยสําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพของขาพเจาในการตรวจสอบงบการเงิน
รวมสําหรับงวดปจจุบันขาพเจาไดนําเรื่องเหลานี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมโดยรวมและในการแสดง
ความเห็นของขาพเจา ทั้งนี้ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสําหรับเรื่องเหลานี้
คาเผื่อการลดมูลคาสินคา
บริษัทมีสินคาคงเหลือจํานวน 331.37 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังที่อธิบายไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 10 สินคา
คงเหลือแสดงมูลคาตามราคาทุนหรือมูลคาที่คาดวาจะไดรั บสุทธิแลวแตราคาใดจะต่ํากวา ดังนั้น ผูบริหารตองใชดุลยพินิจในการ
พิจารณาจํานวนคาเผื่อการลดมูลคาสินคาคงเหลือที่เหมาะสมสําหรับสินคาเสื่อมสภาพและสินคาเคลื่อนไหวชา โดยพิจารณาจากการ
วิเคราะหสินคาที่เสื่อมสภาพของแตละรายการ สวนมูลคาที่คาดวาจะไดรับสุท ธิโดยพิจารณาจากราคาตลาด ณ วันสิ้นงวด
ขาพเจาไดรับความเชื่อมั่นเกี่ยวกับความเหมาะสมของสมมติฐานที่ผูบริหารใชในการคํานวณคาเผื่อการลดมูลคาสินคา โดยเขารวมการ
ตรวจนับสินคาที่โรงงาน และสาขาทุกแหง สุมทดสอบสินคา เพื่อใหมั่นใจวาตนทุนที่บันทึกในบัญชีตรงกับใบกํากับสินคา และมีการ
ปนสวนคาใชจายที่เกี่ยวของกับสินคาดังกลาว เปรียบเทียบตนทุนสินคากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับสุทธิ ซึ่งคํานวณจากราคาขายสิ นคา
ภายหลั ง สิ้น ป วิ เ คราะห ป ริ มาณสิน ค าที่ ค งเหลือ และการเคลื่อ นไหวของสิน ค า เพื่ อระบุสิ น คา ที่ มีก ารหมุ น เวี ยนต่ํ า หรื อ สิน ค า ที่
เสื่อมสภาพ เปนตน
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การดอยคาของสินทรัพย
เดิมกลุมบริษัทมีการบันทึกการดอยคาของสินทรัพย ดังนั้นกลุมบริษัทตองมีการทดสอบหามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของที่ดิน อาคารและ
อุปกรณของกลุมกิจการนั้น ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน การทดสอบหามูลค าที่คาดวาจะไดรับคืนนี้มีนัยสําคัญตอการตรวจสอบ
เนื่องจากกลุมกิจการมีมูลคาที่ดิน อาคารและอุปกรณจํานวนเงิน 495.59 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และมีสาระสําคัญตองบการเงิน
รวม กลุมบริษัทไดพิจารณามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของที่ดิน อาคารและอุปกรณแลว โดยอาศัยขอมูลของผูประเมินราคาอิสระ และได
บันทึกโอนกลับคาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยนั้น เปนจํานวน 66.26 ลานบาท ไวในงบการเงินรวมนี้แลว
ดังนั้นวิธีการตรวจสอบของขาพเจาไดรวมถึงการประเมินความรูความสามารถและพิจารณาความเปนอิส ระของผูเชี่ยวชาญดานการ
ประเมินตามมาตรฐานการสอบบัญชี เรื่อง การใชผลงานของผูเชี่ยวชาญอื่น และทดสอบการคํานวณในรายงานของผูประเมินราคาอิสระ
นั้น ขาพเจาไดใหความสําคัญกับความเพียงพอของการเปดเผยขอมูลของกลุมกิจการเกี่ยวกับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ ตามที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 12
การดอยคาของเงินลงทุน
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ จากผลการดําเนินงานที่ขาดทุนอยางตอเนื่องของบริษัทยอย ถือวาบริษัทมีขอบงชี้การดอยคาของเงินลงทุน
ในบริษัทยอย บริษัทตองมีการทดสอบการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอยนั้ น ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน การทดสอบการ
ดอยคานี้มีนัยสําคัญตอการตรวจสอบเนื่องจากบริษัทยอยมีมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนต่ํากวามูลคาที่ลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
และมีสาระสําคัญตองบการเงิน บริษัทไดพิจารณามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของที่ดิน อาคารและอุปกรณแลว เนื่องจากบริษัทยอยใชวิธี
บันทึกดวยราคาทุน โดยอาศัยขอมูลของผูประเมินราคาอิสระ และไดบันทึกคาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน ไวในบัญชี
แลว จํานวน 54.44 ลานบาท ไวในงบการเงินเฉพาะกิจการนี้แลว
ดังนั้นวิธีการตรวจสอบของขาพเจาไดรวมถึง การใชผลงานของผูประเมินราคาอิสระ และขาพเจาไดใหความสําคัญกับความเพียงพอ
ของการเปดเผยขอมูลของกิจการตามที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 11.2
เรื่องอื่น
งบการเงินของ บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ซึ่งประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงินรวมและ งบ
แสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบ
แสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวม
และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่แสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบ ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่น
ที่อยูในสํานักงานเดียวกัน และแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 23 กุมภาพันธ 2559
ขอมูลอื่น
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ขอมูลอื่ นประกอบดวยขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจําป แตไมรวมถึงงบการเงินและรายงาน
ของผูสอบบัญชีที่อยูในรายงานประจําปนั้น ขาพเจาคาดวาขาพเจาจะไดรับรายงานประจําปภายหลังวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีนี้
ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่นและขาพเจาไมไดใหความเชื่อมั่นตอขอมูลอื่น
ความรับผิดชอบของขาพเจาที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอื่นมีความขัดแยงที่มีสาระสําคัญ
กับงบการเงินหรือความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจา หรือปรากฏวาขอมูลอื่นมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญหรือไม
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เมื่อขาพเจาไดอานรายงานประจําป หากขาพเจาสรุปไดวามีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขาพเจาตองสื่อสา ร
เรื่องดังกลาวกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลเพื่อใหผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลดําเนินการแกไขขอมูลที่แสดงขัดตอขอเท็จจริง
ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลตองบการเงินรวม
ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหส ามารถจัดทํางบการเงินรวมที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่
ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงินรวม ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุมบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่อง เปดเผยเรื่องที่
เกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่อง เวนแตผูบริหารมีความ
ตั้งใจที่จะเลิกกลุมบริษัทหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได
ผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลมีหนาที่ในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุมบริษัท
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินรวม
การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงค เพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินรวมโดยรวมปราศจากการแสดงขอมูล
ที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและเสนอรายงานของผูสอบบัญชีซึ่งรวม
ความเห็นของขาพเจาอยูดวยความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผล คือความเชื่อมั่นในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเป นสาระสําคัญที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอ
ขอ เท็ จจริง อาจเกิ ดจากการทุจ ริ ตหรือ ขอ ผิ ดพลาดและถื อว ามี ส าระสํ าคั ญเมื่ อคาดการณไ ดอ ยา งสมเหตุส มผลวา รายการที่ ขัด ต อ
ขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินรวมจากการใชงบการเงินเหลานี้
ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพตลอด
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง


ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินรวมไมวาจะเกิดจากการทุจริต
หรือขอผิดพลาดออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเสี่ยงเหลานั้นและไดหลักฐานการสอบ
บัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจาความเสี่ยงที่ไมพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงที่เกิดจากขอผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐานการตั้งใจละเวนการแสดงขอมูลการแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน



ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ
แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุมบริษัท



ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการท างบัญชีและการเปดเผย
ขอมูลที่เกี่ยวของซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร



สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ได รับสรุปว ามีค วามไมแ นนอนที่มี สาระสํา คัญที่ เกี่ย วกับ เหตุการณห รือสถานการณที่ อาจเปนเหตุใ หเกิ ดขอ สงสั ยอย างมี
นัย สํา คั ญต อ ความสามารถของกลุ ม บริ ษั ทในการดํ า เนิ น งานตอ เนื่ อ งหรื อไมถ า ขา พเจ า ได ขอ สรุป ว ามี ค วามไม แน น อนที่ มี
สาระสําคัญขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาถึงการเปดเผยที่เกี่ยวของในงบการเงินรวมหรือถาการ
เปดเผยดังกลาวไมเพียงพอความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไปขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับ
จนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาอยางไรก็ตามเหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกลุมบริษัท
ตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่อง
***/4
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ประเมินการนําเสนอโครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินรวมโดยรวม รวมถึงการเปดเผยวางบการเงินรวมแสดงรายการและ
เหตุการณในรูปแบบที่ทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควร
ไดรับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอยางเพียงพอเกี่ยวกับขอมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุมหรือกิ จกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุมบริษัทเพื่อแสดงความเห็นตองบการเงินรวม ขาพเจารับผิดชอบตอการกําหนดแนวทางการควบคุมดูแลและการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุมบริษัท ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอความเห็นของขาพเจา

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไวประเด็นที่มี
นัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบ
ของขาพเจา
ขาพเจาไดใหคํารับรองแกผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลวาขาพเจาได ปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวของกับความเปนอิสระและ
ไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขาพเจาเชื่อวามีเหตุผลที่บุคคลภายนอก อาจ
พิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการที่ขาพเจาใชเพื่ อปองกันไมใหขาพเจาขาดความเปนอิสระจากเรื่องที่
สื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลขาพเจาไดพิจารณาเรื่องตางๆที่มีนัยสําคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมในงวดปจจุบัน
และกําหนดเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบขาพเจาไดอธิบายเรื่องเหลานี้ในรายงานของผู สอบบัญชีเวนแตกฎหมายหรือขอบังคับ
ไมใหเปดเผยตอสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวหรือในสถานการณที่ยากที่จะเกิดขึ้นขาพเจาพิจารณาวาไมควรสื่อสารเรื่องดังกลาว ใน
รายงานของขาพเจาเพราะการกระทําดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชน
ตอสวนไดเสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกลาว
ผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี้คือ นายเจษฎา หังสพฤกษ

นายเจษฎา หังสพฤกษ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759
บริษัท กรินทร ออดิท จํากัด
วันที่ 23 กุมภาพันธ 2560

บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
และรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต

บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่อยูในความตองการของตลาด - สุทธิ
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
สินคาคงเหลือ - สุทธิ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทรวม - สุทธิ
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

7
8
11.1
9
10

43,291,579
81,807,002
331,369,122
2,206,222
458,673,925

8,092,625
27,457,962
50,449,041
129,683,872
323,298,333
4,279,223
543,261,056

42,469,145
81,807,002
331,369,122
2,200,976
457,846,245

7,471,009
27,457,962
50,449,041
131,054,577
325,408,147
4,186,395
546,027,131

11.2
11.3
11.4
12
13

37,814,300
495,590,199
8,247,514
2,454,942
544,106,955
1,002,780,880

50,314,300
523,049,307
34,952
5,818,447
579,217,006
1,122,478,062

85,547,414
37,814,300
402,962,023
8,247,514
634,142
535,205,393
993,051,638

85,644,700
50,314,300
422,347,706
34,952
615,321
558,956,979
1,104,984,110

1

บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินสวนที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิ
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 463,185,014 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชําระแลว
หุนสามัญ 462,629,524 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
กําไร(ขาดทุน)สะสม
ขาดทุนสะสม
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

