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23 กุมภาพันธ์ 2561
เรื่ อง นาส่งการวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ (MD&A) ประจาปี 2560
เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ (MD&A) ประจาปี 2560
บริ ษทั ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จากัด (มหาชน) ได้นาส่งรายงานและงบการเงินประจาปี 2560 สิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพือ่ ให้ผลู ้ งทุนและผูส้ นใจทัว่ ไปทราบผลการดาเนินงาน และฐานะการเงินของบริ ษทั ฯ
ประจาปี 2560 จึงขอนาส่งการวิเคราะห์และคาอธิบายผลการดาเนินงาน โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ทั้งนี้ การวิเคราะห์และคาอธิบายดังกล่าว ควรพิจารณาควบคู่กบั งบการเงิน ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งบริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยให้แก่ผลู ้ งทุนและผูส้ นใจทัว่ ไปทราบแล้ว
จึงเรี ยนมาเพือ่ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
( นางพิมพ์พร โชติรัตนกุล )
กรรมการผูจ้ ดั การ
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บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ จากัด (มหาชน)
การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ (MD&A) ประจาปี 2560
ผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของบริ ษทั สาหรับปี 2560 ตามงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วน
ได้เสีย สามารถวิเคราะห์และอธิบาย ได้ดงั ต่อไปนี้
1. ภาพรวมของการดาเนินธุรกิจและการเปลีย่ นแปลงที่มีนัยสาคัญ (Overview)
บริ ษทั ฯ ดาเนินธุรกิจสิ่งทอ โดยมีโรงงานปั่ นด้าย และโรงงานทอผ้า สาหรับการผลิตผ้าทอ ตามคาสัง่ ซื้อ ทั้ง
ผ้าฝ้าย 100% ผ้าฝ้ายผสมโพลีเอสเตอร์ และใยสังเคราะห์อื่นๆ ตามคุณลักษณะเฉพาะที่ลูกค้ากาหนด
ในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญเกี่ยวกับโครงสร้างการถือหุน้ การจัดการ
หรื อการประกอบธุรกิจ
1.1 ปัจจัยที่มีผลต่ อการดาเนินธุรกิจ
ในปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศผูซ้ ้ือหลักรายหนึ่ งที่อยูใ่ น
ประเทศอังกฤษ ในเรื่ อง Brexit ที่ยงั ไม่มีความคืบหน้า ส่งผลให้ปริ มาณการสัง่ ซื้อของลูกค้าลดลง และราคา
น้ ามันดิบในตลาดโลกมีแนวโน้มสูงชึ้น ราคาฝ้ายในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่ไตรมาสที่สอง ความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจได้ เนื่องจากบริ ษทั ฯมีสดั ส่วนการ
ส่งออกเป็ นหลัก
1.2 สรุปผลประกอบการ
บริ ษทั ฯ มีผลกาไรสุทธิสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จานวน 42.91 ล้านบาท กาไรเพิม่ ขึ้น 6.69
ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งมีผลกาไรสุทธิ 36.22 ล้านบาท ตามสรุ ปรายการที่แสดงไว้ในตาราง
เปรี ยบเทียบผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ สาหรับปี 2560 และ 2559
(หน่วย: ล้านบาท)
รายการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี
เพิม่ (ลด)
2560
2559
จานวน
ร้อยละ
รายได้รวม
815.31
791.94
23.37
2.95
ต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารรวม
782.71
762.13
20.58
2.70
ส่วนแบ่งกาไรเงินลงทุนจากบริ ษทั ร่ วม
10.55
3.69
6.86
185.91
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
(0.24)
2.72
(2.96)
(108.82)
กาไร(ขาดทุน) สุทธิ
42.91
36.22
6.69
18.47
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2. ผลการดาเนินงาน และความสามารถในการทากาไร (Results of Operations)
2.1 รายได้
รายการ
2560
756.26
619.98
136.28
59.05
815.31

รายได้จากการขายและบริ การ
- ขายส่งออก
- ขายในประเทศ
รายได้อื่น ๆ
รวมรายได้

(หน่วย: ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี
เพิม่ /(ลด)
2559
จานวน
ร้อยละ
733.97
22.29
3.04
618.45
1.53
0.25
115.52
20.76
17.97
57.97
1.08
1.86
791.94
23.37
2.95

