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สาส์นจากกรรมการผู้จัดการ
ปี 2559 บริ ษั ท สตาร์ ซานิ ท ารี แ วร์ จ ากั ด (มหาชน) ได้ ด าเนิ น การปรั บ โครงสร้ า งองค์ ก รใหม่
บริษัทฯ ได้ขยายจากธุรกิจเดิมในการเป็นผู้จาหน่ายเครื่องสุขภัณฑ์ในประเทศและส่งออก ขยายสายผลิตภัณฑ์
เข้าสู่การเป็นผู้จาหน่ายวัสดุก่อสร้างและผู้ให้บริการด้านงานวิศวกรรม โดยโอนย้ายธุรกิจการผลิตและจาหน่าย
เครื่องสุขภัณฑ์ที่เป็นธุรกิจเดิม จัดตั้งเป็นบริษัทย่อย บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ (ประเทศไทย) จากัด ให้เป็น
ส่วนหนึ่งของสายผลิตภัณฑ์ วัสดุก่อสร้าง พร้อมกับตั้งบริษัทย่อย บริษัท สตาร์ มีเดีย กรุ๊ป จากัด เพื่อเสริม
กลยุทธ์ด้านสื่อและการประชาสัมพันธ์และกระจายความเสี่ยงการลงทุนไปสู่ธุรกิจใหม่
สาหรั บในปี 2559 บริ ษัทฯ ยังคงมีร ายได้หลั กจากธุรกิจผลิ ตและจาหน่ายเครื่องสุ ขภัณฑ์ 112.7
ล้านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 91.7 และเริ่ มมีรายได้จากธุรกิจจาหน่ายวัสดุก่อสร้างและบริการด้านวิศวกรรม
และธุ ร กิ จ ด้ า นสื่ อ และประชาสั ม พั น ธ์ เ ข้ า มาในไตรมาสที่ 4 จ านวน 9.5 ล้ า นบาท (ร้ อ ยละ 7.7) และ
0.7 ล้านบาท (ร้อยละ 0.6) ตามลาดับ โดยในที่นี้บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิเท่ากับ 133.6 ล้านบาท ทั้งนี้
เกิดจากการขาดทุนในธุรกิจสุขภัณฑ์เนื่องจากยอดขายที่ลดลงจาก 124.9 ล้านบาท ในปี 2558 เท่ากับ 112.9
ล้านบาทในปี 2559 ประกอบกับต้นทุนที่ปรับตัวสูงขึ้น และการขาดทุนจากการตีราคาแม่แบบสุขภัณฑ์จานวน
79.4 ล้านบาท
กลยุทธ์ในการดาเนินงานของบริษัทฯ จะปรับเปลี่ยนไปที่การมุ่งเน้นกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้าง
ยอดขายด้วยการขยายช่องทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างและผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์ ควบคู่ไปกับ
การให้บริการด้านต่างๆ อาทิงานวิศวกรรมและด้านอื่นๆ ที่อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลศักยภาพความเป็นไปได้
โดยจะกระตุ้นยอดขายของธุรกิจหลักใหม่เข้ามาทดแทนยอดขายของธุรกิจเครื่องสุขภัณฑ์เดิม ซึ่งจะมีธุรกิจ
ด้านสื่อเข้ามาช่วยเสริมในด้านช่องทางการประชาสัมพันธ์อีกทางหนึ่ง
ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนที่ได้ให้
การสนับ สนุ นและเชื่อมั่น การดาเนิน งานของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา บริษัทฯ ขอสั ญญาว่าจะบริหารงาน
ด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และจะนาพาให้องค์กรเติบโตอย่าง
มั่นคงต่อไป

นายกนก วงศราวิทย์
กรรมการผู้จัดการ
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาปี 2559
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
3 ท่าน ซึ่งแต่ละท่านมีคุณสมบัติและมีความเป็นอิสระตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วย
1. พลเอกนิพัฒน์

บุณยรัตพันธุ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นางชวนพิศ

ฉายเหมือนวงศ์

กรรมการตรวจสอบ

3. นายปิยภัสร

ธาระวานิช

กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติการตรวจสอบ สอบทาน
ข้อมูลต่างๆ เพื่อให้การดาเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามการกากับดูแลกิจการที่ดี เสริมสร้างความโปร่งใส
และประสิ ทธิ ภ าพของฝ่ ายจั ด การ อัน จะสร้า งความเชื่อ มั่น ให้ เ กิด แก่ ผู้ ถื อหุ้ น และผู้ มี ส่ ว นได้เ สี ย ทุก ฝ่ า ย
คณะกรรมการตรวจสอบได้ส รุป การสอบทานข้อมูล ตามเหตุการณ์ส าคัญในรอบปี 2559 จากการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 9 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารระดับสูง ผู้ตรวจสอบภายใน และ
ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมตามวาระที่เกี่ยวข้องและได้ดาเนินการในเรื่องต่างๆ มีสาระสาคัญโดยสรุป ดังนี้
1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจาปี 2559 ของบริษัทฯ เป็นไปตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และเป็นไปตามรายงานของผู้สอบบัญชีที่ได้นาเสนอต่อคณะกรรมการ
และผู้ถือหุ้น
2. ในส่วนปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์ในเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน ผลการตรวจสอบไม่พบ
รายการใดที่มีความขัดแย้งกันของผลประโยชน์และสาระสาคัญ ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในรายงานงบการเงินแล้ว
3. การประเมินระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทฯ อยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยไม่
พบประเด็นปัญหา หรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสาคัญ
4. พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2560 ให้คณะกรรมการบริษัท
เพื่อเสนอขอพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยเสนอแต่งตั้งให้นางสาวจินตนา มหาวนิช ทะเบียน
เลขที่ 4687 และ/หรื อนางจิ น ตนา เตชะมนตรี กุล ทะเบียนเลขที่ 5153 จากบริษัท ส านักงานสอบบัญชี
ซี แอนด์ เอ จ ากัด เป็ นผู้ ส อบบั ญชีของบริษัทฯ โดยกาหนดค่าสอบบัญชีส าหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ประจ าปี 2560 เป็ น จ านวนเงิ น 900,000 บาท ค่ า สอบทานงบการเงิน รายไตรมาสปี ข องบริษั ท ฯ และ
บริษัทย่อย ปี 2560 เป็นจานวนเงิน 1,350,000 บาท รวมค่าตอบแทนเป็นจานวนเงินรวม 2,250,000 บาท
และค่าบริการอื่นๆ ตามที่จ่ายจริงในแต่ละครั้ง
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5. การสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง รวมถึง
ความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการบริหาร
ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเหมาะสม
6. การหารือร่วมกับผู้สอบบัญชีถึงสาระสาคัญที่ตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อสังเกตสาคัญ ที่พบจาก
การตรวจสอบได้รับการพิจารณาทบทวนและดาเนินการจากฝ่ายบริหารอย่างเหมาะสม
7. การกากับดูแลการปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปรากฏว่าไม่พบการกระทาที่เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายข้อบังคับและข้อกาหนดแต่อย่างใด
คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และสามารถ
สร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความอิสระ และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นภายใต้การกากับดูแลกิจการที่ดีต่อไป

(พลเอกนิพัฒน์ บุณยรัตพันธุ์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

-3-

บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จากัด (มหาชน) รายงานประจาปี 2559

บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จากัด (มหาชน)
1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท

บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จากัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

จาหน่ายวัสดุก่อสร้างและวิศวกรรมบริการ

ที่ตั้งสานักงานใหญ่

128/200 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้นที่ 18 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนบริษัท

0107548000242

เว็บไซต์

www.starsanitaryware.com

โทรศัพท์

0-2041-8162

โทรสาร

0-2041-7038

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ จานวน 119,000,044 บาท แบ่งเป็น 170,000,063 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 0.70 บาท เรียกชาระแล้ว 118,522,905.20 บาท
จานวน 169,318,436 หุ้น

นายทะเบียน

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 62 ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2229-2800, 0-2654-5599

ผู้สอบบัญชี

นางสาวจินตนา มหาวนิช
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4687
บริษัท สานักงานสอบบัญชี ซีแอนด์เอ จากัด
53 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2678-0750-8
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ที่ปรึกษากฎหมาย

นายธรรมรัตน์ หอบุญมาสุทธิ์
บริษัท สานักกฎหมายธีรคุปต์ จากัด
546 อาคารยูนิเวสท์คอมเพล็กซ์ ชั้น 15 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-511-1512
โทรสาร 0-2938-1957
นายสังเกต ภู่กฤษณา
บริษัท สานักงานกฎหมายและการบัญชีภู่กฤษณา จากัด
525/5 ม.7 ซอยพรสว่างนิเวศน์ 9 ถนนสุขุมวิท ต.สาโรงเหนือ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 0-2754-1005, 0-2754-1178
โทรสาร 0-2754-1178
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2. ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา
หน่วย : ล้านบาท
งบกาไรขาดทุน

2557

2558

2559

176.98
(111.26)
65.72
0.84
(40.97)
(36.01)
(13.68)
(24.1)
(24.1)
(0.18)

124.89
(77.94)
46.95
3.88
(35.5)
(41.76)
(12.93)
(39.36)
(3.74)
(43.1)
(0.32)

122.89
(73.26)
49.63
10.27
(37.74)
(142.42)
(13.37)
(133.64)
(133.64)
(0.87)

งบแสดงฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

551.17
339.84
211.33

399.51
376.39
23.12

330.61
383.59
(52.98)

อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากาไรขั้นต้น (%)
อัตรากาไรสุทธิ (%)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถอื หุ้น (เท่า)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น(บาทต่อหุน้ )

37.13
(13.55)
0.58
(9.57)
(4.10)
1.61
1.71

37.59
(33.47)
0.52
(36.77)
(9.07)
16.28
1.09

40.38
(100.36)
0.65
(351.22)
(36.61)
(7.24)
(0.23)

รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กาไรขั้นต้น
รายได้จากการดาเนินงานอื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
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3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษั ท สตาร์ ซานิ ท ารี แ วร์ จ ากั ด (มหาชน) (“บริ ษั ท ฯ”) ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 23 สิ ง หาคม 2533
จากการรวมตัว ของกลุ่ ม นั กลงทุ น คนไทย และบุค ลากรที่ มีป ระสบการณ์ ในอุตสาหกรรมเครื่อ งสุ ขภั ณฑ์
จากผู้ผลิตสุขภัณฑ์รายใหญ่ของประเทศ ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจานวน 100 ล้านบาท เพื่อดาเนินธุรกิจ
ผลิตและจาหน่ายเครื่องสุขภัณฑ์ดินเผาเคลือบวิเทรียสไชน่า (Vitreous China) พร้อมอุปกรณ์ประกอบห้องน้า
ได้แก่ โถส้ว มพร้ อมถังพักน้ า อ่างล้างหน้ า โถปัสสาวะชาย โถอเนกประสงค์ ที่ใส่กระดาษช าระ ที่วางสบู่
เป็นต้น ภายใต้เครื่องหมายการค้า “STAR” เพื่อจาหน่ายทั้งในและต่างประเทศโดยมุ่งเน้นเครื่องสุขภัณฑ์
ที่อยู่ในตลาดระดับกลางถึงบน ซึ่งเครื่องสุขภัณฑ์ในตลาดแต่ละระดับจะแตกต่างกันตามรูปแบบ (Design)
ความยาก หรือง่ายของกระบวนการผลิต และราคาของสินค้า โดยมีโรงงานตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรี บริษัทฯ
มีกาลังการผลิตเต็มที่ในการผลิตเครื่องสุขภัณฑ์จานวน 9,230 ตันต่อปี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการสั่งซื้อสินค้า
ที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องสุขภัณฑ์มาเพื่อจาหน่ายให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ เช่น อ่างอาบน้า ฝารองนั่ง
พร้อมฝาปิด อุปกรณ์ชุดหม้อน้า ก๊อกน้า ราวแขวนผ้าเช็ดตัว และที่กดชักโครก เป็นต้น
เมื่อเดือน พฤษภาคม 2558 บริ ษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จากัด (มหาชน) ได้จัดตั้งและเข้าถือหุ้ น
บริษัทย่อย บริษัทสตาร์ มีเดีย กรุ๊ป จากัด ซึ่งเป็นธุรกิจด้านสื่อและการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมความแข็งแกร่ง
ให้ กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ STAR และขยายโอกาสและกระจายความเสี่ ย งไปยั ง ธุ ร กิ จ ด้ า นสื่ อ โฆษณานอกบ้ า น
โดยในปี 2559 ได้มีการทาสัญญาลงทุนป้ายโฆษณาในตัวเมืองภูเก็ตและรับรู้รายได้แล้วในไตรมาสที่ 4
นอกจากนี้ บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จากัด (มหาชน) ได้จัดตั้งและเข้าถือหุ้นบริษัทย่อย บริษัท สตาร์
ซานิ ท ารี แ วร์ (ประเทศไทย) จ ากั ด โดยขายสิ น ทรั พ ย์ ข องธุ ร กิ จ สุ ข ภั ณ ฑ์ ทั้ ง หมดแล้ ว เสร็ จ ในปี 2559
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารหน่วยธุรกิจสุขภัณฑ์และบริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จากัด (มหาชน)
เริ่มการดาเนินงานธุรกิจด้านจาหน่ายวัสดุก่อสร้างและบริการด้านวิศวกรรม เพื่อเป็นการเสริมห่วงโซ่อุปทาน
จากธุรกิจสุขภัณฑ์เดิมให้มีความหลากหลายมากขึ้น
เมื่ อ วั น ที่ 12 มกราคม 2560 บริ ษั ท ฯ ได้ จ ดทะเบี ย นบริ ษั ท ย่ อ ยเพิ่ ม เติ ม คื อ บริ ษั ท สตาร์
เอ็ น เนอร์ จี ค อร์ ป จ ากั ด เพื่ อ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ด้ า นพลั ง งานและบริ ษั ท สตาร์ พร็ อ พเพอร์ ตี้ คอร์ ป จ ากั ด
เพื่อดาเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ สาหรับรองรับการขยายการลงทุนของบริษัทฯ ในอนาคต
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4. วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จากัด (มหาชน) ได้กาหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการ
ดาเนินธุรกิจให้สอดรับกับการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจต่างๆ เสริมความเข้มแข็งของธุรกิจเดิมและกระจาย
ความเสี่ยงของการลงทุน ดังนี้
วิสัยทัศน์ : บริษัทจะคานึงถึงประโยชน์ผู้ถือหุ้นโดยดาเนินธุรกิจด้วยการกระจายความเสี่ยงไปยังธุรกิจที่
เติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นธุรกิจที่มีอนาคต
วัตถุประสงค์ : บริ ษั ทจะขยายธุ ร กิจ โดยมุ่ง ขยายห่ ว งโซ่อุป ทานจากธุร กิจฐานเดิม คือผลิ ต และจาหน่า ย
สุขภัณฑ์เซรามิค เข้าสู่ธุรกิจใหม่ที่มีอนาคตและช่วยเสริมสร้างธุรกิจเดิมให้เเข็งแกร่ง
เป้าหมาย : สร้ า งผลตอบแทนที่ ยั่ ง ยื น จากลงทุ น ในธุ ร กิ จ ที่ ส่ ง เสริ ม ซึ่ ง กั น และกั น และมุ่ ง เน้ น ให้ เ กิ ด
ธรรมาภิบาลในทุกหน่วยธุรกิจที่มีการลงทุน
โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ในปี 2557 – 2559 บริษัทฯ มีสัดส่วนโครงสร้างรายได้จากธุรกิจผลิต
และจาหน่ายเครื่องสุขภัณฑ์ ธุรกิจด้านสื่ อและประชาสัมพันธ์ และธุรกิจจาหน่ายวัสดุก่อสร้าง รวมถึงรายได้
อื่นๆ ดังนี้
กลุ่มธุรกิจ

2557
ล้านบาท

1.รายได้ธุรกิจผลิตและจาหน่ายเครื่อง
สุขภัณฑ์

176.98

2558

2559

%

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

99.53%

124.89

96.99%

112.68

84.62%

2.รายได้ธุรกิจด้านสื่อและประชาสัมพันธ์

-

-

-

-

0.72

0.54%

3.รายได้ธุรกิจจาหน่ายวัสดุก่อสร้างและ
บริการด้านวิศวกรรม

-

-

-

-

9.49

7.13%

รวมรายได้จากการขายและบริการ
4.รายได้อื่น
รวมรายได้สุทธิ

176.98

99.53%

124.89

96.99%

122.89

92.29%

0.84

0.47%

3.88

3.01%

10.27

7.71%

177.82 100.00%
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5. ปัจจัยความเสีย่ ง
5.1 หน่ วยธุร กิจ ของบริษัทฯ ทั้งธุรกิจเครื่องสุขภัณฑ์ ธุรกิจจาหน่ายวัสดุก่อสร้างและบริการด้าน
วิ ศ วกรรม รวมถึ ง ธุ ร กิ จ ด้ า นอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ มี ค วามอ่ อ นไหวต่ อ ภาคธุ ร กิ จ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ หาก
ภาคอสังหาริมทรัพย์ในประเทศอยู่ในช่วงถดถอยหรือชะลอตัวจะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อผลประกอบการ
ของบริษัทฯ
5.2 ต้น ทุน วัตถุดิบ ซึ่งกระทบต่อราคาผลิ ตภัณฑ์เครื่องสุขภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ใช้วัตถุดิบ
ภายในประเทศเกือบจะทั้งหมดในการผลิตเครื่องสุขภัณฑ์ ทาให้ไม่ได้รับผลกระทบมากนักทาให้ความผันผวน
ของราคาวัตถุดิบจะไม่มากแต่ต้นทุนจะผันแปรเพิ่มขึ้นไปตามค่าขนส่งซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยราคาน้ามัน
5.3 ปัจจัยเสี่ยงจากเครื่องสุขภัณฑ์นาเข้าจากประเทศจีนและกลุ่มอาเชี่ยน (AFTA) โดยเฉพาะประเทศ
จีน ซึ่งมีต้นทุน ที่ต่ากว่าเนื่องจากค่าแรงงานและการประหยัดต่อขนาดของการผลิตสิ นค้าเป็นจานวนมาก
(Economy of Scale) รวมทั้งการเจรจาเปิดเสรีทางการค้าระหว่างไทยกับจีนซึ่งมีข้อตกลงลดอัตราภาษีนาเข้า
เครื่องสุขภัณฑ์ลงเหลือร้อยละ 0 ตั้งแต่ปี 2553 แต่ปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากจี นยังไม่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม
(มอก.) แต่ถ้าผลิตภัณฑ์จากจีนปรับคุณภาพให้ได้มาตรฐาน มอก. บังคับจะทาให้ต้นทุนที่นาเข้ามาสูงขึ้น ทาให้
สินค้าที่ผลิตจากในประเทศยังสามารถแข่งขันได้โดยใช้ความได้เปรียบจากความเชื่อมั่นในสินค้าที่ผลิตจาก
ภายในประเทศที่มีความสม่าเสมอในเรื่องคุณภาพ
5.4 ปัจ จัย เสี่ ยงจากค่าแรงงานขั้นต่า ซึ่งปัจจุบัน ยังประสบปัญหาของการขาดแคลนแรงงาน เมื่อ
อุตสาหกรรมประสบภาวะขาดแคลนแรงงาน ค่าแรงก็จะสูงขึ้นผันแปรไปกับตามความต้องการทาให้ค่าแรงจริง
สูงกว่าค่าแรงขั้นต่าต่อวัน
5.5 ปัจจัยเสี่ยงจากต้นทุนเชื้อเพลิง (ก๊าซธรรมชาติ) และค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้นจากการปรับราคาน้ามันของ
ตลาดโลก ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในอุตสาหกรรมผลิตเครื่องสุขภัณฑ์ และมีผลกระทบต่อทุกอุตสาหกรรม โดย
บริษัทฯ ยังมีแผนขยายการลงทุนไปยังธุรกิจพลังงานซึ่งอาจเสริมในเรื่องปัจจัยเสี่ยงนี้ได้ในอนาคต
5.6 ปัจจัยเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ธุรกิจผลิตและจาหน่ายเครื่องสุขภัณฑ์ยังคงเป็นที่มาในรายได้
หลั ก ของบริ ษั ท ฯ โดยในปี 2559 มี ย อดการส่ ง ออกราวร้ อ ยละ 40 ของยอดขาย จึ ง มี ค วามเสี่ ย งจาก
ความผั น ผวนของอัต ราแลกเปลี่ ย น อย่ างไรก็ต าม บริษัท ฯ ได้ทาสั ญญาซื้อเงินตราต่ างประเทศล่ ว งหน้ า
(Forward Contract) เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวไว้แล้ว
5.7 ปั จ จั ย ด้านสื่ อนวัตกรรมใหม่ที่ดึงดูดและมีปฏิสั มพันธ์กับกลุ่ มเป้าหมายมากขึ้น ซึ่งอาจส่ งผล
กระทบต่อสื่อโฆษณาในรูปแบบสื่อนอกบ้าน (Out of home media) ที่บริษัทฯ ลงทุนอยู่ แต่ส่อื นอกบ้าน
ยังเป็ นสื่อทีม่ ปี ระสิทธิภาพและมีศกั ยภาพในการผสมผสานเข้ากับแคมเปญสื่อต่างๆ ได้
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6. โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
6.1 ผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจานวน 119,000,044 บาท แบ่งออกเป็นหุ้น
สามัญ จ านวน 170,000,063 หุ้ น และมีทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว จานวน 118,522,905.20 บาท แบ่ง
ออกเป็นหุ้นสามัญจานวน 169,318,436 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.70 บาท
กลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของรอบการปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560
รายชื่อผู้ถือหุ้น
จานวนหุ้น
ร้อยละ
1. นางสาวภัสธารีย์ วงษ์ทองหลิน
37,863,980
13.98
2. นางอนัญญา เรืองศักดิ์วิชิต
17,026,720
6.29
3. นายธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ
10,838,694
4.00
4. นางสุรีรัตน์ เอี่ยมสอาด
10,329,368
3.81
5. นายฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ
9,046,300
3.34
6. นายนนทฉัตร กุลประภา
8,704,000
3.21
7. นายอนุโรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกร
7,975,404
2.94
โดย บริษัทหลักทรัพย์เออีซี จากัด (มหาชน)
8. นางทักษพร กังพิศดาร
7,869,062
2.90
9. น.ส.พิมพ์สุดา สุทธิสงค์
7,484,800
2.76
10. น.ส.อัมพิกา สุดใจชื้น
7,282,000
2.69
11. รายอื่นๆ
146,489,169
54.07
รวม
270,909,497
100.00
หมายเหตุ: จานวนหุ้นสามัญภายหลังวันเพิ่มทุนเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เท่ากับ 270,909,497 หุ้น

6.2 โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างคณะกรรมการ
โครงสร้ างของคณะกรรมการบริ ษัทฯประกอบด้ว ยคณะกรรมการ 4 ชุดคือคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
บริษัทฯ ได้ทาการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระจานวน 4 ท่านจากจานวนกรรมการ
ทั้งหมด 12 ท่าน ซึ่งไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของบริษัทสัดส่วนของคณะกรรมการอิสระคิดเป็น
1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด โดยทาหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบ 3 ท่านทาให้ ส ามารถถ่วงดุล
ในขั้นการพิจารณาวาระการประชุมต่างๆ
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บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จากัด (มหาชน) รายงานประจาปี 2559

(1) คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 12 ท่าน โดยเมื่อวันที่
8 กัน ยายน 2559 มีกรรมการลาออกและมีกรรมการทดแทน 2 ท่าน คือ (1) นายสมชาย ธีรธรรม แทน
นายธิ ริ น ทร์ ณ ถลาง ในต าแหน่ ง รองประธานกรรมการ และ (2) นายอั ช นั น ต์ ขวั ญ ดี แทนนายนพกร
พรวิจิตรเจริญ ในตาแหน่งกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ มีรายละเอียด ดังนี้
ชื่อ - นามสกุล

จานวนหุ้น1

ร้อยละ

ตาแหน่ง

1. พลเอกนิพัฒน์ บุณยรัตพันธุ์

-

-

2. นายอริชัย รักธรรม

-

-

ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
(กรรมการอิสระ)
รองประธานกรรมการ

3. นายสัจจะ สุขสงค์

-

-

รองประธานกรรมการ

4. นายสมชัย ว่องอรุณ

396,200

0.2340

รองประธานกรรมการ

5. นายธิรินทร์ ณ ถลาง

-

-

รองประธานกรรมการ

6. นายสมชาย ธีรธรรม

-

-

รองประธานกรรมการ

7. นายประธาน ยอดวศิน

-

-

กรรมการ

8. นายธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ

6,557,934

3.8731

กรรมการ

9. นายสมชาย ดารงเกียรติชัย

-

-

กรรมการ

10. นางกรรณิการ์ ว่องอรุณ

19,900

0.0118

กรรมการ

11. นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์

150,000

0.0886

12. นายปิยภัสร ธาระวานิช

-

-

13. นายนพกร พรวิจิตรเจริญ

-

-

14. นายอัชนันต์ ขวัญดี

-

-

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

1

จานวนหุ้นสามัญ ณ วันปิดสมุดลงทะเบียน วันที่ 3 มกราคม 2560
โดยมี นายสัจจะ สุขสงค์
เป็นรักษาการเลขานุการบริษัท
นางสาวนิศารัตน์ แซ่หลี เป็นผู้อานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
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หมายเหตุ

แทนนายธิรินทร์ ณ ถลางเมื่อ
วันที่ 8 กันยายน 2559

แทนนายนพกร พรวิจิตรเจริญ
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559

บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จากัด (มหาชน) รายงานประจาปี 2559

ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
จัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น ด้วยความสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ กาหนดนโยบาย เป้าหมาย แนวทาง
ทิศทางการดาเนินธุรกิจ แผนงาน และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนการดาเนินการให้มีการควบคุมภายใน
ที่มีป ระสิ ท ธิภ าพและประสิ ทธิผ ล เว้ น แต่ ในเรื่ อง คณะกรรมการที่ ต้องได้รับ อนุมั ติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น
ก่อนการดาเนินการ อีกทั้งพิจารณาทบทวนอนุมัตินโยบาย โครงสร้างการบริหารงาน การควบคุมติดตามผล
การดาเนินงาน และต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญา
ใดๆ ที่ทากับบริษัท หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ อีกทั้งพิจารณาอนุมัติ
กิจการอื่นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ
ในปี 2559 ที่ ผ่ า นมา คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ มี ก ารประชุ ม ทั้ ง สิ้ น 15 ครั้ ง โดยมี ร ายละเอี ย ด
การเข้าร่วมการประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้
รายชื่อกรรมการบริษัทฯ

จานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

1. พลเอกนิพัฒน์ บุณยรัตพันธุ์
2. นายอริชัย รักธรรม
3. นายสัจจะ สุขสงค์
4. นายสมชัย ว่องอรุณ
5. นายธิรินทร์ ณ ถลาง
6. นายสมชาย ธีรธรรม
แทน นายธิรินทร์ ณ ถลาง เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559
7. นายประธาน ยอดวศิน
8. นายธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ
9. นายสมชาย ดารงเกียรติชัย
10. นางกรรณิการ์ ว่องอรุณ
11. นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์
12. นายปิยภัสร ธาระวานิช
13. นายนพกร พรวิจิตรเจริญ
14. นายอัชนันต์ ขวัญดี
แทน นายนพกรพร วิจิตรเจริญ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559

13
13
15
14
1
5
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13
10
13
10
11
12
8
5

บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จากัด (มหาชน) รายงานประจาปี 2559

(2) คณะกรรมการบริหาร
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 กาหนดให้
บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหาร เพื่อรับผิดชอบในการบริหารงาน และการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ณ วันที่ 27
กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหาร 8 ท่าน ได้แก่
ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง

1. นายอริชัย รักธรรม

ประธานกรรมการบริหาร

2. นายสัจจะ สุขสงค์

กรรมการบริหาร

3. นายสมชาย ธีรธรรม

กรรมการบริหาร

4. นายสมชาย ดารงเกียรติชัย

กรรมการบริหาร

5. นายสมชัย ว่องอรุณ

กรรมการบริหาร

6. พล.ต.ต.หญิง ดร.จิรารักษ์ สิทธิพันธุ์

กรรมการบริหาร

7. นายกนก วงศราวิทย์

กรรมการบริหาร

8. นายบรรลือศักดิ์ ภู่รุ่งเรือง

กรรมการบริหาร

โดยในปี 2559 บริษัทฯ มีการประชุมของคณะกรรมการบริหารจานวนทั้งสิ้น 12 ครั้ง
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
พิ จ ารณากลั่ น กรองแผนกลยุ ท ธ์ แผนธุ ร กิ จ ทั้ ง ระยะสั้ น และระยะกลาง ( 5 Years Strategic
Business Plan) แผนดาเนินการและแผนงบประมาณ (Yearly Budget Plan) และทบทวนแผนกลยุทธ์ระดับ
องค์ ก ร (Corporate Strategy Plan) ก่ อ นน าเสนอ BOD (Board of Directors) อนุ มั ติ แ ละน าไปปฏิ บั ติ
ให้บรรลุผลตามเป้าหมายพิจารณากลั่นกรอง (อนุมัติเบื้องต้น) รายการที่มีวงเงินสูงอย่างมีนัยสาคัญ ได้แก่
การได้มาหรือจาหน่ายไปของสินทรัพย์ การลงทุน ที่มีจานวนเงินไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อรายการการเปิดวงเงิน
ให้สินเชื่อและขยายสินเชื่อลูกค้า การให้กู้ยืมแก่บริษัทในเครือการก่อหนี้ต่อบุคคลภายนอก/สถาบันการเงินใด/
ตราสารการเงิน และพิจารณากลั่น กรองการว่าจ้างและหรือเลิกว่าจ้างผู้ บริหารระดับสู ง รวมถึงพิจารณา
กลั่นกรองรายงานทุกประเภทที่นาเสนอ BOD
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บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จากัด (มหาชน) รายงานประจาปี 2559

(3) คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
3 ท่าน ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้
ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง

1. พลเอกนิพัฒน์ บุณยรัตพันธุ์

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

2. นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

3. นายปิยภัสร ธาระวานิช

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

โดยทั้ ง 3 ท่านเป็ น กรรมการอิส ระที่ มีความรู้และประสบการณ์เ พียงพอที่จ ะทาหน้าที่ใ นการ
สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท ได้ตามรายละเอียดประวัติการทางานและประสบการณ์
ประสบการณ์ของกรรมการ
ในปี 2559 บริษัทฯ มีการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบจานวนทั้งสิ้น 9 ครั้ง
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้ บ ริ ษั ท มี ร ะบบควบคุ ม ภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของสานักตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ความเห็ นชอบในการพิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างผู้บริหารสูงสุดของสานัก
ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ บ ริ ษั ท ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และกฎหมาย
ที่เกี่ ย วข้ องกั บ ธุ ร กิจ ของบริ ษั ท รวมทั้งกฎ/ระเบี ยบ/ประกาศ/ค าสั่ งที่อ อกโดยอาศั ยอานาจตาม
กฎหมายดังกล่าว
4. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยมุ่งเน้นในความเสี่ยงที่สาคัญของบริษัท
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
6. พิจ ารณารายการที่เกี่ย วโยงกั น หรื อรายการที่อาจมี ความขั ดแย้งทางผลประโยชน์ให้ เป็ นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลั กทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทรวมทั้ง
กฎ/ระเบียบ/ประกาศ/คาสั่งที่ออกโดยอาศัยอานาจตามกฎหมายดังกล่าว
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ จะดาเนินการสรรหาบุคคลที่มีคุณภาพทั้งประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ
และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกาหนดและเสนอความเห็นต่อกรรมการ ซึ่งจะนาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็น
ผู้ แ ต่ ง ตั้ ง กรรมการที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น จะท าการคั ด เลื อ กกรรมการตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ก าหนดไว้
ในข้อบังคับของบริษัทฯตามหลักเกณฑ์ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัท ฯ ประกอบด้วย กรรมการจานวนไม่น้อยกว่า 5 คนแต่ไม่เกิน 12 คน เลือกตั้ง
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีกรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการ
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อหนึ่ง 1 เสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคน
เป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็น ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า
จานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง
ในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้ง
ในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออก เสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสามของ
จานวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลัง
จดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดนั้ น
เป็นผู้ออกจากตาแหน่งกรรมการ ซึ่งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตาแหน่งอีกได้
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท ฯโดยการลาออกนั้น จะมีผลนับแต่
วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจาก ตาแหน่ง ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
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นิยามและคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
บริษัทได้กาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิส ระของบริษัทตามข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
ไม่เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (ฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ”)
1.

2.

3.

4.

5.

ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริ ษัทร่ ว ม หรื อนิ ติ บุ คคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้ นั บรวมการถือหุ้ นของผู้ ที่เกี่ยวข้องของ
กรรมการอิสระรายนั้นๆด้วย
ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา
หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น
บิ ดา มารดา คู่ ส มรส พี่น้ อง และบุต ร รวมทั้ งคู่ส มรสของบุต ร ของผู้ บริห าร ผู้ ถือ หุ้ น รายใหญ่
ผู้มีอานาจควบคุม หรือผู้ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทหรือ
บริษัทย่อย
ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน โดย
พิจ ารณาจากรายการที่มูลค่ามากกว่า หรือเท่ากับ 20 ล้ านบาท หรือมากกว่า หรือเท่ากับ 3%
ของสินทรัพย์รวมสุทธิของบริษัท แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิ จกับบริษัท
บริ ษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริ ษัทร่ ว ม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง อนึ่ง ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
ข้างต้นรวมถึงการทารายการทางการค้าที่จะกระทาเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ รายการเกี่ ย วกั บ สิ น ทรั พ ย์ ห รื อ บริ ก าร หรื อ การให้ ห รื อ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ
ทางการเงินด้วยการรับหรือการให้กู้ยืม ค้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึง
พฤติการณ์อื่นทานองเดียวกันที่มีนัยสาคัญตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาทางกฎหมาย และการประเมินราคา
ทรัพย์สิ นของบริ ษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและ
ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิ สระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสานัก
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6.

7.
8.

สอบบั ญชีซึ่งมีผู้ ส อบบั ญชีของบริ ษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริ ษัทร่ว ม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งสังกัดอยู่เว้น แต่จะได้พ้นจากการลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่
ได้รับการแต่งตั้ง
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมทั้งการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือ
ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล
ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ
ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับ การแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
ทั้งนี้ นิ ย ามและคุณสมบัติกรรมการอิส ระ ของบริษัทได้กาหนดให้ เข้มกว่าข้อกาหนดขั้นต่าของ
ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ ตามข้อ 3 , 5 และ 7 ข้างต้น ( ในข้อที่พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี )

กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้สรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการอิสระ และนาเสนอให้ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ตามมติที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อรับผิดชอบในงาน
บริ ห ารความเสี่ ย งแก่ บ ริ ษัทฯ และบริ ษัทย่ อย โดยคณะกรรมการบริห ารความเสี่ ยงของบริษัทฯ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559 มีรายชื่อดังต่อไปนี้
ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง

1. นายอริชัย รักธรรม

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. นายสัจจะ สุขสงค์

กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นายพฤฒิพงศ์ ว่องอรุณ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

- 17 -

บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จากัด (มหาชน) รายงานประจาปี 2559

ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. กาหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทและให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์หรือข้อกาหนดของหน่วยงานทางการที่กากับดูแล
2. กากับดูแล ติดตาม และให้ความเห็นการรายงานบริหารความเสี่ยงขององค์กรตามแผนงานที่กาหนดไว้
3. ส่งเสริม สนั บสนุน ร่วมพัฒนาการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งผลักดันให้ เกิดความร่วมมือในการบริหาร
ความเสี่ยงในทุกระดับขององค์กร
4. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการ เพื่อให้สอดคล้องกับการดาเนินธุรกิจและภาวะ
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
5. พิจารณาว่าจ้าง หรือจัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาปรึกษาหารือและให้ความเห็นแก่คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงตามความเหมาะสม
6. รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่สาคัญให้แก่คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบและ
พิจารณา โดยกรณีที่มีนัยสาคัญและมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ให้มีการรายงานอย่างเร่งด่วน
7. การปฏิบัติอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนด หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย รวมถึงการปฏิบัติตาม
ขอบเขตอานาจหน้าที่ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอานาจในการสั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้า
หน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็นในการประชุม หรือดาเนินการส่งเอกสาร
ที่พิจารณาเห็นว่าเกี่ยวข้องและจาเป็น
(5) ผู้บริหาร
ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทฯ มีผู้บริหารตามโครงสร้างองค์กรของบริษัท จานวนทั้งสิ้น
7 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง

1. นายอริชัย รักธรรม

กรรมการผู้จัดการ

2. นายสัจจะ สุขสงค์

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจมีเดีย

3. นายสมชาย ธีรธรรม

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

4. นายสมชาย ดารงเกียรติชัย

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจพลังงาน

5. นายสมชัย ว่องอรุณ

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจสุขภัณฑ์

6. นางสาวนิศารัตน์ แซ่หลี

ผู้อานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

7. นายพิทักษ์ วัยนิพิฐพงษ์

ผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
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หลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริษัทได้กาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบที่เป็นธรรมและสมเหตุผล
โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระความรับผิดชอบของกรรมการและสถานะการเงินของ
บริษัท และเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มเดียวกัน โดยกาหนดค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุมและสวัสดิการ
อนึ่ ง เพื่ อ ความเหมาะสมกั บ ขนาดของบริ ษั ท และกิ จ กรรม คณะกรรมการเห็ น ควรไม่ แ บ่ ง แยกเป็ น
คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยต่ า งๆ เช่ น คณะกรรมการสรรหา, คณะกรรมการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ประเภทของค่าตอบแทน
ค่าเบี้ยประชุม – ค่าสวัสดิการ

ปี 2558
จานวนราย
จานวนเงิน
12

1,900,000

ปี 2559
จานวนราย
จานวนเงิน
12

1,550,000

หมายเหตุ:
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 ได้มีมติกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2559 จานวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท ซึ่งในปี 2559 ได้จัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 15 ครั้ง
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
ประเภทของค่าตอบแทน
ค่าเบี้ยประชุม – ค่าสวัสดิการ

ปี 2558

ปี 2559

จานวนราย

จานวนเงิน

จานวนราย

จานวนเงิน

3

200,000

3

225,000

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ประเภทของค่าตอบแทน
ค่าเบี้ยประชุม – ค่าสวัสดิการ

ปี 2558

ปี 2559

จานวนราย

จานวนเงิน

จานวนราย

จานวนเงิน

28

24,207,481

28

24,292,839

ค่าตอบแทนอื่น
-ไม่ม-ี
- 19 -

บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จากัด (มหาชน) รายงานประจาปี 2559

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร
1.ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ
มีการกาหนดอย่างเหมาะสมด้วยความชัดเจนและโปร่งใส โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
โดยพิจารณาจากมาตรฐานกับระดับที่ปฏิบัติในอุตสาหกรรม และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง
ความเหมาะสมตามภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ ประกอบกับผลการดาเนินงานของกิจการ และผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานด้วย
2.ค่าตอบแทนผู้บริหาร
คณะกรรมการได้กาหนดหลั กเกณฑ์โ ครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นธรรม และสมเหตุผ ลกับผลการ
ดาเนิ น งานของกิ จ การ โดยกาหนดเทีย บเคีย งจากหลั กเกณฑ์ วิธี การ อัต ราการจ่ าย และผลการส ารวจ
ค่าตอบแทนของบริษัท ที่อยู่ในธุรกิ จอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยเปรียบเทียบกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมาย
ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการจะเป็นผู้พิจารณา คะแนนประเมินจากระดับผู้บังคับบัญชา และพิจารณา
การปรับอัตราค่าตอบแทนตามความเหมาะสม ในการปรับอัตราผลตอบแทนประจาปี โดยพิจารณาจากผล
การปฏิบัติงานรายบุคคล และผลการดาเนินงานของบริษัทประกอบ
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การปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติตามหลักการของการกากับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของ
ตลาดหลั กทรั พย์ แห่ งประเทศไทย โดยกาหนดให้ มีโ ครงสร้างและกระบวนการของความสั มพันธ์ระหว่าง
คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจะนาไปสู่การเจริญเติบโต
อย่างยั่งยืนของบริษัท ฯ พร้อมทั้งเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว และคานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่น โดยมี
ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งจะสามารถสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจ
ต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอซึ่งสามารถ
ตรวจสอบได้จากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยผู้ บริหารได้ใช้ความรู้ความสามารถ อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง และ
คานึงถึงคุณธรรมในการบริหารกิจการ โดยได้แบ่งเนื้อหาเป็น 5 หมวด ดังนี้
(1) สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ได้กาหนดนโยบายในการกากับกิจการโดยคานึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น คุ้มครองสิทธิของ
ผู้ถือหุ้นและอานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื่องต่างๆที่ตนเองสมควรได้รับ นอกเหนือจากสิทธิ
ที่กฎหมายกาหนดไว้ คณะกรรมการได้ดูแลและให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุมและความเห็นของ
คณะกรรมการในแต่ ล ะวาระ ตลอดจนข้ อ มู ล ทั้ ง หมดที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ ต้ อ งตั ด สิ น ใจในที่ ป ระชุ ม แก่ ผู้ ถื อ หุ้ น
เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม โดยได้เผยแพร่ข้อมูลลงใน Website ของบริษัทฯ พร้อมทั้ง
ได้ส่ งข้อมูลในรูป แบบเอกสารให้ผู้ ถือหุ้น ตามเวลาที่กาหนด ทั้งนี้ก่อนการประชุม คณะกรรมการจะชี้แจง
กฎเกณฑ์ ร ะเบี ย บข้ อ บั ง คั บ บริ ษั ท ฯ วาระการประชุ ม วิ ธี ก ารลงคะแนน การนั บ คะแนน และการใช้
บัตรลงคะแนนในการประชุม เพื่อสร้างความเข้าใจสาหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม เพื่อให้การประชุมดาเนิน
ไปอย่างเรียบร้อย โปร่งใส คณะกรรมการได้อานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และ
ออกเสียงอย่างเต็มที่ โดยมีการลงมติตามวาระ ในกรณีเลือกตั้งกรรมการบริษัท ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล มีการบันทึกมติที่ประชุมไว้อย่ างชัดเจน พร้อมทั้งคะแนนเสียง
ที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกๆ วาระ และส่งเสริมให้โอกาสผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและ
ตั้งคาถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้
(2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
ผู้ ถือหุ้ น ทุกราย ไม่ว่าจะเป็ น ผู้ ถือหุ้ นส่ ว นน้อย ผู้ ถือ หุ้ นรายใหญ่ที่ เป็นผู้ บริห าร และผู้ ถื อหุ้ น
ที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ คณะกรรมการได้ให้ความสาคัญและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้ นอย่างเท่าเทียม
และเป็นธรรม โดยการเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นผู้รับมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นในกรณีที่
ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ และให้สิ ทธิแก่ผู้ ถือหุ้ นในการออกเสี ยงลงคะแนนที่เท่าเทียมกัน คือ
หนึ่ งหุ้ น ต่อหนึ่ งเสี ย ง คณะกรรมการได้กาหนดให้ กรรมการบริ ษัทฯ และผู้ บริห ารเปิดเผยข้อ มูล เกี่ ยวกั บ
ส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อาจมีความ
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ขัดแย้ งของผลประโยชน์ หรือในวาระสาคัญ เช่น การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูล
เกี่ย วกับชื่อและความสัมพัน ธ์ของบุ คคลที่เกี่ยวโยง นโยบายการกาหนดราคา มูล ค่าของรายการ รวมทั้ง
ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายการดังกล่าว ให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน และในการลงมติจะใช้บัตร
ลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทากับบริษัท ฯ จะต้องไม่มีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจลงมติทาธุรกรรมดังกล่าว ในกรณีการแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
ได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน และได้กาหนดหลักเกณฑ์ข้อบังคับโดยแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร
พนักงานทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ให้เก็ บรักษาป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ใส่ตน
หรื อผู้ อื่น ในทางมิ ช อบ ซึ่งเป็ น การเอาเปรี ยบผู้ ถือหุ้ นอื่น เช่น การซื้ อขายหลั กทรัพย์โ ดยใช้ข้อมูล ภายใน
(Insider Trading) นอกจากนี้ ก รรมการ และผู้ บ ริห ารที่มี ห น้ า ที่ร ายงานการถือ ครองหลั กทรัพ ย์ ได้ จัด ส่ ง
รายงานดังกล่าวให้คณะกรรมการเป็นประจา
(3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริ ษัทฯ ได้ดูแลสิ ทธิของผู้ มีส่ ว นได้เสียที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่มีการละเมิดสิ ทธิของ
ผู้มีส่วนได้เสีย และจะชดเชยในกรณีผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ บริษัทฯ ได้พัฒนา
กลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างเสริมผลการดาเนินงานของบริษัทฯ เพื่อสร้างความเจริญ
มั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับกิจการ และเปิดเผยข้อมูลที่สาคัญที่เกี่ยวข้องให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบอย่างเพียงพอ
เพื่อให้สามารถทาหน้ าที่ในการมีส่วนร่วมดังกล่าวได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีมาตรการให้แจ้งเบาะแสต่อ
กรรมการอิ ส ระที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย ในประเด็ น เกี่ ย วกั บ การท าผิ ด กฎหมาย ความถู ก ต้ อ งของรายงาน
ทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณ ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียในระบบการกากับ
ดูแลกิจการมีห ลายกลุ่มด้ว ยกัน ที่ส าคัญ ได้แก่ ลู กค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ล งทุน เจ้าหนี้ คู่แข่ง
ผู้สอบบัญชีอิสระ สังคมชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ และภาครัฐ เป็นต้น
กลุ่มลูกค้า
บริ ษัท ฯ มีน โยบายในการปฏิ บั ติต่อ ลู กค้า ที่เป็น ธรรม ทั้งด้ าน ราคา และคุ ณภาพผลิ ตภั ณฑ์ของ
บริ ษัท ฯ มี การให้ ความรู้ ค วามเข้ าใจในผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ มี คุณ ภาพมาตรฐานของบริ ษั ทฯ ซึ่ง ได้ รั บการรั บรอง
มาตรฐานจากสานั กงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ., มอก.) มาตรฐาน ISO 9001:2008, ISO
14001:2004 และยังได้รับการรับรองมาตรฐานจากนานาประเทศ มีการรับประกันคุณภาพสินค้าและรับคืน
เมื่อสินค้าที่มีปัญหา เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค
กลุ่มพนักงาน
บริ ษัทฯ มีมาตรการและนโยบายส่ งเสริมดูแลความปลอดภัย สวัส ดิการ และสิ ทธิประโยชน์ของ
พนักงานตามกฎหมายในขั้นต้น และยังเพิ่มเติมสวัสดิการในส่วนอื่น เช่น มาตรการการรักษาความปลอดภัย
ในขณะปฏิบัติงาน เช่น มีรองเท้าเซฟตี้ ผ้ากันฝุ่น ฯลฯ และมีสวัสดิการให้ชุดแบบฟอร์มพนักงานประจาปี
มีห้ องพยาบาลพร้ อ มพยาบาลและนายแพทย์ป ระจ าโรงงาน มี การตรวจสุ ข ภาพประจาปี มี โ รงอาหาร
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ที่ถูกสุขอนามัย และน้ าดื่มสะอาดให้ พนั กงาน มีสิ ทธิประโยชน์อื่น เช่น บริการรถรับส่งพนักงานไป-กลั บ
มีกองทุนสารองเลี้ยงชีพ และประกันสังคมเพื่อดูแลพนักงานในระยะยาว นอกจากนี้ยังส่งเสริมพัฒนาบุคลากร
ของบริษัทฯ ให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดอบรมสัมมนาทั้งภายใน และภายนอกบริษัท
กลุ่มคู่ค้า
บริษัทฯ มีการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม ทั้งเรื่องราคาและคุณภาพของวัตถุดิบ สินค้า มีสัญญา
การส่ ง มอบที่ ต รงเวลา มี ร ะบบการบริ ห ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยการประกวดราคา หรื อ
เปรียบเทียบราคา ด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
กลุ่มผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ได้ป ฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้น โดยคานึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้ น
การมีส่วนแบ่งในกาไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้
มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็นสื่อกลางในการส่งเสริมให้ข้อมูลความเคลื่อนไหวของราคาหุ้น นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังเผยแพร่กิจกรรมทางด้านการตลาด การส่งเสริมการขายสินค้าของบริษัทฯ สาหรับผู้ถือหุ้นและ
นักลงทุนที่ Website ของบริษัทฯ และสามารถสอบถามข้อมูลโดยตรงได้ที่ทาการบริษัทฯ การอานวยความ
สะดวกในการเข้าร่ วมประชุมเพื่อใช้สิ ทธิออกเสี ยงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษั ท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกาหนดหรือการแก้ไข
ข้อบังคับ และหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ
กลุ่มเจ้าหนี้
บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ของบริษัทด้วยความรับผิดชอบซึ่งกันและกัน ดังจะเห็ นได้ว่าบริษัทฯ
ได้จ่ายชาระหนี้แก่เจ้าหนี้เป็นไปตามสัญญาเงื่อนไขทุกประการอย่างต่อเนื่อง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและกลุ่มชุมชน (CSR)
บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสาคัญที่จะร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ โดยดูแลด้าน
สิ่งแวดล้อมที่อาจจะมีผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่ใกล้โรงงาน ในเรื่องของการบาบัดน้าเสีย และมลภาวะทางด้าน
ฝุ่นละออง ทางบริษัทฯ ได้ทาการป้องกันมลภาวะโดยดาเนินการตามมาตรฐาน ISO14001:2004 ซึ่งสามารถ
ยืนยันในความมุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบต่อชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุ มชน โดยการบริจาคทาบุญ และช่วยเหลือกิจกรรมขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล ที่บริษัทตั้งอยู่เป็นประจาอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เป็นเจ้าภาพจัดทาบุญที่สานักงานกรุงเทพฯของบริษัทฯ โดยได้เชิญชวนกลุ่ม
ชุมชนที่อยู่อาศัยใกล้เคียงกับที่สานักงานกรุงเทพฯตั้งอยู่ มาร่วมทาบุญประจาปีทุกปีต่อเนื่องยาวนานมากกว่า
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10 ปี เนื่องในวันขึ้นปีใหม่เพื่อทาบุญใส่บาตรร่วมกันและสร้างความสมัครสมานสามัคคีในกลุ่มชุมชน และสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
ทั้งนี้ในปี 2559 บริษัทฯ ได้บริจาคมอบเครื่องสุขภัณฑ์ให้โรงพยาบาลหนองแค, มอบเครื่องสุขภัณฑ์ให้
เทศบาลตาบลไผ่ต่า, มอบเครื่องสุขภัณฑ์ให้โรงเรียนอย่างสม่าเสมอมีรายละเอียดสาหรับปีดังนี้
2 พฤศจิกายน 2559 – มอบเงินร่วมผ้ากฐินพระราชทานกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี
23 พฤศจิกายน 2559 – มอบสุขภัณฑ์ให้อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
28 พฤศจิกายน 2559 – มอบสุขภัณฑ์ให้เทศบาลไผ่ต่า
21 พฤศจิกายน 2559 – บริจาคสุขภัณฑ์ห้องน้าให้กับโรงเรียนราษฎร์ศรัทธาธรรม
(4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการได้ดาเนินการให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทาง
การเงิน และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินต่างๆ ตามข้อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การทาหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย
ผ่าน Website ของบริษัทฯ โดยได้ทาการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่าเสมอ ทั้งแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี นโยบายการกากับดูแลกิจการ นโยบายเกี่ยวกับการดูแล
สิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO14001:2004 และมีการตรวจสอบควบคุมอย่าง
ต่อเนื่อง คุณภาพของรายงานงบการเงินของบริษัทฯ ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเป็นไปด้วยความโปร่งใสเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
ในด้านการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ บริษัทฯ ได้ดาเนินการโดยกรรมการผู้จัดการ และได้แต่งตั้งผู้บริหารทา
หน้าที่เป็น หน่ วยงานรั บผิ ดชอบฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อสื่ อสารกับบุคคลภายนอก เช่น ผู้ถือ หุ้ น ผู้ล งทุน
สถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรม คณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน ซึ่งได้แสดงควบคู่กับ
รายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจาปี เปิดเผยบทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุด
ย่อย มีการกาหนดนโยบายให้ กรรมการต้องเปิดเผยรายงานการซื้อขายหุ้ นของบริษัทฯ ให้ทราบทุกครั้ง
รายงานจ านวนครั้ ง ของการประชุ ม และจานวนครั้ งที่ ก รรมการแต่ล ะท่ า นเข้า ร่ ว มประชุม ในปี ที่ผ่ านมา
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยระบุจานวน
เงินค่าตอบแทนในรายงานประจาปีด้วย
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(5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริษัทมีบทบาทสาคัญในการกากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการบริหารกิจการต่อผู้ถือหุ้น และเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ มีภาวะผู้นา
วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม บริหาร
ดูแลดาเนินกิจการของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายและมีจริยธรรม ตามแนวปฏิบัติดังนี้
1. โครงสร้างคณะกรรมการ
(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ผ่านความ
เห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนอย่างยุติธรรมของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม คณะกรรมการมี
จานวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน แต่ไม่เกิน 12 ท่าน ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการจานวน 12 ท่าน มี 4 ท่านเป็ น
กรรมการอิสระ
(2) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม
โดยในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ให้กรรมการคนที่อยู่ใน ตาแหน่งนาน
ที่สุด เป็นผู้ออกจากตาแหน่ง
(3) คุณสมบัติของกรรมการอิ สระของบริษัทฯเป็นผู้มีความรู้ความสามารถมีความเป็นอิสระอย่าง
แท้จริงเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัทฯซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการแล้ว
(4) คณะกรรมการได้พิจารณาประสิทธิภาพการทางานของกรรมการที่ดารงตาแหน่งหลายบริษัท
อย่างเหมาะสม เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคในการบริหารงานของบริษัทฯ
(5) ประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน แต่มีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ของแต่ละตาแหน่งไว้อย่างชัดเจน
ในอานาจดาเนินการของบริษัทฯ ซึ่งผู้บริหารดังกล่าวไม่มีอานาจเบ็ดเสร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ รวมทั้ง
อานาจที่มอบให้กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากกรรมการผู้จัดการ จะไม่สามารถอนุมัติ
รายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะ
อื่นใดกับบริษัทฯ
2. คณะกรรมการชุดย่อย
นอกเหนือจากการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และคณะกรรมการ
บริ ห ารความเสี่ ย งในปั จ จุ บั น บริ ษั ท ฯ ยั ง ไม่ มี ก ารจั ด ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน และ
คณะกรรมการสรรหา แต่ มี ก ระบวนการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน การสรรหา และบริ ห ารความเสี่ ย งผ่ า น
คณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบสารวจข้อมูลค่าตอบแทน การสรรหา ในอุตสาหกรรมเดียวกัน อีกทั้งการ
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ประเมินความเสี่ยงของกิจการในทุกด้าน โดนยึดหลักความระมัดระวังและปลอดภัยสูงสุด รวมทั้งพิจารณา
ผลการดาเนินงานของบริษัทประกอบด้วย
3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(1) คณะกรรมการ ได้มีการพิจารณา และให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สาคัญเกี่ยวกับการดาเนินงาน
ของบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์ และพันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ
รวมทั้งกากับ ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนินงานตามนโยบาย และแผนที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
(2) คณะกรรมการ ได้จัดให้ มีนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร
และให้ความเห็นชอบนโยบายตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดีที่ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด
(3) คณะกรรมการได้ ท าการพิ จ ารณา เรื่ อ งความขั ด แย้ ง ของผลประโยชน์ อ ย่ า งรอบคอบ
โดยเปิดเผยแสดงรายการที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาก่อนโดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ และเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจาปี เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างครบถ้วน
(4) คณะกรรมการได้จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดาเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และ
ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบนโยบาย โดยจัดให้มีผู้ตรวจสอบภายใน และที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย ที่เป็นผู้
มีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบการดาเนินงานให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการได้ให้นโยบายไว้
(5) คณะกรรมการก าหนดนโยบายด้ า นการบริ ห ารความเสี่ ย ง (Risk Management Policy)
ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้ฝ่ายจัดการประเมินความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบาย
และรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจา และมีการทบทวนระบบ หรือประเมินประสิทธิผลของการ
บริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งตามระดับความเสี่ยงที่เปลี่ยนไป รวมถึงการให้ความสาคัญกับสัญญาณ
เตือนภัยล่วงหน้า และรายการผิดปกติทั้งหลาย โดยเฉพาะความเสี่ยงทางด้านการเงินของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ ได้บริหารความเสี่ยงโดยการทา Forward Contract เพื่อป้องกันความเสี่ยงจาก
ความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง
4. การประชุมคณะกรรมการ
บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ให้ มี ก าหนดการประชุ ม คณะกรรมการเป็ น การล่ ว งหน้ า และแจ้ ง ก าหนด
การประชุมดังกล่าวให้กรรมการแต่ละคนทราบ เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้
บริษัทฯ จะกาหนดการประชุมกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง มีการรายงานความคืบหน้าผลการ
ดาเนิ นงานเสนอให้คณะกรรมการทราบทุกเดือน เพื่อคณะกรรมการสามารถกากับควบคุม และดูแลการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่อง กรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระที่จะนาเสนอเรื่องเข้าสู่วาระ
การประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อที่จะได้ชี้แจงสารสนเทศ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง
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5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอยู่เสมอเพื่อพิจารณาผล
การปฏิบัติงาน และปัญหาเพื่อการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้
6. ค่าตอบแทน
บริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานการ
จ่ายค่าตอบแทนของบริษัทในธุรกิจเดียวกันซึ่งอยู่ในรูปของเงินเดือน โบนัส โดยขึ้นอยู่กับผลการดาเนินงานของ
บริษัท และผู้บริหารแต่ละท่านเพื่อให้ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารมีความเหมาะสมและโปร่ งใส
บริษัทฯ กาหนดให้ค่าตอบแทนของคณะกรรมการต้องนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติ
เป็นรายปี
7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
บริ ษัทฯ ได้มีการพัฒ นากรรมการ และผู้ บริห ารในการเข้าร่ว มอบรมในระบบการกากับดูแล
กิจการของบริษัท เช่นกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการ เพื่อให้มีการปรับปรุงพัฒนา
งานอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการจัดให้ไปอบรมตามสถาบันภายนอก มีการจัดทาโครงการสาหรับพัฒนาผู้บริหาร
และมีการติดตามรายงานเป็นประจาทุกปีถึงสิ่งที่ได้ทาไปพร้อมไปกับการพิจารณาแผนสืบทอดงาน ซึ่งเป็น
การเตรียมพร้อม ในกรณีทกี่ รรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
1. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ นาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของ
บริษัทฯ ไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือเพื่อประโยชน์แ ก่บุคคลอื่นใด ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
2. ห้ามมิให้กรรมการ (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ผู้บริหาร (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะ) พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบ
ต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อทาการซื้อ
ขาย เสนอซื้อ เสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อ หรือเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะได้มี การเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าการกระทาดังกล่าว
จะกระทาเพื่อ ประโยชน์ ต่อ ตนเองหรื อผู้ อื่น หรื อเพื่อ ให้ ผู้ อื่น กระท าดังกล่ าวโดยตนได้ รับประโยชน์
ตอบแทน ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกลงโทษตามมาตรการทางวินัยของบริษัทฯ
3. บริ ษั ท ฯ ได้ ด าเนิ น การแจ้ ง ให้ ผู้ บ ริ ห ารเข้ า ใจ และรั บ ทราบภาระหน้ า ที่ ใ นการรายงานการถื อ ครอง
หลั ก ทรั พ ย์ ใ นบริ ษั ท ฯ ของตนเอง คู่ ส มรส และบุ ต รที่ ยั ง ไม่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะ ตลอดจนการรายงาน
การเปลี่ ย นแปลงการถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย์ ต่ อ ส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
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ตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกาหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535
ทั้ง นี้ บริ ษั ทฯ ได้ แจ้ ง ให้ กรรมการ ผู้ บ ริ ห าร พนัก งาน และลู กจ้ า งของบริษั ท ฯ ทราบเกี่ ยวกั บ
ข้อกาหนดข้างต้น รวมทั้งการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบ
การเงินให้แก่สาธารณชนทราบ
บุคลากร
จานวนบุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้น จานวน 227 คน แบ่งเป็น
พนักงานฝ่ายสานักงาน 73คน และพนักงานฝ่ายโรงงาน 154 คน ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
พนักงาน
คน
ฝ่ายสานักงาน
73
ฝ่ายโรงงาน
154
รวม
227
การควบคุมภายใน
จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 ส่วน ประกอบด้วย
1. องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational Control and Environmental Measure)
2. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure)
3. การควบคุมปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (Management Control Activities)
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication Measure)
5. ระบบการติดตาม (Monitoring)
คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ในด้านการเงิน การดาเนินงาน การกากับ
ดูแล การปฏิบัติตาม และเรื่องการธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคล
ดังกล่าว อย่างเพียงพอและเหมาะสมแล้ว
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิ หลังหัก
เงินสารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจาเป็น
อื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้น ไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานตามปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสาคัญ และ
ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี 2559 เพื่องดจ่ายเงิน
ปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดาเนินงานของปี 2559
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ลักษณะความสัมพันธ์และรายการระหว่างกัน
ในปี 2559 บริษัทฯ มีการทารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้
บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง
นางจิราวัธน์ ว่องอรุณ

นางสาวรัตนา ว่องอรุณ

นายสมชัย ว่องอรุณ

ความสัมพันธ์

ลักษณะ
รายการ
ค่าเช่า

- เป็นญาติสนิทของนายสม
ชัย ว่องอรุณ ซึ่งดารง
ตาแหน่งกรรมการบริษัท
และถือหุ้นในบริษัทฯ

- เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
(ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2559
นางสาวรัตนา ว่องอรุณ
ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
ส่งผลให้สิ้นสุดความสัมพันธ์
ในการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กัน)
- เป็นกรรมการบริษัท และผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ

มูลค่า
ความจาเป็นและความ
(บาท)
สมเหตุสมผลของรายการ
1,515,789.48 - บริษัทฯ เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้ง
ป้ายโฆษณาสินค้าของบริษัทฯ
อัตราค่าเช่า เดือนละ 0.13 ล้าน
บาท ซึ่งอัตราค่าเช่าดังกล่าว
เป็นไปตามราคาตลาด และ
สามารถเทียบเคียง
ได้กับอัตราค่าเช่าของผู้ให้เช่า
เจ้าหนี้อื่น 240,000.00 รายอื่นที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกัน
- ค่าเช่าป้ายโฆษณาที่บริษัทฯ
ค้างชาระในปี
ดอกเบี้ยจ่าย 375,000.00 - บริษัทฯ กู้ยืมเงินระยะสั้นใน
วงเงิน 12.5 ล้านบาท เพื่อใช้
เป็นเงินทุนหมุนเวียน ในอัตรา
ดอกเบี้ยที่ต่ากว่าในตลาดเงิน
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เงินทด
รองรับ

561,411.92 - รับคืนเงินทดรองที่นายสมชัย
ว่องอรุณได้สารองจ่ายสาหรับ
ค่าใช้จ่ายในบริษัทฯ

บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จากัด (มหาชน) รายงานประจาปี 2559

การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ
(Management Discussion and Analysis : MD&A)
ภาพรวมของการดาเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสาคัญ
ในปี 2559 บริ ษัท ฯ มีก ารเปลี่ ย นแปลงโดยการขยายธุรกิจ ออกเป็น 3 หน่ว ยธุ รกิจ ได้แก่ ธุรกิ จ
จาหน่ายวัสดุก่อสร้าง ธุรกิจผลิตและจาหน่ายเครื่องสุขภัณฑ์ และธุรกิจด้านสื่อและการประชาสัมพันธ์ มีรายได้
จากการขายและบริการของทุกหน่วยธุรกิจที่เกิดขึ้นในปีเท่ากับ 122.89 ล้านบาท ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปี
2558 ที่ มี ร ายได้ จ ากการขายเท่ า กั บ 124.89 ล้ า นบาท จากหน่ ว ยธุ ร กิ จ เดี ย วคื อ การผลิ ต และจ าหน่ า ย
เครื่องสุขภัณฑ์ ทั้งนี้ในปี 2559 ธุรกิจผลิตและจาหน่ายเครื่องสุขภัณฑ์ยังคงเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ คิดเป็น
ยอดรายได้เท่ากับ 112.68 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 91.69 ของรายได้จากการขายและบริการ ยอดรายได้
จากการขายในปี 2559 ที่ลดลง ส่วนหนึ่งเกิดจากการชะลอตัวของธุรกิจผลิตและจาหน่ายเครื่องสุขภัณฑ์
สาหรับรายได้จากธุรกิจใหม่ทั้ง 2 ธุรกิจ เกิดขึ้นในไตรมาสที่ 4 ของปี 2559 ได้แก่ รายได้จากธุรกิจ
จาหน่ายวัสดุก่อสร้าง 9.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.72 ของรายได้จากการขายและบริการ และรายได้จาก
ธุรกิจสื่อและประชาสัมพันธ์ 0.72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.59 ของรายได้จากการขายและบริการตามลาดับ
ในปี 2559 สถานการณ์ตลาดส่งออกของธุรกิจหลัก คือ การจาหน่ายเครื่องสุขภัณฑ์ยังเผชิญคู่แข่ง
รายสาคัญคือคู่แข่งจากประเทศจีน ซึ่งครองสัดส่ วนการส่งออกเครื่องสุขภัณฑ์เกือบครึ่งหนึ่งของตลาดส่งออก
ทั้งหมด เป็นผลจากนโยบายด้านราคาของผู้ผลิตในจีน ทาให้ยอดการส่งออกในปี 2559 ลดลงเหลือ 42.25
ล้านบาท จากปี 2558 ที่มียอดส่งออกจานวน 50.51 ล้านบาท หรือคิดเป็นยอดส่งออกลดลงร้อยละ 16.35
สาหรับตลาดในประเทศ เมื่อพิจารณาสถานการณ์ของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัย
หนึ่งที่กระทบต่อธุรกิจเครื่องสุขภัณฑ์พบว่าในปี 2559 ตลาดอสังหาริมทรัพย์มีการหดตัวจากปี 2558 ในด้าน
อุปทานที่อยู่อาศัยในประเทศมีจานวนที่อยู่อาศัยสร้างใหม่ในปี 2559 จานวน 96,526 หน่วย หรือลดลงร้อยละ
7.8 เมื่อเทียบกับจานวนที่อยู่อาศัยสร้างใหม่ในปี 2558 จานวน 104,056 หน่วย ส่วนในด้านอุปสงค์พิจารณา
จากสถานการณ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปปล่อยใหม่ ภาพรวมในปี 2559 มีมูลค่าประมาณ 586,050 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 เมื่อเทียบกับปี 2558 โดยเพิ่งมีการฟื้นตัวของการปล่อยสินเชื่อในไตรมาส 4 จากยอด
สินเชื่อปล่อยใหม่เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 16.9 เมื่อเทียบกับในไตรมาสที่ 3
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปัจจัยด้านตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยรวมจะหดตัว แต่ภาพรวมของอุตสาหกรรม
เครื่องสุขภัณฑ์ในประเทศของปี 2559 มีทิศทางการเติบโต จากข้อมูลของสานักงานสถิติอุตสาหกรรมระบุว่า
การเติบ โตของอุตสาหกรรมเครื่องสุขภัณฑ์ในประเทศสู งขึ้นร้อยละ 13.82 เมื่อเทียบกับปี 2558 แต่ยอด
จาหน่ายเครื่องสุขภัณฑ์ในประเทศของบริษัทฯ ในปี 2559 มียอดขายรวม 70.42 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน
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ที่มียอดขาย 74.38 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.32 บ่งชี้ว่าบริษัทฯ มีความสามารถในการแข่งขันที่ลดลง โดย
มีข้อจากัดสาคัญในเรื่องของผลิตภัณฑ์และช่องทางการจัดจาหน่ายของธุรกิจสุขภัณฑ์
บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จากัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงข้อจากัดดังกล่าวในธุรกิจสุขภัณฑ์จึงได้ปรับ
โครงสร้างของหน่วยธุรกิจโดยการตั้งบริษัทย่อยสาหรับหน่วยธุรกิจสุขภัณฑ์ คือ บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์
(ประเทศไทย) จากัด และเริ่มดาเนินการปรับธุรกิจหลักของบริษัทฯ ให้เป็นการจาหน่ายวัสดุก่อสร้าง เพื่อขยาย
สายผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายมากขึ้น และเสริมในเรื่องของช่องทางการจัดจาหน่าย พร้อมกับจัดตั้ง
บริษัทย่อย สตาร์ มีเดีย กรุ๊ป จากัด ทาธุรกิจด้านสื่อและการประชาสัมพันธ์ เสริมเรื่องช่องทางการสื่อสาร
การตลาดของธุรกิจหลักอีกช่องทางหนึ่ง
โดยธุรกิจด้านจาหน่ายวัสดุก่อสร้าง มีรายได้จากการจาหน่ายวัสดุก่อสร้างที่เป็นสายเคเบิลใยแก้ ว
ในไตรมาสที่ 4 ของปี จานวน 9.49 ล้านบาท เป็นรายได้ครั้งแรกของหน่วยธุรกิจหลังจากที่มีการปรับโครงสร้าง
หน่วยธุร กิจ ซึ่งเป็นช่ว งที่ภาคเอกชนเริ่มกลับมาลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐานหลังจากภาวะซบเซาใน 3
ไตรมาสแรกของปี แนวโน้มการฟื้นตัวในปี 2560 จะสนับสนุนการขยายการลงทุนและรายได้จากหน่วยธุรกิจนี้
สาหรับภาพรวมของสถานการณ์ธุรกิจด้านสื่อและประชาสัมพันธ์ในปี 2559 งบประมาณการใช้สื่อ
โฆษณาในปีปรับตัวลดลงในภาพรวมร้อยละ 8.50 โดยงบประมาณสื่อโฆษณารูปแบบเดิมปรับลดลงมากกว่า
ร้อยละ 10 ยกเว้นสื่อนอกบ้านที่มีอัตราเติบโตมากกว่า ปีก่อนถึงร้อยละ 17.69 รายได้ของหน่วยธุรกิจสื่อและ
การประชาสัมพันธ์ป้ายโฆษณาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตที่เพิ่งได้ทาสัญญาเช่าในเดือนสุดท้ายของปี จึงเป็นไปตาม
เป้ า หมายของบริ ษัท ฯ และทิ ศทางการฟื้ นตั ว ของตลาดสื่ อ โฆษณาในปี 2560 จะสนับ สนุ นการขยายตั ว
ของธุรกิจด้านสื่อและการประชาสัมพันธ์ของบริษัท
นโยบายของบริ ษัทฯ ในปี 2560 จะเพิ่มการกระจายความเสี่ ยงจากธุรกิจเดิมที่เป็นการผลิ ตและ
จาหน่ายเครื่องสุขภัณฑ์สู่การขยายตัวไปยังธุรกิจจาหน่ายวัสดุก่อสร้างและบริการด้านวิศวกรรมและธุรกิจ
ด้านสื่อและการประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะเป็นการสนั บสนุนข้อจากัดของธุรกิจสุขภัณฑ์ และในปี 2560 บริษัทฯ
จะเพิ่มการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปยังธุรกิจอื่นที่มีศักยภาพในการหนุนเสริมกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ
และสามารถสร้างกระแสเงินสดให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่อง
ผลการดาเนินงานและความสามารถในการทากาไร
รายได้
รายได้ในปี 2559 ยังคงมาจากธุร กิจการผลิ ตและจาหน่ายเครื่องสุ ขภัณฑ์เป็นหลักจานวน 112.68
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.69 ของรายได้จากการดาเนินงาน และจากการขยายการลงทุนไปยังหน่วยธุรกิจ
ใหม่ คือ การจาหน่ายวัสดุก่อสร้าง ทาให้มีรายได้เข้ามาในไตรมาสที่ 4 จานวน 9.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
7.72 และธุรกิจด้านสื่อและประชาสัมพันธ์ มีรายได้เข้ามาครั้งแรกในเดือนธันวาคม 2559 จานวน 0.72 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 0.59 ของยอดรายได้จากการขายและบริการที่เกิดขึ้นในปี
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ยอดขายของธุรกิจเครื่องสุขภัณฑ์ในปี 2559 มียอดขายรวม 112.68 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 ที่มี
ยอดขาย 124.89 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9.47 โดยยอดขายที่เป็นยอดส่งออกในปี 42.25 ล้านบาท ลดลง
จากปีก่อนที่ 50.51 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 16.35
สาหรับยอดขายในประเทศในปี 2559 มียอดขายรวม 70.42 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนที่มียอดขาย
ในประเทศ 74.38 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.32 แม้ว่ามีปัจจัยสนับสนุนด้านการเติบโตของอุตสาหกรรม
เครื่องสุขภัณฑ์ภายในประเทศของปีที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ 13.82 แต่จากสถานการณ์ความรุนแรง
ของการแข่งขัน ทาให้บริษัทฯ ยังมีข้อจากัดในด้านช่องทางการตลาดและช่องทางการจาหน่าย
ในปี 2559 มียอดขายจากธุรกิจใหม่ คือ ธุรกิจจาหน่ายวัสดุก่อสร้างจานวน 9.49 ล้านบาท จากการ
จาหน่ายวัสดุก่อสร้างในไตรมาสที่ 4 ของปี และรายได้จากธุรกิจด้านสื่อและประชาสัมพันธ์ 0.72 ล้านบาท
จากค่าเช่าป้ายโฆษณาในตัวเมืองภูเก็ตในเดือนธันวาคมเป็นรายได้เดือนแรกของการทาธุรกิจ โดยบริษัทฯ
อยู่ในระหว่างขยายการลงทุนในสองธุรกิจใหม่เพื่อสนับสนุนยอดขายของธุรกิจเครื่องสุขภัณฑ์และเพิ่มช่องทาง
รายได้หลักของบริษัทฯ
สาหรับปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้อื่น เท่ากับ 10.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่มียอดรายได้อื่น
เท่ากับ 3.88 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 164.69
กาไรขั้นต้น
ปี 2559 บริษัทฯ มีกาไรขั้นต้น 49.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่มีกาไรขั้นต้น 46.95 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.70 เนื่องจากต้นทุนขายของเครื่องสุขภัณฑ์ที่เป็นธุรกิจหลักลดลงโดยมีอัตราต้นทุนขาย
ของเครื่ อ งสุ ข ภั ณ ฑ์ ใ นปี 2559 ร้ อ ยละ 59.61 ลดลงจากปี ก่ อ นที่ มี อั ต ราต้ น ทุ น ขายร้ อ ยละ 62.41
จากประสิทธิภาพของการผลิตและการควบคุมต้นทุนด้านค่าแรงที่ดีขึ้น
บริ ษัทฯ มีกาไรขั้น ต้น และอัตรากาไรขั้นต้นจากธุร กิจใหม่ คือ ธุรกิจ จาหน่ ายวัส ดุ ก่อสร้ าง 0.55
ล้านบาท หรือร้อยละ 5.75 ส่วนธุรกิจสื่อและประชาสัมพันธ์มีกาไรขั้นต้น 0.38 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรา
ร้อยละ 52.96
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ในปี 2559 มีค่าใช้จ่ ายในการขาย 37.74 ล้ านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่ 35.50 ล้ านบาท หรือ
เพิ่มขึ้น ร้ อยละ 6.30 เนื่ องจากการเพิ่มขึ้น ของต้นทุนค่าขนส่ ง ส่ ว นค่าใช้จ่ายบริห ารในปี 2559 มีจานวน
142.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่ 41.76 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 241.04 โดยค่าใช้จ่ายที่เป็น
สาระสาคัญ คือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการขาดทุนจากการตีราคาแม่แบบสุขภัณฑ์ จานวน 79.41 ล้านบาท
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ขาดทุนจากการดาเนินงาน
ปี 2559 บริษัทฯ ขาดทุนจากการดาเนินงาน 130.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่มียอดขาดทุน
จากการดาเนินงาน 30.31 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนจากการดาเนินงานเพิ่มขึ้น 100.02 ล้านบาท หรือร้อยละ
330.64 ซึ่งเป็นผลมาจากการขาดทุนจากการตีราคาแม่แบบสุขภัณฑ์ และจากการขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่
ในไตรมาสที่ 4
ต้นทุนทางการเงิน
ปี 2559 บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงิน 13.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.45 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ
3.46 จากภาระหนี้สินหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น
กาไรขาดทุนสุทธิ
ในปี 2559 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 133.64 ล้านบาท จากการขาดทุนจากการตีราคา
แม่แบบสุขภัณฑ์ 79.41 ล้านบาท โดยยอดขาดทุนสุทธิในปี 2558 เท่ากับ 43.10 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้น
90.54 ล้านบาท หรือร้อยละ 210.06 โดยอัตราขาดทุนสุทธิในปี 2559 เท่ากับติดลบร้อยละ 100.36 โดยในปี
2558 มีอัตราขาดทุนสุทธิเท่ากับติดลบ 33.47 ซึ่งบริษัทฯ ยังไม่สามารถลดขาดทุนจากปีก่อน อีกทั้งยังเกิด
ผลกระทบจากการขาดทุนในการตีราคาแม่แบบสุขภัณฑ์ลดลง ทาให้อัตราขาดทุนสุทธิในปี 2559 สูง ทาให้มี
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับติดลบร้อยละ 351.22 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น
เท่ากับติดลบร้อยละ 36.77

วิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัท
สินทรัพย์รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 330.61 ล้านบาท ในปี 2558 รวมเท่ากับ 399.51
ล้านบาท ลดลง 68.90 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 17.25 โดยมีสินทรัพย์ที่ลดลงในสาระสาคัญ คือ มูลค่า
แม่แบบสุขภัณฑ์ลดลงจาก 161.80 ล้านบาทในปี 2558 เป็นเท่ากับ 41.74 ล้านบาทในปี 2559 เนื่องจากการ
ประเมินราคาใหม่ของแม่แบบสุขภัณฑ์จากวิธีราคาทุนเป็นมูลค่ายุติธรรม
สิ น ทรั พ ย์ ห มุ น เวี ย นของบริ ษั ท ฯในปี 2559 เท่ า กั บ 223.46 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น จากปี 2558 ที่ มี
สินทรัพย์ หมุน เวียนเท่ากับ 161.81 ล้ านบาท โดยมาจากรายการสาคัญที่เพิ่มขึ้น คือ เงินสดเพิ่มขึ้น 9.31
ล้านบาท เงินลงทุน ชั่ว คราวเพิ่มขึ้น 20.28 ล้านบาท และสิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 22.84 ล้านบาท
สาหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนปี 2559 มียอดเท่ากับ 107.15 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 ที่มียอดสินทรัพย์
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ไม่ห มุน เวียนเท่ากับ 237.70 ล้ านบาท จากรายการส าคัญ คือ การตีราคาแม่แบบสุ ขภัณฑ์ล ดลง 130.43
ล้านบาท
ในปี 2559 ตัดค่าเสื่อมราคา 15.46 ล้านบาท และตัดจาหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน
7.23 ล้านบาท
หนี้สินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 383.59 ล้านบาท เทียบกับปี 2558 มีหนี้สินรวม
376.39 ล้ านบาท เพิ่มขึ้น 7.20 ล้ านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.91 เป็นหนี้สิ นหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น 33.05
ล้านบาท ที่มียอดหนี้ สิน หมุน เวียนในปี 2558 เท่ากับ 311.30 ล้านบาท เป็น 344.36 ล้านบาทในปี 2559
เพื่อนามาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจสุขภัณฑ์เดิม
บริ ษัทฯ มีย อดเงิน เบิกเกิน บัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 2.72 ล้านบาท
คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.49 เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง 11.12 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ
26.87 ภาระผูกพัน ผลประโยชน์ ของพนักงานในปี 2559 ลดลงจากปี 2558 เท่ากับ 3.13 ล้านบาทคิดเป็น
ลดลงร้อยละ 26.02 โดยไม่มีภาระหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสาหรับปี
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ 52.98 ล้านบาท ในปี 2558 มีส่วนของ
ผู้ถือหุ้นเท่ากับ 23.12 ล้านบาท ลดลงเท่ากับ 76.10 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิในปี 2559
เท่ากับ 133.64 ล้านบาท และมีการตัดจาหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีมูลค่าสินทรัพย์ 7.23 ล้านบาท โอนกลับ
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 128.59 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการประเมินราคาสินทรัพย์ใหม่
ในปี 2559 บริ ษั ท ฯ มี อั ต ราหนี้ สิ น ต่ อ ส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น เท่ า กั บ ติ ด ลบ 7.24 เท่ า เที ย บกั บ ปี 2558
มีอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 16.28 เท่า บริษัทฯ มีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นในปี 2559 เท่ากับติดลบ
0.23 บาทต่อหุ้น เทีย บกับในปี 2558 ที่มีมูล ค่าตามบัญชีต่อหุ้นเท่ากับ 1.09 บาทต่อหุ้ น มีผ ลมาจากการ
ขาดทุนสุทธิในปี ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ลดลงและจากการตัดจ่ายและการโอนกลับส่วนเกินทุน
จากการตีราคาสินทรัพย์
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
ส่ ว นเกิ น ทุน จากการตีร าคาสิ น ทรัพ ย์ คือ ส่ ว นเกิ นทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคาร และอุ ปกรณ์
ส่ว นเกิน ทุน จากการตีราคาสิน ทรั พย์ ดังกล่ าว จะทยอยตัดจาหน่ายโดยใช้วิธีเส้ นตรงตามอายุการใช้งาน
ที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์นั้น
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2559
ยอดคงเหลือต้นปีสุทธิจากหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
บวก : ตีราคาเพิ่ม
หัก : การตัดจาหน่าย
โอนกลับส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
ผลกระทบของภาษีเงินได้
ยอดคงเหลือปลายปี

46.59
0.00
(7.23)
(51.02)
11.65
-

(หน่วย: ล้านบาท)
2558
192.83
0.00
(54.21)
(128.59)
36.56
46.59

ในปี 2559 ไม่มีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์เนื่องจากมีการตัดจาหน่ายในปีและโอนกลับ
ส่วนเกินทุน ทาให้ยอดส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์คงเหลือปลายปีเป็นศูนย์
ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์
ในปี 2559 บริษัทฯ มีอัตราการหมุนของสินทรัพย์ถาวรเท่ากับ 0.76 เท่า เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับในปี
2558 ที่ 0.39 เท่า มีอัตราการหมุนของสินทรัพย์รวมเท่ากับ 0.34 เท่า เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับในปี 2558 ที่ 0.26
เท่า เนื่องจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลงมีจานวนลดลง 130.67 ล้านบาทจากการปรับนโยบายในการตีราคา
สินทรัพย์ถาวร
อัตราส่วนหมุนเวียนของลูกหนี้การค้าในปี 2559 เท่ากับ 3.58 เท่า (ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 106 วัน)
ในปี 2558 เท่ากับ 4.54 เท่า (ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 81 วัน) โดยมีอัตราหมุนเวียนของลูกหนี้การค้าต่ากว่า
ปีก่อน 0.96 เท่า และมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยสูงขึ้น 21 วัน ส่วนอัตราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือในปี 2559
เท่ากับ 0.58 เท่า (ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย 617 วัน) โดยมีอัตราหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือในปี 2558
เท่ากับ 0.68 เท่า (ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย 530 วัน) มีอัตราหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือต่ากว่าปีก่อน 0.10
เท่า และมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 87 วัน สาหรับอัตราหมุนเวียนเจ้าหนี้เฉลี่ยในปี 2559 เท่ากับ
5.22 เท่า (ระยะเวลาชาระหนี้เฉลี่ย 69 วัน) ในปี 2558 เท่ากับ 4.31 เท่า (ระยะเวลาชาระหนี้เฉลี่ย 84 วัน)
โดยมีอัตราหมุนเวียนของเจ้าหนี้เพิ่มขึ้น 0.91 เท่า และมีระยะเวลาชาระหนี้เฉลี่ยลดลง 15 วัน ซึ่งบริษัทมี
Cash Cycle ในปี 2559 เท่ ากั บ 649 วัน เพิ่ม ขึ้น จากปี 2558 ที่ เท่ ากั บ 526 วั น คิดเป็น เพิ่ มขึ้ น 123 วั น
สาเหตุหลักเกิดจากการบริหารสินค้าคงเหลือของธุรกิจเครื่องสุขภัณฑ์มีประสิทธิภาพลดลง เนื่องจากสภาวะ
การแข่งขันทั้งในตลาดส่งออกและตลาดในประเทศ บริษัทฯ ได้เร่งดาเนินการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจใหม่
เพื่อลดข้อจากัดด้านช่องทางการจาหน่ายและช่องทางการตลาด และบริหารให้อัตราการหมุนเวียนของสินค้า
คงเหลือและยอดขายเพิ่มขึ้น
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วิเคราะห์งบกระแสเงินสด สภาพคล่อง และความเพียงพอของเงินทุน
สภาพคล่อง
การดาเนินงานของบริษัทฯ ประสบภาวะขาดทุนในปี 2557 ขาดทุนสุทธิ 24.10 ล้านบาท ปี 2558
ขาดทุนสุทธิ 43.10 ล้านบาท และปี 2559 ขาดทุนสุทธิ 113.64 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียน
ใช้ในกิจการสาหรับปี 2559 ตามรายงานของงบกระแสเงินสด ดังนี้
กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน
ในปี 2559 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดาเนินงาน 70.27 ล้านบาท เทียบกับในปี 2558
ที่มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดาเนินงาน 42.49 ล้านบาท คิดเป็นเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดาเนินงานเพิ่มขึ้น
27.90 ล้านบาท โดยมีขาดทุนจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน
ในปี 2559 เท่ากับ 21.41 ล้านบาท ในปี 2558 เท่ากับ 6.09 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนเพิ่มขึ้น 15.32 ล้านบาท
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดาเนินงานในปี 2559 ที่ทาให้กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น ได้แก่ มีลูกหนี้
การค้าและลูกหนี้ อื่น เพิ่มขึ้น 0.19 ล้ านบาท และรายการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน
ในปี 2559 ที่ทาให้กระแสเงินสดลดลง ได้แก่ สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 11.64 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เพิ่มขึ้น 22.82 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าลดลง 6.91 ล้านบาท และหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 0.74 ล้านบาท
โดยในปี 2559 บริษัทฯ จ่ายภาษีนิติบุคคล 2.34 ล้านบาท
ผลกระทบสาคัญต่อกระแสเงินสดจากการดาเนินงานในปี 2559 ที่ทาให้เงินสดลดลง คือ รายการ
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ 133.64 ล้านบาท และผลกระทบสาคัญที่ทาให้เงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานเพิ่มขึ้น
คือ รายการขาดทุนจากการตีราคาแม่แบบสุขภัณฑ์ 79.41 ล้านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ในปี 2559 บริ ษัทฯ มีเงิน สดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 35.59 ล้านบาท เทียบกับปี 2558 ที่มี
เงิ น สดสุ ท ธิ ใ ช้ ไ ป 17.32 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น เงิ น สดสุ ท ธิ ใ ช้ ไ ปในกิ จ กรรมลงทุ น เพิ่ ม ขึ้ น 18.27 ล้ า นบาท
ประกอบด้วยเงินสดลดลงในเงินฝากที่ติดภาระค้าประกัน 0.11 ล้านบาท เงินสดลดลงจากการซื้อเงินลงทุน
ชั่ว คราว (สุ ทธิ ) 20 ล้ า นบาท เงิ น สดลดลงจากการลงทุน ในสิ น ทรั พ ย์ ระหว่ า งก่ อ สร้ าง 15.26 ล้ า นบาท
และเงินสดลงทุนจาการลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 0.22 ล้านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ในปี 2559 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 115.17 ล้านบาท เทียบกับปี 2558 ที่มี
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 60.40 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 54.77 ล้านบาท โดยรายการ
กระแสเงินสดที่เกิดขึ้นในกิจกรรมจัดหาเงินสาหรับปี 2559 ประกอบด้วย เงินสดเพิ่มขึ้นจากเงินเบิกเกินบัญชี
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และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 2.72 ล้านบาท เงินสดลดลงจากการจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
บุคคลและกิจ การที่เกี่ยวข้องกัน 12.50 ล้านบาท เงินสดเพิ่มขึ้นจากเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น 50.79 ล้ านบาท
เงินสดลดลงจากการจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 9.25 ล้านบาท เงินสดลดลงจากการจ่าย
ต้นทุนทางการเงิน 13.12 ล้านบาท และเงินสดเพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 96.58 ล้านบาท
จากการวิเคราะห์ กระแสเงิน สดข้างต้นจะเห็ นได้ว่ามีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินเข้ามา
ทั้งจากในหนี้สินระยะสั้นที่เป็นเงินทุนหมุ นเวียนให้แก่กิจกรรมดาเนินงาน และจากส่วนทุนที่จะเป็นเงินทุน
หมุนเวียนในกิจกรรมดาเนินงานและเป็นกระแสเงินสดจ่ายในกิจกรรมลงทุนของปีต่อไป อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ
ต้องบริหารและควบคุมกระแสเงินสดในกิจกรรมดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพโดยการลดสินค้าคงเหลือให้อยู่ใน
ระดับที่เหมาะสม เพื่อลดการใช้แหล่งเงินทุนที่เป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นลงซึ่งจะทาให้เกิดสภาพคล่องของบริษัทฯ
เพิ่มขึ้น และส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อกาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ของบริษัทฯ
ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่จะมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดาเนินงานในอนาคต
บริ ษั ท ฯ ได้ เ พิ่ ม โครงสร้ า งขององค์ ก รเป็ น หน่ ว ยธุ ร กิ จ 3 ส่ ว น ได้ แ ก่ ธุ ร กิ จ ผลิ ต และจ าหน่ า ย
เครื่องสุขภัณฑ์ ธุรกิจจาหน่ายวัสดุก่อสร้างและบริการด้านวิศวกรรมและธุรกิจด้านสื่อและประชาสัมพันธ์
ซึ่งธุรกิจจาหน่ายวัสดุก่อสร้างและบริการด้านวิศวกรรมและธุรกิจด้ านสื่อและประชาสัมพันธ์ได้เข้ามาเสริม
ธุรกิจหลักเดิมที่เป็นธุรกิจเครื่องสุขภัณฑ์เพียงอย่างเดียวในแง่ของการสนับสนุนช่องทางการตลาดและช่องทาง
การจัดจาหน่าย นอกจากนี้ยังช่วยทาให้บริษัทฯ มีช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์สินค้าและแบรนด์ของ
บริษัทออกไปสู่ตลาดได้โดยใช้ต้นทุนต่า พร้อมกับการกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพารายได้ในธุรกิจเดียวให้มี
ช่องทางรายได้ที่ห ลากหลายมากขึ้น นโยบายและกลยุทธ์ในการบริห ารของบริษัทฯ จะขึ้นอยู่กับสภาวะ
ทางเศรษฐกิจของตลาดทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศอันเป็นปัจจัยภายนอกของบริษัทฯ สาหรับปัจจั ย
ภายในบริษัทฯ จะเป็นการกาหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารให้เกิดประสิทธิภาพการดาเนินงานของ
กลุ่มธุรกิจให้สอดคล้องกับปัจจัยทางการตลาด
ปัจจัยภายในของบริษัทฯ ในปี 2559 ได้กาหนดกลยุทธ์และนโยบายการบริหารใหม่ จากสภาวะของ
ตลาดและความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ที่ มีส่วนแบ่งยอดขายในต่างประเทศลดลงและส่วนแบ่ง
ยอดขายในประเทศยังคงทรงตัว โดยปรับกลยุทธ์การดาเนินงานให้ยอดส่งออกลดลงเหลือ 37% และเพิ่ม
สัดส่วนยอดขายในประเทศเป็น 63% พร้อมกับขยายการลงทุนในไตรมาสที่ 4 ไปสู่ธุรกิจจาหน่ายวัสดุก่อสร้าง
และบริการด้านวิศวกรรมเพื่อเป็นการขยายและใช้ช่องทางการจัดจาหน่ายร่วมกัน และธุรกิจด้านสื่อและการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมช่องทางการตลาดให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคในประเทศมากขึ้น
ในส่วนของปัจจัยด้านการบริหาร บริษัทฯ ได้ควบคุมประสิทธิภาพในการผลิตทาให้อัตราต้นทุนลดลง
จากปีก่อน เพื่อชดเชยกับยอดขายที่หดตัวลงจากปัจจัยทางการตลาด โดยบริษัทฯ จะยังคงควบคุมต้นทุนให้
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ลดต่าลงสาหรับธุรกิจเครื่องสุขภัณฑ์ด้วยการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ และจะเร่งสร้างยอดขายให้แก่
กลุ่มธุรกิจที่บริษัทฯ ลงทุน เพื่อให้เกิดการประหยัดจากขนาด ลดต้นทุนเฉลี่ยให้มากที่สุด
ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษัทฯ คือภาวะเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาวะของ
ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศที่กระทบต่อยอดขายของธุรกิจเครื่องสุขภัณฑ์และธุรกิจจาหน่ายวัสดุก่อสร้าง
และบริ ก ารด้ า นวิ ศ วกรรมโดยตรง เนื่ อ งจากสิ น ค้ า และบริ ก ารจะผั น แปรไปตามอั ต ราเติ บ โตของตลาด
นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยด้านภาวะตลาดของธุรกิจสื่อโฆษณา ซึ่งจะกระทบกับยอดขายสื่อโฆษณาของบริษัทฯ
ที่เพิ่งเริ่มลงทุน รวมถึงปัจจัยด้านเศรษฐกิจต่างประเทศและความรุนแรงจากการแข่งขันในธุรกิจเครื่องสุขภัณฑ์
จากประเทศจีนที่จะกระทบกับยอดการส่งออกเครื่องสุขภัณฑ์ของบริษัทฯ
ราคาวัตถุดิบน้ามันและก๊าซ ยังเป็นปัจจัยสาคัญเนื่องจากกระทบต่อต้นทุนของการผลิตเครื่องสุขภัณฑ์
ที่บริษัทฯ ควบคุมได้ยาก ในอนาคตอาจขยายการลงทุนไปยังธุรกิจด้านพลังงานเพื่อเสริมธุรกิจหลักในปัจจัย
ด้านต้นทุนและกระจายความเสี่ยงของผลิ ตภัณฑ์เพิ่มเติม นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยผลกระทบจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยนที่จะกระทบต่อ ผลประกอบการอีกทางหนึ่ง
ดังนั้น จากปัจ จัย สภาวะจากภายนอกทาให้ บริษัทฯ ต้องรับมือกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น
บริษัทฯ ต้องกาหนดกลยุทธ์และนโยบายในการบริหารให้ผลิตภัณฑ์และบริการในกลุ่มธุรกิจมีความสามารถ
ในการแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดทั้งในแง่ของการสร้างความเป็นที่ต้องการของลูกค้าในตลาด พร้อมกับสามารถ
ควบคุมต้นทุนให้อยู่ในระดับที่แข่งขันในตลาดได้
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี บริษัท สานักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จากัด
ที่ได้ตรวจสอบงบการเงินสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยเป็นค่าบริการสอบทานงบการเงิน 4
ไตรมาส และค่าบริการสอบบั ญชีสาหรั บปี รวมเป็นจานวนเงิน 1,700,000 บาท โดยแบ่งเป็น บจ. สตาร์
ซานิทารีแวร์ (มหาชน) 900,000 บาท บจ สตาร์ ซานิทารีแวร์ (ประเทศไทย) จากัด 600,000 บาท บจ. สตาร์
มีเดีย กรุ๊ป 200,000 บาท
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท (ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์) 2560
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

พลเอก นิพัฒน์ บุณยรัตพันธ์
ประธานกรรมการ

นายอริชัย รักธรรม
รองประธานกรรมการและ
กรรมการผู้จัดการ

อายุ
(ปี)

82

48

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

-

-

ปริญญาตรี วท.บ.(ทบ.) ร.ร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 31 วิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักร
 การอบรม IOD ได้แก่
DCP รุ่น 24/2002
UFS รุ่น 1/2006
QFR รุ่น 2/2006
PH.D in Financial and Economics,
The Claremont Graduate School, CA-USA
Master of Financial and Economics,
The Claremont Graduate School, CA-USA
Master of Science in International Finance, University
of Idaho, USA
 การอบรม IOD ได้แก่
DAP รุ่น 35/2004
DCP รุ่น 61/2005
ACP รุ่น 15/2006

ช่วงเวลา

2557 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการกาหนด
ค่าตอบแทน

บมจ. สตาร์ ซานิทารีแวร์

2558 – ปัจจุบัน
2556 – ปัจจุบัน
2556 – ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2555 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บมจ. สตาร์ ซานิทารีแวร์
บจ. ซินเท็ค แอสเซ็ท แมเนจ
เม้นท์
บจ. แนเชอรัล วิลล์ เซอร์วิส
อพาร์ทเม้นท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์
บมจ.ซินแท็ค คอนสตรัคชั่น

2543 – ปัจจุบัน

-
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-

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ตาแหน่ง

บมจ. เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์
และอุตสาหกรรม

บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จากัด (มหาชน) รายงานประจาปี 2559

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

นายสัจจะ สุขสงค์
รองประธานกรรมการ
และรักษาการเลขานุการ

อายุ (ปี)

48

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร

-

-

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัย เชียงใหม่
ปริญญาโท การบริหารการเงิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 การอบรม IOD ได้แก่ DAP รุ่น 55/2006

ช่วงเวลา

2558 – ปัจจุบัน
2558 – ปัจจุบัน
2557 – ปัจจุบัน

2556 – ปัจจุบัน

นายสมชาย ธีรธรรม
รองประธานกรรมการ

นายกนก วงศราวิทย์
กรรมการ

51

50

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-

Master of Economics, Wollongong University,
Australia

-
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-

-

2552 - 2556
8 ก.ย. 2559 –
ปัจจุบัน
2559 – ปัจจุบัน

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ตาแหน่ง

กรรมการ
กรรมการ
คณะอนุกรรมการการเงิน
และงบประมาณ/
คณะอนุกรรมการพัฒนา
ธุรกิจ
กรรมการอิสระ /
กรรมการสรรหาฯ /
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาฯ
รองประธานกรรมการ

บมจ. สตาร์ ซานิทารีแวร์
บมจ.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

รองกรรมการผู้จัดการ

บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศ
ไทย) จากัด (มหาชน)
บล. คันทรี่กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บมจ. สตาร์ ซานิทารีแวร์

2552 – 2559
27 ก.พ. 2560 –
ปัจจุบัน
มิ.ย. – ก.ย. 2559

รองกรรมการผู้จัดการ
กรรมการ

2556 – 2559
2554 – 2556

รองกรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ

รองกรรมการผู้จัดการ

บมจ. ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์

บมจ. ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์
บมจ. สตาร์ ซานิทารีแวร์

บล. หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศ
ไทย) จากัด มหาชน
บล. เออีซี จากัด (มหาชน)
บล. ฟินันเซีย ไซรัส จากัด
(มหาชน)

บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จากัด (มหาชน) รายงานประจาปี 2559

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

นายบรรลือศักดิ์ ภู่รุ่งเรือง
กรรมการ

อายุ (ปี)

52

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร

-

-

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) Stetson School of
Business & Economics, Mercer University, USA
ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี

ช่วงเวลา

9 ก.พ. 2560 –
ปัจจุบัน
2558 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บมจ. สตาร์ ซานิทารีแวร์
บจ. เอแคป คอนซัลติ้ง