14
15

16

16
17
18

54,299,776
47,704,375

79,143,151
60,139,019

54,299,776
51,305,162

79,143,151
60,220,137

398,930

1,611,356

398,930

1,611,356

50,700,000
5,262,536
158,365,617

58,500,000
4,516,151
203,909,677

50,700,000
4,967,496
161,671,364

58,500,000
4,193,465
203,668,109

53,979,857
61,757,000
115,736,857
274,102,474

2,343,317
40,200,000
56,784,207
45,496,862
144,824,386
348,734,063

47,326,836
61,675,529
109,002,365
270,673,729

2,343,317
40,200,000
49,646,830
44,631,826
136,821,973
340,490,082

463,185,014

463,185,014

463,185,014

463,185,014

462,629,524
165,629,424

462,629,524
165,629,424

462,629,524
165,629,424

462,629,524
165,629,424

(101,152,343)
201,571,801
728,678,406
1,002,780,880

(81,651,776)
227,136,827
773,743,999
1,122,478,062

(80,501,288)
174,620,249
722,377,909
993,051,638

(62,352,244)
198,587,324
764,494,028
1,104,984,110

2

บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ
รายได
รายไดจากการขาย
รายไดอื่น
6.2
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนขาย
6.2
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
6.2
ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอย
ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทอื่น
รวมคาใชจาย
กําไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได
ตนทุนทางการเงิน-ดอกเบี้ยจาย
กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายภาษีเงินได
รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได
กําไร (ขาดทุน) สําหรับป
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น :
รายการที่จะไมถูกจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวใน
กําไรหรือขาดทุน
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
สําหรับโครงการผลประโยชนพนักงาน
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
กําไร (ขาดทุน) ตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)
กําไรตอหุนปรับลด (บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

21
21

งบการเงินรวม
2559
2558

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

659,258,928
37,019,490
696,278,418

808,274,504
10,993,879
819,268,383

659,258,928
37,019,480
696,278,408

808,274,504
15,580,716
823,855,220

(505,891,762)
(106,269,633)
(94,577,783)
(12,500,000)
(719,239,178)
(22,960,760)
(7,475,764)
(30,436,524)
(765,798)
(31,202,322)

(631,086,304)
(126,707,640)
(93,669,695)
(851,463,639)
(32,195,256)
(18,302,877)
(50,498,133)
(18,933,378)
(69,431,511)

(506,419,796)
(106,269,633)
(93,264,942)
(97,286)
(12,500,000)
(718,551,657)
(22,273,249)
(7,475,764)
(29,749,013)
2,319,994
(27,429,019)

(631,841,183)
(126,707,640)
(94,025,494)
(7,965,300)
(860,539,617)
(36,684,397)
(18,302,747)
(54,987,144)
(18,933,378)
(73,920,522)

(13,863,271)
(45,065,593)

(69,431,511)

(14,687,100)
(42,116,119)

(73,920,522)

(0.07)
(0.07)

(0.18)
(0.18)

(0.06)
(0.06)

(0.18)
(0.18)

3

บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม

ทุนเรือนหุนที่ออก
และชําระแลว
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับป :
การโอนสวนเกินมูลคาหุนและสํารองตามกฎหมายไปยัง
ขาดทุนสะสม
หุนสามัญเพิ่มทุน
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นรวมสําหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับป :
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นรวมสําหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแลว
ยังไมจัดสรร
สํารองตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม)

สวนเกินมูลคา
หุนสามัญ

องคประกอบอื่น
ของสวนของผูถือหุน
สวนเกินทุนจาก ผลขาดทุนจากการประมาณการ รวมองคประกอบอื่น
การตีราคาที่ดิน ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ของสวนของผูถือหุน

รวมสวน
ของผูถือหุน

388,737,902

159,136,704

31,428,571

(196,507,638)

236,391,449

-

236,391,449

619,186,988

73,891,622
462,629,524

(141,290,524)
147,783,244
165,629,424

(31,428,571)
-

172,719,095
(69,431,511)
11,568,278
(81,651,776)

(9,254,622)
227,136,827

-

(9,254,622)
227,136,827

221,674,866
(69,431,511)
2,313,656
773,743,999

-

-

-

(31,202,322)

-

-

-

(31,202,322)

462,629,524

165,629,424

-

11,701,755
(101,152,343)

(11,701,755)
215,435,072

(13,863,271)
(13,863,271)

(25,565,026)
201,571,801

(13,863,271)
728,678,406

4

บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไร (ขาดทุน) สะสม
ทุนเรือนหุนที่ออก สวนเกินมูลคา
จัดสรรแลว
ยังไมจัดสรร
และชําระแลว
หุนสามัญ
สํารองตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับป :
การโอนสวนเกินมูลคาหุนและสํารองตามกฎหมายไป
ยัง
ขาดทุนสะสม
หุนสามัญเพิ่มทุน
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับป
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับป :
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับป
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สวนเกินทุนจาก
การตีราคาที่ดิน

องคประกอบอื่น
ของสวนของผูถือหุน
ผลขาดทุนจากการประมาณการ รวมองคประกอบอื่น
ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ของสวนของผูถือหุน

รวมสวน
ของผูถือหุน

388,737,902

159,136,704

31,428,571

(172,719,095)

207,841,946

-

207,841,946

614,426,028

73,891,622
462,629,524

(141,290,524)
147,783,244
165,629,424

(31,428,571)
-

172,719,095
(73,920,522)
11,568,278
(62,352,244)

(9,254,622)
198,587,324

-

(9,254,622)
198,587,324

221,674,866
(73,920,522)
2,313,656
764,494,028

-

-

-

(27,429,019)

-

-

-

(27,429,019)

462,629,524

165,629,424

-

9,279,975
(80,501,288)

(9,279,975)
189,307,349

(14,687,100)
(14,687,100)

(23,967,075)
174,620,249

(14,687,100)
722,377,909

5

บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม
2559
2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายภาษีเงินได
รายการปรับปรุงกระทบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เปนเงินสดรับมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน :
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
ผลขาดทุนจากมูลคาสินคาลดลง (โอนกลับ)
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในความตองการของตลาด
กําไรจากการจําหนายทรัพยสิน
(กลับรายการ) คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย
ขาดทุนจากคาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอย
ขาดทุนจากคาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทอื่น
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
(กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
ดอกเบี้ยรับ
ตนทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจาย
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยดําเนินงาน - (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดําเนินงาน - เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ชําระภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
เงินสดไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน
จายดอกเบี้ย
จายภาษีเงินได
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

(30,436,522)

(50,498,133)

(29,749,013)

(54,987,144)

38,153,339
(821,243)
14,252,644
(205,500)
(3,381,519)
(30,030,093)
12,500,000
6,237,647
(442,412)
7,475,764

43,274,729
(84,242)
(11,156,188)
(205,500)
(587,201)
12,168,367
388,744
(642,061)
18,302,877

30,079,964
(821,243)
14,252,644
(205,500)
(3,381,569)
(30,030,093)
97,286
12,500,000
6,197,383
(442,403)
7,475,764

35,565,659
(84,242)
(11,156,188)
(205,500)
(587,201)
7,965,300
12,092,066
388,744
(642,052)
18,302,747

13,302,105

10,961,392

5,973,220

6,652,189

63,795,367
(22,323,433)
2,122,351
90,822

10,371,237
47,019,162
(445,072)
-

65,166,072
(20,213,619)
2,034,769
90,822

9,039,068
47,019,162
(531,259)
-

(12,386,694)
746,384
(3,840,780)
41,506,122
(7,523,714)
(297,466)
33,684,942

(35,723,385)
(1,328,264)
(1,406,739)
29,448,331
(18,679,174)
(269,398)
10,499,759

(8,867,024)
774,032
(3,840,780)
41,117,492
(7,523,714)
(109,645)
33,484,133

(35,673,352)
(1,590,614)
(1,432,170)
23,483,024
(18,679,044)
(259,042)
4,544,938
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บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม
2559
2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนชั่วคราว
เงินสดจายจากการซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนในความตองการของตลาดหลักทรัพย
เงินสดรับจากเงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินสดรับจากการจําหนายทรัพยสิน
เงินสดจายซื้ออุปกรณ
เงินสดจายซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
เงินสดรับดอกเบี้ย
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินสดจายเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจายหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายป

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

27,457,962
50,654,541
6,931,300
(8,100,209)
969,536
77,913,130

(14,105,323)
(50,654,541)
800,000
(14,338,003)
(28,500)
642,061
(77,684,306)

27,457,962
50,654,541
6,931,300
(8,100,209)
969,527
77,913,121

(14,105,324)
(50,654,541)
33,442,796
800,000
(42,393,570)
(28,500)
642,052
(72,297,087)

(24,843,375)
(48,000,000)
(3,555,743)
(76,399,118)

39,143,151
(192,000,000)
(1,695,669)
221,674,866
67,122,348

(24,843,375)
(48,000,000)
(3,555,743)
(76,399,118)

39,143,151
(192,000,000)
(1,695,668)
221,674,866
67,122,349

35,198,954
8,092,625
43,291,579

(62,199)
8,154,824
8,092,625

34,998,136
7,471,009
42,469,145

(629,800)
8,100,809
7,471,009

7

บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
1. ขอมูลทั่วไป
บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีที่อยูจดทะเบียนตั้งอยู
เลขที่ 65/225 อาคารชํานาญเพ็ญชาติ บิซเสเซ็นเตอร ชั้น 27 ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร และ
โรงงานของบริษัทตั้งอยูเลขที่ 54 ถนนสุวรรณศร ตําบลโคกแย อําเภอหนองแค สระบุรี
บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อ วันที่ 19 เมษายน 2537
บริษัทดํา เนิน ธุร กิจ หลัก เกี่ย วกับ การผลิต และจํา หนา ยกระเบื้อ งเซรามิค ปูพื้น กระเบื้อ งบุผ นัง ชนิด ตา งๆ จํา หนา ยทั้ง ในและ
ตางประเทศ
2. หลักเกณฑการจัดทํางบการเงินรวม
2.1 งบการเงินรวมไดรวมงบการเงินของบริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ดังนี้
อัตราสวนของการถือหุน
(รอยละของจํานวนหุนจดทะเบียน)
ประเภทกิจการ

ที่ตั้ง
ณ วันที่ 31
สํานักงานใหญ ธันวาคม 2559

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558

การถือหุนทางตรง :

ผูผลิต นําเขาและจําหนาย
บริษัท โรแยล เอเซียบริคแอนดไทล จํากัด กระเบื้องปูพื้นและบุผนัง

