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2 รายงานประจ�าปี 2556
บริษัท อุสาหกรรมพรมไทย จ�ากัด (มหาชน)

ข้อมูลทั่วไป       

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท : บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จ�ากัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ : นายพิมล ศรีวิกรม์ 

กรรมการผู้จัดการ : ดร. ชาลี  จังวิจิตรกุล

ที่ตั้งส�านักงาน : 238 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

  โทรศัพท์  02-533-6393-400    โทรสาร 02-533-6850

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและติดตั้งพรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ทุนจดทะเบียน : 564,691,446 บาท       

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น :  1.10 บาท           

โฮมเพจ  :  www.royalthai.com

  www.taiping.co.th     

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

ชื่อบริษัท : บริษัท ยูไนเต็ด คาร์เปท แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด

ที่ตั้งส�านักงาน : 1/4 หมู่ที่ 3 ต�าบลลาดสวาย อ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ�าหน่ายพรม

ทุนจดทะเบียน : 20,000,000 บาท

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น :  100 บาท

ทุนที่เรียกช�าระแล้ว : 10,000,000 บาท

จ�านวนหุ้นที่บริษัทฯ ถือ : 102,000 หุ้น  

ร้อยละการถือหุ้น : 51%   

ชื่อบริษัท : บริษัท รอยัล ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

ที่ตั้งส�านักงาน : 238 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 

ประเภทธุรกิจ : จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์พรมและวัสดุปูพื้นต่างๆ 

ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บาท

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น :  100 บาท

ทุนที่เรียกช�าระแล้ว : 1,000,000 บาท

จ�านวนหุ้นที่บริษัทฯ ถือ : 9,997 หุ้น  

ร้อยละการถือหุ้น : 100%  
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บริษัท อุสาหกรรมพรมไทย จ�ากัด (มหาชน)

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์ :  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

  ชั้น 4 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

  กรุงเทพ 10110 โทร 02-229-2888

ผู้สอบบัญชี :  นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์

  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6699

  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ากัด 

  267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

  กรุงเทพ 10800 โทรศัพท์ 02-587-8080

ระยะรอบบัญชี :  1 มกราคม – 31 ธันวาคม

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย :  บริษัท ส�านักงานกฎหมายบรรจงแอนด์วิทยา จ�ากัด

  33/35, 33/39-40 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนสุรวงศ์  

  แขวงสุริยวงศ์  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

  โทรศัพท์ 02-233-1666

ที่ปรึกษาทางการเงิน : ไม่มี
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บริษัท อุสาหกรรมพรมไทย จ�ากัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

  ปี 2556 เป็นปีแรกทีผ่มได้เข้ามารบัต�าแหน่งประธานกรรมการบรษิทัฯ ซึง่นอกจากการด�าเนนิธรุกจิ

หลักที่เกี่ยวกับพรมแล้ว ทางบริษัทฯยังได้เริ่มด�าเนินการปฏิรูปโครงสร้างธุรกิจเพื่อให้สามารถรองรับโอกาสใหม่ๆโดย

อาศัยจุดแข็งและความเชี่ยวชาญของบริษัทฯเป็นพื้นฐานเพื่อต่อยอดทางธุรกิจในอนาคต

 ในช่วงปีทีผ่่านมา สถานการณ์เศรษฐกจิโลกและเศรษฐกจิไทยยงัมคีวามผนัผวนอย่างมาก รวมทัง้ปัจจยัทาง

ด้านการเมืองในประเทศ ซึ่งล้วนส่งผลให้เกิดความไม่มั่นใจในภาคธุรกิจที่เกี่ยวกับการลงทุนและการท่องเที่ยว และ

ส่งผลกระทบโดยตรงต่อยอดขายของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงต้องมีการวางแผนการบริหารการจัดการและควบคุมค่าใช้

จ่าย การรักษาพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ ปรับกระบวนการท�างานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมุ่ง

เน้นในการเพิ่มผลิตภัณฑ์ และ ตลาดสินค้าใหม่อยู่อย่างต่อเนื่อง

 ส�าหรบัปี 2557 นี ้ บรษิทัฯ คาดการณ์ว่าสภาวะตลาดโดยรวมของอตุสาหกรรมพรมในภาคอสงัหารมิทรพัย์

จะยงัคงทรงตวั แต่บรษิทัฯ จะมยีอดขายและผลประกอบการรวมดกีว่าปีทีผ่่านมามาก เนือ่งจากบรษิทัฯ ได้เข้าลงทนุ

ในบริษัท ทีซีเอช ซูมิโนเอะ จ�ากัดเรียบร้อยแล้ว ตามที่ผู้ถือหุ้นได้ให้ความเห็นชอบในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อ

เดือนพฤศจิกายน 2556 การลงทุนดังกล่าว เป็นจุดเริ่มต้นของการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งนอกจากเป็นการสร้าง

ความเตบิโตในขนาดของธรุกจิแล้ว ยงัเป็นการกระจายความเสีย่งทางธรุกจิออกจากภาคอสงัหารมิทรพัย์และการท่อง

เที่ยว ไปสู่อุตสาหกรรมรถยนต์ ซึ่งเป็นภาคธุรกิจที่มีการเติบโตดีมาอย่างต่อเนื่อง

 สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณ คณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ และลูกค้า ที่ให้ความไว้วางใจ

ในบรษิทัฯ มาโดยตลอด และขอขอบคณุผูบ้รหิารตลอดจนพนกังานทกุคนทีต่่างให้ความร่วมมอืและทุม่เทท�างานอย่าง

เต็มที่เพื่อประสิทธิภาพของผลการด�าเนินงานที่ดีของบริษัทฯ

      

 พิมล ศรีวิกรม์

 ประธานกรรมการบริษัท

สาส์นจากประธานกรรมการ 
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บริษัท อุสาหกรรมพรมไทย จ�ากัด (มหาชน)

โครงสร้างการจัดการ
 คณะกรรมการบรษิทัฯ มอี�านาจหน้าทีป่ฏบิตังิานให้เป็นไปตามกฎหมายวตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของบรษิทัฯ 

ตามกฎข้อบังคับ คณะกรรมการของบริษัทฯ ให้มีจ�านวนไม่น้อยกว่าห้าคนและไม่มากกว่าสิบสองคน และกรรมการ

ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

 ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงและผู้ถือหุ้น

แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงของตนที่มีทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง

คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือก

ตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

 ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้งให้กรรมการคนที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�าแหน่งเป็น

จ�านวน 1 ใน 3 และกรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่งจะเลือกเข้ารับต�าแหน่งอีกก็ได้

การจัดการ
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บริษัท อุสาหกรรมพรมไทย จ�ากัด (มหาชน)

โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายขาย
ต่างประเทศ

ฝ่ายบัญชี
และการเงิน

ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายโรงงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และอาคารสถานที่

ฝ่ายขาย
ในประเทศ

ฝ่ายประกันคุณภาพ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์

ฝ่ายสารสนเทศ
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บริษัท อุสาหกรรมพรมไทย จ�ากัด (มหาชน)

 ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง การอบรม

 1 นายพิมล  ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการบริษัทฯ 

 2 นายอนันต์ เล้าหเรณู ประธานกรรมการตรวจสอบ DAP 1/2003

 3 นายสรวิศ  ไกรฤกษ์ กรรมการตรวจสอบ DAP 42/2005

 4 นายสุวิชา  เนติวิวัฒน์ กรรมการตรวจสอบ 

 5 นายอุทยาน  อุทยานะกะ กรรมการอิสระ DAP 42/2005

 6 นายอิศเรศ  จิราธิวัฒน์ กรรมการอิสระ 

 7 ม.ล. วัลลีวรรณ  วรวรรณ กรรมการบริหาร DAP 14/2005

 8 ดร.ชาลี  จังวิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการ DAP  33/2005

    DAP  66/2005

 9 นายสุเมธ  สุวรรณวงศ์กิจ กรรมการ

คณะกรรมการบริษัท 
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บริษัท อุสาหกรรมพรมไทย จ�ากัด (มหาชน)

1. นายพิมล  ศรีวิกรม์
 อายุ  :  49 ปี

 สัญชาติ  :  ไทย

   คุณวุฒิการศึกษา  :  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of California at Los Angeles  

   John E. Anderson, U.S.A.

 ต�าแหน่ง  :  ประธานกรรมการบริษัทฯ

 ประสบการณ์การท�างาน  :  พฤษภาคม 2536-ปัจจุบัน: ประธานกรรการ 

   บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จ�ากัด (มหาชน)

   มีนาคม 2550-ปัจจุบัน: นายกสมาคม สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย

   มกราคม 2532-ปัจจบุนั: กรรมการ บรษิทั เพรสเิด้นท์โฮเตล็ และทาวเวอร์ จ�ากดั

   พฤศจิกายน 2556-ปัจจุบัน: กรรมการในคณะกรรมการลงทุน

   มกราคม 2555-ปัจจบุนั: กรรมการบรหิาร บรษิทั ศรวีกิรม์ กรุป๊ โฮลดิง้ จ�ากดั

 ถือหุ้นในบริษัท  :  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จ�านวนหุ้น 24,858,085 คิดเป็น 7.26%

2. นายอนันต์  เล้าหเรณู
 อายุ  :  60 ปี

 สัญชาติ  :  ไทย

   คุณวุฒิการศึกษา  :  ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  :  ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ต�าแหน่ง  :  ประธานกรรมการตรวจสอบ

 ประสบการณ์การท�างาน  :  กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพจิารณา

   ผลตอบแทน บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน) 

 ถือหุ้นในบริษัท  :  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (ไม่มี)

3. นายสรวิศ  ไกรฤกษ์
 อายุ  :  41 ปี

 สัญชาติ  :  ไทย

   คุณวุฒิการศึกษา  :  ปริญญาโทการเงิน London Business School

 ต�าแหน่ง  :  กรรมการตรวจสอบ

 ประสบการณ์การท�างาน  :  Senior VP., Bualuang Security PLC.                

 ถือหุ้นในบริษัท  :  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (ไม่มี)

ประวัติกรรมการบริษัท
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บริษัท อุสาหกรรมพรมไทย จ�ากัด (มหาชน)

4. นายสุวิชชา เนติวิวัฒน์
 อายุ  :   32 ปี

 สัญชาติ  :  ไทย

   คุณวุฒิการศึกษา  :  ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ประเทศ  

   สหรัฐอเมริกา

 ต�าแหน่ง  :  กรรมการตรวจสอบ

 ประสบการณ์การท�างาน  :  ที่ปรึกษากฏหมาย บริษ ัทส�านักงานกฏหมายบรรจงแอนด์วิทยา จ�ากัด              

 ถือหุ้นในบริษัท  :  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (ไม่มี)

5. นายอุทยาน  อุทยานะกะ
 อายุ  :  78 ปี

 สัญชาติ  :  ไทย

   คุณวุฒิการศึกษา  :  ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวายเนอร์ สหรัฐอเมริกา

 ต�าแหน่ง  :  กรรมการอิสระ

 ประสบการณ์การท�างาน  :  ผู้ตรวจราชการส�านักนายกรัฐมนตรี 

 ถือหุ้นในบริษัท  :  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (ไม่มี)

6. นายอิศเรศ  จิราธิวัฒน์
 อายุ  :  35 ปี

 สัญชาติ  :  ไทย

 คุณวุฒิการศึกษา  :  ปริญญาโท สาขาการตลาด อสังหาริมทรัพย์ และผู้ประกอบการ UCLA  

   Anderson School of  Management ประเทศสหรัฐอเมริกา

 ต�าแหน่ง  :  กรรมการอิสระ

 ประสบการณ์การท�างาน  :  ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ-ต่างประเทศ 

   บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน)

 ถือหุ้นในบริษัท  :  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (ไม่มี)



10 รายงานประจ�าปี 2556
บริษัท อุสาหกรรมพรมไทย จ�ากัด (มหาชน)

7. ม.ล. วัลลีวรรณ วรวรรณ
 อายุ  :  56 ปี

 สัญชาติ  :  ไทย

   คุณวุฒิการศึกษา  :  ปริญญาโท มหาวิทยาลัย เอ็ม.ไอ.ที. ประเทศสหรัฐอเมริกา

 ต�าแหน่ง  :  กรรมการ

 ประสบการณ์การท�างาน  :  รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท บางนาเซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด

  :  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มแกรนด์ โฮเต็ล จ�ากัด

 ถือหุ้นในบริษัท  :  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (ไม่มี)

8. ดร. ชาลี  จังวิจิตรกุล
 อายุ  :  54 ปี

 สัญชาติ  :  ไทย

   คุณวุฒิการศึกษา  :  ปริญญาเอก สาขาการบริหารธุรกิจ (มหาวิทยาลัยกรุงเทพ)

   (ร่วมกับ University of Nebraska Lincoln, ประเทศสหรัฐอเมริกา) 

 ต�าแหน่ง  :  กรรมการผู้จัดการ

 ประสบการณ์การท�างาน  :  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทบางกอกไพศาลอุตสาหกรรมการทอจ�ากัด 

 ถือหุ้นในบริษัท  :  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (ไม่มี)

9. นายสุเมธ  สุวรรณวงศ์กิจ
 อายุ  :  54 ปี

 สัญชาติ  :  ไทย

   คุณวุฒิการศึกษา  :  ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 ต�าแหน่ง  :  กรรมการ

 ประสบการณ์การท�างาน  :  ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จ�ากัด (มหาชน) 

 ถือหุ้นในบริษัท  :  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (ไม่มี)



11รายงานประจ�าปี 2556
บริษัท อุสาหกรรมพรมไทย จ�ากัด (มหาชน)

 ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

 1 นายพิมล  ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการบริษัทฯ

 2 ดร. ชาลี  จังวิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการ

 3 ม.ล. วัลลีวรรณ  วรวรรณ กรรมการ

 4 นางนพภาพร  อภิวัฒนกุล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

 5 นายสุเมธ  สุวรรณวงศ์กิจ ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ

 6 นายธ�ารงชัย  ธนวุฒิกูล ผู้จัดการโรงงาน

 7 นายสัญญา โพธิ์จุไร ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการบริษัท

 8 นางสุพินดา  เชื้อสวย ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

 9 นายอรรคเดช  วิวัฒนานนท์ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบคุณภาพและวิจัยพัฒนา

 10 นายสมบูรณ์  วีรประเสริฐสุข ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนผลิตภัณฑ์

 11 นายคัชพล  คงสิทธิ์ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ

คณะผู้บริหาร



12 รายงานประจ�าปี 2556
บริษัท อุสาหกรรมพรมไทย จ�ากัด (มหาชน)

1. นายพิมล  ศรีวิกรม์
 อายุ  :  49 ปี

 สัญชาติ  :  ไทย

   คุณวุฒิการศึกษา  :  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of California at Los Angeles  

   John E. Anderson, U.S.A.

 ต�าแหน่ง  :  ประธานกรรมการบริษัทฯ

 ประสบการณ์การท�างาน  :  พฤษภาคม 2536-ปัจจุบัน: ประธานกรรการ 

   บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จ�ากัด (มหาชน)

   มีนาคม 2550-ปัจจุบัน: นายกสมาคม สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย

   มกราคม 2532-ปัจจบุนั: กรรมการ บรษิทั เพรสเิด้นท์โฮเตล็ และทาวเวอร์ จ�ากดั

   พฤศจิกายน 2556-ปัจจุบัน: กรรมการในคณะกรรมการลงทุน

   มกราคม 2555-ปัจจบุนั: กรรมการบรหิาร บรษิทั ศรวีกิรม์ กรุป๊ โฮลดิง้ จ�ากดั

 ถือหุ้นในบริษัท  :  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จ�านวนหุ้น 24,858,085 คิดเป็น 7.26%

2. ดร. ชาลี จังวิจิตรกุล
 อายุ  :  54 ปี

 สัญชาติ  :  ไทย

   คุณวุฒิการศึกษา  :  ปริญญาเอก สาขาการบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

   (ร่วมกับ University of Nebraska Lincoln, ประเทศสหรัฐอเมริกา)

 ต�าแหน่ง  :  กรรมการผู้จัดการ

 ประสบการณ์การท�างาน  :  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

   บริษัทบางกอกไพศาลอุตสาหกรรมการทอจ�ากัด

 ถือหุ้นในบริษัท  :  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (ไม่มี)

 

3. ม.ล. วัลลีวรรณ วรวรรณ
 อายุ  :  56 ปี

 สัญชาติ  :  ไทย

   คุณวุฒิการศึกษา  :  ปริญญาโท มหาวิทยาลัย เอ็ม.ไอ.ที. ประเทศสหรัฐอเมริกา

 ต�าแหน่ง  :  กรรมการ

 ประสบการณ์การท�างาน  :  รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท บางนาเซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด

   กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มแกรนด์ โฮเต็ล จ�ากัด

 ถือหุ้นในบริษัท  :  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (ไม่มี)

   

ประวัติผู้บริหาร



13รายงานประจ�าปี 2556
บริษัท อุสาหกรรมพรมไทย จ�ากัด (มหาชน)

4. นางนพภาพร อภิวัฒนกุล
 อายุ  :   54 ปี

 สัญชาติ  :  ไทย

   คุณวุฒิการศึกษา  :  ปริญญาโท สาขาบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 ต�าแหน่ง  :  ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

 ประสบการณ์การท�างาน  :  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

   บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จ�ากัด (มหาชน)

 ถือหุ้นในบริษัท  :  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (ไม่มี)

5. นายสุเมธ สุวรรณวงศ์กิจ
 อายุ  :   54 ปี

 สัญชาติ  :  ไทย

   คุณวุฒิการศึกษา  :  ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 ต�าแหน่ง  :  ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ

 ประสบการณ์การท�างาน  :  ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จ�ากัด (มหาชน)

 ถือหุ้นในบริษัท  :  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (ไม่มี)

6. นายธ�ารงชัย ธนวุฒิกูร
 อายุ  :   37 ปี

 สัญชาติ  :  ไทย

   คุณวุฒิการศึกษา  :  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ต�าแหน่ง  :  ผู้จัดการโรงงาน 

 ประสบการณ์การท�างาน  :  วิศวกรโรงงาน บริษัท จงสถิต จ�ากัด

 ถือหุ้นในบริษัท  :  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (ไม่มี)

7. นายสัญญา โพธิ์จุไร
 อายุ  :  47 ปี

 สัญชาติ  :  ไทย

   คุณวุฒิการศึกษา  :  ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

 ต�าแหน่ง  :  ผู้จัดการการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการบริษัท

 ประสบการณ์การท�างาน  :  ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เซนโซ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด

 ถือหุ้นในบริษัท  :  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (ไม่มี)

 



14 รายงานประจ�าปี 2556
บริษัท อุสาหกรรมพรมไทย จ�ากัด (มหาชน)

8. นางสุพินดา เชื้อสวย
 อายุ  :  47 ปี

 สัญชาติ  :  ไทย

   คุณวุฒิการศึกษา  :  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 ต�าแหน่ง  :  ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

 ประสบการณ์การท�างาน  :  ผู้จัดการแผนกจัดซื้อและคลังสินค้า บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จ�ากัด

 ถือหุ้นในบริษัท  :  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (ไม่มี)

 

9. นายอรรคเดช วิวัฒนานนท์
 อายุ  :  65 ปี

 สัญชาติ  :  ไทย

   คุณวุฒิการศึกษา  :  ปวส. ช่างศิลป์ กรมศิลปากร

 ต�าแหน่ง  :  ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบคุณภาพและวิจัยพัฒนา

 ประสบการณ์การท�างาน  :  ผู้เขียนแบบ บริษัท วัฒนศิลปะก่อสร้าง จ�ากัด

 ถือหุ้นในบริษัท  :  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (ไม่มี)

10. นายสมบูรณ์ วีรประเสริฐสุข
 อายุ  :  48 ปี

 สัญชาติ  :  ไทย

   คุณวุฒิการศึกษา  :  ปวส., เคมีสิ่งทอ, วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ  

 ต�าแหน่ง  :  ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนผลิตภัณฑ์

 ประสบการณ์การท�างาน  :  ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนผลิตภัณฑ์ 

   บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จ�ากัด (มหาชน)

 ถือหุ้นในบริษัท  :  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (ไม่มี)

11. นายคัชพล คงสิทธิ์
 อายุ                    :  42 ปี

 สัญชาติ                   :  ไทย

    คุณวุฒิการศึกษา          :  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Oregon State University

 ต�าแหน่ง                 :  ฝ่ายพัฒนาธุระกิจต่างประเทศ

 ประสบการณ์การท�างาน      :  ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ บริษัท สิ่งทอซาติน จ�ากัด

 ถือหุ้นในบริษัท         :  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (ไม่มี)
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บริษัท อุสาหกรรมพรมไทย จ�ากัด (มหาชน)

โครงสร้างการถือหุ้น

 1. ครอบครัว ศรีวิกรม์   

      คุณหญิงศศิมา ศรีวิกรม์                 19,407,130.00  5.67%

      นายพิมล ศรีวิกรม์                 24,858,085.00  7.26%

      นายวิกร ศรีวิกรม์                  20,250,000.00  5.92%

      นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์                 21,721,690.00  6.35%

   รวมครอบครัวศรีวิกรม์                 86,236,905.00  25.20%

 2. ครอบครัว ทีปสุวรรณ  

     นางทยา ทีปสุวรรณ                 20,881,390.00  6.10%

     นายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ                    4,400,000.00  1.29%

   รวมครอบครัวทีปสุวรรณ                 25,281,390.00  7.39%

 3. ครอบครัว ชลสายพันธ์  

     นางนิภา ชลสายพันธ์                 10,311,000.00  3.01%

     นายน�้า ชลสายพันธ์                   7,820,700.00  2.29%

     นางสาวนนท์ทิพย์ ชลสายพันธ์                 100,000.00  0.03%

     นายอัคครินทร์ ชลสายพันธ์                  208,800.00  0.06%

   รวมครอบครัวชลสายพันธ์                 18,440,500.00  5.39%

 4. ครอบครัว ลีนะบรรจง  

     นายชนะชัย ลีนะบรรจง                 13,500,000.00  3.94%

     นายธีรชัย ลีนะบรรจง                        97,000.00  0.03%

   รวมครอบครัวลีนะบรรจง                 13,597,000.00  3.97%

 5. นายจิรวุฒิ คุวานันท์                   8,850,000.00  2.59%

 6. ครอบครัว อิสริยเมธีกุล  

     นายธ�ารง อิสริยเมธีกุล                   7,910,600.00  2.31%

     นายชัยยงค์ อิสริยเมธีกุล                      600,000.00  0.18%

   รวมครอบครัวอิสริยเมธีกุล                   8,510,600.00  2.49%

 7. ดร. ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์                   6,910,695.00  2.02%

 8. นายปริญญ รื่นภาควุฒิ                   6,850,000.00  2.00%

 9. นายเชิญพร เต็งอ�านวย                   6,712,100.00  1.96%

 10. ครอบครัว ตั้งตรงเวชกิจ  

     นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ                   6,000,000.00  1.75%

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น วันที่ 16 ตุลาคม 2556 มีดังนี้

 ล�าดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่  จ�านวนหุ้นที่ถือ   สัดส่วนการถือหุ้น 



16 รายงานประจ�าปี 2556
บริษัท อุสาหกรรมพรมไทย จ�ากัด (มหาชน)

     นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ                       30,000.00  0.01%

   รวมครอบครัวตั้งตรงเวชกิจ                   6,030,000.00  1.76%

 ล�าดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่  จ�านวนหุ้นที่ถือ   สัดส่วนการถือหุ้น 



17รายงานประจ�าปี 2556
บริษัท อุสาหกรรมพรมไทย จ�ากัด (มหาชน)

 รายได้รวม  731,492 1,134,895     641,624 

 รายได้จากการขาย 705,493 757,524     623,660 

 ก�าไรขั้นต้น 194,326 212,192         10,059 

 ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ 21,284 313,362  (165,225)             

 สินทรัพย์รวม 1,256,097          1,271,653     1,013,844             

 หนี้สินรวม 400,727 427,535    483,782

 ส่วนของผู้ถือหุ้น 855,369 844,118     530,061         

  

 อัตราส่วนทางการเงิน
 ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 0.06 4.58        (2.41)                  

 เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)                                 --             -- -- 

 มูลค่าตามบัญชี (บาท)               2.50               12.33            7.74               

ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน

ฐานะทางการเงิน ณ วันสิ้นปี

                        (หน่วย : พันบาท)  

 2556 2555        2554    



18 รายงานประจ�าปี 2556
บริษัท อุสาหกรรมพรมไทย จ�ากัด (มหาชน)

1.  นโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  
 คณะกรรมการบริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จ�ากัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงและให้ความส�าคัญกับหลัก

การดูแลกิจการที่ดี อันเป็นข้อส�าคัญในการเสริมสร้างให้องค์กรมีระบบที่มีประสิทธิภาพจึงก�าหนดนโยบายให้

คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการการตรวจสอบถือปฏิบัติตามหลักการ ซึ่งครอบคลุมถึงหลักส�าคัญดัง

ต่อไปนี้

 • ด�าเนินธุรกิจที่ดีอย่างถูกต้องตามกฏหมายและปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้และ 

  มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

 • ด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึงปัจจัยเสี่ยงโดยมีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

 • มีความมุ่งมั่นในการสร้างธุรกิจให้เจริญเติบโตในระยะยาว และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อผู้ถือหุ้น

 • มีความรอบคอบ ระมัดระวังในการบริหารงาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การตัดสินใจและการกระ 

  ท�าของตนเอง

 • ก�าหนดแนวทางปฏิบัติงานด้วยจริยธรรมและจรรยาบรรณให้แก่กรรมการและพนักงาน

2.  สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
 คณะกรรมการบริษัทฯได้ให้ความส�าคัญเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น และได้วางหลักเกณฑ์และข้อบังคับขอ

งบรษิทัฯ ให้ความเท่าเทยีมกนัในการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ในเรือ่งสทิธใินการเข้าประชมุและการออกเสยีงลงคะแนน

ในการประชมุผูถ้อืหุน้ซึง่ทางบรษิทัฯ ได้จดัท�ารายงานประจ�าปีทีม่ทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ พร้อมทัง้ได้จดั

ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมแจ้งวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าตามที่กฎหมายก�าหนด และมีการบันทึก

การประชุมถูกต้องครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้

3.  สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นความส�าคัญและตระหนักถึงสิทธิตามกฎหมายของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ทั้ง

ภายในและภายนอกบริษัทฯ ซึ่งสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติตามนโยบายที่ได้ก�าหนดไว้ โดยมีจุด

ประสงค์เพือ่ร่วมกนัสร้างประสทิธภิาพในการด�าเนนิกจิการอนัจะส่งผลให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่ายได้รบัผลตอบแทน

อย่างถูกต้องและยุติธรรม

4.  การประชุมผู้ถือหุ้น
 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วัน

สิน้สดุของรอบปีบญัชขีองบรษิทัฯ ซึง่ในการประชมุผูถ้อืหุน้ดงักล่าวนี ้ผูถ้อืหุน้สามารถเข้าร่วมประชมุ และเปิด

โอกาสให้ผูถ้อืหุน้มสีทิธเิท่าเทยีมกนัในการซกัถามรวมทัง้เสนอความคดิเหน็และข้อแนะน�าต่างๆ ซึง่บรษิทัฯ จะ

น�าข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปพิจารณาและใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินงานต่อไป

รายงานการก�ากับการดูแลกิจการที่ดี



19รายงานประจ�าปี 2556
บริษัท อุสาหกรรมพรมไทย จ�ากัด (มหาชน)

5.  ภาวะผู้น�าและวิสัยทัศน์
 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�ากับดูแลให้กรรมการบริหารด�าเนินนโยบายและแผนงานที่ได้น�าเสนอต่อที่

ประชุมคณะกรรมการ ซึ่งนโยบายและแผนงานดังกล่าวได้ค�านึงถึงสถานภาพของบริษัทฯ ในฐานะที่เป็นผู้ 

ผลิตพรมรายใหญ่ของประเทศที่มุ่งจะเป็นผู้ผลิตพรมที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกทั้งทางด้านคุณภาพการ

ออกแบบ และบริการที่ได้มาตรฐานสากล ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเป็นบรรษัทภิบาลที่ดี 

6.  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้เหน็ถงึความส�าคญัของความขดัแย้งทางผลประโยชน์ จงึได้ก�าหนดนโยบายและ

ถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเสมอมาในการดูแลที่ก�าหนดมิให้ผู้บริหาร ผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทาง

อ้อมที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน น�าไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก ในการที่จะให้ได้มาถึงผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้อง 

หรือเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบขึ้นอันเนื่องมาจากการด�าเนินการธุรกิจของบริษัทฯ

 ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักล่าวยงัหมายรวมถงึการทีผู่บ้รหิารหรอืผูม้ส่ีวนได้เสยีกลุม่ต่างๆ ได้กระท�า

การอย่างหนึ่งอย่างใดในลักษณะที่ก่อให้เกิดความได้เปรียบทางธุรกิจหรือผลประโยชน์แก่ตนเอง หากแต่ก่อให้

บริษัทฯและผู้มีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจก่อให้เกิดการเสียผลประโยชน์ขึ้น ในกรณีที่มีกรรมการที่มีส่วน

ได้เสียในวาระใดๆ กรรมการท่านนั้นต้องเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบโดยจะไม่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและ

ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว

7.  จริยธรรมทางธุรกิจ
 บริษัทฯได้ให้ความส�าคัญต่อจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจและชื่อเสียงโดยยึดมั่นในหลักการบริหารที่

ถูกต้อง ซื่อตรง โปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนด

ให้ผู้บริหารด�าเนินนโยบายในการบริหารจัดการไปในแนวทางที่จะก่อให้เกิดการเป็นบรรษัทภิบาลที่ดี โดยที่

บริษัทฯจะต้องรับผิดชอบต่อผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ และได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค โปร่งใสและยุติธรรม 

รวมทั้งการปลูกจิตส�านึกให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องเข้าใจและด�าเนินงานต่างๆ โดยมีจริยธรรมทาง

ธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารที่มีอ�านาจตัดสินใจ

8.  การถ่วงดุลอ�านาจของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลประโยชน์เต็มที่ บริษัทฯได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติโดยก�าหนดให้มีสัดส่วน

ของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไม่น้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นในปี 2556 บริษัทฯ มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้

บริหาร จ�านวน 1 ท่าน กรรมการบริหาร 3 ท่าน และกรรมการอิสระอีก 5 ท่าน จากจ�านวนกรรมการที่มีอยู ่ 

ทั้งสิ้น 9 ท่าน โดยที่กรรมการอิสระเป็นกรรมการบุคคลภายนอกจากภาคเอกชนที่มีความรู้ความสามารถ คณะ

กรรมการของบรษิทัฯ ทกุท่านมคีวามอสิระอย่างเตม็ทีใ่นการแสดงความคดิเหน็ต่อการด�าเนนิงานภายใต้นโยบาย

ที่ก�าหนดไว้ในแต่ละปี
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9.  การรวมหรือการแยกต�าแหน่ง
 เพือ่ให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ บรษิทัฯ ได้แบ่งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของประธานบรษิทัฯ 

ประธานบริหารและกรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการบริหาร ไว้อย่างชัดเจน อันก่อให้เกิดการควบคุม

ดูแล ตรวจสอบและถ่วงดุลอ�านาจ ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯด�าเนินงานได้อย่างสมดุลและมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการ

ประชมุคณะกรรมการของบรษิทัฯ แต่ละครัง้ตลอดระยะเวลาทีท่�าหน้าทีก่รรมการไม่ได้ถกูครอบง�าหรอืถกูจ�ากดั

บทบาทโดยประการหนึ่งประการใด กรรมการทุกท่านได้ท�าหน้าที่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และท�าหน้าที่ดูแล

และปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกราย

10. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2556 ได้อนุมัติก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยในปี 2556 กรรมการ

บรษิทัทีไ่ม่ใช่กรรมการบรหิารจะได้รบัค่าเบีย้ประชมุท่านละ 10,000 บาท บรษิทัฯได้ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ

อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมในประเภทเดียวกัน หรือใกล้เคียงกันและสูงเพียงพอที่จะดูแลรักษากรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิไว้

11. การประชุมคณะกรรมการ
 คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้ก�าหนดให้มกีารประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ทกุ 3 เดอืน โดยมหีมายก�าหนดการ 

วันที่ เวลา และวาระอย่างชัดเจน โดยเอกสารประกอบการประชุมจะถูกส่งให้กรรมการทุกท่านไม่น้อยกว่า 7 

วัน ล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาในการศึกษาพิจารณา และเสนอแนะต่อผู้บริหารในการที่จะท�าให้การ

บรหิารจดัการเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และได้มกีารจดบนัทกึการประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษรจดัเกบ็รายงาน

การประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

12. คณะกรรมการตรวจสอบ
 เพือ่ให้เข้าใจถงึวธิกีารด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ อย่างโปร่งใส คณะกรรมการบรษิทัฯได้แต่งตัง้คณะกรรมการ

ตรวจสอบ ซึง่ประกอบด้วยกรรมการอสิระทีม่คีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์ทัง้ในด้านธรุกจิของบรษิทัฯ 

เพื่อการตรวจสอบอย่างถูกต้องมีหลักเกณฑ์และก่อให้เกิดความต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้แต่งตั้ง

กรรมการอสิระซึง่มคีณุสมบตัติามข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ทัง้ 3 ท่าน ให้เป็นกรรมการ

ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวจะได้รับทราบถึงผลการด�าเนินงานของ บริษัท 

ทุกเดือน และมีการประชุมกับผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทุก 3 เดือน

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วย  

 1. นายอนันต์   เล้าหเรณู ประธานกรรมการตรวจสอบ

 2. นายสรวิศ ไกรฤกษ์ กรรมการตรวจสอบ

 3. นายสุวิชชา  เนติวิวัฒน์ กรรมการตรวจสอบ
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13. ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน
 บริษัทฯได้ให้ความส�าคัญต่อระบบการควบคุมภายในที่ดี ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานที่มี

ประสิทธิภาพจึงได้ก�าหนดภาระหน้าที่ อ�านาจการด�าเนินงานของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์

อักษรอย่างชัดเจน มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม และประเมินผลเพื่อให้เกิดการถ่วงดุล

และตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้ก�าหนดให้มีการตรวจสอบภายในบริษัทฯ โดยผู้มีความรู้และ

ประสบการณ์เฉพาะทาง เป็นระยะๆ ตามความจ�าเป็นที่เห็นสมควร

14. รายงานของคณะกรรมการ
 รายงานของคณะกรรมการ อาทิ งบการเงินของบริษัทฯ ได้จัดขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

เพือ่ให้เหน็ถงึผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ พร้อมทัง้จดัให้มกีารเปิดเผยข้อมลูทีส่�าคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปได้รับประโยชน์ข้อมูลดังกล่าว

15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลที่จ�าเป็นในการตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงินอย่างเพียงพอ ถูก

ต้องครบถ้วน และเหมาะสม โดยผ่านช่องทางและการเผยแพร่ข้อมลูต่างๆทีผู่ใ้ช้สามารถเข้าถงึได้ ทัง้นี ้บรษิทัฯ

ได้จัดตั้งหน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อให้บริการข้อมูลและข่าวสารต่างๆของบริษัทฯ 

กับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานดังกล่าวได้ที่ คุณ

นพภาพร อภิวัฒนกุล โทร. 0-2533-6393 ถึง 6400
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 บริษัทอุตสาหกรรมพรมไทย จ�ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตพรมเพื่อออกจ�าหน่ายทั้งในประเทศ และ

ต่างประเทศ โดยใช้เครื่องหมายการค้า “ไทปิง” ส�าหรับผลิตภัณฑ์ที่จ�าหน่ายในประเทศ และ “Royal Thai” ส�าหรับ

ผลติภณัฑ์ทีส่่งออกไปจ�าหน่ายต่างประเทศ ในขณะเดยีวกนับรษิทัมกีารน�าเข้าพรมจากต่างประเทศในประเภททีบ่รษิทั

ไม่สามารถผลิตได้เพื่อจ�าหน่ายเพิ่มเติมส�าหรับตลาดในประเทศ

 บรษิทัได้เคยมกีารลงทนุในธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์ แต่ในปัจจบุนัได้ขายการลงทนุในธรุกจิดงักล่าวไปหมดแล้ว 

คงประกอบธุรกิจทางด้านพรมแต่เพียงอย่างเดียว โดยแยกจ�าแนกเป็นการขายพรมในประเทศและต่างประเทศ ได้

ดังนี้

          

                                    2556              2555                 2554

  ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

 มูลค่าการจ�าหน่ายในประเทศ 322,747 51.09 321.75 47.49 239.58 42.57

 มูลค่าการจ�าหน่ายต่างประเทศ 308,918 48.91 355.74 52.51 323.23 57.43

 รวม 631,665  677.49  562.81 

ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 บริษัทได้ท�าการแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์ดังนี้

  1. พรมทอมือ 

  2. พรมทอเครื่องแอ็คมินส์เตอร์ แบบทอสานมีลายในตัว

  3. พรมทอจักรมีลวดลายในตัว

   • พรมทอจักรหน้ากว้าง (ม้วน)     

   • พรมทอจักรหน้าแคบ (ตามแปลน)   

  4. วัสดุรองพรม

ความต้องการของตลาดตามฤดูกาล
 บริษัทฯได้มีการวางแผนการขายอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี อย่างไรก็ตามยอดขายในช่วงไตรมาสที่ 4 จะมี

แนวโน้มที่สูงกว่าทุก ๆ ไตรมาส สืบเนื่องจากการที่โครงการใหญ่ ๆ เช่น โรงแรม, อาคารพักอาศัย และเซอร์วิสอ

พาร์ทเม้นท์ ซึง่โดยทัว่ไปแล้ว จะมกีารปรบัปรงุ หรอืเริม่เปิดกจิการใหม่ในช่วงปลายปีข้ามมาถงึต้นปี ต้อนรบัเทศกาล

ส�าคัญใหญ่ ๆ เช่น เทศกาลปีใหม่, คริสมาสต์ และตรุษจีน ส่งผลกระทบให้ยอดขายของไตรมาสที่ 1 น้อยกว่า

ไตรมาสอื่น ๆ ส่วนในตลาดต่างประเทศในช่วงเทศกาลส�าคัญต่าง ๆ ที่มีผลท�าให้ผู้คนหยุดการท�างานยาว ๆ เช่น 

เทศกาลรามาดอน, คริสต์มาส, ตรุษจีนและพักร้อนใหญ่ของชาวยุโรปในช่วงเดือนสิงหาคมด้วย มีผลกระทบที่จะ

ท�าให้ยอดขายลดลงในช่วงนั้น เนื่องจากการหยุดการด�าเนินการชั่วคราวของลูกค้า

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 ในฐานะทีบ่รษิทัฯ เป็นโรงงานอตุสาหกรรม มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีจ่ะปฏบิตัติามมาตรการของรฐับาล

เพื่อป้องกันและรักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมของชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบ�าบัดน�้าเสียที่เกิดจากการย้อม ซึ่งต้อง

ใช้น�้าเป็นจ�านวนมากและต้องมีการบ�าบัดน�้าเสียอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯได้มีความมุ่งมั่นที่จะมีการวิเคราะห์และบ�าบัด

น�า้อย่างมปีระสทิธภิาพเพือ่ให้ตรงกบัระเบยีบของการประกอบธรุกจิตามกฏของกระทรวงอตุสาหกรรม โดยมเีจ้าหน้าที่

ที่รับผิดชอบก�ากับดูแลในระบบสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ โดยมีการก�าจัดส่วนที่เหลือจากการผลิตตามสถานที่ของราชการ

ที่ก�าหนด

ตลาดและภาวะการแข่งขัน

ตลาดในประเทศ
 ตลาดพรมในประเทศในช่วงไตรมาส 1 และ 2 สามารถขายได้ตามเป้าหมายที่ได้ก�าหนดไว้ อันเนื่องจากบ

ริษัทฯ มียอดขายคงค้างสะสมจากปี 2555 และลูกค้าหลักจากโรงแรม  มีการปรับปรุงและสั่งซื้อพรมใหม่อยู่หลาย

โครงการ จงึท�าให้บรษิทัฯ มผีลการด�าเนนิงานทีด่ใีนช่วงครึง่ปีแรก อย่างไรกต็ามจากสถานการณ์ทางการเมอืงในช่วง

ครึ่งปีหลังท�าให้นักท่องเที่ยวลดลงเป็นจ�านวนมาก มีผลให้ลูกค้าหลักชะลอการตัดสินใจ และระงับการเปลี่ยนพรม 

จงึมผีลท�าให้ยอดขายลดลงมากในช่วงครึง่ปีหลงั และคาดว่าน่าจะกระทบต่อยอดขายคงค้างสะสมซึง่จะน�าไปส่งมอบ

ในต้นปี 2557  ด้วย

 ส�าหรบัตลาดไม้ลามเินต ซึง่มกีลุม่ลกูค้าเป็นบรษิทั พฒันาอสงัหารมิทรพัย์นัน้ตลอดปี 2556 มผีลการด�าเนนิ

งานทีด่ขีึน้เมือ่เทยีบกบัปี 2555 และยงัสามารถหาลกูค้ารายใหม่ๆ ได้เพิม่มากขึน้ คาดการณไ์ด้ว่าจะยงัสามารถสร้าง

รายได้ ได้อย่างสม�่าเสมอ และมียอดขายมาก ขึ้นอีกในปี 2557

 

ตลาดต่างประเทศ
 ในปี 2556 การส่งออกพรมไปยังตลาดต่างประเทศของบริษัทอุตสาหกรรมพรมไทย ภายใต้ตราสินค้า 

Royal Thai นั้น มียอดขายต�่ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ในบางตลาด โดยเฉพาะตลาดเอเซีย ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจาก

เจ้าของกิจการบางกลุ่มหันไปใช้พรมราคาถูกที่ผลิตมาจากประเทศจีนโดยที่ไม่ได้ตระหนักถึงคุณภาพ

 อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทได้ขยายฐานลูกค้า ในตลาดอเมริกา เนื่องจาก อเมริกาได้เริ่มฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ  

รวมถึงตลาด ยุโรป และ ตะวันออกกลางที่มีความเชื่อมั่นในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการบริการ ท�าให้ยอดการ

สัง่ซือ้และการส่งออกในกลุม่ฐานลกูค้าเดมิเป็นทีน่่าพอใจ โดยเริม่มกีารสัง่ซือ้เข้ามาจากการขยายตลาดในช่วงไตรมาส

สุดท้ายของปี เป็นผลให้มีการผลิตสินค้าเพื่อน�าไปส่งออกในปี 2557

 ท�าให้ภาพรวมของตลาดต่างประเทศในปี 2556 ยอดส่งออกโดยรวมต�่ากว่าเป้าหมายที่วางไว้เล็กน้อย

การจ�าหน่ายและช่องทางการจ�าหน่าย 
 ตลาดในประเทศ : บริษัทฯ ยึดมั่นในการผลิตพรมคุณภาพสูง เพื่อรองรับโครงการใหญ่ๆ เช่น โรงแรม โรง

ภาพยนตร์ และอาคารที่พักอาศัย ตลอดจนอาคารส�านักงานของหน่วยงานทั้งทางภาครัฐ และเอกชน ซึ่งต้องการ

เอกลักษณ์เป็นของตัวเองด้วยรูปแบบหรือดีไซน์ที่สอดคล้องกับการตบแต่งภายใน
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 ทีมงานขายมีทั้งหมด 4 กลุ่ม โดย 3 กลุ่มใหญ่ มุ่งเน้นไปในการขายในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล บริษัทฯ 

ได้มีทีมงานที่รองรับการจ�าหน่ายสินค้าตรงไปยังโครงการต่างๆ โดยเฉพาะการพิจารณาถึงสาระส�าคัญของสัญญา 

และหลักประกันต่างๆในการช�าระเงิน ช่องทางการจ�าหน่ายอื่นๆ คือ ผ่านผู้จัดจ�าหน่าย และผ่านโชว์รูมของบริษัทฯ

สัดส่วนการขายในประเทศ

 ขายตรง 93  %

 ขายผ่านผู้แทนจัดจ�าหน่าย 7  % 

ลักษณะของลูกค้า
 บริษัทฯ แบ่งลักษณะของลูกค้าออกเป็น 3 ลักษณะคือ

 - ลูกค้ารายใหญ่ เช่น โรงแรม ห้างสรรพสินค้า แหล่งศนูย์รวมความบนัเทงิ (Entertainment Complex)    

  ผู้รับเหมา และหน่วยงานราชการ

 - ลูกค้ารายเล็ก เช่น บ้าน อาคารส�านักงานขนาดเล็ก

 - ผู้แทนจัดจ�าหน่ายทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

                                                         2556 2555 2554 

ลูกค้ารายใหญ่ 10 รายแรก คิดเป็นร้อยละของยอดขายดังนี้ 45.64 44.07 41.37                   

 ตลาดต่างประเทศ : บริษัทฯ ได้ลดสัดส่วนในการขายผ่านตัวแทนจ�าหน่ายในประเทศต่างๆ ลง เนื่องจาก

การสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต ท�าให้ลูกค้ามีความต้องการและสะดวกที่จะติดต่อโดยตรงกับบริษัทฯ การประสานงาน

ด้านการขายกไ็ด้มกีารเพิม่บคุลากรเพือ่รองรบัการขยายตวัของตลาดทีเ่พิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง โดยทีบ่รษิทัฯได้มกีารเปิด

ตลาดท�าการค้ากับประเทศที่ยังไม่ค่อยท�าการค้าระหว่างกันเพิ่มมากขึ้น

สัดส่วนการขายในตลาดต่างประเทศ
  ขายตรง 80 %

  ขายผ่านผู้แทนจ�าหน่าย 20 %

งานที่ยังไม่ส่งมอบ
  งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ ซึง่เป็นโครงการมมีลูค่าตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไปของรายได้รวมตามงบปีบญัชล่ีาสดุ

   (ไม่มี) 

สิทธิหรือข้อจ�ากัดในการประกอบธุรกิจ
 1. บัตรส่งเสริมการลงทุน (ไม่มี)

 2. สิทธิอื่น (ไม่มี)

 3. ข้อจ�ากัดในการประกอบธุรกิจ (ไม่มี) 
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ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 
 บรษิทัยงัคงด�าเนนินโยบายการให้สนิเชือ่แก่ลกูค้าอย่างเข้มงวดเหมอืนดงัทีผ่่านมา ซึง่ความเสีย่งด้านสนิเชือ่

ของบริษัทฯเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า จากการที่บริษัทฯมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมี

จ�านวนมากราย ดังนั้น บริษัทฯคาดว่าจะไม่ได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้จากลูกหนี้เหล่านั้น นอกจากนี้ หนี้ที่

มีปัญหาของบริษัทฯก็ได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยต่อเนื่อง ส่งผลให้ลูกหนี้ที่จะเป็นปัญหาลดน้อยลง 

ในปีนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
      ปี 2556 นับเป็นปีที่เก้าที่บริษัทฯได้ช�าระดอกเบี้ยเงินกู้ ซึ่งบริษัทฯสามารถช�าระได้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย

อย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีปัญหาแต่อย่างไร การช�าระอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเงินกู้ซึ่งคงที่ใน 3 ปีแรก และปีที่ 4 

เป็นต้นไปจนช�าระเสร็จสิ้น โดยอิงกับอัตราเงินฝากประจ�าปี 1 ปี และอัตราลอยตัว ถึงแม้ว่าอัตราดอกเบี้ยมีแนว

โน้มสูงขึ้น อันเป็นผลจากอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นก็ตาม บริษัทฯยังคงสามารถช�าระได้ตรงตามก�าหนด

 

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
 ปัจจุบันบริษัทฯไม่มีภาระการกู้ยืมจากต่างประเทศและไม่มีการประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินที่เป็น

ตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งก�าไรหรือเพื่อการค้า ท�าให้บริษัทฯไม่มีความเสี่ยงจากรายการดังกล่าว  

 ส�าหรบัความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่นเนือ่งจากการซือ้หรอืขายจากการท�าธรุกจิของบรษิทัฯ  บรษิทัฯมกีาร

ท�าสญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า เพือ่ลดความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นทีเ่กดิจากการ

ส่งออกสินค้าและการน�าเข้าวัตถุดิบ, เครื่องจักร, และอุปกรณ์จากต่างประเทศ อย่างไรก็ตามทิศทางของอัตราแลก

เปลี่ยนซึ่งมีการแข็งค่าของเงินบาทอย่างต่อเนื่องอาจจะมีผลกระทบบ้างต่อยอดส่งออกต่างประเทศซึ่งเป็นเป้าหมาย

หลักของบริษัท

ความเสี่ยงด้านวัตถุดิบจากราคาน�้ามัน
 การปรบัขึน้ราคาวตัถดุบิโดยเฉพาะเส้นใยไนล่อนซึง่เป็นเส้นใยสงัเคราะห์ เป็นผลมาจากการปรบัตวัของราคา

น�า้มนั ในปีทีผ่่านมา บรษิทัฯได้ท�าการเจรจาต่อรองกบัผูค้้ารายใหญ่เพือ่ตรงึราคาซือ้ขายในระยะหนึง่ ทัง้นีก้ารก�าหนด

ราคาซื้อขายล่วงหน้าสามารถท�าได้ยาก เนื่องจากค่าขนส่งและภาวะราคาน�้ามันที่ปรับสูงขึ้น

ปัจจัยความเสี่ยง
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1.  งบการเงิน 

      สรุปรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีในระยะ 3 ปี
      รายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ปี 2554, 2555 และ 2556 เป็นรายงานที่ไม่มีเงื่อนไข และการ

ตรวจสอบได้รวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบ รายการทั้งที่เป็นจ�านวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบ

การเงนิ การประเมนิความเหมาะสมของหลกัการบญัชทีีก่จิการใช้และประมาณการเกีย่วกบัรายการทางการเงนิทีเ่ป็น

สาระส�าคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดท�าขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่น�าเสนอใน

งบการเงินโดยรวม และเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความคิดเห็น

ของผู้สอบบัญชี

 ความเห็นของผู้สอบบัญชีข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2554, 2555 และ 2556 ผลการด�าเนินงาน การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุด

วันเดียวกันของแต่ละปีของ บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จ�ากัด (มหาชน) โดยถูกต้อง ตามที่ควรในสาระส�าคัญ

ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

2.  การด�าเนินงานและฐานะการเงินที่ผ่านมา 
 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯมีผลก�าไรจ�านวน 23.54 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีสิ้น

สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งมีผลก�าไรจ�านวน 306.73 ล้านบาท ซึ่งเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20 งบการเงินรวม

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีผลก�าไร 21.19 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2555  มีผลก�าไร 313.09 ล้านบาท  ซึ่งเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20 ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 

 1. รายได้
 ในปี 2556 บริษัทฯมีรายได้จากการขายและบริการ จ�านวน 636.14 ล้านบาท ต�่ากว่าปี 2555 จ�านวน 

45.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.71 เนื่องจากในไตรมาสที่ 4/2556 ลูกค้าในประเทศบางรายได้ชะลองานโครงการ

ใหม่และการปรับปรุงโครงการจากเหตุการณ์ทางการเมือง ส่วนลูกค้าต่างประเทศบางส่วนได้แจ้งเลื่อนการส่งออก 

ส�าหรับงบการเงินรวม ในปี 2556 มีรายได้จากการขายและบริการ จ�านวน 706.04 ล้านบาท ต�่ากว่าปี 2555 

จ�านวน 51.48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.80 

 2. ต้นทุนขายและบริการ
 ในปี 2556 บริษัทฯมีต้นทุนขายและบริการจ�านวน 491.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 77.30 ของรายได้  

เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 บริษัทฯมีต้นทุนขายและบริการจ�านวน 510.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.79 ของ

รายได้ เนื่องจากราคาขายโดยเฉลี่ยของปี 2556 ต�่ากว่าปี 2555 และวัตถุดิบหลักซึ่งส่วนใหญ่สั่งเข้ามาจากต่าง

ประเทศ ต้นทุนเพิ่มขึ้นจากค่าเงินบาทอ่อนลง ส�าหรับงบการเงินรวม  ปี 2556 มีต้นทุนขายและบริการ จ�านวน 

511.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72.43ของรายได้  เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 ที่มีจ�านวน 545.09 ล้านบาท คิด

เป็นร้อยละ 71.96 ของรายได้

ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน 
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 3. รายได้อื่น
 ในปี 2556 บริษัทฯมีรายได้อื่นจ�านวน 26.69 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี2555  ที่มีจ�านวน 357.70 

ล้านบาท เนื่องจากปี 2555 บริษัทฯได้บันทึกค่าเคลมประกันภัยจากน�้าท่วมเป็นรายได้จ�านวน 350.38 ล้านบาท 

ส�าหรับงบการเงินรวม  มีรายได้อื่น ปี 2556 จ�านวน 25.45 ล้านบาท และ ปี 2555 จ�านวน 373.35 ล้านบาท  

 4. รายได้เงินปันผล
 บรษิทัฯ ได้รบัเงนิปันผลจาก บรษิทั รอยลั ไทย อนิเตอร์เนชัน่แนล จ�ากดั ซึง่ประกาศจา่ยเงนิปันผลระหว่าง

กาล จ�านวน 12 ล้านบาท 

 5. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและอื่นๆ
 ในปี 2556 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จ�านวน 144.41 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 

2555 ที่มีจ�านวน 162.25 ล้านบาท ลดลงจ�านวน 17.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.00 เนื่องจากในปี 2555 

บริษัทฯได้บันทึกสินค้าที่ได้รับความเสียหายเพิ่มเติมจากน�้าท่วม ส�าหรับปี 2556 มีค่าใช้จ่ายจากการที่บริษัทได้ยื่นขอ

คืนภาษีมูลค่าเพิ่มส�าหรับเดือนภาษี มกราคม 2552 จ�านวน 27.37 ล้านบาท แต่ภายหลังจากผ่านกระบวนการตรวจ

ตามหลักเกณฑ์ของสรรพากรแล้ว บริษัทฯได้รับคืนเงินค่าภาษี เป็นจ�านวนทั้งสิ้น 14.07 ล้านบาท  ส่วนที่เหลืออีก

จ�านวน 13.30 ล้านบาท เป็นจ�านวนที่บริษัทฯไม่ได้รับช�าระคืน ดังนั้นบริษัทฯ จึงต้องบันทึกรายการดังกล่าวเป็นค่า

ใช้จ่ายจากการตัดจ�าหน่ายภาษีมูลค่าเพิ่มในงบก�าไรขาดทุน ส�าหรับงบการเงินรวม ปี 2556 มีค่าใช้จ่ายในการขาย

และบริหาร จ�านวน 179.46 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2555 ที่มีจ�านวน 207.74  ล้านบาท ลดลงจ�านวน 

28.28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.61

 ในปี 2556 บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน จ�านวน 1.89 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2555 มีผลก�าไร

จากอัตราแลกเปลี่ยน จ�านวน 3.94 ล้านบาท ส�าหรับงบการเงินรวม ปี 2556 มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 

จ�านวน 2.55 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2555 มีผลก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน จ�านวน 4.04 ล้านบาท

 6. ต้นทุนทางการเงิน
 ในปี 2556 บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินจ�านวน 5.87 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 ที่มีจ�านวน 

9.81 ล้านบาท ลดลงจ�านวน 3.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.16 เนื่องจากการลดลงของเงินต้นของเงินกู้ยืมระยะ

ยาว และ ปี 2555 มีการใช้วงเงิน Trust Receipt  เพื่อซื้อวัตถุดิบและการปรับปรุงเครื่องจักรที่ได้รับความเสีย

หายจากน�้าท่วมก่อนได้รับเงินค่าเคลมประกันภัย

 7. ก�าไรสุทธิ
 ในปี 2556 บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิ จ�านวน 23.54 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 ที่มีก�าไรจ�านวน 

306.73 ล้านบาท เนื่องจากปี 2555 บริษัทฯได้บันทึกเงินค่าเคลมประกันภัยเป็นรายได้ และความเสียหายจากน�้า

ท่วมได้บันทึกไปแล้วในปี 2554 ส�าหรับงบการเงินรวม ปี 2556 มีก�าไรสุทธิ จ�านวน 21.19 ล้านบาท และ ปี 2555 

มีก�าไรสุทธิ จ�านวน 313.09 ล้านบาท
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 ฐานะการเงิน

 สินทรัพย์ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯมีสินทรัพย์รวม 1,221.10 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงบแสดงฐานะ

การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555(ปรับปรุงใหม่) ที่มียอดรวม 1,220.80 ล้านบาท ในปี 2556 บริษัทฯได้รับเงิน

จากการเคลมประกันภัยซึ่งบันทึกเป็นลูกหนี้อื่นไว้ในปี 2555 จ�านวน 78 ล้านบาท ส�าหรับงบการเงินรวม ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2556 มีสินทรัพย์รวม 1,252.15 ล้านบาท  และ ปี 2555 มีสินทัพย์รวม 1,267.46 ล้านบาท

