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รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอ ผูถื้อหุน้ของบริษทั สหโมเสคอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของ บริษทั สหโมเสคอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดง
ฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ี แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ของ
บริษทั สหโมเสคอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และผลการด าเนินงานรวมและผล
การด าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้ง
ตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบ
ของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนด
จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวม 
และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ีขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการ
สอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมส าหรับงวดปัจจุบนัขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมโดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
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การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

ความเส่ียง 

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 กลุ่มบริษทัอาจมีความเส่ียงการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์เหตุจากผลการด าเนินงานท่ี
ขาดทุนอยา่งต่อเน่ืองของบริษทัย่อย การทดสอบการดอ้ยค่าน้ีมีนัยส าคญัต่อการตรวจสอบเน่ืองจากบริษทัย่อยมีมูลค่าท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีสาระส าคญัต่องบการเงินรวม 

การตอบสนองความเส่ียงของผู้สอบบัญชี 

วธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ต่อเร่ืองดงักล่าว ขา้พเจา้ไดใ้ชว้ธีิดงัต่อไปน้ี 
- สอบทานรายงานตามท่ีปรากฎในเล่มประเมิน และสุ่มรายการเพ่ือเขา้สงัเกตการณ์สินทรัพยน์ั้น  
- ประเมินสมมติฐานท่ีใชใ้นการประเมินและวิธีการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญ รวมถึงการประเมินความสามารถ

ทางวชิาชีพของผูเ้ช่ียวชาญ 

- สอบทานประมาณการมูลค่าการใช ้โดยใชดุ้ลยพินิจในการวิเคราะห์ความสมเหตุสมผลของการประมาณการ
รายไดใ้นอนาคต ตลอดจนรวมถึงขอ้มูลทางดา้นค่าใชจ่้าย 

การด้อยค่าของเงนิลงทุนของบริษัทย่อย 

ความเส่ียง 

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9.2 บริษทัอาจมีขอ้บ่งช้ีการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย เหตุจากผลการด าเนินงาน
ท่ีขาดทุนอยา่งต่อเน่ืองของบริษทัย่อย ประกอบกบัความเก่ียวเน่ืองจากความเส่ียงในเร่ืองของการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์น
บริษทัยอ่ย หากบริษทัย่อยมีการบนัทึกผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์จะส่งผลกระทบต่อดอ้ยค่าของเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ยเพ่ิมเติมอีกดว้ย 

การตอบสนองความเส่ียงของผู้สอบบัญชี 

วธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ต่อเร่ืองดงักล่าว ขา้พเจา้ไดใ้ชว้ธีิดงัต่อไปน้ี 
- เปรียบเทียบมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนกบัเงินลงทุน ณ วนัส้ินรอบบญัชี ตามวิธีมูลค่าตามบญัชีหลงัจากการ

ปรับปรุง (Adjusted Net Book Value) หรือวธีิมูลค่าปัจจุบนัคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคต 

- สอบทานสมมติฐานท่ีใชใ้นการประเมินและวิธีการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญ รวมถึงการประเมินความสามารถ

ทางวชิาชีพของผูเ้ช่ียวชาญ และ 

- ทดสอบการค านวณเพ่ือพิจารณามูลค่าการบนัทึกการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 
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สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี 

ความเส่ียง 
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 กลุ่มบริษทัยงัมีสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอตดับัญชีบางส่วนท่ียงัไม่ได้บันทึกบัญชี 
เน่ืองจากการรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีน้ีตอ้งอยูบ่นพ้ืนฐานของโอกาสในการน าไปใชจ้ริงท่ีตอ้งอาศยัดุลยพินิจ
ของผูบ้ริหาร ความคาดหวงัท่ีจะไดใ้ชป้ระโยชน์จากสินทรัพยน์ั้นข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยัรวมถึงความเหมาะสมของผลแตกต่าง
ชัว่คราวทางภาษีและความเพียงพอของก าไรทางภาษีในอนาคตเพ่ือรองรับการรับรู้ดงักล่าว 

การตอบสนองความเส่ียงของผู้สอบบัญชี 

วธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ต่อเร่ืองดงักล่าว ขา้พเจา้ไดใ้ชว้ธีิดงัต่อไปน้ี 
- พิจารณาการประเมินของผูบ้ริหารถึงความเพียงพอของก าไรทางภาษีในอนาคตเพ่ือรองรับเพ่ือท่ีจะบันทึก

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี โดยไดพ้ิจารณาประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตและกระบวนการ
จดัท าประมาณการของผูบ้ริหาร 

- ทดสอบความน่าเช่ือถือของการค านวณและเปรียบเทียบกบังบประมาณล่าสุดท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ
บริษทั และ 

- สอบถามผู ้บริหารเก่ียวกับสมมติฐานส าคัญเร่ืองการประมาณการอัตราการเจริญเติบโตระยะยาวโดย
เปรียบเทียบกบัผลการด าเนินงานในอดีตภาวะเศรษฐกิจ และการคาดการณ์แนวโนม้ของอุตสาหกรรม  

ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ 

ความเส่ียง 

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 บริษทัอาจมีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าของสินคา้คงเหลือ เหตุเน่ืองจากผลิตภณัฑ์ของ
บริษทัมีความเส่ียงต่อความลา้สมยั 

การตอบสนองความเส่ียงของผู้สอบบัญชี 

วธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ต่อเร่ืองดงักล่าว ขา้พเจา้ไดใ้ชว้ธีิดงัต่อไปน้ี 

- ขา้พเจ้าได้ทดสอบและจัดประเภทอายุของสินค้าคงเหลือตามท่ีปรากฏในรายงานของสินค้าคงเหลือและ
ทดสอบการค านวณการตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินคา้คงเหลือตามนโยบายการตั้งค่าเผื่อสินคา้คงเหลือของกลุ่มบริษทั 

- ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการสอบทานประมาณการ การพิจารณาค่าเผื่อดอ้ยค่าของสินคา้คงเหลือ โดยบริษทัได้

ใชข้อ้มูลการขายเฉล่ียยอ้นหลงัเป็นเกณฑใ์นการสอบทานการตั้งประมาณการดงักล่าว 

- อีกทั้งขา้พเจา้ไดท้ าการเปรียบเทียบมูลค่าตามราคาทุนกบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บสุทธิ ซ่ึงค านวณจากราคาขาย
สินคา้ภายหลงัส้ินปี 
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เร่ืองอ่ืน 

งบการเงินของบริษทั สหโมเสคอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) ) และบริษทัย่อย วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูล
เปรียบเทียบ ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนในส านกังานเดียวกบัขา้พเจา้ โดยไดแ้สดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงาน
ลงวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2562 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ
รายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานประจ าปีนั้น ขา้พเจา้คาดวา่ขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจ าปีภายหลงัวนัท่ีในรายงาน
ของผูส้อบบญัชีน้ี  

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมี
สาระส าคญักบังบการเงินหรือความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้ง
ส่ือสารเร่ืองดังกล่าวกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลเพ่ือให้ผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อ
ขอ้เท็จจริง 
 
ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงนิรวม 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินและรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินรวมท่ีปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัท างบการเงินรวม ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผย
เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาหรับการด าเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่
ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั 
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวม 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์ เพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมโดยรวมปราศจากการ
แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและเสนอรายงานของ
ผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ยความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผล คือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการ
รับประกนัว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือ
คาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทาง
เศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วชิาชีพตลอดการตรวจสอบการปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมไม่วา่จะเกิดจาก
การทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้นและได้
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูล
ท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาดเน่ืองจากการ
ทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลกัฐานการตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูลการแสดงขอ้มูลท่ีไม่
ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบเพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบั
สถานการณ์แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่ม
บริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการ
เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร 

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการ
สอบบญัชีท่ีไดรั้บสรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้
สงสัยอยา่งมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความ
ไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผย
ขอ้มูลในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไปขอ้สรุป
ของขา้พเจา้ข้ึนอยู่กับหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบัญชีของขา้พเจา้อย่างไรก็ตาม
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานตอ่เน่ือง 

 ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินรวมแสดง
รายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 
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 ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทาง
ธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทางการควบคุมดูแล
และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ี
ไดว้างแผนไวป้ระเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคญัในระบบการควบคุมภายในหาก
ขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็น
อิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน ซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ี
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้ขาด
ความเป็นอิสระจากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่างๆท่ีมีนัยส าคญัมากท่ีสุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงาน
ของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวหรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะ
เกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้
อยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 
 
ผูส้อบบญัชีท่ีรับผดิชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ีคือนายจิโรจ ศิริโรโรจน ์
 
 
 
 
 
นายจิโรจ ศิริโรโรจน ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 5113 
 
บริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 

วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2563 



ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี
หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

สินทรัพยห์มุนเวียน  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 49,804,251               39,042,846               20,558,873               13,300,791                

เงินลงทุนชัว่คราว 6 22,253,405               20,580,849               -                            -                             

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 7 , 30.1.1 531,544,409             581,275,050             466,259,803             529,755,438              

เงินให้กูย้มืระยะสั้น 30.1.3 -                            -                            60,043,010               57,043,010                

สินคา้คงเหลือ 8 725,201,091             764,297,971             491,773,732             520,894,104              

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 30.1.2 -                            -                            -                            1,232,011                  

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 9,250,845                 12,337,079               4,936,912                 4,889,618                  

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 1,338,054,001          1,417,533,795          1,043,572,330          1,127,114,972           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินลงทุนเผ่ือขาย 28 6,632,450                 6,795,500                 6,632,450                 6,795,500                  

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9.1 -                            -                            -                            -                             

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9.2 -                            -                            247,124,388             310,470,865              

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 9.3 2,000,000                 2,000,000                 2,000,000                 2,000,000                  

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน 30.1.4 -                            -                            49,102,081               49,102,081                

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 10 40,713,257               41,569,351               824,277                    824,277                     

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 1,593,252,596          1,769,531,106          716,469,286             792,836,800              

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 27,228,946               34,713,351               22,064,686               27,661,728                

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13 2,985,750                 2,985,750                 23,862,401               8,385,192                  

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 30.1.2 -                            -                            -                            -                             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน
- เคร่ืองจกัรท่ีไม่ไดใ้ชด้  าเนินงาน 14 37,640,238               46,061,605               -                            -                             

- สินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้างและติดตั้ง 15 -                            -                            -                            -                             

- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนๆ 16 28,553,651               29,491,806               5,628,200                 5,628,200                  

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,739,006,888          1,933,148,469          1,073,707,769          1,203,704,643           

รวมสินทรัพย์ 3,077,060,889          3,350,682,264          2,117,280,099          2,330,819,615           

บริษทั สหโมเสคอุตสาหกรรม  จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่วย : บาท)

งบแสดงฐานะการเงนิ

สินทรัพย์

งบการเงินรวม

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 1



ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี
หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

หน้ีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 17 94,007,369               103,527,474             94,007,369               101,364,631              

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 18 271,578,360             370,376,264             196,691,552             284,188,047              

ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี
- หุน้กู้ 19 -                            346,808,627             -                            346,808,627              

- หน้ีสินภายใตแ้ผนปรับโครงสร้างหน้ี 20 723,531,142             734,602,022             -                            -                             

- เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 21 60,537,749               683,257                    59,820,000               -                             

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,354,755                 2,800,168                 -                            -                             

ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 22 4,502,484                 6,587,272                 3,609,184                 6,021,732                  

ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 4,918,395                 -                            -                            -                             

หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 3,076,004                 2,819,604                 1,926,794                 2,569,157                  

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,499,186                 481,152                    -                            -                             

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,166,005,444          1,568,685,840          356,054,899             740,952,194              

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะยาว

- หุน้กู้ 19 -                            -                            -                            -                             

- หน้ีสินภายใตแ้ผนปรับโครงสร้างหน้ี 20 -                            -                            -                            -                             

- เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 21 208,856,427             779,176                    208,795,000             -                             

- เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 30.1.6 16,090,000               19,290,000               -                            -                             

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13 79,127,538               84,672,058               -                            -                             

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 22 106,344,448             78,681,361               89,907,939               66,318,660                

หน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,425,851                 2,545,018                 -                            1,716,177                  

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 10,217,282               10,319,532               -                            -                             

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 422,061,546             196,287,145             298,702,939             68,034,837                

รวมหน้ีสิน 1,588,066,990          1,764,972,985          654,757,838             808,987,031              

ส่วนของผูถื้อหุน้
ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน
หุน้สามญั 836,504,795 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท 836,504,795             836,504,795             836,504,795             836,504,795              

ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้
หุน้สามญั 836,504,741 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท 836,504,741             836,504,741             836,504,741             836,504,741              

ส่วนเกินมูลค่าหุน้
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 15,500,685               15,500,685               15,500,685               15,500,685                

ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้

ทุนส ารองตามกฎหมาย 24 83,650,474               83,650,474               83,650,474               83,650,474                
ท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร 242,953,857             313,999,568             363,544,439             422,691,712              

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 177,897,840             176,667,637             163,321,922             163,484,972              
รวมส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 1,356,507,597          1,426,323,105          1,462,522,261          1,521,832,584           

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 132,486,302             159,386,174             -                            -                             
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 1,488,993,899          1,585,709,279          1,462,522,261          1,521,832,584           

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 3,077,060,889          3,350,682,264          2,117,280,099          2,330,819,615           

-                            -                            -                            -                             

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบแสดงฐานะการเงนิ ( ต่อ )
บริษทั สหโมเสคอุตสาหกรรม  จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562
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หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายไดจ้ากการขาย 30.2 2,413,888,164        2,387,874,844        1,950,653,165        1,942,724,978        
ตน้ทุนขาย 30.2 (1,871,006,254)      (1,887,439,577)      (1,547,631,327)      (1,593,951,253)      
ก าไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ 542,881,910           500,435,267           403,021,838           348,773,725           
รายไดอ่ื้น 30.2 54,244,683             29,320,508             28,243,127             54,036,731             
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (341,738,527)         (362,095,504)         (274,538,558)         (290,030,591)         
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 30.2 (286,478,664)         (192,393,538)         (180,263,293)         (95,902,416)           
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร (29,523,640)           (26,970,640)           (29,523,640)           (26,970,640)           
รวมรายไดอ่ื้นและค่าใชจ่้าย (603,496,148)         (552,139,174)         (456,082,364)         (358,866,916)         
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (60,614,238)           (51,703,907)           (53,060,526)           (10,093,191)           
ตน้ทุนทางการเงิน 30.2 (37,064,643)           (40,694,283)           (21,563,956)           (28,071,343)           
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (97,678,881)           (92,398,190)           (74,624,482)           (38,164,534)           
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 27 4,163,448               2,469,512               15,477,209             (3,354,764)              
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (93,515,433)           (89,928,678)           (59,147,273)           (41,519,298)           
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุน

ในภายหลงั

ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย (158,130)                 (4,761,650)              (163,050)                 (4,709,500)              
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุน

ในภายหลงั

ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว้ 22 (3,554,541)              -                          -                          -                          

ผลก าไร (ขาดทุน) จากการตีมูลค่าสินทรัพยใ์หม่ 2,089,824               68,983,536             -                          56,344,640             
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี (95,138,280)           (25,706,792)           (59,310,323)           10,115,842             

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ (68,679,098)           (77,100,741)           (59,147,273)           (41,519,298)           

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (24,836,335)           (12,827,937)           -                          -                          

(93,515,433)           (89,928,678)           (59,147,273)           (41,519,298)           

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ (69,805,558)           (17,035,540)           (59,310,323)           10,115,842             

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (25,332,722)           (8,671,252)              -                          -                          

(95,138,280)           (25,706,792)           (59,310,323)           10,115,842             

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่

           ก  าไร(ขาดทุน)ก่อนรายการพิเศษ ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาทต่อหุ้น) 29 (0.082)                     (0.092)                     (0.071)                     (0.050)                     
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุ้น) 836,504,741           836,504,741           836,504,741           836,504,741           

บริษทั สหโมเสคอุตสาหกรรม  จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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(หน่วย : บาท)

จดัสรรแลว้ - ส ารอง
ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

ผลต่างจากการ
เปล่ียนแปลงประมาณ

การของนกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั

ส่วนเกินทุนจากการตี
ราคาทรัพยสิ์น

ส่วนเกินจากการ
เปล่ียนแปลงสดัส่วน

การถือหุ้นในบริษทัยอ่ย
การเปล่ียนแปลงมูลคา่
ยติุธรรมของเงินลงทุน

รวมองคป์ระกอบอ่ืน
ของส่วนของผูถื้อหุ้น

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น
ของบริษทัใหญ่

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 836,504,741                 15,500,685                   83,650,474                   391,100,309                 -                               113,988,734                 5,084,547                     (2,471,845)                   116,601,436                 1,443,357,645              169,634,526                 1,612,992,171          

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                               -                               -                               (77,100,741)                 -                               64,759,647                   -                               (4,693,446)                   60,066,201                   (17,034,540)                 (8,671,252)                   (25,705,792)             

เงินปันผลจ่ายส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 23 -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               (1,577,100)                   (1,577,100)               

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 836,504,741                 15,500,685                   83,650,474                   313,999,568                 -                               178,748,381                 5,084,547                     (7,165,291)                   176,667,637                 1,426,323,105              159,386,174                 1,585,709,279          

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                               -                               -                               (68,679,098)                 (2,366,613)                   1,391,404                     -                               (161,201)                      (1,136,410)                   (69,815,508)                 (25,322,772)                 (95,138,280)             

โอนเขา้ก าไร (ขาดทุน) สะสม -                               -                               -                               (2,366,613)                   2,366,613                     -                               -                               -                               2,366,613                     -                               -                               -                          

เงินปันผลจ่ายส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 23 -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               (1,577,100)                   (1,577,100)               

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 836,504,741                 15,500,685                   83,650,474                   242,953,857                 -                               180,139,785                 5,084,547                     (7,326,492)                   177,897,840                 1,356,507,597              132,486,302                 1,488,993,899          

ก าไรสะสม

บริษทั สหโมเสคอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม

ทุนเรือนหุ้นท่ีออกและ
ช าระแลว้ ส่วนเกินมูลคา่หุ้น รวม

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ  านาจควบคุม

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

หมายเหตุ

ส่วนของผูถื้อหุ้นในบริษทัใหญ่

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 4



(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 836,504,741                15,500,685                  83,650,474                  464,211,010                -                               (2,138,902)                   113,988,734                111,849,832                1,511,716,742             

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                               -                               -                               (41,519,298)                 -                               (4,709,500)                   56,344,640                  51,635,140                  10,115,842                  

836,504,741                15,500,685                  83,650,474                  422,691,712                -                               (6,848,402)                   170,333,374                163,484,972                1,521,832,584             

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                               -                               -                               (59,147,273)                 -                               (163,050)                      -                               (163,050)                      (59,310,323)                 

836,504,741                15,500,685                  83,650,474                  363,544,439                -                               (7,011,452)                   170,333,374                163,321,922                1,462,522,261             

ผลต่างจากการ
เปล่ียนแปลงประมาณ

การของนกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561

บริษทั สหโมเสคอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562

รวมองคป์ระกอบอ่ืน
ส่วนของผูถื้อหุน้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

จดัสรรแลว้ - ส ารอง
ตามกฎหมาย

ส่วนเกินจากการตีราคา
 ทรัพยสิ์น

ก าไรสะสม

การเปล่ียนแปลงมูลค่า
ยติุธรรมของเงินลงทุน

ทุนเรือนหุน้ท่ีออก
และช าระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ รวมยงัไม่ไดจ้ดัสรร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 5



หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินไดส้ ำหรับปี (97,678,881)        (92,398,190)        (74,624,482)        (38,164,534)        

ปรับรายการท่ีกระทบก าไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)

การปรับปรุงตน้ทุนทางการเงิน 37,064,643         40,579,000         21,563,956         28,071,343
การปรับปรุงลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 50,433,394         (78,210,949)        63,754,386         (87,965,442)        
การปรับปรุงสินคา้คงเหลือ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 47,061,974         (38,106,675)        36,404,610         (33,607,491)        
การปรับปรุงสินทรัพยอ่ื์น (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (6,846,981)          (5,887,392)          (47,296)              (4,681,764)          
การปรับปรุงเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เพ่ิมข้ึน (ลดลง) (94,566,950)        94,850,128         (83,189,121)        100,968,120
การปรับปรุงหน้ีสินอ่ืน เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 1,915,785           (915,208)             -                     (1,422,967)          
ค่าเส่ือมราคา ค่าสูญส้ินและค่าตดัจ าหน่าย 10 , 11 , 12 , 14 213,150,643       214,852,052       91,557,409         107,780,715
การปรับปรุงดว้ยผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(กลบัรายการ) 9.2 , 11 9,573,630           (28,819,098)        63,346,477         (7,964,383)          
การปรับปรุงดว้ยประมาณการหน้ีสิน (กลบัรายการ) 37,492,197         9,951,371           30,245,916         8,667,535
การปรับปรุงดว้ยขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (2,446)                (41,996)              (82,506)              (146,169)             
การปรับปรุงดว้ยขาดทุน (ก าไร) จากการปรับมูลค่ายติุธรรม 6 (4,920)                288,049              -                     275,339              
การปรับปรุงดว้ยหน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) 7 (910,083)             (1,758,052)          147,075              456,004
การปรับปรุงดว้ยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ (กลบัรายการ) 8 (7,965,093)          1,233,800           (7,284,237)          (1,373,317)          
การปรับปรุงดว้ยขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 11 134,491              (485,112)             137,947              (17,011,489)        
การปรับปรุงอ่ืนดว้ยเงินสดท่ีเกิดจากการลงทุนหรือการกูย้มื (907,478)             (11,632,711)        (8,150,996)          (7,656,260)          