1) รายได้จากการขาย และบริ การ
ในปี 2560 บริ ษทั ฯมีรายได้จากการขาย และบริ การ เท่ากับ 756.26 ล้านบาทเพิม่ ขึ้นจาก ปี 2559 เท่ากับ
22.29 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 3.04 เป็ นการขายส่งออกไปยังต่างประเทศเพิม่ ขึ้น 1.53 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
0.25 และการขายในประเทศเพิม่ ขึ้น 20.76 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 17.97 เป็ นผลมาจากลูกค้าหลักของตลาดยุโรป
และในประเทศมีคาสัง่ ซื้อมากขึ้น
2) รายได้อื่น
ในปี 2560 บริ ษทั ฯ มีรายได้อื่น เท่ากับ 59.05 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นจากปี 2559 เท่ากับ 1.08 ล้านบาท หรื อคิด
เป็ นร้อยละ 1.86 เนื่องจาก บริ ษทั ฯมีรายได้จากการขายเศษวัตถุดิบเพิม่ ขึ้น 5.59 ล้านบาท มีรายได้ค่าเช่าเพิม่ ขึ้น
1.46 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ เพิม่ ขึ้น 0.34 ล้านบาท ส่วนรายได้อื่นที่ลดลงได้แก่ รายได้เงินปั นผล ลดลง 2.10
ล้านบาท กาไรจากการจาหน่ายเครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานลดลง 3.62 ล้านบาท และกาไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนลดลง 0.59 ล้านบาท
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2.2 ต้ นทุน และค่าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
(หน่วย: ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี
เพิม่ /(ลด)
2560
2559
จานวน
%
700.41
682.01
18.40
2.70
25.69
22.04
3.65
16.56
56.12
57.48
(1.36)
(2.37)
0.49
0.60
(0.11)
(18.33)

รายการ
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ต้นทุนขายสินค้าเพิม่ ขึ้น 18.40 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 2.70 สาเหตุหลักมาจากราคาวัตถุดิบเพิม่ ขึ้นและ
ค่าใช้จ่ายในการขายเพิม่ ขึ้น 3.65 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 16.56 ได้แก่ค่าใช้จ่ายในการส่งออกสินค้าที่เพิม่ ขึ้น
เนื่องจากบริ ษทั ฯขนส่งควบรวมกิจการตอนปลายปี 2559 ทาให้มีผใู ้ ห้บริ การลดลง ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ลดลง 1.36 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 2.37 เกิดจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน และค่าเสื่อมราคาทรัพยสินลดลง
2.3 กาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ
บริ ษทั ฯ มีผลกาไรสุทธิ ตามงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย จานวน 42.91 ล้านบาท
กาไรเพิม่ ขึ้น 6.69 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 กาไรสุทธิดงั กล่าวประกอบด้วยกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการ 32.36 ล้านบาท และรับรู ้ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมจานวน 10.55 ล้านบาท
เมื่อกันส่วนเงินปั นผลให้แก่หุน้ บุริมสิทธิในอัตราหุน้ ละ 1.40 บาท เป็ นเงิน 21.00 ล้านบาท ตามเงื่อนไขใน
ข้อบังคับบริ ษทั แล้ว บริ ษทั ฯ มีกาไรสุทธิ 0.49 บาทต่อหุน้ สามัญ
2.4 ความสามารถในการทากาไร
รายการ
อัตรากาไรขั้นต้นต่อยอดขาย
อัตรากาไร(ขาดทุน)สุทธิต่อรายได้รวม
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้

: 205

4

หน่วย
%
%
เท่า
%

. 39.5

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
7.38
7.08
5.26
4.57
0.11:1
0.16:1
4.85
4.34

10280

. 0 2323 1085..96

: 0 2323 9283

Office & Factory: 205 Moo 4, Sukhumvit Rd., Km. 39.5 Bangpoomai, Amphur Muang Samutprakarn, Samutprakarn 10280, Thailand Tel. 66 2323 1085..96 Fax. 66 2323 9283

3/8

(

)