 หนี้สิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯมีหนี้สินรวม เท่ากับ 366.00 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2555 (ปรับปรุงใหม่) ที่มีจ�านวน 378.45 ล้านบาท  ลดลงจ�านวน 12.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.29 

เนื่องจากเงินกู้ระยะยาวลดลง ส�าหรับงบการเงินรวม  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีหนี้สินรวมเท่ากับ 399.13 

ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555(ปรับปรุงใหม่) ที่มีจ�านวน 425.60 ล้านบาท ลดลงจ�านวน 

26.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยลละ 6.22

 ส่วนของผู้ถือหุ้น
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 855.09  ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 

2555 (ปรับปรุงใหม่) ที่มีจ�านวน 842.35 ล้านบาท เนื่องจากมีก�าไรจากการตีมูลค่าที่ดินใหม่ปี 2556 จ�านวน 12  

ล้านบาท  ส�าหรับงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  มีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 853.02 ล้านบาท เพิ่ม

ขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2555(ปรับปรุงใหม่) ที่มีจ�านวน 841.87 ล้านบาท
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 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยเกี่ยวข้องด้วยการเป็นกรรมการร่วมกัน หรือเป็น

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายการระหว่างกันกับบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้:

 การซื้อวัตถุดิบ
 ไม่มีการซื้อขายไหมระหว่างกันส�าหรับปีนี้: 

                       

 การขายสินค้า
 บริษัทฯมีการขายสินค้าให้กับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกัน ในราคาและเงื่อนไขการค้าทั่วๆไป ในปี 2556 ดังนี้:

                                       

รายการระหว่างกัน

                                                                     (หน่วย : พันบาท)

                ชื่อกิจการ ความสัมพันธ์กัน ลูกหนี้การค้า มูลค่าที่ขาย

 บริษัท ยูไนเต็ด คาร์เปท แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด บริษัทย่อย 7,021 14,778

 Royal Thai International Ltd. บริษัทย่อย 43,980 273,276

 Depa Interiors Ltd. ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ -  10,183

  และกรรมการร่วมกัน 
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รายงานของคณะกรรมการการตรวจสอบ 

เรียนท่านผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จ�ากัด(มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน โดยมี นายอนันต์ เล้าหเรณู เป็นประธานกรรมการตรวจ

สอบ นายสรวิศ ไกรฤกษ์ และ นายสุวิชชา เนติวิวัฒน์ เป็นกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติ

งานตามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ด้รบัมอบหมาย โดยได้ประชมุร่วมกบัผูบ้รหิารและผูส้อบบญัช ีรวมทัง้ได้รายงาน

การปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบและพิจารณา ไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยขอรายงานผลการปฏิบัติงาน

ในรอบปี 2556 ซึ่งมีสาระส�าคัญสรุปได้ดังนี้ 

 (1) สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงิน ประจ�าปี 2556 โดยได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีและ

ผู้บรหิารเพือ่สอบทานความถกูต้องของงบการเงนิและความเพยีงพอของการเปิดเผยข้อมลู รวมทัง้รบัทราบข้อสงัเกต

และข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี ประจ�าปี 2556 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูก

ต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

 (2) สอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ในรอบปี 2556 โดยบริษัทฯได้ว่าจ้างบริษัท พี แอนด์ 

แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ�ากัด เข้ามาตรวจสอบระบบงานที่ส�าคัญและระบบควบคุมภายในของบริษัทฯซึ่งยังไม่พบ

ข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญ โดยได้แนะน�าให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไขระบบงานต่างๆให้มีความรัดกุมและเหมาะสมยิ่ง

ขึ้น                                                                                                                                  

 (3) สอบทานการปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ในรอบ ปี2556 โดยได้แนะน�าให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติให้

ถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายก�าหนดดังกล่าว 

 (4) สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผย

ข้อมลูการท�ารายการดงักล่าว ตามข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และส�านกังานคณะกรรมการก�ากบั 

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่ารายการทีม่สีาระส�าคญัได้เปิดเผยและแสดงรายการ

ไว้ในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ประจ�าปี 2556 อย่างเพียงพอแล้ว 
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 (5) คณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือก รวมทั้งเสนอแต่งตั้ง 

และก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น โดยได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน 

ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอแต่งตั้ง นายพิชัย ดัชณาภิรมย์ ผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2421 หรือนายพจน์  อัศวสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4891 หรือ

นายธนะวุฒิ  พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6699 แห่งบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จ�ากัด คน

ใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจ�าปี 2557 และก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 

1,000,000.- บาท  

 (6) ในรอบ ปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม รวมทั้งสิ้น 4 ครั้งโดย นายอนันต์  เล้าหเรณู 

ประธานกรรมการตรวจสอบเข้าประชุม 4 ใน 4 ครั้ง นายสรวิศ  ไกรฤกษ์ กรรมการตรวจสอบเข้าประชุม 3 ใน 

4 ครั้ง และ นายสุวิชชา  เนติวิวัฒน์ กรรมการตรวจสอบเข้าประชุม 3 ใน 4 ครั้ง

 คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเป็นอสิระในการปฏบิตังิานทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ โดย

มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเป็นระยะๆ และประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเป็นประจ�าทุกไตรมาส เพื่อรับ

ทราบข้อสังเกตเกี่ยวกับงบการเงินและการควบคุมภายในด้านบัญชี ซึ่งไม่พบประเด็นที่ผิดปกติอย่างมีนัยส�าคัญ

 วันที่ 11 มีนาคม 2557      

 ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

 

                                                                                                                                                  

 (นายอนันต์ เล้าหเรณู)

 ประธานกรรมการตรวจสอบ



32 รายงานประจ�าปี 2556
บริษัท อุสาหกรรมพรมไทย จ�ากัด (มหาชน)

เสนอ  ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ

  บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จ�ากัด (มหาชน)

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่ง

ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดง

การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และงบการเงินเฉพาะ

กจิการของบรษิทั อตุสาหกรรมพรมไทย จ�ากดั (มหาชน) ซึง่ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2556 และงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้น

สุดวันเดียวกันรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
 ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท�าและการน�าเสนองบการเงนิเหล่านีโ้ดยถกูต้องตามทีค่วรตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงนิ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�า

งบการเงนิทีป่ราศจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
 ข้าพเจ้าเป็นผูร้บัผดิชอบในการแสดงความเหน็ต่องบการเงนิดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า

ได้ปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีซึง่ก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏบิตัติามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ รวม

ถงึวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลวา่งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูล

ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�านวนเงินและ

การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมิน

ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลทีข่ัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส�าคัญของงบการเงนิไมว่่าจะเกดิจากการทุจริตหรือข้อ

ผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�าและ

การน�าเสนองบการเงนิโดยถกูต้องตามทีค่วรของกจิการ เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่

ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึง

การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่

จัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน�าเสนองบการเงินโดยรวม

 ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง

ความเห็นของข้าพเจ้า

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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บริษัท อุสาหกรรมพรมไทย จ�ากัด (มหาชน)

ความเห็น
 ข้าพเจ้าเหน็ว่า งบการเงนิข้างต้นนีแ้สดงฐานะทางการเงนิของบรษิทั อตุสาหกรรมพรมไทย จ�ากดั (มหาชน) 

และบริษัทย่อย และเฉพาะกิจการของบริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จ�ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

และผลการด�าเนนิงาน และกระแสเงนิสดส�าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั โดยถกูต้องตามทีค่วรในสาระส�าคญัตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน 

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
 ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.3 ในการเสนองบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2556 บริษัทได้ใช้มาตรฐานการบัญชีที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ ซึ่งก�าหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงิน

ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป 

 นอกจากนี้ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 35 ในการเสนองบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทได้แก้ไขข้อผิดพลาดของงวดก่อนเกี่ยวกับการบันทึกรายการสัญญาเช่าเครื่องจักร

ระยะยาว ข้อมูลเปรียบเทียบที่น�าเสนอเป็นข้อมูลที่ปรับปรุงใหม่แล้วในเรื่องดังกล่าว 

 การแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขของข้าพเจ้าต่องบการเงินมิได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่องที่ข้าพเจ้า

ขอให้สังเกตข้างต้น

                         (นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์)

                        ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6699

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ากัด

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557

2014/077/0293



34 รายงานประจ�าปี 2556
บริษัท อุสาหกรรมพรมไทย จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

                                                        สนิทรพัย์    

           บาท

                                                             งบการเงนิรวม    งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

   

   ณ วนัที ่31 ณ วนัที ่31 ณ วนัที ่1 ณ วนัที ่31 ณ วนัที ่31 ณ วนัที ่1 

   ธนัวาคม 2556 ธนัวาคม 2555 มกราคม 2555 ธนัวาคม 2556 ธนัวาคม 2555 มกราคม 2555 

  หมายเหต ุ  (ปรบัปรงุใหม่)   (ปรบัปรงุใหม่)   

สนิทรพัย์หมนุเวยีน        

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 4 191,682,092.97  115,436,483.50  21,249,154.68 184,903,480.02  101,406,112.21  19,770,415.21 

ลกูหนีก้ารค้า  5        

กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 26 3,844,314.10   13,112,831.84  13,956,174.99  51,001,215.15  49,905,254.33  15,394,310.22

บรษิทัอืน่   104,753,846.48  112,253,281.62  70,563,919.65  36,133,623.17   62,666,829.23  68,200,165.45  

    108,598,160.58 125,366,113.46 84,520,094.64 87,134,838.32 112,572,083.56 83,594,475.67 

เงนิให้กูย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย 7, 26 -       -       -    2,550,000.00 2,550,000.00  2,550,000.00 

สนิค้าคงเหลอื  6 214,151,032.67  236,349,243.67  197,627,446.69  199,073,793.95  217,970,562.24 175,436,458.53 

 ลกูหนีอ้ืน่ 8.1, 26 35,263,660.35  93,645,021.04  11,676,647.85  35,951,830.04  93,951,575.81  11,373,986.08 

 สนิทรพัย์หมนุเวยีนอืน่ 8.2 24,982,582.94  53,783,647.01 42,745,916.55 36,430,885.21 53,654,896.08  42,214,706.44

 รวมสนิทรพัย์หมนุเวยีน  574,677,529.51 624,580,508.68 357,819,260.41 546,044,827.54  582,105,229.90 334,940,041.93 

สนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีน        

ตัว๋แลกเงนิและเงนิฝากประจ�าตดิภาระค�า้ประกนั 13 1,640,000.00  1,640,000.00 5,000,000.00  -     -    5,000,000.00 

เงนิลงทนุในบรษิทัย่อย 9 -       -       -       11,199,700.00 11,199,700.00 11,199,700.00 

ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์  10 654,590,507.48 613,089,905.38  561,172,015.89  646,055,106.55   602,838,760.19 546,638,573.78 

ค่าความนยิม  845,505.77 845,505.77  845,505.77 -       -       -

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน 11 3,175,175.56 3,987,767.47 13,881,668.83 3,175,173.56  3,982,383.66 13,862,885.42 

สนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัช ี 12 15,427,437.21 21,545,392.99 67,592,621.56 14,571,575.21 20,668,997.49 66,301,336.30

สนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีนอืน่ 14 1,797,220.18 1,774,382.06 3,096,345.61 50,000.00  -       838,037.13    

รวมสนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีน  677,475,846.20   642,882,953.67   651,588,157.66 675,051,555.32  638,689,841.34 643,840,532.63

รวมสนิทรพัย์   1,252,153,375.71 1,267,463,462.35  1,009,407,418.07 1,221,096,382.86 1,220,795,071.24  978,780,574.56

         

         

        

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้



35รายงานประจ�าปี 2556
บริษัท อุสาหกรรมพรมไทย จ�ากัด (มหาชน)

                                                        สนิทรพัย์    

           บาท

                                                             งบการเงนิรวม    งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

   

   ณ วนัที ่31 ณ วนัที ่31 ณ วนัที ่1 ณ วนัที ่31 ณ วนัที ่31 ณ วนัที ่1 

   ธนัวาคม 2556 ธนัวาคม 2555 มกราคม 2555 ธนัวาคม 2556 ธนัวาคม 2555 มกราคม 2555 

  หมายเหต ุ  (ปรบัปรงุใหม่)   (ปรบัปรงุใหม่)   

หนีส้นิหมนุเวยีน        

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จาก        

สถาบนัการเงนิ 15 64,872,361.71  15,676,550.67  60,747,365.02 47,686,625.27 -  39,768,031.95 

เจ้าหนีก้ารค้า 16       

กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 26 -       -       -       6,541,091.97  217,926.90 1,169,574.97 

บรษิทัอืน่  35,191,454.26 37,146,593.82 46,992,550.35 34,601,485.58  33,958,017.20  44,193,094.04   

   35,191,454.26  37,146,593.82 46,997,550.35 41,142,577.55 34,175,944.10  45,362,669.01 

ส่วนของหนีส้นิระยะยาวทีถ่งึก�าหนดช�าระในหนึง่ปี       

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 19 27,922,500.00  34,750,000.00 43,437,500.00 27,922,500.00 34,750,000.00 43,437,500.00  

เงนิกูย้มืระยะยาวจากบคุคลทีเ่กีย่วข้องกนั  -       3,000,000.00 3,000,000.00  -       - -

หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงนิ 20 6,132,647.28 13,985,124.47 9,273,857.91 6,132,647.28 13,985,124.47  9,010,568.85

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  26  2,450,000.00  2,450,000.00 2,450,000.00 -       -       -

ภาษเีงนิได้ค้างจ่าย  720,701.99 1,146,212.73 535,506.55 470,559.87   -       535,506.55 

เจ้าหนีอ้ืน่ 17, 26 33,437,778.14 47,125,402.35 33,955,860.23 26,945,952.11 40,579,676.82 29,832,095.83 

เงนิรบัล่วงหน้าค่าสนิค้า 18, 26 33,314,315.77 48,753,889.09 60,295,559.11 23,704,015.66 36,499,488.13 59,194,365.49   

รวมหนีส้นิหมนุเวยีน  204,041,759.15 204,033,773.13 260,693,199.17 174,004,877.74  159,990,233.52 227,140,737.68

หนีส้นิไม่หมนุเวยีน        

เงนิกูย้มืระยะยาวจากบคุคลทีเ่ก ีย่วขอ้งกนั  -       -       2,000,000.00  -       -       -       

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 19 31,399,923.02 59,322,423.02 59,322,423.02 31,399,923.02 59,322,423.02 59,322,423.02 

หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงนิ 20 30,185,068.53  27,471,624.83  31,493,207.11  30,185,068.53  27,471,624.83  31,493,207.11 

หนีส้นิภาษเีงนิได้รอการตดับญัช ี 12 78,461,440.60  82,685,707.48  76,018,530.60  78,461,440.60  82,685,707.48  76,018,530.60 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  21 55,044,980.36  52,082,754.99  51,799,370.28  51,953,305.36  48,978,890.99  49,191,350.28 

รวมหนีส้นิไม่หมนุเวยีน  195,091,412.51  221,562,510.32  220,633,531.01  191,999,737.51  218,458,646.32  216,025,511.01 

รวมหนีส้นิ  399,133,171.66 425,596,283.45 481,326,730.18 366,004,615.25 378,448,879.84 443,166,248.69 

    

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้



36 รายงานประจ�าปี 2556
บริษัท อุสาหกรรมพรมไทย จ�ากัด (มหาชน)

                                                        สนิทรพัย์    

           บาท

                                                             งบการเงนิรวม    งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

   

   ณ วนัที ่31 ณ วนัที ่31 ณ วนัที ่1 ณ วนัที ่31 ณ วนัที ่31 ณ วนัที ่1 

   ธนัวาคม 2556 ธนัวาคม 2555 มกราคม 2555 ธนัวาคม 2556 ธนัวาคม 2555 มกราคม 2555 

  หมายเหต ุ  (ปรบัปรงุใหม่)   (ปรบัปรงุใหม่)   

ส่วนของผูถ้อืหุน้        

ทนุเรอืนหุน้        

ทนุจดทะเบยีน        

หุน้สามญั 513,355,860 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1.10 บาท 23 564,691,446.00    564,691,446.00   

หุน้สามญั 68,447,448 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 5.50 บาท   376,460,964.00  376,460,964.00  376,460,964.00  376,460,964.00   

ทนุทีอ่อกจ�าหน่ายและเรยีกช�าระแล้ว        

หุน้สามญั 342,237,240 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1.10 บาท  23 376,460,964.00   376,460,964.00    

หุน้สามญั  68,447,448 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 5.50 บาท    376,460,964.00 376,460,964.00   376,460,964.00  376,460,964.00 

ก�าไร (ขาดทนุ) สะสม        

จดัสรรแล้ว        

ทนุส�ารองตามกฎหมาย 24 10,434,307.75  3,121,801.75  3,121,801.75  10,434,307.75  3,121,801.75  3,121,801.75 

ยงัไม่ได้จดัสรร  149,675,652.80  155,811,379.41  (157,280,844.93) 154,522,373.46  158,689,303.25   (148,042,562.28) 

องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผูถ้อืหุน้  313,674,122.40  304,074,122.40  304,074,122.40  313,674,122.40  304,074,122.40  304,074,122.40  

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่  850,245,046.95  839,468,267.56  526,376,043.22   855,091,767.61   842,346,191.40  535,614,325.87 

ส่วนของส่วนได้เสยีทีไ่ม่มอี�านาจควบคมุ  2,775,157.10  2,398,911.34  1,704,644.67   -        -       - 

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้  853,020,204.05  841,867,178.90  528,080,687.89   855,091,767.61   842,346,191.40  535,614,325.87 

รวมหนีส้นิและส่วนของผูถ้อืหุน้   1,252,153,375.71   1,267,463,462.35 1,009,407,418.07 1,221,096,382.86 1,220,795,071.24 978,780,574.56 

         

         

       

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้



37รายงานประจ�าปี 2556
บริษัท อุสาหกรรมพรมไทย จ�ากัด (มหาชน)

รายได้       

รายได้จากการขาย 25, 26 705,492,523.02  757,523,927.03  631,096,699.31  677,494,699.73 

 รายได้จากการรบัจ้าง 25, 26 547,822.00   -       5,040,365.90  “4,416,470.30 

 ก�าไรจากอตัราแลกเปลีย่น   -       4,044,620.08   -       3,939,287.88 

 รายได้เงนิปันผล  -       -       12,000,000.00   -      

 รายได้อืน่ 26, 34 25,451,312.13  373,351,350.57  26,691,138.63  357,704,968.88 

 รวมรายได้  731,491,657.15  1,134,919,897.68  674,828,203.84  1,043,555,426.79 

ค่าใช้จ่าย       

ต้นทนุขาย  26 510,920,284.74  545,085,728.97  487,898,474.04  506,775,420.60 

 ต้นทนุรบัจ้าง 26 484,055.43   -     3,865,852.89  3,243,885.61 

 ค่าใช้จ่ายในการขาย 26 96,962,235.61  99,162,660.18  84,075,421.14  83,876,996.42 

 ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร 26 82,495,034.23  108,575,301.79  60,331,021.49  78,368,722.17 

 ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น   2,552,059.77  -       1,886,718.48  -      

 ต้นทนุทางการเงนิ 26 7,288,377.99  11,501,612.45   5,865,342.67  9,805,784.97 

  รวมค่าใช้จ่าย  700,702,047.77  764,325,303.39  643,922,830.71  682,070,809.77

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้  30,789,609.38  370,594,594.29  30,905,373.13  361,484,617.02 

ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษเีงนิได้ 28 9,598,113.42  56,808,103.28  7,365,702.11  54,752,751.49 

ก�าไรส�าหรบัปี  21,191,495.96  313,786,491.01  23,539,671.02  306,731,865.53 

ก�าไรเบด็เสรจ็อืน่      

 ก�าไรจากการตมีลูค่าทีด่นิใหม่ 10 12,000,000.00   -       12,000,000.00   -      

 ก�าไรจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยั      

ส�าหรบัโครงการผลประโยชน์พนกังาน 21 1,118,166.99   -       173,636.99  -      

 ภาษเีงนิได้เกีย่วกบัองค์ประกอบของก�าไรขาดทนุ      

 เบด็เสรจ็อืน่ 28 (2,623,633.40)  -       (2,434,727.40) -      

 ก�าไรเบด็เสรจ็รวมส�าหรบัปี-สทุธจิากภาษ ี  10,494,533.59  -       9,738,909.59  -      

ก�าไรเบด็เสรจ็รวมส�าหรบัปี  31,686,029.55  313,786,491.01  33,278,580.61  306,731,865.53 

การแบ่งปันก�าไร      

 ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่  21,185,505.96  313,092,224.34 23,539,671.02 306,731,865.53

 ส่วนทีเ่ป็นของส่วนได้เสยีทีไ่ม่มอี�านาจควบคมุ  5,990.00  694,266.67 -       -      

    21,191,495.96  313,786,491.01 23,539,671.02 306,731,865.53 

การแบ่งปันก�าไรเบด็เสรจ็รวม      

 ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่  31,315,773.79  313,092,224.34  33,278,580.61  306,731,865.53 

 ส่วนทีเ่ป็นของส่วนได้เสยีทีไ่ม่มอี�านาจควบคมุ  370,255.76  694,266.67   -        -      

    31,686,029.55  313,786,491.01  33,278,580.61  306,731,865.53 

ก�าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 29      

 ก�าไรส�าหรบัปีส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่  0.06  0.91  0.07  0.90 

        

        

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี ้

บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

    2556 2555 2556 2555

   หมายเหต ุ  (ปรบัปรงุใหม่)  (ปรบัปรงุใหม่)

  บาท    

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษัท อุสาหกรรมพรมไทย จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
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บริษัท อุสาหกรรมพรมไทย จ�ากัด (มหาชน)
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บริษัท อุสาหกรรมพรมไทย จ�ากัด (มหาชน)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด�าเนนิงาน      

ก�าไรส�าหรบัปี  21,191,495.96  313,786,491.01 23,539,671.02  306,731,865.53

รายการปรบักระทบก�าไรส�าหรบัปีเป็นเงนิสดรบั (จ่าย)      

จากกจิกรรมด�าเนนิงาน      

ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูเพิม่ขึน้(ลดลง)  2,478,390.60 327,926.10 2,076,397.62 68,825.32

ค่าเผือ่การลดมลูค่าสนิค้าล้าสมยัเพิม่ขึน้(ลดลง)  (490,399.88) 10,768,109.03  (541,774.37) 10,733,591.76

ขาดทนุจากการตดัจ�าหน่ายภาษมีลูค่าเพิม่  13,302,599.55 -      13,302,599.55 -     

ค่าเสือ่มราคา  24,325,186.74 18,384,387.15 22,085,795.22 15,517,953.78

ค่าตดัจ�าหน่ายสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน  812,591.91 1,749,036.16 807,210.10 1,735,636.56

ค่าเผือ่การด้อยค่าของสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนเพิม่ขึน้(ลดลง)  -       8,240,365.20 -       8,240,365.20

 (ก�าไร) ขาดทนุจากการจ�าหน่ายสนิทรพัย์ถาวร  (344,854.50) 2,997,109.60 (347,068.95) (251,683.58)

 (ก�าไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ  1,832,565.94 (345,693.96) 1,834,147.06 (351,484.09)

 (ก�าไร) ขาดทนุจากการจ�าหน่ายหลกัทรพัย์เผือ่ขาย  (2,636,485.42)  -      (2,636,485.42)  -     

 (ก�าไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นจากการจ่ายช�าระหนีส้นิ      

  ตามสญัญาเช่าการเงนิ  (558,714.01) -      (558,714.01) -     

ดอกเบีย้รบั   (551,279.22) (429,606.31) (485,720.19) (354,889.31)

เงนิปันผลรบั   -      -      (12,000,000.00) -     

ค่าใช้จ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  7,522,433.00 8,418,519.00 6,755,381.00 7,501,913.00

ดอกเบีย้จ่าย   7,288,377.99 11,501,612.45 5,865,342.67 9,805,784.97

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้  9,598,113.42 56,808,103.28 7,365,702.11 54,752,751.49

ก�าไรจากการด�าเนนิงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสนิทรพัย์      

และหนีส้นิด�าเนนิงาน  83,770,022.08 432,206,358.71 67,062,483.41 414,130,630.63

สนิทรพัย์ด�าเนนิงาน (เพิม่ขึน้) ลดลง      

ลกูหนีก้ารค้า   15,061,178.32 (41,197,238.07) 24,003,911.32 (29,040,353.93)

สนิค้าคงเหลอื  22,688,610.88 (49,489,906.01) 19,438,542.66 (53,267,695.47)

ลกูหนีอ้ืน่และสนิทรพัย์หมนุเวยีนอืน่  74,326,204.06 (88,828,340.57) 74,304,078.79 (90,248,340.85)

สนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีนอืน่   (22,838.12) 1,321,963.55 (50,000.00) 838,037.13

หนีส้นิด�าเนนิงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)      

เจ้าหนีก้ารค้า   (1,688,470.89) (9,094,013.41) 7,233,302.12 (10,429,781.79)

เจ้าหนีอ้ืน่   (14,608,570.82) 13,450,176.43 (13,682,909.30) 10,812,971.31

เงนิรบัล่วงหน้าค่าสนิค้า  (16,531,722.05) (11,475,503.21) (13,825,281.55) (22,628,091.16)

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  (3,442,040.64) (8,135,134.29) (3,607,329.64) (7,714,372.29)

เงนิสดรบั (จ่าย) จากการด�าเนนิงาน  159,552,372.82 238,758,363.13 160,876,797.81 212,453,003.58

จ่ายภาษเีงนิได้  (10,005,720.29) (7,695,590.40) (7,456,714.24) (6,858,269.87)

เงนิสดสทุธไิด้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด�าเนนิงาน  149,546,652.53  231,062,772.73 153,420,083.57 205,594,733.71

        

บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

    2556 2555 2556 2555

     (ปรบัปรงุใหม่)  (ปรบัปรงุใหม่)

  บาท    

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษัท อุสาหกรรมพรมไทย จ�ากัด (มหาชน)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ      

ตัว๋แลกเงนิและเงนิฝากประจ�าตดิภาระค�า้ประกนั (เพิม่ขึน้) ลดลง  -       3,360,000.00 -       5,000,000.00

เงนิรบัจากการจ�าหน่ายทรพัย์เผือ่ขาย  2,636,485.42  -       2,636,485.42 -      

 เงนิจ่ายซือ้สนิทรพัย์ถาวร  (47,329,859.69) (75,436,783.09) (46,729,231.62) (71,912,031.01)

 เงนิรบัจากการจ�าหน่ายสนิทรพัย์ถาวร  764,485.99 2,137,396.85 689,719.63 445,574.40

 เงนิจ่ายซือ้สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน  -       (95,500.00) -       (95,500.00)

 รบัดอกเบีย้รบั  569,111.60 391,340.74 492,898.60 381,877.07

 เงนิสดสทุธไิด้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทนุ  (43,359,776.68) (69,643,545.50) (42,910,127.97) (66,180,079.54)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ      

 เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ      

 เพิม่ขึน้ (ลดลง)  49,523,013.51  (45,046,612.66) 48,064,428.27 (39,768,031.95)

 เงนิจ่ายช�าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากบคุคลทีเ่กีย่วข้องกนั  (3,000,000.00) (2,000,000.00) -       -      

 เงนิจ่ายช�าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  (34,750,000.00) (8,687,500.00) (34,750,000.00) (8,687,500.00)

 เงนิจ่ายช�าระหนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงนิ  (12,389,777.39) (263,289.06) (12,389,777.39)  -      

 จ่ายเงนิปันผล  (20,533,004.40) -       (20,533,004.40) -      

 จ่ายดอกเบีย้จ่าย  (8,791,498.10) (11,234,496.69) (7,404,234.27) (9,323,425.22)

 เงนิสดสทุธไิด้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ  (29,941,266.38) (67,231,898.41) (27,012,587.79) (57,778,957.17)

        

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) - สทุธ ิ  76,245,609.47 94,187,328.82 83,497,367.81 81,635,697.00

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัต้นปี  115,436,483.50  21,249,154.68 101,406,112.21 19,770,415.21

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัสิน้ปี  191,682,092.97 115,436,483.50 184,903,480.02 101,406,112.21

        

ข้อมลูงบกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ      

รายละเอยีดเพิม่เตมิทีไ่ม่เป็นตวัเงนิจากกจิกรรมลงทนุ      

โอนรายการสนิค้าคงเหลอืไปใช้งานเป็นสนิทรพัย์ถาวรภายในกจิการ     

ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ (เพิม่ขึน้) ลดลง  (6,386,797.20) (4,501,211.36) (6,187,343.02) (4,501,211.36)