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การด าเนินงาน 187,943,925       103,499,017       133,779,138       46,225,240         
ดอกเบ้ียรับ 907,478              11,632,712         8,782,896           7,133,360           
ภาษีเงินไดรั้บคืน (จ่ายออก) 10,367,310         560,563              (1,577,467)          (1,190,608)          
 เงินสดรับ (จ่าย) อ่ืนจากกิจกรรมด าเนินงาน - ประมาณการ

หน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน 22 (10,550,045)        (16,834,154)        (9,069,185)          (14,946,232)        
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กจิกรรมด าเนนิงาน 188,668,668       98,858,138         131,915,382       37,221,760         

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน  
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนหรือตราสารหน้ีของกิจการอ่ืน -                     101,629,132       -                     99,985,090         
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือตราสารทุนหรือตราสารหน้ีของกิจการอ่ืน (1,706,472)          (20,365,595)        -                     (20,000,000)        
เงินรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 6,031,142           3,537,816           6,027,684           2,160,000           
เงินจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (32,411,087)        (20,102,604)        (14,650,483)        (13,086,000)        
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,108,000)          (32,764,618)        (1,108,000)          (26,396,702)
รับเงินปันผล -                     -                     522,900              522,900              
เงินจ่ายล่วงหนา้และเงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลอ่ืนหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                     -                       (5,000,000)          (12,000,000)        
เงินสดรับช าระคืนจากเงินจ่ายล่วงหนา้และเงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลอ่ืนหรือกิจการ

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                     -                     2,000,000           5,000,000           
เงินสดรับ (จ่าย) อ่ืนจากกิจกรรมลงทุน - สินทรัพยท์างการเงิน -                     -                     1,232,011           2,693,652           

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กจิกรรมลงทุน (29,194,417)        31,934,131         (10,975,888)        38,878,940         

บริษทั สหโมเสคอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2562

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 6



หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน  

เงินสดรับจากเงินกูย้มื 312,162,949       -                     312,162,949       -                     
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้มืระยะสั้น (67,330,818)        (119,241,094)      (50,213,838)        (87,102,711)        
เงินสดจ่ายเพ่ือไถ่ถอนหุ้นกู้ (347,500,000)      -                     (347,500,000)      -                     
เงินสดท่ีผูเ้ช่าจ่ายเพ่ือลดจ านวนหน้ีสินซ่ึงเกิดข้ึนจากสญัญาเช่าการเงิน (3,195,207)          (3,928,327)          (2,358,540)          (3,841,453)          
เงินปันผลจ่าย (1,577,100)          (1,577,100)          -                     -                     
ดอกเบ้ียจ่าย (41,272,670)        (42,160,698)        (25,771,983)        (29,653,041)

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กจิกรรมจดัหาเงิน (148,712,846)      (166,907,219)      (113,681,412)      (120,597,205)      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 10,761,405         (36,114,950)        7,258,082           (44,496,505)        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 39,042,846         75,157,796         13,300,791         57,797,296         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 49,804,251         39,042,846         20,558,873         13,300,791         

 

การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดเพ่ิมเติม

1.

ซ่ึงก าหนดรับคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน  

2. ในระหวา่งปี 2562 บริษทัยอ่ยหน่ึงแห่งไดซ้ื้อยานพาหนะจ านวน 1 คนั โดยการท าสญัญาเช่าทางการเงินจ านวน 2.33 ลา้นบาท

3. ในระหวา่งปี 2561 บริษทัมีการประเมินท่ีดินบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน จ านวน 15.80 ลา้นบาท

4. ในระหวา่งปี 2561 บริษทัขายเคร่ืองจกัร 3 เคร่ืองจากบริษทัยอ่ย เป็นจ านวนเงิน  45.89 ลา้นบาท (ยอดก่อนภาษีขาย) โดยยงัไม่มีการรับช าระเงิน 

(แสดงไวเ้ป็นลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน)

เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการจดัท างบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายความถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นในตัว๋สญัญาใชเ้งิน

บริษทั สหโมเสคอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2562

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                                   
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
วนัที ่31 ธันวาคม 2562 
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1. เร่ืองทัว่ไป 

1.1 บริษทัไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดัเม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2537 โดยมีส านกังานใหญ่ ตั้งอยูท่ี่ เลขท่ี 65 
อาคารช านาญเพ็ญชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์ ชั้น 29 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
ส่วนสาขามี 2 แห่ง ดงัน้ี 

- สาขาท่ี 1 ตั้งอยูเ่ลขท่ี 54/1 ถนนสุวรรณศร ต าบลโคกแย ้อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี 

- สาขาท่ี 2 ตั้งอยูเ่ลขท่ี 54 หมู่ 1 ต  าบลไผต่  ่า อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี 

1.2 บริษทัประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระเบ้ืองปูพ้ืน กระเบ้ืองบุผนงั 

2. หลกัเกณฑ์การจัดท างบการเงิน 

2.1 เกณฑ์ในการจดัท าข้อมูลทางการเงนิ 

งบการเงินไดจ้ดัท าข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายถึงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการจดัท าและน าเสนอรายงานทางการเงินภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์  

งบการเงินไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของงบการเงิน ยกเวน้เร่ืองท่ีอธิบายใน
นโยบายการบญัชีในล าดบัต่อไป 

การจดัท างบการเงินใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย ก าหนดใหใ้ชป้ระมาณการทางบญัชีท่ี
ส าคญัและการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารซ่ึงจดัท าข้ึนตามกระบวนการในการน านโยบายการบญัชีของบริษทัไปถือปฏิบติั 
กิจการเปิดเผยเร่ืองการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร หรือความซับซ้อน หรือเก่ียวกบัขอ้สมมติฐานและประมาณการท่ีมี
นยัส าคญัต่องบการเงินในหมายเหตุ 4 

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษจดัท าข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมี
การตีความในสองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                                   
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
วนัที ่31 ธันวาคม 2562 
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2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 

ในระหวา่งปี บริษทัและบริษทัยอ่ยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ี
มีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่ง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการ
บญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึง
ไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่ ากบัลูกค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีท่ี
เก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบั

บริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สญัญาส าหรับการก่อสร้าง
อสงัหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาท่ีอยู่
ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืน มาตรฐานฉบับน้ีไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับการรับรู้
รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการ
คาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบใหแ้ก่ลูกคา้ และก าหนดใหกิ้จการตอ้งใช้
ดุลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

ฝ่ายบริหารของบริษทัเช่ือวา่มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัดงักล่าว จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญั
ต่องบการเงินของบริษทั 



บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                                   
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
วนัที ่31 ธันวาคม 2562 
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2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มี
เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจน
เก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน ยกเวน้ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัใหม่ดงัต่อไปน้ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับที ่9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จ านวน 
5 ฉบบั ไดแ้ก่  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุท ธิในหน่วยงาน

ต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่า
เคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทาง
การเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกับ
วิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทาง
การเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าให้มาตรฐานการบญัชี การตีความ
มาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐาน

กลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับที ่16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการ
ตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การ
แสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับสัญญา
เช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้หเ้ช่ายงัคง
ต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับ
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

กลุ่มบริษทัคาดวา่จะน ามาตรฐานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน ามาตรฐาน

รายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัใชค้ร้ังแรกโดยการปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และ

ไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัคาดว่าการน ามาตรฐานการบัญชีดังกล่าวมาใช้ จะมีผลกระทบต่องบแสดงฐานะ

การเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 คือ สินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัมีจ านวนเพ่ิมข้ึนรวมทั้งส้ินประมาณ 29.55 ลา้น

บาท และเฉพาะของบริษทัประมาณ  18.42 ลา้นบาท และหน้ีสินของกลุ่มบริษทัมีจ านวนเพ่ิมข้ึนรวมทั้ งส้ิน

ประมาณ 29.55 ลา้นบาท และเฉพาะของบริษทัประมาณ 18.42 ลา้นบาท 

2.3 หลกัเกณฑ์ในการจดัท างบการเงนิรวม 

งบการเงินรวมไดร้วมงบการเงินของบริษทั สหโมเสคอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัมีอ านาจ
ควบคุมหรือถือหุน้เกินกวา่ร้อยละ 50 ของหุน้ท่ีบริษทัมีสิทธิออกเสียง ดงัน้ี 

     อตัราส่วนของการถือหุน้ 

     (ร้อยละของจ านวนหุน้จดทะเบียน) 

 

ประเภทกิจการ 

 

ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 

 ณ วนัที่ 31  ณ วนัที่ 31 

   ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561 

การถือหุ้นทางตรง :        

บริษทั เซอมาส จ ากดั จ าหน่ายแร่และดิน  กรุงเทพฯ  24.90  24.90 

บริษทั ย ูเอม็ ไอ พรอพเพอร์ต้ี จ  ากดั คา้อสังหาริมทรัพย ์  กรุงเทพฯ  37.57  37.57 

 บริษทั ร่วมพฒัน์เซรามิค จ ากดั จ าหน่ายกระเบ้ืองเซรามิค  กรุงเทพฯ  49.00  49.00 

 บริษทั ที.ที. เซรามิค จ ากดั  

(มหาชน) 

ผลิตและจ าหน่าย                                              

     กระเบ้ือง  สระบุรี  66.58  66.58 
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รายการบญัชีกบับริษทัยอ่ยท่ีมีสาระส าคญัไดถู้กหกัออกจากงบการเงินรวมแลว้ 

งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีเช่นเดียวกบัท่ีใชส้ าหรับรายการบญัชีท่ีเหมือนกนัหรือเหตุการณ์
ทางบญัชีท่ีคลา้ยคลึงกนัส าหรับการจดัท างบการเงินเฉพาะของบริษทั 

สินทรัพยร์วมของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 และรายไดร้วมของบริษทัยอ่ยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 คิดเป็นอตัราส่วนในงบการเงินรวมโดยสรุปไดด้งัน้ี : 

 สินทรัพยร์วมของบริษทัยอ่ย  รายไดร้วมของบริษทัยอ่ย 
 คิดเป็นอตัราร้อยละในสินทรัพยร์วม  คิดเป็นอตัราร้อยละในรายไดร้วม 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2562 
 

2561  2562  2561 

บริษทั เซอมาส จ ากดั 2.45 
 

2.32  3.67  3.75 

บริษทั ย ูเอม็ ไอ พรอพเพอร์ต้ี จ  ากดั 2.46  2.44  1.68  1.59 

บริษทั ร่วมพฒัน์เซรามิค จ ากดั 1.99  1.69  5.58  4.28 

บริษทั ที.ที. เซรามิค จ ากดั (มหาชน) 33.28  33.91  24.74  23.99 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 

ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัยอ่ยท่ีกลุ่มบริษทัไม่ไดถื้อหุน้ทั้งหมดซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญัต่อกลุ่มบริษทั 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั 

สดัส่วนท่ีถือโดย 
ส่วนไดเ้สีย 

ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ

ควบคุมในบริษทัยอ่ยสะสม 

ก าไรหรือขาดทุนท่ีแบ่ง
ใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุมในบริษทั

ยอ่ยในระหวา่งปี 

เงินปันผลจ่ายใหก้บัส่วน
ไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม

ในระหวา่งปี 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

บริษทั เซอมาส 
จ ากดั 75.10 75.10 47.21 44.35 2.77 5.74 1.58 1.58 

บริษทั ย ูเอม็ ไอ 
พรอพเพอร์ต้ี จ  ากดั 62.43 62.43 28.07 24.93 3.14 1.28 - - 

บริษทั ร่วมพฒัน์
เซรามิค จ ากดั 51.00 51.00 8.87 7.79 1.08 (3.45) - - 

บริษทั ที.ที. เซรามิค 
จ ากดั (มหาชน) 33.42 33.42 48.34 82.32 17.85 (16.40) - - 
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ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปก่อนตดัรายการระหวา่งกนัของแต่ละบริษทัย่อยท่ีกลุ่มบริษทัไม่ไดถื้อหุ้นทั้งหมดซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 บริษทั เซอมาส จ ากดั  บริษทั ย ูเอม็ ไอ พรอพเพอร์ต้ี 
จ  ากดั 

 บริษทั ร่วมพฒัน์เซรามิค จ ากดั  บริษทั ที.ที. เซรามิค จ ากดั 
(มหาชน) 

 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

งบแสดงฐานะการเงนิแบบย่อ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม                 

สินทรัพยห์มุนเวียน 54.87  57.94  34.19  38.72  58.59  54.26  310.18  300.86 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 20.31  19.82  41.20  43.04  2.37  2.47  711.45  835.51 
หน้ีสินหมุนเวียน 9.11  14.66  1.74  5.40  44.05  41.90  904.99  913.84 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 2.88  1.50  27.65  35.40  2.00  2.03  80.53  81.50 
ส่วนของเจา้ของถือโดยบริษทั 63.19  61.60  46.00  40.96  14.91  12.80  36.11  141.03 
                

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนแบบย่อ                
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม                
รายไดร้วม 90.71  90.57  41.49  38.48  137.94  103.48  611.30  579.79 
ค่าใชจ่้ายรวม (87.02)  (82.93)  (36.46)  (36.43)  (135.82)  (110.24)  (712.67)  (605.07) 

ก าไรส าหรับปี 3.69  7.64  5.03  2.05  2.12  (6.76)  (101.37)  (25.28) 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 บริษทั เซอมาส จ ากดั  บริษทั ย ูเอม็ ไอ พรอพเพอร์ต้ี 
จ  ากดั 

 บริษทั ร่วมพฒัน์เซรามิค จ ากดั  บริษทั ที.ที. เซรามิค จ ากดั 
(มหาชน) 

 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

งบกระแสเงนิสดแบบย่อ                
เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (1.58)  (1.58)  -  -  -  -  -  - 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 17.89  2.29  4.17  10.62  0.84  (0.38)  37.63  44.38 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (6.11)  (0.43)  (0.35)  (0.81)  (0.01)  1.58  (12.57)  (2.00) 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (2.58)  (1.86)  (6.44)  (6.83)  4.98  1.98  (33.96)  (40.16) 

กระแสเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 9.20  -  (2.62)  2.98  5.81  3.18  (8.90)  2.22 
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3. นโยบายการบัญชีทีส่ าคญั 

3.1 นโยบายการบัญชีทีส่ าคญั 

บริษทัและบริษทัยอ่ยไดใ้ชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัในการจดัท างบการเงินดงัน้ี  

การบนัทึกรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือบริษทัและบริษทัยอ่ยไดโ้อนอ านาจควบคุมในสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้แลว้ รายไดจ้ากการขาย
แสดงมูลค่าตามราคาในใบก ากบัสินคา้โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ส าหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

ในกรณีท่ีมีการขายสินคา้พร้อมการใหบ้ริการ (Multiple element arrangements) องคป์ระกอบของรายไดจ้ะปันส่วนตาม
สดัส่วนให้กบัสินคา้ท่ีส่งมอบและภาระท่ีตอ้งปฏิบติัในการให้บริการท่ีรวมอยูใ่นสัญญาโดยให้มีความสัมพนัธ์กบัราคา
ขายแบบเอกเทศของสินคา้หรือบริการท่ีแตกต่างกนัตามขอ้ผกูพนัตามสญัญา 

รายไดด้อกเบ้ียรับและรายไดอ่ื้นบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 

ค่าใชจ่้ายบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 

ลูกหน้ีการคา้ 

ลูกหน้ีการคา้แสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญค านวณจากร้อยละของ
ลูกหน้ี โดยวิเคราะห์จากประสบการณ์การช าระเงินในอดีตและการสอบทานสถานะของลูกหน้ีท่ีคงคา้งอยู่ ณ วนัท่ี
ในงบแสดงฐานะการเงิน มูลค่าของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญคือผลต่างระหว่างราคาตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้เมื่อ
เปรียบเทียบกบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากลูกหน้ีการคา้  หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปีตดัเป็นค่าใชจ้่ายเม่ือสามารถ
ระบุได ้

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

บริษทัและบริษทัย ่อยตั้งค่าเผื ่อหน้ีสงสัยจะสูญ ส าหรับจ านวนหน้ีที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได ้โดยพิจารณาจาก
ความสามารถในการช าระหน้ีของลูกหน้ีแต่ละรายตามความเห็นของฝ่ายบริหาร  

การตีราคาสินคา้คงเหลือ 

สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าท่ีคาดวา่จะขายไดแ้ลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 

โดยมูลค่าท่ีคาดวา่จะขายไดเ้ป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นในการขาย 

บริษทัและบริษทัย่อยบางแห่งตีราคาสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหว่างท า ในราคาทุนโดยวิธีถวัเฉล่ียหรือมูลค่าสุทธิท่ี
จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า วตัถุดิบและวสัดุคงเหลือค านวณตามราคาทุนโดยวิธีถวัเฉล่ีย 

บริษทัย่อยแห่งหน่ึงตีราคาอาคารชุดส านักงานเพ่ือขายคงเหลือในราคาทุนถวัเฉล่ียหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่
ราคาใดจะต ่ากว่า 

 



บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                                   
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
วนัที ่31 ธันวาคม 2562 
 

16 

 
 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

บริษทัและบริษทัย่อยบนัทึกท่ีดินในราคาที่ตีใหม่ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาเพิ่มแสดงไวใ้นส่วนของผูถื้อหุ้นใน   
งบแสดงฐานะการเงิน ส่วนอาคารและอุปกรณ์บนัทึกในราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผื่อการดอ้ยค่าของ
สินทรัพย ์(ถา้มี) 

บริษทัและบริษทัยอ่ยตดัค่าเส่ือมราคาสินทรัพย ์โดยวธีิเสน้ตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณของสินทรัพยด์งัน้ี 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 15-20 ปี 
ค่าปรับปรุงและตกแต่งส านกังาน 20 ปี 
เคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือเคร่ืองใชส้ านกังาน 5-20 ปี  
เฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองใชส้ านกังาน 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน หมายถึง อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพ่ือหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรือจากการ
เพ่ิมข้ึนของมูลค่าของสินทรัพยห์รือทั้งสองอยา่ง ทั้งน้ีไดเ้ปิดเผยแยกต่างหากจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  

บริษทัเลือกวธีิราคาทุนส าหรับการบนัทึกบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงใหม่  

ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี 

ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชีตั้งพกัโดยถือเกณฑป์ระโยชน์ท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยจะไดรั้บและตดัจ าหน่ายภายใน 1-5  ปี โดยวธีิเสน้ตรง  
ประทานบตัร แสดงในราคาทุนหลงัจากตดัจ าหน่ายตามอายุของประทานบตัร 

การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

บริษทัและบริษทัย่อยจะพิจารณาการดอ้ยค่าของสินทรัพยป์ระเภท ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ เงินลงทุนและสินทรัพย์
ไม่มีตวัตนต่าง ๆ เม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าราคาตามบญัชีของสินทรัพยด์งักล่าวสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน โดยท่ีการ
ประเมินจะพิจารณาแต่ละรายการ หรือพิจารณาจากหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดแลว้แต่กรณี 

ในกรณีท่ีราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน บริษทัและบริษทัย่อยจะรับรู้ขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าในงบก าไรขาดทุนในงวดท่ีเกิดข้ึน และจะบนัทึกกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าต่อเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าการ
ดอ้ยค่าดงักล่าวไม่มีอยู่อีกต่อไป หรือยงัคงมีอยู่แต่เป็นไปในทางท่ีลดลง โดยบนัทึกในบญัชี"รายไดอ่ื้น" 

รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

บริษทัและบริษทัย่อย บนัทึกรายการเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาทในอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ ยอด
คงเหลือของบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในงบดุลแปลงค่าเป็นเงินบาทดว้ยอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินปี 
ก าไรขาดทุนจากการแลกเปล่ียนเงินตรา  ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานของปี 
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เงินลงทุน 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะบริษทั บนัทึกตามวธีิราคาทุน (Cost Method) และ
ปรับลดดว้ยคา่เผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน โดยมูลค่าท่ีลดลงดงักล่าวแสดงเป็นขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในงบ
ก าไรขาดทุน 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมในงบการเงินรวม บนัทึกตามวธีิส่วนไดเ้สีย (Equity Method) 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมปรับลดดว้ยค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนผลต่างระหว่าง
ราคาตามบญัชีกบัมูลค่ายุติธรรม แสดงเป็นก าไรและขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนในส่วนของผูถื้อหุ้น   

เงินลงทุนทัว่ไป แสดงในงบดุลดว้ยราคาทุนปรับลดดว้ยค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนโดยมูลค่าท่ีลดลงดงักล่าว
แสดงเป็นขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในงบก าไรขาดทุน 

ตน้ทุนของเงินลงทุนระยะสั้นและเงินลงทุนระยะยาวท่ีจ าหน่ายในระหว่างปี ค  านวณโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก 
ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในระหว่างปีบนัทึกในงบก าไรขาดทุน 