2558 – ปัจจุบัน
2558 – ปัจจุบัน

ผู้อานวยการ ฝ่าย
Corporate Finance
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายการเงินและ
ปฏิบัติการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ

2533 – 2558
2558 – ปัจจุบัน
2549 - 2555

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ

2558 – ปัจจุบัน
2558 – ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ

2555 – 2556

นายสมชัย ว่องอรุณ
กรรมการ

57

ปริญญาเอก Business Administration
United States International University, USA
การอบรม IOD ได้แก่ DAP รุ่น 39/2005

นายสมชาย ดารงเกียรติชยั
กรรมการ

51

ปริญญาตรี ภูมิศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางกรรณิการ์ ว่องอรุณ
กรรมการ

59

ปริญญาโท Business Administration
Oklahoma City University USA
 การอบรม IOD ได้แก่ DAP รุ่น 39/2005
 หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FN) ปี
2005
หลักสูตร Company Secretary Program-CSP ปี 2005

-

คู่สมรสของนาง
กรรณิการ์ ว่อง
อรุณ

-

-

0.0118%

คู่สมรสของ ดร.
สมชัย
ว่องอรุณ

2533 - 2558
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ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ตาแหน่ง

บจ. ยู่ฮุ่ย อินทีเรีย

บมจ. สตาร์ ซานิทารีแวร์
บจ. สตาร์ ซานิทารีแวร์ (ประเทศ
ไทย)
บมจ. สตาร์ ซานิทารีแวร์
บมจ. สตาร์ ซานิทารีแวร์
บจ. ลาวเบียร์ อิมพอร์ตเตอ์

บมจ. สตาร์ ซานิทารีแวร์
บจ. สตาร์ ซานิทารีแวร์ (ประเทศ
ไทย)
รองประธานกรรมการและ บมจ. สตาร์ ซานิทารีแวร์
รองกรรมการผู้จัดการ

บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จากัด (มหาชน) รายงานประจาปี 2559

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

นายอัชนันต์ ขวัญดี

อายุ (ปี)

51

นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์
กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ

68

นายปิยภัสร ธาระวานิช

41

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร

-

-

ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปภัมภ์

ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
การอบรม IOD ได้แก่ DAP รุ่นที่ 53/2006
ปริญญาเอก เศรฐษศาสตร์, โมแนช ประเทศออสเตเลีย
ปริญญาโท บริหารรัฐกิจ, ฮาวาร์ด
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี นิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-

-

ช่วงเวลา

8 ก.ย. 2559 –
ปัจจุบัน
2557 – ปัจจุบัน
2556 – ปัจจุบัน
2555 – ปัจจุบัน
2548 - ปัจจุบัน
2553 – 2556
2545 - 2549

-

กรรมการของบริษทั ฯ ทุกท่านเป็นผูท้ ี่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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-

2558 – ปัจจุบัน

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ตาแหน่ง

กรรมการอิสระ

บมจ. สตาร์ ซานิทารีแวร์

อนุกรรมการฝ่ายฝึกอบรม
กรรมการผู้จัดการ
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

สภาทนายความในพระบรม
ราชูปถัมภ์
บจ. เป็นไท ทนายความ
บจ. ไอเอ็น
บมจ. สตาร์ ซานิทารีแวร์

กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ
กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ

บมจ. โรงพิมพ์ตะวันออก จากัด
การเคหะแห่งชาติ
บมจ. สตาร์ ซานิทารีแวร์

บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จากัด (มหาชน) รายงานประจาปี 2559

ข้อบังคับการประชุมผู้ถือหุ้น
1. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจาปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่
วั น สิ้ น สุ ด ของรอบปี บั ญ ชี ข องบริ ษั ท การประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น คราวอื่ น นอกจากวรรคหนึ่ ง ให้ เ รี ย กว่ า
การประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้
สุ ด แต่ จ ะเห็ น สมควร ผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ ง มี หุ้ น นั บ รวมกั น ได้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า หนึ่ ง ในห้ า (1/5) ของจ านวนหุ้ น
ที่จาหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นจานวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสิบ (1/10) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการ
เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุ เหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุม
ไว้ให้ชัดเจนในหนั งสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้ น
ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว
2. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทาเป็น หนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน ที่และ
เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร
โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้ง
ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่ าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า
เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุม
ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน
ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุม จะอยู่ในจัง หวัดอันเป็นที่ตั้งสานักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือที่อื่นใด
ตามที่คณะกรรมการจะกาหนดก็ได้
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า
ยี่ สิ บ ห้ า (25) คน หรื อไม่น้ อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ ถือหุ้ นทั้งหมด และต้องมี หุ้ นนับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่ป รากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้ นครั้งใด เมื่อล่ ว งเวลานัดไปแล้ ว ถึงหนึ่ง (1) ชั่ว โมง จานวน
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ ประชุมตามที่กาหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุม
ผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่
เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ ให้ส่งหนังสือนัดประชุม
ไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบ
องค์ประชุม
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4. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรื อมี แต่ไ ม่อยู่ ในที่ ป ระชุม หรือ ไม่ส ามารถปฏิบัติ ห น้า ที่ได้ ให้ ที่ประชุม เลื อ กผู้ ถื อหุ้ น
ซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
5. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วน
ได้เสี ย เป็ น พิเศษในเรื่ อ งใด ผู้ ถื อหุ้ นคนนั้นไม่มีสิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการ
ออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือ หุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาด
(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
ค. การทาแก้ไขหรื อยกเลิ กสั ญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือ
บางส่วนที่สาคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการ
ควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกาไรขาดทุนกัน
(3) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
(4) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
(5) การเลิกบริษัท
(6) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
(7) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
6. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
(2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน
(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกาไร และการจ่ายเงินปันผล
(4) พิจ ารณาเลื อ กตั้ ง กรรมการใหม่ แ ทนกรรมการที่ พ้ น จากต าแหน่ งตามวาระและก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ
(5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี และ
(6) กิจการอื่น ๆ
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บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จากัด (มหาชน)
รายงาน และ งบการเงิน
31 ธันวาคม 2559
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บริษัท สานักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จากัด
53 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2678-0750-4 โทรสาร 0-2678-0661 E-mail: cna@cnaaudit.com

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นของ บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของ บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(กลุ่มกิจการ) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงิน
เฉพาะกิจการของ บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดาเนินงาน
และกระแสเงินสด สาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
และเฉพาะของ บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ใน
ส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความ
เป็นอิสระจากกลุ่มกิจการและบริษัทตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดยสภา
วิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตาม
ความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกาหนดเหล่า นี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1 และข้อ 15 ดังนี้
ก) ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1 กลุ่มกิจการมีปัจจัยที่เป็นข้อบ่งชี้ซึ่งอาจเป็นเหตุ
ให้เกิดข้อสงสัยอย่างมากเกี่ยวกับความสามารถในการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องของกลุ่มกิจการ
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ข) ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 บริษัท สตาร์
ซานิทารีแวร์ จากัด (มหาชน) ใช้วิธีการบันทึกบัญชีของสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ ตามมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ แทนการใช้ข้อผ่อนปรนวิธีการ
บันทึกบัญชีเมื่อมีการตีราคาใหม่ตามประกาศสภาวิชาชีพฉบับที่ 18/2554 โดยมีรายละเอียดตามที่
อธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีข้างต้นแต่อย่างใด
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของ
ข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสาหรับ งวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นาเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของ
การตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยก
ต่างหากสาหรับเรื่องเหล่านี้
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบพร้อมวิธีการตรวจสอบสาหรับแต่ละเรื่อง มีดังนี้
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
กลุ่มกิจการมีธุรกิจหลักเป็นผู้ผลิตและจาหน่ายเครื่องสุขภัณฑ์ ซึ่งผลิตภัณฑ์มีความแข็งแรง ทนทาน
และมีอายุ ก ารใช้ง านที่ ย าวนาน กลุ่ ม กิจ การมี นโยบายในการพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองต่ อ
ความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในแต่ละระดับ การส่งมอบสินค้าให้ทันเวลา รวมทั้งต้องบริหารต้นทุน
ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม บริษัทจึงจาเป็นต้องสารองสินค้าและวางแผนการผลิตเพื่อให้มีมูลค่าของต้นทุนการ
ผลิตที่เหมาะสม ทั้งนี้สินค้าที่กลุ่มกิจการผลิตสารองไว้อาจมีโอกาสเก่า ล้าสมัย หรือเสื่อมสภาพได้ งบการเงิน
รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีสินค้าคงเหลือ จานวน 147.09 ล้านบาท และมีค่าเผื่อการลดมูลค่า
สินค้าคงเหลือ จานวน 17.19 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.4.2, 11
การรับรู้รายการดังกล่าวมีสาระสาคัญต่องบการเงินและมีความเสี่ยง เนื่องจากการประมาณมูลค่าดังกล่าว
ขึ้ น อยู่ กั บ ดุ ล ยพิ นิ จ ของผู้ บ ริ ห ารของกลุ่ ม กิ จ การโดยใช้ ข้ อ สมมติ ฐ านหรื อ ข้ อ มู ล ประกอบการพิ จ ารณา
ความเพียงพอและเหมาะสมนั้น ผู้ บริ หารจะพิจารณาจากแผนการขายสินค้าในอนาคต ระยะเวลาในการ
จัดเก็บ สินค้าประกอบกับวงจรอายุของสิ นค้า สิ นค้าที่ไม่เคลื่อนไหวที่เกินนโยบายที่บริษัทกาหนดไว้ และ
รายงานเปรียบเทียบราคาทุนกับมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ และ/หรือ รายงานสินค้าที่ไม่เคลื่อนไหว
วิธีการตรวจสอบ
ข้าพเจ้าได้กาหนดวิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างเหมาะสมจากการใช้ดุลยพินิจของ
ผู้บริหารในการประมาณความเพียงพอและเหมาะสมของค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือในงบการเงิน
ของกลุ่มกิจการ ดังนี้
- ทาการวิเคราะห์และประเมินกาไร(ขาดทุน) ขั้นต้นจากการขายสินค้า
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- ทาความเข้าใจนโยบายและประเมินข้อสมมติฐานในการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือของ
กลุ่มกิจการ
- สังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้ามีอยู่จริง บริษัทมีการแยกสินค้าที่ดี สินค้าที่
ใช้ไม่ได้หรือสินค้าเสื่อมสภาพออกจากกัน
- ทดสอบความถูกต้องของรายงานที่ใช้ในการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
- สอบทานนโยบายการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือของกลุ่มกิจการว่าถูกต้องตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
การใช้ผลงานของผู้เชี่ยวชาญในการประเมินมูลค่ายุติธรรม
กลุ่มกิจการมีการใช้ผลงานของผู้ประเมินราคาอิสระในการกาหนดมูลค่าสินทรัพย์ที่โอนเพื่อชาระ
ค่าหุ้นให้กับบริษัทย่อยตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 และการวัดมูลค่าแม่แบบสุขภัณฑ์ด้วยวิธี
ตีราคาใหม่ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15
งบการเงินรวมในปี 2559 บริษัทมีสินทรัพย์สุทธิที่โอนโดยเทียบเคียงมูลค่ายุติธรรมจานวน 290.22
ล้านบาท และมีมูลค่าแม่แบบสุขภัณฑ์ตามวิธีตีราคาใหม่จานวน 21.40 ล้านบาท ซึ่งการรับรู้รายการดังกล่าวมี
สาระสาคัญต่องบการเงินและมีความเสี่ยงเนื่องจากผู้บริหารของกลุ่มกิจการต้องใช้ดุลยพินิจในการปร ะเมิน
ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของข้ อ สมมติฐ านในการประมาณมู ล ค่ า ยุติ ธ รรม ทั้ ง นี้ ใ นการสอบทานความน่า เชื่ อ และ
ความถูกต้องที่ประมาณโดยผู้ประเมินอิสระ ผู้บริหารพิจารณาจากข้อมูลดังนี้
- ความรู้ความสามารถ และความเป็นอิสระของผู้ประเมิน/ประสบการณ์ของบริษัทประเมินมูลค่า
ทรัพย์สิน
- พิจารณาความสมเหตุสมผลของข้อมูล , ข้อสมมติฐาน และวิธีการที่ใช้ในการประเมินราคายุติธรรม
ของทรัพย์สิน
วิธีการตรวจสอบ
ข้าพเจ้ าได้ก าหนดวิธีการตรวจสอบเพื่อให้ ได้ความเชื่ อมั่นอย่างเหมาะสมจากการใช้ผ ลงานของ
ผู้ประเมินราคาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่โอนเพื่อชาระค่าหุ้นให้กับบริษัทย่อย และการวัด
มูลค่าแม่แบบสุขภัณฑ์ด้วยวิธีตีราคาใหม่ในงบการเงินของกลุ่มกิจการ ดังนี้
- สอบทานคุ ณ สมบั ติ ใบอนุ ญ าตของผู้ ป ระเมิ น อิ ส ระว่ า ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจา กส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
- สอบทานความเป็ นอิสระของผู้ป ระเมินราคากับเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสื อรับรอง บมจ. 6
รวมทั้งแหล่งข้อมูลอื่น
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- สอบทานความสมเหตุสมผลของข้อมูล , สมมติฐาน และวิธีการที่ใช้ในการประเมินราคายุติธรรมของ
ทรัพย์สิน
การดาเนินงานต่อเนื่อง
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1 งบการเงินของกลุ่มกิจการจัดทาตามเกณฑ์การ
ดาเนิ น งานต่อเนื่ องภายใต้ข้อสมมติที่ว่ากิจการจะดารงอยู่และจะดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปในอนาคต แต่
อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการมีความเสี่ยงจากการดาเนินงานต่อเนื่องเนื่องจากงบการเงินรวม ณ วั นที่ 31 ธันวาคม
2559 กลุ่มกิจการมีหนี้สินหมุนเวียนรวมสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนรวมจานวน 120.90 ล้านบาท บริษัทมีผล
ขาดทุนสะสมจานวน 246.26 ล้านบาท มีผลการดาเนินงานขาดทุนรวมสาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน จานวน
133.64 ล้านบาท และที่ผ่ านมาในธุร กิจผลิตและจาหน่ายสุขภัณฑ์มีผลขาดทุนติดต่อกันหลายปี ซึ่งปัจจัย
เหล่านี้มีผลกระทบต่อการดาเนินงานต่อเนื่องของกลุ่มกิจการ อย่างไรก็ตามการดาเนินงานของกลุ่มกิจการใน
อนาคตขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารให้มีเงินทุนหมุนเวียน การจัดหาเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอในการ
ดาเนินงานต่อไป ดังนั้นในการพิจารณาว่ากลุ่มกิจการยังมีความสามารถในการดาเนินงานต่อเนื่อง ผู้บริหาร
จะต้องใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตหรือสถานการณ์ ซึ่งมีความไม่แน่นอน ทั้งนี้ผู้บริหารประเมินว่า
กลุ่มกิจการยังมีความสามารถในการดาเนินงานต่อเนื่องโดยพิจารณาจาก
- สภาพคล่องของกิจการ รวมทั้งแหล่งเงินทุนทั้งส่วนของผู้ถือหุ้นหลัก และแหล่งเงินกู้จากสถาบัน
การเงินที่ยังให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
- แผนธุรกิจและแผนการขายสินค้าในอนาคต
- อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ
วิธีการตรวจสอบ
ข้าพเจ้ าได้กาหนดวิธีการตรวจสอบเพื่อให้ ได้ความเชื่อมั่นอย่างเหมาะสมจากการประเมินความ
สามารถในการดาเนินงานต่อเนื่องของกิจการ ดังนี้
- สอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสาคัญ
เกี่ยวกับความสามารถในการดาเนินงานต่อเนื่องของกิจการ
- สอบทานและพิจารณาแผนธุรกิจและแผนการขายสินค้าในอนาคต
- สอบทานหนังสือยืนยันยอดเงินฝากธนาคารเกี่ยวกับยอดคงเหลือ ภาระผูกพัน เงื่อนไขที่บริษัทต้อง
ปฏิบัติ และพิจารณาว่าบริษัทมีการปฏิบัติที่ผิดเงื่อนไขการกู้ยืมจากสถาบันการเงินหรือไม่
- ขอค ารั บ รองจากผู้ บ ริ ห ารเกี่ย วกั บการให้ ก ารสนับ สนุ นทางการเงิ นกั บธุร กิจ ผลิ ตและจ าหน่า ย
สุขภัณฑ์
- ตรวจสอบการเพิ่มทุนของกลุ่มกิจการภายหลังวันสิ้นงวดบัญชี เพื่อให้แน่ใจว่ากลุ่มกิจการมีสภาพ
คล่องเพียงพอในการดาเนินธุรกิจ
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ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจาปีของกลุ่มกิจการ
(แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับ
ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุ มถึงข้อมูลอื่ นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อ
ข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่า
ข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า
หรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปีของกลุ่มกิจการตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการ
แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแล
ทราบเพื่อให้มีการดาเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บ ริห ารมีห น้าที่รั บผิ ดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินเหล่านี้โ ดยถูกต้องตามที่ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจาเป็น
เพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทใน
การดาเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์
การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัทหรือหยุด
ดาเนินงาน หรือไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการกากับ ดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงิน
ของกลุ่มกิจการและบริษัท
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุส มผลว่างบการเงิ น
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อ ผิ ด พลาด และเสนอรายงานของผู้ ส อบบัญ ชี ซึ่ง รวมความเห็ น ของข้า พเจ้ า อยู่ ด้ ว ย ความเชื่ อมั่ น อย่ า ง
สมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อ
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ข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลได้
ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของ
ผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้า ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและ
สงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญในงบการเงิน
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจ ริ ตหรื อข้อผิ ดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่ อ
ตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็น
เกณฑ์ ใ นการแสดงความเห็ น ของข้ า พเจ้า ความเสี่ ยงที่ ไ ม่ พ บข้ อ มูล ที่ ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็ จ จริ ง อั น เป็ น
สาระสาคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการ
ทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล
การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ท าความเข้ า ใจในระบบการควบคุ ม ภายในที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การตรวจสอบ เพื่ อ ออกแบบวิ ธี ก าร
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร
จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมี นัยสาคัญต่อความสามารถของกลุ่ มกิจการและ
บริษัทในการดาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ
ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบ
การเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของ
ข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษัทต้องหยุด
การดาเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนาเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงิน
แสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายใน
กลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการและบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงิน ข้าพเจ้า
รับผิดชอบต่อการกาหนดแนวทางการควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการและ
บริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อเพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
- 52 -

บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จากัด (มหาชน) รายงานประจาปี 2559

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่
ได้วางแผนไว้ ประเด็น ที่มีนัย ส าคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสาคัญในระบบการ
ควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ความเป็ น อิ ส ระและได้ สื่ อ สารกั บ ผู้ มี ห น้ า ที่ ใ นการก ากั บ ดู แ ลเกี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ์ ทั้ ง หมด
ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจ ารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของ
ข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่กากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสาคัญมากที่สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกาหนดเป็นเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้
ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือ
ในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะ
การกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์
ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

บริษัท สานักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จากัด

(นางสาวจินตนา มหาวนิช)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4687

กรุงเทพมหานคร : วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
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บริ ษทั สตาร์ ซานิทารี แวร์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อ ย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
สิ นทรั พ ย์
สิ นทรั พ ย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรั พ ย์หมุนเวียน
สิ นทรั พ ย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากทีต่ ดิ ภาระค้าประกัน
ลูกหนี้ จากการโอนสินทรัพย์ให้บริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรั พ ย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรั พ ย์

8
9
10
11

10,751,195.28
20,278,176.12
36,239,508.66
129,899,742.68
26,291,981.78
223,460,604.52

1,440,168.00
35,801,645.68
121,111,251.35
3,452,041.68
161,805,106.71

9,357,446.82
20,278,176.12
32,043,126.31
2,199,393.13
63,878,142.38

799,488.76
31,654,913.05
121,058,126.35
3,043,499.31
156,556,027.47

12
13
14
15
16

3,606,100.00
96,550,359.39
696,839.01
6,293,546.45
107,146,844.85
330,607,449.37

3,500,000.00
227,224,238.33
614,962.56
6,362,906.45
237,702,107.34
399,507,214.05

144,029,800.00
328,691.85
26,592.40
144,385,084.25
208,263,226.63

3,500,000.00
147,078,966.23
250,000.00
189,949,165.69
614,962.56
6,362,906.45
347,756,000.93
504,312,028.40

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริ ษทั สตาร์ ซานิทารี แวร์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อ ย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
หนี้สิ นและส่ วนของผู้ถื อ หุ้น
หนี้สิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะสั้น
ภาษีเ งินได้คา้ งจ่าย
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สิ นหมุนเวียน
หนี้สิ นไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาว
หนี้ สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
หนี้ สินภาษีเ งินได้รอตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี้สิ นไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิ น

18
19
20
5
21

111,851,702.93
25,250,512.21
11,220,197.15
191,403,165.72
4,632,309.99
344,357,888.00

109,130,210.08
36,352,565.54
9,279,596.20
12,500,000.00
140,613,390.93
2,320,590.16
1,107,676.97
311,304,029.88

214,950.00
8,992,601.49
78,000.00
147,838.62
126,232.57
9,559,622.68

109,130,210.08
31,894,586.26
9,279,596.20
12,500,000.00
140,613,390.93
2,299,274.75
1,005,422.88
306,722,481.10

22
23
15 , 24
25

30,270,000.00
58,500.00
8,901,021.22
39,229,521.22
383,587,409.22

41,390,000.00
19,730.80
11,648,480.40
12,026,544.11
65,084,755.31
376,388,785.19

58,500.00
58,500.00
9,618,122.68

41,390,000.00
19,730.80
11,648,480.40
12,026,544.11
65,084,755.31
371,807,236.41

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จากัด (มหาชน) รายงานประจาปี 2559
บริ ษทั สตาร์ ซานิทารี แวร์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อ ย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
ส่ วนของผู้ถื อ หุ้น
ทุนเรื อ นหุ้น
ทุนจดทะเบียน

26

หุน้ สามัญ 170,000,063 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.70 บาท

119,000,044.10

119,000,044.10

119,000,044.10

119,000,044.10

118,522,905.20
73,300,528.60

95,210,535.70
33,081.60

118,522,905.20
73,300,528.60

95,210,535.70
33,081.60

1,315,780.29
(246,261,047.37)
141,873.43
(52,979,959.85)
330,607,449.37

1,033,463.64
(119,752,573.68)
46,593,921.60
23,118,428.86
399,507,214.05

1,315,780.29
5,364,016.43
141,873.43
198,645,103.95
208,263,226.63

1,033,463.64
(10,366,210.55)
46,593,921.60
132,504,791.99
504,312,028.40

ทุนที่อ อกและชาระแล้ ว
หุน้ สามัญ 169,318,436 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.70 บาท
หุน้ สามัญ 136,015,051 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.70 บาท

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กาไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ อื หุ้น
รวมส่ วนของผู้ถื อ หุ้น
รวมหนี้สิ นและส่ วนของผู้ถื อ หุ้น

9 , 15

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จากัด (มหาชน) รายงานประจาปี 2559
บริ ษทั สตาร์ ซานิทารี แวร์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อ ย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
รายได้จากการขายและบริ การ
ต้นทุนขายและบริ การ
กาไร(ขาดทุน)ขั้นต้ น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
กาไร(ขาดทุน)ก่อ นภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเ งินได้
กาไร(ขาดทุน)สุ ทธิสาหรั บปี

29

กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่ น :
รายการที่จะไม่จดั ประเภทรายการใหม่เข้ าไปไว้ ในกาไรหรื อ
ขาดทุนในภายหลัง
ตัดจาหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีมูลค่าสิ นทรัพย์
15
โอนกลับส่วนเกินทุนจากการตีมูลค่าสินทรัพย์
15

122,887,481.89
(73,261,917.17)
49,625,564.72
10,265,685.55
(37,739,279.60)
(142,415,757.80)
(13,373,344.22)
(133,637,131.35)
(133,637,131.35)

124,893,343.89
51,452,513.95
(77,943,280.89) (41,235,699.04)
46,950,063.00
10,216,814.91
3,878,862.22 124,148,769.59
(35,501,220.21) (6,281,236.61)
(41,759,381.87) (112,266,985.36)
(12,926,317.54) (7,030,854.30)
(39,357,994.40)
8,786,508.23
3,743,028.18
(43,101,022.58)
8,786,508.23

(7,226,035.40) (54,211,954.03)
(51,016,366.60) (128,586,279.00)

118,068,614.88
(71,428,085.92)
46,640,528.96
113,332,441.63
(35,498,657.68)
(41,547,291.85)
(12,919,967.74)
70,007,053.32
3,721,712.77
66,285,340.55

(7,226,035.40) (54,211,954.03)
(51,016,366.60) (128,586,279.00)

ผลกาไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลัก คณิตศาสตร์

ประกันภัย สาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน

25

ภาษีเ งินได้เ กี่ยวกับองค์ประกอบของ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
24 , 29
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้ าไปไว้ ในกาไรหรื อ
ขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
9
ส่วนทีโ่ อนไปกาไร(ขาดทุน)เนื่ องจาก
การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เ ผือ่ ขาย
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่ นสาหรั บปี -สุ ทธิจากภาษี
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสาหรั บปี

9

184,938.91

1,086,615.14

11,648,480.40

36,559,646.61

278,176.12

-

(136,302.69)
(46,267,109.26) (145,151,971.28)
(179,904,240.61) (188,252,993.86)

11,648,480.40

278,176.12

1,086,615.14
36,559,646.61

-

(136,302.69)
(46,452,048.17) (145,151,971.28)
(37,665,539.94) (78,866,630.73)

กาไร(ขาดทุน)ต่ อ หุ้น (บาท)
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

31

(0.87)

(0.32)

0.06

0.49

กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด

31

(0.87)

(0.28)

0.06

0.43

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จากัด (มหาชน) รายงานประจาปี 2559
บริ ษทั สตาร์ ซานิทารี แวร์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อ ย
งบกระแสเงินสด
สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเ งินได้
(133,637,131.35) (39,357,994.40)
8,786,508.23
70,007,053.32
ปรับกระทบรายการกาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเ งินได้เ ป็ น
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาเนิ นงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่ าย
15,598,264.54
12,780,061.38
12,449,465.79
12,780,061.38
ดอกเบี้ยรับ
(138,572.70)
(37,989.00)
(91,981.38)
(37,989.00)
ต้นทุนทางการเงิน
13,373,344.22
12,919,967.74
7,030,854.30
12,919,967.74
(กาไร)ขาดทุนจากการโอนสินทรัพย์สุทธิ
(122,073,502.59) (109,471,624.47)
(กาไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนทีย่ งั ไม่เ กิดขึ้ นจริ ง
7,829.54
55,450.17
55,450.17
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง (โอนกลับ)
2,846,528.76
4,330,282.31
2,075,213.47
4,330,282.31
ขาดทุนจากการตีราคาแม่แบบสุขภัณฑ์
79,414,144.64
79,414,144.64
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ ายสินทรัพย์ถาวร
200,503.44
(กาไร)ขาดทุนจากการจาหน่ ายเงินลงทุน
(136,302.69)
(136,302.69)
หนี้ สงสัยจะสูญ
225,157.72
72,679.09
100,746.01
72,679.09
หนี้ สูญ-เงินทดรองพนักงานต่างด้าว
285,750.00
285,750.00
หนี้ สงสัยจะสูญได้รบั คืน
(483,982.48)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
1,322,876.02
2,857,737.01
2,857,737.01
กาไร(ขาดทุ น)จากการดาเนินงานก่อ นการเปลี่ ยนแปลง
ในสิ นทรั พ ย์ และหนี้สิ นดาเนินงาน
(21,407,340.34)
(6,094,055.70) (12,444,854.22)
(6,200,632.45)
(เพิ่มขึ้ น)ลดลงในลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
(185,826.24) (16,674,331.59) (35,251,620.38) (12,859,867.77)
(เพิ่มขึ้ น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
(11,635,020.09) (15,278,218.79) 18,309,978.82 (15,225,093.79)
(เพิ่มขึ้ น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
(22,817,589.65)
1,110,658.04
(1,338,539.62)
1,519,200.10
(เพิ่มขึ้ น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
69,360.00
147,063.55
75,000.00
147,063.55
เพิ่มขึ้ น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
(11,358,749.42)
(4,389,809.79) 46,051,927.32
(8,847,789.07)
เพิ่มขึ้ น(ลดลง)ในหนี้ สินหมุนเวียนอื่น
(738,528.20)
441,941.67
(836,576.12)
339,687.58
เงินสดรั บ(จ่ าย)จากการดาเนินงาน
เงินสดรับในดอกเบี้ยรับ
143,938.22
36,317.54
104,474.81
36,317.54
เงินสดจ่ายภาษีเ งินได้นิตบิ คุ คล
(2,343,239.39)
(1,422,438.19) (2,342,838.75)
(1,422,438.19)
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
(370,650.00)
(370,650.00)
เงินสดสุ ทธิได้ มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมดาเนินงาน
(70,272,995.11) (42,493,523.26) 12,326,951.86 (42,884,202.50)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
-

- 58 -

บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จากัด (มหาชน) รายงานประจาปี 2559
บริ ษทั สตาร์ ซานิทารี แวร์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อ ย
งบกระแสเงินสด
สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุ น
(เพิ่มขึ้ น)ลดลงในเงินฝากทีต่ ดิ ภาระค้ าประกัน
เงินสดรับจากการจาหน่ ายเงินลงทุน
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดจ่ายชาระค่าหุ ้นสามัญบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสุ ทธิได้ มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมลงทุ น
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

(106,100.00)
60,000,000.00
(80,000,000.00)
(15,262,518.79)
(218,757.94)
(35,587,376.73)

55,212.03
(17,198,277.13)
(180,605.08)
(17,323,670.18)

3,500,000.00
60,000,000.00
(80,000,000.00)
(17,506,541.28)
(201,606.09)
(28,000.00)
(34,236,147.37)

55,212.03
(250,000.00)
(17,198,277.13)
(180,605.08)
(17,573,670.18)

2,718,602.69
(12,500,000.00)

(3,150,531.78)
-

(48,915,260.08)
4,483,957.02

(3,150,531.78)
-

50,789,774.79
(9,250,000.00)
(46,629.85)
(13,118,796.31)
96,579,816.50
115,172,767.82
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
(1,368.70)

84,390,375.23
(7,826,429.89)
(29,757.55)
(13,027,747.85)
43,500.00
60,399,408.16
119.61

(9,565,552.31)
(4,570,000.00)
(19,500.00)
(7,526,307.56)
96,579,816.50
30,467,153.57
-

84,390,375.23
(7,826,429.89)
(29,757.55)
(13,027,747.85)
43,500.00
60,399,408.16
119.61

582,334.33
857,833.67
1,440,168.00

8,557,958.06
799,488.76
9,357,446.82

(58,344.91)
857,833.67
799,488.76

เพิ่ มขึ้ น(ลดลง)ในเงินเบิก เกิ นบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงิ นกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เ กี่ยวข้องกัน

เพิ่มขึ้ น(ลดลง)ในเงินกูย้ ืมระยะสั้นอื่น
เงินสดจ่ายในเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายในหนี้ สินภายใต้สญั ญาเช่าการเงิน
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
เงินสดรับจากการใช้สิทธิซ้ือหุ ้นสามัญ
เงินสดสุ ทธิได้ มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้ น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันปลายปี

9,311,027.28
1,440,168.00
10,751,195.28

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จากัด (มหาชน) รายงานประจาปี 2559
บริ ษทั สตาร์ ซานิทารี แวร์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อ ย
งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผู้ถื อ หุ้ น
สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ ถื อหุ้น

ทุ นที่ อ อก
หมายเหตุ และชาระแล้ ว
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
เพิ่มทุนหุ ้นสามัญ
สารองตามกฎหมาย

26

ตัดจาหน่ายส่วนเกิ นทุนจากการตีมลู ค่าสินทรั พย์

15

ส่ วนเกิน
มูล ค่ าหุ้ น

กาไร(ขาดทุ น)สะสม
จัดสรรแล้ ว
สารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้ จดั สรร

กาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ น
รวมองค์ ประกอบ
ส่ วนเกินทุ นจาก ผลกาไร(ขาดทุน)จากการ อื่ นของส่ วน
การตีราคาสินทรัพย์ วัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่ อขาย
ของผู้ถื อ หุ้ น

รวม

95,210,535.70
23,312,369.50
-

33,081.60
73,267,447.00
-

1,033,463.64
282,316.65
-

(119,752,573.68)
(282,316.65)
7,226,035.40

46,593,921.60
-

กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

118,522,905.20

73,300,528.60

1,315,780.29

184,938.91
(133,637,131.35)
(246,261,047.37)

(46,593,921.60)
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
เพิ่มทุนหุ ้นสามัญ

95,200,035.70
10,500.00

81.60
33,000.00

1,033,463.64
-

(77,738,166.24)
-

192,832,508.02
-

-

192,832,508.02
-

1,086,615.14
(43,101,022.58) (146,238,586.42)
33,081.60
1,033,463.64 (119,752,573.68)
46,593,921.60
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