 สนิค้าคงเหลอื (เพิม่ขึน้) ลดลง  6,386,797.20  4,501,211.36 6,187,343.02 4,501,211.36

        

        

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี ้      

      

    2556 2555 2556 2555

     (ปรบัปรงุใหม่)  (ปรบัปรงุใหม่)

  บาท    

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษัท อุสาหกรรมพรมไทย จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จ�ากัด (มหาชน) 
และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน วันที่ 31 ธันวาคม 2556

1.  ข้อมูลทั่วไป
  (ก) ภูมิล�าเนาและสถานะทางกฎหมายของบริษัท

 บริษัทได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจ�ากัดกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2510 

และได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด และ จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2537

 บริษัทย่อยทั้งสองแห่งของบริษัทซึ่งประกอบด้วย บริษัท ยูไนเต็ด คาร์เปท แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด และ 

บริษัท รอยัล ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด ได้จดทะเบียนนิติบุคคลประเภทบริษัทจ�ากัดกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อ

วันที่ 29 มกราคม 2551 และวันที่ 14 กันยายน 2554 ตามล�าดับ

 บริษัทมีที่อยู่ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ดังนี้

 238 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 ประเทศไทย บรษิทั

ย่อยสองแห่งมีที่อยู่ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ดังนี้

 (1) บริษัท ยูไนเต็ด คาร์เปท แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด

1/4 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ต�าบลลาดสวาย อ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 ประเทศไทย

  (2) บริษัท รอยัล ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

238 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 ประเทศไทย

 (ข) ลักษณะการด�าเนินงานและกิจกรรมหลัก

 บรษิทัและบรษิทัย่อยประกอบธรุกจิผลติและจดัจ�าหน่ายและตดิตัง้พรมซึง่ประกอบด้วย พรมทอด้วยเครือ่งจกัร

และทอด้วยมือรวมถึงพรมขนาดเล็ก เพื่อใช้ประดับตกแต่ง โรงแรม โรงภาพยนต์ สนามบิน พระราชวังและบ้าน

รวมทั้งจ�าหน่ายวัสดุปูพื้นต่างๆ เป็นต้น

2.  หลักเกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน
 2.1 หลักเกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน

 งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายก�าหนดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 

โดยได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะและการแสดงรายการ

ได้ท�าขึน้ตามแบบก�าหนดรายการย่อทีต้่องมใีนงบการเงนิส�าหรบับรษิทัมหาชนจ�ากดั ทีก่�าหนดโดยประกาศกรมพฒันา

ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

 งบการเงินนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทใช้เป็นทางการตามกฎหมายงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ

แปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว
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บริษัท อุสาหกรรมพรมไทย จ�ากัด (มหาชน)

 2.2 หลักเกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินรวม
  2.2.1 งบการเงินรวมได้จัดท�าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จ�ากัด (มหาชน) 

และบริษัทย่อย ดังนี้

   

         

  2.2.2 นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญของบริษัทย่อยในส่วนของรายการบัญชีที่ เหมือนกัน 

   ใช้นโยบายการบัญชีเช่นเดียวกับบริษัทใหญ่

  2.2.3 ยอดคงเหลือระหว่างบริษัทกับบริษัทย ่อยและรายการค้าระหว่างกันที่มีสาระ 

   ส�าคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว

  2.2.4 ส่วนได้เสียที่ไม ่มีอ�านาจควบคุม หมายถึงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยที่ไม ่ได ้เป็น 

   ของบริษัท ซึ่ ง ได ้แสดงเป ็นรายการแยกต ่างหากจากส ่วนที่ เป ็นส ่วนของ 

   ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

 2.3  มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
    สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง

ปี 2552 และฉบับที่ออกใหม่ การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฎิบัติทางบัญชี ที่มีผลบังคับใช้

ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 มีดังต่อไปนี้

    มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12  เรื่อง  ภาษีเงินได้

    มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง2552) เรื่อง  การบัญชีส�าหรับเงินอุดหนุน 

    จากรัฐบาล และการเปิดเผย 

    ข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือ 

    จากรัฐบาล

    มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 21(ปรับปรุง 2552) เร่ือง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 

    ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 

    ต่างประเทศ

                                                      อัตราส่วนของการถือหุ้น   

                                                  (ร้อยละของจ�านวนหุ้นจดทะเบียน)

  

 ชื่อบริษัท          ประเภทธุรกิจ      2556 2555 ที่ตั้งส�านักงานใหญ่

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นทางตรงโดยบริษัท     

บริษัท ยูไนเต็ด คาร์เปท แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด ผลิตและจ�าหน่ายพรม 51.00 51.00 ปทุมธานี

บริษัท รอยัลไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด  จ�าหน่ายพรม  100.00  100.00  กรุงเทพมหานคร
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    มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 เรื่อง  ส่วนงานด�าเนินงาน

    การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 10 เร่ือง  ความช่วยเหลือจากรัฐบาล  

    - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง 

    อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม 

    ด�าเนินงาน

   การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 เรื่อง  ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์ 

     จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อม

     ราคาที่ตีราคาใหม่

   การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 25 เร่ือง  ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลง 

     สถานภาพทางภาษีของกิจการ 

     หรือของผู้ถือหุ้น

   แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน

   อย่างไรก็ตามส�าหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้ บริษัทและบริษัท 

  ย่อยได้มีการน�ามาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้และส�าหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นๆ  

  ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการบัญชีข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่าง 

  เป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินเมื่อน�ามาถือปฏิบัติ 

 2.4  มาตรฐานการบัญชีที่ออกและปรับปรุงใหม่แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้
   ในระหว่างปี สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งลงประกาศใน 

  ราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

  การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและ 

  ปรับปรุงใหม่ 

   โดยมีผลบังคับใช้ถือปฏิบัติกับงบการเงินส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือ  

 หลังวันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป มีดังต่อไปนี้

   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)  เรื่อง การน�าเสนองบการเงิน

   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)  เรื่อง งบกระแสเงินสด

   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ภาษีเงินได้

   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สัญญาเช่า

   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง รายได้

   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555)  เรื่อง ผลประโยชน์พนักงาน

   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555)  เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ 

    อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) เรือ่ง การเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบับคุคลหรอื 

    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

   มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่28 (ปรบัปรงุ 2555) เรือ่ง เงนิลงทนุในบรษิทัร่วม  

   มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่31 (ปรบัปรงุ 2555) เรือ่ง ส่วนได้เสยีในการร่วมค้า
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   มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่2  เรือ่ง การจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์   

   (ปรบัปรงุ 2555)

   มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่3 เรือ่ง การรวมธรุกจิ

   (ปรบัปรงุ 2555) 

   มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่5 เรือ่ง สนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีนทีถ่อื

   (ปรับปรุง 2555) ไว ้ เพื่ อขายและการด�าเนินงานที่ 

    ยกเลกิ

   มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่8 เรือ่ง ส่วนงานด�าเนนิงาน

   (ปรบัปรงุ 2555) 

   การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

   ฉบับท่ี 1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สิน 

    ที่เกิด ขึ้นจากการรื้อถอนการบูรณะ  

    และหนีส้นิทีม่ลีกัษณะคล้ายคลงึกนั

   การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

   ฉบับท่ี 4 เรื่ อ ง การประเมินว ่ าข ้ อตกลง 

    ประกอบด้วยสญัญาเช่าหรอืไม่

   การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

   ฉบับท่ี 5 เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุน 

    การรื้ อถอน การบูรณะและการ 

    ปรบัปรงุสภาพแวดล้อม

   การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

   ฉบับท่ี 7 เรื่อง การรายงานทางการเงินใน 

    สภาพ เศรษฐกจิทีม่เีงนิเฟ้อรนุแรง

   การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

   ฉบับท่ี 10 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาลและ 

    การด้อยค่า

   การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

   ฉบบัที ่12 เรือ่ง ข้อตกลงสมัปทานบรกิาร

   การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

   ฉบบัที ่13 เรือ่ง โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลกูค้า

   การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

   ฉบับท่ี 17 เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสด 

    ให้เจ้าของ

   การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

   ฉบบัที ่18 เรือ่ง การโอนสนิทรพัย์จากลกูค้า

   การตคีวามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่15 เรือ่ง สิง่จงูใจสญัญาเช่าด�าเนนิงาน

   มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่34 (ปรบัปรงุ 2555) เรือ่ง งบการเงนิระหว่างกาล

   มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่36 (ปรบัปรงุ 2555)  เรือ่ง การด้อยค่าของสนิทรพัย์

   มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่38 (ปรบัปรงุ 2555)  เรือ่ง สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน
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   การตคีวามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่27 เรือ่ง การประเมนิเนือ้หาของรายการ ที ่

    เกีย่วกบัรปูแบบของกฎหมายตามสญัญาเช่า

   การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 29 เรือ่ง การเปิดเผยข้อมลูของข้อตกลงเรือ่ง  

    สมัปทานบรกิาร

   การตคีวามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่32 เรือ่ง สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน-ต้นทนุเวบ็ไซต์

  โดยมีผลบังคับใช้ถือปฏิบัติกับงบการเงินส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลัง 

 วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป มีดังต่อไปนี้

  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย

  

  ฝ่ายบรหิารของบรษิทัอยูร่ะหว่างการประเมนิผลกระทบทีอ่าจมต่ีองบการเงนิเมือ่น�ามาตรฐานการบญัชี

ที่ออกและปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบัติ

3. นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

 3.1  การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
   บริษัทและบริษัทย่อยรับรู ้รายได้จากการขายสินค้าเมื่อได้โอนความเสี่ยงและผล 

  ตอบแทนที่เป็นสาระส�าคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู ้ซื้อแล้ว รายได้จากการขาย 

  แสดงมูลค่าตามราคาในใบก�ากับสินค้าไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากสินค้ารับคืน 

  และส่วนลดแล้ว

   บริษัทรับรู้รายได้จากการรับจ้างเมื่อได้ให้บริการแก่ลูกค้าแล้วเสร็จ

   บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้รายได้ดอกเบี้ยรับตามระยะเวลาและเกณฑ์คงค้าง

   บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกรายได้อื่นและค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง 

 3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือและเงินฝากสถาบัน 

  การเงิน และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงก�าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลา 

  ไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ�ากัดในการเบิกใช้

 3.3 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (รวมยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน)  

  รับรู ้มูลค่าเริ่มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจ�านวนเงินที่เหลือ 

  อยู่หักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ถ้ามี) ซึ่งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วัน 

  สิ้นปี ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญคือ ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของลูกหนี้การค้าเปรียบ 

  เทียบกับมูลค่าที่จะได้รับจากลูกหนี้การค้า หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรับรู ้ไว้ในงบก�าไรขาดทุนทันที 

  โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายบริหาร
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   ค่าเผื่อหนี้สงสัยว่าจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการช�าระหนี้ และการคาด 

  การณ์เกี่ยวกับการช�าระหนี้ในอนาคตของลูกค้า จ�านวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญพิจารณาจาก 

  ประวัติการตัดจ�าหน่ายหนี้สูญและอายุหนี้ของลูกหนี้ ลูกหนี้จะถูกตัดจ�าหน่ายบัญชีเมื่อทราบ 

  ว่าเป็นหนี้สูญ โดยมีอัตราค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังต่อไปนี้

                              อตัราค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู

    อายหุนี ้   2556 2555

   เกนิก�าหนดช�าระช่วงระยะเวลา 61-90 วนัขึน้ไป  5% 0%

   เกนิก�าหนดช�าระช่วงระยะเวลา 91-180 วนัขึน้ไป  20% 0%

   เกนิก�าหนดช�าระช่วงระยะเวลา 181-365 วนั   70% 30%

   เกนิก�าหนดช�าระช่วงระยะเวลา 366-730 วนั   100% 70%

   เกนิก�าหนดช�าระช่วงระยะเวลา 731 วนัขึน้ไป   100% 100%

 3.4 สินค้าคงเหลือ
   สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า  

  ราคาทุนของสินค้าคงเหลือโดยวิธีถัวเฉลี่ย

   ต้นทุนสินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย ต้นทุนทั้งหมดในการซื้อ ต้นทุนแปลงสภาพและ 

  ต้นทุนอื่นๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อให้สินค้าคงเหลือนั้นอยู ่ในสถานที่และอยู ่ในสภาพที่เป็นอยู ่ใน 

  ปัจจุบัน ต้นทุนแปลงสภาพดังกล่าวรวมการปันส่วนของค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่อย่างเหมาะสม  

  โดยค�านึงถึงระดับก�าลังการผลิตตามปกติ

   ต้นทุนในการซื้อ ประกอบด้วย ราคาซื้อและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้านั้น  

  เช่น อากรขาเข้า ค่าขนส่ง และต้นทุนอื่นๆซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินค้า และ 

  หักด้วยส่วนลดการค้าและเงินที่ได้รับคืนจากการซื้อสินค้า

   มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติธุรกิจ หักด้วย 

  ประมาณการต้นทนุในการผลติสนิค้าให้เสรจ็และต้นทนุทีจ่�าเป็นต้องจ่ายไปเพือ่ให้ขายสนิค้าได้

   บริษัทและบริษัทย่อยตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าจากยอดสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้น 

  งวดที่ประมาณจากการพิจารณาสภาพและคุณภาพของสินค้าคงเหลือโดยฝ่ายบริหาร

 3.5 เงินลงทุนระยะยาวในบริษัทย่อยและค่าความนิยม
   บริษัทย่อย หมายถึงกิจการที่บริษัทมีอ�านาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการ 

  ด�าเนินงาน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วบริษัทจะถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง บริษัทได้รวม 

  งบการเงินของบริษัทย่อยไว้ในงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทควบคุมบริษัทย่อยจนกระทั่ง 

  อ�านาจควบคุมหมดไป

  เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ
   เงินลงทุนระยะยาวในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงตามวิธีราคาทุน 

  สุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) บริษัทจะรับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ของเงิน 

  ลงทุนในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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  ค่าความนิยมในงบการเงินรวม
   ค่าความนิยม คือต้นทุนของเงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่บริษัท 

  มีส่วนแบ่งในสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของบริษัทย่อย ณ วันที่ได้มาซึ่งบริษัทนั้น ค่าความนิยม 

  ที่เกิดจากการได้มาซึ่งบริษัทย่อยถูกแสดงแยกบรรทัดไว้ในงบการเงินรวม

   ค่าความนิยมที่รับรู ้จะต้องถูกทดสอบการด้อยค่าทุกปี และแสดงด้วยราคาทุนหักค่า 

  เผื่อการด้อยค่าสะสม ในแต่ละปีบริษัทจะมีการทดสอบค่าความนิยมว่าเกิดการด้อยค่าหรือไม่  

  โดยค�านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากการค�านวณมูลค่าจากการใช้ การค�านวณดังกล่าว 

  อาศัยการประมาณการโดยผู้บริหาร และค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าความนิยมที่รับรู ้แล้วจะ 

  ไม่มีการโอนกลับรายการ 

   ต้นทุนของการได้มาของเงินลงทุนที่ต�่ากว่ามูลค่ายุติธรรมของส่วนแบ่งของสินทรัพย์ 

  สุทธิของบริษัทย่อย ผลต่างจะถูกพิจารณาเป็นค่าความนิยมติดลบและจะถูกรับรู ้ในงบก�าไร 

  ขาดทุนเบ็ดเสร็จทันที 

 3.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
   ที่ดินแสดงในราคาทุนและปรับปรุงด้วยมูลค่าจากการตีราคาทรัพย์สิน 

   อาคารและอปุกรณ์แสดงในราคาทนุหกัค่าเสือ่มราคาสะสมและค่าเผือ่ด้อยค่า (ถ้าม)ี 

   ราคาทุนรับรู ้เมื่อเริ่มแรกที่ได้สินทรัพย์มารวมถึงต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการ 

  จัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์อยู ่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามวัตถุประสงค์รวมทั้งต้นทุน 

  ในการรื้อถอน ขนย้าย และการบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ซึ่งเป็นภาระผูกพันของกิจการ  

  (ถ้ามี)

   บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์หากมีข้อบ่งชี้ว่ามูลค่า 

  ที่คาดว่าจะได้รับคืนอาจต�่ากว่ามูลค่าสุทธิตามบัญชี

   รายจ่ายเกี่ยวกับการต่อเติม การต่ออายุ หรือการปรับปรุงสินทรัพย์ให้ดีขึ้นในภายหลัง  

  จะถูกบันทึกเพิ่มในบัญชีของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า 

  จะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพิ่มเติมในอนาคตเกินกว่าที่ได้เคยประเมินได้จากสินทรัพย์ 

  นั้น ส่วนค่าซ่อมแซมและค่าบ�ารุงรักษาอื่นในภายหลังและจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรอบ 

  ระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น

   ในการตีราคาที่ดิน ราคาที่ตีใหม่จะเป็นราคาตลาดยุติธรรม (Fair market value)  

  โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระโดยใช้เกณฑ์ราคาตลาด (Market approach) บริษัทมีนโยบายที่จะ 

  ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระประเมินราคาที่ดินดังกล่าวทุก ๆ 5 ปี เพื่อมิให้ราคาตามบัญชี ณ วัน 

  ที่ในงบแสดงฐานะการเงินแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระส�าคัญส่วนที่เพิ่มขึ้นของ 

  ราคาที่ประเมินใหม่ของที่ดินจะบันทึกเป็น “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ถาวร”  

  ภายใต้หัวข้อ “องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น” ในงบแสดงฐานะการเงิน
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   ในการประเมินมูลค่าที่ดินใหม่หากที่ดินมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจะบันทึกมูลค่าส่วนที่เพิ่ม 

  ขึ้นเป็นส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ถาวร โดยสุทธิจากมูลค่าที่เคยประเมินลดลง 

  และเคยรับรู ้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแล้วเสียก่อนและหากเป็นกรณีที่มูลค่าของทรัพย์สิน 

  ลดลงจากการประเมิน จะบันทึกในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับมูลค่าที่ลดลงเฉพาะ 

  จ�านวนที่มากกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ถาวรที่เคยประเมินไว้ครั้งก่อน ใน 

  กรณีที่มีการจ�าหน่ายที่ดินที่เคยประเมินมูลค่า ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ถาวร 

  จะถูกโอนไปยังงบก�าไรสะสมโดยตรง ไม่ท�าผ่านไปยังงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเพื่อโอนปิด 

  บัญชีส่วนเกินทุนของสินทรัพย์ถาวรที่จ�าหน่ายนั้นๆ

   ค่าเสื่อมราคาค�านวณจากราคาทุนหักมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตาม 

  อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

    ส่วนปรับปรุงที่ดิน  5  -  10 ปี

    ส่วนปรับปรุงอาคาร 10  -  20 ปี

    อาคาร 5  -  20 ปี

    เครื่องจักรและอุปกรณ์ 3  -  40 ปี

    เครื่องตกแต่ง เครื่องติดตั้งและเครื่องใช้ส�านักงาน 5  -  10 ปี

    ยานพาหนะ 5  -  10 ปี

   บริษัทมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ทุกปี

   บริษัทคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนประกอบของรายการสินทรัพย์แต่ละส่วนแยกต่าง 

  หากจากกันเมื่อส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีต้นทุนที่มีนัยส�าคัญเมื่อเทียบกับต้นทุนทั้งหมด 

  ของสินทรัพย์นั้น

   ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

  ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับที่ดิน สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง

   บริษัทตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชีเมื่อจ�าหน่ายสินทรัพย์  

  รายการผลก�าไรหรือขาดทุนจากการจ�าหน่ายหรือตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู ้ในงบก�าไร 

  ขาดทุนเบ็ดเสร็จ

 3.7 ต้นทุนการกู้ยืม
   ต้นทุนการกู ้ยืมของเงินกู ้ที่ใช้ในการจัดหาหรือก่อสร้างสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลา 

  นานในการท�าให้อยู ่ในสภาพพร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกน�าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ 

  จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู ่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู ้ยืมอื่น 

  ถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู ้ยืม ประกอบด้วย ดอกเบี้ยและต้นทุน 

  อื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น

 3.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
   สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อย 

  ค่า (ถ้ามี) ค่าตัดจ�าหน่ายค�านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์ โดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลา 

  ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจโดยประมาณดังต่อไปนี้

   โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5 ปี

   โปรแกรมการจัดท�าลายพรมอิเล็กทรอนิกส์ 10 ปี
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 3.9 การด้อยค่าของสินทรัพย์
   ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทจะประเมินว่ามีข้อบ่งชี้ของสินทรัพย์ว่ามีการ 

  ด้อยค่าหรือไม่ หากสินทรัพย์นั้นมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า บริษัทจะประมาณมูลค่าที่คาด 

  ว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้ 

  รับคืน บริษัทจะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ผล 

  ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์จะถูกกลับรายการเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่ม 

  ขึ้นในภายหลังและจะกลับรายการได้ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคา 

  สะสมหรือค่าตัดจ�าหน่าย มูลค่าที่จะได้รับคืนของสินทรัพย์ หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของ 

  สินทรัพย์ หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขาย 

 3.10 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (รวมยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน)  

  แสดงในราคาทุน

 3.11 สัญญาเช่าการเงิน
   สัญญาเช่าทรัพย์สินที่ได ้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนในความเป็นเจ้าของใน 

  ทรัพย์สินให้กับบริษัท และบริษัทมีความตั้งใจที่จะใช้สิทธิในการซื้อทรัพย์สินเมื่อถึงวันที่ 

  ครบก�าหนดของสัญญาเช่าถูกบันทึกเป็นสัญญาเช่าการเงิน 

   ณ วันเริ่มต้นสัญญาเช่าทางการเงิน ต้นทุนของทรัพย์สินถูกบันทึกไว้พร้อมกับภาระ 

  ผูกพันส�าหรับการจ่ายค่าเช่าในอนาคตโดยไม่รวมจ�านวนดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

  บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงวดปีปัจจุบันตามสัดส่วนของยอดคงเหลือ

   ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี ตัดจ่ายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตามอายุของสัญญาเช่า 

  การเงิน

 3.12 ประมาณการหนี้สิน
   การประมาณการหนี้สินจะรับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเมื่อบริษัทมีภาระหนี้สิน 

  เกิดขึ้นตามกฎหมายหรือภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไป 

  ได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อช�าระภาระหนี้สินดังกล่าว  

  โดยจ�านวนภาระหนี้สินดังกล่าวสามารถประมาณจ�านวนเงินได้อย่างน่าเชื่อถือถ้าผลกระ 

  ทบดังกล่าวเป็นนัยส�าคัญ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่า 

  ปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนค�านวณภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่ 

  อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน

 3.13 เครื่องมือทางการเงิน
   บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบ 

  แสดงฐานะการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งก�าไรหรือเพื่อการค้า

   รายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ วิธีการที่ใช้ ซึ่งรวมถึงเกณฑ์ในการรับรู ้ 

  รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินแต่ละประเภทได้เปิดเผยไว้ 

  แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29
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 3.14 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ
   ในการจัดท�างบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย ฝ่าย 

  บริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การ 

  ใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้จะส่งผลกระทบต่อจ�านวนเงินที่เกี่ยวกับรายได้  

  ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์และหนี้สิน และต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยว 

  กับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ�านวนที่ประมาณ 

  การไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่ส�าคัญมีดังนี้

   3.14.1 สัญญาเช่า 
    ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงานหรือสัญญา 

   เช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียด 

   ของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ใน 

   สินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

   3.14.2 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
    ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ 

   ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการไม่สามารถรับช�าระ 

   หนี้คืนจากลูกหนี้แต่ละราย โดยค�านึงถึงประวัติการจ่ายช�าระหนี้ อายุของหนี้ที่คง 

   ค้างและฐานะการเงินที่เป็นอยู่ในขณะนั้น

   3.14.3 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
    บริษัทฯจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนเมื่อฝ่ายบริหารใช้ดุลยพินิจใน 

   การพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระส�าคัญและ 

   เป็นระยะเวลานาน การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระส�าคัญ 

   หรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

   3.14.4 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
    ในการค�านวณค่าเสื่อมราคาของ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ�าเป็น 

   ต้องท�าการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของ ที่ดิน  

   อาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการ 

   เปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเกิดขึ้น

    นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของอุปกรณ์ในแต่ละ 

   ช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต�่า 

   กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่ 

   เกีย่วข้องกบัการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึง่เกีย่วเนือ่งกบัสนิทรพัย์นัน้

   3.14.5 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจน 

   การทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสด 
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   ที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด  

   รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการค�านวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแส 

   เงินสดนั้นๆ

 3.15 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
   บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันหมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ�านาจควบคุมบริษัท  

  ถูกควบคุมโดยบริษัทไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู ่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน 

  กับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ท�าหน้าที่ถือหุ ้น บริษัทย่อย และกิจการที่เป็นบริษัทย่อยในเครือ 

  เดียวกัน นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่ง 

  ถือหุ ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�าคัญกับ 

  บริษัท ผู ้บริหารส�าคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ 

  ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น

   ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทแต่ละ 

  รายการ บริษัทค�านึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย

 3.16 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
   รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศได้บันทึกไว้เป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน  

  ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่มียอดคงเหลือ ณ วัน 

  ที่ในงบแสดงฐานะการเงินได้บันทึกไว้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบ 

  แสดงฐานะการเงิน ก�าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าได้บันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายใน 

  งวดปัจจุบัน

 3.17 ผลประโยชน์พนักงาน

  ผลประโยชน์ระยะสั้น
   บริษัทและบริษัทย่อยรับรู ้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกัน 

  สังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)
   บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระส�าหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจาก 

  งานตามข้อบังคับของบริษัทและบริษัทย่อยกฎหมายแรงงาน และตามโครงการผลตอบแทน 

  พนักงานอื่นๆ ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์ 

  หลังออกจากงานส�าหรับพนักงาน 

   บริษัทและบริษัทย่อยค�านวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของ 

  พนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)  

  โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ท�าการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  

  ซึ่งหลักการประมาณการดังกล่าวต้องใช้ข้อสมมติที่หลากหลาย รวมถึงข้อสมมติเกี่ยวกับ 

  อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน  

  อัตราการมรณะและอัตราเงินเฟ้อ
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   ผลก�าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actu 

  arial gains and losses) จะรับรู ้ทันทีในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยถือเป็นส่วนหนึ่ง 

  ของก�าไรสะสม

 3.18 สัญญาเช่าด�าเนินงาน
   สัญญาเช่าทรัพย์สินที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนแก่เจ้าของทรัพย์สินยังเป็นของ 

  ผู้ให้เช่าจะถูกจัดเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงาน โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกการจ่ายช�าระ 

  ค่าเช่าภายใต้สญัญาเช่าด�าเนนิงานเป็นค่าใช้จ่ายโดยวธิเีส้นตรงตลอดระยะเวลาของการเช่า

 3.19 ภาษีเงินได้
   ภาษีเงินได้ ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
   บริษัทบันทึกภาษีเงินได้ (ถ้ามี) ตามจ�านวนที่จะต้องจ่าย ค�านวณตามหลักเกณฑ์แห่ง 

  ประมวลรัษฎากรในอัตราภาษีเงินได้ (ปี 2556 : 20%, ปี 2555 : 23%) ของก�าไรสุทธิ 

  ก่อนภาษีเงินได้ หลังจากปรับปรุงบวกกลับด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งไม่สามารถถือเป็นราย 

  จ่ายในการค�านวณภาษีและหักออกด้วยรายการที่ได้รับยกเว้นหรือไม่ถือเป็นรายได้ในการ 

  ค�านวณภาษี

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
  สนิทรพัย์และหนีส้นิภาษเีงนิได้รอการตดับญัชจีะค�านวณขึน้จากผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างมลูค่าตาม

บัญชีกับฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน รายการเปลี่ยนแปลงของ

สนิทรพัย์และหนีส้นิภาษเีงนิได้รอการตดับญัชจีะถกูรบัรูเ้ป็นรายได้ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชหีรอืค่าใช้จ่ายภาษี

เงนิได้รอการตดับญัชโีดยจะรบัรูใ้นก�าไรขาดทนุ เว้นแต่ในส่วนทีเ่กีย่วกบัรายการทีร่บัรูโ้ดยตรงในส่วนของผูถ้อื