กรุงเทพฯ

100.00

100.00

2.2 ในการจัดทํางบการเงินรวม ถือหลักเกณฑการรวมเฉพาะบริษัทยอยซึ่งบริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) มีอํานาจ
ในการควบคุมหลังจากไดตัดยอดคงเหลือและรายการระหวางกันที่มีสาระสําคัญแลว
3. หลักเกณฑในการจัดทํา งบการเงิน
3.1 เกณฑการถือปฏิบัติ
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพ บัญชี
(“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของ
เพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงิน บริษัทไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ ซึ่งไดนําเสนอ
เพื่อวัตถุประสงคของการรายงานทางการเงินเพื่อใชในประเทศ
3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม
ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใชในปปจจุบัน
ในระหวางป กลุมบริษัทไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบับใหมรวมถึงแนว
ปฏิบัติทางบัญชี ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม
2559 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับ
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรับปรุงถอยคําและคําศัพท การตีความและการ
ให แ นวปฏิ บัติ ทางการบั ญ ชี กั บผู ใ ช ม าตรฐาน การนํ า มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ดั ง กล า วมาถื อ ปฏิ บัติ นี้ ไ ม มี
ผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของกลุมบริษัท
ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต
ในระหวางปปจจุบัน สภาวิช าชีพบั ญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) จํานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้น
เพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรับปรุงถอยคําและ
คําศัพท การตีความและการใหแนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐาน
ฝายบริหารของกลุมบริษัทเชื่อวามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ปรับปรุง จะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบัติ อยางไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญ สรุปไดดังตอไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้กําหนดทางเลือกเพิ่มเติมสําหรับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอย เงินลงทุนในการรวมคา
และเงินลงทุนในบริษัทรวม ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยเลือกบันทึกตามวิธีสวนไดเสีย ตามที่อธิบายไวในมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา ทั้งนี้ กิจการตองใชวิธีการบันทึกบัญชี
เดียวกันสําหรับเงินลงทุนแตละประเภทและหากกิจการเลือกบันทึกเงินลงทุนดังกลาวตามวิธีสวนไดเสียในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ กิจการตองปรับปรุงรายการดังกลาวโดยวิธีปรับยอนหลัง
มาตรฐานฉบับดังกลาวจะไมมีผลกระทบตองบการเงินของกลุมบริษัท เนื่องจากฝายบริหารไดพิจารณาแลววาจะเลือก
บันทึกเงินลงทุนดังกลาวตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ
3.3 เกณฑการวัดมูลคา
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิม (เวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี)
3.4 สกุลเงินที่นําเสนองบการเงิน
งบการเงินนี้จัดทําและแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาท ขอมูลทางการเงินทั้งหมดมีการปดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
เพื่อใหแสดงเปนหลักพันหรือหลักลานบาท ยกเวนที่ระบุไวเปนอยางอื่น
4. การใชวิจารณญาณและการประมาณการ
ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชวิจารณญาณ การประมาณและขอสมมติฐาน
หลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจํานวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย หนี้สิน รายได และ
คาใชจาย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากที่ประมาณไว การใชวิจารณญาณและการประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ ไดแก
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4.1 สัญญาเชา
การพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาการเงิน ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประเมิน
เงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวา กลุมบริษัทไดโอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชนในสินทรัพยที่เชา
ดังกลาวแลวหรือไม
4.2 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
การประมาณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้น
จากลูกหนี้แตละราย โดยคํานึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงคางและสภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยูในขณะนั้น
เปนตน
4.3 คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ
ในการประมาณคาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นจากสินคาคงเหลือ โดยคาเผื่อการลดลงของมูลคาสุทธิที่จะไดรับ พิจารณาจากราคาที่คาดวาจะขายไดตามปกติของธุรกิจ
หัก ดวยคาใชจายในการขายสินคานั้นและคาเผื่อสําหรับสินคาเกาลาสมัยเคลื่อนไหวชาหรือเสื่อมคุณ ภาพพิจารณาจากอายุ
โดยประมาณของสินคาแตละชนิด
4.4 คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน
กลุมบริษัทจะตั้งคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย เงินลงทุนในบริษัทรวม และเงินลงทุนระยะยาวอื่น เมื่อมูลคา
ยุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสําคัญ และเปนระยะเวลานานหรือเมื่อมีขอบงชี้ของการดอยคา การที่จะ
สรุปวาเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสําคัญหรือเปนระยะเวลานานหรือไมนั้นจําเปนตองใชดุลยพินิจของฝายบริหาร
4.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา
การคํานวณคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือ
เมื่อเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และตองทบทวนอายุก ารใหประโยชนและมูลคาคงเหลือใหมหากมีก ารเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้น
กลุมบริษัทแสดงมูลคาของที่ดินและอาคารดวยราคาที่ตีใหม ซึ่งราคาที่ตีใหมนี้ไ ดประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระโดยใชวิธี
เปรียบเทียบราคาตลาด ซึ่งการประเมินมูลคาดังกลาวตองอาศัยขอสมมติฐานและการประมาณการบางประการ
นอกจากนี้ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณในแตละชวงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการ
ดอยคาหากคาดวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ในการนี้ฝายบริหารจําเปนต องใชดุลยพินิจ
ที่เกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น
4.6 สินทรัพยไมมีตัวตน
การบันทึกและวัดมูลคาของคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันที่ไดมา ตลอดจนการทดสอบการดอยคาในภายหลัง ฝาย
บริหารจําเปนตองประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตจากสินทรัพย หรือ หนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงิน
สด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคํานวณหามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ
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4.7 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
กลุมบริษัทจะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไมไดใชเมื่อ
มีความเปนไปไดคอนขางแนวากลุมบริษัทจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวและ
ขาดทุนนั้น ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตองประมาณการวากลุมบริษัทควรรับรูจํานวนสิ นทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปน
จํานวนเทาใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที่คาดวาจะเกิดในอนาคตในแตละชวงเวลา
4.8 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน
หนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตรประกันภั ย ซึ่งตองอาศัยขอ
สมมติ ฐ านต า งๆในการประมาณการนั้ น เช น อั ต ราคิ ด ลด อั ต ราการขึ้ น เงิ น เดื อ นในอนาคต อั ต รามรณะ และอั ต ราการ
เปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เปนตน
4.9 การประมาณมูลคายุติธรรม
กลุมบริษัทประมาณมูลคายุติธรรมสําหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่อยูในความตองการของตลาด และที่ดิน อาคารและอุปกรณ
โดยมูลคายุติธรรม สามารถจําแนกตามวิธีประมาณมูลคาความแตกตางของระดับขอมูลไดดังนี้
- ราคาเสนอซื้อขาย(ไมตองปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกัน (ขอมูลระดับ 1)
- ขอมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในขอมูลระดับ 1 ทั้งที่สามารถสังเกตไดโดยตรง (ไดแก ขอมูลราคา) หรือ
โดยออม (ไดแก ขอมูลที่คํานวณมาจากราคา) สําหรับสินทรัพยนั้นหรือหนี้สินนั้น (ขอมูลระดับที่ 2)
- ขอมูลสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินซึ่งไมไดมาจากขอมูลที่สามารถสังเกตไดจากตลาด (ขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได)
(ขอมูลระดับที่ 3)
กลุมบริษัทไดเปดเผยวิธีการประมาณมูลคายุติธรรมของรายการที่กลาวขางตนไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวของ
5. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
กลุมบริษัทไดใชนโยบายการบัญชีที่สําคัญในการจัดทํางบการเงินดังนี้
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง ซึ่งถึงกําหนดจาย
คืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมาและไมมีขอจํากัดในการเบิกใช
เงินลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราวเปนเงินลงทุนในหนวยลงทุนซึ่งถือเปนหลักทรัพยเพื่อคาแสดงตามมูลคายุติธรรม โดยมูลคายุติธรรมของหนวย
ลงทุนคํานวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กําไรและขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนและ
การเปลี่ยนแปลงมูลคาของเงินลงทุนบันทึกเปนรายการกําไรหรือ ขาดทุนในสวนของกําไรหรือขาดทุน
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดถือเปนเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อการดอยคา (ถามี)
เงินลงทุนในบริษัทรวมที่แสดงอยูในงบการเงินรวมแสดงมูลคาตามวิธีสวนไดเสีย
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เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุน
กลุมบริษัทใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการคํานวณตนทุนของเงินลงทุน
ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้การคาแสดงมูลคาตามจํานวนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ กลุมบริษัทบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่
อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมไดซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุหนี้
สินคาคงเหลือ
สินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางผลิตแสดงมูลคาตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา ราคาทุน
ดังกลาวหมายถึงตนทุนในการผลิตทั้งหมดรวมทั้งคาโสหุยโรงงานดวย
วัตถุดิบ อะไหลและวัสดุสิ้นเปลืองอื่นแสดงมูลคาตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา และจะถือ
เปนสวนหนึ่งของตนทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช
รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับกลุมบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัท หรือถูกบริษัทควบคุมไมวาจะเปน
โดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัท
นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออม ซึ่งทําใหมี
อิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอบริษัท ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท ที่มีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการ
ดําเนินงานของบริษัท
คาความนิยม
บริษัทบันทึกมูลคาเริ่มแรกของคาความนิยมในราคาทุน ซึ่งเทากับตนทุนการรวมธุรกิจสวนที่สูงกวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิ
ที่ไดมา หากมูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิที่ไดมาสูงกวาตนทุนการรวมธุรกิจ บริษัท จะรับรูสวนที่สูงกวานี้เปนกําไรในสวนของ
กําไรหรือขาดทุนทันที
บริษัทแสดงคาความนิยมตามราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคาสะสม และจะทดสอบการดอยคาของคาความนิยมทุกปหรือเมื่อใดก็ตามที่มี
ขอบงชี้ของการดอยคาเกิดขึ้น
เพื่อวัตถุประสงคในการทดสอบการดอยคา บริษัทจะปนสวนคาความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการใหกับหนวยสินทรัพยที่
กอใหเกิดเงินสด (หรือกลุมของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด) ที่คาดวาจะไดรับประโยชนเพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และบริษัท
จะประเมินมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดแตละรายการ (หรือกลุมของหนวยของสินทรัพยที่
กอใหเกิดเงินสด) หากมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดต่ํากวามูลคาตามบัญชี บริษัทจะรับรู
ขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกําไรหรือขาดทุนและไมสามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยมไดในอนาคต
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
ที่ดินและอาคารแสดงมูลคาตามราคาที่ตี ใหม อุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม และคาเผื่อการดอยคาของ
สินทรัพย (ถามี)
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กลุมบริษัทบันทึกมูลคาเริ่มแรกของที่ดินและอาคารในราคาทุน ณ วันที่ไดสินทรัพยมา หลังจากนั้น กลุมบริษัทจัดใหมีการประเมิน
ราคาที่ดินและอาคารโดยผูประเมินราคาอิสระและบันทึกสินทรัพยดังกลาวในราคาที่ตีใหม ทั้งนี้ กลุมบริษัทจัดใหมีการประเมินราคา
สินทรัพยดังกลาวเปนครั้งคราวเพื่อมิใหราคาตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ
กลุมบริษัทบันทึกสวนตางซึ่งเกิดจากการตีราคาสินทรัพยดังตอไปนี้
(ก) รับรูราคาตามบัญชีของที่ดินและอาคารที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหมในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและรับรูจํานวนสะสมในบัญชี
“สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยถาวร” ในองคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุนอยางไรก็ตาม หากที่ดินและอาคารนั้นเคย
มีการตีราคาลดลงและกลุมบริษัทไดรับรูราคาที่ลดลงเปนคาใชจายในสวนของกําไรหรือขาดทุนแลว สวนที่เพิ่มจากการตีราคา
ใหมนี้จะถูกรับรูเปนรายไดไมเกินจํานวนที่เคยลดลง ซึ่งรับรูเปนคาใชจายปกอนแลว
(ข) รับรูราคาตามบัญชีของที่ดินและอาคารที่ลดลงจากการตีราคาใหมในสวนของกําไรหรือขาดทุน อยางไรก็ตาม หากที่ดินและ
อาคารนั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยังมียอดคงคางของบัญชี “สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยถาวร” อยูในองคประกอบ
อื่นของสวนของผูถือหุน สวนที่ลดลงจากการตีราคาใหมจะถูกรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในจํานวนที่ไมเกินยอดคงเหลือ
ของบัญชี “สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยถาวร”
เมื่อมีการจําหนายที่ดิน และอาคารที่มีการประเมินราคา กลุมบริษัทจะตัดบัญชีสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยถาวรที่เกี่ยวของที่
ไดบันทึกไวจากการประเมินราคาที่ผานมาไปยังกําไรสะสมหรือขาดทุนสะสม
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557 กลุมบริษัทไดทบทวนและเปลี่ยนแปลงอายุการใหประโยชนของอาคารและสวนปรับปรุง คาเสื่อมราคา
คํานวณจากราคาทุนของสินทรัพย โดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณดังนี้
อาคารและสวนปรับปรุง
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องตกแตงและติดตั้ง
ยานพาหนะ