-

1,086,615.14
(146,238,586.42) (189,339,609.00)
46,593,921.60
23,118,428.86

-

46,593,921.60
-

23,118,428.86
96,579,816.50
7,226,035.40

ผลกาไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์

ประกันภัยสาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน

25

26

141,873.43
141,873.43

184,938.91
(46,452,048.17) (180,089,179.52)
141,873.43
(52,979,959.85)
211,327,922.72
43,500.00

ผลกาไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์

ประกันภัยสาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน

กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

25

95,210,535.70
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บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จากัด (มหาชน) รายงานประจาปี 2559
บริ ษทั สตาร์ ซานิทารี แวร์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อ ย
งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผู้ถื อ หุ้ น
สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ ถื อหุ้น

ทุ นที่ อ อก
หมายเหตุ และชาระแล้ ว
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
เพิ่มทุนหุ ้นสามัญ
สารองตามกฎหมาย

26

ตัดจาหน่ายส่ วนเกินทุนจากการตีมูลค่าสิ นทรัพย์

15

ส่ วนเกิน
มูล ค่ าหุ้ น

กาไร(ขาดทุ น)สะสม
จัดสรรแล้ ว
สารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้ จดั สรร

กาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ น
ส่ วนเกินทุ นจาก

ผลกาไร(ขาดทุน)จากการ

การตีราคาสินทรัพย์

วัดมู ลค่าเงินลงทุนเผื่ อขาย

รวมองค์ ประกอบ
อื่ นของส่ วน
ของผู้ถื อ หุ้ น

141,873.43
141,873.43

46,593,921.60
(46,452,048.17)
141,873.43

132,504,791.99
96,579,816.50
7,226,035.40
(37,665,539.94)
198,645,103.95

รวม

กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

95,210,535.70
23,312,369.50
118,522,905.20

33,081.60
73,267,447.00
73,300,528.60

1,033,463.64
282,316.65
1,315,780.29

(10,366,210.55)
(282,316.65)
7,226,035.40
8,786,508.23
5,364,016.43

46,593,921.60
(46,593,921.60)
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
เพิ่มทุนหุ ้นสามัญ

95,200,035.70
10,500.00

81.60
33,000.00

1,033,463.64
-

(77,738,166.24)
-

192,832,508.02
-

-

192,832,508.02
-

211,327,922.72
43,500.00

95,210,535.70

33,081.60

1,033,463.64

1,086,615.14
66,285,340.55 (146,238,586.42)
(10,366,210.55)
46,593,921.60

-

(146,238,586.42)
46,593,921.60

1,086,615.14
(79,953,245.87)
132,504,791.99

26

ผลกาไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยสาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน

กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

25

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริ ษทั สตาร์ ซานิทารี แวร์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อ ย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
1. ข้ อ มูล ทั่วไป
บริ ษทั สตาร์ ซานิ ทารี แวร์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ได้จดทะเบียนเป็ นนิ ตบิ คุ คลทีจ่ ดั ตั้งขึ้ นในประเทศไทยตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2533 และได้แปรสภาพบริ ษทั เป็ นบริ ษทั มหาชน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2548
และเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2548 บริ ษทั ได้จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริ ษทั ดาเนิ นธุรกิจหลักในการผลิต
และจาหน่ายเครื่ องสุขภัณฑ์ และจาหน่ายวัสดุกอ่ สร้าง
บริ ษทั มีสานักงานจดทะเบียนตั้งอยู่เ ลขที่ 410/7-9 ถนนรัชดาภิเ ษก 22 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
บริ ษทั เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลจึงรวมเรี ยกบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยว่า "กลุม่ กิจการ"
งบการเงินของกลุม่ กิจการจัดทาตามเกณฑ์การดาเนิ นงานต่อเนื่ องภายใต้ขอ้ สมมติฐานทีว่ า่ กิจการจะดารงอยู่และจะดาเนิ นงาน
ต่อเนื่ องต่อไปในอนาคต แต่อย่างไรก็ตามกลุม่ กิจการมีความเสี่ยงจากการดาเนิ นงานต่อเนื่ องจากงบการเงินรวม ณ วันที่31 ธันวาคม 2559
และ 2558 แต่อย่างไรก็ตามกลุม่ กิจการมีหนี้ สินหมุนเวียนรวมสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนรวมจานวน 120.90 ล้านบาท และจานวน 149.50
ล้านบาท ตามลาดับ กลุม่ กิจการมีผลขาดทุนสะสมจานวน 246.26 ล้านบาท และจานวน 119.75 ล้านบาท ตามลาดับ มีผลการดาเนิ นงาน
ขาดทุนรวมสาหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน จานวน 133.64 ล้านบาท และจานวน 43.10 ล้านบาท ตามลาดับ และทีผ่ า่ นมาในธุรกิจผลิตและ
จาหน่ายสุขภัณฑ์มีผลขาดทุนติดต่อกันหลายปี ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ มีผลกระทบต่อการดาเนิ นงานต่อเนื่ องของกลุม่ กิจการ อย่างไรก็ตามการ
ดาเนิ นงานของกลุม่ กิจการในอนาคตขึ้ นอยู่กบั ความสามารถในการบริ หารให้มีเ งินทุนหมุนเวียนการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนทีเ่ พียงพอ
ในการดาเนิ นงานต่อไป
2. เกณฑ์ในการจัดทางบการเงิน
2.1 เกณฑ์การถื อ ปฏิบตั ิ
งบการเงินจัดทาขึ้ นตามมาตรฐานรายงานทางการเงินทีก่ าหนด ภายใต้พระราชบัญญัตกิ ารบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่ อกภายใต้พระราชบัญญัตกิ ารบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการจัดทาและนาเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งบการเงินได้จดั ทาขึ้ นโดยใช้เ กณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นรายการบางประเภท
ซึ่งใช้มูลค่ายุตธิ รรมตามทีอ่ ธิบายในนโยบายบัญชี
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทาขึ้ นตามกฎหมายทีเ่ ป็ นภาษาไทยในกรณีทมี่ ีความหมายขัดแย้งกันหรื อมีความแตกต่างกัน
ในการตีความระหว่างสองภาษา ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
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2.2 เกณฑ์การจัดทางบการเงินรวม
(1) งบการเงินรวมนี้ จดั ทาขึ้ นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั สตาร์ ซานิ ทารี แวร์ จากัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้ เ รี ยกว่า “บริ ษทั ”)
และบริ ษทั ย่อย (ซึ่งต่อไปนี้ เ รี ยกว่า “บริ ษทั ย่อย”) ดังนี้
อัตราร้ อ ยละของการถื อ หุ้น
ประเทศที่

ณ วันที่

ลักษณะธุรกิจ

กิจการจัดตั้ง

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558

ผลิตและจาหน่ายเครื่ องสุขภัณฑ์

ไทย

100

100

สื่อและประชาสัมพันธ์

ไทย

100

-

ชื่ อ บริ ษทั
บริ ษัทที่ ถอื หุ้ นทางตรง
บริ ษทั สตาร์ ซานิ ทารี แวร์
(ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั สตาร์ มีเ ดีย กรุ๊ป จากัด

ในระหว่างปี 2558 บริ ษทั ได้จดั ตั้งบริ ษทั ย่อยจานวน 2 บริ ษทั คือ บริ ษทั สตาร์ ซานิ ทารี แวร์ (ประเทศไทย) จากัด
และบริ ษทั สตาร์ มีเ ดีย กรุ๊ป จากัด แต่เ นื่ องจากบริ ษทั ยังไม่จ่ายชาระค่าหุ้นให้กบั บริ ษทั สตาร์ มีเ ดีย กรุ๊ป จากัด จึงยังไม่รบั รู้
ในเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ทั้งนี้ จานวนเงินดังกล่าวไม่มีสาระสาคัญ จึงไม่นาบริ ษทั สตาร์ มีเ ดีย กรุ๊ป จากัด มาจัดทางบการเงินรวม
(2) นโยบายบัญชีทเี่ กี่ยวกับการจัดทางบการเงินรวมได้เ ปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 4.22
2.3 สกุล เงินที่นาเสนองบการเงิน
งบการเงินจัดทาและแสดงหน่วยเงินตราเป็ นสกุลเงินบาท
2.4 การประมาณการและการใช้ ดุล ยพินิจ
การจัดทางบการเงินนี้ เ ป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารต้องใช้ดลุ ยพินิจการประมาณ และข้อสมมติฐาน
หลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกาหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจานวนเงินทีเ่ กี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้ สิน รายได้ และ
ค่าใช้จ่าย ผลทีเ่ กิดขึ้ นจริ งอาจแตกต่างจากทีป่ ระมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานทีใ่ ช้ในการจัดทางบการเงินจะได้รบั การทบทวนอย่างต่อเนื่ อง การปรับประมาณการทาง
บัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีทปี่ ระมาณการดังกล่าวได้รบั การทบทวนและในงวดอนาคตทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
ข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณความไม่แน่นอนและข้อสมมติฐานทีส่ าคัญในการกาหนดนโยบายการบัญชีมีผลกระทบต่อ
การรับรู้จานวนเงินในงบการเงิน และรวมอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน มีดงั นี้
2.4.1 ค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดลุ ยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่
คาดว่าจะเกิดขึ้ นจากลูกหนี้ แต่ละราย โดยคานึ งถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ ทคี่ งค้างและสภาวะ
เศรษฐกิจทีเ่ ป็ นอยู่ในขณะนั้น เป็ นต้น
2.4.2 ค่าเผือ่ ลดมูลค่าสาหรับสินค้าเก่า ล้าสมัย และเสื่อมคุณภาพ
บริ ษทั ได้ประมาณการค่าเผือ่ ลดมูลค่าสาหรับสินค้าเก่า ล้าสมัย และเสื่อมคุณภาพเพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าลงของ
สินค้าคงเหลือ โดยการประมาณการนั้นจะพิจารณาจากการการหมุนเวียนและเสื่อมสภาพของสินค้าคงเหลือประเภทต่างๆ
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2.4 การประมาณการและการใช้ ดุล ยพินิจ (ต่ อ )
2.4.3 อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
ในการคานวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องทาการประมาณอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่
หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้ น นอกจากนี้ ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วง
เวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนต่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ นั
ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดลุ ยพินิจทีเ่ กี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่ อง
กับสินทรัพย์น้ นั
2.4.4 ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสินทรัพย์
บริ ษทั จะตั้งค่าเผือ่ การด้อยค่าของสินทรัพย์เ มื่อมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ดงั กล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสาคัญหรื อ
เมื่อมีขอ้ บ่งชี้ของการด้อยค่า การทีจ่ ะสรุปว่าสินทรัพย์ดงั กล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสาคัญหรื อไม่น้ นั จาเป็ นต้องใช้ดลุ ย
พินิจของฝ่ ายบริ หาร
2.4.5 สินทรัพย์ภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชี
บริ ษทั จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชีเ มื่อมีความเป็ นไปได้คอ่ นข้างแน่นอนว่าบริ ษทั จะมีกาไรทางภาษี
ในอนาคตเพียงพอทีจ่ ะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเ งินได้น้ นั ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องประมาณการว่าบริ ษทั
ควรรับรู้จานวนสินทรัพย์ภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชีเ ป็ นจานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจานวนกาไรทีค่ าดว่าจะเกิดใน
อนาคตในแต่ละช่วงเวลา
2.4.6 ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
บริ ษทั มีขอ้ ผูกมัดในการให้ประโยชน์แก่พนักงานหลังเกษียณอายุ โดยหนี้ ทมี่ ีตอ่ พนักงานเป็ นไปตามกฎหมาย
แรงงานไทย ประมาณการหนี้ สินทีแ่ สดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินเป็ นมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ของ
พนักงานทีค่ านวณด้วยวิธีคณิตศาสตร์ประกันภัยจากหลายสมมติฐาน สมมติฐานทีใ่ ช้ในการประเมินค่าใช้จ่ายผล
ประโยชน์ของพนักงานสุทธิประจางวดได้รวมถึงอัตราคิดลด อัตราการเพิ่มขึ้ นของเงินเดือนพนักงาน และอัตราการ
เปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงานและอื่น ๆ การเปลี่ยนแปลงในอัตราเหล่านี้ มีผลต่อประมาณการค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวข้องกับ
ผลประโยชน์ของพนักงานสุทธิ ในทุกปี บริ ษทั จะมีการทบทวนสมมติฐานดังกล่าว เช่น อัตราคิดลดทีเ่ หมาะสม ซึ่งควร
สะท้อนถึงอัตราดอกเบี้ยทีค่ วรนามาใช้ในการคานวณมูลค่าปัจจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตทีค่ าดว่าจะ
ต้องจ่ายให้กบั พนักงานในการประเมินอัตราคิดลดทีเ่ หมาะสม บริ ษทั จะพิจารณาโดยเทียบเคียงกับอัตราดอกเบี้ยของ
พันธบัตรรัฐบาลระยะยาว
2.4.7 สัญญาเช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดาเนิ นงานหรื อสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารได้ใช้
ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริ ษทั ได้โอนหรื อรับโอนความเสี่ยงและ
ผลประโยชน์ในสินทรัพย์ทเี่ ช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
3.1 มาตรฐานการบัญชี ใหม่ที่เริ่ มมีผลบังคับใช้ ในระหว่ างปี
กลุม่ กิจการได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบับใหม่ทอี่ อกโดยสภาวิชาชีพบัญชี
ซึ่งมีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวได้รบั การปรับปรุงหรื อจัดให้มีข้ ึ นเพื่อให้มีเ นื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็ นการปรับปรุงถ้อยคาและคาศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั นิ ้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของกลุม่ กิจการ
3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งได้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ วแต่ ยงั ไม่มผี ลบังคับใช้
ในระหว่างปี ปัจจุบนั สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) จานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินทีม่ ีรอบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริ่ มใน
หรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รบั การปรับปรุงหรื อจัดให้มีข้ ึ นเพื่อให้มีเ นื้ อหาเท่าเทียม
กับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เ ป็ นการปรับปรุงถ้อยคาและคาศัพท์ การตีความและการให้
แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐานการบัญชี

วันที่มผี ลบังคับใช้

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)

การนาเสนองบการเงิน

1 มกราคม 2560

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559)

สินค้าคงเหลือ

1 มกราคม 2560

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559)

งบกระแสเงินสด

1 มกราคม 2560

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)

นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

1 มกราคม 2560

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)

เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

1 มกราคม 2560

ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559)

สัญญาก่อสร้าง

1 มกราคม 2560

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)

ภาษีเ งินได้

1 มกราคม 2560

ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559)

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์

1 มกราคม 2560

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559)

สัญญาเช่า

1 มกราคม 2560

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559)

รายได้

1 มกราคม 2560

ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559)

ผลประโยชน์ของพนักงาน

1 มกราคม 2560

ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559)

การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

1 มกราคม 2560

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559)

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

1 มกราคม 2560

ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559)

ต้นทุนการกูย้ ืม

1 มกราคม 2560

ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559)

การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรื อกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน

1 มกราคม 2560

ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2559)

การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เ มื่อออกจากงาน

1 มกราคม 2560

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

1 มกราคม 2560

ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559)

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่วม และการร่วมค้า

1 มกราคม 2560
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3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งได้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ วแต่ ยงั ไม่มผี ลบังคับใช้ (ต่ อ )
มาตรฐานการบัญชี

วันที่มผี ลบังคับใช้

ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559)

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเ่ งินเฟ้อรุนแรง

1 มกราคม 2560

ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559)

กาไรต่อหุ้น

1 มกราคม 2560

ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559)

การรายงานทางการเงินระหว่างกาล

1 มกราคม 2560

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559)

การด้อยค่าของสินทรัพย์

1 มกราคม 2560

ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559)

ประมาณการหนี้ สิน หนี้ สินทีอ่ าจเกิดขึ้ น และสินทรัพย์ทอี่ าจเกิดขึ้ น

1 มกราคม 2560

ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559)

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

1 มกราคม 2560

ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559)

อสังหาริ มทรัพย์เ พื่อการลงทุน

1 มกราคม 2560

ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2559)

เกษตรกรรม

1 มกราคม 2560

ฉบับที่ 104 (ปรับปรุง 2559)

การบัญชีสาหรับการปรับโครงสร้างหนี้ ทมี่ ีปัญหา

1 มกราคม 2560

ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559)

การบัญชีสาหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้ และตราสารทุน

1 มกราคม 2560

ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559)

การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับเครื่ องมือทางการเงิน

1 มกราคม 2560

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559)

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์

1 มกราคม 2560

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559)

การรวมธุรกิจ

1 มกราคม 2560

ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559)

สัญญาประกันภัย

1 มกราคม 2560

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เ พื่อขายและการดาเนิ นงานทีย่ กเลิก

1 มกราคม 2560

ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2559)

การสารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

1 มกราคม 2560

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)

ส่วนงานดาเนิ นงาน

1 มกราคม 2560

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)

งบการเงินรวม

1 มกราคม 2560

ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559)

การร่วมการงาน

1 มกราคม 2560

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)

การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เ สียในกิจการอื่น

1 มกราคม 2560

ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559)

การวัดมูลค่ายุตธิ รรม

1 มกราคม 2560

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีทไี่ ม่มีความเกี่ยวข้องอย่าง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดาเนิ นงาน

1 มกราคม 2560

ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559)

สัญญาเช่าดาเนิ นงาน-สิ่งจูงใจทีใ่ ห้แก่ผเู้ ช่า

1 มกราคม 2560

ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2559)

ภาษีเ งินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรื อ
ของผูถ้ อื หุ้น

1 มกราคม 2560

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559)

การประเมินเนื้ อหาสัญญาเช่าทีท่ าขึ้ นตามรูปแบบกฎหมาย

1 มกราคม 2560

ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559)

การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ

1 มกราคม 2560

ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2559)

รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา

1 มกราคม 2560

ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2559)

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์

1 มกราคม 2560
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3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งได้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ วแต่ ยงั ไม่มผี ลบังคับใช้ (ต่ อ )
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)

วันที่มผี ลบังคับใช้

การเปลี่ยนแปลงในหนี้ สินทีเ่ กิดขึ้ นจากการรื้ อถอน การบูรณะ
และหนี้ สินทีม่ ีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน

ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559)

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559)

สิทธิในส่วนได้เ สียจากกองทุนการรื้ อถอน การบูรณะและการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อม

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559)

1 มกราคม 2560
1 มกราคม 2560
1 มกราคม 2560

การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
(ปรับปรุง 2559) เรื่ องการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ
ทีเ่ งินเฟ้อรุนแรง

1 มกราคม 2560

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)

การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

1 มกราคม 2560

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)

ข้อตกลงสัมปทานบริ การ

1 มกราคม 2560

ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559)

โปรแกรมสิทธิพิเ ศษแก่ลกู ค้า

1 มกราคม 2560

ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2559)

ข้อจากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกาหนดเงินทุน
ขั้นต่าและปฏิสมั พันธ์ของรายการเหล่านี้ สาหรับมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

1 มกราคม 2560

ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559)

สัญญาสาหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์

1 มกราคม 2560

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559)

การจ่ายสินทรัพย์ทไี่ ม่ใช่เ งินสดให้เ จ้าของ

1 มกราคม 2560

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559)

การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

1 มกราคม 2560

ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559)

ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสาหรับเหมืองผิวดิน

1 มกราคม 2560

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559)

เงินทีน่ าส่งรัฐ

1 มกราคม 2560

ฝ่ ายบริ หารของกลุม่ กิจการเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับปรับปรุงจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินเมื่อนามาถือปฏิบตั ิ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ทีม่ ีการเปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญ สรุปได้ดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรั บปรุ ง 2559) เรื่ อ ง งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้ กาหนดทางเลือกเพิ่มเติมสาหรับการบันทึกบัญชีเ งินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ในงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยเลือกบันทึกตามวิธีส่วนได้เ สียได้ ตามทีอ่ ธิบายไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่วม
และการร่วมค้า ทั้งนี้ กิจการต้องใช้วธิ ีการบันทึกบัญชีเ ดียวกันสาหรับเงินลงทุนแต่ละประเภทและหากกิจการเลือกบันทึกเงินลงทุน
ดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เ สียในงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการต้องปรับปรุงรายการดังกล่าวโดยวิธีปรับย้อนหลัง
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4. นโยบายการบัญชี ที่สาคัญ
4.1 การรั บรู้ รายได้ และค่ าใช้ จ่าย
รายได้จากการขายและให้บริ การ
รายได้จากการขายทีใ่ ห้กบั ลูกค้ารับรู้เ ป็ นจานวนสุทธิจากภาษีขาย การรับคืนและส่วนลด
รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เ มื่อมีการส่งมอบและผูซ้ ้ือยอมรับสินค้า โดยผูซ้ ้ือได้รบั โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนทีเ่ ป็ น
สาระสาคัญของความเป็ นเจ้าของสินค้าได้โอนไปยังผูซ้ ้ือแล้ว
รายได้จากการให้บริ การเช่าพื้นทีโ่ ฆษณา รับรู้เ มื่อได้ให้บริ การแล้ว โดยพิจารณาถึงขั้นความสาเร็จของงาน
รายได้ดอกเบี้ยรับ รับรู้ตามเกณฑ์สดั ส่วนของเวลาโดยคานึ งถึงอัตราดอกเบี้ยทีแ่ ท้จริ งของช่วงเวลาจนถึงวันครบอายุ
ต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายอื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ประกอบด้วย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม หรื อเงินลงทุนระยะสั้นอื่นทีม่ ีสภาพคล่องสูง
ในการเปลี่ยนมือสูงซึ่งมีอายุไม่เ กิน 3 เดือน นับจากวันทีไ่ ด้มาและไม่นาไปเป็ นหลักทรัพย์ค้าประกันใดๆ
4.3 ลู กหนี้การค้ าและลู กหนี้อื่ น
ลูกหนี้ การค้ารับรู้เ ริ่ มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจานวนเงินทีเ่ หลืออยู่หกั ด้วยค่าเผือ่ หนี้ สงสัย
จะสูญซึ่งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด ค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบัญชี
ของลูกหนี้ การค้าเปรี ยบเทียบกับมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั จากลูกหนี้ การค้า หนี้ สูญสงสัยจะสูญ/หนี้ สูญทีเ่ กิดขึ้ นจะรับรู้ไว้ใน
กาไรหรื อขาดทุนโดยถือเป็ นส่วนหนึ่ งของค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
4.4 สิ นค้ าคงเหลื อ
สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนตามวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก หรื อมูลค่าสุทธิทคี่ าดว่าจะได้รบั แล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า
มูลค่าสุทธิทคี่ าดว่าจะได้รบั ประมาณจากราคาทีค่ าดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจ หักด้วยต้นทุนส่วนเพิ่มทีจ่ ะผลิตให้เ สร็จ
และค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็ นต้องจ่ายเพื่อให้สินค้านั้นขายได้
ต้นทุนในการซื้อประกอบด้วยราคาซื้อ และค่าใช้จ่ายทางตรงทีเ่ กี่ยวข้องกับการซื้อสินค้านั้น เช่น ค่าขนส่งหักด้วยส่วนลด
และเงินทีไ่ ด้รบั คืนจากการซื้อสินค้า (ถ้ามี)
ต้นทุนของสินค้าสาเร็จรูปและงานระหว่างทาประกอบด้วย ค่าวัตถุดบิ ค่าแรงงานทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรงและค่าโสหุ้ย
การผลิต ซึ่งปันส่วนตามเกณฑ์การดาเนิ นงานปกติ
บริ ษทั บันทึกค่าเผือ่ การลดมูลค่าสินค้าสาหรับสินค้าเก่า ล้าสมัย หรื อเสื่อมสภาพเท่าทีจ่ าเป็ น
4.5 เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงด้วยราคาทุนและปรับด้วยค่าเผือ่ การด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
รายได้จากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยจะรับรู้เ มื่อมีการประกาศจ่ายเงินปันผล
เงินลงทุนชัว่ คราวจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมถือเป็ นเงินลงทุนเผือ่ ขาย แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ด้วยมูลค่ายุตธิ รรม ณ วันทีท่ วี่ ดั มูลค่า
บริ ษทั จะทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนเมื่อมีขอ้ บ่งชี้วา่ เงินลงทุนนั้นอาจมีการด้อยค่าเกิดขึ้ น หากราคาตามบัญชีของเงินลงทุน
สูงกว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน กลุม่ กิจการจะบันทึกรายการขาดทุนจากการด้อยค่าไว้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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4.5 เงินลงทุน (ต่ อ )
การจาหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิทไี่ ด้รบั จากการจาหน่ายเมื่อเปรี ยบเทียบกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน
นั้นจะบันทึกรวมอยู่ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ กรณีทจี่ าหน่ายเงินลงทุนทีถ่ อื ไว้ในตราสารหนี้ หรื อตราสารทุนชนิ ดเดียวกันออกไป
บางส่วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนทีจ่ าหน่ายจะใช้วธิ ีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักด้วยราคาตามบัญชีจากจานวนทั้งหมดทีถ่ อื ไว้
4.6 ที่ดิน อาคารและอุ ปกรณ์
ทีด่ นิ แสดงด้วยราคาทุนและค่าเผือ่ การด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) และก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2558 แสดงมูลค่าตามราคาทีต่ ใี หม่
หักค่าเผือ่ การด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
อาคารและส่วนปรับปรุงและเครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงาน แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและ
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) และก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2558 แสดงมูลค่าตามราคาทีต่ ใี หม่หกั ค่าเสื่อมราคาสะสมและ
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
แม่แบบสุขภัณฑ์ แสดงมูลค่าตามราคาทีต่ ใี หม่หกั ค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
ส่วนสินทรัพย์อื่นทีน่ อกเหนื อจากทีก่ ล่าวข้างต้น แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่า
ของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
บริ ษทั บันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทเี่ พิ่มขึ้ นจากการตีราคาใหม่ในบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์”
ในส่วนของผูถ้ อื หุ้นโดยแสดงเป็ นยอดสุทธิหลังหักภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชี อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์น้ นั เคยมีการตีราคาลดลง
และบริ ษทั ได้รบั รู้ราคาทีล่ ดลงเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแล้ว ส่วนทีเ่ พิ่มจากการตีราคาใหม่น้ ี จะถูกรับรู้เ ป็ นรายได้
ไม่เ กินจานวนทีเ่ คยลดลง ซึ่งรับรู้เ ป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จปี กอ่ นแล้ว
บริ ษทั รับรู้ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทลี่ ดลงจากการตีราคาใหม่เ ป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ อย่างไรก็ตาม
หากสินทรัพย์น้ นั เคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้ นและยังมียอดคงค้างของบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” อยู่ในส่วนของผูถ้ อื หุ้น
ส่วนทีล่ ดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกนาไปหักออกจาก “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ไม่เ กินจานวนซึ่งเคยตีราคาเพิ่มขึ้ น
ของสินทรัพย์ชนิ ดเดียวกัน และส่วนทีเ่ หลือจะรับรู้เ ป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ จะทยอยตัดจาหน่ายโดยวิธีเ ส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ทเี่ หลืออยู่ของสินทรัพย์น้ นั
ต้นทุนทีเ่ กิดขึ้ นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรื อรับรู้แยกเป็ นอีกสินทรัพย์หนึ่ งตามความเหมาะสม
เมื่อต้นทุนนั้นเกิดขึ้ นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เ ชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่บริ ษทั และต้นทุนดังกล่าวสามารถวัดมูลค่าได้อย่าง
น่าเชื่อถือ และจะตัดมูลค่าตามบัญชีของชิน้ ส่วนทีถ่ กู เปลี่ยนแทนออก สาหรับค่าซ่อมแซมและบารุงรักษาอื่น ๆ บริ ษทั จะรับรู้
ต้นทุนดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้ น
ค่าเสื่อมราคาคานวณโดยวิธีเ ส้นตรง เพื่อลดราคาตามบัญชีให้เ ท่ากับมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์แต่ละชนิ ดตามอายุการ
ใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์
ทีด่ นิ และสินทรัพย์ระหว่างดาเนิ นงานไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคา
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4.6 ที่ดิน อาคารและอุ ปกรณ์ (ต่ อ )
อายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้
ประเภทสินทรัพย์

จานวนปี

อาคารและส่วนปรับปรุง

5 - 47

เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงาน

5 - 16

แม่แบบสุขภัณฑ์

25

ส่วนปรับปรุงทีด่ นิ และอาคารสานักงาน

5 - 20

เครื่ องมือและอุปกรณ์

5 - 20

เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สานักงาน

5 - 20

ยานพาหนะ

5

มูลค่าคงเหลือ และอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ได้ทบทวนและแก้ไขตามความเหมาะสม ณ ทุกสิ้นรอบระยะ
เวลารายงาน
ในกรณีทรี่ าคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เ ท่ากับมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน
ทันที
ผลกาไรหรื อขาดทุนทีเ่ กิดจากการจาหน่ายสินทรัพย์คานวณโดยเปรี ยบเทียบจากสิ่งตอบแทนสุทธิทไี่ ด้รบั จากการจาหน่าย
สินทรัพย์กบั มูลค่าตามบัญชี และรับรู้ผลกาไรหรื อขาดทุนอื่นสุทธิในกาไรหรื อขาดทุน
ในการจาหน่ายสินทรัพย์ทมี่ ีการตีราคาใหม่ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์จะโอนไปยังกาไรสะสม
4.7 สิ นทรั พ ย์ไม่มตี ัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ายสะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าตัดจาหน่าย
ค่าตัดจาหน่ายบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คานวณโดยวิธีเ ส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้
ประเภทสินทรัพย์