Union Textile Industries Public Company Limited
อัตรากาไรขั้นต้ นต่ อยอดขาย
ในปี 2560 บริ ษทั ฯ มีกาไรขั้นต้น 55.84 ล้านบาท อัตรากาไรขั้นต้น 7.38% ของยอดขาย เมื่อเทียบกับปี
2559 ที่มีกาไรขั้นต้น 51.96 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรขั้นต้น 7.08% ของยอดขาย ซึ่งเพิม่ ขึ้นเล็กน้อย เนื่องจาก
ราคาขายเฉลี่ยเพิม่ ขึ้น
อัตราส่ วนกาไร(ขาดทุน) สุ ทธิต่อรายได้ รวม
บริ ษทั ฯ มีกาไรสุทธิตามงบการเงินที่คานวณตามวิธีส่วนได้เสี ย มีจานวน 42.91 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ
5.26 ของรายได้รวม เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งมีผลกาไรสุทธิ 36.22 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 4.57 ของรายได้รวม
ปี 2560 มีกาไรสุทธิมากกว่า 6.69 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการบริ หารจัดการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ
อัตราส่ วนหนีส้ ิ นต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้น
ในปี 2560 บริ ษทั ฯมีอตั ราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ 0.11 เท่ามีสดั ส่วนลดลงจากปี 2559 ที่มีอยู่ 0.16
เท่า ทั้งนี้เนื่องจากในปี 2560 บริ ษทั ฯมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง
อัตราผลตอบแทนต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้น (ROE)
ตามงบการเงินของบริ ษทั ฯ ซึ่งคานวณตามวิธีส่วนได้เสียตามมาตรฐานการบัญชี มีการรับรู ้ส่วนแบ่งกาไร
จากเงินลงทุนในบริ ษทั ฯร่ วมด้วย บริ ษทั ฯมีกาไรสุทธิ 42.91 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือ
หุน้ เท่ากับ 4.85% สูงกว่า ปี 2559 ที่มีอตั ราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ เท่ากับ 4.34%
3. ความสามารถในการบริหารสิ นทรัพย์
3.1 ฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีฐานะการเงินซึ่งวิเคราะห์จากการเปรี ยบเทียบการเปลี่ยนแปลงของ
สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
รายการ
ปี
เพิม่ /(ลด)
2560
2559
จานวน
%
รวมสิ นทรัพย์
1,010.21 992.40
17.81
1.79
รวมหนี้สิน
97.28
137.12
(39.84)
(29.05)
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
912.93
855.28
57.65
6.74
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1) สินทรัพย์
บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2560 เท่ากับ 1,010.21 ล้านบาท โดยมีสดั ส่วนของสินทรัพย์ประกอบด้วย
สินทรัพย์หมุนเวียน 42.10% พันธบัตรที่มีภาระค้ าประกัน 1.09% เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม 23.01% เงินลงทุน
ระยะยาว 13.77% อสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน 5.48% ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ 14.00% และสินทรัพย์อื่นๆ
0.55% เมื่อเปรี ยบเทียบสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2559 ที่มีอยู่ 992.40 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น 17.81 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น
ร้อยละ 1.79 รายการที่เปลี่ยนแปลงมีดงั นี้
- สินทรัยพ์หมุนเวียนเพิม่ ขึ้น 22.97 ล้านบาท ประกอบด้วย ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ เพิม่ ขึ้น 47.85 ล้านบาท ส่วนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 24.88 ล้านบาท
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง 5.16 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม เงินลงทุนระยะ
ยาวเพิม่ ขึ้น 26.24 ล้านบาท ส่วนอสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอ
ตัดบัญชี และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง 31.40 ล้านบาท
2) หนี้สิน
บริ ษทั ฯมีหนี้สินรวมจานวน 97.28 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 39.84 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 29.05 โดย
การเปลี่ยนแปลงหลักมาจาก เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง 39.06 ล้านบาท และสารองผลประโยชน์พนักงาน
ลดลง 1.42 ล้านบาท เนื่องจากการพ้นสภาพของพนักงานบางส่วน
3) ส่วนของผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ จานวน 912.93 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น 57.65 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 6.74 เกิด
จากผลการดาเนินงาน ปี 2560 บริ ษทั ฯมีกาไรสุทธิ จานวน 42.91 ล้านบาท และจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของ
หลักทรัพย์ที่ลงทุน ซึ่งยังไม่ใช่กาไรที่เกิดขึ้นจริ ง จานวน 14.74 ล้านบาท
3.2 การวิเคราะห์ ฐานะการเงิน
โครงสร้างของเงินทุนของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยหนี้สินรวม 97.28 ล้านบาท
และส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม 912.93 ล้านบาท เมื่อเทียบสัดส่วนหนี้สินของโครงสร้างเงินลงทุนจะเท่ากับ 9.63 %
ซึ่งแสดงว่าบริ ษทั ฯ มีฐานะการเงินที่มนั่ คง
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4. สภาพคล่ องและความเพียงพอของเงินทุน
4.1 แหล่ งที่มา และใช้ ไปของเงินทุน
1) การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของแหล่งเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด มีจานวน 80.52 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559
จานวน 24.88 ล้านบาท ซึ่งมีรายละเอียดของแหล่งที่ได้มา และที่ใช้ไปของเงินในปี 2560 ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
รายการ
ปี
เปลี่ยนแปลง
2560
2559
จานวน
%
กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดาเนินงาน
(23.94)
108.31
(132.25)
(122.10)
กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
(0.94)
(14.51)
13.57
(93.52)
กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึ้น(ลดลง)
(24.88)
93.80
(118.68)
(126.52)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
105.40
11.60
93.80
808.62
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
80.52
105.40
(24.88)
(23.60)
 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงานลดลง เนื่องจากบริ ษทั ฯ มีลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้อื่นเพิม่ ขึ้น
ส่วนเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง
 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนลดลง เนื่องจากบริ ษทั ฯ ลงทุนซื้อเครื่ องจักรและอุปกรณ์ตามความ
จาเป็ น
 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน ในปี 2560 และ ปี 2559 บริ ษทั ฯไม่มีกิจกรรมจัดหาเงิน
ความเหมาะสมของโครงสร้ างเงินทุน
บริ ษทั ฯมีอตั ราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ คือ 0.11 เท่า ลดลงจากปี 2559 ที่มีอยูเ่ ท่ากับ 0.16 เท่า
แสดงถึงสัดส่วนของหนี้สินยังมีระดับต่า เมื่อเทียบกับแหล่งที่มาของส่วนผูถ้ ือหุน้
4.2 รายจ่ ายลงทุน
ในปี 2560 บริ ษทั ฯ มีรายจ่ายในการลงทุนเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ประกอบเครื่ องจักร รวมเป็ น
เงิน 3.59 ล้านบาท
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4.3 ความเพียงพอของสภาพคล่ อง
รายการ

