บริษทั สยามราชธานี (ตะวันออก) จํากัด
รายงานของผูส้ อบบัญชีและงบการเงิน
สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท สยามราชธานี (ตะวันออก) จํากัด
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษทั สยามราชธานี (ตะวันออก) จํากัด ซึ่งประกอบด้วย งบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุ น้
และงบกระแสเงินสด สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญและหมายเหตุ
เรื่ องอื่นๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้
สามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่ งกําหนดให้ขา้ พเจ้าปฏิบตั ิตามข้อกําหนดด้าน
จรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบตั ิงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงิน
และการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี ซึ่งรวมถึงการ
ประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญของงบการเงินไม่วา่ จะเกิดจากการ
ทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ ยงดังกล่าว ผูส้ อบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
กับ สถานการณ์ แต่ไม่ใช่ เพื่อวัตถุป ระสงค์ในการแสดงความเห็ นต่ อประสิ ท ธิ ผลของการควบคุ มภายในของ
กิ จ การ การตรวจสอบรวมถึ ง การประเมิ น ความเหมาะสมของนโยบายการบัญ ชี ที่ ผู ้บ ริ ห ารใช้แ ละความ
สมเหตุ สมผลของประมาณการทางบัญ ชี ที่ จดั ทําขึ้ นโดยผูบ้ ริ ห าร รวมทั้งการประเมิ นการนําเสนองบการเงิ น
โดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญ ชี ที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็ นว่า งบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงิน ของบริ ษทั สยามราชธานี (ตะวันออก) จํากัด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และผลการดําเนิ นงาน และกระแสเงินสด สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ข้ อมูลและเหตุการณ์ ที่เน้ น
โดยมิ ได้เป็ นการแสดงความเห็ นอย่างมี เงื่อ นไข ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น
ดังต่อไปนี้
1. หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯ ได้เปลี่ยนนโยบายบัญ ชี จากการถื อปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ น สําหรั บ กิ จการที่ ไ ม่ มี ส่ วนได้เสี ย สาธารณะมาถื อ ปฏิ บ ัติ ต ามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ น ซึ่ งมาตรฐานการบัญ ชี ที่ มี ผ ลกระทบ คื อ มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 12
(ปรับ ปรุ งปี 2557) เรื่ อง ภาษี เงินได้ และมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 19 (ปรับปรุ งปี 2557) เรื่ อง
ผลประโยชน์พนักงาน โดยผลกระทบจากการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานดังกล่าว ทําให้กาํ ไรสะสม
ต้นงวดลดลง จํานวน 2.35 ล้านบาท
2. หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28 การจัดประเภทบัญชีใหม่
การนําเสนองบการเงิ น สําหรั บ ปี สิ้ น สุ ดวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2558 บริ ษ ัท ฯ ได้มี ก ารจัด ประเภท
รายการใหม่ โดยมีการปรับตัวเลขเปรี ยบเทียบในงบการเงินปี 2557 ใหม่ ตามที่กล่าวไว้ในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน มีผลทําให้งบการเงิน สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่นาํ เสนอ
เพื่อการเปรี ยบเทียบเป็ นข้อมูลที่ได้แก้ไขให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบการเงินสําหรับปี
สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
เรื่ องอื่นๆ
งบการเงินสําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ก่อนปรับปรุ งใหม่ ที่แสดงเปรี ยบเทียบตรวจสอบโดย
ผูส้ อบบัญชีอื่น ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ตามรายงานลงวันที่ 24 เมษายน 2558
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด

(นางสาวสุ ภาภรณ์ มัง่ จิตร)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

บริ ษทั สยามราชธานี (ตะวันออก) จํากัด
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

สิ นทรัพย์

หมายเหตุ

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557
(ปรับปรุ งใหม่)

หน่วย : บาท
1 มกราคม 2557
(ปรับปรุ งใหม่)

6
7
8

94,319,198.22
93,337,068.15
17,391,506.28
205,047,772.65

57,134,969.07
136,693,494.28
36,472,042.31
230,300,505.66

79,251,698.31
59,365,866.99
26,187,955.86
164,805,521.16

9
10
11

8,480,255.22
12,908,287.58
740,839.00
421,215.00
22,550,596.80
227,598,369.45

8,822,822.84
13,851,179.09
586,255.40
4,911,260.32
28,171,517.65
258,472,023.31

8,685,301.41
17,203,770.74
457,911.20
4,685,125.00
31,032,108.35
195,837,629.51

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่.....................เมื่อวันที่................................
ขอรับรองว่ารายการข้างต้นเป็ นความจริ งและถูกต้องทุกประการ

(ลงชื่อ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ
( นายวิชยั ไม้แก่นสาร )
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา )

-2บริ ษทั สยามราชธานี (ตะวันออก) จํากัด
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
หนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุน้

หมายเหตุ

หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
12
ส่ วนของหนี้สินที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี
13
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
13
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
14
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
15
หุน้ สามัญ 900,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100.00 บาท
หุน้ สามัญ 50,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100.00 บาท
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 900,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100.00 บาท
หุน้ สามัญ 50,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100.00 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สํารองตามกฎหมาย
16
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมหนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุน้

หน่วย : บาท
31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 1 มกราคม 2557
(ปรับปรุ งใหม่)
(ปรับปรุ งใหม่)
106,727,021.63
711,145.24
107,438,166.87

145,098,136.91
562,989.00
145,661,125.91

89,537,329.06
803,004.00
90,340,333.06

674,850.60
3,704,195.00
4,379,045.60
111,817,212.47

284,118.60
2,931,277.00
3,215,395.60
148,876,521.51

685,090.08
2,289,556.00
2,974,646.08
93,314,979.14

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

10,124,480.00

0.00

0.00

1,965,977.45
13,690,699.53
115,781,156.98
227,598,369.45

500,000.00
104,095,501.80
109,595,501.80
258,472,023.31

500,000.00
97,022,650.37
102,522,650.37
195,837,629.51

90,000,000.00

90,000,000.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
(ลงชื่อ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา )
( นายวิชยั ไม้แก่นสาร )

บริ ษทั สยามราชธานี (ตะวันออก) จํากัด
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ
รายได้จากการขายและบริ การ
ต้นทุนขายและบริ การ
กําไรขั้นต้น
รายได้อื่น
กําไรก่อนค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่าใช้จ่าย
กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี
กําไรเบ็ดเสร็จอื่น
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
กําไรต่อหุน้
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก

17

410,815,910.96
(308,903,274.62)
101,912,636.34
10,605,211.88
112,517,848.22
(40,203,049.89)
(32,778,692.66)
(72,981,742.55)
39,536,105.67
(104,631.47)
39,431,474.20
(8,370,299.02)
31,061,175.18
0.00
31,061,175.18

หน่วย : บาท
2557
(ปรับปรุ งใหม่)
475,237,842.35
(377,706,525.79)
97,531,316.56
5,122,595.10
102,653,911.66
(41,712,808.29)
(26,712,449.37)
(68,425,257.66)
34,228,654.00
(73,729.35)
34,154,924.65
(7,082,073.22)
27,072,851.43
0.00
27,072,851.43

468.48

541.46

66,301.37

50,000

2558

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา )
( นายวิชยั ไม้แก่นสาร )

บริ ษทั สยามราชธานี (ตะวันออก) จํากัด
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ทุนเรื อนหุน้ ที่ออก
กําไรสะสม
และชําระแล้ว
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
หุน้ สามัญ
สํารองตามกฎหมาย
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 (ตามที่รายงานไว้เดิม)
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางบัญชี
4
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 (หลังปรับปรุ ง)
เงินปันผลจ่าย
19
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ปรับปรุ งใหม่)
เพิ่มทุน
16
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
เงินปันผลจ่าย
19
สํารองตามกฎหมาย
17
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

5,000,000.00

500,000.00

5,000,000.00

0.00

500,000.00

5,000,000.00
85,000,000.00

0.00

500,000.00

98,854,295.17
(1,831,644.80)
97,022,650.37
(20,000,000.00)
27,072,851.43
104,095,501.80

10,124,480.00
1,465,977.45
90,000,000.00

10,124,480.00

1,965,977.45

(120,000,000.00)
(1,465,977.45)
31,061,175.18
13,690,699.53

หน่วย : บาท
รวม

104,354,295.17
(1,831,644.80)
102,522,650.37
(20,000,000.00)
27,072,851.43
109,595,501.80
85,000,000.00
10,124,480.00
(120,000,000.00)
0.00
31,061,175.18
115,781,156.98