จานวนปี

ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์

5 - 10

เครื่ องหมายการค้า

10

4.8 การด้ อ ยค่ าของสิ นทรั พ ย์
สินทรัพย์ทมี่ ีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชดั (เช่น ค่าความนิ ยม) ซึ่งไม่มีการตัดจาหน่ายจะถูกทดสอบการด้อยค่าเป็ น
ประจาทุกปี สินทรัพย์อื่นทีม่ ีการตัดจาหน่ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า เมื่อมีเ หตุการณ์หรื อสถานการณ์บง่ ชี้วา่ ราคาตามบัญชีอาจ
สูงกว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน
การรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่า เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรื อมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ทกี่ อ่ ให้เ กิดเงินสด
สูงกว่ามูลค่าทีจ่ ะได้รบั คืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในงบกาไรขาดทุน
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4.8 การด้ อ ยค่ าของสิ นทรั พ ย์ (ต่ อ )
การคานวณมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน
มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน หมายถึง ราคาขายสุทธิของสินทรัพย์ หรื อมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า
ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์เ กิดจากประมาณการกระแสเงินสดทีจ่ ะได้รบั ในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปัจจุบนั
โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนคานวณภาษีเ งินได้เ พื่อให้สะท้อนมูลค่าทีอ่ าจประเมินได้ในตลาดปัจจุบนั ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยง
ทีม่ ีตอ่ สินทรัพย์ สาหรับสินทรัพย์ทไี่ ม่กอ่ ให้เ กิดกระแสเงินสดรับซึ่งส่วนใหญ่เ ป็ นหน่วยแยกอิสระจากสินทรัพย์อื่นให้พิจารณา
มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนให้สอดคล้องกับหน่วยสินทรัพย์ทกี่ อ่ ให้เ กิดเงินสดทีส่ ินทรัพย์น้ นั มีความเกี่ยวข้องด้วย
การกลับรายการด้อยค่า
บริ ษทั จะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าหากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทีใ่ ช้ในการคานวณมูลค่าทีค่ าดว่า
จะได้รบั คืน
บริ ษทั จะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าเพียงเพื่อให้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เ กินกว่ามูลค่าตามบัญชี
ภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรื อค่าตัดจาหน่าย เช่นเดียวกับในกรณีทไี่ ม่เ คยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
4.9 สั ญญาเช่ าระยะยาว – กรณีบริ ษทั เป็ นผู้เช่ า
สัญญาเช่าระยะยาวทีค่ วามเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่า
การเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทเี่ ช่า หรื อมูลค่าปัจจุบนั ของจานวนเงิน
ทีต่ อ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ากว่า
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี้ สินระยะยาวส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบกาไร
ขาดทุน
สินทรัพย์ทไี่ ด้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ทเี่ ช่า แต่หากมีความไม่แน่นอน
ในสิทธิการเป็ นเจ้าของเมื่อสัญญาสิ้นสุดจะคานวณค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์ทเี่ ช่าหรื ออายุของสัญญาแล้ว
แต่ระยะเวลาใดจะต่ากว่า
สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์โดยทีค่ วามเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของ ส่วนใหญ่ตกอยู่กบั ผูใ้ ห้เ ช่าจะจัด
เป็ นสัญญาเช่าดาเนิ นงาน เงินทีต่ อ้ งจ่ายภายใต้สญั ญาเช่าดาเนิ นงาน (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจทีไ่ ด้รบั จากผูใ้ ห้เ ช่า) จะบันทึก
ในงบกาไรขาดทุนโดยใช้วธิ ีเ ส้นตรงตลอดอายุสญั ญาเช่านั้น
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้ นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดาเนิ นงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี้ยปรับทีต่ อ้ งจ่ายให้กบั ผูใ้ ห้เ ช่าจะบันทึก
เป็ นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีทกี่ ารยกเลิกนั้นเกิดขึ้ น
4.10 เงินกู้ยืม
เงินกูย้ ืมรับรู้เ ริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุตธิ รรมของสิ่งตอบแทนทีไ่ ด้รบั หักด้วยต้นทุนการจัดทารายการทีเ่ กิดขึ้ น
เงินกูย้ ืมจัดประเภทเป็ นหนี้ สินหมุนเวียนเมื่อกลุม่ กิจการไม่มีสิทธิอนั ปราศจากเงื่อนไขให้เ ลื่อนชาระหนี้ ออกไปอีก
เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
4.11 ต้ นทุนการกู้ยืม
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทานองเดียวกันบันทึกในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดทีค่ า่ ใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้ น ยกเว้นในกรณี
ทีม่ ีการบันทึกเป็ นต้นทุนส่วนหนึ่ งของสินทรัพย์ อันเป็ นผลมาจากการใช้เ วลายาวนานในการจัดหา ก่อสร้าง หรื อการผลิตสินทรัพย์
ดังกล่าวก่อนทีจ่ ะนามาใช้เ องหรื อเพื่อขาย ดอกเบี้ยซึ่งเป็ นส่วนหนึ่ งของค่างวดตามสัญญาเช่าการเงินบันทึกในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
โดยใช้วธิ ีอตั ราดอกเบี้ยทีแ่ ท้จริ ง
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4.12 ผลประโยชน์ พ นักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้ น
เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินสมทบเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพ รับรู้เ ป็ นค่าใช้จ่าย
เมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินทีพ่ นักงานจ่ายสะสมและเงินทีบ่ ริ ษทั
จ่ายสมทบให้เ ป็ นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริ ษทั เงินทีบ่ ริ ษทั จ่ายสมทบ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ทเี่ กิดรายการ
โครงการผลประโยชน์
บริ ษทั มีภาระสาหรับเงินชดเชยทีต่ อ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริ ษทั ถือว่าเงินชดเชย
ดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสาหรับพนักงาน
หนี้ สินสาหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพัน ณ วันทีส่ ิ้นรอบระยะ
เวลารายงาน
บริ ษทั คานวณหนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วธิ ีคดิ ลดแต่ละหน่วยทีป่ ระมาณ
การไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระได้ทาการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกัน
ภัย ซึ่งหลักการประมาณการดังกล่าวต้องใช้ขอ้ สมมติทหี่ ลากหลายรวมถึงข้อสมมติเ กี่ยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ้ นเงินเดือน
ในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน อัตราการมรณะ และอัตราเงินเฟ้อ
เมื่อข้อสมมติทใี่ ช้ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลง บริ ษทั รับรู้ผลกาไร(ขาดทุน)
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทีเ่ กิดขึ้ นในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลประโยชน์เ มื่อเลิกจ้าง
บริ ษทั รับรู้ผลประโยชน์เ มื่อเลิกจ้างเป็ นหนี้ สินและค่าใช้จ่าย เมื่อบริ ษทั ยกเลิกการจ้างพนักงานหรื อกลุม่ ของพนักงาน
ก่อนวันเกษียณตามปกติ
ในการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงานเป็ นครั้งแรก บริ ษทั เลือกรับรู้หนี้ สิน
ในช่วงการเปลี่ยนแปลงทีม่ ากกว่าหนี้ สินทีร่ บั รู้ ณ วันเดียวกันตามนโยบายการบัญชีเ ดิม โดยบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเ ส้นตรง
ภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันทีน่ ามาตรฐานการบัญชีมาถือปฏิบตั ิ
ผลกาไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สาหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานทั้งหมดทีเ่ กิดขึ้ นจะรับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรับรู้คา่ ใช้จ่ายของโครงการ
ผลประโยชน์พนักงานทีก่ าหนดไว้ในกาไรขาดทุน
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4.13 การแปลงค่ าเงินตราต่ างประเทศ
สกุลเงินทีใ่ ช้ในการดาเนิ นงานและสกุลเงินทีใ่ ช้นาเสนองบการเงิน
รายการทีร่ วมในงบการเงินของแต่ละกิจการในกลุม่ กิจการวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลัก
ทีก่ จิ การดาเนิ นงานอยู่ (สกุลเงินทีใ่ ช้ในการดาเนิ นงาน) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงในสกุลเงินบาท
ซึ่งเป็ นสกุลเงินทีใ่ ช้นาเสนองบการเงินของกลุม่ กิจการ
รายการและยอดคงเหลือ
รายการทีเ่ ป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินทีใ่ ช้ในการดาเนิ นงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันทีเ่ กิดรายการ
และแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้ สินเป็ นตัวเงิน ซึ่งเป็ นเงินตราต่างประเทศให้เ ป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันทีใ่ น
งบแสดงฐานะการเงินรายการกาไรและรายการขาดทุนทีเ่ กิดจากการรับหรื อจ่ายชาระทีเ่ ป็ นเงินตราต่างประเทศ และทีเ่ กิดจากการ
แปลงค่าสินทรัพย์และหนี้ สินทีเ่ ป็ นตัวเงินซึ่งเป็ นเงินตราต่างประเทศ ได้บนั ทึกไว้ในกาไรหรื อขาดทุน
4.14 ภาษีเงินได้
ภาษีเ งินได้
ภาษีเ งินได้ประกอบด้วยภาษีเ งินได้ปัจจุบนั และภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเ งินได้ปัจจุบนั
กลุม่ กิจการบันทึกภาษีเ งินได้ปัจจุบนั ตามจานวนทีค่ าดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคานวณจาก
กาไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชี
กลุม่ กิจการบันทึกภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้ สิน ณ
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้ สินทีเ่ กี่ยวข้องนั้น โดยใช้อตั ราภาษีทมี่ ีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้น
รอบระยะเวลารายงาน หรื อทีค่ าดได้คอ่ นข้างแน่นอนว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
ภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถกู รับรู้เ มื่อเกิดจากผลแตกต่างชัว่ คราวต่อไปนี้ เกิดจากการรับรู้คา่ ความนิ ยมเมื่อเริ่ มแรก
การรับรู้เ มื่อเริ่ มแรกซึ่งสินทรัพย์หรื อหนี้ สินซึ่งเกิดจากรายการทีไ่ ม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกาไร
ขาดทุนทางบัญชีหรื อทางภาษี และผลแตกต่างทีเ่ กี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและกิจการทีค่ วบคุมร่วมกันหากเป็ นไป
ได้วา่ จะไม่มีการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราวในอนาคตอันใกล้
กลุม่ กิจการรับรู้หนี้ สินภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวทีต่ อ้ งเสียภาษีทกุ รายการ แต่รบั รู้สินทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวทีใ่ ช้หกั ภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีทยี่ งั ไม่ได้ใช้ในจานวนเท่าทีม่ ีความ
เป็ นไปได้คอ่ นข้างแน่ทบี่ ริ ษทั จะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจ่ ะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวทีใ่ ช้หกั ภาษี
และผลขาดทุนทางภาษีทยี่ งั ไม่ได้ใช้น้ นั
กลุม่ กิจการจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชี ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะ
ทาการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้คอ่ นข้างแน่วา่ บริ ษทั จะไม่มีกาไรทางภาษีเ พียงพอต่อการนา
สินทรัพย์ภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชีท้งั หมดหรื อบางส่วนมาใช้ประโยชน์
กลุม่ กิจการจะบันทึกภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ อื หุ้นหากภาษีทเี่ กิดขึ้ นเกี่ยวข้องกับรายการที่
ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ อื หุ้น
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4.14 ภาษีเงินได้ (ต่ อ )
สินทรัพย์ภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชีและหนี้ สินภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เ มื่อกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายทีจ่ ะนาสินทรัพย์ภาษีเ งินได้ของงวดปัจจุบนั มาหักกลบกับหนี้ สินภาษีเ งินได้ของงวดปัจจุบนั และภาษีเ งินได้น้ ี
ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสาหรับหน่วยภาษีเ ดียวกันหรื อหน่วยภาษีตา่ งกัน สาหรับหน่วยภาษี
ต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชาระหนี้ สินและสินทรัพย์ภาษีเ งินได้ของงวดปัจจุบนั ด้วยยอดสุทธิหรื อตั้งใจจะรับคืน
สินทรัพย์และจ่ายชาระหนี้ สินในเวลาเดียวกัน
4.15 กาไร(ขาดทุน)ต่ อ หุ้น
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยการหารกาไร(ขาดทุน)สุทธิสาหรับงวดบัญชีดว้ ยจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
ของหุ้นสามัญตามระยะเวลาทีอ่ อกและเรี ยกชาระแล้ว
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด
กาไรต่อหุ้นปรับลด คานวณโดยดูจากจานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยทีถ่ อื โดยบุคคลภายนอกในระหว่างงวดปรับปรุงด้วยจานวน
หุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดโดยสมมติวา่ หุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดได้แปลงเป็ นหุ้นสามัญทั้งหมด บริ ษทั มีหุ้นสามัญเทียบเท่า
ปรับลด คือ สิทธิเ ลือกซื้อหุ้นทีใ่ ห้แก่ผถู้ อื หุ้นเดิม กรรมการและพนักงานในการคานวณกาไรต่อหุ้นปรับลด หุ้นสามัญเทียบเท่า
ปรับลดมาจากสิทธิเ ลือกซื้อหุ้น บริ ษทั คานวณจานวนหุ้นเทียบเท่าปรับลดโดยพิจารณาจากมูลค่ายุตธิ รรมซึ่งขึ้ นอยู่กบั มูลค่าทีเ่ ป็ น
ตัวเงินของราคาตามสิทธิซ้ือหุ้นทีม่ าพร้อมกับสิทธิเ ลือกซื้อหุ้น (กาหนดจากราคาถัวเฉลี่ยของหุ้นสามัญของบริ ษทั ในระหว่างงวด)
การคานวณนี้ ทาขึ้ นเพื่อกาหนดจานวนหุ้นสามัญทีต่ อ้ งนามาบวกเพิ่มกับหุ้นสามัญทีถ่ อื โดยบุคคลภายนอกในการคานวณกาไร
ต่อหุ้นปรับลดโดยไม่มีการปรับกาไรสุทธิแต่อย่างใด
4.16 สารองตามกฎหมาย
บริ ษทั ใหญ่
ภายใต้บทบัญญัตขิ องมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี
ส่วนหนึ่ งไว้เ ป็ นทุนสารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)
จนกว่าทุนสารองนี้ จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน สารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนาไปจ่ายเป็ น
เงินปันผลได้
บริ ษทั ย่อ ย
บริ ษทั ย่อยจะต้องจัดสรรกาไรสุทธิอย่างน้อยร้อยละห้า เป็ นสารองตามกฏหมายทุกครั้งทีป่ ระกาศจ่ายเงินปันผลจนกว่า
สารองตามกฏหมายจะมีเ ท่ากับร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน สารองนี้ จะนาไปจ่ายเงินปันผลไม่ได้
4.17 การจ่ายเงินปันผล
เงินปันผลทีจ่ ่ายบันทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีซ่ ึงทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุ้นของบริ ษทั ทีเ่ กี่ยวข้องได้อนุมตั กิ ารจ่าย
เงินปันผล
4.18 ค่ าตอบแทนผู้บริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารนี้ เ ป็ นผลประโยชน์ทจี่ ่ายให้แก่ผบู้ ริ หารและกรรมการของบริ ษทั ประกอบด้วยค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
ได้แก่ เงินเดือน ผลประโยชน์ทเี่ กี่ยวข้องและค่าตอบแทนกรรมการ รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอื่น
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4.19 การนาเสนอข้ อ มูล ส่ วนงานดาเนินงาน
ส่วนงานดาเนิ นงานได้ถกู รายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในทีน่ าเสนอให้ผมู้ ีอานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ
ดาเนิ นงาน ผูม้ ีอานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดาเนิ นงานหมายถึงบุคคลทีม่ ีหน้าทีใ่ นการจัดสรรทรัพยากรและประเมิน
ผลการปฏิบตั งิ านของส่วนงานดาเนิ นงาน
4.20 ประมาณการหนี้สิ น
บริ ษทั จะบันทึกประมาณการหนี้ สิน เมื่อเกิดภาระผูกพันในปัจจุบนั ตามกฎหมายหรื อโดยอนุมานจากผลสืบเนื่ องมาจาก
เหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้ตอ้ งใช้ทรัพยากรเพื่อจ่ายชาระตามภาระผูกพันและสามารถประมาณการ
จานวนทีต่ อ้ งจ่ายได้อย่างน่าเชื่อถือ เมื่อได้จ่ายชาระประมาณการหนี้ สินไปแล้วหากแน่ใจว่าจะได้รบั คืนอย่างแน่นอนให้บนั ทึก
รายจ่ายทีจ่ ะได้รบั คืนเป็ นสินทรัพย์แยกต่างหาก
4.21 มูล ค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุตธิ รรม คือ ราคาทีค่ าดว่าจะได้รบั จากการขายสินทรัพย์หรื อราคาทีจ่ ะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้ สินให้แก่ผอู้ ื่นโดยเป็ นรายการ
ทีเ่ กิดขึ้ นในสภาพปกติระหว่างผูร้ ่วมตลาด (market participants) ณ วันทีว่ ดั มูลค่า
กลุม่ กิจการใช้วธิ ีราคาตลาด (Market approach) เป็ นเทคนิ คในการวัดมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์และหนี้ สิน ยกเว้นในกรณี
ทีไ่ ม่มีตลาดทีม่ ีสภาพคล่อง หรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดทีม่ ีสภาพคล่องได้ บริ ษทั จะใช้วธิ ีเ ทคนิ คทางการเงินเป็ น
เทคนิ คในการวัดมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์และหนี้ สินแทน
ลาดับชั้นของมูลค่ายุตธิ รรม
การวัดมูลค่ายุตธิ รรมสาหรับสินทรัพย์ทางการเงินเหล่านี้ ถกู จัดประเภทอยู่ในระดับทีต่ า่ งกันของลาดับชั้นมูลค่ายุตธิ รรมตาม
ข้อมูลทีใ่ ช้ในการประเมินมูลค่า นิ ยามของระดับต่างๆ มีดงั นี้
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรื อหนี้ สินอย่างเดียวกันในตลาดทีม่ ีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นทีส่ ามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรื อหนี้ สิน ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลทีไ่ ม่สามารถสังเกตได้ (unobservable inputs) เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตทีก่ จิ การประมาณขึ้ น
4.22 เกณฑ์ในการจัดทางบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (รวมกันเรี ยกว่า “กลุม่ กิจการ”)
การรวมธุรกิจ
กลุม่ กิจการบันทึกบัญชีสาหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ เมื่อการควบคุมถูกโอนไปยังกลุม่ กิจการ
การควบคุม หมายถึงอานาจในการกาหนดนโยบายทางการเงินและการดาเนิ นงานของกิจการเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์
จากกิจกรรมของกิจการนั้น ในการพิจารณาอานาจในการควบคุม กลุม่ กิจการต้องนาสิทธิในการออกเสียงทีเ่ กิดขึ้ นมารวมในการ
พิจารณาด้วย วันทีซ่ ้ือกิจการคือวันทีอ่ านาจในการควบคุมนั้นได้ถกู โอนไปยังผูซ้ ้ือ การกาหนดวันทีซ่ ้ือกิจการและการระบุเ กี่ยวกับการ
โอนอานาจควบคุมจากผูถ้ กู ซื้อไปยังผูซ้ ้ือต้องใช้ดลุ ยพินิจเข้ามาเกี่ยวข้อง
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4.22 เกณฑ์ในการจัดทางบการเงินรวม (ต่ อ )
กลุม่ กิจการบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจโดยใช้วธิ ีการซื้อ สิ่งตอบแทนทีโ่ อนให้สาหรับการซื้อบริ ษทั ย่อย ต้องวัดด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
ของสินทรัพย์ทผี่ ซู้ ้ือโอนให้และหนี้ สินทีก่ อ่ ขึ้ นและส่วนได้เ สียในส่วนของผูถ้ อื หุ้นทีอ่ อกโดยบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย รวมถึงมูลค่า
ยุตธิ รรมของสินทรัพย์ หรื อหนี้ สินทีค่ าดว่าจะต้องจ่ายชาระ และวัดมูลค่าเริ่ มแรกของสินทรัพย์ทไี่ ด้มาทีร่ ะบุได้และหนี้ สินและ
หนี้ สินทีอ่ าจจะเกิดขึ้ นในการรวมธุรกิจด้วยมูลค่ายุตธิ รรม ณ วันทีซ่ ้ือ ในการรวมธุรกิจแต่ละครั้ง กลุม่ กิจการวัดมูลค่าของส่วนได้เ สีย
ทีไ่ ม่มีอานาจควบคุมในผูถ้ กู ซื้อด้วยมูลค่ายุตธิ รรม หรื อ มูลค่าของสินทรัพย์สุทธิทรี่ ะบุได้ของผูถ้ กู ซื้อตามสัดส่วนของหุ้นทีถ่ อื
หนี้ สินทีอ่ าจเกิดขึ้ นของบริ ษทั ทีถ่ กู ซื้อทีร่ บั มาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เ ป็ นหนี้ สินหากมีภาระผูกพันในปัจจุบนั ซึ่งเกิดขึ้ นจาก
เหตุการณ์ในอดีต และสามารถวัดมูลค่ายุตธิ รรมได้อย่างน่าเชื่อถือ
กลุม่ กิจการวัดมูลค่าส่วนได้เ สียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุมตามอัตราส่วนได้เ สียในสินทรัพย์สุทธิทไี่ ด้มาจากผูถ้ กู ซื้อ
ต้นทุนทีเ่ กี่ยวข้องกับการซื้อของกลุม่ กิจการทีเ่ กิดขึ้ นซึ่งเป็ นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าทีป่ รึ กษากฎหมาย ค่าธรรมเนี ยม
วิชาชีพและค่าทีป่ รึ กษาอื่นๆ ถือเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้ น
บริ ษทั ย่อ ย
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิจการทีอ่ ยู่ภายใต้การควบคุมของกลุม่ กิจการ การควบคุมเกิดขึ้ นเมื่อกลุม่ กิจการเปิ ดรับหรื อมีสิทธิใน
ผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อานาจเหนื อกิจการนั้นทาให้เ กิดผลกระทบต่อ
จานวนเงินผลตอบแทนของกลุม่ กิจการ งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วนั ทีม่ ีการควบคุมจนถึงวันที่
การควบคุมสิ้นสุดลง
นโยบายการบัญชีของบริ ษทั ย่อยได้ถกู เปลี่ยนตามความจาเป็ นเพื่อให้เ ป็ นนโยบายเดียวกันกับของกลุม่ กิจการ
การสู ญเสี ยการควบคุม
เมื่อกลุม่ กิจการสูญเสียการควบคุมในบริ ษทั ย่อย กลุม่ กิจการจะตัดรายการสินทรัพย์และหนี้ สินของบริ ษทั ย่อยนั้นออก รวมถึง
ส่วนได้เ สียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุมและส่วนประกอบอื่นในส่วนของเจ้าของทีเ่ กี่ยวข้องกับบริ ษทั ย่อยนั้น กาไรหรื อขาดทุนทีเ่ กิดขึ้ น
จากการสูญเสียการควบคุมในบริ ษทั ย่อยรับรู้ในกาไรหรื อขาดทุน ส่วนได้เ สียในบริ ษทั ย่อยเดิมทีย่ งั คงเหลืออยู่ให้วดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุตธิ รรม ณ วันทีส่ ูญเสียการควบคุม
การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุม่ รวมถึงรายได้ หรื อค่าใช้จ่ายทีย่ งั ไม่เ กิดขึ้ นจริ งซึ่งเป็ นผลมาจาก
รายการระหว่างกิจการในกลุม่ จะถูกตัดรายการในการจัดทางบการเงินรวม
ส่ วนของผู้มสี ่ วนได้ เสี ยที่ไม่มอี านาจควบคุม
ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เ สียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม คือ จานวนกาไรหรื อขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ย่อยส่วนทีไ่ ม่ได้เ ป็ น
ของบริ ษทั และแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาไรหรื อขาดทุนรวมและส่วนของผูถ้ อื หุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม
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5. รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อ กิจการที่เกีย่ วข้ อ งกัน
บุคคลหรื อกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกันกับบริ ษทั หมายถึง บุคคลหรื อกิจการทีม่ ีอานาจควบคุมบริ ษทั หรื อถูกบริ ษทั ควบคุมไม่วา่ จะเป็ น
โดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั
นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่วมและบุคคลทีม่ ีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรื อทางอ้อม
ซึ่งทาให้มีอทิ ธิพลอย่างเป็ นสาระสาคัญต่อบริ ษทั ผูบ้ ริ หารสาคัญ กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ทีม่ ีอานาจในการวางแผนและควบคุม
การดาเนิ นงานของบริ ษทั
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกันมีดงั นี้
ชื่ อ บริ ษทั และบุคคลที่เกีย่ วข้ อ งกัน

ลักษณะความสั มพันธ์

นางจิราวัธน์ ว่องอรุณ

เป็ นญาติสนิ ทของกรรมการ

นางสาวรัตนา ว่องอรุณ

ผูถ้ อื หุ้น

นายสมชัย ว่องอรุณ

กรรมการและผูถ้ อื หุ้น

บริ ษทั สตาร์ ซานิ ทารี แวร์ (ประเทศไทย) จากัด

บริ ษทั ย่อย

บริ ษทั สตาร์ มีเ ดีย กรุ๊ป จากัด

บริ ษทั ย่อย

ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2559 นางสาวรัตนา ว่องอรุณไม่ได้เ ป็ นผูถ้ อื หุ้นของบริ ษทั ส่งผลให้สิ้นสุดความสัมพันธ์ในการเป็ น
บุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกัน
นโยบายการกาหนดราคาสาหรับแต่ละประเภทรายการมีดงั นี้
รายการบัญชี

นโยบายในการกาหนดราคา

ยอดขาย

ราคาทุนบวกกาไรส่วนเกิน/ราคาทุน

ซื้อสินค้า

ราคาทุนบวกกาไรส่วนเกิน/ราคาทุน

รายได้อื่น

อัตราตามทีต่ กลง

ดอกเบี้ยจ่าย

อัตราทีต่ กลงตามสัญญา

ค่าเช่าพื้นทีป่ ้ายโฆษณาสินค้า

อัตราเช่าเดือนละ 0.13 ล้านบาท

โอนสินทรัพย์เ พื่อชาระค่าหุ้นล่วงหน้า

มูลค่าตามรายงานการประชุม
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5.1 สิ นทรั พ ย์และหนี้สิ นระหว่ างกัน มีดังนี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ย่อ ย
บริ ษทั สตาร์ ซานิทารี แวร์ (ประเทศไทย) จากัด
ลูกหนี้ จากการโอนสินทรัพย์ให้บริ ษทั ย่อย

-

-

-

147,078,966.23

ลูกหนี้ การค้า

-

-

-

11,699,998.00

ลูกหนี้ อื่น

-

-

20,219,151.77

530,600.79

เงินทดรองจ่าย

-

-

1,670,316.54

105,000.00

เจ้าหนี้ การค้า

-

-

2,786,966.72

-

เจ้าหนี้ อื่น

-

-

3,364,991.21

-

เพิ่มขึ้ น

-

-

4,483,957.02

-

ลดลง
ยอดคงเหลื อ ปลายงวด

-

-

(4,483,957.02)
-

-

เงินกูย้ ืมระยะสั้น

เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อยเป็ นเงินกูย้ ืมโดยการออกตัว๋ สัญญาใช้เ งินชนิ ดจ่ายคือเมื่อทวงถาม อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์หลังจากระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย 2 ปี นับตั้งแต่วนั ทีอ่ อกตัว๋ สัญญาใช้เ งิน และไม่มีหลักประกัน
บริ ษทั สตาร์ มีเดีย กรุ๊ ป จากัด
เจ้าหนี้ อื่น

-

-

5,988.00

-

รายการธุรกิจกับบุคคลที่เกีย่ วข้ อ งกัน
นางจิราวัธน์ ว่ อ งอรุ ณ
เจ้าหนี้ อื่น

240,000.00

360,000.00

-

360,000.00

นางสาวรั ตนา ว่ อ งอรุ ณ
เงินกูย้ ืมระยะสั้น

-

12,500,000.00

-

12,500,000.00

ดอกเบี้ยค้างจ่าย

-

899,130.96

-

899,130.96

นายสมชั ย ว่ อ งอรุ ณ
เงินทดรองรับ

561,411.92
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5.2 รายได้ และค่ าใช้ จ่ายระหว่ างกัน มีดังนี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่

สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ย่อ ย
บริ ษทั สตาร์ ซานิทารี แวร์ (ประเทศไทย) จากัด
ขายสินค้า

-

-

21,061,213.42

10,634,577.81

รายได้อื่น

-

-

872,725.73

-

ซื้อสินค้า

-

-

10,802,206.47

-

รายการธุรกิจกับบุคคลที่เกีย่ วข้ อ งกัน
นางสาวรั ตนา ว่ อ งอรุ ณ
ดอกเบี้ยจ่าย

375,000.00

500,000.00

250,000.00

500,000.00

1,515,789.48

1,515,788.88

757,894.74

1,515,788.88

นางจิราวัธน์ ว่ อ งอรุ ณ
ค่าเช่าพื้นทีป่ ้ายโฆษณาสินค้า
5.3 ค่ าตอบแทนผู้บริ หาร
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่

สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
ผลประโยชน์ระยะสั้น

25,259,633.00

21,737,853.00

3,007,258.00

21,737,853.00

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

968,206.41
26,227,839.41

2,857,737.01
24,595,590.01

3,007,258.00

2,857,737.01
24,595,590.01
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6. ข้ อ มูล เพิ่มเติมเกีย่ วกับค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะของค่ าใช้ จ่าย
รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะงานส่วนทีเ่ ป็ นสาระสาคัญ มีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)

6.1 การเปลี่ ยนแปลงของสินค้าสาเร็ จรู ปและงานระหว่างทา

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่

สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
(13,006,892.40) (15,365,346.38)
18,309,978.82
(15,312,221.38)

6.2 ขาดทุน(โอนกลับ)จากการลดมูลค่าสินค้า

2,846,528.76

4,330,282.31

2,075,213.47

4,330,282.31

6.3 ซื้อสินค้า

20,010,166.75

24,503,894.02

20,850,506.75

17,938,541.05

6.4 วัตถุดบิ และวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป

22,012,508.10

25,409,162.27

6.5 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

62,433,117.51

62,676,489.76

1,939,436.66

62,676,489.76

6.6 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย

15,598,264.54

12,919,785.85

12,449,465.79

12,919,785.85

6.7 ขาดทุนจากการตีราคาแม่แบบสุขภัณฑ์

79,414,144.64

-

-

25,409,162.27

79,414,144.64

7. ข้ อ มูล เพิ่มเติมเกีย่ วกับงบกระแสเงินสด
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั มีรายการทีไ่ ม่เ กี่ยวกับเงินสดในงบกระแสเงินสดทีม่ ีสาระสาคัญ ได้แก่
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มีส่วนเกินทุนจากการตีราคาเพิ่ม-สุทธิ จานวน 46.59 ล้านบาท
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซื้อสินทรัพย์เ ป็ นเงินเชื่อ จานวน 1.33 ล้านบาท
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั โอนสินทรัพย์สุทธิเ พื่อชาระเงินล่วงหน้าค่าหุ้นให้กบั บริ ษทั ย่อยจานวน 126.27 ล้านบาท
และจานวน 147.08 ล้านบาท ตามลาดับ
บริ ษทั ย่อ ย (บริ ษทั สตาร์ ซานิทารี แวร์ (ประเทศไทย) จากัด)
บริ ษทั มีรายการทีไ่ ม่เ กี่ยวกับเงินสดในงบกระแสเงินสดทีม่ ีสาระสาคัญ ได้แก่
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั รับโอนสินทรัพย์สุทธิจากบริ ษทั ใหญ่เ พื่อรับชาระเงินล่วงหน้าค่าหุ้นจานวน 126.27
ล้านบาท และจานวน 147.08 ล้านบาท ตามลาดับ
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-

บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จากัด (มหาชน) รายงานประจาปี 2559
8. เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
เงินสด

151,606.25

139,615.11

10,762.00

139,615.11

เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์

10,525,582.54

1,162,606.60

9,345,854.53

499,124.31

เงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน
รวม

74,006.49
10,751,195.28

137,946.29
1,440,168.00

830.29
9,357,446.82

160,749.34
799,488.76

เงินฝากธนาคารมีอตั ราดอกเบี้ยตามทีธ่ นาคารกาหนด
9. เงินลงทุนชั่ วคราว
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
ราคาทุนเงินลงทุนในหลักทรัพย์เ ผือ่ ขายต้นปี

-

-

บวก ซื้อเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

80,000,000.00

-

หัก จาหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เ ผือ่ ขาย

(59,863,697.31)

-

ราคาทุนเงินลงทุนในหลักทรั พ ย์เผื่อ ขายปลายปี

20,136,302.69

-

ค่าเผือ่ มูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เ ผือ่ ขายต้นปี

-

-

บวก ผลกาไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย

278,176.12

-

หัก ผลกาไรทีย่ งั ไม่เ กิดขึ้ นจริ งส่วนทีโ่ อนไปกาไรหรื อขาดทุนเนื่ องจากการขาย

(136,302.69)

-

141,873.43
20,278,176.12

-

ค่ าเผื่อ มูล ค่ าเงินลงทุนในหลักทรั พ ย์เผื่อ ขายปลายปี
เงินลงทุนในหลักทรั พ ย์เผื่อ ขาย-สุ ทธิ
บริ ษทั มีเ งินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 1 แห่ง ดังนี้

มูล ค่ าสิ นทรั พ ย์สุ ทธิต่อ หน่ วย
(NAV : UNIT)
ณ วันที่
ชื่ อ กองทุน
1. กองทุนเปิ ดวรรณพันธบัตรไทย (1AM-TG)

ผู้จดั การกองทุน
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม
วรรณ จากัด
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31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
11.6775

-

บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จากัด (มหาชน) รายงานประจาปี 2559
10. ลู กหนี้การค้ าและลู กหนี้อื่ น
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
ลู กหนี้การค้ า
หัก ค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ การค้า-สุทธิ
ลู กหนี้อื่ น
รวมลู กหนี้การค้ าและลู กหนี้อื่ น

32,585,310.19

36,001,871.72

10,153,658.00

(124,411.71)

(383,236.47)

32,460,898.48

35,618,635.25

10,153,658.00

30,941,301.83

3,778,610.18
36,239,508.66

183,010.43
35,801,645.68

21,889,468.31
32,043,126.31

713,611.22
31,654,913.05

-

31,324,538.30
(383,236.47)

ในระหว่างปี 2559 บริ ษทั มีการโอนลูกหนี้ การค้าสุทธิ จานวน 35.08 ล้านบาท ให้กบั บริ ษทั สตาร์ ซานิ ทารี แวร์
(ประเทศไทย) จากัด
ค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสูญมีรายการเคลื่อนไหวดังนี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่

สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
ยอดยกมาต้นปี

(383,236.47)

(310,557.38)

(383,236.47)

(310,557.38)

บวก หนี้ สงสัยจะสูญ

(225,157.72)

(72,679.09)

(100,746.01)

(72,679.09)

หัก หนี้ สงสัยจะสูญได้รบั คืน

483,982.48

โอนเพื่อชาระค่าหุ้นบริ ษทั ย่อย
ยอดยกไปปลายปี

(124,411.71)
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(383,236.47)

483,982.48
-

(383,236.47)

บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จากัด (มหาชน) รายงานประจาปี 2559
10. ลู กหนี้การค้ าและลู กหนี้อื่ น (ต่ อ )
บริ ษทั มีวเิ คราะห์อายุของลูกหนี้ การค้า ดังนี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
ลู กหนี้การค้ า
ยังไม่ครบกาหนดชาระ

27,540,105.68

29,670,376.84

10,153,658.00

25,827,131.45

3,149,033.62

5,253,316.46

-

4,419,228.43

13,219.89

90,754.19

-

90,754.19

1,185,357.68

604,187.76

-

604,187.76

697,593.32
32,585,310.19

383,236.47
36,001,871.72

เกินกาหนดชาระ
ไม่เ กิน 3 เดือน
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน
มากกว่า 6 เดือน ไม่เ กิน 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน ขึ้ นไป
รวมลู กหนี้การค้ า

10,153,658.00

383,236.47
31,324,538.30

บริ ษทั ใหญ่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ได้นาลูกหนี้ การค้าบางส่วนจานวน 5.73 ล้านบาทไปขายลดกับ factoring
บริ ษทั ย่อ ย (บริ ษทั สตาร์ ซานิทารี แวร์ (ประเทศไทย) จากัด)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ได้นาลูกหนี้ การค้าบางส่วนจานวน 7.91 ล้านบาทไปขายลดกับ factoring
11. สิ นค้ าคงเหลื อ
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
สินค้าสาเร็จรูป

129,951,010.69

121,046,182.60

-

120,993,057.60

สินค้าระหว่างทา

11,721,207.25

7,619,142.94

-

7,619,142.94

วัตถุดบิ

3,648,916.49

4,118,593.76

-

4,118,593.76

วัสดุโรงงาน

1,772,676.73

2,674,871.77

-

2,674,871.77

รวม

147,093,811.16

135,458,791.07

-

135,405,666.07

(17,194,068.48)
129,899,742.68

(14,347,539.72)
121,111,251.35

-

(14,347,539.72)
121,058,126.35

หัก ค่าเผือ่ การลดมูลค่าสินค้า
สิ นค้ าคงเหลื อ -สุ ทธิ

ในระหว่างปี 2559 บริ ษทั ได้โอนสินค้าระหว่างทา วัตถุดบิ จานวน 12.15 ล้านบาท และโอนสินค้าสาเร็จรูปจานวน 88.52
ล้านบาท ตามลาดับ ให้กบั บริ ษทั สตาร์ ซานิ ทารี แวร์ (ประเทศไทย) จากัด