การบนัทึกดอกเบ้ียเป็นตน้ทุนของสินทรัพย ์

ตน้ทุนการกูย้ืมจะตั้งเป็นราคาทุนของสินทรัพยเ์ม่ือบริษทัมีตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเกิดข้ึนจริงเก่ียวกบัสินทรัพยท่ี์จะตอ้ง
อาศยัระยะเวลาช่วงหน่ึงก่อนท่ีสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใชง้าน การตั้งตน้ทุนการกูย้ืมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์ะ
หยุดเม่ือสินทรัพยน์ั้น พร้อมท่ีจะมาใชต้ามวตัถุประสงค์ 

ผลประโยชน์พนกังาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน  

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัและบริษทัยอ่ย และพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ยไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ี
พนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพไดแ้ยก
ออกจากสินทรัพยข์องบริษทัและบริษทัยอ่ย เงินท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบันทึกเป็น
ค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

 

 



บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                                   
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
วนัที ่31 ธันวาคม 2562 
 

18 

 
 

 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  

 บริษทัและบริษทัย่อยมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน 
ซ่ึงบริษทัและบริษทัยอ่ยถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน  

 บริษทัและบริษทัยอ่ยค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน  โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้ าการประเมินภาระผูกพนัดงักล่าว
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and losses) ส าหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรหรือขาดทุน  

 ในการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน เป็นคร้ังแรกบริษทัและบริษทัยอ่ยเลือก
รับรู้หน้ีสินในช่วงการเปล่ียนแปลงท่ีมากกวา่หน้ีสินท่ีรับรู้ ณ วนัเดียวกนัตามนโยบายการบญัชีเดิม โดยบนัทึกปรับกบั
ก าไรสะสม ณ วนัตน้งวดของปีปัจจุบนั 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับบริษทัและบริษทัย่อยอีกส่ีแห่ง ค านวณจากก าไรสุทธิส าหรับปีปรับปรุงด้วยรายการท่ี
ก าหนดภายใตป้ระมวลรัษฎากรไม่ให้หรือให้ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษีเงินได ้ในอตัราร้อยละ 20 ของก าไร
สุทธิก่อนภาษีเงินได ้

สัญญาเช่าการเงิน 

สญัญาเช่าทรัพยสิ์นท่ีไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนในความเป็นเจา้ของในทรัพยสิ์นใหก้บับริษทั และบริษทัมีความตั้งใจ
ท่ีจะใชสิ้ทธิในการซ้ือทรัพยสิ์นเม่ือถึงวนัท่ีครบก าหนดของสัญญาเช่า ถูกบนัทึกเป็นสญัญาเช่าการเงิน  

ณ วนัเร่ิมตน้สญัญาเช่าทางการเงิน ตน้ทุนของทรัพยสิ์นถูกบนัทึกไวพ้ร้อมกบัภาระผูกพนัส าหรับการจ่ายค่าเช่าในอนาคตโดย
ไม่รวมจ านวนดอกเบ้ีย ค่าใชจ่้ายทางการเงินบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงวดปีปัจจุบนัตามวธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

สัญญาเช่าด าเนินงาน 

การเช่าสินทรัพยซ่ึ์งความเส่ียงและกรรมสิทธ์ิของสินทรัพยที์่เช่าเป็นของผูใ้ห้เช่า ไดจ้ดัประเภทเป็นการเช่า
ด าเนินงาน ค่าใชจ่้ายภายใตก้ารเช่าด าเนินงานไดบ้นัทึกเป็นค่าใชจ่้ายอย่างเป็นระบบภายใตอ้ายุสัญญาเช่า 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัหมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทัถูกควบคุมโดยบริษทัไม่วา่จะเป็น
ทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทัท่ีท าหนา้ท่ีถือหุ้นบริษทัยอ่ยและกิจการ
ท่ีเป็นบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือ
หุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มและมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญักบับริษทั ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการ
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หรือพนักงานของบริษัทตลอดทั้ งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกับบุคคลดังกล่าวและกิจการท่ีเก่ียวข้องกับบุคคล
เหล่านั้น 

 ขอ้มูลจ าแนกส่วนงาน 

ส่วนงานทางธุรกิจแสดงให้เห็นถึงผลิตภณัฑ ์หรือบริการของแต่ละส่วนงานทางธุรกิจซ่ึงมีความเสี่ยง และ
ผลตอบแทนที่แตกต่างกนั ส่วนงานทางภูมิศาสตร์แสดงให้เห็นถึงผลิตภณัฑ์หรือบริการภายใตส้ภาพแวดลอ้ม
เศรษฐกิจที่เฉพาะเจาะจงซ่ึงก่อให ้เกิดความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แตกต่างของส่วนที่ด าเนินงานภายใต้
สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจอ่ืน 

 ขอ้มูลจ าแนกตามส่วนงานแสดงโดยแบ่งตามส่วนงานธุรกิจของกลุ่มบริษทัและแบ่งเป็นการขายในประเทศและขาย
ต่างประเทศ 

การบญัชีเก่ียวกบัภาษีเงินได ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดปั้จจุบนัและ
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้งในการรวมธุรกิจ หรือ 
รายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้นหรือก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
ภาษีเงินไดปั้จจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระหรือไดรั้บช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุนประจ าปีท่ีตอ้ง
เสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ี
เก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจ านวนที่ใชเ้พื่อความมุ่งหมายทางภาษี  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผล
แตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ีการรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก  การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการท่ี
ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเงินลงทุนในบริษทัย่อยหากเป็นไปไดว้่าจะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดย
ใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน 

ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินไดป้ัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  กลุ่มบริษทั/บริษทัตอ้งค านึงถึง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าให้จ านวนภาษีที่ตอ้งจ่ายเพิ่มข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้ง
ช าระ บริษทัเช่ือว่าไดต้ั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผล
กระทบจากหลายปัจจยั รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินน้ีอยู่บน
พ้ืนฐานการประมาณการและขอ้สมมติฐาน และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต ขอ้มูล
ใหม่ๆอาจจะท าให้ บริษทัเปลี่ยนการตดัสินใจโดยข้ึนอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายที่มีอยู ่ การ
เปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงิน
ไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั ส าหรับ
หน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ
หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคต
จะมีจ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูก
ทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 

4. การใช้วจิารณญาณและการประมาณการ 

ในการจัดท างบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารอาจต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ
ผลกระทบของเหตุการณ์ท่ีไม่แน่นอนในอนาคตท่ีอาจมีผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและการเปิดเผยขอ้มูล
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดว้ยเหตุน้ีผลท่ีเกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจ
และการประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 

สญัญาเช่าการเงิน/สญัญาเช่าด าเนินงาน  

บริษทัและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ท าสญัญาเช่ายานพาหนะ ซ่ึงบริษทัและบริษทัยอ่ยไดพิ้จารณาและประเมินขอบเขตของความเส่ียง
และผลตอบแทนท่ีผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดรั้บจากสินทรัพยท่ี์เช่าตามสัญญาแลว้พบวา่ ความเส่ียงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือ
เกือบทั้งหมดเป็นของผูใ้หเ้ช่า สญัญาเช่าดงักล่าวจดัเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน  

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ี 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีเกิดจากการปรับมูลค่าของลูกหน้ีจากความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีอาจเกิดข้ึน ฝ่ายบริหารไดใ้ช ้ 
ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยใชก้ารวเิคราะห์สถานะของลูกหน้ีรายตวั 
ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต การวิเคราะห์อายลูุกหน้ีและการเปล่ียนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั อยา่งไรก็ตาม 
การใชป้ระมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีแตกต่างกนั อาจมีผลต่อจ านวนค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ดงันั้น การปรับปรุงค่าเผื่อหน้ี
สงสยัจะสูญอาจมีข้ึนไดใ้นอนาคต 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 

บริษทัและบริษทัย่อยพิจารณาค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน เม่ือพบว่ามูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวลดลงอยา่งมี
สาระส าคญัและเป็นระยะเวลานาน ซ่ึงความมีสาระส าคญัและระยะเวลานั้นข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร  

ค่าเส่ือมราคา 

ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารใชป้ระมาณอายกุารใชง้านและมูลค่าซากเม่ือเลิกใชง้านของ
อาคารและอุปกรณ์ และไดมี้การทบทวนอายกุารใชง้านและมูลค่าคงเหลือหากมีการเปล่ียนแปลง 
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การประมาณมูลค่ายติุธรรม 

มูลค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดย
รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัและบริษทั
ยอ่ยใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดใหต้อ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์
หรือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัและบริษทัย่อยจะ
ประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถ
สงัเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสาม
ระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ ทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัและบริษทัยอ่ยจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ า 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจะตดัจ าหน่ายโดยวธีิเสน้ตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณ และจะพิจารณาการดอ้ยค่าหากมีขอ้บ่งช้ี  

ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง 

เพ่ือให้งบการเงินแสดงมูลค่าท่ีแทจ้ริงของสินคา้คงเหลือ และผลการด าเนินงานของบริษทั  บริษทัไดมี้การพิจารณาทบทวน
ปรับหลกัเกณฑ์เร่ืองนโยบายการด้อยค่าของสินคา้คงเหลือ ให้ครอบคลุมสินคา้ทุกประเภท คือ สินคา้ส าเร็จรูป วตัถุดิบ 
อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง โดยพิจารณาดอ้ยค่าเม่ือราคาตามบญัชีของสินทรัพยด์งักล่าวสูงกว่ามูลค่าสินคา้ท่ีคาดว่าจะได ้    
รับคืน รวมถึงพิจารณาดอ้ยค่าสินทรัพยด์งักล่าว ตามอายท่ีุคา้งนานและไม่มีการเคล่ือนไหว แลว้แต่กรณี 

ผลประโยชน์พนกังาน 

หมายเหตุ 22 อตัราการคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือน 
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5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ประกอบดว้ย 
  (หน่วย : บาท) 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 
  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561 
เงินสดในมือ  71,435  65,353  -  - 
เงินฝากกระแสรายวนั 24,083,924  11,758,639  10,364,760  11,100,200 
เงินฝากออมทรัพย ์ 24,421,491  26,556,755  8,966,713  1,538,492 
เช็คท่ีครบก าหนดแต่ยงัไม่น าไปข้ึนเงิน 1,227,401  662,099  1,227,400  662,099 
รวม  49,804,251  39,042,846  20,558,873  13,300,791 

6. เงนิลงทุนช่ัวคราว 

ประกอบดว้ย 
  (หน่วย : บาท) 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 
  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561 
เงินฝากประจ า  

(ครบก าหนดเกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี) 
 

22,253,405  20,580,849  -  - 
รวม  22,253,405  20,580,849  -  - 

ในระหวา่งปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 เงินลงทุนชัว่คราวมีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี  
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 
 ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561 

ยอดตน้ปี 20,580,849  102,005,067  -  80,260,429 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี  1,667,636  20,492,963  -  20,000,000 
จ าหน่ายระหวา่งปี - - (101,629,132)  -  (99,985,090) 
ก าไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลคา่ยติุธรรม 4,920  (288,049)  -  (275,339) 
 ยอดปลายปี 22,253,405  20,580,849  -  - 
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งบการเงินรวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เงินลงทุนในหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนหน่ึงแห่ง มีราคาทุนจ านวน 1.48 ลา้นบาท และมีราคาตลาดจ านวน 
0.00 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีราคาทุนจ านวน 1.48 ลา้นบาท และมีราคาตลาดจ านวน 0.00 ลา้นบาท) 

7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน 

ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 
 ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561 
ลูกหน้ีการคา้        

- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 100,705  582,792  28,707,477  34,348,875 

- กิจการอ่ืน 524,781,591  581,616,794  429,663,950  478,449,083 
รวมลูกหน้ีการคา้ 524,882,296  582,199,586  458,371,427  512,797,958 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (20,968,928)  (21,879,011)  (9,442,819)  (9,295,744) 
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 503,913,368  560,320,575  448,928,608  503,502,214 
ลูกหน้ีอ่ืน 28,696,986  22,020,420  18,397,140  27,319,169 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (1,065,945)  (1,065,945)  (1,065,945)  (1,065,945) 
ลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 27,631,041  20,954,475  17,331,195  26,253,224 
รวมลูกหน้ีการคา้และ 
 

       
ลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 531,544,409  581,275,050  466,259,803  529,755,438 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 
  (หน่วย : บาท) 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 
  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
ลูกหน้ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ        

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 100,705  582,792  6,562,527  11,374,179 
ลูกหน้ีท่ีเกินก าหนดช าระ        

ไม่เกิน 3 เดือน -  -  8,301,322  8,149,274 
มากกวา่ 3 เดือนถึง 6 เดือน -  -  10,468,478  14,825,422 
มากกวา่ 6 เดือนถึง 12 เดือน -  -  3,375,150  - 
มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป -  -  -  - 

 รวมกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 100,705  582,792  28,707,477  34,348,875 
 
กิจการอ่ืน        
ลูกหน้ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ        

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 300,480,689  311,176,868  267,248,424  267,878,421 
ลูกหน้ีท่ีเกินก าหนดช าระ        

ไม่เกิน 3 เดือน 184,245,178  212,578,208  148,410,104  175,227,200 
มากกวา่ 3 เดือนถึง 6 เดือน 9,392,226  32,489,389  2,987,234  24,289,438 
มากกวา่ 6 เดือนถึง 12 เดือน 7,593,917  3,223,125  388,666  1,642,319 
มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 23,069,581  22,149,204  10,629,522  9,411,705 

 รวมกิจการอ่ืน 524,781,591  581,616,794  429,663,950  478,449,083 
รวมลูกหน้ีการคา้ 524,882,296  582,199,586  458,371,427  512,797,958 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (20,968,928)  (21,879,011)  (9,442,819)  (9,295,744) 
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ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีการคา้ท่ีมีการเปล่ียนแปลงในระหว่างปี ดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 
 ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561 
ยอดยกมา (21,879,011)  (23,637,063)  (9,295,744)  (8,839,740) 
เพ่ิมข้ึน (147,075)  (1,456,216)  (147,075)  (456,004) 
ลดลง 1,057,158  3,214,268  -  - 

ยอดคงเหลือ (20,968,928)  (21,879,011)  (9,442,819)  (9,295,744) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัไดโ้อนกลบัค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจ านวน 1.06 ลา้นบาท เน่ืองจากไดรั้บช าระหน้ี
จากลูกหน้ีดงักล่าว (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัไดโ้อนกลบัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญจ านวน 3.21 ลา้นบาท เน่ืองจาก
ไดรั้บช าระหน้ีจากลูกหน้ีดงักล่าว) 

8. สินค้าคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 
 ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561 
 สินคา้ส าเร็จรูป 654,764,087  687,437,609  439,671,122  464,558,763 
 สินคา้ระหวา่งผลิต 4,354,778  4,064,052  112,640  336,963 

 วตัถุดิบ 34,518,421  28,997,032  17,774,761  19,447,774 
 อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง 31,666,669  36,713,812  17,167,933  22,218,077 

 วตัถุดิบระหว่างทาง 4,607,535  16,523,739  4,607,535  5,950,985 
 อ่ืนๆ 17,061,421  20,298,640  16,888,965  20,115,003 
 รวม 746,972,911  794,034,884  496,222,956  532,627,565 
 หกั ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า        

 สินคา้คงเหลือ (21,771,820)  (29,736,913)  (4,449,224)  (11,733,461) 

 สุทธิ 725,201,091  764,297,971  491,773,732  520,894,104 
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ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้ท่ีมีการเปล่ียนแปลงในระหว่างปี ดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 
 ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561 
ยอดยกมา (29,736,913)  (28,503,113)  (11,733,461)  (13,106,778) 
เพ่ิมข้ึน (5,311,973)  (5,608,359)  -  - 
ลดลง 13,277,066  4,374,559  7,284,237  1,373,317 

ยอดคงเหลือ (21,771,820)  (29,736,913)  (4,449,224)  (11,733,461) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัโอนกลบัค่าเผื่อการลดลงของมูลคา่สินคา้จ านวน 13.28 ลา้นบาท และงบการเงินเฉพาะ
กิจการ จ านวน 7.28 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัมีการขายสินคา้ดงักล่าว (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัโอนกลบัค่าเผื่อ
การลดลงของมูลค่าสินคา้จ านวน 4.38 ลา้นบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 1.37 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัมีการ
ขายสินคา้ดงักล่าว) 

อสังหาริมทรัพย์ทีถื่อไว้เพ่ือขาย 

เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2561 บริษทัไดรั้บโอนห้องชุด จ านวน 8 ห้อง เพ่ือเป็นการช าระค่าขายสินคา้กระเบ้ืองแทนการช าระ
ด้วยเงินสด ในมูลค่า 20.12 ลา้นบาท โดยซ้ือจากบริษทั ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด ถือไวเ้พ่ือขายให้แก่พนักงานและ
กรรมการโดยไม่คิดก าไรส่วนเพ่ิม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัมีหอ้งชุดคงเหลือ จ านวน 6 หอ้ง ในมูลค่า 16.89 ลา้นบาท และจ านวน 8 หอ้ง ใน
มูลค่า 20.12 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ในระหวา่งปี 2562 บริษทัไดจ้ าหน่ายห้องชุดจ านวน 2 ห้อง ให้แก่ บุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งในมูลค่าห้องละ 1.65 และ 1.60 ลา้น
บาท ตามล าดบัและมีขาดทุนหลงัหกัค่าใชจ่้ายในการขายจ านวน 0.11 และ 0.11 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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9. เงินลงทุน  
        ประกอบดว้ย 

9.1 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

        (หน่วย :  บาท) 

        งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

         วธีิราคาทุน   วธีิส่วนไดเ้สีย  

       สัดส่วน  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 

ช่ือบริษทั  ประเภทกิจการ  ทุนช าระแลว้  เงินลงทุน  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561 
หลักทรัพย์ที่ไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการ
ของตลาด    

 
  

 
 

    

บริษทั เทคโนเซอ เอส อาร์ 
แอล จ ากดั * 

จดัหาวตัถุดิบ  20,000,000 
(ลีย)์ 

 45.00%  
192,600 

 
192,600 

 
192,600  192,600 

บริษทั ดูราเกรส จ ากดั ขายสินคา้อุปโภค 
และบริโภค 

 
25,000,000 
(บาท) 

 
40.00% 

 
10,000,000 

 
10,000,000 

 

10,000,000  10,000,000 

รวม       10,192,600  10,192,600  10,192,600  10,192,600 

   หัก ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน      (10,192,600)  (10,192,600)  (10,192,600)  (10,192,600) 

สุทธิ       -  -  - 
 

- 

* ปัจจุบนัหยุดด าเนินงานเพื่อรอการช าระบญัชี 

9.2 เงินลงทุนในบริษัทย่อย ประกอบดว้ย 
             

(หน่วย : บาท) 
           งบการเงินเฉพาะกิจการ   

ช่ือบริษทั 

 

ประเภทกิจการ 

        วิธีราคาทุน   รับเงินปันผล  

 ทุนช าระแลว้ (พนับาท)  สัดส่วนเงินลงทุน   
 

ณ วนัที่ 31  ณ วนัที่ 31  ณ วนัที่ 31  ณ วนัที่ 31 
 ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2562 
ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2561 
 ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2562 
ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2561  ความสัมพนัธ์  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561 
บริษทัยอ่ย                   
บริษทั ที.ที.เซรามิค จ ากดั 
(มหาชน) 

ผลิตและจ าหน่าย   
     กระเบ้ือง 

 600,809 
 

600,809  66.58% 66.58% 
 

ผูถ้ือหุน้และ      
   ผูบ้ริหารร่วมกนั  

400,000,000  400,000,000  -  - 

บริษทั เซอมาส จ ากดั           ขายแร่และดิน  21,000 21,000  24.90% 24.90% 
 

   ผูถ้ือหุน้และ 
   ผูบ้ริหารร่วมกนั  

4,728,000  4,728,000  522,900  522,900 

บริษทั ย ูเอม็ ไอ         
      พรอพเพอร์ต้ี จ  ากดั 

คา้อสังหาริมทรัพย ์     150,000 150,000  37.57% 37.57%     ผูถ้ือหุน้และ 
   ผูบ้ริหารร่วมกนั 

 56,350,000  56,350,000  -  - 

บริษทั ร่วมพฒัน์ 
      เซรามิค จ ากดั 

ตวัแทนจ าหน่ายคา้ 
กระเบ้ืองเซรามิค 

20,000 20,000  49.00% 49.00% 
 

   ผูถ้ือหุน้และ 
   ผูบ้ริหารร่วมกนั  

9,800,000  9,800,000  -  - 

รวม   
        

470,878,000  470,878,000 
 

522,900 
 

522,900 

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 
        

(223,753,612)  (160,407,135) 
 