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
(ลงชื่อ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา )
( นายวิชยั ไม้แก่นสาร )

บริ ษทั สยามราชธานี (ตะวันออก) จํากัด
งบกระแสเงินสด
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกําไร(ขาดทุน)เป็ นเงินสดรับ(จ่าย)สุ ทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเสื่ อมราคา
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์สิน
ขาดทุนจากสิ นค้าล้าสมัย
รายได้อื่น
หนี้สูญ
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี้สินจากการดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนิ้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดําเนินงาน
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
เงินสดสุ ทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน

หน่วย : บาท
2557

39,431,474.20

34,154,924.65

772,918.00
2,802,264.39
(37,111.78)
(1,610,351.87)
2,322,548.84
(3,523,831.24)
23,503.65
104,631.47

641,721.00
3,630,379.78
(766,941.25)
0.00
0.00
0.00
0.00
73,729.35

40,286,045.66

37,733,813.53

43,332,922.48
16,757,987.19
4,490,045.32

(77,327,627.29)
(10,284,086.45)
(226,135.32)

(36,576,019.26)
68,290,981.39
(104,631.47)
(6,759,035.62)
61,427,314.30

55,912,975.95
5,808,940.42
(73,729.35)
(6,795,644.27)
(1,060,433.20)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา )
( นายวิชยั ไม้แก่นสาร )

-2บริ ษทั สยามราชธานี (ตะวันออก) จํากัด
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน :
เงินสดจ่ายซื้อเครื่ องจักรและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
เงินสดสุ ทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน :
เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
เงินสดจ่ายชําระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับค่าหุน้ และส่ วนเกินทุน
เงินสดจ่ายเงินปันผลจ่าย
เงินสดสุ ทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
ข้อมูลเพิ่มเติม : รายการไม่กระทบเงินสด
บริ ษทั ฯ ซื้อทรัพย์สินเป็ นเงินเชื่อ

4.1
4.2

2558

หน่วย : บาท
2557

(1,638,226.62)
2,674,205.61
1,035,978.99

(277,788.13)
0.00
(277,788.13)

342,567.62
(746,111.76)
95,124,480.00
(120,000,000.00)
(25,279,064.14)
37,184,229.15

(137,521.43)
(640,986.48)
0.00
(20,000,000.00)
(20,778,507.91)
(22,116,729.24)

57,134,969.07
94,319,198.22

79,251,698.31
57,134,969.07

1,285,000.00

0.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา )
( นายวิชยั ไม้แก่นสาร )

บริ ษทั สยามราชธานี (ตะวันออก) จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
1. ข้อมูลทัว่ ไป
1.1 บริ ษทั ฯ เป็ นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย เมื่อวันที่ 13 สิ งหาคม 2536 เลขทะเบียนเลขที่ 0215536000975
1.2 บริ ษทั ฯ ตั้งอยูเ่ ลขที่ 15/1 ถนนทางหลวงระยอง สาย 3191 ตําบลห้วยโป่ ง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
1.3 บริ ษทั ฯ ดําเนินกิจการหลัก คือ จําหน่ายและบริ การอุปกรณ์อุตสาหกรรม
2. หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินและนําเสนองบการเงิน
2.1 เกณฑ์ใ นการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี้ ไ ด้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ. ศ. 2547 และแสดง
รายการตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยกระทรวงพาณิ ชย์ ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 เรื่ อง กําหนดรายการย่อ
ที่ตอ้ งมีใ นงบการเงิน พ.ศ. 2554
งบการเงินสําหรับปี 2557 ที่นาํ มาแสดงเปรี ยบเทียบได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีมาถือปฏิบตั ิตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ซึ่ งเดิมบริ ษทั ฯ ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สําหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสี ย
สาธารณะ เพื่อเตรี ยมการแปรสภาพจาก บริ ษทั จํากัด เป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด ในอนาคต ซึ่ งผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4
เกณฑ์ การวัดมูลค่า
งบการเงินของบริ ษทั ฯ จัดทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของรายการในงบการเงิน
ยกเว้นรายการที่เปิ ดเผยไว้ใ นนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
การวัดมูลค่ายุติธรรม
นโยบายการบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั หลายข้อกําหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ทางการเงินและไม่ใ ช่ทางการเงิน
บริ ษทั กําหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้รวมถึงผูป้ ระเมินมูลค่า ซึ่ งมี
ความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนยั สําคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และรายงานโดยตรง
ต่อผูบ้ ริ หารสูงสุดทางด้านการเงิน
ผูป้ ระเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที่ไ ม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุ งการวัดมูลค่าที่มีนยั สําคัญอย่างสมํ่าเสมอหาก
มีการใช้ขอ้ มูลจากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรื อการตั้งราคาผูป้ ระเมินได้ประเมินหลักฐาน
ที่ไ ด้มาจากบุคคลที่สามที่สนับสนุนข้อสรุ ปเกี่ยวกับการวัดมูลค่า รวมถึงการจัดระดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็ นไปตามที่
กําหนดไว้ใ นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม

(ลงชื่อ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํานาจ
( นายวิชยั ไม้แก่นสาร )
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา )

-22. หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินและนําเสนองบการเงิน (ต่อ)
เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน บริ ษทั ได้ใ ช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ใ ห้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ มูลค่า
ยุติธรรมเหล่านี้ ถูกจัดประเภทในแต่ละลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใ ช้ใ นการประเมินมูลค่าดังนี้
- ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน
อย่างเดียวกัน และกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วดั มูลค่า
- ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่สงั เกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรื อโดยอ้อม (เช่น ราคาที่สงั เกตได้) สําหรับ
สิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้ สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
- ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลที่ไ ม่สามารถสังเกตได้สาํ หรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้ สินนั้น
หากข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินถูกจัดประเภทลําดับชั้นที่แตกต่างกันของมูลค่า
ยุติธรรมในภาพรวม การวัดมูลค่ายุติธรรมในภาพรวมจะถูกจัดประเภทในระดับเดียวกันกับลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของ
ข้อมูลที่อยูใ่ นระดับตํ่าสุดที่มีนยั สําคัญสําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมในภาพรวม
บริ ษทั รับรู้การโอนระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่การโอนเกิดขึ้น
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่ มมีผลบังคับในปี บัญชีปัจจุบนั และที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้
ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯ ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2557) และฉบับใหม่ที่ออกโดยสภาวิชาชีพ
บัญชี ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึน เพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการ
บัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ี ไ ม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระ
สําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่กล่าวข้างต้น
บางฉบับมีการเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญ ซึ่ งประกอบด้วยมาตรฐานดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่ อง ผลประโยชน์ ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุ งนี้ กาํ หนดให้กิจการต้องรับรู้รายการกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ต
ศาสตร์ประกันภัยทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

ในขณะที่มาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมอนุญาตให้กิจการเลือกรับรู้

รายการดังกล่าวทันทีในกําไรขาดทุน หรื อในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อทยอยรับรู้ในกําไรขาดทุนก็ได้มาตรฐานการ
บัญชีฉบับปรับปรุ งดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินนี้ เนื่องจากบริ ษทั ฯรับรู้รายการกําไรขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นอยูแ่ ต่เดิมแล้ว

(ลงชื่อ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา )

( นายวิชยั ไม้แก่นสาร )