หุ้นหรือก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

  ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเมื่อมีความเป็นไปได้

ค่อนข้างแน่นอนว่าบรษิทัและบรษิทัย่อยจะมกี�าไรทางภาษจีากการด�าเนนิงานในอนาคตเพยีงพอทีจ่ะน�าสนิทรพัย์

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาใช้ประโยชน์ได้ และผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการจะถูกรับรู้เป็น

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวต่อไป

นี ้การรบัรูค่้าความนยิมในครัง้แรก การรบัรูส้นิทรพัย์หรอืหนีส้นิในครัง้แรกซึง่เป็นรายการทีไ่ม่ใช่การรวมธรุกจิ

และรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก�าไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุน

ในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าหากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้

  สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีถูกวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีเงินได้ส�าหรับงวดที่บริษัท

และบริษัทย่อยคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือจะจ่ายช�าระหนี้สินภาษี

เงนิได้ โดยใช้อตัราภาษแีละกฎหมายภาษอีากรทีม่ผีลบงัคบัใช้อยูห่รอืทีค่าดได้ค่อนข้างแน่นอนว่าจะมผีลบงัคบั

ใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน 

  ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลารายงาน มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชีจะถูกทบทวน

และปรบัลดมลูค่า เมือ่มคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบรษิทัและบรษิทัย่อยจะไม่มกี�าไรทางภาษใีนอนาคตเพยีง

พอต่อการน�าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์ได้
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  งบการเงินรวม          งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2556   2555  2556  2555

บาท

เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน     
เงินสดในมือ     291,819.00 378,629.80 226,819.00 313,629.80

เงินฝากสถาบันการเงิน-บัญชีกระแสรายวัน 2,311,372.34 9,351,160.88 2,086,071.04 9,320,160.88

   -บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 189,078,901.63 105,706,692.82 182,590,589.98 91,772,321.53

      191,682,092.97 115,436,483.50 184,903,480.02 101,406,112.21

5.  ลูกหนี้การค้า 
  ลูกหนี้การค้า ประกอบด้วย

เช็ครับลงวันที่ล่วงหน้า 6,463,871.94 2,678,709.82    - 1,160,545.53

ลูกหนี้การค้า 105,808,406.70 123,883,131.10 90,147,862.62 112,348,164.71

หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (3,674,118.06) (1,195,727.46) (3,013,024.30) (936,626.68)

สุทธิ 108,598,160.58 125,366,113.46 87,134,838.32 112,572,083.56

ยอดคงเหลือยกมาต้นปี 1,195,727.46 867,801.36 936,626.68 867,801.36

ยอดเพิ่มขึ้นในระหว่างปี 3,361,010.33 1,195,727.46 2,634,838.96 936,626.68

ยอดลดลงในระหว่างปี (882,619.73) (867,801.36) (558,441.34) (867,801.36)

ยอดคงเหลือยกไปปลายปี 3,674,118.06 1,195,727.46 3,013,024.30 936,626.68

   งบการเงินรวม          งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2556   2555  2556  2555

  งบการเงินรวม            งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2556   2555  2556  2555

บาท   

บาท

  รายการเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�าหรับปี 2556 และ 2555 ดังนี้

 3.20 ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
  ก�าไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานค�านวณโดยการหารก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปีด้วยจ�านวนถัวเฉลี่ย 

 ถ่วงน�้าหนักของหุ้นสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่ออกจ�าหน่ายอยู่แล้วในระหว่างปี

4.  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
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ลูกหนี้การค้าในประเทศ     

 เงินบาท   71,709,965.03 72,287,853.15

ลูกหนี้การค้าต่างประเทศ     

 เงินบาท   140,299.00  

 เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 960,427.35 1,656,901.35 31,384,654.39 50,511,799.02

 เงินยูโร 57,545.41 26,917.26 2,573,488.28 1,083,478.93

    105,808,406.70 123,883,131.10

             เงินตราต่างประเทศ            บาท

 2556   2555  2556  2555

งบการเงินรวม

  ลูกหนี้การค้าแยกตามประเภทสกุลเงินต่าง ๆ ประกอบด้วย

ลูกหนี้การค้าในประเทศ     

 เงินบาท   61,401,457.69 67,298,816.22

ลูกหนี้การค้าต่างประเทศ     

 เงินบาท   140,299.00  

 เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 796,645.31 1,442,180.04 26,032,617.65 43,965,869.56

 เงินยูโร 57,545.41 26,917.26 2,573,488.28 1,083,478.93 

    90,147,862.62 112,348,164.71

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 66,661,861.98 84,011,735.30 66,728,778.69 77,727,862.82

เกินก�าหนดช�าระไม่เกิน 2 เดือน 31,670,549.78 34,478,305.92 17,388,903.35 30,739,985.26

เกินก�าหนดช�าระ 2 เดือน ถึง 3 เดือน 1,515,957.07 1,871,983.39 997,285.84 1,613,780.39

เกินก�าหนดช�าระ 3 เดือนถึง 6 เดือน 1,475,494.06 1,462,689.67 1,310,413.89 208,119.42

เกินก�าหนดช�าระ 6 เดือนถึง 12 เดือน 4,106,358.47 2,058,416.82 3,344,295.51 2,058,416.82

เกินก�าหนดช�าระ 12 เดือนถึง 24 เดือน 378,185.34  378,185.34 

เกินก�าหนดช�าระ 24 เดือนขึ้นไป 

 105,808,406.70 123,883,131.10 90,147,862.62 112,348,164.71

             เงินตราต่างประเทศ            บาท

 2556   2555  2556  2555

             งบการเงินรวม          งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556   2555  2556  2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

  ลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่ค้างช�าระได้ดังนี้
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  รายการเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าล้าสมัย ส�าหรับปี 2556 และ 2555  

 ดังนี้

ยอดคงเหลือยกมาต้นปี 11,778,374.25  1,010,265.22 10,733,591.76  

ยอดเพิ่มขึ้นในระหว่างปี -  10,768,109.03 -  10,733,591.76

ยอดลดลงในระหว่างปี (490,399.88) -  (541,774.37) -

ยอดคงเหลือยกไปปลายปี 11,287,974.37 11,778,374.25 10,191,817.39 10,733,591.76

มูลค่าสินค้าคงเหลือที่ปรับลดลงและ       

รับรู้เป็นต้นทุนขายส�าหรับ - 10,768,109.03  - 10,733,591.76 

มูลค่าการกลับรายการมูลค่า       

สินค้าคงเหลือที่ปรับลดลงส�าหรับปี (490,399.88) -  (541,774.37) -

             งบการเงินรวม           งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556   2555  2556  2555

             งบการเงินรวม           งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556   2555  2556  2555

บาท

บาท

สินค้าส�าเร็จรูป 59,090,790.97 73,226,639.05 55,827,809.04 70,421,478.56

วัตถุดิบ 110,765,117.58 109,367,843.74 102,882,263.89 99,866,017.14

สินค้าระหว่างผลิต 11,482,901.47 12,774,378.84 10,370,301.75 11,988,367.69

วัสดุโรงงานและซ่อมแซม 32,907,945.58 35,370,976.64 28,992,985.22 31,449,995.57

สินค้าระหว่างทาง 11,192,251.44 17,387,779.65 11,192,251.44 14,978,295.04

 225,439,007.04 248,127,617.92 209,265,611.34 228,704,154.00

หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าล้าสมัย (11,287,974.37) (11,778,374.25) (10,191,817.39) (10,733,591.76)

สทุธ ิ 214,151,032.67 236,349,243.67 199,073,793.95 217,970,562.24

             งบการเงินรวม          งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556   2555  2556  2555

บาท

6. สินค้าคงเหลือ  

  สินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย
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7. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
  เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี ดังนี้

ยอดคงเหลือยกมาต้นปี -  -  2,550,000.00  2,550,000.00

บวก ให้กู้ยืมเพิ่มระหว่างปี -  -  -  -

หัก เงินกู้ยืมรับคืนระหว่างปี -  -  -  -

ยอดคงเหลือปลายปี -  -  2,550,000.00  2,550,000.00

 

             งบการเงินรวม           งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556   2555  2556  2555

บาท

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เงินให้กู ้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเป็นเงินกู้ยืม 

 ในรูปตั๋วสัญญาใช้เงินครบก�าหนดช�าระแล้ววันที่ 15 กันยายน 2556 มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ  

 2.35 ต่อปี และท�าการเปลี่ยนตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับใหม่ครบก�าหนดวันที่ 15 กันยายน 2557 โดย 

 มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 ต่อปี

8. ลูกหนี้อื่นและสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

  8.1 ลูกหนี้อื่น ประกอบด้วย

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 17,631,912.24 6,612,783.89  17,462,815.07 6,395,441.86

เงินมัดจ�าค่าสินค้า 2,681,352.34 4,310,355.47  2,661,066.49 4,232,698.02

เงินทดรองจ่าย 355,069.00 1,848,240.87  355,069.00 1,837,115.87

เงินชดเชยจากการประกันความเสียหาย 

  ค้างรับ  -  78,000,000.00  -  78,000,000.00

อื่น ๆ 14,595,326.77   2,873,640.81  15,472,879.48 3,486,320.06

  รวม 35,263,660.35 93,645,021.04  35,951,830.04 93,951,575.81

             งบการเงินรวม            งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556   2555  2556  2555

บาท

 ในวันที่ 29 มกราคม 2556 บริษัทได้รับช�าระเงินชดเชยค่าสินไหมทดแทนจ�านวน 78 ล้านบาท โดย

ครบถ้วนแล้ว

 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556 และ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 บริษัทจ่ายเงินให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง

กันในต่างประเทศจ�านวนเงิน 188,879.34 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาและ 56,130.39 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

หรือประมาณ 5.92 ล้านบาท และ 1.80 ล้านบาท ตามล�าดับ เพื่อให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวน�าไปออก

เช็คเพื่อวางเป็นหลักประกันหนังสือค�้าประกันจากธนาคารในการขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในต่างประเทศและจะ

ได้รับคืนเมื่อมีการส่งมอบสินค้าเรียบร้อยแล้ว
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  8.2 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

ภาษีมูลค่าเพิ่มขอคืนเป็นเงินสด 22,894,443.92 48,529,357.14  22,474,132.98 48,524,221.87

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายและภาษีจ่าย         

  ล่วงหน้า -  3,869,545.57  -  3,869,527.52

เงินปันผลค้างรับ -  -  12,000,000.00 -

อื่น ๆ 2,088,139.02 1,384,744.30  1,956,752.23 1,261,146.69

  รวม 24,982,582.94 53,783,647.01  36,430,885.21 53,654,896.08

             งบการเงินรวม           งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556   2555  2556  2555

บาท

  ภาษีมูลค่าเพิ่มขอคืนส�าหรับเดือนภาษี มกราคม 2552 มกราคม 2553 และ มีนาคม  

 2556 จ�านวนเงินรวม 27,784,390.39 บาท ผ่านกระบวนการตรวจตามหลักเกณฑ์ของ 

 กรมสรรพากร เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556 บริษัทได้รับคืนเงินค่าภาษีเป็นจ�านวนทั้งสิ้น  

 14,481,790.84 บาท ส่วนที่เหลืออีกจ�านวน 13,302,599.55 บาท เป็นจ�านวนที่บริษัทไม่ได้รับ 

 ช�าระคืน ดังนั้นบริษัทจึงบันทึกเป็นขาดทุนจากการตัดจ�าหน่ายภาษีมูลค่าเพิ่มในก�าไรขาดทุนส�าหรับปี 

 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

  ส�าหรับเดือนภาษี เมษายน 2553 ถึง ธันวาคม 2556 ภาษีมูลค่าเพิ่มขอคืนเป็นจ�านวน 

 เงินรวม 22,474,132.98 บาท อยู่ระหว่างกระบวนการขอคืนจากกรมสรรพากร

 ประเภท ลักษณะ ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 31

 ของธรุกจิ ความสมัพนัธ์ ธนัวาคม 2556 ธนัวาคม 2555 ธนัวาคม 2556 ธนัวาคม 2555 ธนัวาคม 2556 ธนัวาคม 2555 ธนัวาคม 2556 ธนัวาคม 2555

บริษัทย่อย           

บริษัท ยไูนเตด็ ผลิตและ ผู้ถือหุ้น 51 51 20,000 20,000 10,200 10,200 2,229 1,689

คาร์เปทแมน ู จ�าหน่ายพรม          

เจอริ่งจ�ากัด

           

บรษิทัรอยลัไทย              

 อนิเตอร์เนชัน่แนล  จ�าหน่ายพรม ผู้ถือหุ้น 100 100 1,000 1,000 1,000 1,000 15,374 5,883

 จ�ากัด            

       

       11,200 11,200 17,603 7,572

   งบการเงินเฉพาะกิจการ
                                           ถือหุ้นร้อยละ (%)                                       (พันบาท)

  ทุนช�าระแล้ว จ�านวนเงิน-ราคาทุน จ�านวนเงิน-วิธีส่วนได้เสีย

9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
  เงินลงทุนในบริษัทย่อย ประกอบด้วย



61รายงานประจ�าปี 2556
บริษัท อุสาหกรรมพรมไทย จ�ากัด (มหาชน)

  เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีส่วนได้เสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จ�านวนเงิน 17.60  

 ล้านบาท ค�านวณมาจากงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว

  บริษัทได้น�าใบหุ้นของบริษัทยูไนเต็ด คาร์เปท แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด จ�านวน 76,500 หุ้น  

 ไปค�้าประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทย่อยตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15

   งบการเงินเฉพาะกิจการ
   ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม   

  2556  2555

บริษัท ยูไนเต็ด คาร์เปท แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด   

บริษัท รอยัลไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด  12,000,000.00    

  12,000,000.00

10. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย

   บาท
   งบการเงินรวม
   2556
 ยอดตามบัญชี  การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี  ยอดตามบัญชี
 ณ 31 ธ.ค. 55 จ�านวนที่เพิ่มขึ้น  จ�านวนที่ลดลง รับโอน (โอนออก) ณ  31 ธ.ค. 56
 (ปรับปรุงใหม่)

ราคาทุน/ราคาที่ตีใหม่    
ที่ดิน (ในราคาที่ตีใหม่) 398,000,000.00 12,000,000.00            - - 410,000,000.00
ส่วนปรับปรุงที่ดิน  13,544,234.89 425,000.00  - 1,118,429.50  15,087,664.39
อาคาร 112,012,196.76 731,240.00  - 12,711,479.23  125,454,915.99
ส่วนปรับปรุงอาคาร 9,062,738.51 - (168,125.00) - 8,894,613.51
เครือ่งจกัรและอปุกรณ์เครือ่งมอืเครือ่งใช้ 284,312,288.47 8,601,269.16 (4,611,613.43) 26,757,358.07  315,059,302.27
เครือ่งตกแต่งเครือ่งตดิตัง้และเครือ่งใช้ส�านกังาน 49,125,838.42 1,601,085.34 (81,020.01) 670,257.00  51,316,160.75
ยานพาหนะ 10,578,177.57 7,200,560.74  - - 17,778,738.31
เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง 50,525,679.33 35,686,265.09 - (41,257,523.80) 44,954,420.62
    รวม 927,161,153.95 66,245,420.33  (4,860,758.44) - 988,545,815.84
ค่าเสื่อมราคาสะสม     
ส่วนปรับปรุงที่ดิน  (12,300,218.66) (277,766.06) - - (12,577,984.72)
อาคาร (97,440,534.90) (4,188,912.66) - - (101,629,447.56)
ส่วนปรับปรุงอาคาร (5,605,761.54) (547,750.30) 91,144.19  - (6,062,367.65)
เครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ (149,768,691.15) (15,494,320.17) 4,301,083.79  - (160,961,927.53)
เครือ่งตกแต่งเครือ่งตดิตัง้และเครือ่งใช้ส�านกังาน (40,185,519.76) (2,883,903.54) 48,898.97  - (43,020,524.33)
ยานพาหนะ (8,770,522.56) (932,534.01) - - (9,703,056.57)
    รวม (314,071,248.57) (24,325,186.74) 4,441,126.95 - (333,955,308.36)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 613,089,905.38    654,590,507.48



62 รายงานประจ�าปี 2556
บริษัท อุสาหกรรมพรมไทย จ�ากัด (มหาชน)

ราคาทุน / ราคาที่ตีใหม่    
ที่ดิน (ในราคาที่ตีใหม่) 398,000,000.00 - - - 398,000,000.00
ส่วนปรับปรุงที่ดิน  12,351,277.18 820,274.61  - 372,683.10  13,544,234.89
อาคาร 111,294,814.56 624,305.20  (398,000.00) 491,077.00  112,012,196.76
ส่วนปรับปรุงอาคาร 13,519,956.70 142,500.00  (6,830,025.59) 2,230,307.40  9,062,738.51
เครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ 266,561,508.69 10,041,319.40 (1,933,552.67) 9,643,013.05  284,312,288.47
เครือ่งตกแต่งเครือ่งตดิตัง้และเครือ่งใช้ส�านกังาน 42,112,900.05 5,939,365.74 (107,783.22) 1,181,355.85  49,125,838.42
ยานพาหนะ 9,996,177.57 1,130,000.00  (548,000.00) - 10,578,177.57
เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง 7,219,750.76 57,224,364.97 - (13,918,436.40) 50,525,679.33
    รวม 861,056,385.51 75,922,129.92  (9,817,361.48) - 927,161,153.95
ค่าเสื่อมราคาสะสม      
ส่วนปรับปรุงที่ดิน  (12,226,427.09) (73,791.57) - - (12,300,218.66)
อาคาร (94,727,731.37) (2,916,912.71) 204,109.18  - (97,440,534.90)
ส่วนปรับปรุงอาคาร (7,610,597.60) (729,382.32) 2,734,218.38  - (5,605,761.54)
เครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ (139,191,658.59) (11,273,521.99) 696,489.43  - (149,768,691.15)
เครือ่งตกแต่งเครือ่งตดิตัง้และเครือ่งใช้ส�านกังาน (37,566,427.99) (2,707,992.33) 88,900.56  - (40,185,519.76)
ยานพาหนะ (8,561,526.98) (682,786.23) 473,790.65  - (8,770,522.56)
    รวม (299,884,369.62) (18,384,387.15) 4,197,508.20 - (314,071,248.57)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 561,172,015.89    613,089,905.38

   บาท
   งบการเงินรวม
   2555
 ยอดตามบัญชี  การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี  ยอดตามบัญชี
 ณ  31 ธ.ค. 54 จ�านวนที่เพิ่มขึ้น จ�านวนที่ลดลง รับโอน (โอนออก) ณ  31 ธ.ค. 55
 (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)   (ปรับปรุงใหม่)



63รายงานประจ�าปี 2556
บริษัท อุสาหกรรมพรมไทย จ�ากัด (มหาชน)

ราคาทุน / ราคาที่ตีใหม่      
ที่ดิน (ในราคาที่ตีใหม่) 398,000,000.00 12,000,000.00             -  -  410,000,000.00
ส่วนปรับปรุงที่ดิน  13,544,234.89 425,000.00   - 1,118,429.50   15,087,664.39
อาคาร 112,012,196.76 731,240.00   - 12,711,479.23   125,454,915.99
ส่วนปรับปรุงอาคาร 5,634,306.11 - -  -  5,634,306.11
เครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ 274,292,977.01 8,516,024.04  (4,611,613.43) 26,757,358.07  304,954,745.69
เครือ่งตกแต่งเครือ่งตดิตัง้และเครือ่งใช้ส�านกังาน 45,794,998.89 1,285,156.55  (81,020.01) 670,257.00   47,669,392.43
ยานพาหนะ 7,783,579.44 7,200,560.74  -  -  14,984,140.18
เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง 50,640,332.50 35,486,810.93 - (41,257,523.80)  44,869,619.63
    รวม 907,702,625.60 65,644,792.26 (4,692,633.44)  -  968,654,784.42
ค่าเสื่อมราคาสะสม      
ส่วนปรับปรุงที่ดิน  (12,300,218.66) (277,766.06)  - -  (12,577,984.72)
อาคาร (97,440,534.90) (4,188,912.66)  -  -  (101,629,447.56)
ส่วนปรับปรุงอาคาร (4,999,284.87) (149,861.00)  -  -  (5,149,145.87)
เครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ (145,552,070.78) (14,406,435.82) 4,301,083.79   -  (155,657,422.81)
เครื่องตกแต่งเครื่องติดตั้งและเครื่องใช้ส�านักงาน (37,400,312.35) (2,506,353.24)  48,898.97  -  (39,857,766.62)
ยานพาหนะ (7,171,443.85) (556,466.44)  -  - (7,727,910.29)
    รวม (304,863,865.41) (22,085,795.22)  4,349,982.76  -  (322,599,677.87)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 602,838,760.19    646,055,106.55

   บาท
   งบการเงินเฉพาะกิจการ
   2556
 ยอดตามบัญชี  การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี  ยอดตามบัญชี
 ณ  31 ธ.ค. 55 จ�านวนที่เพิ่มขึ้น จ�านวนที่ลดลง รับโอน (โอนออก) ณ 31 ธ.ค. 56
 (ปรับปรุงใหม่)



64 รายงานประจ�าปี 2556
บริษัท อุสาหกรรมพรมไทย จ�ากัด (มหาชน)

ราคาทุน / ราคาที่ตีใหม่      
ที่ดิน (ในราคาที่ตีใหม่) 398,000,000.00 - - - 398,000,000.00
ส่วนปรับปรุงที่ดิน  12,351,277.18 820,274.61  - 372,683.10  13,544,234.89
อาคาร 111,294,814.56 624,305.20  (398,000.00) 491,077.00  112,012,196.76
ส่วนปรับปรุงอาคาร 5,634,306.11 - - - 5,634,306.11
เครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ 255,141,339.66 9,608,881.08  - 9,542,756.27 274,292,977.01
เครือ่งตกแต่งเครือ่งตดิตัง้และเครือ่งใช้ส�านกังาน 38,853,783.66 5,790,859.38  - 1,150,355.85  45,794,998.89
ยานพาหนะ 7,783,579.44 - - - 7,783,579.44
เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง 7,129,493.98 55,067,710.74 - (11,556,872.22) 50,640,332.50
    รวม 836,188,594.59 71,912,031.01 (398,000.00) - 907,702,625.60
ค่าเสื่อมราคาสะสม      
ส่วนปรับปรุงที่ดิน  (12,226,427.09) (73,791.57) - - (12,300,218.66)
อาคาร (94,727,731.37) (2,916,912.71) 204,109.18  - (97,440,534.90)
ส่วนปรับปรุงอาคาร (4,830,824.49) (168,460.38) - - (4,999,284.87)
เครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ (135,422,366.01) (10,129,704.77) - - (145,552,070.78)
เครือ่งตกแต่งเครือ่งตดิตัง้และเครือ่งใช้ส�านกังาน (35,351,199.50) (2,049,112.85) - - (37,400,312.35)
ยานพาหนะ (6,991,472.35) (179,971.50) - - (7,171,443.85)
    รวม (289,550,020.81) (15,517,953.78) 204,109.18 - (304,863,865.41)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 546,638,573.78    602,838,760.19

   บาท
   งบการเงินเฉพาะกิจการ
   2555
 ยอดตามบัญชี  การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี  ยอดตามบัญชี
 ณ  31 ธ.ค. 54 จ�านวนที่เพิ่มขึ้น จ�านวนที่ลดลง รับโอน (โอนออก) ณ 31 ธ.ค. 55 
 (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)   (ปรับปรุงใหม่)

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี      

ต้นทุนขาย 18,940,337.02 10,776,228.09  17,877,569.13 9,267,290.73

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 5,384,849.72 7,608,159.06  4,208,226.09 6,250,663.05

 24,325,186.74 18,384,387.15  22,085,795.22 15,517,953.78

ก�าไร (ขาดทุน) จากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ 344,854.50 925,397.44  347,068.95 251,683.58

ขาดทุนจากการตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์      

เสียหายจากการย้ายโรงงาน - 3,922,507.04  - -

             งบการเงินรวม           งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556   2555  2556  2555
   ปรับปรุง    ปรับปรุง

บาท



65รายงานประจ�าปี 2556
บริษัท อุสาหกรรมพรมไทย จ�ากัด (มหาชน)

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง 

เครื่องติดตั้งและเครื่องใช้ส�านักงานและยานพาหนะที่คิดค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว แต่ยังใช้งานอยู่มีราคาทุนรวมเป็น

จ�านวน 136.48 ล้านบาท และ 101.76 ล้านบาท ตามล�าดับ (เฉพาะบริษัทเป็นจ�านวนเงิน 131.98 ล้านบาท และ 

101.76 ล้านบาท ตามล�าดับ)

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เครื่องจักรและยานพาหนะของบริษัท ซึ่งได้มาภายใต้สัญญา

เช่าการเงินมีมูลค่าตามบัญชีจ�านวน 51.94 ล้านบาท และ 48.23 ล้านบาท ตามล�าดับ

  ในระหว่างปี 2555 บรษิทัย่อยแห่งหนึ่งได้ตัดจ�าหน่ายส่วนปรับปรงุอาคารและเครือ่งมือเครือ่งใช้ที่เลิก

ใช้งานแล้ว เนื่องจากการย้ายสถานประกอบการ ทรัพย์สินดังกล่าวมีราคาตามบัญชีรวม 3.92 ล้านบาท ซึ่งได้บันทึก

เป็นขาดทุนจากการตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ถาวรในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

 บริษัทได้จดจ�านองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรบางส่วนรวมเป็นจ�านวนเงิน 311.92 ล้านบาท ให้

แก่สถาบนัการเงนิแห่งหนึง่เพือ่เป็นหลกัประกนัวงเงนิสนิเชือ่และทรพัย์สนิส่วนทีเ่หลอืทัง้หมด บรษิทัได้ท�า Negative 

Pledge กับสถาบันการเงินอีกแห่งหนึ่ง โดยบริษัทไม่สามารถน�าทรัพย์สินไปก่อภาระผูกพันใดๆ ก่อนได้รับอนุญาต

เป็นลายลักษณ์อักษรจากสถาบันการเงินตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15 และ 19

  เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 บริษัทได้ให้บริษัท อเมริกัน แอ็พเพรซัล (ประเทศไทย) จ�ากัด ซึ่งเป็น

ผู้ประเมินราคาอิสระจากในประเทศท�าการประเมินราคาที่ดินใหม่ตามราคาตลาด (ยุติธรรม) (Fair Market Value) 

โดยใช้หลักเกณฑ์ราคาตลาด (Market Approach) ที่ดินดังกล่าวมีราคาทุนตามบัญชีจ�านวน 17.91 ล้านบาท มี

ราคาประเมนิใหมเ่ป็นจ�านวนเงนิรวม 410.00 ลา้นบาท ซึง่มมีลูค่าสงูกว่ามลูค่ายตุธิรรมทีเ่คยตไีว้เดมิเป็นจ�านวนเงนิ 

12 ล้านบาท โดยบริษัทได้รับรู้เป็นก�าไรจากการตีมูลค่าที่ดินใหม่ ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2556 ส่วนที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาที่ดินมีจ�านวนเงิน 392.09 ล้านบาท ซึ่งได้แสดงไว้ในส่วนเกินทุน

จากการตีราคาที่ดินในส่วนของผู้ถือหุ้น เป็นจ�านวนเงิน 313.67 ล้านบาท ซึ่งเป็นจ�านวนสุทธิจากหนี้สินภาษีเงินได้

รอการตัดบัญชีจ�านวน 78.42 ล้านบาท

ราคาทุน     
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 6,311,053.80 - - 6,311,053.80
โปรแกรมการจัดท�าลวดลายพรมอิเล็กทรอนิกส์ 9,155,961.36 - - 9,155,961.36
    รวม 15,467,015.16 - - 15,467,015.16
ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม     
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (2,323,286.33) (812,591.91) - (3,135,878.24)
โปรแกรมการจัดท�าลวดลายพรมอิเล็กทรอนิกส์ (915,596.16) - - (915,596.16)
    รวม (3,238,882.49) (812,591.91) - (4,051,474.40)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  12,228,132.67   11,415,540.76
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (8,240,365.20) - - (8,240,365.20)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 3,987,767.47   3,175,175.56

11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย

   บาท
   งบการเงินรวม
   2556
 ยอดตามบัญชี         การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี ยอดตามบัญชี
 ณ  31 ธ.ค. 55 จ�านวนที่เพิ่มขึ้น จ�านวนที่ลดลง ณ  31 ธ.ค. 56



66 รายงานประจ�าปี 2556
บริษัท อุสาหกรรมพรมไทย จ�ากัด (มหาชน)