- 
 

- 

สุทธิ   
        

247,124,388  310,470,865 
 

522,900 
 

522,900 

ตามท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2562 เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562 ท่ีประชุมมีมติให้ซ้ือหุ้นบริษทั ที.ที.เซรามิค 
จ ากดั (มหาชน) คืนจาก บริษทั โรแยล ซีรามิค จ ากดั (มหาชน) จ านวน 50 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 0.58 บาท รวมเป็นจ านวน
เงิน 29 ลา้นบาท ภายหลงัรอบระยะเวลารายงานบริษทัไดเ้ขา้ซ้ือหุน้คืนดงักล่าวแลว้ (ตามหมายเหตุ 35) 
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ในระหว่างปี 2562 บริษทัไดพิ้จารณาดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง เน่ืองจากบริษทัยอ่ยดงักล่าว มีการประเมิน
ราคาทรัพยสิ์นใหม่ในระหวา่งปี ซ่ึงเกิดการดอ้ยค่าในเคร่ืองจกัร ประกอบกบับริษทัยอ่ยดงักล่าวประสบผลขาดทุนจากการ
ด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลให้มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนเม่ือค านวณตามสัดส่วนเกิดการดอ้ยค่า เป็นจ านวนเงิน 63.34 
ลา้นบาท 

ในระหว่างปี 2561 บริษทัย่อย ที.ที.เซรามิค จ ากดั (มหาชน) มีการประเมินราคาทรัพยสิ์นใหม่ ท าให้บริษทัโอนกลบัดอ้ย
ค่าเงินลงทุนสุทธิจากตั้งเพ่ิมในระหว่างปีเป็นจ านวน 9.02 ลา้นบาท ซ่ึงไดบ้ันทึกอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแลว้ทั้ ง
จ านวน และพิจารณาดอ้ยค่าเงินลงทุนของบริษทั ร่วมพฒัน์ จ ากดั เน่ืองจากบริษทัย่อยดงักล่าวประสบผลขาดทุนจากการ
ด าเนินงานอยา่งตอ่เน่ือง จึงท าใหมู้ลค่าท่ีจะไดรั้บคืนต ่ากวา่มูลค่าท่ีลงทุนจ านวน 1.06 ลา้นบาท 

9.3 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน เป็นเงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน ถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ประกอบดว้ย 
        (หน่วย : บาท) 

    ทุนช าระแลว้  สดัส่วน  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั  ประเภทกิจการ  (พนับาท)  เงินลงทุน  วิธีราคาทุน  

        ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 

        ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561 

บริษทัอ่ืน           
บริษทั เซิฟไดนามิค  
จ ากดั  อุปกรณ์กีฬาทางน ้า  14,000  14.28%  2,000,000  2,000,000 

10. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทัและบริษทัยอ่ย แสดงตามราคาทุน และอาคารชุด
ส านักงานให้เช่าคิดค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ และใชบ้างส่วนเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืระยะสั้น
จากสถาบนัการเงิน (หมายเหตุ 17) 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 
 ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561 

ท่ีดินเปล่า 824,277  824,277  824,277  824,277 
อาคารชุดส านกังานใหเ้ช่า-

สุทธิ 39,888,980  40,745,074  -  - 

รวม 40,713,257  41,569,351  824,277  824,277 

ค่าเส่ือมราคาของอาคารชุดส านักงานให้เช่าส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จ านวน 0.86 ลา้นบาท และ 
1.83 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 งบการเงินรวม (พนับาท) 

 ราคาทุน  ค่าเส่ือมราคาสะสม  มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 
 31 ธนัวาคม เพิ่มข้ึน ลดลง โอนเขา้ 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม เพิ่มข้ึน ลดลง โอน(เขา้) 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 
 2561     (ออก) 2562  2561     ออก* 2562   2561  2562 

ราคาประเมิน                

ท่ีดินท่ีตั้งโรงงาน-ราคาทุนเดิม 123,086 - - - 123,086  - - - - -  123,086  123,086 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินท่ีตั้งโรงงาน 257,841 2,612 - - 260,453  - - - - -  257,841  260,453 

ส่วนปรับปรุงท่ีดินโรงงาน 62,694 - - - 62,694  - - - - -  62,694  62,694 

ท่ีดินท่ีตั้งโรงงาน-ราคาประเมิน 443,621 2,612 - - 446,233  - - - - -  443,621  446,233 
ในราคาทุน                
อาคารชุดส านกังาน 443,046 - - - 443,046  (364,735) (1,696) - - (366,431)  78,311  76,615 
อาคารโรงงานและส่ิงปลูกสร้าง 1,594,840 709 - 47 1,595,596  (1,082,855) (47,927) - - (1,130,782)  511,985  464,814 
อาคารส่วนท่ีตีเพิม่ 281,805 - - - 281,805  (117,843) (33,883) - - (151,726)  163,962  130,079 
ส่วนปรับปรุงและตกแต่งส านกังาน 83,038 94 - - 83,132  (80,673) (1,001) - - (81,674)  2,365  1,458 
เคร่ืองจกัร 4,122,364 14,751 (11,211) 3,354 4,129,258  (3,373,977) (99,955) 10,870 - (3,463,062)  748,387  666,196 
อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชส้ านกังาน 234,510 694 - - 235,204  (229,787) (3,418) 7 - (233,198)  4,723  2,006 
เฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองใชส้ านกังาน 125,730 1,254 (2,052) - 124,932  (118,793) (2,098) 2,045 - (118,846)  6,937  6,086 
ยานพาหนะ 38,993 3,998 (300) - 42,691  (27,212) (5,304) 300 - (32,216)  11,781  10,475 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 852 10,632 (5,825) (3,401) 2,258  - - - - -  852  2,258 

รวม 7,368,799 34,744 (19,388) - 7,384,155  (5,395,875) (195,282) 13,222 - (5,577,935)  1,972,924  1,806,220 

หกั ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าอาคารและเคร่ืองจกัร           (203,393)  (212,967) 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ           1,769,531  1,593,253 

 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 2562 จ านวน 195.28 ลา้นบาท บนัทึกในตน้ทุนขายจ านวน 161.48 ลา้นบาท และบนัทึกในค่าใชจ่้ายขายและบริหารจ านวน 33.80 ลา้นบาท 
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 งบการเงินรวม (พนับาท) 
 ราคาทุน  ค่าเส่ือมราคาสะสม  มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 
 31 ธนัวาคม เพิ่มข้ึน ลดลง โอนเขา้ 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม เพิ่มข้ึน ลดลง โอน(เขา้) 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 
 2560     (ออก) 2561  2560     ออก* 2561   2560  2561 

ราคาประเมิน                

ท่ีดินท่ีตั้งโรงงาน-ราคาทุนเดิม 123,086 - - - 123,086  - - - - -  123,086  123,086 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินท่ีตั้งโรงงาน 171,612 86,229 - - 257,841  - - - - -  171,612  257,841 

ส่วนปรับปรุงท่ีดินโรงงาน 62,694 - - - 62,694  - - - - -  62,694  62,694 

ท่ีดินท่ีตั้งโรงงาน-ราคาประเมิน 357,392 86,229 - - 443,621  - - - - -  357,392  443,621 
ในราคาทุน                
อาคารชุดส านกังาน 443,046 - - - 443,046  (362,567) (2,168) - - (364,735)  80,479  78,311 
อาคารโรงงานและส่ิงปลูกสร้าง 1,592,588 - - 2,252 1,594,840  (1,035,949) (46,906) - - (1,082,855)  556,639  511,985 
อาคารส่วนท่ีตีเพิม่ 281,805 - - - 281,805  (96,857) (20,986) - - (117,843)  184,948  163,962 
ส่วนปรับปรุงและตกแต่งส านกังาน 82,704 334 - - 83,038  (79,661) (1,012) - - (80,673)  3,043  2,365 
เคร่ืองจกัร 4,129,798 904 (56,561) 48,223 4,122,364  (3,292,121) (119,293) 53,508 (16,071) (3,373,977)  837,677  748,387 
อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชส้ านกังาน 232,131 1,292 (59) 1,146 234,510  (222,941) (6,905) 59 - (229,787)  9,190  4,723 
เฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองใชส้ านกังาน 145,731 227 - (20,228) 125,730  (134,841) (4,654) - 20,702 (118,793)  10,890  6,937 
ยานพาหนะ 38,346 1,120 (2,990) 2,517 38,993  (21,569) (6,116) 2,990 (2,517) (27,212)  16,777  11,781 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 15,541 17,323 - (32,012) 852  - - - - -  15,541  852 

รวม 7,319,082 107,429 (59,610) 1,898 7,368,799  (5,246,506) (208,040) 56,557 2,114 (5,395,875)  2,072,576  1,972,924 

หกั ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าอาคารและเคร่ืองจกัร           (176,577)  (203,393) 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ           1,895,999  1,769,531 

 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 2561 จ านวน 208.04 ลา้นบาท บนัทึกในตน้ทุนขายจ านวน 155.04 ลา้นบาท และบนัทึกในค่าใชจ่้ายขายและบริหารจ านวน 53.00 ลา้นบาท 
*ในระหวา่งปี 2561 มีการปรับปรุงบญัชีค่าเผือ่การดอ้ยค่ามายงับญัชีค่าเส่ือมราคาสะสม เป็นจ านวนเงิน 28.77 ลา้นบาท จากผลกระทบจากการค  านวณโอนกลบัดอ้ยค่า ตอ้งไม่เกินมูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็น 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 
 ราคาทุน  ค่าเส่ือมราคาสะสม  มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 
 31 ธนัวาคม เพิ่มข้ึน ลดลง โอนเขา้ 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม เพิ่มข้ึน ลดลง โอน (เขา้) 31 ธนัวาคม   31 ธนัวาคม   31 ธนัวาคม 
 2561     (ออก) 2562  2561     ออก 2562  2561  2562 

ราคาประเมิน                
ท่ีดินท่ีตั้งโรงงาน-ราคาทุนเดิม 74,245 - - - 74,245  - - - - -  74,245  74,245 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินท่ีตั้งโรงงาน 212,916 - - - 212,916  - - - - -  212,916  212,916 

ส่วนปรับปรุงท่ีดินโรงงาน 5,430 - - - 5,430  - - - - -  5,430  5,430 

ท่ีดินท่ีตั้งโรงงาน-ราคาประเมิน 292,591 - - - 292,591  - - - - -  292,591  292,591 
ในราคาทุน                

อาคารชุดส านกังาน 53,751 - - - 53,751  - - - - -  53,751  53,751 
อาคารโรงงานและส่ิงปลูกสร้าง 878,993 - - 47 879,040  (731,991) (22,217) - - (754,208)  147,002  124,832 
ส่วนปรับปรุงและตกแต่งส านกังาน 45,029 14 - - 45,043  (43,418) (677) - - (44,095)  1,611  948 
เคร่ืองจกัร 2,688,160 4,000 (11,211) 3,354 2,684,303  (2,411,215) (53,306) 10,870 - (2,453,651)  276,945  230,652 
อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชส้ านกังาน 204,423 215 - - 204,638  (198,292) (2,838) - - (201,130)  6,131  3,508 
เฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองใชส้ านกังาน 115,730 927 (377) - 116,280  (110,886) (2,010) 377 - (112,519)  4,844  3,761 
ยานพาหนะ 30,147 556 - - 30,703  (20,698) (3,805) - - (24,503)  9,449  6,200 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 513 8,939 (5,825) (3,401) 226  - - - - -  513  226 

รวม 4,309,337 14,651 (17,413) - 4,306,575  (3,516,500) (84,853) 11,247 - (3,590,106)  792,837  716,469 

หกั ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์            -  - 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ             792,837  716,469 

 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 2562 จ  านวน 84.85 ลา้นบาท บนัทึกในตน้ทุนขายจ านวน 73.48 ลา้นบาท และบนัทึกในค่าใชจ่้ายขายและบริหารจ านวน 11.37 ลา้นบาท 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 
 ราคาทุน  ค่าเส่ือมราคาสะสม  มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 
 31 ธนัวาคม เพิ่มข้ึน ลดลง โอนเขา้ 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม เพิ่มข้ึน ลดลง โอน (เขา้) 31 ธนัวาคม   31 ธนัวาคม   31 ธนัวาคม 
 2560     (ออก) 2561  2560     ออก 2561  2560  2561 

ราคาประเมิน                
ท่ีดินท่ีตั้งโรงงาน-ราคาทุนเดิม 74,245 - - - 74,245  - - - - -  74,245  74,245 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินท่ีตั้งโรงงาน 142,485 70,431 - - 212,916  - - - - -  142,485  212,916 

ส่วนปรับปรุงท่ีดินโรงงาน 5,430 - - - 5,430  - - - - -  5,430  5,430 

ท่ีดินท่ีตั้งโรงงาน-ราคาประเมิน 222,160 70,431 - - 292,591  - - - - -  222,160  292,591 
ในราคาทุน                

อาคารชุดส านกังาน 53,751 - - - 53,751  - - - - -  53,751  53,751 
อาคารโรงงานและส่ิงปลูกสร้าง 876,741 - - 2,252 878,993  (709,816) (22,175) - - (731,991)  166,925  147,002 
ส่วนปรับปรุงและตกแต่งส านกังาน 45,029 - - - 45,029  (42,670) (748) - - (43,418)  2,359  1,611 
เคร่ืองจกัร 2,719,780 - (49,485) 17,865 2,688,160  (2,363,146) (69,033) 18,447 2,517 (2,411,215)  356,634  276,945 
อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชส้ านกังาน 203,518 49 - 856 204,423  (193,060) (5,232) - - (198,292)  10,458  6,131 
เฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองใชส้ านกังาน 135,958 - - (20,228) 115,730  (127,079) (4,510) - 20,703 (110,886)  8,879  4,844 
ยานพาหนะ 26,510 1,120 - 2,517 30,147  (13,475) (4,706) - (2,517) (20,698)  13,035  9,449 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 15,203 11,916 - (26,606) 513  - - - - -  15,203  513 

รวม 4,298,650 83,516 (49,485) (23,344) 4,309,337  (3,449,246) (106,404) 18,447 20,703 (3,516,500)  849,404  792,837 

หกั ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์            -  - 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ             849,404  792,837 

 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 2561 จ  านวน 106.40 ลา้นบาท บนัทึกในตน้ทุนขายจ านวน 94.35 ลา้นบาท และบนัทึกในค่าใชจ่้ายขายและบริหารจ านวน 12.05 ลา้นบาท 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จงบการเงินรวม  งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

        2562  2561  2562  2561 
ค่าเส่ือมราคา 195,282,615  208,039,783  84,852,367  106,404,170 

ในระหว่างปี 2562 บริษทัย่อยได้มีการประเมินทรัพยสิ์นใหม่โดยผูป้ระเมินอิสระท่ีไม่เก่ียวขอ้งกันกับบริษทัแห่งหน่ึง
ประเมินทรัพยสิ์นโดยใชว้ิธีวิเคราะห์มูลค่าจากตน้ทุนส่งผลให้มีการบนัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์ป็นจ านวนเงิน 
9.57 ลา้นบาท 

ในระหวา่งปี 2561 บริษทัไดพิ้จารณาการดอ้ยค่าอาคารในงบการเงินรวมเป็นจ านวนเงิน 0.14 ลา้นบาท และมีการโอนกลบัค่า
เผื่อการดอ้ยค่าของเคร่ืองจกัรเป็นจ านวนเงิน 1.06 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัยอ่ยไดท้ าการประเมินเคร่ืองจกัรใหม่ในระหวา่งปี 

ในระหว่างปี 2561 บริษทัย่อยได้ท าการส ารวจเคร่ืองจกัรและทบทวนการจดัประเภทเคร่ืองจกัรใชด้ าเนินงานและไม่ใช้
ด าเนินงานใหม่ ประกอบกบัไดมี้การประเมินทรัพยสิ์นใหม่โดยผูป้ระเมินอิสระท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนักับแห่งหน่ึงประเมิน
ทรัพยสิ์นโดยใชว้ธีิวิเคราะห์มูลค่าจากตน้ทุน มีผลท าใหเ้กิดการดอ้ยค่าในอาคาร เป็นจ านวนเงิน 9.89 ลา้นบาท และการโอน
กลบัดอ้ยค่าของเคร่ืองจกัร เป็นจ านวนเงิน 37.78 ลา้นบาท  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกท่ีดินในราคาท่ีตีใหม่ (ท่ีดินท่ีตั้งโรงงาน) ตามรายงานการ
ประเมินของผูป้ระเมินราคาอิสระปี 2562 การประเมินราคาท่ีดินใชว้ิธีมูลค่าราคาตลาด มีส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินเพ่ิม
ตามงบการเงินรวมจ านวน 180.14 ลา้นบาท และจ านวน 178.75 ลา้นบาท ตามล าดบั งบการเงินเฉพาะบริษทัจ านวน 170.33 
ลา้นบาทและจ านวน 170.33 ลา้นบาท ตามล าดบั ไดแ้สดงไวใ้นบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน” ภายใต ้“ส่วนของผูถื้อ
หุน้” ในงบแสดงฐานะการเงินส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ท่ีดิน อาคาร และเคร่ืองจกัรบางส่วน คิดเป็นราคาทุนในงบการเงินรวม จ านวนเงิน 
3,775.21 ลา้นบาท และจ านวนเงิน 2,157.74 ลา้นบาท ตามล าดบั และงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวนเงิน 1,810.34 ลา้นบาท 
และจ านวนเงิน 194.69 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยคิดเป็นมูลค่าสุทธิหลงัหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าในงบ
การเงินรวม จ านวนเงิน 949.56 ลา้นบาท และ 796.82 ลา้นบาท ตามล าดบั และงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวนเงิน 257.66 
ลา้นบาท และจ านวนเงิน 23.30 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงไดจ้ดจ านองเป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
จากสถาบนัการเงิน และเงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

ในระหวา่งปี 2562 ไดมี้การจ าหน่ายสินทรัพยใ์หแ้ก่บุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัในมูลค่าตามบญัชีสุทธิ ในงบการเงินรวมจ านวน 
0.34 ลา้นบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 0.34 ลา้นบาทโดยมีขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยใ์นงบการเงินรวม
จ านวน 0.14 ลา้นบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 0.14 ลา้นบาท ซ่ึงไดบ้นัทึกอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแลว้ 

ในระหวา่งปี 2562 ไดมี้การจ าหน่ายสินทรัพยใ์ห้แก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัในมูลค่าตามบญัชีสุทธิ ในงบการเงินรวมจ านวน 
5.89 ลา้นบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 5.89 ลา้นบาท ซ่ึงไดบ้นัทึกอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแลว้ 
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ในระหวา่งปี 2561 บริษทัไดจ้ าหน่ายสินทรัพยใ์หแ้ก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัในมูลค่าตามบญัชีสุทธิจ านวน 31.04 ลา้นบาท โดย
มีก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยจ์ านวน 17.01 ลา้นบาท ซ่ึงไดบ้นัทึกอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการแลว้ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทัมีสินทรัพยถ์าวรและอาคารชุด ไดแ้ก่ ท่ีดินท่ีตั้งอาคารชุดและอาคารชุดแสดง
ตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมท่ีมีการคิดค่าเส่ือมราคาครบแลว้ แต่ยงัใชใ้นการด าเนินงานอยูท่ี่มีสาระส าคญั มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31   ณ วนัท่ี 31   ณ วนัท่ี 31   ณ วนัท่ี 31  
 ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561 

เคร่ืองจกัร 1,731,373,242  1,719,047,239  1,691,323,072  1,674,881,125 

อาคารโรงงานและส่ิงปลูกสร้าง 664,501,994  474,426,416  636,579,495  446,503,918 

เคร่ืองมือเคร่ืองใชโ้รงงานและส านกังาน 347,165,075  351,421,774  301,057,237  304,285,554 

อาคารชุดส านกังาน 67,189,903  66,128,003  42,498,201  41,436,301 

ยานพาหนะ 21,077,775  11,308,265  15,941,022  8,901,830 

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 1 มกราคม 
2562  เพ่ิมข้ึน 

 
ลดลง 

 โอนเขา้ 
(โอนออก) 

 31 ธนัวาคม 
2562 

ซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ 68,979,567  1,108,000  -  -  70,087,567 

หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (34,266,216)  (8,592,405)  -  -  (42,858,621) 

สุทธิ 34,713,351  (7,484,405)  -  -  27,228,946 

ค่าตดัจ าหน่ายท่ีรวมอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 จ านวนเงิน 8.59 
ลา้นบาท และ 2.06 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 1 มกราคม 
2562  เพ่ิมข้ึน 

 
ลดลง 

 โอนเขา้ 
(โอนออก) 

 31 ธนัวาคม 
2562 

ซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ 49,740,893  1,108,000  -  -  50,848,893 

หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (22,079,165)  (6,705,042)  -  -  (28,784,207) 

สุทธิ 27,661,728  (5,597,042)  -  -  22,064,686 
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ค่าตดัจ าหน่ายท่ีอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จ านวนเงิน 6.71 ลา้นบาท 

ในปี 2561 บริษทัมีการจดัประเภทรายการให้เหมาะสม โดยจดัประเภทซอฟแวร์ออกจากรายการ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
แสดงใหม่ภายใตร้ายการสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (หมายเหตุ 11) 

13. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

รวม 2,985,750 2,985,750 23,862,401 8,385,192 
การหกักลบรายการของภาษี - - - - 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชีสุทธิ 2,985,750 2,985,750 23,862,401 8,385,192 

 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

รวม 79,127,538 84,672,058 - - 
การหกักลบรายการของภาษี - - - - 

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชีสุทธิ 79,127,538 84,672,058 - - 
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ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีการเปล่ียนแปลง ดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
ยอดคงเหลือตน้ปี 2,985,750 2,854,005 8,385,192 25,826,116 
ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้เขา้ส่วนของผูถื้อหุน้ - - - (14,086,160) 
ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ - 131,745 15,477,209 (3,354,764) 