ป 2559
20 - 40 ป
5 - 15 ป
5 - 10 ป
5 ป

ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและงานระหวางกอสราง
คาเสื่อมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยดังกลาวไมสามารถนํามาหักกับขาดทุนสะสมและไมสามารถจายเปนเงินปน ผลได
กลุมบริษัทตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ออกจากบัญชี เมื่อจําหนายสินทรัพยหรือคาดวาจะไมไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจใน
อนาคตจากการใชหรือการจําหนายสินทรัพย รายการผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย (ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิ
ที่ไดรับจากการจําหนายสินทรัพยกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น) จะรับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุนเมื่อ กลุมบริษัทตัดรายการ
สินทรัพยนั้นออกจากบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มูลคายุติธรรมของที่ดินและอาคารไดมีการประเมินในป 2557 โดยใชรายงานของผูประเมินราคาที่ดิน
ประเมินโดยใชวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด โดยนําราคาขายของที่ดินที่เปรียบเทียบกันไดบริเวณใกลเคียงกันมาปรับปรุง และใชวิธี
ตนทุนทดแทนสําหรับอาคาร ซึ่งเปนมูลคายุติธรรมอยูในระดับที่ 2 ของลําดับชั้นมูลคายุติธรรม (หมายเหตุ 12)
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สัญญาเชาระยะยาว
สัญญาเชาที่ดิน อาคารและอุปกรณที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับผูเชาถือเปนสัญญาเชา
การเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที่
ตองจายตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใดจะต่ํากวา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว สวน
ดอกเบี้ยจายจะบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคา
ตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยที่เชาหรืออายุของสัญญาเชา แลวแตระยะเวลาใดจะสั้นกวา
สัญญาเชาที่ดิน อาคาร และอุปกรณที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไมไดโอนไปใหกับผูเชาถือเปน
สัญญาเชาดําเนินงาน จํานวนเงินที่จายตามสัญญาเชาดําเนินงานรับรูเปนคาใชจายในสวนของกําไรหรือขาดทุนตามวิธีเสนตรงตลอด
อายุของสัญญาเชา
สินทรัพยไมมีตัวตน
บริษัทจะบันทึกตนทุนเริ่มแรกของสินทรัพยไมมีตัวตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรูรายการเริ่มแรก สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงมูลคา
ตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคาสะสม (ถามี) ของสินทรัพยนั้น
บริษัทตัดจําหนายสิ นทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุก ารใหประโยชนจํากัดอยางมีระบบตลอดอายุก ารใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจของ
สินทรัพยนั้น และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเมื่อมีขอบงชี้วาสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา บริษัทจะทบทวนระยะเวลา
การตัดจําหนายและวิธีการตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวทุกสิ้นปเปนอยางนอย คาตัดจําหนายรับรูเปนคาใชจายในสวน
ของกําไรหรือขาดทุน
ซอฟทแวรมีอายุการใหประโยชน 5 ป
การดอยคาของสินทรัพย
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุมบริษัทจะทําการประเมินการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณหรือสิ นทรัพยที่ไมมีตัวตนอื่น
ของกลุมบริษัทหากมีขอบงชี้วาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา และจะทําการประเมินการดอยคาของคาความนิยมเปนรายป กลุมบริษัท
รับรูขาดทุนจากการดอยคาเมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้ น ทั้งนี้มูลคาที่
คาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา
ในการประเมินมูลคาจากการใชสินทรัพย กลุมบริษัทประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดวาจะไดรับจากสินทรัพยและ
คํานวณคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนภาษีที่สะทอนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปจจุบันของเงินสดตาม
ระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของสินทรัพยที่กําลังพิจารณาอยู ในการประเมินมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย
กลุมบริษัทใชแบบจําลองการประเมินมูลคาที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย ซึ่งสะทอนถึงจํานวนเงินที่กิจการสามารถจะไดมาจาก
การจําหนายสินทรัพยหักดวยตนทุนในการจําหนาย โดยการจําหนายนั้นผูซื้อกับผูขายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและ
สามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผู ที่ไมมีความเกี่ยวของกัน
กลุมบริษัทจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกําไรหรือขาดทุน ยกเวนในกรณีที่ที่ดินซึ่งใชวิธีการตีราคาใหมและได
บันทึกสวนเกินทุนจากการตีราคาใหมไวในสวนของผูถือหุน ขาดทุนจากการดอยคาจะรับรูในสวนของผูถือหุนไมเกินไปกวาสวนเกิน
ทุนจากการตีราคาที่เคยบันทึกไว
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เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่อยูในความตองการของตลาด
ตราสารหนี้ซึ่งเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาดซึ่งถือไวเพื่อคา จัดประเภทเปนสินทรัพยหมุนเวียน และแสดงในมูลคายุติธรรม
กําไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพยไดบันทึกในกําไรขาดทุน
มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่อยูในความตองการของตลาด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อคา
เปนราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยอยางเดียวกันซึ่งเปนขอมูลระดับที่ 1 (หมายเหตุ 11)
สัญญาเชาการเงิน
สัญญาเชาทรัพยสินที่ไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนในความเปนเจาของในทรัพยสินใหกับบริษัท และบริษัทมีความตั้งใจที่จะใช
สิทธิในการซื้อทรัพยสินเมื่อถึงวันที่ครบกําหนดของสัญญาเชา ถูกบันทึกเปนสัญญาเชาการเงิน
ณ วันเริ่มตนสัญญาเชาทางการเงิน ตนทุนของทรัพยสินถูกบันทึกไวพรอมกับภาระผูกพันสําหรับการจายคาเชาในอนาคตโดยไมรวม
จํานวนดอกเบี้ย คาใชจายทางการเงินบันทึกเปนคาใชจายในงวดปปจจุบันตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
ผลประโยชนพนักงาน
ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน
กลุมบริษัทรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน
กลุมบริษัทมีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตองจายใหแกพนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งกลุมบริษัทถือวาเงินชดเชย
ดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
กลุมบริษัทคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานโดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว
(Projected Unit Credit Method) โดยผูเชี่ยวชาญอิสระไดทําการประเมินภาระผูกพันดังกลาวตามหลักคณิต ศาสตรประกันภัย
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก คณิตศาสตรประกั นภัยสําหรับโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของ
พนักงานจะรับรูทันทีในกําไรหรือขาดทุน
หนี้ สิ น ของโครงการผลประโยชน หลั ง ออกจากงานของพนั ก งาน ประกอบด ว ย มู ล ค า ป จจุ บัน ของภาระผู ก พั น ตามโครงการ
ผลประโยชนหักดวยตนทุนบริการในอดีตที่ยังไมไดรับรู
ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงานเปนครั้งแรกในป 2554 กลุมบริษัทเลือกรับรูหนี้สิน
ในชวงการเปลี่ยนแปลงที่มากกวาหนี้สินที่รับรู ณ วันเดียวกันตามนโยบายการบัญชีเดิม โดยบั นทึกเปนคาใชจายตามวิธีเสนตรง
ภายในระยะเวลา 5 ปนับจากวันที่นํามาตรฐานการบัญชีนี้มาถือปฏิบัติ
ประมาณการหนี้สิน
กลุมบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณในอดีตไดเกิดขึ้นแลว และมีความ
เปนไปไดคอนขางแนนอนวา กลุมบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้นและกลุมบริษัทสามารถ
ประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเชื่อถือ
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การรับรูรายได
ขายสินคา
รายไดจากการขายสินคารับรูเมื่อบริษัท ไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญของความเปนเจาของสิ นคาใหกับผูซื้อแลว
รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคาในใบกํากับสินคาโดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม สําหรับสินคาที่ไดสงมอบหลังจากหักสวนลดแลว
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง
คาใชจายภาษีเงินได
ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ภาษีเงินไดปจจุบัน
กลุมบริษัทบันทึกภาษีเงินไดปจจุบันตามจํานวนที่คาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตาม
หลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
กลุมบริษัทบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวระหวางราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินที่เกี่ยวของนั้น โดยใชอัตราภาษีที่มีผลบังคับใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน
กลุมบริษัทรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีทุกรายการ แตรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัด
บัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชในจํานวนเทาที่มีความเปนไปไดคอนขางแนที่ กลุม
บริษัทจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชนั้น
กลุมบริษัทจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทําการปรับลดมูลคา
ตามบัญชีดังกลาว หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวากลุมบริษัทจะไมมีกําไรทางภาษีเพียงพอตอการนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการ
ตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางสวนมาใชประโยชน
กลุมบริษัทจะบันทึก ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวของกับรายการที่ไดบันทึก
โดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน
เงินตราตางประเทศ
บริษัท แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสกุลเงินบาท ซึ่งเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของบริษัท รายการ
ตางๆ ของแตละกิจการที่รวมอยูในงบการเงินรวมวัดมูลคาดวยสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของแตละกิจการนั้น
รายการที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงิน
ซึ่งอยูในสกุลเงินตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนไดรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน
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6. รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน
กลุมบริษัทมีรายการทางบัญชีจํานวนหนึ่งซึ่งเกิดกับกิจการที่เกี่ยวของกัน สินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจายสวนหนึ่งเกิดจาก
รายการที่มีกับกิจการที่เกี่ยวของกันดังกลาว กิจการเหลานี้เกี่ยวของกันโดยการมีผูถือหุนและ/หรือกรรมการกลุมเดียวกัน งบการเงินนี้
จึงรวมผลของรายการดังกลาวตามเกณฑดังนี้
ลักษณะความสัมพันธ
ชื่อกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
บริษัท โรแยลเอเซียบริค แอนดไทล จํากัด
บริษัท เซอมาส จํากัด
บริษัท ที.ที. เซรามิค จํากัด
บริษัท รวมพัฒนเซรามิค จํากัด

ความสัมพันธ
ผูถือหุนรายใหญ **
บริษัทยอย
มีผูถือหุนและกรรมการรวมกัน **
มีผูถือหุนและกรรมการรวมกัน **
มีกรรมการรวมกัน **

** รายการทางบัญชีจํานวนหนึ่งซึ่งเกิดกับกิจการเหลานี้ สิ้นสุดความสัมพันธ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559
นโยบายการกําหนดราคา
รายการระหวางกัน

เกณฑการกําหนดราคา

รายการซื้อวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป
บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
บริษัท เซอมาส จํากัด
บริษัท ที.ที. เซรามิค จํากัด
บริษัท รวมพัฒนเซรามิค จํากัด

ราคาที่ตกลงรวมกัน
ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม
ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม
ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม

รายการขายสินคาสําเร็จรูป
บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
บริษัท เซอมาส จํากัด
บริษัท ที.ที. เซรามิค จํากัด
บริษัท รวมพัฒนเซรามิค จํากัด

ราคาทุนบวกราคาสวนเพิ่ม
ราคาทุนบวกราคาสวนเพิ่ม
ราคาทุนบวกราคาสวนเพิ่ม
ราคาทุนบวกราคาสวนเพิ่ม

ดอกเบี้ยรับ
บริษัท โรแยลเอเซียบริค แอนดไทล จํากัด

อัตราดอกเบี้ย Prime Rate บวก 0.125 ตอป

รายไดอื่น
บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
บริษัท เซอมาส จํากัด
บริษัท ที.ที. เซรามิค จํากัด
บริษัท รวมพัฒนเซรามิค จํากัด

ตามที่จายจริง
ตามที่จายจริง
ตามที่จายจริง
ตามที่จายจริง
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บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
รายการระหวางกัน

เกณฑการกําหนดราคา

คาใชจายดําเนินงาน
บริษัท โรแยล เอเซียบริคแอนดไทล จํากัด
บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
บริษัท เซอมาส จํากัด
บริษัท ที.ที. เซรามิค จํากัด
บริษัท รวมพัฒนเซรามิค จํากัด

ตามที่จายจริง
ตามที่จายจริง
ตามที่จายจริง
ตามที่จายจริง
ตามที่จายจริง

คาเชาและบริการจาย
บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
บริษัท เซอมาส จํากัด
บริษัท ที.ที. เซรามิค จํากัด
บริษัท รวมพัฒนเซรามิค จํากัด

ราคาเทียบเคียงราคาตลาด
ราคาเทียบเคียงราคาตลาด
ราคาเทียบเคียงราคาตลาด
ราคาเทียบเคียงราคาตลาด

คาเชาที่ดิน
บริษัท โรแยล เอเซียบริคแอนดไทล จํากัด

ราคาเทียบเคียงราคาตลาด

คาเชาโรงงานจาย
บริษัท โรแยล เอเซียบริคแอนดไทล จํากัด

ตามสัญญาที่ตกลงรวมกัน

6.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทและกิจการที่เกี่ยวของกันมียอดคงเหลือระหวางกันที่สําคัญ ดังนี้
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2559
2558
ลูกหนี้การคา
บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
บริษัท รวมพัฒนเซรามิค จํากัด
รวม
ลูกหนี้อนื่
บริษัท โรแยล เอเซียบริคแอนดไทล จํากัด
บริษัท ที.ที. เซรามิค จํากัด
รวม

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2559
2558

-

2,654,015
79,723
2,733,738

-

2,654,015
79,723
2,733,738

-

1,123,872
1,123,872

-

1,370,705
1,123,872
2,494,577
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บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2559
2558
เจาหนี้การคา
บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
บริษัท เซอมาส จํากัด
บริษัท ที.ที. เซรามิค จํากัด
รวม
เจาหนี้อื่น
บริษัท โรแยล เอเซียบริคแอนดไทล จํากัด
บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
รวม

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2559
2558

-

15,404,487
57,829
590,238
16,052,554

-

15,404,487
57,829
590,238
16,052,554

-

416,949
416,949

3,680,763
3,680,763

169,568
416,949
586,517

6.2 รายไดและคาใชจายกับกิจการที่เกี่ยวของกันที่มีนัยสําคัญสําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2559
2558

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2559
2558

รายไดคาสินคาและวัตถุดิบ
บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
บริษัท ที.ที. เซรามิค จํากัด
บริษัท รวมพัฒนเซรามิค จํากัด
รวม

17,772,604
1,862,543
1,305,706
20,940,853

7,777,454
240,110
2,437,264
10,454,828

17,772,604
1,862,543
1,305,706
20,940,853

7,777,454
240,110
2,437,264
10,454,828

รายไดคาบริการ
บริษัท โรแยล เอเซียบริคแอนดไทล จํากัด
บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
บริษัท ที.ที. เซรามิค จํากัด
รวม

1,064,002
1,064,002

4,368,000
826,000
5,194,000

1,064,002
1,064,002

3,000,000
4,368,000
826,000
8,194,000
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บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2559
2558

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2559
2558
รายไดอื่น
บริษัท โรแยล เอเซียบริคแอนดไทล จํากัด
บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
บริษัท ที.ที. เซรามิค จํากัด
รวม

451,008
4,665
455,673

87,628
226,528
314,156

451,008
4,665
455,673

1,281,033
87,628
226,528
1,595,189

-

-

-

381,809

ซื้อสินคาสําเร็จรูป
บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
บริษัท ที.ที. เซรามิค จํากัด
รวม

58,711,242
2,062,048
60,773,290

51,015,109
7,434,315
58,449,424

58,711,242
2,062,048
60,773,290

51,015,109
7,434,315
58,449,424

ซื้อวัตถุดบิ
บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
บริษัท ที.ที. เซรามิค จํากัด
บริษัท เซอมาส จํากัด
รวม

646,621
957,768
683,881
2,288,270

841,681
736,096
2,406,065
3,983,842

646,621
957,768
683,881
2,288,270

841,681
736,096
2,406,065
3,983,842

คาใชจายดําเนินงาน
บริษัท โรแยล เอเซียบริคแอนดไทล จํากัด
บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
บริษัท รวมพัฒนเซรามิค จํากัด
รวม

11,403,114
39,200
11,442,314

10,459,249
101,400
10,560,649

1,368,056
11,403,114
39,200
12,810,370

1,481,118
10,459,249
101,400
12,041,767

คาเชาที่ดิน
บริษัท โรแยล เอเซียบริคแอนดไทล จํากัด

-

-

840,000

1,301,150

คาเชาเครื่องจักร
บริษัท โรแยล เอเซียบริคแอนดไทล จํากัด

-

-

4,800,000

12,000,000

ดอกเบีย้ รับ
บริษัท โรแยล เอเซียบริคแอนดไทล จํากัด
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บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุมบริษัทมีคาใชจายผลประโยชนพนักงานของกรรมการและผูบริหาร ดังตอไปนี้
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 ธันวาคม 2558 ธันวาคม 2559 ธันวาคม 2558
ผลประโยชนระยะสั้น
146,396
288,418
146,396
288,418
737,047
1,686,292
737,047
1,686,292
ผลประโยชนหลังออกจากงาน
883,443
1,974,710
883,443
1,974,710
รวม
ภาระค้ําประกันกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทมีภาระจากการค้ําประกันใหกับกิจการที่เกี่ยวของกันตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 25.2 โดยไมมีการคิดคาธรรมเนียมระหวางกัน
7. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ประกอบดวย

เงินสดในมือ
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 ธันวาคม 2558
193,400
193,171
1,568,177
2,076,276
41,530,002
5,823,178
43,291,579
8,092,625

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 ธันวาคม 2558
186,000
186,000
755,784
1,463,121
41,527,361
5,821,888
42,469,145
7,471,009
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บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
8. เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ
ประกอบดวย

หนวยลงทุน
รวมเงินลงทุนชั่วคราว

(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 ธันวาคม 2558 ธันวาคม 2559 ธันวาคม 2558
27,457,962
27,457,962
27,457,962
27,457,962

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินลงทุนชั่วคราว ประกอบดวยหนวยลงทุนกองทุนเปดและเงินฝากสถาบันการเงิน โดยเงินฝากสถาบันการเงิน
มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.79 ตอป ซึ่งไมมีการกําหนดอายุโครงการ
9. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
ประกอบดวย
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 ธันวาคม 2558
ลูกหนี้การคา
- กิจการที่เกี่ยวของกัน
- กิจการอื่น
รวมลูกหนี้การคา
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การคา - สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
- กิจการที่เกี่ยวของกัน
- กิจการอื่น
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 ธันวาคม 2558

79,774,842
79,774,842
79,774,842

2,733,738
124,527,171
127,260,909
(748,243)
126,512,666

79,774,842
79,774,842
79,774,842

2,733,738
124,527,171
127,260,909
(748,243)
126,512,666

2,032,160
2,032,160
81,807,002

1,123,872
2,047,334
3,171,206
129,683,872

2,032,160
2,032,160
81,807,002

2,494,577
2,047,334
4,541,911
131,054,577
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บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นแยกตามอายุหนี้ที่คางชําระไดดังนี้
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 ธันวาคม 2558
ลูกหนี้การคา
กิจการที่เกี่ยวของกัน
ยังไมถึงกําหนดชําระ
คางชําระ
ไมเกิน 3 เดือน
รวมลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน - สุทธิ
กิจการอื่น
ยังไมถึงกําหนดชําระ
คางชําระ
ไมเกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกวา 12 เดือน
รวมลูกหนี้การคากิจการอืน่
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การคากิจการอืน่ - สุทธิ
รวมลูกหนี้การคา - สุทธิ

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 ธันวาคม 2558

-

2,666,879

-

2,666,879

-

66,859
2,733,738

-

66,859
2,733,738

48,697,366

69,867,574

48,697,366

69,867,574

26,042,432
5,035,044
79,774,842
79,774,842
79,774,842

47,967,682
6,052,626
(80,154)
719,443
124,527,171
(748,243)
123,778,928
126,512,666

26,042,432
5,035,044
79,774,842
79,774,842
79,774,842

47,967,682
6,052,626
(80,154)
719,443
124,527,171
(748,243)
123,778,928
126,512,666

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทโอนกลับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จํานวน 748,243 บาท เนื่องจากมีการรับชําระเงินจากลูกหนี้ก ารคาแลว
ทั้งจํานวน

23

บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
10. สินคาคงเหลือ - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดวย

สินคาสําเร็จรูป
งานระหวางทํา
วัตถุดิบ
อะไหลและวัสดุสิ้นเปลืองอื่น
สินคาระหวางทาง
รวม
หัก คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ
สุทธิ

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 ธันวาคม 2558
290,393,650 262,116,618
9,895,617
8,936,042
28,106,478
31,554,410
31,986,540
35,102,385
1,713,294
2,062,691
362,095,579 339,772,146
(30,726,457) (16,473,813)
331,369,122 323,298,333

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 ธันวาคม 2558
290,393,650
264,226,432
9,895,617
8,936,042
28,106,478
31,554,410
31,986,540
35,102,385
1,713,294
2,062,691
362,095,579
341,881,960
(30,726,457)
(16,473,813)
331,369,122
325,408,147

คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาที่มีการเปลี่ยนแปลงในระหวางป ดังนี้

ยอดยกมา
ลดลง
ยอดคงเหลือ

(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 ธันวาคม 2558 ธันวาคม 2559 ธันวาคม 2558
(16,473,813) (27,630,001) (16,473,813) (27,630,001)
(14,252,644)
11,156,188 (14,252,644)
11,156,188
(30,726,457) (16,473,813) (30,726,457) (16,473,813)

ในระหวางป 2558 คาเผื่อการลดลงของมูลคาของสินคาที่ลดลงเนื่องจากการขายสินคาที่ไดตั้งคาเผื่อไวแลว
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บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
11. เงินลงทุน
ประกอบดวย
11.1เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่อยูในความตองการของตลาด

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่อยูในความตองการของตลาด
บวก กําไรจากมูลคาหลักทรัพย
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่อยูในความตองการของตลาด - สุทธิ

(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2558
50,243,541
205,500
50,449,041

มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่อยูในความตองการของตลาด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มูลคายุติธรรมของเงิน
ลงทุนเพื่อคา เปนราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยอยางเดียวกันซึ่งเปนขอมูลระดับที่ 1 (หมายเหตุ 5)
11.2เงินลงทุนในบริษัทยอย
(หนวย : บาท)