-32. หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินและนําเสนองบการเงิน (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่ อง งบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยใช้แทนเนื้ อหา
เกี่ยวกับการบัญชีสาํ หรับงบการเงินรวมที่เดิมกําหนดอยูใ่ นมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่ อง งบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบับนี้ เปลี่ยนแปลงหลักการเกี่ยวกับการพิจารณาว่าผูล้ งทุนมีอาํ นาจการควบคุมหรื อไม่
กล่าวคือ ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้ ผลู้ งทุนจะถือว่าตนควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนได้ หากตน
มีสิทธิได้รับหรื อมีส่วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และตนสามารถใช้อาํ นาจในการสัง่ การกิจกรรม
ที่ส่งผลกระทบต่อจํานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้ ถึงแม้วา่ ตนจะมีสดั ส่วนการถือหุ้นหรื อสิ ทธิในการออกเสี ยงโดยรวม
น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งก็ตามการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญนี้ส่งผลให้ฝ่ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการทบทวนว่าบริ ษทั ฯ
มีอาํ นาจควบคุมในกิจการที่เข้าไปลงทุนหรื อไม่และจะต้องนําบริ ษทั ใดในกลุ่มกิจการมาจัดทํางบการเงิน
รวมบ้าง การเปลี่ยนแปลงหลักการนี้ ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่ อง การร่ วมการงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 เรื่ อง ส่วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
ซึ่ งได้ถูกยกเลิกไป มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กาํ หนดให้กิจการที่ลงทุนในกิจการใดๆต้องพิจารณาว่าตนมี
การควบคุมร่ วม (Joint control) กับผูล้ งทุนรายอื่นในกิจการนั้นหรื อไม่ หากกิจการมีการควบคุมร่ วมกับผูล้ งทุนรายอื่น
ในกิจการที่ถูกลงทุนนั้นแล้วให้ถือว่ากิจการนั้นเป็ นการร่ วมการงาน ( Joint arrangement ) หลังจากนั้นกิจการต้องใช้
ดุลยพินิจในการกําหนดประเภทของการร่ วมการงานนั้นว่าเป็ น การดําเนินงานร่ วมกัน (Joint operation) หรื อการร่ วมค้า
(Joint venture) และบันทึกส่วนได้เสี ยจากการลงทุนให้เหมาะสมกับประเภทของการร่ วมการงาน กล่าวคือ หากเป็ น
การดําเนินงานร่ วมกัน ให้กิจการรับรู้ส่วนแบ่งในสิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายแต่ละรายการของการดําเนินงาน
ร่ วมกันตามส่วนที่ตนมีสิทธิตามสัญญาในงบการเงินเฉพาะกิจการของตน แต่หากเป็ นการร่ วมค้า ให้กิจการรับรู้เงินลงทุน
ในการร่ วมค้าตามวิธีส่วนได้เสี ยในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย หรื องบการเงินรวม (หากมี) และรับรู้
เงินลงทุนในการร่ วมค้าตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่มีผลกระทบ
ต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกีย่ วกับส่ วนได้เสียในกิจการอื่น
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กาํ หนดเรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสี ยของกิจการในบริ ษทั ย่อย
การร่ วมการงานบริ ษทั ร่ วม รวมถึงกิจการที่มีโครงสร้างเฉพาะตัว มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้จึงไม่มีผลกระทบ
ต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่ อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กาํ หนดแนวทางเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับ
การวัดมูลค่ายุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินใดตามข้อกําหนดของมาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้องอื่นกิจการจะต้องวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นตามหลักการของมาตรฐานฉบับนี้และใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไปในการ
รับรู้ผลกระทบจากการเริ่ มใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้
(ลงชื่อ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา )
( นายวิชยั ไม้แก่นสาร )

-42. หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินและนําเสนองบการเงิน (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงิน
ของบริ ษทั ฯ
ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ประกาศแล้วแต่ ยงั ไม่ มีผลบังคับใช้
บริ ษทั ยังไม่ไ ด้ใ ช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุ งใหม่หลายฉบับเนื่องจากยังไม่มีผลบังคับใช้ โดยมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวกําหนดให้ถือปฏิบตั ิกบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1
มกราคม ในปี ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่ อง
ปี ที่มีผลบังคับใช้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2558)
การนําเสนองบการเงิน
2559
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2558)
สิ นค้าคงเหลือ
2559
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2558)
งบกระแสเงินสด
2559
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2558)
และข้อผิดพลาด
2559
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
2559
สัญญาก่อสร้าง
2559
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558)
ภาษีเงินได้
2559
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2558)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
2559
สัญญาเช่า
2559
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2558)
รายได้
2559
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2558)
ผลประโยชน์ของพนักงาน
2559
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2558)
การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิ ดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
2559
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2558)
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
2559
ต้นทุนการกูย้ มื
2559
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2558)
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
2559
ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2558)
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์
เมื่อออกจากงาน
2559
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2558)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2558)
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
2559
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2558)
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่
2559
เงินเฟ้อรุ นแรง

(ลงชื่อ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา )
( นายวิชยั ไม้แก่นสาร )

-52. หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินและนําเสนองบการเงิน (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่ อง
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2558)
กําไรต่อหุ้น
งบการเงินระหว่างกาล
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2558)
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2558)
ประมาณการหนี้ สิน หนี้ สินที่อาจเกิดขึ้น และสิ นทรัพย์
ที่อาจเกิดขึ้น
สิ นทรัพย์ไ ม่มีตวั ตน
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2558)
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ฉบับที่ 41
เกษตรกรรม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2558)
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2558)
การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2558)
สัญญาประกันภัย
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2558)
สิ นทรัพย์ไ ม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนินงาน
ที่ยกเลิก
การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ฉบับที่ 6 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2558)
ส่วนงานดําเนินงาน
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)
งบการเงินรวม
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2558)
การร่ วมการงาน
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558)
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสี ยในกิจการอื่น
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2558)
การวัดมูลค่ายุติธรรม
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณี ที่ไ ม่มีความ
เกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2558)
สัญญาเช่าดําเนินงาน-สิ่ งจูงใจที่ใ ห้แก่ผเู้ ช่า
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุ ง 2558)
ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี
ของกิจการหรื อของผูถ้ ือหุ้น
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2558)
การประเมินเนื้ อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2558)
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2558)
รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุ ง 2558)
สิ นทรัพย์ไ ม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์

ปี ที่มีผลบังคับใช้
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( นางสาวอรสา วิมลเฉลา )
( นายวิชยั ไม้แก่นสาร )
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-62. หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินและนําเสนองบการเงิน (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่ อง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2558)
การเปลี่ยนแปลงในหนี้ สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน
การบูรณะ และหนี้ สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2558)
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2558)
สิ ทธิใ นส่วนได้เสี ยจากกองทุนรื้ อถอน การบูรณะ และการ
ปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2558)
(ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุ นแรง
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558)
ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2558)
โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุ ง 2558)
ข้อจํากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกําหนด
เงินทุนขั้นตํ่าและปฏิสมั พันธ์ของรายการเหล่านี้ สําหรับ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2558)
สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2558)
การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไ ม่ใ ช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2558)
การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2558)
ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน
ฉบับที่ 21
เงินที่นาํ ส่งรัฐ

ปี ที่มีผลบังคับใช้

ผูบ้ ริ หารคาดว่าจะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีมาใช้ และ
ถือปฏิบตั ิ โดยผูบ้ ริ หารอยูร่ ะหว่างการพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าวต่องบการเงินของบริ ษทั ซึ่งคาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระสําคัญต่องบการเงินใน
งวดที่ถือปฏิบตั ิ
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( นางสาวอรสา วิมลเฉลา )

( นายวิชยั ไม้แก่นสาร )
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-73. สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
3.1.1 รายได้จากการขายสิ นค้า รับรู้เมื่อบริ ษทั ฯ ได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่เป็ นสาระสําคัญของความเป็ นเจ้าของ
สิ นค้าให้กบั ผูซ้ ้ื อ และรายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกํากับสิ นค้า โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สําหรับสิ นค้าที่ได้
ส่งมอบหลังจากหักสิ นค้ารับคืนและส่วนลดแล้ว
3.1.2 รายได้จากการให้บริ การ รับรู้เมื่อได้ส่งมอบงานให้กบั ลูกค้าแล้ว
3.1.3 รายได้อื่นและค่าใช้จ่าย รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน ซึ่งถึงกําหนดรับคืนภายในระยะเวลา
ไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันฝาก และไม่มีขอ้ จํากัดในการเบิกใช้
3.3 ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่นแสดงตามมูลค่าสิ ทธิที่จะได้รับหักค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ บริ ษทั ฯ ตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญเท่า
กับจํานวนหนี้ ที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ โดยประมาณจากประสบการณ์ในการเก็บหนี้และวิเคราะห์ฐานะลูกหนี้แต่ละรายตาม
ความเห็นชอบของฝ่ ายบริ หารหนี้สูญที่เกิดขึ้น จะรับรู้ไว้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ โดยถือเป็ นส่วนหนึ่ งของค่าใช้จ่ายในการ
บริ หาร
3.4 สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงในราคาทุน หรื อมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนของปั๊มและส่วนประกอบหลัก
คํานวณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนประกอบอื่นและวัสดุสิ้นเปลืองคํานวณโดยวิธีเข้าก่อน ออกก่อน
3.5 อาคารและอุปกรณ์
อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
บริ ษทั ฯ คํานวณค่าเสื่ อมราคาสําหรับสิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของ
สิ นทรัพย์ดงั นี้