ยอดคงเหลือปลายปี 2,985,750 2,985,750 23,862,401 8,385,192 

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
ยอดคงเหลือตน้ปี 84,672,058 72,651,568 - - 
ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้เขา้ส่วนของผูถื้อหุน้ 522,456 17,245,895 - - 
ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (6,066,976) (5,225,405) - - 
ยอดคงเหลือปลายปี 79,127,538 84,672,058 - - 

ภาษีเงนิได้ทีรั่บรู้ในงบ (ก าไร) ขาดทุนเบ็ดเสร็จสุทธิ (6,066,976) (5,093,660) 15,477,209 (3,354,764) 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรวมท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีมีดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

  บนัทึกเป็น (รายจ่าย) /รายไดใ้น  

 
ณ วนัท่ี 1 

มกราคม 2562 ก าไรหรือขาดทุน 

ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน / ส่วน

ของผูถื้อหุน้ 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - ลูกหน้ีการคา้ 2,517,274 - - 2,517,274 

หน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 468,476 - - 468,476 

รวม 2,985,750 - - 2,985,750 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

  บนัทึกเป็น (รายจ่าย) /รายไดใ้น  

 
ณ วนัท่ี 1 

มกราคม 2562 ก าไรหรือขาดทุน 

ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน / ส่วน

ของผูถื้อหุน้ 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - ลูกหน้ีการคา้ 2,072,338 29,415 - 2,101,753 

ค่าเผื่อตีราคาสินคา้ลดลง 2,346,692 (1,456,847) - 889,845 

ค่าเผื่อดอ้ยค่าสินทรัพย ์ - - - - 

หน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 14,468,078 4,235,346 - 18,703,424 

ผลต่างของค่าเส่ือมราคาทางภาษีกบับญัชี (26,408,844) 6,028,520 - (20,380,324) 

ส่วนเกินทุนตีราคาท่ีดิน (45,743,078) - (522,456) (46,265,534) 

ก าไรจากการซ้ือกิจการ (31,407,244) (2,769,458) - (34,176,702) 

รวม (84,672,058) 6,066,976 (522,456) (79,127,538) 
 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

  บนัทึกเป็น (รายจ่าย) /รายไดใ้น  

 
ณ วนัท่ี 1 

มกราคม 2561 ก าไรหรือขาดทุน 

ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน / ส่วน

ของผูถื้อหุน้ 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  - ลูกหน้ีการคา้ 2,517,274 - - 2,517,274 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน - - - - 

หน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 336,731 131,745 - 468,476 

รวม 2,854,005 131,745 - 2,985,750 

 

 

 

 

 



บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                                   
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
วนัที ่31 ธันวาคม 2562 
 

38 

 
 

 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

  บนัทึกเป็น (รายจ่าย) /รายไดใ้น  

 
ณ วนัท่ี 1 

มกราคม 2561 ก าไรหรือขาดทุน 

ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน / ส่วน

ของผูถื้อหุน้ 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 
หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  - ลูกหน้ีการคา้ 2,207,147 (134,809) - 2,072,338 

ค่าเผื่อตีราคาสินคา้ลดลง 2,513,347 (166,655) - 2,346,692 

ค่าเผือ่ดอ้ยค่าสินทรัพย ์ 9,518,612 (9,518,612) - - 

หน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 16,060,246 (1,592,168) - 14,468,078 

ผลต่างของค่าเส่ือมราคาทางภาษีกบับญัชี (32,490,465) 6,081,621 - (26,408,844) 

ส่วนเกินทุนตีราคาท่ีดิน (28,497,183) - (17,245,895) (45,743,078) 

ก าไรจากการซ้ือกิจการ (41,963,272) 10,556,028 - (31,407,244) 

รวม (72,651,568) 5,225,405 (17,245,895) (84,672,058) 

 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  บนัทึกเป็น (รายจ่าย) /รายไดใ้น  

 
ณ วนัท่ี 1 

มกราคม 2562 ก าไรหรือขาดทุน 

ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน / ส่วน

ของผูถื้อหุน้ 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  - ลูกหน้ีการคา้ 2,072,338 29,415 - 2,101,753 

ค่าเผื่อตีราคาสินคา้ลดลง 2,346,693 (1,456,848) - 889,845 

หน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 14,468,079 4,235,346 - 18,703,425 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 32,081,425 12,669,296 - 44,750,721 

ส่วนเกินทุนตีราคาท่ีดิน (42,583,343) - - (42,583,343) 

รวม 8,385,192 15,477,209 - 23,862,401 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  บนัทึกเป็น (รายจ่าย) /รายไดใ้น  

 
ณ วนัท่ี 1 

มกราคม 2561 ก าไรหรือขาดทุน 

ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน / ส่วน

ของผูถื้อหุน้ 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 
สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  - ลูกหน้ีการคา้ 2,075,403 (3,065) - 2,072,338 

ค่าเผื่อตีราคาสินคา้ลดลง 2,513,347 (166,654) - 2,346,693 

หน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 16,060,246 (1,592,167) - 14,468,079 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 33,674,303 (1,592,878) - 32,081,425 

ส่วนเกินทุนตีราคาท่ีดิน (28,497,183) - (14,086,160) (42,583,343) 

รวม 25,826,116 (3,354,764) (14,086,160) 8,385,192 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ เกิดจากรายการดงัตอ่ไปน้ี   

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - ลูกหน้ีการคา้ 2,305,222 3,159,507 - - 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสินทรัพย ์ 85,654,475 74,787,979 - - 
ค่าเผื่อสินคา้คงเหลือ 3,464,519 3,600,690 - - 
ก าไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนเผื่อขาย 295,016 270,526 - - 
หน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 3,436,629 2,307,479 - - 

ขาดทุนสะสมยกมาไม่เกิน 5 ปี 59,710,078 94,864,917 - - 
รวม 154,865,939 178,991,098 - - 

บริษทับันทึกสินทรัพยภ์าษีรอตดับัญชีในส่วนของผลขาดทุนสะสมทางภาษียกมาตามจ านวนท่ีประมาณการท่ีจะได้ใช้
ประโยชน์ในผลขาดทุนสะสมยกมานั้น 
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14. เคร่ืองจักรที่ไม่ใช้ด าเนินงาน 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 

 เคร่ืองจกัรท่ีไม่ใชด้ าเนินงาน 
ราคาทุน  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 207,633,116 
โอนเขา้ เพ่ือจดัประเภทใหม่ไปยงัสินทรัพยท่ี์ใชด้ าเนินงาน (ตามหมายเหต ุ11) 182,391,172 
โอนออก เพ่ือจดัประเภทใหม่ไปยงัสินทรัพยท่ี์ใชด้ าเนินงาน (ตามหมายเหต ุ11) (207,633,116) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 182,391,172 
โอนเขา้ เพ่ือจดัประเภทใหม่ไปยงัสินทรัพยท่ี์ใชด้ าเนินงาน (ตามหมายเหต ุ11) - 
โอนออก เพ่ือจดัประเภทใหม่ไปยงัสินทรัพยท่ี์ใชด้ าเนินงาน (ตามหมายเหต ุ11) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 182,391,172 

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 (107,844,085) 
ค่าเส่ือมราคา (2,920,504) 
โอนเขา้ เพ่ือจดัประเภทใหม่ไปยงัสินทรัพยท่ี์ใชด้ าเนินงาน (ตามหมายเหต ุ11) (118,027,431) 
โอนออก เพ่ือจดัประเภทใหม่ไปยงัสินทรัพยท่ี์ใชด้ าเนินงาน (ตามหมายเหต ุ11) 107,844,085 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 (120,947,935) 
ค่าเส่ือมราคา (8,421,367) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (129,369,302) 

หกั ค่าเผื่อจากการดอ้ยค่าเคร่ืองจกัร  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 (15,381,632) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (15,381,632) 

ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 37,640,238 

ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 46,061,605 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดน้ าเคร่ืองจกัรท่ีไม่ใชด้ าเนินงานมูลค่าสุทธิตามบญัชี (ก่อนหัก
ดอ้ยค่าเคร่ืองจกัร) จ านวนเงินประมาณ 49.84 ลา้นบาท และ 57.59 ลา้นบาท ตามล าดบั และเคร่ืองจกัรท่ีไม่ไดใ้ชง้านทั้งหมด
ไดจ้ดจ านอง/จ าน า ต่อสถาบนัการเงินเพ่ือค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือของบริษทั 

ในระหวา่งปี 2561 บริษทัยอ่ยมีการซ่อมแซมเคร่ืองจกัรท่ีไม่อยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน ให้กลบัมาใชง้านได ้และไดท้ าการจดั
ประเภทส่วนท่ีใชด้ าเนินงานไวใ้นหมายเหตุขอ้ 11 โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เคร่ืองจกัรท่ีไม่อยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน
ดงักล่าว มีราคาทุนจ านวน 68.48 ลา้นบาท และมีค่าเผื่อการดอ้ยค่า 68.48 ลา้นบาท 
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15. สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
 ณ วนัท่ี 31 

 ธนัวาคม 2561 
ราคาทุน 198,738,492  198,738,492 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (198,738,492)  (198,738,492) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี -  - 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทย่อยมีสินทรัพยร์ะหว่างติดตั้งซ่ึงยงัไม่มีแผนสร้างต่อ โดยมีราคาทุน จ านวน 
198.74 ลา้นบาท และ 198.74 ลา้นบาท และมีค่าเผื่อการดอ้ยค่า 198.74 ลา้นบาท และ 198.74 ลา้นบาท ตามล าดบั 

16. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 

ประกอบดว้ย 

  (หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 
  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั 6,503,185  6,478,355  -  - 

เงินประกนัและเงินมดัจ าอ่ืน 17,191,000  18,034,790  888,200  888,200 

ท่ีดินรอการขาย 4,740,000  4,740,000  4,740,000  4,740,000 

อ่ืน ๆ 119,466  238,661  -  - 

รวม 28,553,651  29,491,806  5,628,200  5,628,200 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัของบริษทัยอ่ยใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและ
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (หมายเหตุ 17) และค ้าประกนัในการให้ธนาคารออกหนังสือค ้ าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 
(หมายเหตุ 32.2) ของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัยอ่ยมีเงินประกนัจ านวน 16 ลา้นบาทและจ านวน 16 ลา้นบาท ตามล าดบั เพ่ือค ้า
ประกนัการใชแ้ก๊สธรรมชาติ และมีเงินประกนัการใชไ้ฟฟ้ากบัหน่วยงานราชการ จ านวน 2.4 ลา้นบาทและจ านวน 2.4 ลา้น
บาท ตามล าดบั 
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17. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

ประกอบดว้ย 
  (หน่วย : บาท) 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 
  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 16,635,780  2,162,843  16,635,780  - 
เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท 77,371,589  101,364,631  77,371,589  101,364,631 
รวม 94,007,369  103,527,474  94,007,369  101,364,631 

บริษทัเสียดอกเบ้ียเงินเบิกเกินบญัชีปี 2562 ในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MOR-2.25 ต่อปี  

บริษทัย่อยเสียดอกเบ้ียเงินเบิกเกินบญัชี 2561 ในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MOR 4.00 - 4.25%ต่อปี 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินค ้ าประกนัโดยจดจ านองกรรมสิทธ์ิในห้องชุดเป็น
หลกัประกนั และอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (หมายเหตุ 10) ท่ีดิน อาคาร เคร่ืองจกัรบางส่วน และกรรมสิทธ์ิ
ห้องชุดเป็นหลกัประกนั (หมายเหตุ 11) และเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัของบริษทัย่อย (หมายเหตุ 16) 

18. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอ่ืน 

ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 

  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561 
เจา้หน้ีการคา้ 155,051,162  250,482,844  128,574,449  205,347,223 
เจา้หน้ีอ่ืน 116,527,198  119,893,420  68,117,103  78,840,824 
รวม 271,578,360  370,376,264  196,691,552  284,188,047 
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เจา้หน้ีอ่ืน ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บาท) 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 
  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561 
เงินรับล่วงหนา้ค่าสินคา้ 892,070  1,327,248  589,311  863,692 
ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขายคา้งจ่าย 5,072,945  1,143,888  5,072,945  1,143,888 
ค่าขนส่งคา้งจ่าย 16,779,513  15,570,289  4,800,000  4,000,000 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย-อ่ืนๆ 93,782,670  101,851,995  57,654,847  72,833,244 
รวม 116,527,198  119,893,420  68,117,103  78,840,824 

19. หุ้นกู้  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีรายละเอียดของหุน้กูด้งัน้ี 

หุ้นกู้
เลขที ่

 จ านวนหน่วย 
(ล้านหน่วย) 

 เงินต้น 
(ล้านบาท) 

 อัตรา
ดอกเบีย้
ต่อปี 

 ก าหนด 
จ่ายช าระ 
ดอกเบีย้ 

 ก าหนดไถ่
ถอน 

 ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที ่31 

ธันวาคม 2562 
(ล้านบาท) 

UMI197A  0.5  500  ร้อยละ 
5.35 

 ทุกไตร
มาส 

 วนัท่ี 15
กรกฎาคม  
2562 

 500.00 

ซ้ือคืนหุ้นกู ้      (500.00) 
หัก ค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกู ้      - 
สุทธิ            - 

เม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2562 บริษทัไดไ้ถ่ถอนหุ้นกูท่ี้ครบก าหนดทั้งจ านวนแลว้ 
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20. หนี้สินภายใต้แผนปรับโครงสร้างหนี้ 

เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2555 ท่ีประชุมเจา้หน้ีมีมติพิเศษยอมรับแผนฯ โดยเม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2555 ศาลลม้ละลายกลางไดมี้
ค าสัง่เห็นชอบดว้ยแผนฟ้ืนฟกิูจการของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

การด าเนินการจดัสรรหนีแ้ละปรับโครงสร้างทุน 

บริษทัยอ่ยดงักล่าวก าหนดวนัท่ีมีการจ่ายช าระ(payment date) ซ่ึงเป็นวนัท่ี 19 กนัยายน 2555 

กลุ่มเจ้าหนี ้ เงนิต้น ดอกเบีย้ใหม่ ดอกเบีย้คงค้างเดมิ 

เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 1 
เจา้หน้ีสถาบนัการเงินมี
ประกนั 
- ท่ีเลือกการช าระหน้ีตาม
ทางเลือก 1  

เงินตน้จ านวน 195,135,401.62 บาทโดยการช าระเป็น
เงินสดในวนัท่ีมีการจ่ายช าระ(payment date) 
เงินต้นส่วนท่ีเหลือจ านวน 780,541,606.48บาท ให้
ไดรั้บการปลดหน้ีทั้ งจ านวนในวนัท่ีมีการจ่ายช าระ
(payment date) 

- ดอกเบ้ียคงคา้งเดิมจ านวน 
938,616,032.61 บาท  ให้
ได้ รับ ก ารปลดห น้ี ทั้ ง
จ านวนในวนัท่ีมีการจ่าย
ช าระ(payment date) 

เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 1 และ 2 
เจา้หน้ีสถาบนัการเงินมี
ประกนัและไม่มีหลกัประกนั 
- ท่ีเลือกการช าระหน้ีตาม
ทางเลือก 2 

จ านวน 253,991,977.56 บาท โดยการแปลงหน้ีเป็น
ทุนจ านวน 50,798,396 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 
บาท โดยท าการแปลงหน้ีเป็นทุนในราคา 5 บาทต่อ
หุ้น  และ หน้ี เงินต้นจ านวน 753,349,693.79 บาท 
ผอ่นช าระใหเ้สร็จส้ินภายใน 8 ปี เป็นงวดหกเดือน 

อตัราร้อยละ 0.01 
ต่อปี ช าระเป็นงวด
เดือน 

ดอกเบ้ียคงคา้งเดิมจ านวน 
708,078,761.44 บาท  ให้
ได้ รับ ก ารปลดห น้ี ทั้ ง
จ านวนในวนัท่ีมีการจ่าย
ช าระ(payment date) 

เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 3 
เจา้หน้ีการคา้และบริการ 
- ท่ีเลือกการช าระหน้ีตาม
ทางเลือก 1 

เงินตน้จ านวน 23,186,395.69 บาท โดยการช าระเป็น
เงินสดในวนัท่ีมีการจ่ายช าระ(payment date) 
เงินตน้ส่วนท่ีเหลือจ านวน 139,687,225.59 บาท ให้
ไดรั้บการปลดหน้ีทั้ งจ านวนในวนัท่ีมีการจ่ายช าระ
(payment date) 

- - 

เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 3 
เจา้หน้ีการคา้และบริการ 
- ท่ีเลือกการช าระหน้ีตาม
ทางเลือก 2 

เงินตน้จ านวน 37,555,850.81 บาท ผอ่นช าระใหเ้สร็จ
ส้ินภายใน 8 ปี เป็นงวดหกเดือน 

- - 

เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 4 
ผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการปรับ
โครงสร้างหน้ี 

ช าระเป็นเงินสดจ านวน 647,350 บาทในวนัท่ีมีการจ่ายช าระ(payment date) 
เงินต้นส่วนท่ีเหลือจ านวน 1,284,000 บาท ให้ได้รับการปลดหน้ีทั้ งจ านวนในวนัท่ีมีการจ่ายช าระ
(payment date) 

เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 5 
เจา้หน้ีกรรมการ 

ช าระเป็นเงินสดจ านวน 756,952.50 บาท ไม่เกิน 30 วนันบัจากวนัครบก าหนดระยะเวลาปีท่ี 8 
เงินตน้ส่วนท่ีเหลือและดอกเบ้ียคงคา้งทั้งจ านวนรวม 6,833,685.51 บาท ให้ไดรั้บการปลดหน้ีทั้งจ านวน
ในวนัท่ีมีการจ่ายช าระ(payment date) 
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กลุ่มเจ้าหนี ้ เงนิต้น ดอกเบีย้ใหม่ ดอกเบีย้คงค้างเดมิ 

เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 6 
เจา้หน้ีผูค้  ้าประกนัหน้ีของ
บริษทัยอ่ย 

จ านวนเงิน 12,121,326.08 บาท ซ่ึงเป็นเจา้หน้ีซ่ึงไดเ้ขา้ค ้าประกนัภาระหน้ีของบริษทัยอ่ยต่อเจา้หน้ีชั้นตน้ 
โดยเจา้หน้ีชั้นตน้ไดย้ืน่ค  าขอรับช าระหน้ีเขา้มาในคดีแลว้ อยา่งไรก็ตาม หากเจา้หน้ีกลุ่ม  6 ไดช้ าระหน้ีแก่
เจา้หน้ีชั้นตน้ไปจ านวนเท่าใด เจา้หน้ีกลุ่ม 6 รายดงักล่าวจะเขา้รับช่วงสิทธิของเจา้หน้ีชั้นตน้ และจะไดรั้บ
ช าระหน้ีตามสิทธิท่ีเจา้หน้ีชั้นตน้จะไดรั้บจากบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง โดยไม่เกินกวา่สิทธิท่ีเจา้หน้ีชั้นตน้จะ
ไดรั้บตามแผนฟ้ืนฟฯูน้ี 

การแปลงหนีเ้ป็นทุน 

ตามท่ีบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดรั้บอนุมติัแผนฟ้ืนฟูกิจการจากศาลลม้ละลายกลางเม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2555 นั้น แผนฟ้ืนฟูกิจการ
ไดร้ะบุใหบ้ริษทัด าเนินการลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจ านวนเงิน 1,050,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 10,500 หุ้น
มูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้หุ้นละ 100,000 บาท ลดเหลือทุนจดทะเบียนจ านวนเงิน 10,500 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 10,500 
หุน้มูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้หุน้ละ 1 บาทเพื่อลดผลขาดทุนสะสมของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

เม่ือด าเนินการลดทุนแลว้เสร็จ ให้บริษทัยอ่ยด าเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 500,000,000 บาทมูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้หุ้น
ละ 1 บาทโดยจดัสรรดงัน้ี 

 (1) จดัสรรใหบ้ริษทั สหโมเสคอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) จ านวน 400,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้หุน้ละ 1 บาท       
คิดเป็นเงิน 400,000,000 บาท 

 (2) แปลงหน้ีเป็นหุน้สามญัแก่เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 1 จ านวน 51,800,264 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้หุน้ละ 1 บาท ในราคาแปลงหน้ี
เป็นทุนหุน้ละ 5 บาท   

 (3)  แปลงหน้ีเป็นหุน้สามญัแก่เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 2 จ านวน 48,199,736 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้หุน้ละ 1 บาท ในราคาแปลงหน้ี
เป็นทุนหุน้ละ 5 บาท 

บริษทัยอ่ยดงักล่าวด าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขขอ้บงัคบั หนังสือบริคณห์สนธิ ลดทุนแลว้เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2555 และ                
จดทะเบียนแกไ้ขขอ้บงัคบั หนงัสือบริคณห์สนธิเพ่ิมทุนเพ่ือออกหุน้สามญัภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการน้ีกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้
เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2555 และบริษทัยอ่ยไดจ้ดทะเบียนโอนหุ้นแก่บริษทั สหโมเสคอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) ดงักล่าว
ขา้งตน้แลว้เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2555 กบักระทรวงพาณิชย ์และบริษทัยอ่ยไดจ้ดทะเบียนโอนหุ้นแก่เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 1 และ 2 
ดงักล่าวบางส่วนแลว้เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2555 กบักระทรวงพาณิชย ์ต่อมาเม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2555 ผูบ้ริหารแผนฟ้ืนฟู
กิจการของบริษทัย่อยดงักล่าว ไดย้ื่นค าร้องขอแกไ้ขทุนจดทะเบียนต่อศาลลม้ละลายกลางลดทุนจดทะเบียน จ านวนเงิน 
49,201,604 บาท (จ านวน 49,201,604 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) ส าหรับหุ้นส่วนท่ีเหลือ เน่ืองจากแผนฟ้ืนฟูกิจการมิได้
ก าหนดการจดัสรรหุ้นส่วนท่ีเหลือวา่จะช าระหน้ีแก่เจา้หน้ีกลุ่มใด และบริษทัยอ่ยไดด้ าเนินการจดทะเบียนลดทุน และการ
แกไ้ขหนงัสือรับรองและหนงัสือบริคณห์สนธิต่อกระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2556 