ชื่อบริษัทยอย
บริษัท โรแยล เอเซียบริคแอนดไทล จํากัด
หัก คาเผื่อการดอยคา
เงินลงทุนในบริษัทยอยตามวิธีราคาทุน - สุทธิ

ทุน
ชําระแลว
(ลานบาท)
80

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สัดสวน
เงินลงทุน
ราคาทุน
(รอยละ) 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
100
139,985,000
139,985,000
(54,437,586)
(54,340,300)
85,547,414
85,644,700

ในระหวางป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทไมไดรับเงินปนผลจากบริษัทยอย

25

บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
11.3เงินลงทุนในบริษัทรวม - สุทธิ

ชื่อบริษัทรวม
บริษัท บานสม
ถวิล จํากัด

(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลคาตามบัญชีตาม
ราคาทุน
วิธีสวนไดเสีย
จัดตั้งขึ้นใน ทุนชําระ สัดสวน 31ธันวาคม 31ธันวาคม 31ธันวาคม 31ธันวาคม
ประเภทกิจการ ประเทศ
แลว การลงทุน 2559
2558
2559
2558
(ลานบาท) (รอยละ)
พัฒนา
11,250,000 11,250,000
อสังหาริมทรัพย
ไทย
25
45

บริษัทไดรับรูสวนแบงผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาวจนมูลคาตามบัญชีตามวิธีสวนไดเสียเทากับศูนย บริษัทได
หยุดรับรูสวนแบงผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวมเนื่องจากบริษัทไมมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือทางพฤตินัยที่ตอง
จายเงินเพื่อชําระภาระผูกพันของบริษัทรวมดังกลาว
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บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
11.4เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ

ชื่อบริษัท
ตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด
เงินลงทุน - วิธีราคาทุน
บริษัท เซอมาส จํากัด
บริษัท ที.ที. เซรามิค จํากัด (มหาชน)
หัก คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ

ประเภทกิจการ

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

ทุนจดทะเบียนและชําระแลว
(ลานบาท)

สัดสวนเงินลงทุน
(รอยละ)

การทําเหมืองดิน
ผลิตและจําหนายกระเบื้องเซรามิค

ไทย
ไทย

0.2
601

2.00
8.32

(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2559
2558

314,300
50,000,000
(12,500,000)
37,814,300

314,300
50,000,000
50,314,300
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บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
มูลคาของที่ดินแสดงตามวิธีราคาที่ตีใหมและมูลคาของอาคารและอุปกรณแสดงตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม
ในระหวางป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุมบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีสาระสําคัญในบัญชีที่ดิน อาคารและอุ ปกรณ ดังนี้
งบการเงินรวม (บาท)
ที่ดิน
ราคาที่ตีเพิ่ม
(ลดลง)

ราคาทุนเดิม
สินทรัพย - ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ซื้อเพิ่ม / โอนเขา / ราคาที่ตีเพิ่ม
จําหนาย / โอนออก / ราคาที่ตีลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
คาเสื่อมราคาสําหรับป
คาเสื่อมราคาสะสมสวนที่โอนเขา / โอนออก
คาเสื่อมราคาสะสมสวนที่จําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
คาเผื่อการดอยคา
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
(เพิ่ม) ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มูลคาสุทธิตามบัญชี

อาคารและสวนปรับปรุง
ราคาทุนเดิม

เครื่องจักรและ
อุปกรณ

ราคาที่ตีเพิ่ม

เครื่องตกแตงและ
ติดตั้ง

งานระหวาง
กอสราง

ยานพาหนะ

รวม

46,931,113
46,931,113

171,668,887
171,668,887

401,026,867
1,296,448
402,323,315

166,200,374
166,200,374

1,678,131,862
30,862,934
(16,151,785)
1,692,843,011

99,636,530
1,967,171
(39,448,473)
62,155,228

21,039,382
48,214
(11,880,253)
9,207,343

31,207,513
6,056,748
(36,437,462)
826,799

2,615,842,528
40,231,515
(103,917,973)
2,552,156,070

-

-

(313,341,671)
(4,693,360)
2,858,075
(315,176,956)

(14,702,547)
(14,021,749)
(2,979,888)
(31,704,184)

(1,583,917,961)
(15,479,413)
(37,281,592)
397,951
(1,636,281,015)

(94,433,046)
(2,198,417)
38,291,015
1,077,471
(57,262,977)

(13,144,472)
(1,528,109)
2,193,122
3,336,763
(9,142,696)

-

(2,019,539,697)
(37,921,048)
3,080,732
4,812,185
(2,049,567,828)

-

-

-

-

(73,214,346)
66,255,481
(6,958,865)

(39,178)
(39,178)

-

-

(73,253,524)
66,255,481
(6,998,043)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

46,931,113

171,668,887

87,685,196

151,497,827

20,999,555

5,164,306

7,894,910

31,207,513

523,049,307

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

46,931,113

171,668,887

87,146,359

134,496,190

49,603,131

4,853,073

64,647

826,799

495,590,199
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บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
ที่ดิน
ราคาที่ตีเพิ่ม
(ลดลง)

ราคาทุนเดิม
สินทรัพย - ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ซื้อเพิ่ม / โอนเขา / ราคาที่ตีเพิ่ม
จําหนาย / โอนออก / ราคาที่ตีลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
คาเสื่อมราคาสําหรับป
คาเสื่อมราคาสะสมสวนที่โอนเขา / โอนออก
คาเสื่อมราคาสะสมสวนที่จําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
คาเผื่อการดอยคา
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
(เพิ่ม) ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มูลคาสุทธิตามบัญชี

อาคารและสวนปรับปรุง
ราคาทุนเดิม

เครื่องจักรและ
อุปกรณ

ราคาที่ตีเพิ่ม

เครื่องตกแตงและ
ติดตั้ง

งานระหวาง
กอสราง

ยานพาหนะ

รวม

65,652,902
65,652,902

96,736,331
96,736,331

335,355,844
1,296,448
336,652,292

166,200,374
166,200,374

1,431,799,536
30,862,934
(16,029,765)
1,446,632,705

95,159,913
1,967,171
(38,370,943)
58,756,141

19,043,097
48,214
(11,880,253)
7,211,058

31,207,513
6,056,748
(36,437,462)
826,799

2,241,155,510
40,231,515
(102,718,423)
2,178,668,602

-

-

(285,454,556)
(4,228,817)
2,858,075
(286,825,298)

(14,702,547)
(11,599,969)
(2,979,888)
(29,282,404)

(1,344,259,121)
(10,321,843)
(37,281,592)
275,922
(1,391,586,634)

(89,989,866)
(2,168,935)
38,291,015
(53,867,786)

(11,148,190)
(1,528,109)
2,193,122
3,336,763
(7,146,414)

-

(1,745,554,280)
(29,847,673)
3,080,732
3,612,685
(1,768,708,536)

-

-

-

-

(73,214,346)
66,255,481
(6,958,865)

(39,178)
(39,178)

-

-

(73,253,524)
66,255,481
(6,998,043)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

65,652,902

96,736,331

49,901,288

151,497,827

14,326,069

5,130,869

7,894,907

31,207,513

422,347,706

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

65,652,902

96,736,331

49,826,994

136,917,970

48,087,206

4,849,177

64,644

826,799

402,962,023

29

บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
คาเสื่อมราคาสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมีดังนี้

คาเสื่อมราคา

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
37,921,048
45,079,988

(หนวย : บาท)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
29,847,673
35,554,584

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ยานพาหนะมีมูลคาสุทธิ จํานวน 3 ลานบาท และ 7 ลานบาท ตามลําดับ ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มี
ภาระผูกพันในการจายชําระตามสัญญาเชาการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุมบริษัทไดจดจํานองที่ดิน อาคารและอุปกรณซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี จํานวนรวมประมาณ 397
ลานบาท และ 479 ลานบาท ตามลําดับ ในงบการเงินรวม และจํานวนรวมประมาณ 238 ลานบาท และ 378 ลานบาท ตามลําดับ ในงบ
การเงินเฉพาะกิจการ เพื่อเปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินกูยืมและวงเงินสินเชื่อซึ่งไดรับจากสถาบันการเงินแหงหนึ่ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มูลคายุติธรรมของที่ดินไดมีการประเมินในป 2557 โดยใชรายงานของผูประเมินราคา ที่ดิน ประเมินโดยใชวิธี
เปรียบเทียบราคาตลาด โดยนําราคาขายของที่ดินที่เปรียบเทียบกันไดบริเวณใกลเคียงกันมาปรับปรุง ซึ่งเปนมูลคายุติธรรมอยูในระดับที่ 2
ของลําดับชั้นมูลคายุติธรรม (หมายเหตุ 5)
ในระหวางป 2559 บริษัทไดโอนกลับคาเผื่อการดอยคาของเครื่องจักรจํานวน 66.26 ลานบาท เนื่องจากราคาประเมินโดยผูประเมินราคา
อิสระตามวิธีตนทุนทดแทนสูงขึ้น โดยบริษัทบันทึกเปนรายไดอื่นจํานวน 30.03 ลานบาท เนื่องจากมูลคาที่โอนกลับแลวตองไมเกินราคา
ตามบัญชีที่ควรจะเปน และบันทึกคาเสื่อมราคาสะสมเพิ่มขึ้น 36.23 ลานบาท

30

บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
13. สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตนที่เปนซอฟแวรมีรายละเอียดดังนี้
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
โอนเขา / โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
คาตัดจําหนายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
คาตัดจําหนายสําหรับป *
คาเสื่อมราคาสะสมโอนเขา / โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มูลคาสุทธิทางบัญชี

10,602,417
9,477,860
20,080,277
(10,567,465)
(232,291)
(1,033,007)
(11,832,763)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

34,952

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

8,247,514

* รวมอยูในคาใชจายในการบริหารในสวนของกําไรหรือขาดทุน
14. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ประกอบดวย

เงินกูยืมระยะสั้น
ดอกเบี้ยจายลวงหนา
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 ธันวาคม 2558
55,000,000
79,143,151
(700,224)
54,299,776
79,143,151

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 ธันวาคม 2558
55,000,000
80,000,000
(700,224)
(856,849)
54,299,776
79,143,151

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินค้ําประกันโดยจดจํานองที่ดิน สิ่งปลูกสรางและเครื่องจักรของกลุมบริษัท
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บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
15. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
ประกอบดวย
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 ธันวาคม 2558
เจาหนี้การคา
เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน
เจาหนี้การคา - กิจการอื่น
รวมเจาหนี้การคา
เจาหนี้อื่น
เจาหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน
เจาหนี้อื่น - กิจการอื่น
เงินรับลวงหนา
คาใชจายคางจาย
รวมเจาหนี้อื่น
รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 ธันวาคม 2558

24,800,370
24,800,370

16,052,554
29,599,869
45,652,423

24,800,370
24,800,370

16,052,554
29,599,869
45,652,423

2,097,702
5,968,632
14,837,671
22,904,005
47,704,375

416,949
2,383,143
279,228
11,407,276
14,486,596
60,139,019

3,680,763
2,097,702
5,968,632
14,757,695
26,504,792
51,305,162

586,517
2,383,143
279,228
11,318,826
14,567,714
60,220,137

16. เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ประกอบดวย
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 ธันวาคม 2558
เงินกูยืมระยะยาว
หัก สวนที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป
สุทธิ