ราคาทุน     
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 6,215,553.80 95,500.00 - 6,311,053.80
โปรแกรมการจัดท�าลวดลายพรมอิเล็กทรอนิกส์ 9,155,961.36 - - 9,155,961.36
    รวม 15,371,515.16 95,500.00 - 15,467,015.16
ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม     
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (1,489,846.33) (833,440.00) - (2,323,286.33)
โปรแกรมการจัดท�าลวดลายพรมอิเล็กทรอนิกส์ - (915,596.16) - (915,596.16)
    รวม (1,489,846.33) (1,749,036.16) - (3,238,882.49)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  13,881,668.83   12,228,132.67
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - (8,240,365.20) - (8,240,365.20)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 13,881,668.83   3,987,767.47

   บาท
   งบการเงินรวม
   2555
 ยอดตามบัญชี        การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี ยอดตามบัญชี
 ณ  31 ธ.ค. 54 จ�านวนที่เพิ่มขึ้น จ�านวนที่ลดลง ณ  31 ธ.ค. 55

ราคาทุน     
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 6,244,053.80 - - 6,244,053.80
โปรแกรมการจัดท�าลวดลายพรมอิเล็คทรอนิกส์ 9,155,961.36 -  -9,155,961.36
    รวม 15,400,015.16 - - 15,400,015.16
ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม    
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (2,261,670.14) (807,210.10) - (3,068,880.24)
โปรแกรมการจัดท�าลวดลายพรมอิเล็คทรอนิกส์  (915,596.16) - - (915,596.16)
    รวม (3,177,266.30) (807,210.10) - (3,984,476.40)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  12,222,748.86   11,415,538.76
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (8,240,365.20) - - (8,240,365.20)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 3,982,383.66   3,175,173.56

  บาท
  งบการเงินเฉพาะกิจการ
  2556
 ยอดตามบัญชี        การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี ยอดตามบัญชี
 ณ  31 ธ.ค. 56 จ�านวนที่เพิ่มขึ้น จ�านวนที่ลดลง ณ  31 ธ.ค. 56



67รายงานประจ�าปี 2556
บริษัท อุสาหกรรมพรมไทย จ�ากัด (มหาชน)

ราคาทุน     
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 6,148,553.80 95,500.00 - 6,244,053.80
โปรแกรมการจัดท�าลวดลายพรมอิเล็คทรอนิกส์ 9,155,961.36 - - 9,155,961.36
    รวม 15,304,515.16 95,500.00 - 15,400,015.16
ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม     
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (1,441,629.74) (820,040.40) - (2,261,670.14)
โปรแกรมการจัดท�าลวดลายพรมอิเล็คทรอนิกส์  - (915,596.16) - (915,596.16)
    รวม (1,441,629.74) (1,735,636.56) - (3,177,266.30)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  13,862,885.42   12,222,748.86
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - (8,240,365.20) - (8,240,365.20)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 13,862,885.42   3,982,383.66

   บาท   
                 งบการเงินเฉพาะกิจการ
   2555
 ยอดตามบัญชี         การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี ยอดตามบัญชี
 ณ  31 ธ.ค. 54 จ�านวนที่เพิ่มขึ้น จ�านวนที่ลดลง ณ  31 ธ.ค. 55

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี 812,591.91 1,749,036.16 807,210.10 1,735,636.56
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ - 8,240,365.20 - 8,240,365.20

                 บาท
                งบการเงินรวม                 งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2556 2555 2556 2555

  โปรแกรมการจัดท�าลวดลายพรมอิเล็คทรอนิกส์เป็นค่าพัฒนาระบบเกี่ยวกับการจัดท�าลวดลาย 

 พรมจากภาพเขียนเป็นภาพที่สามารถเชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์และจัดหมวดหมู ่ของลายพรมรวม 

 ทั้งส่งภาพที่ท�าส�าเร็จและใช้งานได้ในคอมพิวเตอร์ ลงใน Server ของบริษัท 



68 รายงานประจ�าปี 2556
บริษัท อุสาหกรรมพรมไทย จ�ากัด (มหาชน)

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ;    
 ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าล้าสมัย 2,355,674.87 (98,079.99) - 2,257,594.88
 ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1,648,073.04 - - 1,648,073.04
 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  457,917.20 93,225.82 - 551,143.02
 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 10,416,551.00 777,708.67 (223,633.40) 10,970,626.27
 ค่าความเสียหายจากการตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์    
   จากเหตุการณ์น�้าท่วมที่อยู่ในระหว่าง    
   รอการชดใช้จากบริษัทประกัน 6,667,176.88 (6,667,176.88) - -
               รวม 21,545,392.99 (5,894,322.38) (223,633.40) 15,427,437.21
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :    
สัญญาเช่าการเงิน   - (42,910.00)  42,910.00
เงินชดเชยจากการประกันความเสียหายค้างรับ 6,667,176.88 6,667,176.88 - -
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ถาวร 76,018,530.60 - (2,400,000.00) 78,418,530.60
               รวม 82,685,707.48 6,624,266.88 (2,400,000.00) 78,461,440.60
สินทรัพย์(หนี้สิน)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี-สุทธิ (61,140,314.49)   (63,034,003.39)

   บาท
   งบการเงินรวม
   2556
 ยอดตามบัญชี         รายได้(ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี ยอดตามบัญชี
 ณ 31 ธ.ค. 55 ในก�าไรขาดทุน ในก�าไรขาดทุน ณ 3 ธ.ค. 56
   เบ็ดเสร็จอื่น

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ;     
   ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าล้าสมัย 202,053.04 2,153,621.83 - 2,355,674.87
   ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - 1,648,073.04 - 1,648,073.04
   ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  - 457,917.20 - 457,917.20
   ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 10,448,529.13 (31,978.13) - 10,416,551.00
   ค่าความเสียหายจากการตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์     
      จากเหตุการณ์น�้าท่วมที่อยู่ในระหว่าง     
      รอการชดใช้จากบริษัทประกัน 56,942,039.39 (50,274,862.51) - 6,667,176.88
  รวม 67,592,621.56 (46,047,228.57) - 21,545,392.99
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :     
   เงินชดเชยจากการประกันความเสียหายค้างรับ - (6,667,176.88) - 6,667,176.88
   ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ถาวร 76,018,530.60 - - 76,018,530.60
  รวม 76,018,530.60 (6,667,176.88) - 82,685,707.48
สินทรัพย์(หนี้สิน)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี-สุทธิ (8,425,909.04)   (61,140,314.49)

   บาท
   งบการเงินรวม
   2555
 ยอดตามบัญชี            รายได้(ค่าใช้จ่าย)ในระหว่างปี    ยอดตามบัญชี
 ณ 31 ธ.ค. 54 ในก�าไรขาดทุน ในก�าไรขาดทุน ณ 31 ธ.ค. 55
   เบ็ดเสร็จอื่น

12. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
  การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัด 

 บัญชีส�าหรับปี 2556 และ 2555 มีดังนี้



69รายงานประจ�าปี 2556
บริษัท อุสาหกรรมพรมไทย จ�ากัด (มหาชน)

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ;     
 ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า 2,146,718.37 (108,354.89) - 2,038,363.48
 ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1,648,073.04 - - 1,648,073.04
 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  411,251.00 83,226.62 - 494,477.62
 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 9,795,778.20 629,610.27 (34,727.40) 10,390,661.07
 ค่าความเสียหายจากการตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์     
 จากเหตุการณ์น�้าท่วมที่อยู่ในระหว่าง     
 รอการชดใช้จากบริษัทประกัน 6,667,176.88 (6,667,176.88) - -
  รวม 20,668,997.49 (6,062,694.88) (34,727.40) 14,571,575.21
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :     
 สัญญาเช่าการเงิน  - (42,910.00) - 42,910.00
 เงินชดเชยจากการประกันความเสียหายค้างรับ 6,667,176.88 6,667,176.88 - -
 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ถาวร 76,018,530.60 - (2,400,000.00) 78,418,530.60
  รวม 82,685,707.48 6,624,266.88 (2,400,000.00) 78,461,440.60
สินทรัพย์(หนี้สิน)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี-สุทธิ (62,016,709.99)   (63,889,865.39)

   บาท
   งบการเงินเฉพาะกิจการ
   2556
 ยอดตามบัญชี         รายได้(ค่าใช้จ่าย)ในระหว่างปี ยอดตามบัญชี
 ณ 31 ธ.ค. 55 ในก�าไรขาดทุน ในก�าไรขาดทุน ณ 31 ธ.ค. 56
   เบ็ดเสร็จอื่น

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ;     
 ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า - 2,146,718.37 - 2,146,718.37
 ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - 1,648,073.04 - 1,648,073.04
 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  - 411,251.00 - 411,251.00
 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 9,926,925.13 (131,146.93) - 9,795,778.20
 ค่าความเสียหายจากการตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์     
 จากเหตุการณ์น�้าท่วมที่อยู่ในระหว่าง     
 รอการชดใช้จากบริษัทประกัน 56,374,411.17 (49,707,234.29) - 6,667,176.88
  รวม 66,301,336.30 (45,632,338.81) - 20,668,997.49
 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :     
 เงินชดเชยจากการประกันความเสียหายค้างรับ - (6,667,176.88) - 6,667,176.88
 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ถาวร 76,018,530.60 - - 76,018,530.60
  รวม 76,018,530.60 (6,667,176.88) - 82,685,707.48
สินทรัพย์(หนี้สิน)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี-สุทธิ (9,717,194.30)    (62,016,709.99)

   บาท
                 งบการเงินเฉพาะกิจการ
   2555
 ยอดตามบัญชี         รายได้(ค่าใช้จ่าย)ในระหว่างปี ยอดตามบัญชี
 ณ 31 ธ.ค. 54 ในก�าไรขาดทุน ในก�าไรขาดทุน ณ 31 ธ.ค. 55 
   เบ็ดเสร็จอื่น



70 รายงานประจ�าปี 2556
บริษัท อุสาหกรรมพรมไทย จ�ากัด (มหาชน)

เงินมัดจ�า  70,000.00 18,200.00 50,000.00 -
เงินมัดจ�าค่าเช่าโรงงานและสาธารณูปโภค 353,000.00 453,000.00 - -
เงินประกันผลงาน  45,125.65 48,198.65 - -
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน 1,329,094.53 1,254,983.41 - -
   1,797,220.18 1,774,382.06 50,000.00 -

13. ตั๋วแลกเงินและเงินฝากประจ�าติดภาระค�้าประกัน
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เงินฝากประจ�าประเภท 1 ปี ของบริษัทย่อยใน 

 สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ติดภาระค�้าประกันวงเงินสินเชื่อ ตามหมายเหตุข้อ 15

14. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 
  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

แพคกิ้งเครดิต  30,787,000.00 14,400,000.00 14,687,000.00 -
ทรัสต์รีซีทต์  10,372,218.48 1,276,550.67 9,286,482.04 -
ตั๋วสัญญาใช้เงิน  10,000,000.00 - 10,000,000.00 -
ขายลดตั๋วส่งออก  13,713,143.23 - 13,713,143.23 -
    รวม  64,872,361.71 15,676,550.67 47,686,625.27 -

เงินยูโร  89,993.10 - 4,078,694.28 -
เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 191,005.73 41,476.75 6,293,524.20 1,276,550.67
     10,372,218.48 1,276,550.67

เงินยูโร  89,993.10 - 4,078,694.28 -
เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 158,054.10 - 5,207,787.76 -
     9,286,482.04 -

                  บาท
                 งบการเงินรวม                     งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2556 2555 2556 2555

                  บาท
                 งบการเงินรวม                     งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2556 2555 2556 2555

               งบการเงินรวม
                 เงินตราต่างประเทศ                     บาท
 2556 2555 2556 2555

                                                   งบการเงินเฉพาะกิจการ
                เงินตราต่างประเทศ                   บาท
 2556 2555 2556 2555

15. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ประกอบด้วย

  ทรัสต์รีซีทต์ แยกตามประเภทสกุลเงินต่างๆ ประกอบด้วย
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เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 416,187.95 - 13,713,143.23 -
     13,713,143.23 -

               งบการเงินรวม/งบเฉพาะกิจการ
                เงินตราต่างประเทศ                   บาท
 2556 2555 2556 2555

  ขายลดตั๋วส่งออก แยกตามประเภทสกุลเงินต่างๆ ประกอบด้วย

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีวงเงินสินเชื่อระยะสั้นในวงเงินรวม 307 

ล้านบาท 0.75 ล้านดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (เฉพาะบริษัท  ในวงเงินรวม 270 ล้านบาท) ดังต่อไปนี้

 • เฉพาะบริษัท
  บริษัทมีวงเงินสินเชื่อระยะสั้นจากธนาคารพาณิชย์ 3 แห่งในประเทศ ในวงเงินรวมทั้งหมด  

 270 ล้านบาท ประกอบด้วย

         ประเภทวงเงินสินเชื่อระยะสั้น            อัตราดอกเบี้ย        วงเงิน

   (ร้อยละต่อปี)       (ล้านบาท) 

 

- ธนาคารแห่งที่หนึ่ง (วงเงินรวม 210 ล้านบาท)   

(1) เงินเบิกเกินบัญชี  MOR 20

(2) เงินกู้ยืมระยะสั้น  MMR 10

(3) เลตเตอร์ออฟเครดิต / ทรัสต์รีซีท / แพคกิ้ง   SIBOR+2.00

   เครดิต / ขายลดตั๋วส่งออก  และ MOR 120

(4) หนังสือค�้าประกัน  1.25 - 1.50 60

- ธนาคารแห่งที่สอง (วงเงินรวม 30 ล้านบาท)  

(1) แพคกิ้งเครดิต  MLR - 0.25  

(2) เลตเตอร์ออฟเครดิต / ทรัสต์รีซีท  SIBOR+2.00  

(3) ซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า   30 

(4) หนังสือค�้าประกัน  1.50 - 1.75  

(5) ขายลดตั๋วเงิน  MLR - 0.25 

- ธนาคารแห่งที่สาม (วงเงินรวม 30 ล้านบาท)  

(1) เลตเตอร์ออฟเครดิต/ทรัสต์รีซีท/แพคกิ้ง   Prime rate และ 30 

 เครดติ/ขายลดตัว๋ส่งออก โดยสามารถใช้วงเงนิ   LIBOR + 3.00

 เป็นสกุลดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาที่มีมูลค่า

 เทียบเท่าได้   
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  วงเงินสินเชื่อจากธนาคารแห่งที่หนึ่งและสามดังกล่าวข้างต้นนี้ค�า้ประกันโดยที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ของบริษัท 

  กรณีวงเงินสินเชื่อจากธนาคารแห่งที่สองไม่มีภาระค�้าประกันใดๆ

  กรณีวงเงินสินเชื่อจากธนาคารแห่งที่สาม บริษัทได้เข้าท�าบันทึกข้อตกลงการไม่ก่อภาระผูกพัน (Neg-

ative Pledge) กับธนาคารดังกล่าวส�าหรับวงเงินสินเชื่อ โดยตกลงจะไม่จ�าหน่ายจ่ายโอน จ�านอง จ�าน�า วาง

ประกันหรือกระท�าด้วยประการใดๆ อันเป็นเหตุให้เกิดภาระผูกพัน หรือบุริมสิทธิใดๆ ขึ้นกับสินทรัพย์ทั้งหมด

ของบริษัทยกเว้นสินทรัพย์ที่ติดจ�านองกับสถาบันการเงินอื่นก่อนวันที่ท�าสัญญา ตลอดระยะเวลาที่บริษัทยัง

มิได้ช�าระหนี้และ/หรือยังคงมีความรับผิดชอบต่อธนาคารตามวงเงินสินเชื่อเว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลาย

ลักษณ์อักษรจากธนาคาร

 • บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง
  บริษัทย่อยมีวงเงินสินเชื่อระยะสั้นจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในประเทศในวงเงิน 

 รวมทั้งหมด 37 ล้านบาท 0.75 ล้านดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา ประกอบด้วย  

  วงเงนิสนิเชือ่จากธนาคารดงักล่าวข้างต้นค�้าประกนัโดยจดจ�านองเครือ่งจกัรของบรษิทัย่อยและค�้า

ประกันโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย ซึ่งตลอดอายุสัญญาบริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จ�ากัด (มหาชน) และ

บริษัท เอราวัณ โฮลดิ้ง แอลแอลซี จ�ากัด ต้องรักษาอัตราส่วนในการถือหุ้นในบริษัทย่อยไม่น้อยกว่าร้อยละ 

51 และร้อยละ 19 ตามล�าดับ และค�้าประกันโดยเงินฝากประจ�า 1 ปี

         ประเภทวงเงินสินเชื่อระยะสั้น            อัตราดอกเบี้ย     วงเงิน

                                               (ร้อยละต่อปี)     (ล้านบาท) 

(1) เงินเบิกเกินบัญชี  MOR 2

(2) เลตเตอร์ออฟเครดิต / ทรัสต์รีซีท / แพคกิ้ง  SIBOR+2.00 25 

 เครดิต / ขายลดตั๋วส่งออก  และ MOR 

(3) หนังสือค�้าประกัน  1.75 10

    (ล้าน USD)

(4) ซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า    0.75  
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16. เจ้าหนี้การค้า
  เจ้าหนี้การค้า แยกตามประเภทสกุลเงินต่างๆ ประกอบด้วย

 

เจ้าหนี้การค้าในประเทศ    
    เงินบาท    16,187,263.30 18,813,932.24
เจ้าหนี้การค้าต่างประเทศ     
เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 368,151.94 274,814.46 12,130,385.50 8,448,302.87
    เงินยูโร  131,073.46 293,037.89 5,940,550.69 9,782,020.19
    เงินปอนด์สเตอร์ลิง 17,200.57 - 933,254.77 -
    เงินดอลลาร์ฮ่องกง - 25,704.80 - 102,338.52
     35,191,454.26 37,146,593.82

                 งบการเงินรวม
                 เงินตราต่างประเทศ                    บาท
 2556 2555 2556 2555

เจ้าหนี้การค้าในประเทศ     
   เงินบาท    22,138,386.59 15,843,282.52
เจ้าหนี้การค้าต่างประเทศ    
   เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 368,151.94 274,814.46 12,130,385.50 8,448,302.87
   เงินยูโร  131,073.46 239,037.89 5,940,550.69 9,782,020.19
   เงินปอนด์สเตอร์ลิง 17,200.57 - 933,254.77 -
   เงินดอลลาร์ฮ่องกง - 25,704.80 - 102,338.52
     41,142,577.55 34,175,944.10

                 งบการเงินเฉพาะกิจการ
                 เงินตราต่างประเทศ                    บาท
 2556 2555 2556 2555

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  14,047,602.64 21,765,099.99 11,867,365.15 18,456,934.52
เจ้าหนี้อื่น  19,390,175.50 25,360,302.36 15,078,586.96 22,122,742.30
   รวม  33,437,778.14 47,125,402.35 26,945,952.11 40,579,676.82

                 บาท
                 งบการเงินรวม                 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555

17. เจ้าหนื้อื่น

  เจ้าหนี้อื่น  ประกอบด้วย

เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า    
    ในประเทศ  11,734,567.76 37,748,354.82 2,889,517.47 25,599,227.08
    ต่างประเทศ  21,579,748.01 11,005,534.27 20,814,498.19 10,900,261.05
    รวม  33,314,315.77 48,753,889.09 23,704,015.66 36,499,488.13

                 บาท
                 งบการเงินรวม                 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555

18. เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า

  เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า ประกอบด้วย
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19. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

  เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  ประกอบด้วย

ยอดคงเหลือต้นปี  94,072,423.02 102,759,923.02 94,072,423.02 102,759,923.02
บวก กู้ยืมเพิ่มระหว่างปี - - - -
หัก จ่ายคืนเงินกู้ยืมระหว่างปี (34,750,000.00) (8,687,500.00) (34,750,000.00) (8,687,500.00)
ยอดคงเหลือปลายปี  59,322,423.02 94,072,423.02 59,322,423.02 94,072,423.02
หัก  ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี (27,922,500.00) (34,750,000.00) (27,922,500.00) (34,750,000.00)
เงินกู้ยืมระยะยาว  - สุทธิ 31,399,923.02 59,322,423.02 31,399,923.02 59,322,423.02

                 บาท
                งบการเงินรวม                 งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2556 2555 2556 2555

 บรษิทัมวีงเงนิกูย้มืระยะยาวกบัธนาคารพาณชิย์แห่งหนึง่ในประเทศ จ�านวน 3 วงเงนิ

 19.1 วงเงินกู้ยืม 300 ล้านบาท
 วงเงินกู้ระยะยาวจ�านวน 300 ล้านบาท เบิกใช้แล้วรวมทั้งสิ้น 299.90 ล้านบาท มี

ก�าหนดช�าระให้เสร็จสิ้นภายใน 9 ปี 3 เดือน นับจากวันที่ 26 กันยายน 2546 ซึ่งถือเป็นวันเบิก

เงินกู้งวดแรกโดยมีระยะเวลาปลอดช�าระคืนต้นเงิน 2 ปี นับจากวันดังกล่าว แต่ในช่วงระยะเวลา

ปลอดช�าระหนีต้้นเงนิ บรษิทัต้องช�าระดอกเบีย้จากต้นเงนิกูท้ีไ่ด้เบกิไปตามอตัราทีก่�าหนดในสญัญา 

และเมือ่ครบก�าหนดปลอดช�าระเงนิต้น บรษิทัต้องผ่อนช�าระต้นเงนิและช�าระดอกเบีย้ต่างหาก เป็น

รายงวด 3 เดือน รวม 28 งวดโดยงวดแรกเริ่มผ่อนช�าระในวันที่ 30 กันยายน 2548 และงวด

ต่อไปผ่อนช�าระทุกวันท�าการสุดท้ายของเดือน ก�าหนดจ�านวนเงินช�าระงวดที่ 1 ถึงงวดที่ 16 งวด

ละไม่น้อยกว่า 9 ล้านบาท งวดที่ 17 ถึง งวดที่ 27 งวดละไม่น้อยกว่า 13 ล้านบาท และงวด

ที่ 28 ช�าระหนี้เสร็จสิ้นทั้งจ�านวน 

 ต่อมาในวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 บริษัทได้ท�าบันทึกข้อตกลงแก้ไขสัญญาวงเงินสินเชื่อ 

โดยขยายก�าหนดการผอ่นช�าระและอัตราการผ่อนช�าระเงนิต้น จากรายงวด 3 เดอืนเริ่มงวดเดือน

มิถุนายน 2554 ถึงงวดเดือนมิถุนายน 2556 ช�าระงวดละไม่น้อยกว่า 13.00 ล้านบาท และงวด

สุดท้ายเดือนกันยายน 2556 ช�าระส่วนที่เหลือทั้งจ�านวน แก้ไขเป็นรายงวด 3 เดือนเริ่มงวดเดือน 

มิถุนายน 2554 ถึงงวดเดือนกันยายน 2557 ช�าระงวดละไม่น้อยกว่า 5.00 ล้านบาท และงวด

สุดท้ายเดือนธันวาคม 2557 ช�าระส่วนที่เหลือทั้งจ�านวน 



75รายงานประจ�าปี 2556
บริษัท อุสาหกรรมพรมไทย จ�ากัด (มหาชน)

  เงินกู้ยืมระยะยาวมีอัตราดอกเบี้ยดังนี้

 ในวนัที ่27 กมุภาพนัธ์ 2555 บรษิทัได้ท�าบนัทกึข้อตกลงเพิม่เตมิสญัญากูเ้งนิโดยขอเลือ่น

ก�าหนดการจ่ายช�าระคนืเงนิต้นเป็นเวลา 1 ปี เริม่ตัง้แต่งวดธนัวาคม 2554 และปรบัอตัราดอกเบีย้

จากเดิมอัตรา MLR - 1.00% เป็นอัตรา MLR - 1.625% ต่อปี ในช่วงเวลาเดียวกัน

 วงเงนิกูย้มืระยะยาวดงักลา่วข้างต้นค�้าประกนัโดยทีด่นิพร้อมสิง่ปลกูสร้างและเครือ่งจกัร

ของบริษัท 

  อัตราดอกเบี้ย

  (% ต่อปี)

ปีที่ 1  3.75

ปีที่ 2 - 3  4.75

ปีที่ 4 - 9  (ตั้งแต่วันที่ 30/9/49 - 14/2/51) เงินฝากประจ�า 1 ปี + 4.00%

 (ตั้งแต่วันที่ 15/2/51 - 29/9/53) MLR - 1.25%

 (ตั้งแต่วันที่ 30/9/53 - 31/12/57) MLR - 1.00%  

 19.2 วงเงินกู้ 35 ล้านบาท
 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 บริษัทได้ท�าสัญญากู้ยืมเงินในวงเงินกู้จ�านวนรวม 35 

ล้านบาท เบิกใช้แล้วทั้งสิ้น รวมทั้งสิ้น 30.36 ล้านบาท ซึ่งบริษัทจะไม่สามารถเบิกใช้วงเงินกู้เพิ่ม

ได้อีกเนื่องจากหมดระยะเวลาการเบิกเงินกู้แล้ว มีก�าหนดช�าระให้เสร็จสิ้นภายใน 5 ปี นับตั้งแต่

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 โดยมีระยะเวลาปลอดช�าระคืนต้นเงิน 1 ปี นับจากวันดังกล่าว เมื่อ

ครบก�าหนดปลอดช�าระเงินต้นบริษัทต้องผ่อนช�าระเงินต้นเป็นรายงวด 3 เดือน รวม 14 งวด 

 งวดแรกเริ่มช�าระในวันท�าการสุดท้ายของเดือนธันวาคม 2552 และงวดต่อไปผ่อนช�าระ

ทุกวันท�าการสุดท้ายของเดือน ก�าหนดช�าระงวดละไม่น้อยกว่า 2.19 ล้านบาทรวม 13 งวด และ

งวดที่ 14 ช�าระหนี้เสร็จสิ้นทั้งจ�านวน

 เงินกู้ยืมระยะยาวมีอัตราดอกเบี้ยดังนี้

     

  อัตราดอกเบี้ย

 ปีที่ 1 - 2 MLR - 1.25%

 ปีที่ 3 - 5 MLR - 1.00%

 ในวนัที ่27 กมุภาพนัธ์ 2555 บรษิทัได้ท�าบนัทกึข้อตกลงเพิม่เตมิสญัญากูเ้งนิโดยขอเลือ่น

ก�าหนดการจ่ายช�าระคนืเงนิต้นเป็นเวลา 1 ปี เริม่ตัง้แต่งวดธนัวาคม 2554 และปรบัอตัราดอกเบีย้

จากเดิมอัตรา MLR - 1.00% เป็นอัตรา MLR - 1.625% ต่อปี ในช่วงเวลาเดียวกัน

 วงเงนิกูย้มืระยะยาวดงักลา่วข้างต้นค�้าประกนัโดยทีด่นิพร้อมสิง่ปลกูสร้างและเครือ่งจกัร

ของบริษัท
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 19.3 เงินกู้ยืม 47 ล้านบาท
 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2549 บริษัทได้ท�าสัญญากู้ยืมเงินในวงเงินกู้จ�านวนรวม 47 ล้าน

บาทเบิกใช้แล้วเต็มจ�านวน มีก�าหนดช�าระให้เสร็จสิ้นภายใน 8 ปี นับจากวันที่ 26 ตุลาคม 2549 

โดยมีระยะเวลาปลอดช�าระคืนต้นเงิน 1 ปี นับจากวันดังกล่าว แต่ในช่วงระยะเวลาปลอดช�าระ

หนี้ต้นเงิน บริษัทต้องช�าระดอกเบี้ยจากต้นเงินกู้ที่ได้เบิกไปตามอัตราที่ก�าหนดในสัญญาตามราย

ละเอียดข้างล่าง และเมื่อครบก�าหนดปลอดช�าระเงินต้น บริษัทต้องผ่อนช�าระต้นเงินและช�าระ

ดอกเบี้ยต่างหาก เป็นรายงวด 3 เดือน รวม 28 งวดโดยงวดแรกเริ่มผ่อนช�าระในวันท�าการ

สุดท้ายของเดือนธันวาคม 2550 และงวดต่อไปผ่อนช�าระทุกวันท�าการสุดท้ายของเดือน ก�าหนด

จ�านวนเงินช�าระงวดที่ 1 ถึงงวดที่ 4 งวดละไม่น้อยกว่า 0.5 ล้านบาท งวดที่ 5 ถึง งวดที่ 19 

งวดละไม่น้อยกว่า 1.5 ล้านบาท งวดที่ 20 ถึงงวดที่ 27 งวดละไม่น้อยกว่า 2.5 ล้านบาท และ