นอกจากน้ี บริษทัยอ่ยดงักล่าวมีระยะเวลาในการด าเนินการตามแผนฟ้ืนฟูกิจการให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนัท่ี
ศาลมีค าสั่งเห็นชอบดว้ยแผนฯ ทั้ งน้ี บริษทัย่อยดังกล่าวสามารถด าเนินการแก้ไขหรือขอขยายระยะเวลาตามแผนฯได้ ทั้ งน้ี
เป็นไปตามท่ีก าหนดไวต้ามพรบ.ลม้ละลาย 
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เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2556 ศาลลม้ละลายกลางไดมี้ค าสั่งตั้งคณะบุคคล เอม็.อาร์.แพลนเนอร์ เป็นผูบ้ริหารแผนฟ้ืนฟกิูจการ 

เม่ือวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2557 ศาลลม้ละลายกลางไดมี้ค าสัง่ยกเลิกการฟ้ืนฟกิูจการของบริษทัยอ่ยเรียบร้อยแลว้ 

เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2558 บริษทัไดรั้บอนุมติัให้มีการเปล่ียนแปลงตารางการช าระหน้ีใหม่กบัเจา้หน้ีเฉพาะธนาคาร โดย
เล่ือนการจ่ายช าระเงินตน้ จากเดิมท่ีตอ้งจ่ายช าระเงินตน้คืนตั้งแต่ปี 2558 - 2563 เล่ือนจ่ายช าระเป็น 2560 - 2563 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัยอ่ยมีหน้ีสินภายใตแ้ผนการปรับโครงสร้างหน้ีดงัน้ี 

บริษทัยอ่ยจะครบก าหนดการจ่ายคืนเงินกูย้มืทั้งจ านวน ในเดือนสิงหาคม 2563 

หน้ีสินตามแผนการปรับโครงสร้างหน้ีของบริษทัยอ่ยค ้าประกนัโดยสินทรัพยข์องบริษทัยอ่ย ซ่ึงเป็นไปตามสญัญากูย้มืเงิน
เดิมก่อนการปรับโครงสร้างหน้ีอนัไดแ้ก่ การจดจ านองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง การจ าน าเคร่ืองจกัรของบริษทัยอ่ย 

เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2560 บริษทัยอ่ยไดรั้บอนุมติัใหมี้การเปล่ียนแปลงตารางการช าระหน้ีกบัเจา้หน้ีใหม่อีกคร้ังเฉพาะใน
กลุ่มธนาคาร โดยลดจ านวนเงินจ่ายคืนเงินตน้ของแต่ละงวด จากทุกงวด 6 เดือน เป็นการจ่ายทุกเดือนแทน ระยะเวลาการจ่าย
ช าระยงัคงเป็น 2560 - 2563 

เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2561 บริษทัยอ่ยไดข้อผอ่นผนัระยะเวลาในการจ่ายช าระเงินตน้และขอลดภาระดอกเบ้ียจากเดิมร้อยละ 5 
เหลือร้อยละ 1 เป็นเวลาหน่ึงปีกบัธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย และธนาคารโอเวอร์ซี - ไซนีสแบงก้ิง  คอร์
ปอร์เรชัน่ จ ากดั ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการแกไ้ขสัญญาการจ่ายช าระใหม่ ดว้ยเหตุน้ี ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี ยงัคงจดัประเภทตามตารางการจ่ายช าระเดิม ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารของบริษทัประเมินแลว้ว่าจะไม่มีภาระหน้ีท่ีตอ้ง
ประมาณการหน้ีสินไวใ้นงบการเงิน จากการขอผอ่นผนัระยะเวลาการจ่ายช าระเงินดงัท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ 

ในระหวา่งงวด 2561 บริษทัยอ่ยไม่ไดจ่้ายช าระตามเง่ือนไขของสญัญาในเดือนมีนาคม 2561 โดยบริษทัยอ่ยจ่ายช าระ 
- เงินตน้เป็นจ านวนเงินประมาณ 2.5 ลา้นบาท จากเดิมท่ีตอ้งจ่ายช าระเงินตน้ท่ี 2.9 ลา้นบาท และ 
- ช าระดอกเบ้ียเพียงร้อยละ 1  หรือเป็นจ านวนเงินประมาณ 0.4 ลา้นบาท จากเดิมตอ้งช าระในอตัราร้อยละ 5 เป็น

จ านวนเงินประมาณ 1.9 ลา้นบาท 
เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2561 บริษทัย่อยไดรั้บอนุมติัให้มีการเปล่ียนแปลงตารางการช าระหน้ีกบัเจา้หน้ีเฉพาะกลุ่มธนาคาร 
โดยจ่ายช าระเงินตน้จากเดิม 2.9 ลา้นบาท คงเหลือ 2.5 ลา้นบาท ยอดเงินตน้ท่ีจะตอ้งจ่ายลดลงเดือนละ 0.4 ลา้นบาท ให้ยก
ไปจ่ายงวดสุดทา้ยของแผนปรับโครงสร้างหน้ีแทน ส่วนการช าระดอกเบ้ียจากเดิมในอตัราร้อยละ 5 ในงวด 67-77 (มีนาคม 
2561 - มกราคม 2562) เป็นระยะเวลา 11 เดือน ใหช้ าระเพียงอตัราร้อยละ 1 ส่วนอตัราร้อยละ 4 ท่ีเหลือนั้นใหร้วมช าระงวดท่ี 
78 (กมุภาพนัธ์ 2562) แทน 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 
  หน้ีสินภายใตแ้ผนการปรับโครงสร้างหน้ี 723,531,142  734,602,022 
  หกั ส่วนท่ีครบก าหนดภายในหน่ึงปี (723,531,142)  (734,602,022) 
  หน้ีสินภายใตแ้ผนการปรับโครงสร้างหน้ี -  - 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัยอ่ยช าระคืนเงินตน้ของเดือนสิงหาคม 2561 จนถึงเดือนกรกฎาคม 2562 และตั้งแต่เดือน
สิงหาคม 2562 บริษทัย่อยหยุดการจ่ายช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ีย ซ่ึงไม่เป็นไปตามตารางช าระหน้ีใหม่ในกลุ่มเจา้หน้ี
สถาบนัการเงิน บริษทัยอ่ยจึงไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินของการจ่ายช าระไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงจ านวน 4.92 ลา้นบาท 
(อตัราดอกเบ้ียผิดนัดจ านวนร้อยละ 18 - 25 ต่อปี) จากเหตุดงักล่าวท าให้บริษทัย่อยได้จดัประเภทหน้ีสินแผนฟ้ืนฟูเป็น
หมุนเวยีนทั้งจ านวน ปัจจุบนับริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการขอเจรจาการช าระหน้ีกบัสถาบนัการเงินดงักล่าว 

21. เงินกู้ ยืมจากสถาบันการเงิน 
ประกอบดว้ย 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 1,462,433  - 

กูเ้พ่ิม 300,000,000  300,000,000 

จ่ายคืนเงินกู ้ (32,068,257)  (31,385,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 269,394,176  268,615,000 

เม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2562 บริษทัไดท้ าสัญญากูย้ืมกบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง จ านวน 300 ลา้นบาท และได้
น าท่ีดินกบัส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรไปจดจ านองเป็นประกนัเพ่ิมเติมจากเดิม (หมายเหตุ 11) บริษทัไดรั้บเงินกูย้ืมจาก
สัญญาดงักล่าวแลว้ทั้งจ านวน 

เงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทั คิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ีย MLR- ส่วนต่าง (Margin) ร้อยละ 1.775 ต่อปี (อตัราดอกเบ้ีย 
MLR ซ่ึงในขณะท าสัญญาฉบบัน้ีธนาคารไดป้ระกาศก าหนดในอตัราร้อยละ 6.775 ต่อปี) 

ท่ีดินรวมทั้งส่ิงปลูกสร้างของบริษทั และเคร่ืองจกัร (หมายเหตุ 11) ไดจ้ดทะเบียนเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืจากธนาคารขา้งตน้ 

นับตั้งแต่วนัท าสัญญาฉบบัน้ีเป็นตน้ไปจนกว่าผูข้อสินเช่ือจะช าระหน้ีที่มีต่อธนาคารเสร็จส้ิน ผูข้อสินเช่ือตกลงรักษา
สัดส่วนทางการเงินตามงบการเงินเฉพาะกิจการดงัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 

  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561 

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 269,394,176  1,462,433  268,615,000  - 

หกั ส่วนท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (60,537,749)  (683,257)  (59,820,000)  - 

สุทธิ 208,856,427  779,176  208,795,000  - 
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- รักษาสัดส่วนหน้ีสินต่อทุน นับตั้งแต่ปี 2562 ถึงปี 2567 ไม่เกิน 1 เท่า 

- รักษาอตัราส่วนทางการเงิน นับตั้งแต่ปี 2562 ถึงปี 2567 ไม่ต ่ากว่า 1.20 เท่า 

นับตั้งแต่วนัท าสัญญาฉบบัน้ีเป็นตน้ไปจนกว่าผูข้อสินเช่ือจะช าระหน้ีที่มีต่อธนาคารเสร็จส้ิน ผูข้อสินเช่ือตกลงไม่
กระท าการดงัน้ี 

- ให้กูย้ืมแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง และกรรมการของผูข้อสินเช่ือเป็นจ านวนเงินเกินกว่า 60,000,000 บาท ทั้งน้ีข้ึนอยู่
กบังบการเงินของผูข้อสินเช่ือ (ตามขอ้มูลงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561) 

- จ าหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า จ าน า จ านอง ก่อให้เกิดภาระติดพนัเหนือหรือท าให้ตกอยู่ในความรับผิดชอบหรือ
เง่ือนไขใดๆ บนอาคารส่ิงปลูกสร้างโรงงาน UMI1 และเคร่ืองจกัรของโรงงาน UMI1 ท่ีมีผลท าให้บุคคลอ่ืนมี
สิทธิเหนือสินทรัพยด์งักล่าวของผูข้อสินเช่ือ และไม่ว่าจะโดยประการใดให้ผูอื้่นใดทั้งส้ิน เวน้แต่ให้ไวก้บั
ธนาคาร หรือ ไดรั้บความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากธนาคาร 

- ค ้าประกนัหน้ีของบริษทัอ่ืนใด ไม่ว่าจะเป็นหน้ีประเภทหน่ึงประเภทใดหรือหลายประเภท ท่ีมีอยู่ในขณะน้ีหรือ
ที่จะมีข้ึนใหม่ในภายหน้า กบัผูใ้ห้กู  ้และ/หรือ ผูใ้ห้สินเช่ืออื่นใด เวน้แต่ให้ไวก้บัธนาคาร หรือไดร้ับความ
ยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากธนาคาร 

- ลงทุนในกิจการร่วมคา้ และ/หรือกิจการในลกัษณะเป็นหุ้นส่วนกนั และบริษทัอ่ืนใด ในจ านวนเงินเกินกว่า 
315,000,000 บาท เวน้แต่ไม่รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้าจากธนาคาร 

ผูข้อสินเช่ือตกลงช าระดอกเบ้ียต่างหากเป็นประจ าทุกเดือน นับตั้งแต่เดือนท่ีเบิกรับเงินกูง้วดแรกเป็นตน้ไปและช าระ
หน้ีเงินตน้เป็นงวดรายเดือน เดือนละเท่าๆกนั เป็นจ านวนเท่ากบัอตัราร้อยละ 1.67 ของจ านวนเงินกูที้่เบิกใช ้ก าหนด
ช าระภายในวนัท่ีท าการสุดทา้ยของเดือน เร่ิมช าระเงินตน้นับตั้งแต่เดือนแรกท่ีการเบิกใชเ้งินกูเ้ป็นตน้ไป และตอ้งช าระ
หน้ีทั้งหมดให้เสร็จส้ินครบถว้นภายใน 5 ปี นับตั้งแต่วนัเบิกรับเงินกูค้ร้ังแรก 
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22. ประมาณการหนี้สินส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 

ผูเ้ช่ียวชาญอิสระรายหน่ึงไดท้ าการประเมินภาระหน้ีสินท่ีตอ้งจ่ายส าหรับผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนๆ ของพนกังาน โดยใช้
วธีิการ Projected unit credit ซ่ึงบริษทัไดต้ั้งส ารองผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนๆ ของพนกังาน ดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

 ธนัวาคม 2562 
 ณ วนัท่ี 31 
 ธนัวาคม 2561 

 ณ วนัท่ี 31 
 ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัท่ี 31 
 ธนัวาคม 2561 

ผลประโยชน์พนกังานตน้ปี 85,268,633  91,791,416  72,340,392  78,619,089 
บวก ผล (ก าไร) ขาดทุนตามหลกัคณิตศาสตร์        

ประกนัภยัท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ในงบการ        
แสดงฐานะการเงิน 3,554,541  -  -  - 
จ านวนท่ีรับรู้ 32,573,803  10,311,371  30,245,916  8,667,535 

หกั หน้ีสินลดลงจากการช าระ (10,550,045)  (16,834,154)  (9,069,185)  (14,946,232) 
ผลประโยชน์พนกังานปลายปี 110,846,932  85,268,633  93,517,123  72,340,392 

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัท่ีไม่ไดจ้ดัให ้
มีกองทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 110,846,932  85,268,633  93,517,123  72,340,392 

        
    ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 7,389,725  7,090,052  5,510,056  5,772,027 
    ดอกเบ้ียของภาระผกูพนั 3,452,226  3,221,319  2,898,036  2,895,508 
ตน้ทุนบริการในอดีต 21,731,852  -  21,837,824  - 

จ านวนท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุน 32,573,803  10,311,371  30,245,916  8,667,535 

        
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 110,846,932  85,268,633  93,517,123  72,340,392 
หกั ส่วนท่ีครบก าหนดภายในหน่ึงปี (4,502,484)  (6,587,272)  (3,609,184)  (6,021,732) 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน - 
สุทธิ 106,344,448  78,681,361  89,907,939  66,318,660 
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ข้อสมมติฐานท่ีส าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยท่ีใช้ในการค านวณประมาณการหน้ีสิน
ผลประโยชน์ของพนกังานมีดงัน้ี 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 
อตัราคิดลด (ร้อยละ) 2.66 - 3.30  2.87 - 4.80  2.87 - 3.30  2.87 - 3.30 
อตัราการข้ึนเงินเดือน (ร้อยละ) 4.83 - 4.99  4.89 - 6.19  4.89 - 4.99  4.89 - 4.99 
อตัราการลาออก (ร้อยละ) 0 - 28  0 - 28  0 - 28  0 - 28 
อายคุรบเกษียณ (ปี) 55 - 60  55 - 60  60  60 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานหลกัในการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัซ่ึงมีผลกระทบเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
ต่อภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 กรณีอตัราเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 0.50 
 กรณีอตัราลดลง

ร้อยละ 0.50 
 กรณีอตัราเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 0.50 
 กรณีอตัราลดลง

ร้อยละ 0.50 
อตัราคิดลด 4,442,871  (4,720,420)  3,853,277  (4,094,411) 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต (5,141,110)  4,878,028  (4,455,934)  4,227,372 
อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน 5,519,420  (5,859,370)  4,770,974  (5,064,739) 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้อาจไม่ไดแ้สดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนจริงในภาระผูกพนัผลประโยชน์
พนักงาน เน่ืองจากเป็นการยากท่ีการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐานต่างๆท่ีเกิดข้ึนแยกต่างหากจากขอ้สมมติฐานอ่ืนซ่ึงอาจมี
ความสัมพนัธ์กนั 

การวิเคราะห์การครบก าหนดของจ านวนเงินผลประโยชน์ท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตก่อนคิดลด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท)   

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ภายใน 1 ปี 13,509,856  11,453,740 
มากกวา่ 1 ปี ไม่เกิน 5 ปี 35,235,665  26,766,258 
เกินกวา่ 5 ปี 125,118,644  108,140,130 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 ซ่ึงไดก้ าหนดอตัราค่าชดเชยเพ่ิมเติมกรณี
นายจา้งเลิกจา้ง ส าหรับลูกจา้งซ่ึงท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่น้อยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 
400 วนั นั้ นได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยกฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้ งแต่วนัท่ี                
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5 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป ซ่ึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออก
จากงาน บริษทัจะบนัทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงบก าไร
ขาดทุนในงวดท่ีกฎหมายดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้ปัจจุบนับริษทัไดมี้การรับรู้ตน้ทุนบริการในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
และในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ เป็นจ านวนเงิน 23.12 ลา้นบาท และ จ านวนเงิน 21.84 ลา้นบาท ตามล าดบั 

23. จ่ายเงนิปันผล 

ในระหวา่งปี 2562 ตามมติคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2562 มีมติงดการจ่ายเงินปันผล 

ในระหวา่งปี 2562 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงประกาศจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 10.00 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 2.10 ลา้นบาท 

ในระหวา่งปี 2561 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงประกาศจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 10.00 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 2.10 ลา้นบาท 

24. ส ารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั บริษทัจะตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ
หา้ของก าไรสุทธิประจ าปี หกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของทุน
จดทะเบียน ท่ีออกและเรียกช าระแลว้  ส ารองตามกฎหมายน้ีจะน าไปจ่ายเงินปันผลไม่ได ้

25. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

รายการค่าใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีส าคญั ไดแ้ก่  

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2562 
 

2561 2562  2561 
เงินเดือนและค่าแรงงานและผลประโยชน์อ่ืน 
     ของพนกังาน 

468.98 473.11 324.24  326.00 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 213.15  214.85  91.56  107.78 

ค่าเช่าจ่าย 18.51  19.78  11.31  12.34 

ค่าไฟฟ้าและค่าประปา 135.36  140.51  89.62  98.49 

ค่าแก๊สธรรมชาติ 311.42  332.62  222.80  254.18 

ค่าขนส่ง 160.29  176.58  133.40  144.32 

ค่าหินขดักระเบ้ือง 2.57  5.72  -  - 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 348.89  443.35  233.45  325.34 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหวา่งท า 40.86  (35.40)  26.58  (30.76) 

ขาดทุนจากมูลค่าสินคา้ลดลง (โอนกลบั) (7.97)  1.23  (7.28)  (1.37) 

หน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลบั) (0.91)  (1.76)  0.15  0.46 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์ 9.57  19.65  -  - 
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26. กองทุนส ารองเลีย้งชีพพนักงาน 

บริษทัและบริษทัย่อยได้จดัตั้ งกองทุนส ารองเล้ียงชีพพนักงานส าหรับพนักงานประจ าทั้ งหมดของบริษทัตามความใน
พระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 

พนกังานและบริษทัจ่ายสมทบเขา้เงินกองทุนตามโครงการน้ีในอตัราร้อยละของเงินเดือนของพนกังานแต่ละคน พนกังาน
จะไดรั้บส่วนท่ีบริษทัสมทบตามระเบียบและขอ้บังคบัของเงินกองทุนและตามระยะเวลาการท างานกบับริษทั บริษทัได้
แต่งตั้งผูจ้ดัการกองทุนเพ่ือบริหารกองทุนตามขอ้ก าหนดในพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 

บริษทัและบริษทัยอ่ย จ่ายสมทบเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 27,758,779  26,978,564  26,991,209  26,204,426 

27. ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ยรายการดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 1,903,528 2,887,637 - - 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว 
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (6,066,976) (5,357,149) (15,477,209) 3,354,764 
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุน (4,163,448) (2,469,512) (15,477,209) 3,354,764 
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การกระทบยอดเพื่อหาอตัราภาษีท่ีแทจ้ริง 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 2562 

อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 2561 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้  (74,624,482)  (38,164,534) 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20 (14,924,896) 20 (7,632,907) 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี  -  - 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี  14,924,896  7,632,907 

รวม  -  - 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัมีภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 

 2562 2561 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (59,147,273) (41,519,298) 
ภาษีเงินได ้ (15,477,209) (3,354,764) 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนภาษีเงินได ้ (74,624,482) (44,874,062) 
บวก (หกั) รายการท่ีตอ้งบวกกลบัตามประมวลรัษฎากร - - 
                  รายไดท่ี้ใหถื้อเป็นรายไดต้ามประมวลรัษฎากร 74,624,482 44,874,062 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิทางภาษี - - 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 

28. ผลก าไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน 

มีการเคล่ือนไหวในระหว่างปี ดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 

 ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561 
ยอดยกมาตน้ปี (7,165,291)  (2,471,845)  (6,848,402)  (2,138,902) 
การเปล่ียนแปลงมูลค่าในระหวา่งปี (161,201)  (4,693,446)  (163,050)  (4,709,500) 
ยอดคงเหลือปลายปี (7,326,492)  (7,165,291)  (7,011,452)  (6,848,402) 
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29. ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ค  านวณจากก าไรส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้น
ของบริษทัและจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหวา่งปีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั โดยแสดงการค านวณดงัน้ี 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (พนับาท) (68,679) (77,101) (59,147) (41,519) 
จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม (พนัหุน้) 836,505 836,505 836,505 836,505 

ผลกระทบจากหุน้ท่ีออกจ าหน่ายในระหวา่งปี - - - - 
จ านวนหุน้สามญัโดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั (พนัหุน้) 836,505 836,505 836,505 836,505 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท : หุน้) (0.08) (0.09) (0.07) (0.05) 

30. รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายการทางบญัชีจ านวนหน่ึงซ่ึงเกิดกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย
ส่วนหน่ึงเกิดจากรายการท่ีมีกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าว กิจการเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกนัโดยการมีผูถื้อหุ้นและ/หรือกรรมการ
กลุ่มเดียวกนั งบการเงินน้ีจึงรวมผลของรายการดงักล่าวตามเกณฑด์งัน้ี 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
ช่ือบริษทั  ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

บริษทั เซอมาส จ ากดั  บริษทัยอ่ย 
บริษทั ย ูเอม็ ไอ พรอพเพอร์ต้ี จ ากดั  บริษทัยอ่ย 
บริษทั ร่วมพฒัน์เซรามิค จ ากดั  บริษทัยอ่ย 
บริษทั ที.ที.เซรามิค จ ากดั (มหาชน) 
 

 บริษทัยอ่ย 
บริษทั ทีเอน จ ากดั  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
บริษทั อิมเมก็ซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
หา้งหุน้ส่วน เอสแอนดพี์ คอนซลัแทนด ์จ ากดั  โดยบคุคลผูซ่ึ้งเป็นผูบ้ริหารของบริษทัและเป็นกรรมการของบริษทัยอ่ย 
คุณพิชิต ผลพนิชรัศมี  กรรมการบริษทัยอ่ย 

นโยบายการก าหนดราคา 
รายการระหวา่งกนั  เกณฑก์ารก าหนดราคา 

รายการซ้ือวตัถุดิบและสินคา้ส าเร็จรูป   
บริษทั เซอมาส จ ากดั  ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
บริษทั ที.ที.เซรามิค จ ากดั (มหาชน)  ราคาท่ีบริษทัใหญ่ก าหนด และเป็นราคาท่ีแข่งขนัไดใ้นตลาด 
บริษทั อิมเมก็ซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
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รายการระหวา่งกนั  เกณฑก์ารก าหนดราคา 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ส าเร็จรูป   
บริษทั ร่วมพฒัน์เซรามิค จ ากดั  ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
บริษทั ที.ที.เซรามิค จ ากดั (มหาชน)  ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
บริษทั อิมเมก็ซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
   
ลูกหน้ีไม่หมุนเวยีนอ่ืน   
บริษทั ที.ที.เซรามิค จ ากดั (มหาชน)  อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6.71 ต่อปี 
   
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนั 

 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6.71-7.50  ต่อปี 
   
ขายสินทรัพย ์   
บริษทั ที.ที.เซรามิค จ ากดั (มหาชน)  ตามตน้ทุนจริง 
   
รายไดค้่าเช่า  ตามท่ีตกลงในสญัญา (คิดตามพ้ืนท่ี) ซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราค่าเช่าตลาด 
บริษทั ที.ที.เซรามิค จ ากดั (มหาชน)  อตัราค่าเช่า 34,320 บาท ต่อเดือน 
บริษทั ร่วมพฒัน์เซรามิค จ ากดั  อตัราค่าเช่า 116,610 บาท ต่อเดือน 
บริษทั เซอมาส จ ากดั  อตัราค่าเช่า 57,000 บาท ต่อเดือน 
   
รายไดค้่าด าเนินการขาย   
บริษทั ที.ที.เซรามิค จ ากดั (มหาชน)  เดือน 1 – 8 คิดอตัราร้อยละ 4 ของยอดขายท่ีด าเนินการขาย 
  เดือน 9 เป็นตน้ไป คิดค่าใชจ่้ายตาม ******** 
   รายไดด้อกเบ้ียตามสญัญาเช่าซ้ือ   
บริษทั ที.ที.เซรามิค จ ากดั (มหาชน)  ร้อยละ 7.5 ต่อปี 
   
รายไดค้่าบริหารจดัการ   
บริษทั ที.ที.เซรามิค จ ากดั (มหาชน)  ตามท่ีตกลงในสญัญา (เดือนละ 350,000 บาท) 
  *** ,******** 
บริษทั ร่วมพฒัน์เซรามิค จ ากดั  ตามท่ีตกลงในสญัญา ตามเอกสารการเรียกเก็บเงิน 
   
รายไดบ้ริหารดา้นการตลาด   
บริษทั ที.ที.เซรามิค จ ากดั (มหาชน)  ตามท่ีตกลงในสญัญา (เดือนละ 500,000 บาท) 
  **** , ******** 
รายไดต้่างๆ   
บริษทั ที.ที.เซรามิค จ ากดั (มหาชน)  ตามท่ีตกลงในสญัญา (เดือนละ 815,000 บาท)  
  *****,******** 
   
รายไดดู้แลรักษาระบบสารสนเทศ   
บริษทั ที.ที.เซรามิค จ ากดั (มหาชน)  ตามท่ีตกลงในสญัญา (เดือนละ 50,000)****** 
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รายการระหวา่งกนั  เกณฑก์ารก าหนดราคา 
รายไดดู้แลรักษาระบบสารสนเทศอ่ืนๆ   
บริษทั ที.ที.เซรามิค จ ากดั (มหาชน)  ตามท่ีตกลงในสญัญา (เดือนละ 51,643.33)******* 
   

ค่าใชจ่้าย   
ค่าเช่า   
บริษทั ที.ที.เซรามิค จ ากดั (มหาชน)  ตามท่ีตกลงในสญัญา (อตัราค่าเช่าเดือนละ 60,000 บาท) 
   
ค่าท่ีปรึกษา   
หา้งหุน้ส่วน เอสแอนดพี์ คอนซลัแทนด ์จ ากดั  ตามท่ีตกลงในสญัญา (อตัราเดือนละ 149,000 บาท) 
คุณพิชิต ผลพนิชรัศมี  อตัราเดือนละ 40,000 บาท 
   
ค่าตอบแทนกรรมการ  ตามท่ีไดรั้บอนุมติัในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารเป็นเบ้ียประชุมกรรมการ เงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่ายใหแ้ก่ผูบ้ริหารของบริษทั 
 
 
 

*บริษทัไดต้กลงท าสัญญากบับริษทัใหญ่เพ่ือให้เช่าพ้ืนท่ีบริเวณคลงัสินคา้ส าหรับวางสินคา้ โดยก าหนดอตัราเช่าเดือนละ 60,000
บาท สญัญามีก าหนดระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม ต่อสญัญาไดต้่อไปคราวละ 1 ปี หากไม่มีการบอก
เลิกสญัญา 

**บริษทัไดต้กลงท าสัญญาวา่จา้งด าเนินการขายกบับริษทัใหญ่ โดยก าหนดอตัราค่าจา้งในอตัราร้อยละ 2 ของยอดขายท่ีบริษทั
ใหญ่ด าเนินการให ้สัญญามีก าหนดระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม และต่อสัญญาไดต้่อไปคราวละ 1 ปี 
หากไม่มีการบอกเลิก ในปี 2562 บริษทัไดต้กลงท าสัญญาวา่จา้งด าเนินการขายกบับริษทัใหญ่ใหม่ โดยก าหนดอตัราค่าจา้งใน
อตัราร้อยละ 4 (จากเดิมร้อยละ 2 ) สัญญามีก าหนดระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562 และต่อ
สญัญาไดต้่อไปคราวละ 1 ปี หากไม่มีการบอกเลิก เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2562 บริษทับอกเลิกสญัญาและท าสญัญาบริการใหม่ 

***บริษทัไดต้กลงท าสัญญาวา่จา้งบริหารจดัการกบับริษทัใหญ่ โดยก าหนดอตัราค่าจา้งเดือนละ 211,666.66 บาท โดยให้บริษทั
ใหญ่ด าเนินการให ้สัญญามีก าหนดระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม และต่อสัญญาไดต้่อไปคราวละ 1 ปี 
หากไม่มีการบอกเลิก ในปี 2562 บริษทัไดต้กลงท าสญัญาวา่จา้งบริหารจดัการกบับริษทัใหญ่ใหม่ โดยก าหนดอตัราค่าจา้งเดือนละ 
350,000 บาท (จากเดิมเดือนละ 211,666.66 บาท ) สญัญามีก าหนดระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2562 และต่อสัญญาไดต้่อไปคราวละ 1 ปี หากไม่มีการบอกเลิก เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2562 บริษทับอกเลิกสัญญาและท าสัญญา
บริการใหม่ 

****บริษัทได้ตกลงท าสัญญาว่าจา้งบริหารด้านการตลาด โดยก าหนดอตัราค่าจ้างเดือนละ 500,000 บาท โดยให้บริษัทใหญ่
ด าเนินการให ้สัญญามีก าหนดระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม และต่อสัญญาไดต้่อไปคราวละ 1 ปี หาก
ไม่มีการบอกเลิก เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2562 บริษทับอกเลิกสญัญาและท าสญัญาบริการใหม่ 

*****บริษทัไดต้กลงท าสญัญาการจ่ายค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ โดยก าหนดอตัราค่าจา้งเดือนละ 625,000 บาท โดยใหบ้ริษทัใหญ่ด าเนินการ
ให้ สัญญามีก าหนดระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม และต่อสัญญาไดต้่อไปคราวละ 1 ปี หากไม่มีการ
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บอกเลิก ในปี 2562 บริษทัไดต้กลงท าสัญญาการจ่ายค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ กบับริษทัใหญ่ใหม่ โดยก าหนดอตัราค่าจา้งเดือนละ 815,000 
บาท (จากเดิมเดือนละ 625,000 บาท) เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2562 บริษทับอกเลิกสญัญาและท าสญัญาบริการใหม่ 

******บริษทัไดต้กลงท าสัญญาวา่จา้งค่าดูแลรักษาระบบสารสนเทศ โดยก าหนดอตัราค่าจา้งเดือนละ 50,000 บาท โดยให้บริษทั
ใหญ่ด าเนินการให ้เน่ืองจากผูพ้ฒันาระบบสารสนเทศคิดค่าบริการเต็มจ านวนมาท่ีบริษทัใหญ่ บริษทัใหญ่จึงปันค่าบริการตาม
สดัส่วนใหบ้ริษทั และเรียกเก็บค่าบริการดงักล่าวตามยอดรายเดือนท่ีปรากฎตามสญัญา สัญญามีก าหนดระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี   
1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  

*******บริษทัไดต้กลงท าสญัญาวา่จา้งค่าดูแลรักษาระบบสารสนเทศอ่ืนๆ โดยก าหนดอตัราค่าจา้งเดือนละ 51,643.33 บาท โดย
ให้บริษัทใหญ่ด าเนินการให้ เน่ืองจากผูพ้ฒันาระบบสารสนเทศคิดค่าบริการเต็มจ านวนมาท่ีบริษัทใหญ่ บริษทัใหญ่จึงปัน
ค่าบริการตามสดัส่วนใหบ้ริษทั และเรียกเก็บค่าบริการดงักล่าวตามยอดรายเดือนท่ีปรากฎตามสัญญา สญัญามีก าหนดระยะเวลา 1 
ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

********บริษทัไดท้ าสญัญาบริการกบับริษทัยอ่ย โดยก าหนดอตัราค่าบริการดงัต่อไปน้ี  

 1.ค่าใชจ่้ายของบุคลากรในหน่วยงานสนบัสนุน  815,000 บาท ต่อ เดือน 

 2.ค่าบริการเช่ารถยนต ์    111,400 บาท ต่อ เดือน 

 3.ค่าน ้ ามนัรถยนต ์     อตัราตามจริงท่ีเกิดข้ึน 

 4.ค่าเช่าท่ีจอดรถยนต ์    6,200 บาท ต่อ เดือน 

 5.ค่าน ้ าค่าไฟฟ้า     ร้อยละ 11 ของค่าใชจ่้ายจริงตามพ้ืนท่ี 

 6.ค่าโทรศพัท ์     1,200 บาท ต่อ เดือน 

 7.ค่าเช่าคอมพิวเตอร์    17,850 บาท ต่อ เดือน 

 สญัญามีก าหนดระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ต่อสัญญาไดต้่อไปคราว
ละ 1 ปี หากไม่มีการบอกเลิกสญัญา 

*********บริษทัไดต้กลงท าสัญญากบับริษทัใหญ่เพ่ือเช่าพ้ืนท่ีบางส่วนของห้องชุดเลขท่ี 65 / 227 ชั้น 28A รวมพ้ืนท่ี 88 ตาราง
เมตรของอาคารช านาญเพญ็ชาติ โดยก าหนดอตัราเช่าเดือนละ 34,320 บาท สญัญามีก าหนดระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน  
2562 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

 

 

 

 

 



บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                                   
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
วนัที ่31 ธันวาคม 2562 
 

58 

 
 

30.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกันมียอดคงเหลือระหว่างกันที่ส าคัญ ดังนี้ 

30.1.1 ลูกหน้ีการคา้ 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 
 ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561 
 ลูกหน้ีการคา้        
 บริษทัยอ่ย        
 บริษทั ร่วมพฒัน์ เซรามิค จ ากดั -  -  25,848,225  32,945,736 
 บริษทั ที.ที. เซรามิค จ ากดั (มหาชน) -  -  2,859,252  1,403,139 
         
 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
 บริษทั อิมเมก็ซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 100,705  582,792  -  - 
 รวม  100,705  582,792  28,707,477  34,348,875 

   30.1.2 ลูกหน้ีภายใตส้ัญญาเช่าซ้ือ - บริษทัย่อย 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทัมีลูกหน้ีภายใตส้ัญญาเช่าซ้ือกบัทางกิจการท่ี เก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ

ภายในหน่ึงปี 
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระเกิน

กวา่หน่ึงปี รวม 

 
31 ธนัวาคม 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
ลูกหน้ีภายใตส้ญัญาเช่าซ้ือ - 1,273,336 - - - 1,273,336 
หกั ดอกเบ้ียภายใตส้ญัญาเช่าซ้ือ - (41,325) - - - (41,325) 

ลูกหน้ีภายใตส้ญัญาเช่าซ้ือ-สุทธิ - 1,232,011 - - - 1,232,011 
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จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย ซ่ึงบนัทึกเป็นลูกหน้ีภายใตส้ญัญาเช่าซ้ือ มีดงัต่อไปน้ี 

      (หน่วย : บาท) 

     
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 
ครบก าหนดภายใน 1 ปี  -  1,273,336 
ครบก าหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  -  - 
  -  1,273,336 
หกั ค่าใชจ่้ายทางการเงินในอนาคตของสญัญาเช่าซ้ือ  -  (41,325) 

มูลค่าปัจจุบนัของลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ  -  1,232,011 

เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2557 บริษทัไดท้ าสญัญาเช่าซ้ือเคร่ืองจกัรกบับริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (บริษทั ที.ที.เซรามิค จ ากดั (มหาชน)) 
โดยตกลงจ่ายช าระเป็นจ านวน 60 งวดๆ ละ 272,493.83 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

  
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 
 ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561 
      30.1.3 ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั       
 บริษทั ที.ที. เซรามิค จ ากดั (มหาชน) -  -  55,043,010  55,043,010 
 บริษทั ร่วมพฒัน์เซรามิค จ ากดั -  -  5,000,000  2,000,000 
 รวม -  -  60,043,010  57,043,010 

         
      30.1.4 ลูกหน้ีไม่หมุนเวยีนอ่ืน        
 บริษทั ที.ที.เซรามิค จ ากดั (มหาชน) -  -  49,102,081  49,102,081 

         
      30.1.5 เจา้หน้ีการคา้        
 บริษทัยอ่ย         
 บริษทั เซอมาส จ ากดั -  -  462,401  1,892,126 
 บริษทั ที.ที. เซรามิค จ ากดั (มหาชน) -  -  45,128,058  31,557,874 
 บริษทั ร่วมพฒัน์ เซรามิค จ ากดั -  -  313,938  412,592 
 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
 บริษทั อิมเมก็ซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 58,850  617,782  58,850  617,782 
 รวม 58,850  617,782  45,963,247  34,480,374 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 
 ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561 

         
      30.1.6 เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั       

ประกอบดว้ย        
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16,090,000  19,290,000  -  - 

  เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั   มีการเคล่ือนไหวระหวา่งปีดงัน้ี     
       ยอด ณ วนัตน้ปี 19,290,000  24,490,000  -  - 

เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี 2,000,000  -  -  - 
       ลดลงระหวา่งปี (5,200,000)  (5,200,000)  -  - 
       ยอด ณ วนัส้ินปี 16,090,000  19,290,000  -  - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ประมาณการหน้ีสินโครงการผลประโยชน์พนกังาน - ส่วนของผูบ้ริหาร ตามงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 32.80 ลา้นบาท และ 28.89 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัใหเ้งินกูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย (บริษทั ที.ที.เซรามิค จ ากดั (มหาชน)) เป็นจ านวน 55.04 ลา้น
บาท ซ่ึงไม่มีหลกัประกนั ก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม และคิดดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 6.71 – 7.5 ต่อปี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืนจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั จ านวน 49.10 ลา้นบาท จากผลของการขาย
เคร่ืองจกัรเพ่ือใชใ้นการผลิตกระเบ้ืองเซรามิคใหบ้ริษทัยอ่ย (บริษทั ที.ที.เซรามิค จ ากดั (มหาชน)) โดยภายใตส้ัญญาก าหนดให้มี
การช าระดงัน้ี 

1. ใหคิ้ดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6.71 ต่อปี (โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ีในสญัญา)  

2. ให้ช าระดอกเบ้ียงวดแรก ในส่วนของดอกเบ้ียร้อยละ 5 (จากร้อยละ 6.71 ต่อปี) ในเดือนมีนาคม 2562 จ านวน 1.52 ลา้น
บาท และช าระต่อไปทุกเดือนจนกวา่จะช าระเงินตน้ครบถว้น  

3. ส่วนอตัราดอกเบ้ียท่ีเหลือร้อยละ 1.71 ต่อปี เร่ิมช าระงวดแรกเดือนกนัยายน 2563 จ านวน 1.72 ลา้นบาท และช าระต่อไป
ทุกเดือนจนกวา่จะช าระเงินตน้จะครบถว้น และ 

4. ช าระเงินตน้ 36 งวด งวดละเท่าๆกนั โดยเร่ิมจ่ายช าระงวดแรกเดือนกนัยายน 2563 เป็นจ านวนเงิน 1.36 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2562 บริษทัไดรั้บช าระดอกเบ้ียงวดแรกแลว้ เป็นจ านวน 1.52 ลา้นบาท 
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30.2 รายได้และค่าใช้จ่ายกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนัทีม่นีัยส าคญั ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดงันี ้

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุด วนัที่ 31 ธนัวาคม  ส าหรับปีส้ินสุด วนัที่ 31 ธนัวาคม 

 2562  2561  2562  2561 
30.2.1 ขาย-สินคา้และบริการ        
 บริษทั ร่วมพฒัน์ เซรามิค จ ากดั -  -  34,176,128  46,474,435 
 บริษทั ที.ที. เซรามิค จ ากดั (มหาชน) -  -  39,323,664  42,043,460 
 บริษทั อิมเมก็ซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

จ ากดั 
       

 166,137  7,519,379  -  - 
 รวม 166,137  7,519,379  73,499,792  88,517,895 
        
30.2.2 รายไดอ่ื้น        
 บริษทั เซอมาส จ ากดั -  -  372,185  370,774 
 บริษทั ร่วมพฒัน์ เซรามิค จ ากดั -  -  3,467,032  2,319,858 
 บริษทั ที.ที. เซรามิค จ ากดั (มหาชน) -  -  32,201,287  16,269,258 
 บริษทั อิมเมก็ซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

จ ากดั 
       

 -  59,004  -  - 
 รวม -  59,004  36,040,504  18,959,890 
         
30.2.3 รายไดค้่าเช่า        
 บริษทั เซอมาส จ ากดั -  -  684,000  684,000 
 บริษทั ร่วมพฒัน์ เซรามิค จ ากดั -  -  1,399,320  1,280,760 
 บริษทั ที.ที. เซรามิค จ ากดั (มหาชน) -  -  137,280  - 
 รวม -  -  2,220,600  1,964,760 
         