- 83 -

บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จากัด (มหาชน) รายงานประจาปี 2559
12. เงินฝากที่ติดภาระคา้ ประกัน
บริ ษทั ใหญ่
ในระหว่างปี 2559 บริ ษทั ได้ไถ่ถอนเงินฝากทีต่ ดิ ภาระค้าประกันจานวน 3.50 ล้านบาท เนื่ องจากบริ ษทั ใหญ่ได้มีการ
โอนวงเงินสินเชื่อทีไ่ ด้จากสถาบันการเงินบางส่วนให้กบั บริ ษทั สตาร์ ซานิ ทารี แวร์ (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั ย่อ ย ( บริ ษทั สตาร์ ซานิทารี แวร์ (ประเทศไทย) จากัด)
เงินฝากทั้งจานวน บริ ษทั ย่อยได้นาไปค้าประกันสินเชื่อทีไ่ ด้จากสถาบันการเงิน ได้แก่ วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีทส์
และหนังสือค้าประกันการใช้ไฟฟ้า
13. ลู กหนี้จากการโอนสิ นทรั พ ย์ให้ บริ ษทั ย่อ ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มีลกู หนี้ จากการโอนสินทรัพย์ให้บริ ษทั ย่อย จานวน 147.08 ล้านบาท ทั้งนี้ มูลค่าในการโอนสินทรัพย์
ให้กบั บริ ษทั ย่อยเป็ นไปตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 9/2558 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งกาหนดให้บริ ษทั โอน
เครื่ องจักรเพื่อชาระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กบั บริ ษทั สตาร์ ซานิ ทารี แวร์ (ประเทศไทย) จากัด ในระหว่างปี 2558 บริ ษทั ได้มีการโอน
เครื่ องจักรให้กบั บริ ษทั ย่อยในราคาตามบัญชี จานวน 4.75 ล้านบาท และนอกจากนี้ ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ครั้งที่ 10/2558 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2558 กาหนดให้บริ ษทั โอนทีด่ นิ พร้อมสิ่งปลูกสร้างในมูลค่า 142 ล้านบาท ในระหว่างปี 2558
บริ ษทั ได้โอนสินทรัพย์ดงั กล่าวให้กบั บริ ษทั ย่อยแล้ว และมีกาไรจากการโอนสินทรัพย์ดงั กล่าวจานวน 109.47 ล้านบาท
ในระหว่างปี 2559 บริ ษทั ได้โอนบัญชีลกู หนี้ จากการโอนสินทรัพย์ให้บริ ษทั ย่อยข้างต้นเพื่อนาไปชาระค่าหุ้นให้กบั บริ ษทั สตาร์
ซานิ ทารี แวร์ (ประเทศไทย) จากัด (บริ ษทั ย่อย)
14. เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อ ย
14.1 กระทบยอดเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อ ย
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันต้นปี

2558

250,000.00

บวก จ่ายชาระค่าหุ้นจากการเพิ่มทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อ ย ณ วันปลายปี

-

143,779,800.00
144,029,800.00

250,000.00
250,000.00

14.2 รายละเอียดการลงทุนในบริ ษทั ย่อ ย
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ชื่ อ บริ ษทั
บริ ษทั สตาร์ ซานิทารี แวร์ (ประเทศไทย) จากัด

บริ ษทั สตาร์ มีเ ดีย กรุ๊ป จากัด

ทุนที่เรี ยก

สั ดส่ วนการลงทุน

มูล ค่ าเงินลงทุน

ทุนจดทะเบียน
134,029,800.00

ชาระแล้ ว
134,029,800.00

ร้ อ ยละ (%)
100

ตามวิธรี าคาทุน
134,029,800.00

10,000,000.00

10,000,000.00

100

10,000,000.00
144,029,800.00
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บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จากัด (มหาชน) รายงานประจาปี 2559
14.2 รายละเอียดการลงทุนในบริ ษทั ย่อ ย (ต่ อ )
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ทุนที่เรี ยก
ชื่ อ บริ ษทั
บริ ษทั สตาร์ ซานิทารี แวร์ (ประเทศไทย) จากัด

ทุนจดทะเบียน
1,000,000.00

ชาระแล้ ว
250,000.00

สั ดส่ วนการลงทุน มูล ค่ าเงินลงทุน
ร้ อ ยละ (%)
100

ตามวิธรี าคาทุน
250,000.00

บริ ษทั สตาร์ ซานิทารี แวร์ (ประเทศไทย) จากัด
ปี 2559
ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุ้น ครั้งที่ 3/2559 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 มีมติเ ป็ นเอกฉันท์อนุมตั ใิ ห้ลดทุนจดทะเบียนของ
บริ ษทั อีกจานวน 4.50 ล้านบาท โดยลดจานวนหุ้นสามัญจานวน 45,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท จากเดิม 134.03 ล้านบาท รวมเป็ นทุน
จดทะเบียนคงเหลือ 129.53 ล้านบาท โดยนาเงินคืนทุนไปหักกลบลบหนี้ เ งินคงค้างระหว่างบริ ษทั กับผูถ้ อื หุ้น
บริ ษทั ได้จดทะเบียนการลดทุนดังกล่าวกับกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560
ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุ้น ครั้งที่ 2/2559 ลงวันที่ 28 มิถนุ ายน 2559 มีมติเ ป็ นเอกฉันท์อนุมตั ใิ ห้เ พิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริ ษทั อีกจานวน 43.03 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 430,298 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท จากเดิม 91 ล้านบาท รวมเป็ นทุน
จดทะเบียนทั้งสิ้น 134.03 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการเพิ่มทุนดังนี้
1) เพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 36.37 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จานวน 0.36 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยออกให้
เสมือนว่าได้ชาระเต็มมูลค่าแล้ว เพื่อตอบแทนการรับชาระค่าหุ้นด้วยสินทรัพย์สุทธิทรี่ บั โอนจากบริ ษทั ใหญ่
2) เพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 6.66 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จานวน 0.07 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ซึ่งต้องจ่ายชาระ
ค่าหุ้นด้วยเงินเต็มมูลค่าและให้เ รี ยกชาระค่าหุ้นครั้งแรกจานวน 1.67 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 25 ในระหว่างปี 2559 บริ ษทั ได้รบั ชาระค่าหุ้น
จากบริ ษทั ใหญ่เ ต็มจานวนแล้วและบริ ษทั ได้ดาเนิ นการจดทะเบียนมติเ พิ่มทุนทีก่ ระทรวงพาณิชย์แล้วในเดือน มิถนุ ายน 2559
ในระหว่างปี 2559 บริ ษทั ใหญ่ได้จ่ายชาระค่าหุ้นเพิ่มทุนให้กบั บริ ษทั ย่อยจานวน 133.78 ล้านบาท โดยจ่ายชาระเป็ นเงินสด
จานวน 7.51 ล้านบาท และจ่ายชาระโดยการโอนสินทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ใหญ่จานวน 126.27 ล้านบาท ทั้งนี้ การกาหนดมูลค่าการโอน
สินทรัพย์สุทธิขา้ งต้นเป็ นไปตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 7/2559 ซึ่งมีมติให้ปรับมูลค่าสินทรัพย์ทโี่ อนให้สอดคล้อง
กับราคาประเมินของผูป้ ระเมินอิสระ และให้ถอื ว่าราคาทีป่ รับนั้นเป็ นส่วนหนึ่ งของมูลค่าสินทรัพย์ทนี่ าไปแลกกับหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริ ษทั ย่อยทีไ่ ด้ออกและจัดสรรให้แก่บริ ษทั ส่วนสินทรัพย์และหนี้ สินอื่นให้ใช้ราคาตามบัญชี ณ วันทีโ่ อน โดยรายละเอียด
สินทรัพย์สุทธิทโี่ อน มีดงั นี้
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บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จากัด (มหาชน) รายงานประจาปี 2559
14. เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อ ย (ต่ อ )
(หน่วย : ล้านบาท)

สินทรัพย์สุทธิทโี่ อนโดยเทียบเคียงมูลค่ายุตธิ รรม
สินทรัพย์สุทธิทโี่ อนในราคาตามบัญชี

มูล ค่ าที่โอน
290.22

ราคาตามบัญชี
บริ ษทั ใหญ่
58.68

(163.95)

(163.95)

กาไรจากการโอน
สินทรั พย์ สุทธิ

231.54
-

รวมกาไรจากการโอนสิ นทรั พ ย์สุ ทธิ

231.54

หัก กาไรจากการโอนสินทรัพย์ในปี 2558
กาไรจากการโอนสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี 2559

109.47
122.07

ในระหว่างปี 2559 บริ ษทั ได้วา่ จ้างบริ ษทั แห่งหนึ่ งประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ ได้แก่ ทีด่ นิ พร้อมอาคารโรงงาน
สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ เครื่ องจักรอุปกรณ์ และแม่แบบสุขภัณฑ์ โดยบริ ษทั ได้รบั รายงานการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมดังกล่าวแล้ว ดังนั้น
การคานวณกาไรจากการโอนสินทรัพย์สุทธิขา้ งต้น จึงอ้างอิงจากรายงานทีไ่ ด้รบั จากผูป้ ระมินอิสระ
ปี 2558
ตามมติทปี่ ระชุมจัดตั้งบริ ษทั เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 มีมติให้ผถู้ อื หุ้นชาระค่าหุ้น หุ้นละ 25 บาท รวมเป็ นเงินทีช่ าระค่าหุ้นใน
ครั้งแรกจานวน 250,000 บาท โดยบริ ษทั ได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558
ตามมติทปี่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุ้นครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 มีมติเ ป็ นเอกฉันท์อนุมตั ใิ ห้เ พิ่มทุนของบริ ษทั ขึ้ นอีก
90 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จานวน 900,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ให้แก่ บริ ษทั สตาร์ ซานิ ทารี แวร์ จากัด (มหาชน)
เพื่อตอบแทนการโอนกิจการการผลิตและจาหน่ายเครื่ องสุขภัณฑ์ โดยชาระด้วยสินทรัพย์อื่น ทั้งนี้ บริ ษทั ได้จดมติพิเ ศษเพิ่มทุนอีก90
ล้านบาท กับกระทรวงพาณิชย์ แล้วเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558
บริ ษทั สตาร์ มีเดีย กรุ๊ ป จากัด
ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุ้น ครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติเ ป็ นเอกฉันท์อนุมตั ใิ ห้เ พิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริ ษทั อีกจานวน 9 ล้านบาท จากเดิม 1 ล้านบาท รวมเป็ นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 10 ล้านบาท โดยบริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวใน
วันที่ 3 มีนาคม 2559
ตามมติทปี่ ระชุมจัดตั้งบริ ษทั เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 มีมติให้ผถู้ อื หุ้นชาระค่าหุ้น หุ้นละ 25 บาท รวมเป็ นเงินทีจ่ ะได้รบั ชาระค่าหุ้น
ในครั้งแรกจานวน 250,000 บาท ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ยังไม่ได้รบั ชาระค่าหุ้นจากบริ ษทั สตาร์ ซานิ ทารี แวร์ จากัด (มหาชน)
โดยบริ ษทั ได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558
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บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จากัด (มหาชน) รายงานประจาปี 2559
15. ที่ดิน อาคารและอุ ปกรณ์
ในระหว่างปี 2559 บริ ษทั ได้ให้บริ ษทั ประเมินราคาอิสระ คือ บริ ษทั 15 ทีป่ รึ กษาธุรกิจ จากัด ประเมินราคาแม่แบบสุขภัณฑ์
ซึ่งตามรายงานการประเมินราคาทรัพย์สินลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ระบุวา่ ใช้วธิ ีการประเมินราคาตามวิธีตน้ ทุน (Cost approch)
โดยการประเมินราคาดังกล่าวใช้ขอ้ มูลทีไ่ ม่สามารถสังเกตได้ทมี่ ีนยั สาคัญมาเป็ นตัวแปรในเทคนิ คการประเมินมูลค่า บริ ษทั จึงได้จดั
ประเภทการวัดมูลค่ายุตธิ รรมดังกล่าวอยู่ในระดับ 3 ของลาดับชั้นมูลค่ายุตธิ รรมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
เรื่ อง การวัดมูลค่ายุตธิ รรม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(หน่ วย : บาท)
มูลค่าตามบัญชีกอ่ นปรับการตีราคาใหม่ในปี 2559

151,832,361.24

มูลค่าตามทีต่ รี าคาใหม่ในปี 2559
ผลต่ างจากการตีราคาแม่แบบสุ ขภัณฑ์ใหม่ในปี 2559

21,401,850.00
130,430,511.24

ประกอบด้วย :
รับรู-้ กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
- โอนกลับส่วนเกินทุนจากการตีมูลค่าสินทรัพย์

51,016,366.60

รับรู้ใน- กาไรขาดทุน
- ขาดทุนจากการตีราคาแม่แบบสุขภัณฑ์
ผลต่ างจากการตีราคาแม่แบบสุ ขภัณฑ์ใหม่ในปี 2559

79,414,144.64
130,430,511.24

การวัดมูลค่าแม่แบบสุขภัณฑ์ของบริ ษทั วัดมูลค่าโดยใช้วธิ ีตรี าคาใหม่ทกุ 3-5 ปี ทั้งนี้ ในการวัดมูลค่าโดยวิธีตรี าคาใหม่ขา้ งต้น
บริ ษทั จะวัดมูลค่าโดยใช้มูลค่ายุตธิ รรมเพื่อรับรู้รายการของสินทรัพย์ขา้ งต้น ซึ่งมูลค่าดังกล่าวประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั มีรายการเคลื่อนไหวของส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ ดังนี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
ยอดยกมา - สุทธิจากหนี้ สินภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชี

46,593,921.60

192,832,508.02

หัก ตัดจาหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

(7,226,035.40)

(54,211,954.03)

โอนกลับส่วนเกินทุนจากการตีมูลค่าสินทรัพย์

(51,016,366.60)

(128,586,279.00)

ผลกระทบภาษีเ งินได้
ยอดคงเหลื อ - สุ ทธิจากหนี้สิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

11,648,480.40
-

36,559,646.61
46,593,921.60

ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559 บริ ษทั ใช้วธิ ีการบันทึกบัญชีของสินทรัพย์ทตี่ รี าคาใหม่ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16
(ปรับปรุง 2558 ) เรื่ อง ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ แทนการใช้ขอ้ ผ่อนปรนวิธีการบันทึกบัญชีเ มื่อมีการตีราคาใหม่ตามประกาศ
สภาวิชาชีพฉบับที่ 18/2554 เรื่ อง การบัญชีเ มื่อมีการตีราคาใหม่ ลงวันที่ 12 เมษายน 2554 ซึ่งประกาศดังกล่าวอนุญาตให้กจิ การ
สามารถใช้วธิ ีการบันทึกบัญชีเ มื่อมีการตีราคาใหม่สาหรับสินทรัพย์เ ดิมได้จนถึงรอบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริ่ มก่อนวันที่ 1 มกราคม 2559
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีดงั กล่าวบริ ษทั ใช้วธิ ีเ ปลี่ยนทันทีตามทีก่ าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)
เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
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บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จากัด (มหาชน) รายงานประจาปี 2559
15. ที่ดิน อาคารและอุ ปกรณ์ (ต่ อ )
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั บันทึกบัญชีของสินทรัพย์ทตี่ รี าคาใหม่ตามตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16
บริ ษทั จะมีผลการดาเนิ นงานและขาดทุนต่อหุ้นเปลี่ยนแปลงเป็ น ดังนี้
งบการเงิน
งบการเงินรวม

เฉพาะกิจการ

สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2558
ขาดทุนสาหรับปี (บาท)

(97,312,976.61)

12,073,386.52

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)

(0.72)

0.09

ขาดทุนต่อหุ้นปรับลด (บาทต่อหุ้น)

(0.63)

0.08

กลุม่ กิจการได้นาทีด่ นิ อาคารพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ตลอดจนเครื่ องจักรบางส่วนไปค้าประกันสินเชื่อทีไ่ ด้รบั จากสถาบันการเงิน
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17
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บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จากัด (มหาชน) รายงานประจาปี 2559
15. ที่ ดิน อาคารและอุ ปกรณ์ (ต่ อ )
(หน่ วย : บาท)

ราคาทุ น/ราคาที่ ตีใหม่ :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ตีราคาใหม่
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า (โอนออก)
ขายและตัดจาหน่ ายบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ตีราคาใหม่
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มูล ค่ าสุ ทธิตามบัญชี :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ที่ ดิน

อาคารและ
ส่ วนปรั บปรุ ง

26,002,749.00
26,002,749.00

149,629,266.00
102,850.00
204,017.77
149,936,133.77

26,002,749.00

-

147,283,649.68
406,549.47
147,690,199.15
2,245,934.62

เครื่ อ งจักรและ
อุ ปกรณ์โรงงาน

-

-

-

166,586,021.00
166,586,021.00
160,574,089.85
329,663.41
160,903,753.26
5,682,267.74

งบการเงินรวม
ส่ วนปรั บปรุ ง
ที่ ดินและอาคาร เครื่ อ งมือ และ เครื่ อ งตกแต่ งและ
สานักงาน
อุ ปกรณ์ เครื่ อ งใช้ สานักงาน ยานพาหนะ

แม่แบบ
สุ ขภัณฑ์

-

420,228,367.36

-

(372,602,532.36)

-

22,541,332.07
70,167,167.07

-

220,748,894.74
(204,495,504.56)
-

12,178,351.71
28,431,741.89
41,735,425.18

-

18,425,235.66
46,391.75
18,471,627.41
14,244,177.41
1,039.65
14,245,217.06
4,226,410.35
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-

-

-

17,997,273.35
408,189.48
25,730.00
18,431,192.83
17,759,807.76
432,952.64
18,192,760.40
238,432.43

-

-

-

36,118,464.93
1,295,516.13
444,662.00
37,858,643.06
30,160,300.33
2,111,173.63
32,271,473.96
5,587,169.10

-

-

-

11,224,047.16
11,224,047.16
11,222,109.15
1,652.54
11,223,761.69
285.47

สิ นทรั พ ย์
ระหว่ างก่อ สร้ าง

-

-

-

รวม

20,682,359.35 866,893,783.81
(372,602,532.36)
13,565,571.43 15,418,518.79
(23,215,741.84)
(200,503.44)
(200,503.44)
10,831,685.50 509,509,266.80
-

10,831,685.50

601,993,028.92
(204,495,504.56)

15,461,383.05
412,958,907.41
96,550,359.39

บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จากัด (มหาชน) รายงานประจาปี 2559
15. ที่ ดิน อาคารและอุ ปกรณ์ (ต่ อ )
(หน่ วย : บาท)

อาคารและ
ส่ วนปรั บปรุ ง

ที่ ดิน
ค่ าเผื่ อ การด้ อ ยค่ า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ตีราคาใหม่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มูล ค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

26,002,749.00
26,002,749.00

2,345,616.32
2,245,934.62

เครื่ อ งจักรและ
อุ ปกรณ์โรงงาน
6,011,931.15
5,682,267.74

แม่แบบ
สุ ขภัณฑ์

งบการเงินรวม
ส่ วนปรั บปรุ ง
ที่ ดินและอาคาร เครื่ อ งมือ และ เครื่ อ งตกแต่ งและ
สานักงาน
อุ ปกรณ์ เครื่ อ งใช้ สานักงาน ยานพาหนะ

37,676,516.56
(37,676,516.56)
161,802,956.06
41,735,425.18

4,181,058.25
4,226,410.35

ค่ าเสื่ อมราคาที่ อ ยู่ในงบกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จสาหรั บปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
15,461,383.05
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
12,701,054.19
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237,465.59
238,432.43

5,958,164.60
5,587,169.10

1,938.01
285.47

สิ นทรั พ ย์
ระหว่ างก่อ สร้ าง
20,682,359.35
10,831,685.50

รวม
37,676,516.56
(37,676,516.56)
227,224,238.33
96,550,359.39

บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จากัด (มหาชน) รายงานประจาปี 2559
15. ที่ ดิน อาคารและอุ ปกรณ์ (ต่ อ )
(หน่ วย : บาท)

อาคารและ
ส่ วนปรั บปรุ ง

ที่ ดิน
ราคาทุ น/ราคาที่ ตีใหม่ :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ตีราคาใหม่
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า (โอนออก)
โอนเพือ่ ชาระค่าหุน้ บริ ษทั ย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ตีราคาใหม่
โอนเพือ่ ชาระค่าหุน้ บริ ษทั ย่อย

ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มูล ค่ าสุ ทธิตามบัญชี :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

-

-

-

-

-

-

เครื่ อ งจักรและ
อุ ปกรณ์โรงงาน

-

-

แม่แบบ
สุ ขภัณฑ์

24,408,591.63 420,228,367.36
(372,602,532.36)
927,933.40
(24,408,591.63) (48,553,768.40)
-

-

-

-

23,143,356.36 220,748,894.74
(204,495,504.56)
(23,473,019.77) (27,151,918.40)
329,663.41 10,898,528.22
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่ วนปรั บปรุ ง
ที่ ดินและอาคาร เครื่ อ งมือ และ เครื่ อ งตกแต่ งและ
สานักงาน
อุ ปกรณ์ เครื่ อ งใช้ สานักงาน ยานพาหนะ

สิ นทรั พ ย์
ระหว่ างก่อ สร้ าง

รวม

4,696,186.50 17,853,273.35 36,118,464.93 11,224,047.16 20,682,359.35 535,211,290.28
(372,602,532.36)
357,606.09
357,606.09
(927,933.40)
(4,696,186.50) (17,853,273.35) (36,118,464.93) (11,224,047.16) (19,754,425.95) (162,608,757.92)
357,606.09
357,606.09
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,695,137.69 17,615,809.76 30,160,300.33 11,222,109.15
(4,696,176.50) (17,690,565.10) (31,203,366.32) (11,223,246.15)
1,038.81
74,755.34
1,071,980.23
1,137.00
28,914.24
-

-

-
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-

328,691.85

-

-

307,585,608.03

-

328,691.85

(204,495,504.56)
(115,438,292.24)

12,377,103.01
28,914.24

บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จากัด (มหาชน) รายงานประจาปี 2559
15. ที่ ดิน อาคารและอุ ปกรณ์ (ต่ อ )
(หน่ วย : บาท)

ที่ ดิน

อาคารและ
ส่ วนปรั บปรุ ง

ค่ าเผื่ อ การด้ อ ยค่ า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ตีราคาใหม่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มูล ค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่ าเสื่ อมราคาที่ อ ยู่ในงบกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จสาหรั บปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
12,377,103.01
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
12,701,054.19

เครื่ อ งจักรและ
อุ ปกรณ์โรงงาน
1,265,235.27
-

แม่แบบ
สุ ขภัณฑ์

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่ วนปรั บปรุ ง
ที่ ดินและอาคาร เครื่ อ งมือ และ เครื่ อ งตกแต่ งและ
สานักงาน
อุ ปกรณ์ เครื่ อ งใช้ สานักงาน ยานพาหนะ

37,676,516.56
(37,676,516.56)
-

-

161,802,956.06
-

1,048.81
-
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237,463.59
-

5,958,164.60
328,691.85

1,938.01
-

สิ นทรั พ ย์
ระหว่ างก่อ สร้ าง
20,682,359.35
-

รวม
37,676,516.56
(37,676,516.56)
189,949,165.69
328,691.85

บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จากัด (มหาชน) รายงานประจาปี 2559
15. ที่ดิน อาคารและอุ ปกรณ์ (ต่ อ )
บริ ษทั ใหญ่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มีสินทรัพย์ทคี่ านวณค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้ดาเนิ นงานอยู่ในราคาตามบัญชี
ก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมจานวน 163.97 ล้านบาท โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจานวนเงิน 2,526.00 บาท
16. สิ นทรั พ ย์ไม่มตี ัวตน
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

สินทรั พย์ ไม่ มีตัวตน

เครื่องหมายการค้า

ระหว่ างพัฒนา

รวม

ราคาทุน :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

2,099,764.21

581,491.35

-

บวก เพิ่มระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

37,000.00
2,136,764.21

88,300.00
669,791.35

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

1,933,688.33

132,604.67

-

2,066,293.00

บวก ค่าตัดจาหน่ายระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

48,760.04
1,982,448.37

88,121.45
220,726.12

-

136,881.49
2,203,174.49

ราคาตามบัญชี สุ ทธิ :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

154,315.84

449,065.23

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

166,075.88

448,886.68

93,457.94
93,457.94

2,681,255.56
218,757.94
2,900,013.50

ค่ าตัดจาหน่ ายสะสม :

ค่ าตัดจาหน่ ายที่อ ยู่ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรั บปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

136,881.49

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

125,240.66
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93,457.94
-

696,839.01
614,962.56

บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จากัด (มหาชน) รายงานประจาปี 2559
16. สิ นทรั พ ย์ไม่มตี ัวตน (ต่ อ )
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

เครื่ อ งหมายการค้ า

รวม

ราคาทุน :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

2,099,764.21

บวก เพิ่มระหว่างปี

28,000.00

หัก โอนเพื่อชาระค่าหุ้นบริ ษทั ย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

581,491.35
-

2,681,255.56
28,000.00

(2,099,764.21)
28,000.00

(581,491.35)
-

(2,681,255.56)
28,000.00

1,933,688.33

132,604.67

2,066,293.00

24,546.92

47,815.86

72,362.78

(1,956,827.65)
1,407.60

(180,420.53)
-

(2,137,248.18)
1,407.60

ค่ าตัดจาหน่ ายสะสม :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
บวก ค่าตัดจาหน่ายระหว่างปี
หัก โอนเพื่อชาระค่าหุ้นบริ ษทั ย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ราคาตามบัญชี สุ ทธิ :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

26,592.40

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

166,075.88

448,886.68

26,592.40
614,962.56

ค่ าตัดจาหน่ ายที่อ ยู่ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรั บปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

72,362.78

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

125,240.66

17. สิ นเชื่ อ และการคา้ ประกัน
สินเชื่อในรูปเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร หนังสือค้าประกัน เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และเงินกูย้ ืมระยะยาว กลุม่ กิจการ
ได้นาทีด่ นิ อาคารพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และเครื่ องจักรบางส่วนตามหมายเหตุ 15 รวมทั้งเงินฝากทีต่ ดิ ภาระค้าประกันตามทีก่ ล่าวในหมายเหตุ
12 เป็ นหลักทรัพย์เ พื่อค้าประกันวงเงินสินเชื่อดังกล่าว นอกจากนี้ กลุม่ กิจการได้โอนผลประโยชน์จากการประกันภัยในสินทรัพย์ของกลุม่
กิจการให้กบั สถาบันการเงิน
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บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จากัด (มหาชน) รายงานประจาปี 2559
18. เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน
(หน่ วย : บาท)

อัตราดอกเบีย้
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูย้ ืมระยะสั้น
รวม

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558

MOR

39,369,768.89

37,725,774.82

214,950.00

37,725,774.82

MOR,MOR - 1.50%

72,481,934.04
111,851,702.93

71,404,435.26
109,130,210.08

214,950.00

71,404,435.26
109,130,210.08

ในระหว่างปี 2559 บริ ษทั ได้โอนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจานวน 60 ล้านบาท
ให้กบั บริ ษทั สตาร์ ซานิ ทารี แวร์ (ประเทศไทย) จากัด
กลุม่ กิจการได้จดจานองทีด่ นิ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง เครื่ องจักรบางส่วนและจานาสิทธิในสมุดเงินฝากประจาของธนาคาร
เพื่อใช้เ ป็ นหลักประกันหนี้ สินจากสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุ 12 และ 15 )
19. เจ้าหนี้การค้ าและเจ้าหนี้อื่ น
(หน่ วย :บาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
เจ้าหนี้ การค้า

10,581,116.17

17,486,662.25

2,786,966.72

13,292,496.18

เงินรับล่วงหน้า

5,749,507.66

10,237,347.31

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

6,121,852.49

2,434,901.42

2,834,655.56

2,229,776.37

อื่น ๆ

2,798,035.89

6,193,654.56

3,370,979.21

6,193,654.56

รวม
รวมทั้งหมด

14,669,396.04
25,250,512.21

18,865,903.29
36,352,565.54

6,205,634.77
8,992,601.49

18,602,090.08
31,894,586.26

เจ้าหนี้ อื่น
-

10,178,659.15

ในระหว่างปี 2559 บริ ษทั ได้โอนเจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่นจานวน 68.46 ล้านบาทให้กบั บริ ษทั สตาร์ ซานิ ทารี แวร์
(ประเทศไทย) จากัด
20. ส่ วนของหนี้สิ นระยะยาวที่ถึ งกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

11,120,000.00

9,250,000.00

หนี้ สินภายใต้สญั ญาเช่าการเงิน
รวม

100,197.15
11,220,197.15

29,596.20
9,279,596.20
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78,000.00
78,000.00

9,250,000.00
29,596.20
9,279,596.20

บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จากัด (มหาชน) รายงานประจาปี 2559
21. เงินกู้ยืมระยะสั้ น
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น

184,587,838.62

134,881,672.00

147,838.62

134,881,672.00

เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบริ ษทั อื่น
รวม

6,815,327.10
191,403,165.72

5,731,718.93
140,613,390.93

147,838.62

5,731,718.93
140,613,390.93

ในระหว่างปี 2559 บริ ษทั ได้โอนเงินกูย้ ืมระยะสั้นอื่นจานวน 130.90 ล้านบาทให้กบั บริ ษทั สตาร์ ซานิ ทารี แวร์ (ประเทศไทย) จากัด
กลุม่ กิจการมีเ งินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคล โดยการออกตัว๋ สัญญาใช้เ งินชนิ ดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
หลังจากระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย 2 ปี นับตั้งแต่วนั ทีอ่ อกตัว๋ สัญญาใช้เ งิน และไม่มีหลักประกัน
กลุม่ กิจการได้ทาสัญญาขอสินเชื่อ factoring กับกิจการแห่งหนึ่ งโดยบริ ษทั ได้นาบัญชีลกู หนี้ การค้าเป็ นหลักประกัน
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8 ต่อปี
22. เงินกู้ยืมระยะยาว
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

41,390,000.00

50,640,000.00

-

50,640,000.00

ส่วนของหนี้ สินระยะยาวทีถ่ งึ กาหนดชาระในหนึ่ งปี
รวมทั้งหมด

(11,120,000.00)
30,270,000.00

(9,250,000.00)
41,390,000.00

-

(9,250,000.00)
41,390,000.00

การเปลี่ยนแปลงในเงินกูย้ ืมระยะยาวสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงิน
งบการเงินรวม

เฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ต้นปี

50,640,000.00

50,640,000.00

หัก จ่ายคืนเงินกูย้ ืมระหว่างปี

(9,250,000.00)

(4,570,000.00)

โอนเพื่อชาระค่าหุ้นบริ ษทั ย่อย
ยอดคงเหลื อ ปลายปี

41,390,000.00

(46,070,000.00)
-
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บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จากัด (มหาชน) รายงานประจาปี 2559
22. เงินกู้ยืมระยะยาว (ต่ อ )
ในระหว่างปี 2559 สถาบันการเงินยินยอมให้บริ ษทั โอนวงเงินสินเชื่อให้กบั บริ ษทั สตาร์ ซานิ ทารี แวร์ (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั ย่อ ย (บริ ษทั สตาร์ ซานิทารี แวร์ (ประเทศไทย) จากัด)
บริ ษทั ย่อยมีเ งินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินโดยได้รบั วงเงินสินเชื่อจานวน 2 วงเงิน ดังนี้
วงเงินที่ 1 วงเงิน 30.48 ล้านบาท เป็ นการกูย้ ืมโดยจัดทาเป็ นสัญญากูย้ ืม ระยะเวลาการกูย้ ืมเดือนมี.ค. 2559 ถึงเดือนธ.ค. 2562
โดยมีอตั ราดอกเบี้ย MLR และมีเ งื่อนไขการจ่ายชาระเงินต้นทุกเดือน เดือนละ 0.62 - 0.70 ล้านบาท
วงเงินที่ 2 วงเงิน 17.93 ล้านบาท เป็ นการกูย้ ืมโดยจัดทาเป็ นสัญญากูย้ ืม ระยะเวลาการกูย้ ืมเดือนมี.ค. 2559 ถึงเดือนธ.ค. 2562
โดยมีอตั ราดอกเบี้ย MLR และมีเ งื่อนไขการจ่ายชาระเงินต้นทุกเดือน เดือนละ 0.16 - 0.67 ล้านบาท
บริ ษทั ได้จดจานองทีด่ นิ พร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่ องจักรบางส่วน เพื่อใช้เ ป็ นหลักประกันหนี้ สินจากสถาบันการเงิน
(ดูหมายเหตุ 15)
ภายใต้สญั ญาเงินกู้ บริ ษทั ต้องปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามทีร่ ะบุในสัญญา เช่น การดารงอัตราส่วนหนี้ สิน
ต่อส่วนของผูถ้ อื หุ้น หรื อการเปลี่ยนแปลงผูถ้ อื หุ้นต้องได้รบั ความยินยอมจากธนาคารก่อน หรื อชาระเงินกูย้ ืธนาคารให้เ สร็จก่อน
จึงสามารถชาระหนี้ เ งินกูย้ ืมให้แก่กรรมการ/บุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง/บริ ษทั ทีเ่ กี่ยวข้องได้ ยกเว้นการแปลงเงินกูย้ ืมกรรมการเป็ นทุนบริ ษทั
เป็ นต้น
23. หนี้สิ นตามสั ญญาเช่ าทางการเงิน
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
ไม่เ กิน 1 ปี
ครบกาหนดภายใน 1 ปี แต่ไม่เ กิน 5 ปี
รวม