50,700,000
(50,700,000)
-

98,700,000
(58,500,000)
40,200,000

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 ธันวาคม 2558
50,700,000
(50,700,000)
-

98,700,000
(58,500,000)
40,200,000
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บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
เงินกูยืมของกลุมบริษัทดังกลาวคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ MLR
ภายใตสัญญากูเงินไดระบุเงื่อนไขและขอกําหนดบางประการ เชน
- ดํารงอัตราสวนหนี้สินตอทุนไมเกินกวา 1.5 : 1
- ดํารงอัตราสวนความสามารถในการชําระหนี้ไมต่ํากวา 1.2 : 1
- ในกรณีที่มีการจายเงินปนผลกลุมบริษัทตองกันเงินเพื่อสํารองในการจายชําระเงินตนและดอกเบี้ยที่จะถึงกําหนดชําระใน 3 งวด
ขางหนา
เงินกูยืมและวงเงินสินเชื่อของบริษัทค้ําประกันโดยการจดจํานองที่ ดิน สิ่งปลูกสรางและเครื่องจักรของบริษัท และจํานําหุนทั้งหมด
ของบริษัทยอย
เงินกูยืมและวงเงินสินเชื่อของบริษัทยอยค้ําประกันโดยการจดจํานองที่ดิน สิ่งปลูก สรางและเครื่องจักรของบริษัทยอยและค้ํา
ประกันโดยบริษัท
17. หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 ธันวาคม 2558
(53,979,857)
(56,784,207)

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 ธันวาคม 2558
(47,326,836)
(49,646,830)

รายการเคลื่อนไหวของหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีรวมที่เกิดขึ้นในระหวางปมีดังนี้
(หนวย : บาท)

ณ วันที่ 1
มกราคม 2559
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยถาวร
รวมหนี้ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

(56,784,207)
(56,784,207)

งบการเงินรวม
บันทึกเปน (รายจาย) / รายไดใน
กําไรหรือ
กําไรขาดทุน
สวนของ
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จ
ผูถือหุนอื่น
-

2,804,350
2,804,350

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559
-

(53,979,857)
(53,979,857)
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บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หนวย : บาท)

ณ วันที่ 1
มกราคม 2559
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยถาวร
รวมหนี้ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเปน (รายจาย) / รายไดใน
กําไรหรือ
กําไรขาดทุน
สวนของ
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จ
ผูถือหุนอื่น

(49,646,830)
(49,646,830)

-

2,319,994
2,319,994

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559
-

(47,326,836)
(47,326,836)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุมบริษัทไมไดบันทึกสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับรายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใช คาเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน และภาระพันผลประโยชนพนักงาน รวมจํานวน 74.73 ลานบาท ในงบการเงินรวม
เนื่องจากยังมีความไมแนนอนวากลุมบริษัทจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจากรายการดังกลาว
18. ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน
ผูเชี่ยวชาญอิสระรายหนึ่งไดทําการประเมินภาระหนี้สินที่ตองจายสําหรับผลประโยชนระยะยาวอื่นๆ ของพนักงาน โดยใชวิธีการ
Projected unit credit ซึ่งบริษัทไดตั้งสํารองผลประโยชนระยะยาวอื่นๆ ของพนักงาน ดังนี้

ผลประโยชนพนักงานตนป
บวก ผลตางจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัยจํานวนที่รับรู
บวก ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัย
หัก หนี้สินลดลงจากการชําระ
ผลประโยชนพนักงานปลายป
ตนทุนบริการปจจุบัน
ดอกเบี้ยของภาระผูกพัน
จํานวนที่รับรูในงบกําไรขาดทุน

(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 ธันวาคม 2558 ธันวาคม 2559 ธันวาคม 2558
45,496,862
34,735,234
44,631,826
33,971,929
6,237,647

12,193,798

6,197,383

12,092,066

13,863,271
(3,840,780)
61,757,000

(1,432,170)
45,496,862

14,687,100
(3,840,780)
61,675,529

(1,432,170)
44,631,826

3,858,381
2,379,266
6,237,647

9,918,754
2,275,044
12,193,798

3,834,562
2,362,821
6,197,383

9,864,618
2,227,448
12,092,066

34

บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
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วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สมมติฐานตามเกณฑคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial basis)

อัตราคิดลด (รอยละ)
อายุครบเกษียณ (ป)
อัตราการขึ้นเงินเดือน (รอยละ)

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 ธันวาคม 2558
3.31 - 5.43
4.23 - 4.75
55 - 60
55 - 60
4.70 - 5.43
4.7 - 8.18

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 ธันวาคม 2558
4.52 - 4.75
4.52 - 4.75
60
60
4.70 - 5.00
4.70 - 5.00

19. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน
กลุมบริษัทไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานสําหรับพนักงานประจําทั้งหมดของบริษัทตามความในพระราชบัญญัติกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
พนักงานและบริษัทจายสมทบเขาเงินกองทุนตามโครงการนี้ในอัตรารอยละของเงินเดือนของพนักงานแตละคน พนักงานจะไดรับ
สวนที่บริษัทสมทบตามระเบียบและขอบังคับของเงินกองทุนและตามระยะเวลาการทํางานกับบริษัท บริษัทไดแตงตั้งผูจัดการกองทุน
เพื่อบริหารกองทุนตามขอกําหนดในพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
กลุมบริษัทจายสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ดังนี้

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
2559
2558
2,661,462
665,147

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2,661,462
613,452

20. สํารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญ ญัติม หาชนจํา กัด พ.ศ. 2535 บริษัท ตอ งจัด สรรทุน สํา รองอยา งนอ ยรอ ยละ 5 ของกํา ไรประจํา ปหลัง จากหัก
ขาดทุนสะสมตนป (ถามี) จนกวาทุนสํารองดังกลาวมีจํานวนเทากับรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสํารองนี้จะนําไปจายเปน
เงินปนผลไมได
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท มีมติอนุมัติก ารโอนทุนสํารองตามกฎหมายและสวนเกินมูลคาหุน เพื่อ
ชดเชยผลขาดทุน สะสมในงบการเงิน เฉพาะของบริษัท จํา นวน 172.7 ลานบาท โดยโอนทุนสํา รองตามกฎหมาย จํา นวน 31.4
ลานบาท และสว นเกินมูลคาหุน จํานวน 141.3 ลานบาท ซึ่งภายหลัง จากการชดเชยผลขาดทุน สะสมแลว ณ 30 มิถุนายน 2558
บริษัทจะมีสวนเกินมูลคาหุน จํานวน 17.8 ลานบาท และไมมีผลขาดทุนสะสม
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วันที่ 31 ธันวาคม 2559
21. กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไร(ขาดทุน) สําหรับปที่เปนของผูถือหุนของบริษัท (ไมรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ดวย
จํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางป
กําไรตอหุนปรับลดคํานวณโดยหารกําไรสําหรับ ปที่เปนของผูถือหุนของบริษัท (ไมรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ดวยผลรวมของ
จํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางปกับจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่บริษัทอาจตองออกเพื่อ
แปลงหุนสามัญเทียบเทาปรับลดทั้งสิ้นใหเปนหุนสามัญ โดยสมมติวาไดมีการแปลงเปนหุนสามัญ ณ วันตนงวดหรือ ณ วันออกหุน
สามัญเทียบเทา
กําไรตอหุนขัน้ พื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลด แสดงการคํานวณไดดังนี้

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไร (ขาดทุน) สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัท
ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกใหกับ
ผูถือหุนเดิม (RCI-W1)
กําไรตอหุนปรับลด
กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญสมมติวามีการใชสิทธิซื้ อ
หุนสามัญจากใบสําคัญแสดงสิทธิ

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไร (ขาดทุน) สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัท
ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกใหกับ
ผูถือหุนเดิม (RCI-W1)
กําไรตอหุนปรับลด
กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญสมมติวามีการใชสิทธิซื้อ
หุนสามัญจากใบสําคัญแสดงสิทธิ

งบการเงินรวม
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
จํานวนหุนสามัญ
กําไร (ขาดทุน) สําหรับป
ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
2559
2558
2559
2558
(บาท)
(บาท)
(หุน)
(หุน)
(31,202,322) (69,431,511)

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน
2559
2558
(บาท)
(บาท)

462,629,524

402,908,898

(0.07)

(0.18)

-

-

-

-

-

(31,202,322) (69,431,511)

462,629,524

402,908,898

(0.07)

(0.18)

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
จํานวนหุนสามัญ
กําไร (ขาดทุน) สําหรับป
ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
2559
2558
2559
2558
(บาท)
(บาท)
(หุน)
(หุน)
(27,429,019) (73,920,522)

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน
2559
2558
(บาท)
(บาท)

462,629,524

402,908,898

(0.06)

(0.18)

-

-

-

-

-

(27,429,019) (73,920,522)

462,629,524

402,908,898

(0.06)

(0.18)

-
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บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
22. ภาษีเงินไดนิติบุคคล
ภาษีเงินไดที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน
คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดวยรายการดังนี้
(หนวย : บาท)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
2559
2558
ภาษีเงินไดปจ จุบัน:
ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกตางชั่วคราว
และการกลับรายการผลแตกตางชัว่ คราว
คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูใ นงบกําไรขาดทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

-

-

-

-

-

(18,933,378)
(18,933,378)

-

(18,933,378)
(18,933,378)

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แทจริง
(หนวย : บาท)
อัตราภาษี
(รอยละ)
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได
รายไดที่ไมตองเสียภาษี
คาใชจายตองหามทางภาษี
ขาดทุนสะสมยกมาไมเกิน 5 ป
รวม

20

งบการเงินรวม
อัตราภาษี
2559
(รอยละ)
(30,436,524)
20
(31,662,658)
41,838,336
(228,168,688)

2558
(50,498,133)
(11,499,147)
33,023,903
(313,362,261)

(217,993,010)

(291,837,505)
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บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หนวย : บาท)
อัตราภาษี
(รอยละ)
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได
รายไดที่ไมตองเสียภาษี
คาใชจายตองหามทางภาษี
ขาดทุนสะสมยกมาไมเกิน 5 ป
รวม

20

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราภาษี
2559
(รอยละ)
(29,749,013)
20
(30,838,829)
41,798,082
(202,538,310)
(191,579,057)

2558
(54,987,144)
(11,455,150)
32,219,069
(266,694,754)
(245,930,835)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทมีภาษีเงินไดนิติบุคคล ดังนี้

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
ภาษีเงินได
กําไรสุทธิกอนภาษีเงินได
บวก (หัก) รายการที่ตองบวกกลับตามประมวลรัษฎากร
รายไดที่ใหถือเปนรายไดตามประมวลรัษฎากร
หัก ขาดทุนสะสมทางภาษียกมาไมเกินหาป
ขาดทุนสุทธิทางภาษี

2559
(27,429,019)
2,319,994
(29,749,013)
41,798,082
(30,838,829)
(202,538,310)
(221,328,070)

(หนวย : บาท)
2558
(73,920,522)
(18,933,378)
(54,987,144)
32,219,069
(11,455,150)
(266,694,754)
(300,917,979)

การลดอัตราภาษีเงินไดนิตบิ ุคคล
ทั้งนี้เปนที่เชื่อไดวารัฐบาลจะดําเนินการแกไขกฎหมายเพื่อใหอัตราภาษีไมสูงไปกวารอยละ 20 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เปนตนไป ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554 ในการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ
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บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
23. คาใชจายตามลักษณะ
รายการคาใชจายตามลักษณะที่สําคัญ ไดแก
(หนวย : บาท)