จํานวนปี

อาคารและส่วนปรับปรุ ง

5, 20

เครื่ องมือและอุปกรณ์

5

เครื่ องใช้สาํ นักงาน

5

ยานพาหนะ

5

เมื่อมีการขายหรื อเลิกใช้งานสิ นทรัพย์ บริ ษทั ฯ จะบันทึกตัดราคาทุนและค่าเสื่ อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์น้ นั ออกจาก
บัญชีและรับรู้ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์เหล่านั้นในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

(ลงชื่อ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา )

( นายวิชยั ไม้แก่นสาร )

-83. สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ (ต่อ)
ในกรณี ที่ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งคํานวณจากมูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะเกิด
ในอนาคตจากการใช้สินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง หรื อจํานวนที่จะได้รับจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์หกั ด้วยต้นทุนจากการจําหน่าย
สิ นทรัพย์น้ นั แล้วแต่จาํ นวนใดจะสูงกว่า ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
การซ่อมแซมและบํารุ งรักษา จะรับรู้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จในระหว่างงวดบัญชีที่เกิดรายการขึ้น ต้นทุนของการ
ปรับปรุ งให้ดีข้ ึนอย่างสําคัญจะถูกรวมไว้ในราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่

ที่ประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจในอนาคต ที่จะไหลเข้าสู่บริ ษทั ฯ จะมีมูลค่าสูงเกินกว่ามาตรฐานการใช้ประโยชน์เดิมของสิ นทรัพย์ที่มีไว้ต้งั แต่ตน้
เมื่อได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั การปรับปรุ งหลักจะถูกตัดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่เหลืออยูข่ อง
สิ นทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
กําไรขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์กาํ หนดขึ้นจากราคาตามบัญชี และได้รวมอยูใ่ นการคํานวณกําไรจาก
การดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ระหว่างติดตั้งแสดงในราคาทุน โดยที่ยงั ไม่มีการตัดค่าเสื่ อมราคาจนกว่าสิ นทรัพย์น้ นั จะแล้วเสร็ จและพร้อมที่จะ
ตามวัตถุประสงค์
ดอกเบี้ยจากการกูย้ มื เงินเพื่อนํามาใช้ในการก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์ ได้บนั ทึกเป็ นส่วนหนึ่งของต้นทุนของสิ นทรัพย์
นั้นตลอดช่วงเวลาการก่อสร้างและเตรี ยมสิ นทรัพย์น้ นั ให้อยูใ่ นสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์ ต้นทุนการกูย้ มื ประกอบด้วย
ดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกูย้ มื
3.6 การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
บริ ษทั ฯ พิจารณาการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ ประเภทเงินลงทุน อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน เมื่อมีขอ้ บ่งชี้ วา่ สิ นทรัพย์เกิดการด้อยค่า โดยพิจารณาจากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์
หากมีราคาตํ่ากว่าราคาตามบัญชีถือว่าสิ นทรัพย์น้ นั เกิดการด้อยค่า ซึ่งจะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าดังกล่าวในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จบริ ษทั ฯ จะบันทึกกลับรายการจากการด้อยค่า ต่อเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ วา่ การด้อยค่านั้นไม่มีอยูอ่ ีกต่อไปหรื อยังคง
มีอยูแ่ ต่เป็ นไปในทางที่ลดลง โดยบันทึกในบัญชี "รายได้อื่น" มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ หมายถึง ราคาขาย
สุทธิหรื อมูลค่าจากการใช้ทรัพย์สิน แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่าและจะประมาณจากสิ นทรัพย์แต่ละรายการ หรื อหน่วยสิ นทรัพย์
ที่ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี
3.7 สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาเช่าสิ นทรัพย์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่า
การเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่า หรื อมูลค่าปัจจุบนั สุทธิของ
จํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่าโดยจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายจะปันส่วนระหว่างหนี้สินและค่าใช้จ่าย
ทางการเงินเพื่อให้ได้อตั ราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้ สินคงค้างอยูโ่ ดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหัก

ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี้ สินระยะยาว
(ลงชื่อ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา )

( นายวิชยั ไม้แก่นสาร )

-93. สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ (ต่อ)
ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จตลอดอายุของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะ
คิดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ที่เช่า
สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสิ นทรัพย์โดยที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่วนใหญ่ตกอยูก่ บั ผูใ้ ห้เช่าจะจัด
เป็ นสัญญาเช่าดําเนินงาน เงินที่ตอ้ งจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าดําเนินงาน (สุทธิจากสิ่ งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจากผูใ้ ห้เช่า) จะบันทึก
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น
3.8 ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้น
บริ ษทั ฯ รับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์ระยะยาว
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั ฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่ง
ประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมกับเงินที่บริ ษทั จ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนเลี้ยงชีพได้แยกออก
จากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั เงินที่บริ ษทั จ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิดรายการ
ผลประโยชน์พนักงานหลังเลิกจ้าง
บริ ษทั ฯ จัดให้มีผลประโยชน์ของพนักงานหลังการเลิกจ้าง เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานเป็ นไปตามกฎหมายแรงงานไทย
และผลประโยชน์ระยะยาวอื่น มูลค่าปัจจุบนั ของหนี้ สินผลประโยชน์พนักงานได้ถูกรับรู้รายการในงบแสดงฐานะการเงิน
โดยการประมาณการ ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยจากผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระ (นักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย) โดยใช้วิธีคิดลด
แต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ( Projected Unit Credit Method ) ภายใต้สมมติฐานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตที่บริ ษทั ฯ
กําหนดขึ้นอย่างเหมาะสม
บริ ษทั รับรู้กาํ ไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
และรับรู้ค่าใช้จ่ายของผลประโยชน์พนักงานในกําไรหรื อขาดทุน
3.9 ประมาณการทางบัญชี
การจัดทํางบการเงินเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารต้องใช้การประมาณการและตั้งข้อสมมติฐาน
บางประการซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อจํานวนเงินที่แสดงไว้ในงบการเงินและการเปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่ งผลที่
เกิดขึ้นจริ ง ภายหลังอาจแตกต่างไปจากจํานวนเงินที่ประมาณไว้
3.10 ประมาณการหนี้ สิน
บริ ษทั ฯ จะบันทึกประมาณการหนี้ สิน เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาระผูกพันในปัจจุบนั ตามกฎหมาย
หรื อจากการอนุมานอันเป็ นผลสื บเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้สูญเสี ยทรัพยากรที่มี
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายชําระภาระผูกพันและจํานวนที่ตอ้ งจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ หากบริ ษทั ฯ
คาดว่าจะได้รับคืนรายจ่ายที่จ่ายชําระไปตามประมาณการหนี้สินทั้งหมดหรื อบางส่วนอย่างแน่นอน บริ ษทั ฯ จะรับรู้รายจ่ายที่
ได้รับคืนเป็ นสิ นทรัพย์แยกต่างหากแต่ตอ้ งไม่เกินจํานวนประมาณการหนี้ สินที่เกี่ยวข้อง
(ลงชื่อ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํานาจ
( นายวิชยั ไม้แก่นสาร )
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา )
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3.11 รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาท โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ คงเหลืออยู่ ณ วันที่ในรายงานแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะ
การเงิน
กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนรวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
3.12 รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ฯ หรื อถูกควบคุมโดยบริ ษทั ฯ
ไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อมหรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ นอกจากนี้บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคล ซึ่ งมีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญกับบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารสําคัญกรรมการหรื อพนักงานของ
บริ ษทั ฯ ที่มีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
3.13 เครื่ องมือทางการเงิน
เครื่ องมือทางการเงินที่แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า
และลูกหนี้ อื่น เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินกูย้ มื ระยะยาวจาก
สถาบันการเงินและหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน นโยบายบัญชีเกณฑ์การรับรู้และการวัดมูลค่า สําหรับแต่ละรายการได้มีการ
เปิ ดเผยแยกตามแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
3.14 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
3.14.1 ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
บริ ษทั ฯ บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจํานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคํานวณจากกําไร
ทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในกฎหมายภาษีอากร
3.14.2 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯ บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษทั ฯ รับรู้หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสี ยภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี

รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจํานวน

เท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่
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( นางสาวอรสา วิมลเฉลา )
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บริ ษทั ฯ จะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและผลขาดทุนทางภาษี
ที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
บริ ษทั ฯ จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทําการ
ปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั ฯ จะไม่มีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้งั หมดหรื อบางส่วนมาใช้ประโยชน์
บริ ษทั ฯ จะนําบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ ือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้
บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ ือหุ้น
3.15 กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น ที่แสดงไว้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเป็ นกําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ซึ่ งคํานวณโดยการหาร
ยอดกําไร(ขาดทุน)สําหรับปี ด้วยจํานวนหุ้นสามัญที่ออกจําหน่ายและเรี ยกชําระแล้วถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
3.16 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สาํ คัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ
ในเรื่ องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจํานวนเงินที่แสดงในงบ
การเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณการไว้
การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สาํ คัญมีดงั นี้
สัญญาเช่ า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงานหรื อสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจ
ในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริ ษทั ฯ ได้โอนหรื อรับโอนความเสี่ ยงและผลประโยชน์
ในสิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสู ญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคํานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจ
ที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น
มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน ที่บนั ทึกในงบแสดงฐานะการเงินที่ไม่มีการซื้ อขายในตลาด และ
ไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้ อขายคล่อง ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
ดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจําลองการประเมินมูลค่า ซึ่ งตัวแปรที่ใช้ในแบบจําลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มี
อยูใ่ นตลาด โดยคํานึงถึงความเสี่ ยงทางด้านเครดิต (ทั้งของธนาคารฯ และคู่สญ
ั ญา) สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการ
เปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่ องมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการ
คํานวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิ ดเผยลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
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( นางสาวอรสา วิมลเฉลา )

( นายวิชยั ไม้แก่นสาร )

- 12 3. สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ (ต่อ)
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่ อมราคา
ในการคํานวณค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องทําการประมาณอายุการให้ประโยชน์และ
มูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมี
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุน
จากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ในการนี้ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้อง
ใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและขาดทุน
ทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั ฯจะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จาก
ผลแตกต่างชัว่ คราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องประมาณการว่าบริ ษทั ฯ ควรรับรู้จาํ นวนสิ นทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นจํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ ระยะยาวอื่นของพนักงาน
หนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของ
พนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตรา
คิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็ นต้น
4. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนํามาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบตั ิ
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558 บริ ษทั ฯ ได้เริ่ มใช้นโยบายการบันทึกบัญชีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยบริ ษทั ฯ บันทึกภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
กับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินนั้น โดยใช้อตั ราภาษีที่ผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ตามหมายเหตุขอ้ 3.14
โดยนําผลสะสมที่คาํ นวณขึ้นเสมือนว่าบริ ษทั ฯ ใช้วิธีบนั ทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มาโดยตลอด มาปรับปรุ งกําไรสะสม
ต้นงวดของปี 2558 และปรับย้อนหลังงบการเงินของปี 2557 ใหม่ ผลจากการเริ่ มใช้นโยบายการบันทึกบัญชีดงั กล่าว ทําให้
งบการเงินสําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีกาํ ไรสะสมต้นงวดเพิม่ ขึ้น จํานวน 0.46 ล้านบาท และสิ นทรัพย์สุทธิเพิม่ ขึ้น
ด้วยจํานวนเดียวกัน และบริ ษทั ฯ ได้เริ่ มใช้นโยบายการบันทึกบัญชีผลประโยชน์ของพนักงาน ตามหมายเหตุ 3.8 โดยการ
คํานวณนั้นจัดทําโดยนักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาตโดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ โดยนําผลการคํานวณ
ผลประโยชน์พนักงานมาปรับปรุ งกําไรสะสมต้นงวดของปี 2558 และปรับย้อนหลังงบการเงินของปี 2557 ใหม่ ผลจากการเริ่ ม
ใช้นโยบายการบันทึกบัญชีดงั กล่าว ทําให้งบการเงินสําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีกาํ ไรสะสมต้นงวดลดลง จํานวน
2.29 ล้านบาท และหนี้ สินสุทธิเพิ่มขึ้นด้วยจํานวนเดียวกัน

(ลงชื่อ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา )

( นายวิชยั ไม้แก่นสาร )

-13 4. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบันทึกบัญชีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและผลประโยชน์ของพนักงาน (ต่อ)
ผลจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวทําให้งบการเงิน สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
งบแสดงฐานะการเงิน (บาท)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ก่อนปรับปรุ ง

หลังปรับปรุ ง

ผลต่าง

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

0.00

457,911.20

457,911.20

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

0.00

(2,289,556.00)

(2,289,556.00)

98,854,295.17

97,022,650.37

(1,831,644.80)

กําไรสะสมที่ยงั ไม่จดั สรร

งบแสดงฐานะการเงิน (บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ก่อนปรับปรุ ง

หลังปรับปรุ ง

ผลต่าง

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

0.00

586,255.40

586,255.40

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

0.00

(2,931,277.00)

(2,931,277.00)

106,440,523.40

104,095,501.80

(2,345,021.60)

กําไรสะสมที่ยงั ไม่จดั สรร

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ (บาท)
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ก่อนปรับปรุ ง
หลังปรับปรุ ง
ภาษีเงินได้

7,210,417.42

7,082,073.22

(128,344.20)

0.00

641,721.00

641,721.00

27,586,228.23

27,072,851.43

(513,376.80)

551.72

541.46

(10.26)

ผลประโยชน์พนักงาน
กําไรสําหรับปี
กําไรต่อหุ้น

ผลต่าง

5. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือและยอดคงเหลือในสถาบันการเงิน เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ในงบกระแสเงินสดประกอบขึ้นจากรายการในงบแสดงฐานะการเงินดังนี้

(ลงชื่อ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา )
( นายวิชยั ไม้แก่นสาร )

- 14 5. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด (ต่อ)
5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
หน่วย : บาท
1 มกราคม 2558
เงินสดในมือ
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
เช็คที่ถึงกําหนดชําระแต่ยงั ไม่นาํ ฝาก
รวม

1 มกราคม 2557

122,922.00

65,000.00

30,000.00

30,000.00

56,875,849.55

79,156,698.31

106,197.52

0.00

57,134,969.07

79,251,698.31

5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
หน่วย : บาท
31 ธันวาคม 2558

31 ธันวาคม 2557

104,000.00

122,922.00

30,000.00

30,000.00

เงินฝากออมทรัพย์

94,094,398.02

56,875,849.55

เช็คที่ถึงกําหนดชําระแต่ยงั ไม่นาํ ฝาก
รวม

90,800.20
94,319,198.22

106,197.52
57,134,969.07

เงินสดในมือ
เงินฝากกระแสรายวัน

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
หน่วย : บาท
เงินสดในมือ
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
เช็คในมือ
รวม

2558

2557

104,000.00

122,922.00

30,000.00
94,094,398.02
90,800.20
94,319,198.22

30,000.00
56,875,849.55
106,197.52
57,134,969.07

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน 2 แห่ง จํานวน 9.00 ล้านบาท
คํ้าประกันโดยเงินฝากประจําและโดยส่วนตัวกรรมการของบริ ษทั

(ลงชื่อ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา )

( นายวิชยั ไม้แก่นสาร )

- 15 7. ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
2558

หน่วย : บาท
2557

ลูกหนี้ การค้า
แยกตามอายุหนี้ ที่คา้ งชําระได้ดงั นี้
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ

38,239,731.00

37,282,591.69

เกินกําหนดชําระตั้งแต่ 1-90 วัน

34,327,157.27

73,320,632.52

เกินกําหนดชําระตั้งแต่ 91-180 วัน

2,262,154.63

11,584,356.93

เกินกําหนดชําระตั้งแต่ 181-365 วัน

642,441.36

3,163,634.76

1,653,060.64

1,240,953.67

77,124,544.90

126,592,169.57

เงินประกัน

2,066,246.45

8,728,526.00

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

6,375,484.86

326,949.01

อื่นๆ

7,770,791.94

1,045,849.70

16,212,523.25
93,337,068.15

10,101,324.71
136,693,494.28

เกินกําหนดชําระ 365 วัน
ลูกหนี้ การค้า
ลูกหนี้ อื่น ประกอบด้วย

ลูกหนี้ อื่น-สุทธิ
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิ
8. สิ นค้าคงเหลือ

หน่วย : บาท
2558
สิ นค้าคงเหลือ

2557

20,595,040.55

37,130,448.93

82,307.86

304,886.67

(3,285,842.13)

(963,293.29)

17,391,506.28

36,472,042.31

(963,293.29)

(963,293.29)

ตั้งเพิ่ม

(2,322,548.84)

0.00

ยอดยกไป

(3,285,842.13)

(963,293.29)

สิ นค้าระหว่างทาง
หัก ค่าเผื่อจากการลดมูลค่าสิ นค้า
สุทธิ
ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสิ นค้ามีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี ดังนี้
ยอดยกมา

9. เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯ มีเงินฝากประจํา จํานวน 8.48 ล้านบาท และจํานวน 8.82 ล้านบาท
ตามลําดับ ได้นาํ ไปเป็ นหลักทรัพย์ค้าํ ประกันวงเงินสิ นเชื่อ ตามหมายเหตุ 21
(ลงชื่อ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา )

( นายวิชยั ไม้แก่นสาร )

- 16 10. อาคารและอุปกรณ์
อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดังนี้
อาคาร
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
รายการที่เพิ่ม
รายการที่จาํ หน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และวันที่ 1 มกราคม 2558
รายการที่เพิ่ม
รายการที่จาํ หน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
รายการที่เพิ่ม
รายการที่จาํ หน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และวันที่ 1 มกราคม 2558
รายการที่เพิ่ม
รายการที่จาํ หน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มูลค่าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ค่าเสื่ อมราคาประจําปี
2557
2558

ส่ วนปรับปรุ งอาคาร เครื่ องใช้สาํ นักงานเครื่ องมือและอุปกรณ์ ตูค้ อนเทรนเนอร์

ยานพาหนะ

หน่วย : บาท
รวม

15,814,069.85
0.00
0.00
15,814,069.85
0.00
0.00
15,814,069.85

897,371.00
0.00
0.00
897,371.00
0.00
0.00
897,371.00

5,409,666.02
277,788.13
0.00
5,687,454.15
245,926.62
(2,675,630.90 )
3,257,749.87

1,619,298.95
0.00
0.00
1,619,298.95
4,300.00
(353,543.42 )
1,270,055.53

233,200.00
0.00
0.00
233,200.00
0.00
0.00
233,200.00

13,184,099.07
0.00
0.00
13,184,099.07
2,673,000.00
(2,654,205.61 )
13,202,893.46

37,157,704.89
277,788.13
0.00
37,435,493.02
2,923,226.62
(5,683,379.93 )
34,675,339.71

6,150,366.00
786,726.23
0.00
6,937,092.23
732,605.89
0.00
7,669,698.12

838,254.87
49,999.60
0.00
888,254.47
9,109.53
0.00
897,364.00

4,725,314.94
343,682.71
0.00
5,068,997.65
269,617.51
(2,648,400.94 )
2,690,214.22

1,273,464.94
183,331.50
0.00
1,456,796.44
125,879.45
(353,051.88 )
1,229,624.01

233,199.00
0.00
0.00
233,199.00
0.00
0.00
233,199.00

6,733,334.40
2,266,639.74
0.00
8,999,974.14
1,665,052.01
(1,618,073.37 )
9,046,952.78

19,953,934.15
3,630,379.78
0.00
23,584,313.93
2,802,264.39
(4,619,526.19 )
21,767,052.13

8,876,977.62
8,144,371.73

9,116.53
7.00

618,456.50
567,535.65

162,502.51
40,431.52

1.00
1.00

4,184,124.93
4,155,940.68

13,851,179.09
12,908,287.58
3,630,379.78
2,802,264.39
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- 17 10. อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
เครื่ องจักรและอุปกรณ์ซ่ ึ งได้หกั ค่าเสื่ อมราคาสะสมเต็มจํานวนแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ ราคาทุนของสิ นทรัพย์ดงั กล่าว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีจาํ นวน 2.80 ล้านบาท และจํานวน 3.63 ล้านบาท ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ยานพาหนะมีมูลค่าสุทธิ จํานวน 2.29 ล้านบาท และจํานวน 1.71 ล้านบาท ตามลําดับ
มีภาระผูกพันในการจ่ายชําระหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน ตามหมายเหตุ 13
อาคารและสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั สร้างบนที่ดินของกรรมการ โดยกรรมการอนุญาตให้ปลูกสิ่ งก่อสร้าง และใช้ในการ
ดําเนินการเป็ นระยะเวลา 20 ปี สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2571
11. สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดงั นี้
หน่วย : บาท
ณ วันที่

บันทึกเป็ น

31 ธันวาคม 2556 (ค่าใช้จ่าย)รายได้

ณ วันที่

บันทึกเป็ น

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2557

(ค่าใช้จ่าย)รายได้

31 ธันวาคม 2558

ในกําไรหรื อขาดทุน

ในกําไรหรื อขาดทุน

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงาน
รวม

457,911.20
457,911.20

128,344.20
128,344.20

586,255.40
586,255.40

154,583.60
154,583.60

740,839.00
740,839.00

12. เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
หน่วย : บาท
2558

2557

เจ้าหนี้ การค้า
เจ้าหนี้ การค้า

65,889,212.98

106,897,584.68

40,837,808.65
106,727,021.63

38,200,552.23
145,098,136.91

เจ้าหนี้ อื่น
เช็คจ่ายล่วงหน้า

21,759.66

0.00

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

16,626,317.18

15,882,668.12

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย

5,896,624.36

4,130,777.36

เงินมัดจํา

6,780,599.92

17,668,562.07

อื่นๆ
รวมเจ้าหนี้ อื่น

11,512,507.53
40,837,808.65

518,544.68
38,200,552.23

เจ้าหนี้ อื่น
รวมเจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น

(ลงชื่อ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํานาจ
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- 18 13. หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
13.1 รายละเอียดเกี่ยวกับสิ นทรัพย์ที่เช่าตามสัญญาเช่าการเงิน มีดงั นี้
หน่วย : บาท
2558

2557

ยานพาหนะ

4,787,644.86

3,502,644.86

หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม

(2,495,621.39)

(1,795,093.02)

ราคาตามบัญชี

2,292,023.47

1,707,551.84

13.2 จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายสําหรับสัญญาเช่าการเงินข้างต้นมีดงั นี้
หน่วย : บาท
2558

2557

ภายใน 1 ปี

766,440.00

562,989.00

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

710,010.10

396,000.00

1,476,450.10

958,989.00

(90,454.26)

(103,312.02)

0.00

(8,569.38)

1,385,995.84

847,107.60

รวม
หัก ดอกเบี้ยจ่ายในอนาคตของสัญญาเช่าการเงิน
หัก ภาษีซ้ื อรอตัด
มูลค่าปัจจุบนั ของหนี้ สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
13.3 หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงินไม่รวมดอกเบี้ยจ่ายในอนาคต มีดงั นี้

หน่วย : บาท
2558

2557

หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน

1,385,995.84

847,107.60

หัก ส่วนของหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี

(711,145.24)

(562,989.00)

หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน

674,850.60

284,118.60

ั ญาเช่าการเงินสําหรับเยานพาหนะมีกาํ หนดชําระเป็ นรายเดือน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั มีสญ
โดยชําระให้เสร็ จสิ้นภายในปี 2559 และ 2561

(ลงชื่อ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํานาจ
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- 19 14. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
บริ ษทั ฯ จ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลังออกจากงานและบําเหน็จ ตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่พนักงานตามสิ ทธิและอายุงาน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
2558
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันต้นงวด

หน่วย : บาท
2557

2,931,277.00

2,289,556.00

ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั

670,326.00

561,581.00

ต้นทุนดอกเบี้ย

102,592.00

80,140.00

3,704,195.00

2,931,277.00

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันสิ้นงวด

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่รับรู้ในรายการต่อไปนี้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558 และ 2557 ดังนี้
2558
ค่าใช้จ่ายในการขาย