30.2.4 รายไดค้่าด าเนินการขาย        

บริษทั ที.ที.เซรามิค จ ากดั (มหาชน) -  -  9,386,880  6,781,814 

บริษทัไดต้กลงท าสัญญาวา่จา้งด าเนินการขายกบับริษทัยอ่ย โดยก าหนดอตัราค่าจา้งในอตัราร้อยละ 2 ของยอดขายท่ีบริษทั
ใหญ่ด าเนินการให ้สัญญามีก าหนดระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม และต่อสัญญาไดต้่อไปคราวละ 
1 ปี หากไม่มีการบอกเลิก ในงวด 2562 บริษทัไดต้กลงท าสัญญาวา่จา้งด าเนินการขายกบับริษทัย่อยใหม่ โดยก าหนดอตัรา
ค่าจา้งในอตัราร้อยละ 4 (จากเดิมร้อยละ 2) สัญญามีก าหนดระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 
2562 และต่อสัญญาได้ต่อไปคราวละ 1 ปี หากไม่มีการบอกเลิก เม่ือวนัท่ี 1 กันยายน 2562 บริษทับอกเลิกสัญญาและท า
สญัญาบริการใหม่ 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุด วนัที่ 31 ธนัวาคม  ส าหรับปีส้ินสุด วนัที่ 31 ธนัวาคม 

 2562  2561  2562  2561 
30.2.5 รายไดค้่าบริหารจดัการ        

บริษทั ที.ที.เซรามิค จ ากดั (มหาชน)* -  -  3,566,528  2,540,000 
บริษทั ร่วมพฒัน์เซรามิค จ ากดั** -  -  10,598,462  11,097,444 
รวม -  -  14,164,990  13,637,444 

*บริษทัไดต้กลงท าสัญญาวา่จา้งบริหารจดัการกบับริษทัยอ่ย (บริษทั ที.ที.เซรามิค จ ากดั (มหาชน)) โดยก าหนดอตัราค่าจา้ง
เดือนละ 211,666.67 บาท โดยให้บริษทัใหญ่ด าเนินการให้ สัญญามีก าหนดระยะเวลา 1 ปี ตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี       
31 ธนัวาคม และต่อสัญญาไดต้่อไปคราวละ 1 ปี หากไม่มีการบอกเลิก ในงวด 2562 บริษทัไดต้กลงท าสัญญาวา่จา้งบริหาร
จัดการกับบริษัทย่อยใหม่ โดยก าหนดอัตราค่าจ้างเดือนละ 350,000 บาท (จากเดิม 211,666.67 บาท) สัญญามีก าหนด
ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และต่อสัญญาไดต้่อไปคราวละ 1 ปี หากไม่มีการบอก
เลิก เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2562 บริษทับอกเลิกสญัญาและท าสญัญาบริการใหม่ 

**บริษทัไดต้กลงท าสัญญาวา่จา้งบริหารจดัการกบับริษทัยอ่ย (บริษทั ร่วมพฒัน์เซรามิค จ ากดั) โดยก าหนดอตัราค่าจา้งตาม
เอกสารเรียกเก็บเงินต่อเดือน โดยให้บริษทัใหญ่ด าเนินการให้ สัญญามีก าหนดระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 
31 ธนัวาคม และต่อสญัญาไดต้่อไปคราวละ 1 ปี หากไม่มีการบอกเลิก  
 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุด วนัที่ 31 ธนัวาคม  ส าหรับปีส้ินสุด วนัที่ 31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
30.2.6 รายไดบ้ริหารดา้นการตลาด        

บริษทั ที.ที.เซรามิค จ ากดั (มหาชน) -  -  4,000,000  6,000,000 

บริษทัไดต้กลงท าสัญญาว่าจา้งบริหารดา้นการตลาดกบับริษทัย่อย โดยก าหนดอตัราค่าจา้งเดือนละ 500,000 บาท โดยให้
บริษทัใหญ่ด าเนินการให้ สัญญามีก าหนดระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม และต่อสัญญาไดต้่อไป
คราวละ 1 ปี หากไม่มีการบอกเลิก เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2562 บริษทับอกเลิกสญัญาและท าสญัญาบริการใหม่ 
 
30.2.7 รายไดจ้ากเร่ืองอ่ืนๆ        

บริษทั ที.ที.เซรามิค จ ากดั (มหาชน) -  -  9,780,000  7,500,000 
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บริษัทได้ตกลงท าสัญญาว่าจ้างอ่ืนๆ กับบริษัทย่อย โดยก าหนดอัตราค่าจ้างเดือนละ 625,000 บาท โดยให้บริษัทใหญ่
ด าเนินการให ้สัญญามีก าหนดระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม และต่อสัญญาไดต้่อไปคราวละ 1 ปี 
หากไม่มีการบอกเลิก ในงวด 2562 บริษทัไดต้กลงท าสัญญาวา่จา้งอ่ืนๆกบับริษทัยอ่ยใหม่ โดยก าหนดอตัราค่าจา้งเดือนละ 
815,000 บาท (จากเดิม 625,000 บาท) เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2562 บริษทับอกเลิกสญัญาและท าสญัญาบริการใหม่ 
 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุด วนัที่ 31 ธนัวาคม  ส าหรับปีส้ินสุด วนัที่ 31 ธนัวาคม 

 2562  2561  2562  2561 
30.2.8 รายไดดู้แลรักษาระบบสารสนเทศ        

บริษทั ที.ที.เซรามิค จ ากดั (มหาชน) -  -  600,000  - 

บริษทัไดต้กลงท าสญัญาวา่จา้งค่าดูแลรักษาระบบสารสนเทศกบับริษทัยอ่ย โดยก าหนดอตัราค่าจา้งเดือนละ 50,000 บาท โดย
ให้บริษทัใหญ่ด าเนินการให้ เน่ืองจากผูพ้ฒันาระบบสารสนเทศคิดค่าบริการเต็มจ านวนมาท่ีบริษทัใหญ่ บริษทัใหญ่จึงปัน
ค่าบริการตามสัดส่วนให้บริษัท และเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวตามยอดรายเดือนท่ีปรากฎตามสัญญา สัญญามีก าหนด
ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 
30.2.9 รายไดดู้แลรักษาระบบสารสนเทศอ่ืนๆ       

บริษทั ที.ที.เซรามิค จ ากดั (มหาชน) -  -  619,720  - 

 
บริษทัไดต้กลงท าสัญญาวา่จา้งค่าดูแลรักษาระบบสารสนเทศอ่ืนๆ โดยก าหนดอตัราค่าจา้งเดือนละ 51,643.33 บาท โดยให้
บริษทัใหญ่ด าเนินการให้ เน่ืองจากผูพ้ฒันาระบบสารสนเทศคิดค่าบริการเต็มจ านวนมาท่ีบริษทัใหญ่ บริษทัใหญ่จึงปัน
ค่าบริการตามสัดส่วนให้บริษัท และเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวตามยอดรายเดือนท่ีปรากฎตามสัญญา สัญญามีก าหนด
ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 
 30.2.10 ดอกเบ้ียรับตามสญัญาเช่าซ้ือเคร่ืองจกัร       

บริษทั ที.ที.เซรามิค จ ากดั (มหาชน) -  -  41,325  362,353 
        
30.2.11 ดอกเบ้ียรับตามสญัญากูย้มื        

บริษทั ที.ที.เซรามิค จ ากดั (มหาชน) -  -  4,071,413  4,072,214 
        

30.2.12 ดอกเบ้ียรับจากการผอ่นช าระค่าซ้ือเคร่ืองจกัร       
บริษทั ที.ที.เซรามิค จ ากดั (มหาชน) -  -  3,312,803  1,218,606 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุด วนัที่ 31 ธนัวาคม  ส าหรับปีส้ินสุด วนัที่ 31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 

30.2.13 ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้        
บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
 บริษทั เซอมาส จ ากดั -  -  17,787,720  19,853,263 
 บริษทั ร่วมพฒัน์ เซรามิค จ ากดั -  -  29,808,024  5,238,950 
 บริษทั ที.ที. เซรามิค จ ากดั (มหาชน) -  -  278,135,925  225,785,900 

 
บริษทั อิมเมก็ซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

จ ากดั 
 

2,254,170  1,027,172  2,254,170  1,027,172 
 รวม 2,254,170  1,027,172  327,985,839  251,905,285 
         
30.2.14 ค่าใชจ่้ายขายและบริหาร        
 บริษทั ร่วมพฒัน์ เซรามิค จ ากดั -  -  2,639,218  1,333,333 
 บริษทั ที.ที.เซรามิค จ ากดั (มหาชน) -  -  60,480  375,288 
 บริษทั ยเูอม็ไอ พร๊อพเพอร์ต้ี จ ากดั -  -  33,645  33,645 
 รวม -  -  2,733,343  1,742,266 
         
30.2.15 ค่าเช่าคลงัสินคา้        

บริษทั ที.ที.เซรามิค จ ากดั (มหาชน) -  -  720,000  720,000 
         
30.2.16 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร        

 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ       
- ผลประโยชน์ระยะสั้น ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 จ านวน 28.70 ลา้นบาท และ 34.41 ลา้น
บาท และจ านวน 28.70 ลา้นบาท และ 34.41 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 - ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 จ านวน 0.20 ลา้นบาท และจ านวน 
0.19 ลา้นบาท และจ านวน 0.20 ลา้นบาท และจ านวน 0.19 ลา้นบาท ตามล าดบั 

          
  (หน่วย : บาท) 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ส าหรับปีส้ินสุด วนัที่ 31 ธนัวาคม  ส าหรับปีส้ินสุด วนัที่ 31 ธนัวาคม 

  2562  2561  2562  2561 
30.2.17 ค่าท่ีปรึกษา        

หจก เอสแอนดพ์ี  คอนซลัแทนท ์ 1,656,000  1,788,000  1,656,000  1,788,000 
คุณพิชิต ผลพนิชรัศมี 480,000  480,000  480,000  480,000 
รวม 2,136,000  2,268,000  2,136,000  2,268,000 
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31. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน
ได้รับและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพ่ือใช้ในการตดัสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการ
ด าเนินงานของส่วนงาน 

บริษัทและบริษทัย่อยมีส่วนงานท่ีรายงานทั้ งส้ิน 2 ส่วนงานหลกัคือ (1) ส่วนงานการธุรกิจกระเบ้ืองปูพ้ืนและบุผนังใน
ประเทศ และ (2) ส่วนงานการธุรกิจกระเบ้ืองปูพ้ืนและบุผนงัต่างประเทศ บริษทัประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดย
พิจารณาจากรายไดแ้ละก าไรขั้นตน้ของแต่ละส่วนงาน และประเมินก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานของทั้งกลุ่มโดยใช้
เกณฑ์เดียวกบัท่ีใชใ้นการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานใน งบการเงิน ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรขั้นตน้ของส่วนงาน
ของบริษทัและบริษทัยอ่ยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัตอ่ไปน้ี 
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 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 ธุรกิจกระเบ้ืองปูพื้นและบุผนงั     

 ในประเทศ  ต่างประเทศ  อ่ืน ๆ  รวม 
 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
ขายสุทธิ 2,117  2,085  158  159  139  144  2,414  2,388 
หกั ตน้ทุนขาย (1,656)  (1,671)  (129)  (128)  (86)  (88)  (1,871)  (1,887) 
ก าไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ 461  414  29  31  53  56  543  501 

รายไดอ่ื้น             54  29 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย             (342)  (362) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร             (287)  (192) 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร             (29)  (27) 
ตน้ทุนทางการเงิน             (37)  (41) 
ภาษีเงินได ้             4  2 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี             (94)  (90) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่          (69)  (77) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม           (25)  (13) 

            (94)  (90) 

สินทรัพย์ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 และ 2561 :              
สินทรัพยถ์าวร             1,593  1,770 
สินทรัพยอ่ื์น             1,484  1,581 
รวมสินทรัพย ์             3,077  3,351 
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 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 ธุรกิจกระเบ้ืองปูพื้นและบุผนงั     

 ในประเทศ  ต่างประเทศ  อ่ืน ๆ  รวม 
 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
ขายสุทธิ 1,813  1,793  133  137  5  13  1,951  1,943 
หกั ตน้ทุนขาย (1,433)  (1,471)  (111)  (111)  (4)  (12)  (1,548)  (1,594) 
ก าไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ 380  322  22  26  1  1  403  349 

รายไดอ่ื้น             28  54 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย             (274)  (290) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร             (180)  (96) 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร             (29)  (27) 
ตน้ทุนทางการเงิน             (22)  (28) 
ภาษีเงินได ้             15  (3) 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี             (59)  (41) 

                

สินทรัพย์ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 และ 2561 :              

สินทรัพยถ์าวร             716  793 
สินทรัพยอ่ื์น             1,401  1,538 
รวมสินทรัพย ์             2,117  2,331 
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32. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหน้า 

32.1 ภาระผูกพัน 

  (หน่วย : พนับาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 
  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561 

ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงาน        

ภายในระยะเวลา 1 ปี 29,055  18,655  8,646  14,164 

ระยะเวลามากกวา่ 1 ปี ถึง 3 ปี 16,040  16,184  11,648  12,014 

ระยะเวลามากกวา่ 3 ปี ถึง 5 ปี 4,603  4,224  3,919  4,224 

  49,698  39,063  24,213  30,402 

บริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงานรถโฟลค์ลิฟท์ ท่ีส าคญักบับริษทัแห่งหน่ึง โดยท าสัญญาอายสุามปี และเม่ือ
วนัท่ี 1 เมษายน 2559 บริษทัไดต้กลงกบับริษทัดงักล่าว ต่ออายุสัญญาจ านวน 3 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2559 ถึงวนัท่ี 31  
มีนาคม 2562 และก าหนดให้สัญญา ต่ออายตุ่อไปคราวละ 1 ปี หากไม่มีการบอกเลิกสัญญา (ค่าเช่ารถโฟล์คลิฟท์ท่ีจ่ายแก่
บริษทัดงักล่าวส าหรับปี 2562 และ 2561 จ านวนเงิน 22.64 ลา้นบาท และ 22.64 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

32.2 หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนกบัธนาคารพาณิชย ์ดงัน้ี 

  (หน่วย : ลา้นบาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 
  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561 

เลตเตอร์ออฟเครดติที่ยังไม่ได้ใช้         

(ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) 0.49  0.47  0.49  0.47 

หนังสือค า้ประกนั        
   - การค ้าประกนัการช าระเงินค่า 
         กระแสไฟฟ้า 12.40 

 
12.40  10.00  10.00 

   - การค ้าประกนัการช าระเงินค่า
แก๊ส 16.00  16.00  -  - 

- การค ้าประกนัอ่ืน 1.46  1.46  -  - 
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  (หน่วย : ลา้นบาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 
  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561 

วงเงินสินเช่ือ 660 และ 510 ล้านบาท 
ในปี 2562 และ 2561 

- วงเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้  313.81  368.21  313.81  368.21 

33. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงิน 

บริษทัและบริษทัย่อยไม่มีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมเคร่ืองมือทางการเงินนอกงบแสดงฐานะการเงินท่ีเป็นตราสาร
อนุพนัธ์เพ่ือการเก็งก าไรหรือป้องกนัความเส่ียง 

ก) ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัมีลูกหน้ีการคา้ เจา้หน้ีการคา้และ T/R หน้ีระยะสั้นต่างประเทศซ่ึงไม่ไดมี้การท า
สญัญาป้องความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนดงัน้ี 

  
สกลุเงิน 

 ณ วนัท่ี 31      
ธนัวาคม 2562 

 
ณ วนัท่ี 31      

ธนัวาคม 2561 

ลูกหน้ีการคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ  US Dollar  216,622.68  103,468.42 
       

เจา้หน้ีการคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ  US Dollar  447,024.23  294,072.55 

  EURO  42,908.58  202,874.35 

  Pound Sterling  8.08  8.08 

  YEN  176,000.00  - 

       
เจา้หน้ีการคา้ทรัสตรี์ซีท US Dollar 185,941.00  421,330.70 

       
       

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ EURO -  98,287.17 

 US Dollar 164,757.07  436,133.48 
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ข) ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง  

ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องหรือความเส่ียงในการระดมทุนคือความเส่ียงท่ีกิจการจะเผชิญกบั ความยุง่ยากในการระดมทุน
ให้เพียงพอและทนัเวลาต่อการปฏิบติัตามภาระผูกพนัท่ีระบุไวใ้นเคร่ืองมือทางการเงิน ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องอาจเกิด
จากการท่ีกิจการไม่สามารถขายสินทรัพยท์างการเงินไดท้นัเวลาดว้ยราคาท่ีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม 

สินทรัพยท์างการเงินของบริษทัประกอบดว้ย เงินสดและเงินฝากธนาคาร ลูกหน้ีการคา้ และสินคา้คงเหลือซ่ึงมีสภาพ
คล่องและเปล่ียนเป็นเงินไดเ้ร็วในมูลค่ายติุธรรม 

ค) ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบติัตามสัญญา เกิดจากการท่ีคู่สัญญาไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในสัญญาซ่ึงก่อให้เกิด ความ
เสียหายแก่บริษทัและบริษทัยอ่ย 

ส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินราคาตามบญัชีของสินทรัพย ์หลงัจากหกัค่าเผื่อหน้ีสงสัย
จะสูญ ถือเป็นมูลค่าสูงสุดของความเส่ียงท่ีเกิดจากการไม่ปฏิบติัตามสัญญาส าหรับรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน
บริษทัและบริษทัยอ่ยคาดวา่ความเส่ียงจากการท่ีคู่สญัญาไม่ปฏิบติัตามสญัญามีจ านวนไม่เป็นสาระส าคญั 

ง) ความเส่ียงเก่ียวกับอตัราดอกเบ้ียบริษทัและบริษทัย่อยอาจมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของเงินท่ีบริษทักูย้ืมจาก
สถาบนัการเงิน เน่ืองจากสญัญาส่วนใหญ่จะก าหนดอตัราดอกเบ้ียลอยตวั 

จ) การก าหนดมูลค่ายติุธรรม 

นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยของกลุ่มบริษทัก าหนดให้มีการก าหนดมูลค่ายุติธรรมทั้ งสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมหมายถึง ราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพย ์หรือจะจ่ายเพ่ือโอน
หน้ีสินในรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวา่งผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่า วตัถุประสงคข์องการวดัมูลค่าและ/หรือ
การเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมถูกก าหนดโดยวธีิต่อไปน้ี   

มูลค่ายุติธรรมของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กู้ยืมระยะสั้ น สินทรัพย์
หมุนเวียนอ่ืน เงินเบิกเกินบัญชี เงินกูย้ืมระยะสั้น เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน และหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนเป็นมูลค่าท่ี
ใกลเ้คียงกบัราคาท่ีบนัทึกไวใ้นบญัชี 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์เป็นตราสารทุนเผื่อขายพิจารณาโดยอา้งอิงกบัราคาเสนอซ้ือ ณ วนัท่ี
รายงาน 

มูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้ืมระยะยาวเป็นมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัราคาท่ีบนัทึกไวใ้นบญัชีเน่ืองจากส่วนใหญ่ของเคร่ืองมือ
ทางการเงินเหล่าน้ีมีดอกเบ้ียในอตัราตลาด 
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ส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินอ่ืนนอกเหนือจากท่ีกล่าวขา้งตน้มีมูลค่าตามบญัชีและมูลคา่ยติุธรรมดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุตธิรรม 

    
    

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 6.63 6.80 - - - - 6.63 6.80 
ท่ีดิน - - 464.82 486.69 - - 464.82 486.69 
อาคาร - - 1,150.90 1,174.98 - - 1,150.90 1,174.98 
เคร่ืองจกัร - - 309.62 440.03 - - 309.62 440.03 
สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยด้วยมูลค่า
ยุตธิรรม         

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - - 40.71 41.57 - - 40.71 41.57 
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุตธิรรม 

    
    

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 6.63 6.80 - - - - 6.63 6.80 
ท่ีดิน - - 346.34 346.34 - - 346.34 346.34 
อาคาร - - 564.45 564.45 - - 564.45 564.45 

กลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยวธีิการประมาณมูลค่ายติุธรรมของรายการท่ีกล่าวขา้งตน้ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

34. การบริหารจัดการทุน 

วตัถุประสงคข์องบริษทัและบริษทัยอ่ยในการบริหารทางการเงิน คือ การด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินงานอยา่ง
ต่อเน่ือง และการด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 งบการเงินรวมแสดงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็น 1.07 : 1 (งบการเงินเฉพาะกิจการ: อตัราส่วนหน้ีสิน
ต่อทุนเป็น 0.45 : 1) 
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35. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2562 บริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือขายหุ้นสามญับริษทั ที.ที.เซรามิค จ ากดั (มหาชน) คืนจากบริษทัแห่งหน่ึง 
จ านวน 50 ลา้นหุ้น ในราคาหุ้นละ 0.58 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 29 ลา้นบาท และบริษทัไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงสดัส่วน 
เม่ือวนัท่ี 10  มกราคม 2563 โดยบริษทัจะออกตัว๋สัญญาใชเ้งินลงวนัท่ี 4 มกราคม 2563 จ านวน 29 ลา้นบาทให้แก่ผูข้าย ครบ
ก าหนดไถ่ถอนตัว๋สัญญาในวนัท่ี 5 มกราคม 2565 เน่ืองจากมีการโอนหุ้นให้บริษทัก่อนการช าระราคา 2 ปี บริษทัตกลงช าระ
ดอกเบ้ียให้แก่ผูข้ายในอตัราร้อยละ 5.35 บาทต่อปี ของเงินตน้ 29 ลา้นบาท นบัแต่วนัท่ีท าสัญญาน้ีให้แก่ผูข้ายดว้ยการช าระ
ดอกเบ้ียทุกวนัส้ินเดือนของเดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ปี 2563 - 2565 โดยช าระงวดแรกในวนัท่ี 31 
มีนาคม 2563  

36. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัจากฝ่ายบริหารของบริษทัแลว้เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2563 
 