100,197.15

19,730.80

78,000.00

19,730.80

58,500.00

29,596.20

58,500.00

29,596.20

158,697.15

49,327.00

136,500.00

49,327.00

158,697.15

49,327.00

136,500.00

49,327.00

(100,197.15)
58,500.00

(29,596.20)
19,730.80

(78,000.00)
58,500.00

(29,596.20)
19,730.80

มูลค่าปัจจุบนั ของหนี้ สินทีถ่ กู รับรู้
ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
หัก หนี้ สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
ชาระภายในหนึ่ งปี
หนี้สิ นตามสั ญญาเช่ าทางการเงิน-สุ ทธิ
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บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จากัด (มหาชน) รายงานประจาปี 2559
23. หนี้สิ นตามสั ญญาเช่ าทางการเงิน (ต่ อ )
ในระหว่างปี 2559 บริ ษทั ได้โอนหนี้ สินตามสัญญาเช่าทางการเงินจานวน 0.05 ล้านบาท ให้กบั บริ ษทั สตาร์ ซานิ ทารี แวร์
(ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ใหญ่ได้ทาสัญญาเช่าการเงินกับบริ ษทั ฟูจิ ซีร็อกซ์ ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จากัด โดยกาหนดชาระคืนเป็ นงวดทุกเดือน
จานวน 24 งวดๆ ละ 6,500.00 บาท โดยกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์จะโอนเป็ นของบริ ษทั เมื่อได้จ่ายชาระค่างวดครบถ้วนแล้ว
และไม่มีหลักทรัพย์ค้าประกัน
บริ ษทั ย่อ ย (บริ ษทั สตาร์ ซานิทารี แวร์ (ประเทศไทย) จากัด)
บริ ษทั ย่อยได้ทาสัญญาเช่าการเงิน กับบริ ษทั RICOH (THAILAND) LIMITED โดยกาหนดชาระคืนเป็ นงวดทุกเดือน จานวน
48 งวดๆ ละ 2,305.00 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.28 ต่อปี โดยกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์จะโอนเป็ นของบริ ษทั เมื่อได้จ่ายชาระ
ค่างวดครบถ้วนแล้ว และมีกรรมการบริ ษทั เป็ นผูค้ ้าประกัน
24. หนี้สิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
หนี้ สินภาษีเ งินได้รอตัดบัญชี มีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
หนี้ สินภาษีเ งินได้รอตัดบัญชี

-

11,648,480.40

รายการเคลื่อนไหวของหนี้ สินภาษีเ งินได้รอตัดบัญชีทเี่ กิดขึ้ นสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่

การเปลี่ ยนแปลงเพิ่มขึน้ /(ลดลง)

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2558 กาไรหรื อ ขาดทุน กาไรเบ็ดเสร็ จอื่ น 31 ธันวาคม 2559
หนี้สิ นภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

11,648,480.40
11,648,480.40

-

(11,648,480.40)
(11,648,480.40)

(หน่ วย : บาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่

การเปลี่ ยนแปลงเพิ่มขึน้ /(ลดลง)

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2557 กาไรหรื อ ขาดทุน กาไรเบ็ดเสร็ จอื่ น 31 ธันวาคม 2558
หนี้สิ นภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

48,208,127.01
48,208,127.01
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-

(36,559,646.61)
(36,559,646.61)

11,648,480.40
11,648,480.40

บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จากัด (มหาชน) รายงานประจาปี 2559
24. หนี้สิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (ต่ อ )
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
ผลขาดทุนทางภาษีทยี่ งั ไม่ได้รบั รู้

32,718,555.54

160,276.11

23,503,989.68

-

กลุม่ กิจการยังไม่รบั รู้ผลขาดทุนทางภาษีเ งินได้ดงั กล่าวเป็ นสินทรัพย์ภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชีเ นื่ องจากผูบ้ ริ หารของกลุม่ กิจการ
ประเมินว่าผลการดาเนิ นงานในอนาคตของบริ ษทั มีปัจจัยเสี่ยงจากผลกระทบด้านเศรษฐกิจ จึงทาให้อาจไม่สามารถประมาณผลการ
ดาเนิ นงานทีแ่ น่นอนได้ ดังนั้นกลุม่ กิจการจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชีทเี่ กิดจากผลขาดทุนทางภาษีทสี่ ามารถใช้สิทธิ
ประโยชน์ได้เ มื่อมีภาระภาษีทเี่ กิดจริ ง
25. ภาระผูกพันผลประโยชน์ พ นักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานมีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานต้นปี

-

13,597,582.31

-

13,597,582.31

หัก ต้นทุนบริ การในอดีตทีย่ งั ไม่รบั รู้
ภาระผูกพันผลประโยชน์ พ นักงานปลายปี

-

(1,571,038.20)
12,026,544.11

-

(1,571,038.20)
12,026,544.11

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานต้นปี

12,026,544.11

10,626,072.24

บวก ต้นทุนบริ การปัจจุบนั

748,197.66

743,102.83

-

743,102.83

ต้นทุนดอกเบี้ย

574,678.36

543,595.98

-

543,595.98

1,571,038.20

-

1,571,038.20

(370,650.00)

-

(370,650.00)

ต้นทุนบริ การในอดีต
หัก จ่ายเงินเกษียณพนักงานระหว่างปี

(4,263,460.00)

โอนเพื่อชาระค่าหุ้นบริ ษทั ย่อย

-

-

12,026,544.11

(12,026,544.11)

10,626,072.24

-

บวก (หัก) ผล(กาไร)ขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสาหรับโครงการ
ผลประโยชน์พนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์ พ นักงานปลายปี

(184,938.91)
8,901,021.22
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(1,086,615.14)
12,026,544.11

-

(1,086,615.14)
12,026,544.11

บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จากัด (มหาชน) รายงานประจาปี 2559
25. ภาระผูกพันผลประโยชน์ พ นักงาน (ต่ อ )
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในงบกาไรขาดทุนรวมสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
และ 2558 จานวน 1.32 ล้านบาท และ 2.86 ล้านบาท ตามลาดับ งบกาไรขาดทุนเฉพาะกิจการสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
จานวน 2.86 ล้านบาท
สมมติฐานทีส่ าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดงั นี้
(หน่ วย :ร้ อ ยละ)
2559

2558

อัตราคิดลด

4.49 - 4.62

4.49 - 4.62

อัตราการขึ้ นเงินเดือนในอนาคต

2.57 - 4.18

2.57 - 4.18

อัตราการลาออก

6.72 - 9.65

6.72 - 9.65

10 ของอัตรามรณะ

10 ของอัตรามรณะ

อัตราการทุพพลภาพ
จานวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์สาหรับปี ปัจจุบนั และปี ยอ้ นหลังแสดงได้ดงั นี้

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์
งบการเงิน
งบการเงินรวม

เฉพาะกิจการ

ปี 2559

8,901,021.22

-

ปี 2558

12,026,544.11

12,026,544.11

ปี 2557

-

10,626,072.24

ปี 2556

-

7,797,595.92

ปี 2555

-

5,168,983.76

การวิเ คราะห์ความอ่อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานทีเ่ กี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทีอ่ าจเป็ นไปได้อย่างสมเหตุ
สมผล ณ วันทีร่ ายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ทกี่ าหนดไว้เ ป็ นจานวนเงินดังต่อไปนี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่

สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่

31 ธันวาคม 2559

31 ธันวาคม 2558

เพิ่มขึน้

ลดลง

อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5)

8,666,219.00

9,149,308.00

11,762,484.00

12,302,286.00

การเพิ่มขึ้ นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5)

9,234,392.00

8,580,973.00

12,361,293.00

11,703,591.00

อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5)

8,573,877.00

9,243,476.00

11,718,204.00

12,348,273.00
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เพิ่มขึน้

ลดลง

บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จากัด (มหาชน) รายงานประจาปี 2559
26. ทุนเรื อ นหุ้น
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
จานวนหุ้น (หุ้น)
ทุนที่อ อกและเรี ยกชาระแล้ ว
หุ้นสามัญต้นปี
บวก หุ้นสามัญเพิ่มขึ้ น
รวมทุนที่อ อกและเรี ยกชาระแล้ ว

มูล ค่ า (บาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
จานวนหุ้น (หุ้น)

มูล ค่ า (บาท)

136,015,051

95,210,535.70

136,000,051

95,200,035.70

33,303,385
169,318,436

23,312,369.50
118,522,905.20

15,000
136,015,051

10,500.00
95,210,535.70

ในระหว่างปี 2559 บริ ษทั ได้รบั เงินจากการซื้อหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจานวน 96.58 ล้านบาท มีผลทาให้บริ ษทั มี
ทุนทีอ่ อกและเรี ยกชาระแล้วจานวน 23.31 ล้านบาท และมีส่วนเกินกว่ามูลค่าหุ้นสามัญจานวน 73.27 ล้านบาท ทั้งนี้ บริ ษทั ได้ไปจดแจ้งที่
กระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 14 มิถนุ ายน 2559
ในระหว่างปี 2558 บริ ษทั ได้รบั เงินจากการซื้อหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจานวน 43,500 บาท มีผลทาให้บริ ษทั มีทนุ
ทีอ่ อกและเรี ยกชาระแล้วจานวน 10,500 บาท และมีส่วนเกินกว่ามูลค่าหุ้นสามัญจานวน 33,000 บาท ทั้งนี้ บริ ษทั ได้ไปจดแจ้งทีก่ ระทรวง
พาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 30 มิถนุ ายน 2558
27. ใบสาคัญแสดงสิ ทธิซื้อ หุ้นสามัญ
บริ ษทั ใหญ่
จานวนหน่ วย
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิเพื่ อ ซื้อ หุ้นสามัญ (STAR-W2)
จานวนให้ สิ ทธิการซื้อ หุ้นทั้งหมด

33,999,992

จานวนการใช้สิทธิสะสมต้นปี

33,999,992

15,000

-

บวก จานวนทีใ่ ช้สิทธิระหว่างปี

33,303,385

15,000

จานวนการใช้สิทธิสะสมปลายปี
จานวนให้ สิ ทธิการซื้อ หุ้น คงเหลื อ

33,318,385
681,607

15,000
33,984,992

ใบสาคัญแสดงสิทธิเ พื่อซื้อหุ้นสามัญ (STAR-W2) คงเหลือจานวน 0.68 ล้านหน่วย ซึ่งพ้นสภาพจากการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต้งั แต่วนั ที่ 4 มิถนุ ายน 2559 และไม่สามารถแปลงสภาพเป็ นหุ้นได้อกี
28. ส่ วนเกินมูล ค่ าหุ้น
ตามบทบัญญัตแิ ห่งพระราชบัญญัตบิ ริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีทบี่ ริ ษทั เสนอขายหุ้น สูงกว่ามูลค่าหุ้นทีจ่ ด
ทะเบียนไว้ บริ ษทั ต้องนาค่าหุ้นส่วนเกินนี้ ต้งั เป็ นทุนสารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้ จะนาไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
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บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จากัด (มหาชน) รายงานประจาปี 2559
29. ค่ าใช้ จ่าย(รายได้ ) ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเ งินได้คานวณขึ้ นจากกาไรก่อนภาษีเ งินได้สาหรับปี คณ
ู ด้วยอัตราภาษีคา่ ใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเ งินได้ สรุปได้ดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่

สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
ภาษีเงินได้ ปัจจุบนั :
ภาษีเ งินได้งวดปัจจุบนั สาหรับกาไรทางภาษี

-

3,743,028.18

-

3,721,712.77

-

3,743,028.18

-

3,721,712.77

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :
ภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่ คราวและการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ที่แสดงอยู่ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ภาษีเ งินได้ทรี่ บั รู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น มีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่

สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
ภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชี
ตัดจาหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีมูลค่าสินทรัพย์
ภาษีเงินได้ ที่รับรู้ ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ น

11,648,480.40
11,648,480.40
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36,559,646.61
36,559,646.61

11,648,480.40
11,648,480.40

36,559,646.61
36,559,646.61

บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จากัด (มหาชน) รายงานประจาปี 2559
29. ค่ าใช้ จ่าย(รายได้ ) ภาษีเงินได้ (ต่ อ )
รายการกระทบยอดจานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเ งินได้กบั ผลคูณของกาไรทางบัญชีกบั อัตราภาษีทใี่ ช้สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สามารถแสดงได้ดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่

สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
กาไร(ขาดทุน)ทางบัญชีกอ่ นภาษีเ งินได้นิตบิ คุ คล
อัตราภาษีเ งินได้นิตบิ คุ คล
กาไร(ขาดทุน)ทางบัญชีกอ่ นภาษีเงินได้นิตบิ คุ คลคูณอัตราภาษี

(133,637,131.35)

(39,357,994.40)

8,786,508.23

70,007,053.32

20%
(26,727,426.27)

20%
(7,871,598.88)

20%
1,757,301.65

20%
14,001,410.66

ขาดทุนสะสม

-

(12,098,945.78)

-

(12,098,945.78)

ผลกระทบทางภาษีสาหรับ :
ค่าใช้จ่ายหรื อรายได้ทไี่ ม่สามารถหักภาษีได้
ขาดทุนทางภาษีที่ย งั ไม่รบั รู้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

20,215,770.38
6,511,655.89
-

23,713,572.84
3,743,028.18

(6,458,099.58)
4,700,797.93
-

1,819,247.89
3,721,712.77

30. กองทุนสารองเลี้ยงชี พ
บริ ษทั และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัตกิ องทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบ
ด้วยเงินทีพ่ นักงานจ่ายสะสมและเงินทีบ่ ริ ษทั จ่ายสมทบให้ ในปัจจุบนั กองทุนสารองเลี้ยงชีพนี้ บริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุนกรุงไทย จากัด (มหาชน) และจะจ่ายให้พนักงานในกรณีทลี่ าออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริ ษทั ในระหว่างปี 2559
บริ ษทั ได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็ นจานวนเงิน 0.51 ล้านบาท (ปี 2558 : กลุม่ กิจการและเฉพาะกิจการจานวนเงิน 0.59 ล้านบาท)
31. กาไร(ขาดทุน)ต่ อ หุ้นขั้นพื้นฐาน/กาไร(ขาดทุน)ต่ อ หุ้นปรั บลด
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ดังนี้
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่

สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
กาไร(ขาดทุน)ต่ อ หุ้นขั้นพื้นฐาน
กาไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุ้น
บริ ษทั ใหญ่ (หน่วย:บาท)

(133,637,131.35)

(43,101,022.58)

8,786,508.23

66,285,340.55

154,263,481
(0.87)

136,007,654
(0.32)

154,263,481
0.06

136,007,654
0.49

จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
(หน่วย : หุ้น)
กาไร(ขาดทุน)ต่ อ หุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่ อ หุ้น)
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บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จากัด (มหาชน) รายงานประจาปี 2559
32. การนาเสนอข้ อ มูล ทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่วนงานดาเนิ นงานสอดคล้องกับรายงานภายในสาหรับใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่วนงานและประเมินผลการดาเนิ นงานของส่วนงาน
ของผูม้ ีอานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดาเนิ นงานของบริ ษทั คือ กรรมการบริ ษทั
กลุม่ กิจการได้จดั กลุม่ ส่วนงานดาเนิ นงานใหม่สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพื่อให้สอดคล้องกับการดาเนิ นธุรกิจและการรายงานภายในของกลุม่ กิจการ
ทั้งนี้ ได้มีการจัดกลุม่ ส่วนงานดาเนิ นงานสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ใหม่เ พื่อให้สามารถเปรี ยบเทียบกันได้
กลุม่ กิจการดาเนิ นกิจการใน 3 ส่วนงานหลัก คือ
ส่ วนงานที่ รายงาน
ประเภทของผลิ ตภัณฑ์ และบริ การ
ก) ส่วนงานธุรกิจผลิตและจาหน่ ายสุขภัณฑ์
เครื่ องสุขภัณฑ์
ข) ส่วนงานธุรกิจจาหน่ ายวัสดุกอ่ สร้าง
วัสดุและอุปกรณ์กอ่ สร้าง
ค) ส่วนงานธุรกิจสื่ อและประชาสัมพันธ์
ให้เ ช่าป้ายโฆษณา
ข้อมูลทางการเงินจาแนกตามกลุม่ ธุรกิจสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม

รายได้จากการขายและบริ การ
ต้นทุนขายและบริ การ
กาไร(ขาดทุ น)ขั้นต้ น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
กาไร(ขาดทุ น)ก่อ นภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเ งินได้
กาไร(ขาดทุ น)สุ ทธิสาหรั บปี

ผลิ ตและจาหน่ ายสุ ขภัณฑ์
2559
2558
112,678,415.89
124,893,343.89
(63,980,067.17)
(77,943,280.89)
48,698,348.72
46,950,063.00

จาหน่ ายวัส ดุก่อ สร้ าง
2559
2558
9,489,400.00
(8,943,300.00)
546,100.00
-
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สื่ อและประชาสั มพันธ์
2559
2558
719,666.00
(338,550.00)
381,116.00
-

รวม
2559
122,887,481.89
(73,261,917.17)
49,625,564.72
10,265,685.55
(37,739,279.60)
(142,415,757.80)
(13,373,344.22)
(133,637,131.35)
(133,637,131.35)

2558
124,893,343.89
(77,943,280.89)
46,950,063.00
3,878,862.22
(35,501,220.21)
(41,759,381.87)
(12,926,317.54)
(39,357,994.40)
3,743,028.18
(43,101,022.58)

บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จากัด (มหาชน) รายงานประจาปี 2559
32. การนาเสนอข้ อ มูล ทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน (ต่ อ )
สิ นทรั พ ย์ ส่ วนงาน
(หน่ วย : บาท)

สินทรัพย์ตามส่วนงาน

งบการเงินรวม
ผลิ ตและจาหน่ ายสุ ขภัณฑ์
จาหน่ ายและให้ บริ การงานด้ านวิศวกรรม
สื่ อและประชาสั มพันธ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
2559
2558
2559
2558
282,147,642.88
399,507,214.05
42,343,958.32
6,115,848.17
-

รวม
2559
330,607,449.37

2558
399,507,214.05

งบการเงินรวม
สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

กลุม่ กิจการมีรายได้จากการขายและบริ การจากลูกค้ารายใหญ่
รายได้จากการขายและบริ การรวม

2559

2558

8 ราย

3 ราย
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2559
จานวนเงิน
อั ตราร้ อ ยละของ
(ล้ านบาท)
รายได้ สุ ทธิ (%)
56.08

49.77

2558
จานวนเงิน
อั ตราร้ อ ยละของ
(ล้ านบาท)
รายได้ สุ ทธิ (%)
53.65

42.96

บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จากัด (มหาชน) รายงานประจาปี 2559
33. ภาระผูกพันและหนี้สิ นที่อ าจเกิดขึน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุม่ กิจการมีภาระผูกพันและหนี้ สินทีอ่ าจเกิดขึ้ น ดังนี้
33.1 หนังสือค้าประกันการใช้ไฟฟ้าทีอ่ อกโดยธนาคาร จานวน 1.09 ล้านบาท
33.2 ตามสัญญาเช่าดาเนิ นงานทีเ่ กี่ยวข้องกับการเช่าอาคาร ป้ายโฆษณาและสัญญาบริ การอื่น โดยมีจานวนเงินขั้นต่าทีต่ อ้ งจ่าย
ในอนาคต ดังนี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
ภายใน 1 ปี

13,586,382.11

4,961,842.00

4,020,000.00

4,961,842.00

เกิน 1 ปี

6,708,653.00
20,295,035.11

4,961,842.00

4,020,000.00

4,961,842.00

33.3 ภาระผูกพันจากการทาสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ
บริ ษทั สตาร์ ซานิ ทารี แวร์ (ประเทศไทย) จากัด มีภาระผูกพันจากการทาสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติตามใบอนุญาตเลขที่
สบ 2120063 โดยมีผลบังคับใช้ต้งั แต่วนั ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
33.4 ภาระผูกพันตามสัญญาซื้อ/ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับสถาบันการเงิน ดังนี้
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
กาไร(ขาดทุน)

สินทรัพย์ทวี่ ดั ด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
หนี้ สินทีว่ ดั ด้วยมูลค่ายุตธิ รรม

จานวนเงินตามสัญญา

อัตราแลกเปลี่ ยน

สกุล เงิน

(ล้ าน)

ตามสั ญญา

ครบกาหนด

(ล้ านบาท)

ปอนด์สเตอร์ลงิ

0.07

44.10 - 44.54

9 ก.พ. 60 - 21 มี.ค. 60

0.001

ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา

0.15

35.02 - 35.68

12 เม.ย. 60 - 29 พ.ค. 60

(0.092)

จากมูล ค่ ายุ ติธรรม

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
กาไร(ขาดทุน)

สินทรัพย์ทวี่ ดั ด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
หนี้ สินทีว่ ดั ด้วยมูลค่ายุตธิ รรม

จานวนเงินตามสัญญา

อัตราแลกเปลี่ ยน

สกุล เงิน

(ล้ าน)

ตามสั ญญา

ครบกาหนด

(ล้ านบาท)

ปอนด์สเตอร์ลงิ

0.09

53.60-54.36

9 มี.ค.59 - 21 มิ.ย.59

0.02

ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา

0.01

35.93-35.99

13 พ.ค.59 - 08 มิ.ย. 59

(0.02)

จากมูล ค่ ายุ ติธรรม

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ซึ่งมูลค่ายุตธิ รรมอยู่ในระดับ 2 การวัดมูลค่ายุตธิ รรมข้างต้นจะคานวณโดยการใช้เ ทคนิ ค
และแบบจาลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรทีใ่ ช้ในแบบจาลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรทีม่ ีอยู่ในตลาด
โดยคานึ งถึงข้อมูลความสัมพันธ์ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อัตราการคิดลด ระยะเวลาทีจ่ ะถึงกาหนด และความผันผวน
ของมูลค่าอ้างอิงทีเ่ กี่ยวข้อง ซึ่งมูลค่ายุตธิ รรมดังกล่าวถูกคานวณจากสถาบันการเงินทีบ่ ริ ษทั ทาธุรกรรมด้วย
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บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จากัด (มหาชน) รายงานประจาปี 2559
34. เครื่ อ งมือ ทางการเงิน
34.1 นโยบายการจัดการความเสี่ ยงทางด้ านการเงิน
กลุม่ กิจการมีความเสี่ยงจากการดาเนิ นธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่าง
ประเทศ และจากการไม่ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดตามสัญญาของคูส่ ญั ญา กลุม่ กิจการไม่มีการถือหรื อออกเครื่ องมือทางการเงินทีเ่ ป็ น
ตราสารอนุพนั ธ์เ พื่อการเก็งกาไรหรื อการค้า
การจัดการความเสี่ยงเป็ นส่วนสาคัญของธุรกิจของกลุม่ กิจการ กลุม่ กิจการมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุลของระดับ
ความเสี่ยงทีย่ อมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนทีเ่ กิดจากความเสี่ยงและต้นทุนของการจัดการความเสี่ยง ฝ่ ายบริ หารได้มี
การควบคุมกระบวนการการจัดการความเสี่ยงของกลุม่ กิจการอย่างต่อเนื่ องเพื่อให้มนั่ ใจว่าเกิดความสมดุลระหว่างความเสี่ยง
และการควบคุมความเสี่ยง
34.2 การบริ หารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั คือการรักษาระดับเงินทุนให้มนั่ คงเพื่อรักษานักลงทุน เจ้าหนี้ และความเชื่อมัน่ ของตลาด
และก่อให้เ กิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งกลุม่ กิจการพิจารณาจาก
สัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาเนิ นงานต่อส่วนของเจ้าของรวม ซึ่งไม่รวมส่วนได้เ สียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม อีกทั้งยัง
กากับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ อื หุ้นสามัญ
34.3 ความเสี่ ยงด้ านการให้ สิ นเชื่ อ (Credit risk)
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ หมายถึง ความเสี่ยงทีค่ สู่ ญั ญาฝ่ ายหนึ่ งจะไม่สามารถปฏิบตั ติ ามภาระผูกพันทีร่ ะบุไว้กบั
เครื่ องมือทางการเงินจนทาให้คสู่ ญั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ งเกิดความเสียหายทางการเงิน
บริ ษทั มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อทีเ่ กี่ยวกับลูกหนี้ การค้า ลูกหนี้ อื่น และเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า ฝ่ ายบริ หารควบคุม
ความเสี่ยงนี้ โดยการพิจารณาวงเงินสินเชื่อทีจ่ ะให้กบั ลูกค้าหรื อคูส่ ญั ญา และวิเ คราะห์ทางการเงินของลูกค้าหรื อคูส่ ญั ญาอย่าง
สม่าเสมอบริ ษทั จึงไม่คาดว่าจะได้รบั ความเสียหายทีเ่ ป็ นสาระสาคัญจากการให้สินเชื่อ
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บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จากัด (มหาชน) รายงานประจาปี 2559
34.4 ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงทีก่ ารเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคตจะส่งผลกระทบต่อการดาเนิ นงานและกระแสเงินสดของบริ ษทั บริ ษทั มีความเสี่ยงจาก
อัตราดอกเบี้ยทีส่ าคัญอันเกี่ยวเนื่ องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน ดังนั้นบริ ษทั จึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สินทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินทีส่ าคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยในส่วนทีเ่ ป็ นสาระสาคัญ ดังนี้
งบการเงินรวม
(หน่ วย : ล้ านบาท)
อัตราดอกเบีย้ ปรั บขึน้ ลง
ตามอัตราตลาด
มีอัตราดอกเบีย้ คงที่
ไม่มอี ัตราดอกเบีย้
รวม
2559
2558
2559
2558
2559
2558
2559
2558
สิ นทรั พ ย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
10.53
1.16
0.23
0.28
10.75
1.44
เงินลงทุนชัว่ คราว
20.28
20.28
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
36.24
35.80
36.24
35.80
เงินฝากทีต่ ดิ ภาระค้าประกัน
3.61
3.50
3.61
3.50
หนี้สิ นทางการเงิน
เงิ นเบิกเกินบัญชีและเงิ นกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิ น
111.85
109.13
111.85
109.13
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
25.25
36.35
25.25
36.35
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกัน
12.50
12.50
เงินกูย้ ืมระยะสั้น
178.90
140.61
12.50
191.40
140.61
เงินกูย้ ืมระยะยาว
41.39
50.64
41.39
50.64
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
8.90
12.03
8.90
12.03
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(หน่ วย : %)
อัตราดอกเบีย้
ร้ อ ยละต่ อ ปี
0.125 - 0.90
0.90
MOR-1.5%-8.00

4.00
4.00
MLR
-

บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จากัด (มหาชน) รายงานประจาปี 2559
34.5 ความเสี่ ยงจากสภาพคล่ อ ง
กลุม่ กิจการมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เ พียงพอ
ต่อการดาเนิ นงานของกลุม่ กิจการ และเพื่อทาให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง
34.6 ความเสี่ ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ ยน
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งอาจก่อให้เ กิดผลเสีย
แก่บริ ษทั ในงวดปัจจุบนั และในปี ตอ่ ๆ ไปบริ ษทั คาดว่าอาจจะได้รบั ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนทีเ่ ปลี่ยนไป ซึ่งเกิดจาก
สินทรัพย์และหนี้ สินทีเ่ ป็ นเงินตราต่างประเทศส่วนทีไ่ ม่ได้ทาสัญญาป้องกันความเสี่ยงไว้
บริ ษทั มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่ องจากบริ ษทั มีสินทรัพย์ทเี่ ป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ อย่างไร
ก็ตามฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่องบการเงินของบริ ษทั เนื่ องจากบริ ษทั ได้มีการทาสัญญา
ซื้อขายเงินตราต่างประเทศไว้บางส่วนตามทีเ่ ปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 33.4
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุม่ กิจการมีสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินทีเ่ ป็ นสกุลเงินตราต่าง
ประเทศ ดังนี้

รายการ

สกุล เงิน (ล้ าน)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558

สิ นทรั พ ย์ทางการเงิน
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้ การค้าต่างประเทศ

ดอลลาร์สหรัฐ

-

0.005

-

0.005

ปอนด์สเตอร์ลงิ

0.001

0.001

-

0.001

ดอลลาร์สหรัฐ

0.050

0.025

-

0.025

ปอนด์สเตอร์ลงิ

0.141

0.002

-

0.002

ดอลลาร์สหรัฐ

0.050

-

-

-

ปอนด์สเตอร์ลงิ

0.139

-

-

-

ดอลลาร์สหรัฐ

0.009

-

-

-

หนี้สิ นทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ การค้าต่างประเทศ
34.7 มูล ค่ ายุติธรรม
เนื่ องจากสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินโดยส่วนใหญ่จดั อยู่ในประเภทระยะสั้นและเงินกูโ้ ดยส่วนใหญ่มีอตั รา
ดอกเบี้ยขึ้ นลงตามอัตราตลาด ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั จึงประมาณมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงิน
ดังกล่าวใกล้เ คียงกับมูลค่าตามบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มีสินทรัพย์ทวี่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมแยกแสดงตามลาดับชั้นของมูลค่ายุตธิ รรม ดังนี้
(หน่ วย : บาท)
ลาดับชั้ นของมูล ค่ ายุติธรรม
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

สิ นทรั พ ย์ทางการเงิน
-

เงินลงทุนในหน่วยลงทุน

- 109 -

20,278,176.12

-

20,278,176.12

บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จากัด (มหาชน) รายงานประจาปี 2559
34.7 มูล ค่ ายุติธรรม (ต่ อ )
เทคนิ คการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมและข้อมูลทีใ่ ช้สาหรับการวัดมูลค่ายุตธิ รรมระดับ 2
มูลค่ายุตธิ รรมของหน่ วยลงทุนคานวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่ วยลงทุนทีป่ ระกาศโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
ในระหว่างปี บริ ษทั ไม่มีการโอนรายการระหว่างระดับชั้นของมูลค่ายุตธิ รรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั มีสญั ญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งมีมูลค่ายุตธิ รรมตามทีก่ ล่าว
ในหมายเหตุ 33.4
35. เหตุการณ์ภายหลั งรอบระยะเวลารายงาน
ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุ ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 มีสาระสาคัญ ดังนี้
- มีมติอนุ มตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จานวน 477,138.90 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 119,000,044.10 บาท เป็ น
ทุนจดทะเบียนจานวน 118,522,905.20 บาท โดยการตัดหุ ้นทีย่ งั ไม่ได้ออกจาหน่ ายของบริ ษทั จานวน 681,627 หุ ้น
มูลค่าทีต่ ราไว้หุ้นละ 0.70 บาท
- มีมติอนุ มตั กิ ารเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จากเดิมจานวน 118,522,905.20 บาท เป็ น 189,636,647.90 บาท โดยการออกหุ ้น
สามัญใหม่จานวน 101,591,061 หุ ้น มูลค่าทีต่ ราไว้หุ้นละ 0.70 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผถู ้ อื หุ ้นเดิมตามสัดส่วนจานวนหุ ้น
ซึ่งผูถ้ อื หุ ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering)
- มีมติอนุ มตั กิ ารจัดสรรและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 101,591,061 หุ ้น มูลค่าทีต่ ราไว้หุ้นละ 0.70 บาท ให้แก่ผถู ้ อื หุ ้น
เดิมตามสัดส่วนการถือหุ ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 5 หุ ้นเดิมต่อ 3 หุ ้นใหม่ ราคาขายหุ ้นละ 3 บาท
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้ดาเนิ นการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผถู ้ อื หุ ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ ้น (Rights Offering) จานวน 101,591,061 หุ ้น
มูลค่าทีต่ ราไว้หุ้นละ 0.70 บาท ในราคาเสนอขายหุ ้นละ 3 บาท และบริ ษทั ได้ดาเนิ นการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวแก่ผถู ้ อื หุ ้นทีจ่ องซื้อ
เป็ นจานวนทั้งสิ้น 101,591,061 หุ ้น โดยบริ ษทั ได้รบั ชาระเงินค่าหุ ้นดังกล่าวเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้น 304,773,183.00 บาท
บริ ษทั ได้ดาเนิ นการจดทะเบียนเพิ่มทุนทีเ่ รี ยกและชาระแล้วในหุ ้นทีเ่ พิ่มขึ้ นจานวน 71,113,742.70 บาท กับกระทรวงพาณิ ชย์เ ป็ นที่
เรี ยบร้อยแล้วในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 โดย ณ ปัจจุบนั บริ ษทั มีทนุ ทีอ่ อกและเรี ยกชาระแล้วเปลี่ยนแปลงจากทุนทีอ่ อกและเรี ยกชาระแล้ว
เดิมจานวน 118,522,905.20 บาท เป็ นจานวน 189,636,647.90 บาท แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญจานวน 270,909,497 หุ ้น มูลค่าทีต่ ราไว้หุ้นละ 0.70 บาท
โดยบริ ษทั มีทนุ จดทะเบียนเป็ นจานวนทั้งสิ้น 189,636,647.90 บาท
36. การอนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงินนี้ ได้รบั อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการของบริ ษทั แล้ว เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
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