หน่วย : บาท
2557

281,796.00

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
491,122.00
รวม
772,918.00
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน (แสดงโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก)
2558
อัตราคิดลด(ร้อยละ)
3.50
7.00
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต(ร้อยละ)
ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ ทวั่ ไปและจากอัตราตารางมรณะไทยปี 2551
("TMO2008")
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็ น
ไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์
ที่กาํ หนดไว้เป็ นจํานวนเงินดังต่อไปนี้
เพิ่มขึ้น
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
(481,687.00)
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
537,514.00
อัตรามรณะ (เปลี่ยนแปลง 1 ปี )
42,503.00
แม้วา่ การวิเคราะห์น้ ี ไม่ได้คาํ นึงการกระจายตัวแบบเต็มรู ปของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใต้โครงการดังกล่าว แต่ได้
แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานต่างๆ

222,849.00
418,872.00
641,721.00
2557
3.50
7.00

หน่วย : บาท
ลดลง
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566,494.00
(466,461.00)
(42,027.00)

- 20 15. ทุนจดทะเบียน
ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ได้มีมติพิเศษให้เพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จากทุน
จดทะเบียนเดิม 5 ล้านบาท เป็ น 90 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 900,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท และได้จด
ทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558
16. สํารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บริ ษทั ฯ ต้องจัดสรรกําไรอย่างน้อยร้อยละ 5 เป็ นสํารองตามกฎหมาย
ทุกครั้งที่มีการประกาศจ่ายเงินปันผล จนกว่ายอดสะสมของสํารองนี้ มีจาํ นวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนทุนสํารองดังกล่าว
จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
17. ภาษีเงินได้
บริ ษทั ฯ คํานวณภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20 จากกําไร(ขาดทุน)ก่อนหักภาษีเงินได้สาํ หรับปี บวกกลับด้วยสํารองค่าใช้จ่าย
และรายการอื่นๆ ที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็ นรายจ่ายในการคํานวณภาษีเงินได้ (ถ้ามี)
17.1 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุ ปได้ดงั นี้
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั

หน่วย : บาท
2557

2558

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

8,524,882.62

7,210,417.42

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว

(154,583.60)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

(128,344.20)

8,370,299.02

7,082,073.22

17.2 กระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริ ง
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดงั นี้
หน่วย : บาท
2557

2558
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล

39,431,474.20

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

34,154,924.65

20%

20%

จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้

7,886,294.84

6,830,984.93

ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่อยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

484,004.18
8,370,299.02

251,088.29
7,082,073.22

อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริ ง

21.23%

(ลงชื่อ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา )

( นายวิชยั ไม้แก่นสาร )

20.74%

- 21 18. เงินปันผลจ่าย
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ได้มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จํานวน 50,000
หุ้น ในอัตราหุ้นละ 400.00 บาท จากผลการดําเนินงานปี 2555 เป็ นจํานวนเงิน 20 ล้านบาท ซึ่ งได้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่
8 เมษายน 2558
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 2/2558 ได้มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จํานวน 50,000
หุ้น ในอัตราหุ้นละ 2,000.00 บาท จากผลการดําเนินงานปี 2555 ถึง 2558 เป็ นจํานวนเงิน 100 ล้านบาท ซึ่ งได้มีการจ่ายเงินปันผล
ในวันที่ 18 ธันวาคม 2558
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ได้มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จํานวน 50,000
หุ้น ในอัตราหุ้นละ 400.00 บาท จากผลการดําเนินงานปี 2554 และ 2555 เป็ นจํานวนเงิน 20 ล้านบาท ซึ่ งได้มีการจ่ายเงินปันผล
ในวันที่ 8 เมษายน 2557
19. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
19.1 ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯ มีรายการธุรกิจที่สาํ คัญกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไป
ตามเงื่อนไขทางการค้าและตามเกณฑ์ที่ตกลงร่ วมกันระหว่างบริ ษทั ฯ บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็ นไป
ตามปกติธุรกิจ
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั ฯ กับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันสรุ ปได้ดงั นี้
รายชื่อบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
นางสาวอรสา วิมลเฉลา

ลักษณะ

ลักษณะธุรกิจ/

นโยบาย

ความสัมพันธ์

รายการ

กําหนดราคา

ผูถ้ ือหุ้น

คํ้าประกันวงเงินสิ นเชื่อ

ไม่มีค่าตอบแทน

ค่าเช่าที่ดิน

ไม่มีค่าตอบแทน

ขายยานพาหนะ
คํ้าประกันวงเงินสิ นเชื่อ

ราคาตลาด
ไม่มีค่าตอบแทน

ค่าเช่าและค่าบริ การ
ค่าซ่อมแซม

ราคาตามที่ตกลงกัน
ตามสัญญา
ราคาตลาด

ขายสิ นค้า

ราคาตลาด

ขายสิ นค้า

ราคาตลาด

และกรรมการ

นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช

ผูถ้ ือหุ้น
และกรรมการ
บริ ษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จํากัด
ผูถ้ ือหุ้นและ
กรรมการร่ วมกัน
ห้างหุ้นส่วนจํากัด อัครวินท์ วิศวกรรม
ผูถ้ ือหุ้นและ
กรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั ยูทิลิต้ ี บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จํากัด
ผูถ้ ือหุ้นและ
กรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จํากัด (มหาชน ผูถ้ ือหุ้นและ
กรรมการร่ วมกัน
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- 22 19. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
19.2 รายการบัญชีที่เป็ นสาระสําคัญระหว่างบริ ษทั กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
2558

2557

19.2.1 ลูกหนี้ การค้า
บริ ษทั ยูทิลิต้ ี บิสิเนส อัลลายแอนซ์

37,236.00

0.00

0.00

1,572.90

46,775.23

24,371.68

0.00

56,085.12

บริ ษทั บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
19.2.2 เจ้าหนี้ อื่น
บริ ษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จํากัด
ห้างหุ้นส่วนจํากัด อัครวินท์ วิศวกรรม

19.3 รายได้และค่าใช้จ่ายกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสําคัญรวมอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
หน่วย : บาท
2558

2557

19.3.1 ขายสิ นค้า
บริ ษทั ยูทิลิต้ ี บิสิเนส อัลลายแอนซ์

34,800.00

0.00

0.00

93,570.00

340.00

0.00

115,715.16

112,980.79

บริ ษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จํากัด

25,544.75

27,001.35

ห้างหุ้นส่วนจํากัด อัครวินท์ วิศวกรรม

28,453.44

229,194.00

1,618,073.37

0.00

บริ ษทั บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
ห้างหุ้นส่วนจํากัด อัครวินท์ วิศวกรรม
19.3.2 ค่าเช่าและบริ การ
บริ ษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จํากัด
19.3.3 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

19.3.4 กําไรจากการขายรถยนต์
กรรมการ
นางสาวอรสา วิมลเฉลา
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- 23 19. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
19.4 ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผบู้ ริ หารสําคัญ สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดงั นี้
หน่วย : บาท
2558

2557

ผลประโยชน์ระยะสั้น

9,366,343.09

8,861,691.18

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

1,244,518.00

1,026,146.00

10,610,861.09

9,887,837.18

รวม
20. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่ายที่สาํ คัญสําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดงั นี้
หน่วย : บาท
2558

2557

การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าและวัตถุดิบ

16,757,987.19

10,284,086.45

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

39,167,705.05

36,294,282.85

2,802,264.39

3,630,379.78

ค่าเสื่ อมราคา
21. ภาระผูกพัน

21.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั มีวงเงิน LC, TR, ตัว๋ สัญญาใช้เงิน และ Forward contract จากธนาคาร
พาณิ ชย์ 2 แห่ง จํานวน 60 ล้านบาท คํ้าประกันโดยบริ ษทั อื่น 1 ราย และโดยส่วนตัวกรรมการ
21.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯ มีภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการให้ธนาคารพาณิ ชย์ 2 แห่ง ออกหนังสื อคํ้าประกัน
ในการขายสิ นค้ากับลูกค้า เป็ นจํานวนเงิน 17.37 ล้านบาท และ 73,010 ดอลลาร์ และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็ นจํานวนเงิน
37.72 ล้านบาท และ 88,852.94 ดอลล่าร์ คํ้าประกันโดยเงินฝากประจํา ตามหมายเหตุ 9 และคํ้าประกันโดยส่วนตัวกรรมการ
21.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั มีภาระผูกพันและหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นจากการรับเงินมัดจําค่าสิ นค้าจากลูกค้า
โดยมีมูลค่าตามใบสัง่ ซื้ อรวม 41.54 ล้านบาท และจํานวน 99.75 ล้านบาท ตามลําดับ บริ ษทั ฯ ได้รับเงินมัดจําแล้ว จํานวน 8.13
ล้านบาท และจํานวน 14.58 ล้านบาท ตามลําดับ
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- 24 22. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานตามประเภทส่ วนงานของบริ ษทั สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดงั นี้
หน่วย : บาท
ธุรกิจ Pumps
2558
ขาย
ต้นทุนขาย
กําไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรจากการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสุ ทธิสาํ หรับปี