หน่วย

สาหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2560
ปี 2559
อัตราส่วนสภาพคล่อง
เท่า
7.63
4.27
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
เท่า
4.47
2.82
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
เท่า
4.71
4.76
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
วัน
79
80
 อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 7.63 เท่า เพิม่ ขึ้นจากปี 2559 ซึ่งเท่ากับ 4.27 เท่า เนื่องจากมีหนี้สิน
หมุนเวียนลดลงโดยเฉพาะเจ้าหนี้การค้าจากการซื้อวัตถุดิบลดลง
 อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่ากับ 4.47 เท่า เพิม่ ขึ้นจากปี 2559 ซึ่ งเท่ากับ 2.82 เท่า
 อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ เท่ากับ 4.71 เท่า ลดลงจากปี 2559 ซึ่ งเท่ากับ 4.76 เท่า
 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย เท่ากับ 79 วัน ซึ่งใกล้เคียงกับระยะเวลาการให้สินเชื่อของบริ ษทั ฯ

4.4 ความสามารถในการจัดหาแหล่ งเงินทุนเพิ่มเติม
บริ ษทั ฯ มีวงเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินเพียงพอ ไม่มีความจาเป็ นต้องหาแหล่งเงินทุนเพิม่ เติม
4.5 ความสามารถในการชาระหนี้ และการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืม และภาระผูกผันที่สาคัญ
ที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ สามารถชาระหนี้ และสามารถปฏิบตั ิได้ตามเงื่อนไข
5. ภาระผูกพันด้ านหนีส้ ิ น (Contractual Obligations) และการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล (Off-Balance

Sheet Arrangements)
บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูลไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 24 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจ
เกิดขึ้น ของรายงานและงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
6. ปัจจัยหรื อเหตุการณ์ที่จะมีผลต่ อฐานะการเงินหรื อการดาเนินงานในอนาคต (Forward looking)
บริ ษทั ฯ ยังไม่มีโครงการลงทุน หรื อการวิจยั และพัฒนาที่จะกระทบต่อผลการดาเนินงาน และฐานะการเงิน
ในช่วงเวลา 1 ปี ข้างหน้า
สาหรับธุรกิจหลักปั จจุบนั บริ ษทั ฯ สามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดีในการจัดทางบ
การเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่ องที่มีความไม่
แน่นอนเสมอ ซึ่งการใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจานวนที่
ประมาณการไว้ ประเด็นที่อาจมีผลต่อการดาเนินงาน หรื อฐานะการเงินในอนาคตที่สาคัญได้แก่
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 ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
 การปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
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