เงินเดือนและคาแรงงานและผลประโยชนอื่น
ของพนักงาน
คาเสื่อมราคา
คาตัดจําหนาย
คาเชาจายตามสัญญาเชาดําเนินงาน
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป
การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทํา
การปรับลดสินคาคงเหลือเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2559
2558

177,113,208
37,921,048
232,291
16,963,147
147,244,587
20,213,619
(14,252,644)

177,113,208
29,847,673
232,291
16,963,147
147,244,587
20,213,619
(14,252,644)

182,651,865
45,079,988
11,075
25,855,452
173,616,399
(49,128,975)
11,156,188

182,651,865
31,827,191
11,075
25,855,452
173,616,399
(47,019,162)
11,156,188

24. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
ขอมูลสวนงานดําเนินงานที่นําเสนอนี้สอดคลองกับรายงานภายในของบริษัทฯที่ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานไดรับและ
สอบทานอยางสม่ําเสมอเพื่อใชในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรใหกับสวนงานและประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
กลุมบริษัทมีสวนงานที่รายงานทั้งสิ้น 2 สวนงานหลักคือ (1) สวนงานการธุรกิจกระเบื้องปูพื้นและบุผนังในประเทศ และ (2) สวนงาน
การธุรกิจกระเบื้องปูพื้นและบุผนังตางประเทศ บริษัทประเมินผลการปฏิบั ติงานของสวนงานโดยพิจารณาจากรายไดและกําไรขั้นตน
ของแตละสวนงาน และประเมินกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานของทั้งกลุมโดยใชเกณฑเดียวกับที่ใชในการวัดกําไรหรือขาดทุน
จากการดําเนินงานใน งบการเงิน ขอมูลรายไดและกําไรขั้นตนของสวนงานของกลุมบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ
2558 มีดังตอไปนี้
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บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หนวย : บาท)

ขายสุทธิ
หัก ตนทุนขาย
กําไรขั้นตน
รายไดอื่น
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
คาตอบแทนผูบริหาร
ขาดทุนจากการกลับรายการคาเผื่อการดอยคาของสินคา
กลับรายการ (ขาดทุน) จากการดอยคาเงินลงทุนในบริษัท อื่น
ตนทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได
กําไรสุทธิ
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทใหญ
กําไรสุทธิสวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
สินทรัพย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 :
สินทรัพยถาวร
สินทรัพยอื่น
รวมสินทรัพย

งบการเงินรวม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ธุรกิจกระเบื้องปูพื้นและบุผนัง
อื่น ๆ
ในประเทศ
ตางประเทศ
2559
2558
2559
2558
2559
2558
651,200,442
792,794,735
8,040,075
15,426,547
18,411
53,222
(499,630,175) (628,816,028)
(6,170,931)
(2,227,232)
(90,655)
(43,044)
151,570,267
163,978,707
1,869,144
13,199,315
(72,244)
10,178

รวม
2559
659,258,928
(505,891,762)

2558
808,274,504
(631,086,304)

153,367,166
37,019,490
(106,269,633)
(78,729,352)
(9,959,438)
(5,888,993)
(12,500,000)
(7,475,764)
(765,798)
(31,202,322)

177,188,200
10,993,879
(126,707,640)
(83,651,636)
(10,018,059)
(18,302,877)
(18,933,378)
(69,431,511)

(31,202,322)

(69,431,511)

495,590,199
507,190,681
1,002,780,880

523,049,307
599,428,755
1,122,478,062
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บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หนวย : บาท)

ขายสุทธิ
หัก ตนทุนขาย
กําไรขั้นตน
รายไดอื่น
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
คาตอบแทนผูบริหาร
ขาดทุนจากการกลับรายการคาเผื่อการดอยคาของสินคา
กลับรายการ (ขาดทุน) จากการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอย
กลับรายการ (ขาดทุน) จากการดอยคาเงินลงทุนในบริษัท อื่น
ตนทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได
กําไรสําหรับป
สินทรัพย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 :
สินทรัพยถาวร
สินทรัพยอื่น
รวมสินทรัพย

งบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
ธุรกิจกระเบื้องปูพื้นและบุผนัง
อื่น ๆ
ในประเทศ
ตางประเทศ
2559
2558
2559
2558
2559
2558
651,200,442
792,794,735
8,040,075
15,426,547
18,411
53,222
(500,158,209) (629,570,907)
(6,170,931)
(2,227,232)
(90,655)
(43,044)
151,042,233
163,223,828
1,869,144
13,199,315
(72,244)
10,178

รวม
2559
659,258,928
(506,419,796)

2558
808,274,504
(631,841,183)

152,839,132
37,019,480
(106,269,633)
(77,416,511)
(9,959,438)
(5,888,993)
(97,286)
(12,500,000)
(7,475,764)
2,319,994
(27,429,019)

176,433,321
15,580,716
(126,707,640)
(84,007,435)
(10,018,059)
(7,965,300)
(18,302,747)
(18,933,378)
(73,920,522)

402,962,023
590,089,615
993,051,638

422,347,706
682,636,404
1,104,984,110
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บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
25. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหนา
25.1 ภาระผูกพันที่เกี่ยวกับสัญญาเชาดําเนินงาน
ก) กลุมบริษัทไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการเชาที่ดิน โรงงานและอาคารสํานัก งาน อายุของสัญญามี
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ถึง 10 ป
กลุมบริษัทมีจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายในอนาคตทั้งสิ้นภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน ดังนี้
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม / งบเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2559
ภาระผูกพันตามสัญญาเชาดําเนินงาน
ภายในระยะเวลา 1 ป
ระยะเวลามากกวา 1 ป ถึง 3 ป
ระยะเวลามากกวา 3 ป ถึง 5 ป

9,016,200
2,130,800
11,147,000

รวม

ข) กลุมบริษัทไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการเชารถยนตและรถยกอายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ย
ประมาณ 1 ถึง 5 ป
กลุมบริษัทมีจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายในอนาคตทั้งสิ้นภายใตสัญญาเชาดําเนินงานที่บอกเลิกไมได ดังนี้
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม / งบเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2559
ภาระผูกพันตามสัญญาเชาดําเนินงาน
ภายในระยะเวลา 1 ป
ระยะเวลามากกวา 1 ป ถึง 3 ป
ระยะเวลามากกวา 3 ป ถึง 5 ป
รวม

5,394,000
8,904,400
216,667
14,515,067

ค) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีภาระผูกพันกับธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง จากการใชสินเชื่อเพื่อซื้อสินคาและวัตถุดิบ
จํานวน 0.1 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
25.2 การค้ําประกัน
บริษัทค้ําประกันเงินกูและวงเงินสินเชื่อ เงินเบิกเกินบัญชี ซึ่งบริษัทยอยไดรับจากสถาบันการเงินในวงเงินรวม 2 ลานบาท โดย
ไมมีการคิดคาใชจายระหวางกัน
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26. การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน
กลุมบริษัทไมมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมเครื่องมือทางการเงินนอกงบแสดงฐานะการเงินที่เปนตราสารอนุพันธเพื่ อการเก็งกําไร
หรือปองกันความเสี่ยง
ก) ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
บริษัทมีความเสี่ยงดานสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา โดยบริษัทมีนโยบายในการใหสินเชื่อที่ระมัดระวังและมีฐานะของ
ลูกคาที่หลากหลายและบริษัทไดทําประกันความเสี่ยงการใหสินเชื่อแกลูกหนี้การคาตางประเทศ ที่มีความเสี่ยงในการเรียกเก็บเงิน
กับธนาคารพาณิชยแหงหนึ่งของลูกหนี้ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยจํานวนที่อาจตองสูญเสียสูงสุดจากการใหสินเชื่อของบริษัท
จะเทากับมูลคาตามบัญชีหักดวยมูลคาลูกหนี้ที่ไดทําประกันความเสี่ยงดังกลาว
ข) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทมีลูกหนี้การคา เจาหนี้การคาและ T/R หนี้ระยะสั้นตางประเทศซึ่งไมไดมีการทําสัญญาปอง
ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนดังนี้

สกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐอเมริกา
ยูโร

สินทรัพยทางการเงิน
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2559
2558
(พัน)
0.05
-

(พัน)
39
-

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
หนี้สินทางการเงิน
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2559
2558
2559
2558
(พัน)
98.29
6.58

(พัน)
110
15

(บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)
35.6588 - 36.0025
35.9233 - 36.2538
38.1362
39.7995

ค) ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
ความเสี่ยงดานสภาพคลองหรือความเสี่ยงในการระดมทุนคือความเสี่ยงที่กิจการจะเผชิญกับ ความยุงยากในการระดมทุนใหเพียงพอ
และทันเวลาตอการปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไวในเครื่องมือทางการเงิน ความเสี่ยงดานสภาพคลองอาจเกิดจากการที่กิจการไม
สามารถขายสินทรัพยทางการเงินไดทันเวลาดวยราคาที่ใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม
สินทรัพยทางการเงินของบริษัทประกอบดวย เงินสดและเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้การคา และสินคาคงเหลือซึ่งมีสภาพคลองและ
เปลี่ยนเปนเงินไดเร็วในมูลคายุติธรรม
ง) ความเสี่ยงจากการไมปฏิบัติตามสัญญา เกิดจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญาซึ่งกอใหเกิดความเสียหายแก กลุม
บริษัท
สําหรับสินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินราคาตามบัญชีของสินทรัพย หลังจากหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ถือเปน
มูลคาสูงสุดของความเสี่ยงที่เกิดจากการไมปฏิบัติตามสัญญาสําหรับรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน กลุมบริษัทคาดวาความเสี่ยง
จากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญามีจํานวนไมเปนสาระสําคัญ
จ) ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย กลุมบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของเงินที่บริษัทกู ยืมจากสถาบันการเงิน เนื่องจาก
สัญญาสวนใหญจะกําหนดอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
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ฉ) มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินสินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดวย เงินสดและเงินฝาก
ธนาคาร ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับการคา เงินลงทุน เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูก พัน หนี้สินทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะ
การเงิน ประกอบดวย เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูยืมจากธนาคาร เจาหนี้การคา หนี้สินระยะยาว
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่เปนสาระสําคัญ สวนใหญไมแตกตางจากมูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินนั้น ยกเวนมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนระยะยาว และหนี้สินระยะยาวไมสามารถ
คํานวณไดอยางเหมาะสม ดังนั้นจึงไมมีการเปดเผยขอมูลดังกลาว
27. การจัดการความเสี่ยงในสวนของทุน
วัตถุประสงคของกลุมบริษัทในการบริหารทุนของบริษัทนั้นเพื่อดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง เพื่อสราง
ผลตอบแทนตอผูถือหุนและเปนประโยชนตอผูที่มีสวนไดเสียอื่น และเพื่อดํารงไวซึ่งโครงสรางของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดตนทุนทาง
การเงินของทุน
ในการดํารงไวหรือปรับโครงสรางของทุน บริษัทอาจปรับนโยบายการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน การคืนทุนใหแกผูถือหุน การออกหุน
ใหม หรือการขายทรัพยสินเพื่อลดภาระหนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบการเงินรวมแสดงอัตราสวนหนี้สินตอทุนเปน 0.37 : 1 (งบการเงินเฉพาะกิจการ: อัตราสวนหนี้สินตอทุนเปน
0.37 : 1)
28. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติจากฝายบริหารของบริษัทแลวเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2560
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