2557

ธุรกิจ Value & Process
2558
2557

ธุรกิจ Consumable Products
2558
2557

รวม
2558

2557

159,662,905.69 245,174,527.06 123,832,557.17 111,781,657.09 127,320,448.10 118,281,658.20 410,815,910.96 475,237,842.35
(120,184,755.86) (197,258,099.01) (85,844,719.18) (86,215,754.19) (102,873,799.58) (94,232,672.59) (308,903,274.62) (377,706,525.79)
39,478,149.83 47,916,428.05
37,987,837.99
25,565,902.90
24,446,648.52
24,048,985.61 101,912,636.34
97,531,316.56
10,605,211.88
5,122,595.10
(40,203,049.89) (41,712,808.29)
(32,778,692.66) (26,712,449.37)
(104,631.47)
(73,729.35)
39,431,474.20
34,154,924.65
(8,370,299.02) (7,082,073.22)
31,061,175.18
27,072,851.43
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- 25 23. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริ ษทั ฯ ได้จดั ตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน สําหรับพนักงานทุกคนตามระเบียบกองทุน พนักงานจ่ายเงินสะสม
เข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 2, 4, 5, 6, 8 หรื อ 10 ของเงินเดือนแต่ละเดือน และบริ ษทั ฯ จ่ายเงินสมทบในอัตราเดียวกับที่
พนักงานจ่ายเข้ากองทุน บริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งผูจ้ ดั การกองทุนเพื่อบริ หารกองทุนให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของกฎกระทรวง
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ดังนี้
หน่วย : บาท
2557

2558
เงินสมทบเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

1,409,535.58

1,370,104.59

24. การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่ องมือทางการเงิน
24.1 นโยบายการบัญชี
รายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ วิธีการที่ใช้ซ่ ึ งรวมถึงเกณฑ์ในการรับรู้การวัดมูลค่าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับ
สิ นทรัพย์ และหนี้ สินทางการเงินแต่ละประเภทได้เปิ ดเผยไว้แล้วในหมายเหตุขอ้ 3
24.2 ความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อ
ความเสี่ ยงดังกล่าวเกิดจากการที่ลูกค้าไม่สามารถหรื อไม่ประสงค์ปฏิบตั ิตามข้อตกลงที่ให้ไว้กบั บริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ ไม่มี
ความเสี่ ยงที่เป็ นสาระสําคัญเกี่ยวกับสิ นเชื่อ บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการพิจารณาสิ นเชื่อเป็ นราย ๆ และป้องกันความเสี่ ยง
โดยการแบ่งแยกหน้าที่ฝ่ายขายฝ่ ายรับชําระ ฝ่ ายบริ การหลังการขาย และมูลค่าสิ นเชื่อของสัญญาแต่ละรายมีมูลค่าไม่สูง
24.3 ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อันเนื่องมาจากการซื้ อและขายสิ นค้าที่เป็ นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ บริ ษทั ฯ วงเงินซื้ อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการป้องกัน
ความเสี่ ยง ตามที่เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุ 21.1
บริ ษทั ฯ มียอดคงเหลือของหนี้ สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ดังต่อไปนี้
2558
สกุลเงินตรา
ต่างประเทศ
หนี้ สิน
เยน
ดอลล่าร์สหรัฐอเมริ กา
ยูโร
ดอลล่าร์สิงคโปร์

44,262,376.00
246,573.19
75,660.00
29,236.71

2557
แปลงค่า
เป็ นเงินบาท
13,440,699.90
8,939,215.12
1,951,309.23
1,163,606.44
25,494,830.69

สกุลเงินตรา
ต่างประเทศ

แปลงค่า
เป็ นเงินบาท

7,261,470.00
44,249.56
131,999.09
6,480.00
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2,007,876.33
1,465,244.53
5,326,849.68
162,825.55
8,962,796.09

- 26 25. ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการนี้ เป็ นผลประโยชน์ที่จ่ายให้กบั กรรมการของบริ ษทั ฯ ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริ ษทั
มหาชนจํากัด โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กบั กรรมการในฐานะผูบ้ ริ หาร
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ จํานวน 40,000.00 บาท
26. ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารนี้ เป็ นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการเฉพาะในฐานะ
ผูบ้ ริ หารและให้แก่ผบู้ ริ หารตามนิยามในประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อันได้แก่
ผูจ้ ดั การหรื อผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริ หารสี่ รายแรกต่อจากผูจ้ ดั การลงนามและผูซ้ ่ ึงดํารงตําแหน่งเทียบเท่าระดับบริ หารรายที่สี่
ทุกรายและให้หมายความรวมถึงผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชีหรื อการเงินที่เป็ นระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ้นไปหรื อ
เทียบเท่า
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร จํานวน 10.61 ล้านบาท และ
9.89 ล้านบาท ตามลําดับ
27. การบริ หารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ ในการบริ หารทางการเงิน คือ การดํารงไว้ซ่ ึงความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
และดํารงไว้ซ่ ึ งโครงสร้างทุนที่เหมาะสม ปี 2558 : 0.97 : 1 ปี 2557 : 1.36 : 1
28. การจัดประเภทบัญชีใหม่
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน ได้มีการ
จัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบการเงิน สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
การจัดประเภทรายการใหม่ที่สาํ คัญในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดงั นี้
ชื่อบัญชี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
กําไรสะสม-ยังไม่ได้จดั สรร

ก่อนจัดประเภท
57,028,771.55
136,384,453.51
40,784,302.63
1,009,738.29
0.00
4,500.00
140,448,814.87
4,130,777.36
518544.68
0.00
106,440,523.40

เพิม่ (ลด)
รายการจัดประเภท
รายการปรับปรุ ง
106,197.52
309,040.77
(4,312,260.32)
(1,009,738.29)
0.00
586,255.40
4,906,760.32
4,649,322.04
(4,130,777.36)
(518,544.68)
0.00
2,931,277.00
0.00
(2,345,021.60)

หน่วย : บาท
หลังจัดประเภท
57,134,969.07
136,693,494.28
36,472,042.31
0.00
586,255.40
4,911,260.32
145,098,136.91
0.00
0.00
2,931,277.00
104,095,501.80

(ลงชื่อ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา )
( นายวิชยั ไม้แก่นสาร )

- 27 28. การจัดประเภทบัญชีใหม่ (ต่อ)
การจัดประเภทรายการใหม่ที่สาํ คัญในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดงั นี้
หน่วย : บาท
ชื่อบัญชี

ก่อนจัดประเภท

เพิ่ม(ลด)
รายการจัดประเภท

หลังจัดประเภท
รายการปรับปรุ ง

ค่าใช้จ่ายในการขาย

42,861,931.86

(923,499.57)

(225,624.00)

41,712,808.29

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

25,846,873.14

449,479.23

416,097.00

26,712,449.37

ต้นทุนทางการเงิน

576,494.70

(502,765.35)

0.00

73,729.35

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

7,210,417.42

0.00

(128,344.20)

7,082,073.22

29. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559 บริ ษทั ฯ ได้ทาํ สัญญาเช่าที่ดิน มีกาํ หนดอายุสญ
ั ญา 20 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2579 กับนายเกริ ก ลีเกษม ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั มูลค่าตามสัญญารวมเป็ นเงิน 14.41 ล้านบาท
30. การอนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงินนี้ ได้รับการอนุมตั ิให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
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( นายวิชยั ไม้แก่นสาร )