งวดที่ 28 ช�าระหนี้เสร็จสิ้นทั้งจ�านวน 

 อย่างไรกต็าม ตัง้แต่เดอืนมนีาคม 2552 บรษิทัได้หยดุจา่ยช�าระคนืเงนิต้นเป็นระยะเวลา 

1 ปี โดยเริ่มช�าระเงินต้นงวดที่ 6  ในเดือนมีนาคม 2553 และงวดถัดไปตามปกติ ทั้งนี้เป็นไป

ตามข้อตกลงเพิ่มเติมที่ได้รับอนุมัติแล้วจากธนาคารเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552 

  เงินกู้ยืมระยะยาวมีอัตราดอกเบี้ยดังนี้

  อัตราดอกเบี้ย

  (% ต่อปี)

 ตั้งแต่วันที่ 26/10/49 - 14/2/51 MLR - 0.75%

 ตั้งแต่วันที่ 15/2/51 - 30/11/53 MLR - 1.25%

 ตั้งแต่วันที่  1/12/53 - 30/09/58 MLR - 1.00%

 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 บริษัทได้ท�าบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมสัญญากู้เงิน โดยขอ

เลื่อนก�าหนดการจ่ายช�าระคืนเงินต้นเป็นเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่งวดธันวาคม 2554 และปรับอัตรา

ดอกเบี้ยจากเดิมอัตรา MLR - 1.00% เป็นอัตรา MLR - 1.625% ต่อปี ในช่วงเวลาเดียวกัน

 วงเงินกู้ยืมดังกล่าวข้างต้นค�้าประกันโดย เครื่องจักรของบริษัท

 ภายใต้เงือ่นไขของสญัญาเงนิกูย้มืข้างต้นนี ้บรษิทัต้องปฏบิตัติามทีส่ญัญาก�าหนด ในเรือ่ง

ที่ส�าคัญ เช่น  1) ต้องไม่ผูกพันตน ค�้าประกันมูลหนี้ หรือไม่น�าเงินหรือรายได้หรือทรัพย์สินของ

บริษัทไปให้กู้ยืมแก่กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลใด  2) ห้ามลงทุนในสินทรัพย์ถาวรอื่นในวงเงิน

เกินกว่าปีละ 10 ล้านบาท นอกเหนือจากลงทุนในการซื้อเครื่องจักรและทรัพย์สินตามที่ระบุใน

เอกสารแนบท้ายสัญญาเว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากธนาคารก่อน  3) การรักษาอัตราส่วน

ทางการเงิน  4) การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความยินยอมจากธนาคารก่อน และ 

5) ต้องไม่น�าทรัพย์สินที่ได้ให้ไว้เป็นหลักประกันหนี้ของบริษัทไปท�านิติกรรมผูกพันใดๆ หรือน�าไป

ค�้าประกันเพื่อกู้ยืมเงินเพิ่ม เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากธนาคารก่อน
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20. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน  ประกอบด้วย

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน     
   - เครื่องจักร (หมายเหตุ 20.1) 31,577,690.40 43,395,660.01 31,577,690.40 43,395,660.01
   - ยานพาหนะ (หมายเหตุ 20.2) 7,653,888.88 - 7,653,888.88 -
     รวม  39,231,579.28 43,395,660.01 39,231,579.28 43,395,660.01
หัก  ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี (2,513,950.09) (1,938,910.71) (2,513,950.09) (1,938,910.71)
ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ (399,913.38) - (399,913.38) -
   36,317,715.81 41,456,749.30 36,317,715.81 41,456,749.30
หัก  ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี (6,132,647.28) (13,985,124.47) (6,132,647.28) (13,985,124.47)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน  - สุทธิ 30,185,068.53 27,471,624.83 30,185,068.53 27,471,624.83

                 บาท
                งบการเงินรวม                 งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2556 2555 2556 2555
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)

ถึงก�าหนดการจ่ายช�าระหลังจาก         
      
     หนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี 24,999,897.83 1,607,532.62 309,136.03 26,916,566.48 18,041,937.38 1,247,767.64 - 19,289,705.02
ถึงก�าหนดการจ่ายช�าระเกินห้าปี 5,185,170.70 77,777.70 - 5,262,948.40 9,429,687.45 212,694.54 - 9,642,381.99
รวม 30,185,068.53 1,685,310.32 309,136.03 32,179,514.88 27,471,624.83 1,460,462.18 - 28,932,087.01

  บรษิทัมหีนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงนิ ซึง่ประกอบด้วยสญัญาเช่าหลายสญัญาเพือ่จดัหาเครือ่งจกัรและ

ยานพาหนะส�าหรับใช้ในการด�าเนินธุรกิจ ดังนี้

         บาท
    งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
                2556                2555 (ปรับปรุงใหม่)
 เงินต้น ดอกเบี้ยรอตัด ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึง ยอดช�าระ เงินต้น ดอกเบี้ยรอตัด ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึง ยอดช�าระ
   ก�าหนดช�าระ     ก�าหนดช�าระ
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 20.1 สัญญาเช่าเครื่องจักร

  เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2551 บริษัทท�าสัญญาซื้อเครื่องจักร (Axminster 14 

เครื่อง และ Latex Shearing 1 เครื่อง) กับบริษัทแห่งหนึ่งในต่างประเทศเป็นจ�านวนรวม 15 

เครื่อง มูลค่าตามสัญญา 50.16 ล้านบาท (970,000.00 ปอนด์สเตอริ่ง) ซึ่งสัญญาดังกล่าวมีระยะ

เวลาการจ่ายช�าระและมีข้อผูกพันในการขายเครื่องจักรส�าคัญหลายประการ ได้แก่ ก�าหนดให้

บริษัทผู้ขายต้องแบ่งส่งมอบเครื่องจักรเป็นจ�านวน 2 ชุด ตามวันที่ที่ก�าหนดไว้แน่นอน โดยบริษัท

ผูข้ายจะยงัคงความเป็นเจ้าของในเครือ่งจกัรจนกว่าจ่ายช�าระค่าเครือ่งจกัรครบถ้วนแล้วตามสญัญา

และการส่งมอบเครื่องจักรและการติดตั้งโดยวิศวกรของผู้ขายจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในแต่ละครั้ง

ทั้งนี้รวมถึงการฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทด้วยและบริษัทจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ทั้งหมดในระหว่างการติดตั้ง ได้แก่ ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ขณะที่วิศวกรของผู้ขายปฏิบัติงานติด

ตั้งอยู่ที่ประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทผู้ขายเครื่องจักรต้องซื้อพรมที่ผลิตจากเครื่องจักรดังกล่าว

ข้างต้นจากบรษิทัตลอดระยะเวลาของสญัญานีใ้นปรมิาณขัน้ต�่าทีต่กลงกนัเป็นอย่างน้อย และตาม

ราคาทีก่�าหนดกนัในแต่ละครัง้ เพือ่ให้เครือ่งจกัรสามารถด�าเนนิการผลติได้อย่างเตม็ประสทิธภิาพ 

สัญญานี้ยังห้ามไม่ให้บริษัทขายพรมประเภทดังกล่าวให้แก่ลูกค้าในเขตเดียวกันกับบริษัทผู้ขาย

เครื่องจักร แต่สามารถขายพรมนอกเขตการขายดังกล่าวได้ ในกรณีที่ผู้ขายเครื่องจักรซื้อต�่ากว่า

ปริมาณขั้นต�่าจะต้องจ่ายเงินชดเชยให้แก่บริษัทตามอัตราที่ตกลงกันในสัญญานี้ ภายใต้เงื่อนไข

ต่างๆ ในสัญญานี้บริษัทยังต้องปฏิบัติตามในเรื่องเหล่านี้ ได้แก่ การผลิตและการสั่งซื้อระดับ

มาตรฐานของพรม วัตถุดิบ ราคาและก�าไรขั้นต้น การจ่ายช�าระค่าพรม จุดส่งมอบสินค้าและ

ระยะเวลาส่งมอบ เป็นต้น สัญญานี้มีระยะเวลาการช�าระคืน นาน 10 ปีนับตั้งแต่วันที่ของการ

ทยอยส่งเครื่องจักรชุดที่ 2 เสร็จสิ้นหรือภายในวันที่ 31 มีนาคม 2552 แล้วแต่วันที่ใดจะถึงก่อน

และสามารถต่อสัญญาได้ครั้งละ 5 ปีซึ่งต้องท�าการต่อสัญญาก่อนวันครบก�าหนดเป็นระยะเวลา 

1 ปี ของการต่อสัญญาในแต่ละครั้ง บริษัทจะต้องจ่ายช�าระค่าเครื่องจักรเป็นรายปีตามงวดเงินที่

ตกลงไว้ โดยช�าระทุกวันที่ 20 ของเดือนมกราคมของทุกปี เริ่มปีแรกวันที่ 20 มกราคม 2552 

และสิ้นสุดลงงวดสุดท้ายวันที่ 20 มกราคม 2562 เงินช�าระค่าเครื่องจักรไม่อนุญาตให้น�าไปหัก

กลบกบัค่าซือ้สนิค้าจากผูข้ายเครือ่งจกัรได้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 บรษิทับนัทกึรบัเครือ่งจกัร

แล้วจ�านวน 15 เครื่อง มูลค่ารวม 970,000.00 ปอนด์สเตอริง ซึ่งเป็นจ�านวนเครื่องจักรที่ได้รับ

ครบถ้วนตามสัญญาแล้ว
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 บริษัทจ่ายช�าระค่าเครื่องจักรในเดือนพฤศจิกายน 2551 และเดือนมกราคม 2552 รวม 

97,000 ปอนด์สเตอริง ต่อมาในเดือนมิถุนายน 2556 บริษัทได้จ่ายช�าระค่าเครื่องจักรเพิ่มเติมอีก 

291,000.00 ปอนด์เสตอรงิ นอกจากนีบ้รษิทัได้รบัช�าระค่าปรบัจากเจ้าหนีค่้าเครือ่งจกัรเป็นจ�านวน 

163,379.95 ปอนด์สเตอริง หรือเท่ากับ 7.81 ล้านบาท เนื่องจากเจ้าหนี้ค่าเครื่องจักรมีปริมาณ

ค�าสัง่ซือ้สะสมต�่ากว่าปรมิาณขัน้ต�่าทีก่�าหนดไว้ในสญัญา ทัง้นีบ้รษิทัได้แสดงเป็นรายได้อืน่ในก�าไร

ขาดทุนส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

 20.2  สัญญาเช่ายานพาหนะ
 ในปี 2556 บริษัทได้ท�าสัญญาเช่ายานพาหนะในลักษณะสัญญาเช่าการเงินหลายสัญญา

กบับรษิทัลสิซิง่ในประเทศโดยมมีลูค่าตามสญัญารวมเป็นจ�านวนเงนิ 8.42 ล้านบาท และมกี�าหนด

ช�าระค่าเช่าเป็นรายเดือนรวม 47 งวด เป็นจ�านวนเงินงวดละ 0.15 ล้านบาท ภายใต้เงื่อนไขของ

สญัญาดงักล่าว บรษิทัมสีทิธใินการเลอืกทีจ่ะซือ้ทรพัย์สนิเมือ่สิน้สดุสญัญาเช่าเป็นจ�านวนเงนิ 1.49 

ล้านบาท และบริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อจ�ากัดต่างๆ ที่ก�าหนดไว้ในสัญญา

เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักร มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี ดังนี้

ยอดคงเหลือต้นปี  873,000.00 873,000.00 43,395,660.01 42,959,369.61
บวก ยอดเพิ่มขึ้นระหว่างปี - - - -
หัก ยอดจ่ายช�าระระหว่างปี (291,000.00) - (14,468,514.01) -
(ก�าไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน - - 2,650,544.40 436,290.40
ยอดคงเหลือยกไปปลายปี 582,000.00 873,000.00 31,577,690.40 43,395,660.01
หัก ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี (97,000.00) (291,000.00) (5,262,948.40) (14,463,573.00)
   สุทธิ  485,000.00 582,000.00 26,314,742.00 28,932,087.01

            งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
                 เงินตราต่างประเทศ (ปอนด์สเตอริง)                   บาท
 2556 2555 2556 2555

21. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
งบแสดงฐานะการเงิน

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันต้นปี  52,082,754.99 51,799,370.28 48,978,890.99 49,191,350.28
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการระหว่างปี (3,442,040.64) (8,135,134.29) (3,442,040.64) (7,714,372.29)
ต้นทุนบริการปัจจุบัน และดอกเบี้ยระหว่างปี 7,522,433.00 8,418,519.00 6,755,381.00 7,501,913.00
ผลก�าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ 
   ประกันภัย  (1,118,166.99) - (173,636.99) -
โอนย้ายไปบริษัทย่อย - - (165,289.00) -
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันสิ้นปี 55,044,980.36 52,082,754.99 51,953,305.36 48,978,890.99

                  บาท
                งบการเงินรวม                 งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2556 2555 2556 2555
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ต้นทุนบริการปัจจุบัน      
    ต้นทุนขาย  4,291,193.89 5,416,872.82 3,919,358.00 4,807,663.00
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,449,289.11 1,269,670.18 1,123,299.00 1,022,499.00
    ค่าตอบแทนผู้บริหารและกรรมการ 1,781,950.00 1,731,976.00 1,712,724.00 1,671,751.00
รวม  7,522,433.00 8,418,519.00 6,755,381.00 7,501,913.00

อัตราคิดลด  3.43 – 4.34 3.63 - 3.87 3.43 3.63
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน 3.00 – 4.00 3.00 - 4.00 4.00 4.00
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน 0.00 – 36.00 1.00 - 38.00 0.00 – 36.00 3.00 - 38.00
อัตราการทุพพลภาพ  5.00 5.00 5.00 5.00

                  บาท
                งบการเงินรวม                 งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2556 2555 2556 2555

                  ร้อยละ
                งบการเงินรวม                 งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2556 2555 2556 2555

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ข้อสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย

22. การบริหารจัดการทุน
 วตัถปุระสงค์ในการบรหิารจดัการทนุทีส่�าคญัของบรษิทัและบรษิทัย่อย คอืการจดัให้มซีึง่โครงสร้าง

ทางการเงนิทีเ่หมาะสมและการด�ารงไว้ซึง่ความสามารถในการด�าเนนิธรุกจิอย่างต่อเนือ่งตามงบแสดงฐานะ

การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.47 : 1 (ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2555 เท่ากับ 0.51 : 1) และบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.43 : 1 (ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2555 เท่ากับ 0.45 : 1)

23. ทุนเรือนหุ้น 

 23.1 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัท
 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีของบริษัทครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 

2556 มีมติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัทจากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.50 บาท ให้เป็น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.10 บาท โดยการแตกหุ้นสามัญจ�านวน 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.50 

บาท ให้เป็นหุ้นสามัญจ�านวน 5 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.10 บาท และให้เปลี่ยนแปลงทุนจด

ทะเบียนและทุนช�าระแล้วของบริษัท เป็นทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้วจ�านวน 376,460,964 

บาท ซึ่งแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 342,237,240 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.10 บาท บริษัท

จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นและทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย์ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2556
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 23.2 การออกใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 ที่จัดสรร 

  ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (TCMC-W1)
 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 มี

มติให้ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 

(TCMC-W1) ประเภทระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้ โดยไม่คิดค่าตอบแทนในอัตราส่วนหุ้น

สามัญเดิม 2 หุ้นต่อ 1 หน่วยใบส�าคัญแสดงสิทธิ รายละเอียดของใบส�าคัญแสดงสิทธิมีดังนี้

วันที่ให้สิทธิ วันที่ 26 สิงหาคม 2556

วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน วันที่ 17 กันยายน 2556

จ�านวนหน่วย 171,110,775 หน่วย

อายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิ 3 ปีนับจากวันที่ออกและเสนอขายใบส�าคัญ 

 แสดงสิทธิ

ระยะเวลาการใช้สิทธิ วันท�าการสุดท้ายของทุกไตรมาส ทั้งนี้วัน 

 ก�าหนดการใช้สิทธิครั้งแรกคือ วันท�าการสุดท้าย 

 ของเดือนมีนาคม 2557 ซึ่งตรงกับวันที่ 31  

 มีนาคม 2557 และวันก�าหนดการใช้สิทธิครั้ง 

 สุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบส�าคัญแสดงสิทธิมีอายุ 

 ครบ 3 ปีนับจากวันที่ออกและเสนอขายใบ 

 ส�าคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวันที่ 26 สิงหาคม  

 2559

ราคาการใช้สิทธิ 2 บาทต่อหุ้น

อัตราการใช้สิทธิ 1:1

 ทั้งนี้จ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายเดิมมีจ�านวน 171,118,620 หน่วย ต่อมาได้มีการถูก

ยกเลิกจ�านวน 7,845 หน่วย ดังนั้นจึงคงเหลือใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมรวมจ�านวน 

171,110,775 หน่วย

 23.3 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
 ตามมตทิีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัครัง้ที ่1/2556 เมือ่วนัที ่9 สงิหาคม 2556 มมีตใิห้เพิม่

ทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมมูลค่า 376,460,964.00 บาท เป็น 564,691,446.00 บาท โดย

การออกหุ้นสามัญจ�านวน 171,118,620 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.10 บาทเพื่อรองรับการใช้

สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามที่

กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 23.2 บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556
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24. การจัดสรรก�าไรสะสม

ส�ารองตามกฎหมาย
 ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด ซึ่งก�าหนดให้บริษัทต้องจัดสรรส�ารองตาม

กฎหมายด้วยจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิประจ�าปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) 

จนกว่าส�ารองนี้จะมียอดเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนส�ารองดังกล่าวจะน�าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่

ได้

การจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินก�าไรส�าหรับผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2555

 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีของบริษัทครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 มีมติให้จ่าย

เงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นส�าหรับผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 

20,534,234.40 บาท และจัดสรรก�าไรเป็นทุนส�ารองตามกฎหมายจ�านวน 7,312,506.00 บาท โดยบริษัทก�าหนดราย

ชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 เมษายน 2556 ซึ่ง

บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2556

25. ส่วนงานด�าเนินงาน
 บริษัทและบริษัทย่อยด�าเนินธุรกิจหลักในส่วนงานด�าเนินงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือการ

ผลิตและจ�าหนา่ยพรมทอมือและพรมทอด้วยเครื่องจักรรวมทั้งวสัดุรองพรม ซึ่งผลการด�าเนนิงานได้รับการ

สอบทานอย่างสม�่าเสมอโดยผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนินงานซึ่งก็คือกรรมการผู้จัดการ เพื่อใช้

ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทและบริษัทย่อย

ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานด�าเนินงานโดยใช้เกณฑ์ผลก�าไรหรือขาดทุนของส่วนงานด�าเนินงาน

ซึ่งเป็นเกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดก�าไรหรือขาดทุนจากการด�าเนินงานในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ ก�าไร

จากการด�าเนนิงาน และสนิทรพัย์ทัง้หมดทีแ่สดงอยูใ่นงบการเงนิจงึถอืเป็นการรายงานตามส่วนงานด�าเนนิ

งานแล้ว 

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์
 รายได้จากการขายและบริการของบริษัทและบริษัทย่อยแยกตามเขตภูมิศาตร์ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุปได้ดังนี้ 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของบริษัทและบริษัทย่อยแยกตามเขตภูมิศาตร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 

2555 จ�านวน 657,765,683.04 บาทและ 617,077,672.85 บาท ตามล�าดับ เป็นสินทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย

ทั้งหมด

 บาท

  งบการเงินรวม

 2556 2555

ประเทศไทย 349,181,237.54  343,045,123.49

สหราชอาณาจักร 102,415,508.63  125,607,287.04

สหรัฐอเมริกา 68,185,397.18  62,803,231.81

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 47,391,607.13  61,165,231.42

อื่นๆ 138,866,594.54  164,903,053.27

    รวม 706,040,345.02  757,523,927.03
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 บาท

  งบการเงินรวม

            ประเภทของลูกค้า 2556 2555

ผลิตพรมในต่างประเทศ 54,438,488.68  88,290,422.45

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่
 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและบริการจากลูกค้ารายใหญ่ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 

2556 และ 2555 สรุปได้ดังนี้ 

26. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
  บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สินทรัพย์  

 หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งของบริษัทและบริษัทย่อยเกิดขึ้นจากรายการกับบุคคลหรือ 

 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีรายการ 

 บัญชีกับบริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วย 

  ลักษณะ

 ประเภทธุรกิจ ความสัมพันธ์

บริษัท ยูไนเต็ด คาร์เปท แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด ผลิตและจ�าหน่ายพรม บริษัทย่อย

บริษัท รอยัลไทยอินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด จ�าหน่ายพรม บริษัทย่อย

บริษัท เพรสซิเด้นท์โฮเต็ลและทาวเวอร์ จ�ากัด โรงแรม ผู้ถือหุ้นของบริษัท

  และกรรมการร่วมกัน

บริษัท ที.ซี.เอช. ซูมิโนเอะ จ�ากัด  ผลิตและจ�าหน่ายพรม ผู้ถือหุ้นและกรรมการ

  กลุ่มเดียวกัน

Philippines Carpet Manufacturing Corp., ผลิตและจ�าหน่าย ผู้ถือหุ้นของบริษัท

 ไหมพรม  

Royal Thai L.L.C. (ประเทศอาหรับอิมิเรตส์) จ�าหน่ายสินค้า ผู้ถือหุ้นของบริษัท

 ประเภทพรม  

Depa Interiors L.L.C. โรงแรม, พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัและ

 คมนาคม และอื่นๆ กรรมการร่วมกัน (จนถึง 

  วันที่ 11 มีนาคม 2556)

Depa Ltd. (UAE) โรงแรม, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์,  บริษัทย่อยของ 

 คมนาคม และอื่นๆ Depa Interiors L.L.C. 

Depa Dubai โรงแรม, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์,  บริษัทย่อยของ 
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 คมนาคม และอื่นๆ Depa Interiors L.L.C.

Dragoni International L.L.C. โรงแรม, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์,  บริษัทย่อยของ

 คมนาคม และอื่นๆ Depa Interiors L.L.C.

Decorative Carpet, Inc. (ประเทศสหรัฐอเมริกา) รับตกแต่งภายใน มีผู้ถือหุ้นรายเดียวกัน

  กับบริษัทย่อย

Erawan Holding L.L.C. (ประเทศสหรัฐอเมริกา) รับตกแต่งภายใน เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อย

ในไตรมาส 1/2556 Depa Interiors L.L.C. ได้จ�าหน่ายหุ้นทั้งหมดที่ถือในบริษัท

 บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการก�าหนดราคาระหว่างกันดังนี้

  การขายสินค้า
 สินค้าที่ขายให้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปและใกล้เคียงกับราคาตลาด

 การรับจ้าง
 ค่ารบัจ้างทีค่ดิจากบคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนัค�านวณจากอตัราตามทีต่กลงร่วมกนัตามทีร่ะบใุนสญัญา

 ค่าเช่าและบริการ
 ค่าเช่าและบรกิารทีค่ดิจากบคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนัค�านวณจากอตัราตามทีต่กลงร่วมกนัตามทีร่ะบุ

ในสัญญา

 ดอกเบี้ยรับ/ดอกเบี้ยจ่าย 
 ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายที่คิดจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามราคาตลาด

 การซื้อสินค้า
 สนิค้าทีซ่ือ้จากบคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนัเป็นไปตามเงือ่นไขการค้าทัว่ไปและใกล้เคยีงกบัราคาตลาด

 รายการค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร
 รายจ่ายต่างๆ ที่จ่ายแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อการด�าเนินกิจการและการบริหารของบริษัท เป็นไปตาม

เงื่อนไขปกติทั่วไปที่ก�าหนดไว้ในการด�าเนินกิจการ

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 กบับคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั ประกอบด้วย
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สินทรัพย์      
ลูกหนี้การค้า       
 บริษัทย่อย      
 
   บริษัท ยูไนเต็ด คาร์เปท แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด - - 7,021,025.43 7,595,272.09
   บริษัท รอยัลไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด - - 43,980,189.72 32,424,512.95
   - - 51,001,215.15 40,019,785.04
 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน    
    Decorative Carpet Inc.  3,844,314.10 3,227,362.55 - -
    Depa Ltd. (UAE) - 8,580,031.98 - 8,580,031.98
    Dragoni International L.L.C. - 1,305,437.31 - 1,305,437.31
   3,844,314.10 13,112,831.84 - 9,885,469.29
   3,844,314.10 13,112,831.84 51,001,215.15 49,905,254.33
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น       
    บริษัทย่อย      
บริษัท ยูไนเต็ด คาร์เปท แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด - - 2,550,000.00* 2,550,000.00*
ลูกหนี้อื่น      
  บริษัทย่อย      
   บริษัท ยูไนเต็ด คาร์เปท แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด - - 14,950.69 17,731.23
   บริษัท รอยัลไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด - - 940,023.63 689,267.13
   Royal Thai L.L.C. 2,295,453.69 - 2,295,453.69 - 
   2,295,453.69 - 3,250,428.01 706,998.36

                  บาท
                งบการเงินรวม                 งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2556 2555 2556 2555
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หนี้สิน      
เจ้าหนี้การค้า       
 บริษัทย่อย      
   บริษัท ยูไนเต็ด คาร์เปท แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด - - 6,541,091.97 217,926.90
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า    
   บริษัทย่อย      
    บริษัท รอยัลไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด - - 2,178,447.21 14,800,354.81
เงินกู้ยืมระยะสั้น       
    บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน    
  Erawan Holding L.L.C. 950,000.00 950,000.00 - -
  ผู้ถือหุ้นรายอื่น  1,500,000.00 1,500,000.00 - -
    2,450,000.00* 2,450,000.00* - -
เจ้าหนี้อื่น     
   บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้อง     
  บริษัท รอยัลไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด - - 192,962.00 41,190.95
  Erawan Holding L.L.C. 27,694.41 25,130.75 - -
  ผู้ถือหุ้นรายอื่น  8,794.44 10,430.13 - -
    36,488.85 35,560.88 192,962.00 41,190.95
เงินกู้ยืมระยะยาว       
   บุคคลที่เกี่ยวข้อง      
  กรรมการ  - 3,000,000.00** - -
  หัก ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี - (3,000,000.00) - -
  สุทธิ  - - - -

                  บาท
                งบการเงินรวม                 งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2556 2555 2556 2555

บริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้ถือหุ้นในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน ครบก�าหนดแล้ววันที่ 15 กันยายน 2556 

มอีตัราดอกเบีย้ร้อยละ 2.35 ต่อปี และท�าการเปลีย่นตัว๋สญัญาใช้เงนิฉบบัใหม่ครบก�าหนดวนัที ่15 กนัยายน 

2557 โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 ต่อปี

บริษัทย่อยกู้ยืมเงินระยะยาวในรูปตั๋วสัญญาใช้เงินจากกรรมการ มีก�าหนดระยะเวลาจ่ายช�าระคืน 10 งวด 

ทุกๆ 4 เดือน ครบก�าหนดจ่ายช�าระงวดแรกวันที่ 30 มีนาคม 2553 งวดสุดท้ายวันที่ 30 มีนาคม 2556 

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 บริษัทย่อยได้ท�าสัญญาขยายระยะเวลาการช�าระหนี้ที่เหลือจ�านวน 4 ล้านบาท 

ออกไป โดยมีก�าหนดระยะเวลาจ่ายช�าระคืน 4 งวด ทุกๆ 4 เดือน งวดละ 1,000,000.00 บาท เริ่มต้น

งวดแรกวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 งวดสุดท้ายวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 เงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวมี

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MOR ต่อปี อ้างอิงจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง

*

**
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 รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

และ 2555 ประกอบด้วย

ขายสินค้า      
  บริษัทย่อย      
  บริษัท ยูไนเต็ด คาร์เปท แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด - - 14,777,749.40 11,696,785.73
  บริษัท รอยัลไทย อินเตอร์แนชั่นแนล จ�ากัด - - 273,275,887.82 109,141,609.46
   - - 288,053,637.22 120,838,395.19
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน    
  Decorative carpet Inc. 20,417,197.52 28,758,332.10 - -
  บริษัท เพรสซิเด้นท์โฮเต็ลและทาวเวอร์ จ�ากัด - 404,495.06 - 404,495.06
  Depa Ltd.  4,595,708.49 16,809,294.47 4,595,708.49 16,809,294.47
  Dragoni International L.L.C. 5,587,409.71 7,659,783.10 5,587,409.71 7,659,783.10
   30,600,315.72 53,631,904.73 10,183,118.20 24,873,572.63
   30,600,315.72 53,631,904.73 298,236,755.42 145,711,967.82
รายได้จากการรับจ้าง    
บริษัทย่อย     
  บริษัท ยูไนเต็ด คาร์เปท แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด - - 5,040,365.90 4,416,470.30
รายได้อื่น      
 บริษัทย่อย      
  บริษัท ยูไนเต็ด คาร์เปท แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด - - 57,144.46 33,402.07
  บริษัท รอยัลไทย อินเตอร์แนชั่นแนล จ�ากัด - - 9,035,176.35 1,938,269.34
   - - 9,092,320.81 1,971,671.41
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน    
  Decorative carpet Inc. 5,060,846.39 5,722,504.24 - -
   5,060,846.39 5,722,504.24 9,092,320.81 1,971,671.41
 

                  บาท
                งบการเงินรวม                 งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2556 2555 2556 2555
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ต้นทุนขาย (ค่าซื้อสินค้าและค่าจ้างทอพรม)     
   บริษัทย่อย      
บริษัท ยูไนเต็ด คาร์เปท แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด - - 17,578,649.01 18,973,417.67
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร     
  กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     
 Royal Thai L.L.C.  9,177,927.32 10,337,562.56 9,177,927.32 10,337,562.56

ค่าตอบแทนผู้บริหารส�าคัญ ***     
 ผลประโยชน์ระยะสั้น 23,033,318.33 22,477,571.95 21,385,958.33 20,037,731.95
 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 1,108,299.00 964,597.00 1,039,073.00 904,372.00
 ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 673,651.00 767,379.00 673,651.00 767,379.00
   24,815,268.33 24,209,547.95 23,098,682.33 21,709,482.95
ดอกเบี้ยจ่าย      
บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน     
 Erawan Holding L.L.C. 21,288.66 12,434.59 - -
 ผู้ถือหุ้นรายอื่น  170,987.19 371,281.51 - -
   192,275.85 383,716.10 - -
ซื้อสินทรัพย์      
  บริษัทย่อย      
 บริษัท ยูไนเต็ด คาร์เปท แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด - - 329,000.00 600,000.00

                  บาท
                งบการเงินรวม                 งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2556 2555 2556 2555

***  ค่าตอบแทนผู้บริหาร

  ค่าตอบแทนผู้บริหารนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วยค่าตอบแทนที่

เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน และผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอื่น ทั้งนี้ผู้บริหาร

ของบริษัทหมายถึงบุคคลที่ก�าหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ ผู้

ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา
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27. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
 รายละเอียดของข้อมูลเพิ่มเติมค่าใช้จ่ายตามลักษณะส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 

2555 มีดังนี้

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส�าเร็จรูป     
   และงานระหว่างท�า 15,427,325.45 (28,807,739.41) 16,211,735.46 (30,282,638.21)
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 250,727,268.06 260,068,176.00 226,175,406.17 219,417,374.99
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี 25,137,778.65 20,133,423.31 22,893,005.32 17,253,590.34
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 180,197,721.96 198,683,165.22 146,442,350.44 159,456,042.88
ค่าตอบแทนกรรมการผู้บริหาร 24,815,268.33 24,209,547.95 23,098,682.33 21,709,482.95
ขาดทุนจากการตัดจ�าหน่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม     
         (หมายเหตุ 8) 13,302,599.55 - 13,302,599.55 -

                  บาท
                งบการเงินรวม                 งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2556 2555 2556 2555
  (ปรับปรุงใหม่)   (ปรับปรุงใหม่)

28. ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้

28.1 ส่วนประกอบหลักของค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
  ส่วนประกอบหลักของค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31  

 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย 

ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ที่แสดงอยุ่ในก�าไรขาดทุน :    
  ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน :    
   ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับปี 10,328,057.92 4,093,697.83 7,927,274.11 2,453,235.80

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :     
  การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว     
   ที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกและที่กลับรายการ (729,944.50) 51,978,307.02 (561,572.00) 51,586,328.02
การปรับมูลค่าภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการ     
   เปลี่ยนแปลงของอัตราภาษี - 736,098.43 - 713,187.67
   รวม  9,598,113.42 56,808,103.28 7,365,702.11 54,752,751.49
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบของก�าไรขาดทุน     
  เบ็ดเสร็จอื่น :      
   ภาษิเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ     
   ก�าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์     
        ประกันภัย  223,633.40 - 34,727.40 -
   การตีมูลค่าที่ดินใหม่ 2,400,000.00 - 2,400,000.00 -
        รวม  2,623,633.40 - 2,434,727.40 -

                  บาท
                งบการเงินรวม                 งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2556 2555 2556 2555
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28.2 การกระทบยอดระหว่างจ�านวนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้และผล  

คูณของก�าไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้
 การกระทบยอดระหว่างจ�านวนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้และผลคูณของก�าไรทางบัญชีกับ

อัตราภาษีที่ใช้ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุปได้ดังนี้

ก�าไร (ขาดทุน) ทางบัญชีส�าหรับปี 30,789,609.38 370,594,594.29 30,905,373.13 361,484,617.02
อัตราภาษีที่ใช้ (%)  20% 23% 20% 23%
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ค�านวณตามอัตราภาษีที่ใช้ 6,157,921.88 85,236,756.69 6,181,074.63 83,141,461.91
รายการกระทบยอด      
  ผลกระทบทางภาษีของค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถน�ามาหักใน     
   การค�านวณก�าไรทางภาษี     
   - ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการค�านวณ     
   ก�าไรทางภาษี  3,575,624.33 4,061,205.69 3,515,579.40 2,956,438.52
ผลกระทบทางภาษีของรายได้ที่ไม่ต้องน�ามาค�านวณ     
   ก�าไรทางภาษี      
   - รายได้เงินชดเชยจากการประกันความเสียหายส่วนที่     
เกินมูลค่าความเสียหายของสินทรัพย์ถาวร - (31,118,702.38) - (31,045,927.71)
   - รายได้เงินปันผลที่ได้รับยกเว้น - - (2,400,000.00) -
   - อื่นๆ  - (1,170,934.14) - (1,074,560.00)
รายการปรับมูลค่าภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการ     
   เปลี่ยนแปลงของอัตราภาษี - 736,098.43 - 713,187.67
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้บันทึกในงวดก่อนแต่น�ามาใช้ลด     
   ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน (106,802.78) (1,037,306.35) - -
อื่นๆ  (28,630.01) 100,985.34 69,048.08 62,151.10
รวมรายการกระทบยอด 3,440,191.54 (28,428,653.41) 1,184,627.48 (28,388,710.42)
รวมค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้  9,598,113.42 56,808,103.28 7,365,702.11 54,752,751.49

                  บาท
                งบการเงินรวม                 งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2556 2555 2556 2555
  (ปรับปรุงใหม่)   (ปรับปรุงใหม่)

การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
  เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการปรับลดอัตราภาษีเงินได้

นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ 30 ของก�าไรสุทธิ เป็นอัตราร้อยละ 23 ของก�าไรสุทธิส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2555 

ที่สิ้นสุดในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และอัตราร้อยละ 20 ของก�าไรสุทธิส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ม

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีผลขาดทุนทางภาษีสะสมตั้งแต่ปี 2553 - 2554 

ที่ยังไม่ได้ใช้เป็นจ�านวนเงินประมาณ 7.31 ล้านบาท ซึ่งบริษัทย่อยดังกล่าวไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด

บญัชจีากผลขาดทนุทางภาษดีงักล่าว เนือ่งจากยงัมคีวามไม่แน่นอนว่าบรษิทัย่อยจะมกี�าไรทางภาษเีพยีงพอต่อการน�า

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาใช้ประโยชน์
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28.3 การกระทบยอดระหว่างอัตราภาษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ยและอัตราภาษีที่ใช้
  การกระทบยอดระหว่างอัตราภาษีแท้จริงถัวเฉลี่ยและอัตราภาษีที่ใช้ ส�าหรับปี 

 สิ้นสุดวันที่    31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุปได้ดังนี้

  จ�านวนภาษี (บาท) อัตราภาษี (%) จ�านวนภาษี (บาท) อัตราภาษี (%)
ก�าไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับงวด 30,789,609.38  370,594,594.29  
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่ใช้ 6,157,921.88 20.00 85,236,756.69 23.00
รายการกระทบยอด 3,440,191.54 11.17 (28,428,653.41) (7.76)
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ย 9,598,113.42 31.17 56,808,103.28 15.33

  จ�านวนภาษี (บาท) อัตราภาษี (%) จ�านวนภาษี (บาท) อัตราภาษี (%)
ก�าไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับงวด 30,905,373.13  361,484,617.02  
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่ใช้ 6,181,074.63 20.00 83,141,461.91 23.00
รายการกระทบยอด 1,184,627.48 3.83 (28,388,710.42) (7.85)
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ย 7,365,702.11 23.83 54,752,751.49 15.15

   งบการเงินรวม
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2556    2555
                                                                                        (ปรับปรุงใหม่)

   การเงินเฉพาะกิจการ
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2556    2555
                                                                                        (ปรับปรุงใหม่)

29. ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
  ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�านวณโดยการหารก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปีด้วยจ�านวนหุ้น 

 สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักที่ออกและเรียกช�าระแล้วในระหว่างปี

  จ�านวนภาษี (บาท) อัตราภาษี (%) จ�านวนภาษี (บาท) อัตราภาษี (%)
ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ (บาท) 21,185,505.96 313,092,224.34 23,539,671.02 306,731,865.53
จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก (หุ้น) 342,237,240 342,237,240 342,237,240 342,237,240
ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน  (บาทต่อหุ้น) 0.06 0.91 0.07 0.90

   บาท
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2556 2555 2556 2555                                                                                       
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)
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 เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบงบการเงิน บริษัทได้ค�านวณก�าไรต่อหุ้น ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2555 ขึ้นใหม่ โดยใช้จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักที่ถือเสมือนว่าได้ท�าการเปลี่ยนแปลง

มลูค่าหุน้ทีต่ราไว้และจ�านวนหุน้สามญัทีอ่อกและเรยีกช�าระแล้ว โดยให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงมลูค่า

หุน้ทีต่ราไว้และจ�านวนหุน้สามญัทีอ่อกและเรยีกช�าระแล้วตามทีก่ล่าวไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิข้อ 

23.1

30. เครื่องมือทางการเงิน

 30.1 การบริหารความเสี่ยง
 บรษิทัและบรษิทัย่อยบรหิารความเสีย่งทางการเงนิทีอ่าจเกดิขึน้ในสนิทรพัย์ทางการเงนิและหนีส้นิ

ทางการเงนิตามปกตธิรุกจิ โดยใช้ระบบการจดัการและการควบคมุภายในองค์กรโดยทัว่ไป และไม่ได้ประกอบ

ธุรกรรมตราสารอนุพันธ์ทางการเงินใด ๆ เพื่อการค้าหรือการเก็งก�าไร

30.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
 บรษิทัและบรษิทัย่อยมคีวามเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้เนือ่งจากมเีงนิฝากสถาบนัการเงนิ เงนิเบกิเกนิ

บญัช ีเงนิกูย้มืระยะสัน้และเงนิกูย้มืระยะยาว ทัง้นีส้นิทรพัย์และหนีส้นิทางการเงนิส่วนใหญ่มอีตัราดอกเบีย้

ทีป่รบัขึน้ลงตามอตัราตลาดหรอืมอีตัราดอกเบีย้คงทีซ่ึง่ใกล้เคยีงกบัอตัราตลาดในปัจจบุนั อย่างไรกต็ามกลุม่

บริษัทเชื่อว่าความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคตจะไม่ส่งผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อ

ผลการด�าเนนิงานและกระแสเงนิสดของกจิการ บรษิทัและบรษิทัย่อยมไิด้ใช้ตราสารอนพุนัธ์ทางการเงนิอืน่

เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ส�าคัญสามารถจัดตามประเภท

อัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 189,078,901.63 - 2,603,191.34 191,682,092.97
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - 143,861,820.93 143,861,820.93
ตั๋วแลกเงินและเงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน 1,640,000.00 - - 1,640,000.00
หนี้สินทางการเงิน      
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น     
จากสถาบันการเงิน  64,872,361.71 - - 64,872,361.71
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - 68,629,232.40 68,629,232.40
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 59,322,423.02 - - 59,322,423.02
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - 36,317,715.81 - 36,317,715.81

 บาท
 งบการเงินรวม
 ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
 อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย ไม่มี รวม
 ปรับขึ้นลง คงที่ อัตราดอกเบี้ย  
 ตามอัตราตลาด 
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สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 182,590,589.98 - 2,312,890.04 184,903,480.02
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - 123,086,668.36 123,086,668.36
หนี้สินทางการเงิน      
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระสั้นจากสถาบันการเงิน 47,686,625.27 - - 47,686,625.27
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - 68,088,529.66 68,088,529.66
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 59,322,423.02 - - 59,322,423.02
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - 36,317,715.81 - 36,317,315.81

 บาท
 งบการเงินเฉพาะกิจการ
 ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
 อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย ไม่มี รวม
 ปรับขึ้นลง คงที่ อัตราดอกเบี้ย  
 ตามอัตราตลาด 

30.3 ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ
 บรษิทัและบรษิทัย่อยมคีวามเสีย่งด้านการให้สนิเชือ่ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัลกูหนีก้ารค้า ฝ่ายบรหิารควบคมุ

ความเสี่ยงนี้โดยการก�าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้น บริษัทและ

บริษัทย่อยไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระส�าคัญจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ดังกล่าว นอกเหนือ

ไปจากที่ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้ว

30.4 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 
 บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากบริษัทและ

บริษัทย่อยมียอดขายส่งออกเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ในระหว่างงวดเฉพาะบริษัทได้เข้าท�าสัญญาซื้อเงิน

ตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นจากการรับช�าระหนี้จาก

ลูกหนี้ขายส่งออก

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่เปิดสถานะมีจ�านวนที่

ต้องได้รับช�าระและอัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาดังนี้
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บริษัทย่อย      
เงินเหรียญสหรัฐ วันที่ 10 มกราคม 2557  73,406.82 31.600240 2,319,673.13
  วันที่ 27 มกราคม 2557  100,000.00 31.190100 3,119,010.00
  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557  50,000.00 32.017500 1,600,875.00
  วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557  50,000.00 32.276000 1,613,800.00
  วันที่ 12 มีนาคม 2557  29,361.40 32.349645 949,830.87
  วันที่ 6 มิถุนายน 2557  50,000.00 32.400978 1,620,048.90
  วันที่ 20 มิถุนายน 2557  24,872.96 32.710260 813,600.99
  วันที่ 23 มิถุนายน 2557  100,000.00 32.954800 3,295,480.00
       15,332,318.89 

   จ�านวนเงินตรา อัตราแลกเปลี่ยน จ�านวนเงิน 
 สกุลเงินรวม วันที่สัญญาครบก�าหนด ต่างประเทศ ตามสัญญา (บาท)  
    (บาท) 

เฉพาะบริษัท      
เงินเหรียญสหรัฐ วันที่ 28 มีนาคม 2556    100,000.00  31.140000 3,114,000.00 
  วันที่ 1 เมษายน 2556  100,000.00  31.010000 3,101,000.00 
  วันที่ 1 เมษายน 2556        100,000.00  31.265052 3,126,505.20 
  วันที่ 3 เมษายน 2556        100,000.00  31.169966 3,116,996.60 
  วันที่ 7 พฤษภาคม 2556        200,000.00  31.039600 6,207,920.00 
      18,666,421.80 

   จ�านวนเงินตรา อัตราแลกเปลี่ยน จ�านวนเงิน 
 สกุลเงินรวม วันที่สัญญาครบก�าหนด ต่างประเทศ ตามสัญญา (บาท)  
    (บาท) 

 วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่เปิดสถานะมีจ�านวนที่ต้อง

ได้รับช�าระและอัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาดังนี้

30.5 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
 บรษิทัมกีารควบคมุความเสีย่งจากการขาดสภาพคล่อง โดยการรกัษาระดบัของเงนิสดและรายการ

เทยีบเท่าเงนิสดให้เพยีงพอต่อการด�าเนนิงานของบรษิทั รวมทัง้จดัหาวงเงนิสนิเชือ่ระยะสัน้จากสถาบนัการ

เงินต่าง ๆ เพื่อส�ารองในกรณีที่มีความจ�าเป็นและเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสด

30.6 มูลค่ายุติธรรม
 ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่แสดงไว้ในงบการเงินมีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้น

ลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อว่า

มลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัย์และหนีส้นิทางการเงนิดงักล่าวจะไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระส�าคญักบัมลูค่าตาม

บัญชี
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31. ภาระผูกพัน

31.1 บริษัทได้ท�าสัญญารับบริการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง (Royal Thai L.L.C)  

 ในต่างประเทศ โดยบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว จะต้องให้บริการในด้านการบริหาร 

 การตลาดในเขตตะวันออกกลางได้แก่ (1) รายงานศักยภาพการลงทุน (2) การรายงาน 

 ศักยภาพของโอกาสและช่องทางของการขาย (3) การนัดหมายและจัดการประชุมกับ 

 พนักงานในฐานะตัวแทนของบริษัทเกี่ยวกับศักยภาพของโอกาสและช่องทางของ 

 การขาย และ (4) การพบปะและเยี่ยมเยียนลูกค้าที่จ�าเป็น

  ในสัญญาก�าหนดให้บริษัทต้องจ่ายช�าระค่าธรรมเนียมการบริการเป็นรายเดือน  

 เดือนละ 10,000.00 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา สัญญามีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม  

 2553 สิ้นสุดสัญญาในวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และต่อสัญญาอัตโนมัติครั้งละ 1 ปี

  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป ปรับอัตราค่าบริการเป็นเดือนละ  

 18,250.00 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

31.2 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 บริษัทได้ท�าสัญญาว่าจ้างโครงการปรับปรุงระบบบ�าบัด 

 น�้าเสียกับบริษัทแห่งหนึ่งมูลค่าโครงการตามสัญญา จ�านวนเงินรวม 10.38 ล้านบาท  

 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทจ่ายช�าระเงินค่างวดรวมเป็นจ�านวน 6.10  

 ล้านบาท และคงค้างภาระผูกพันตามสัญญา เป็นจ�านวนเงิน 4.28 ล้านบาท

31.3 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552 บริษัทย่อยได้ท�าสัญญาเช่าอาคารโรงงานกับบริษัทแห่ง 

 หนึ่ง สัญญามีระยะเวลา 3 ปี โดยมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 สิ้นสุด 

 สัญญาในวันที่ 31 ธันวาคม 2554  และขยายระยะเวลาออกไปอีก 6 เดือน สิ้นสุด 

 วันที่ 30 มิถุนายน 2555โดยเช่าพื้นที่อาคารโรงงานเพิ่มขึ้นอีกจากสัญญาเดิม บริษัท 

 ย่อยต้องช�าระค่าเช่าเป็นเงินรวม 612,000.00 บาทต่อเดือน

  เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 บริษัทได้ท�าสัญญาเช่าอาคารโรงงานใหม่กับบริษัท 

 แห่งหนึ่ง สัญญามีระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 สิ้นสุดสัญญาในวัน 

 ที่ 31 พฤษภาคม 2558 บริษัทต้องช�าระค่าเช่าในปีที่หนึ่งจ�านวน 375,000.00 บาท  

 ต่อเดือน ในปีที่สองและปีที่สามจ�านวน 425,000.00 บาทต่อเดือน บริษัทบันทึกรับรู ้ 

 ค่าเช่าเป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรง

31.4 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2556 บริษัทได้ท�าสัญญาซื้อขายหุ้นในบริษัท ที.ซี.เอช. ซูมิโนเอะ  

 จ�ากัด กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทดังกล่าว ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมี 

 ภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าหุ้นเป็นจ�านวนเงิน 162.18 ล้านบาท
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32. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า

32.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินที่อาจจะเกิด 

 ขึ้นจากหนังสือค�้าประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์หลายแห่งเพื่อค�้าประกันการขาย 

 สินค้าและค�้าประกันสัญญาเช่า เป็นจ�านวนเงิน 10.18 ล้านบาท 0.23 ล้านดอลลาร์ 

 สหรัฐอเมริกา และ 28.07 ล้านบาท 0.42 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ตามล�าดับ  

 (เฉพาะบริษัทเป็นจ�านวนเงิน 2.95 ล้านบาท 0.23 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาและ 17.81  

 ล้านบาท 0.42 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ตามล�าดับ

32.2  บริษัทย ่อยมีหนังสือค�้ าประกันที่ออกโดยสถาบันการเงินเพื่อค�้ าประกันการเช ่า  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 จ�านวนเงิน 3.5 ล้านบาท 

33. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
 ในวันที่ 2 มกราคม 2557 บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นของบริษัท ที.ซี.เอช. ซูมิโนเอะ จ�ากัดโดยการซื้อหุ้น

จากผู้ถอืหุ้นเดมิ (ซึ่งเป็นกรรมการหรือมกีรรมการร่วมกนักับบรษิัท บุคคลทีเ่กีย่วข้องกับกรรมการของบรษิทั 

และเป็นผู้ถือหุ้นหรือมีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท) จ�านวน 12,475,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.90 

ของหุน้ทีจ่�าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบรษิทัดงักล่าว ในราคาหุน้ละ 13 บาท รวมเป็นจ�านวนเงนิ 162,175,000 

บาท และบรษิทัได้แต่งตัง้คณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารเข้าไปบรหิารบรษิทัดงักล่าวท�าให้บรษิทัมอี�านาจ

ควบคุมบริษัทดังกล่าว ดังนั้นบริษัท ที.ซี.เอช.ซูมิโนเอะ จ�ากัด จึงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยและรวมอยู่ในการ

จัดท�างบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 เป็นต้นไป ทั้งนี้การเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวนี้

เป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2556 ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 โดยมีวัตถุประสงค์

ของการลงทุนเพื่อเป็นการลงทุนในกิจการที่มีศักยภาพในการแข่งขัน เนื่องจากบริษัท ที.ซี.เอช. ซูมิโนเอะ 

จ�ากัด เป็นหนึ่งในผู้ผลิตและจ�าหน่ายสิ่งทอและพรมส�าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์รายใหญ่ที่มีชื่อเสียงเป็น

ที่รู้จักในอุตสาหกรรม

 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาของบริษัท ที.ซี.เอช.ซูนิโนเอะ จ�ากัด ณ วัน

ที่ซื้อมีดังนี้
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  บาท

สินทรัพย์  
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 48,325,679

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 177,880,179

 สินค้าคงเหลือ 131,613,631

 ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน 42,448,768

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 4,965,761

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 418,556,783

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 15,575,241

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 5,068,050

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 1,844,855

หนี้สิน  

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 320,000,000

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 133,049,419

 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 23,720,297

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 1,959,107

 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 72,430,582

 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 12,131,347
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  บาท

สินทรัพย์สุทธิ 282,988,195

หัก ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม (141,777,086)

ส่วนของสินทรัพย์สุทธิจากการซื้อ 141,211,109

ค่าความนิยม 20,963,891

สิ่งตอบแทนในการซื้อ - เงินสดจ่าย 162,175,000

หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทที่ซื้อ (48,325,679)

กระแสเงินสดจ่ายในการซื้อกิจการ - สุทธิจาก 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ได้รับ 113,849,321

 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินใช้งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งเป็นวันที่ที่

ใกล้เคียงที่สุดกับวันซื้อกิจการ 

 ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัทอยู่ระหว่างการค�านวณหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้

และหนี้สินที่รับมาและการปันส่วนต้นทุนการรวมธุรกิจ ดังนั้น ค่าความนิยมดังกล่าวข้างต้นอาจจะจ�าเป็น

ต้องปรับปรุงให้ถูกต้องตามมูลค่ายุติธรรมและผลการปันส่วนต้นทุนการรวมธุรกิจ เมื่อการค�านวณหามูลค่า

ยตุธิรรมแล้วเสรจ็ นอกจากนีม้ลูค่าตามบญัชตีามทีแ่สดงข้างต้นนีเ้ป็นข้อมลูทีจ่ดัท�าโดยฝ่ายบรหิารของบรษิทั

ย่อยและอยู่ในระหว่างการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น

34. รายได้เงินชดเชยจากการประกันความเสียหายจากบริษัทประกันภัย
 ในปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อยได้รับการยืนยันการชดใช้และช�าระค่าสินไหมทดแทน 

จากบริษัทประกันภัยจากผลกระทบจากเหตุการณ์น�้าท่วมใหญ่ในปี 2554 เป็นจ�านวนเงิน 357.38  

ล้านบาท (เฉพาะบริษัทเป็นจ�านวนเงิน 350.38 ล้านบาท) บริษัทและบริษัทย่อยได้รับช�าระ 

โดยครบถ้วนแล้วและได้บันทึกเงินชดเชยจากการประกันความเสียหายจ�านวนดังกล่าวนี้ 

รวมอยู่ในรายได้อื่นในก�าไรขาดทุนส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

35. รายการแก้ไขข้อผิดพลาด
 ในการเสนองบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทได้แก้ไขข้อผิดพลาดของงวด

ก่อนเกีย่วกบัการบนัทกึรายการซือ้เครือ่งจกัรตามสญัญาซือ้เครือ่งจกัรระยะยาว เนือ่งจากไม่ได้บนัทกึรายการ

ตามลักษณะของสัญญาเช่าการเงิน บริษัทจึงปรับปรุงย้อนหลังงบการเงินใหม่เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า มีผลกระทบดังนี้
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 ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ 565,608,309.91 (4,436,294.02) 561,172,015.89 617,279,738.62 (4,189,833.24) 613,089,905.38
 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 263,289.06 40,503,775.96 40,767,065.02 - 41,456,749.30 41,456,749.30
 เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักร 42,959,369.61 (42,959,369.61) - 43,395,660.01 (43,395,660.01) -
 ก�าไร (ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้จัดสรร (155,300,144.56) (1,980,700.37) (157,280,844.93) 158,062,301.94 (2,250,922.53) 155,811,379.41 

    บาท
    งบการเงินรวม
  ณ วันที่ 1 มกราคม 2555   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
 ที่เคยแสดงไว้เดิม ปรับปรุง เพิ่มขึ้น(ลดลง) ปรับปรุงใหม่ ที่เคยแสดงไว้เดิม ปรับปรุง เพิ่มขึ้น(ลดลง) ปรับปรุงใหม่

ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ 551,074,867.80 (4,436,294.02) 546,638,573.78 607,028,593.43 (4,189,833.24) 602,838,760.19
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - 40,503,775.96 40,503,775.96 - 41,456,749.30 41,456,749.30
เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักร 42,959,369.61 (42,959,369.61) - 43,395,660.01 (43,395,660.01) -
ก�าไร (ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้จัดสรร (146,061,861.91) (1,980,700.37) (148,042,562.28) 160,940,225.78 (2,250,922.53) 158,689,303.25

    บาท
    งบการเงินเฉพาะกิจการ
  ณ วันที่ 1 มกราคม 2555   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
 ที่เคยแสดงไว้เดิม ปรับปรุง เพิ่มขึ้น(ลดลง) ปรับปรุงใหม่ ที่เคยแสดงไว้เดิม ปรับปรุง เพิ่มขึ้น(ลดลง) ปรับปรุงใหม่

 ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานตามที่เคยแสดงไว้เดิมข้างต้นนี้เป็นจ�านวนที่ได้มีการค�านวณขึ้นใหม่ตามที่

อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29

36. การอนุมัติงบการเงิน
 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557

• งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 4,019,963.85 24,656.23 4,044,620.08 3,914,631.65 24,656.23 3,939,287.88
ต้นทุนขาย 545,332,189.75 (246,460.78) 545,085,728.97 507,021,881.38 (246,460.78) 506,775,420.60
ต้นทุนทางการเงิน 10,960,273.28 541,339.17 11,501,612.45 9,264,445.80 541,339.17 9,805,784.97
ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.92 (0.01) 0.91 0.90 (0.01) 0.89

    บาท
  งบการเงินรวม    งบการเงินเฉพาะกิจการ
  ณ วันที่ 1 มกราคม 2555   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
 ที่เคยแสดงไว้เดิม ปรับปรุง เพิ่มขึ้น(ลดลง) ปรับปรุงใหม่ ที่เคยแสดงไว้เดิม ปรับปรุง เพิ่มขึ้น(ลดลง) ปรับปรุงใหม่

• งบแสดงฐานะการเงิน



100 รายงานประจ�าปี 2556
บริษัท อุสาหกรรมพรมไทย จ�ากัด (มหาชน)



101รายงานประจ�าปี 2556
บริษัท อุสาหกรรมพรมไทย จ�ากัด (มหาชน)


