
 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ   คณะกรรมการและผูถือหุน บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน) 

(เดิมช่ือ บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด) 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน) ซ่ึงประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2557 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสด สําหรับป
ส้ินสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุเรื่องอ่ืน ๆ 

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการ
แสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี 

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไดปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและ
ปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือใหไดความเช่ือม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอัน
เปนสาระสําคัญหรือไม 

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพ่ือใหไดมาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูล
ในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดง
ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงินไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความ
เส่ียงดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เก่ียวของกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามที่ควร
ของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่
ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทําขึ้นโดยผูบริหาร รวมทั้งการประเมินการนําเสนองบ
การเงินโดยรวม 

ขาพเจาเช่ือวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของ
ขาพเจา 

 

 

 



 

ความเห็น 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้ แสดงฐานะการเงินของบริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

และผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน  

 

 

       

    

(นายประวิทย วิวรรณธนานุตร) 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4917 

 

 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

กรุงเทพฯ 27 กุมภาพันธ 2558 
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บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)

(เดิมชื่อ บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด)

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุ 2557 2556

3

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5 25,660,391.79      2,527,173.83        

เงินลงทุนชั่วคราว 6 270,160,203.58    28,274,062.04      

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 4, 7 129,857,073.32    130,179,005.19    

มูลคางานที่ทําเสร็จแตยังไมเรียกเก็บ 17,634,660.62      6,205,008.74        

สินคาคงเหลือ 8 101,517,233.50    102,158,081.42    

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 2,976,312.51        1,535,328.90        

            รวมสินทรัพยหมุนเวียน 547,805,875.32    270,878,660.12    

สินทรัพยไมหมุนเวียน
อุปกรณ 4, 9 12,812,604.76      7,538,239.93        

สินทรัพยไมมีตัวตน 4, 10 5,478,293.48        192,000.86           

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 11 1,478,614.20        2,762,876.82        

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 4,790,629.30        5,250.00               

            รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 24,560,141.74      10,498,367.61      

รวมสินทรัพย 572,366,017.06    281,377,027.73    

บาท

สินทรัพย
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(เดิมชื่อ บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด)

หมายเหตุ 2557 2556

3

หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 12 -                        10,000,000.00      

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 4, 13 88,200,356.75      80,187,388.85      

ภาษีเงินไดคางจาย 5,841,251.73        7,286,549.20        

ประมาณการหนี้สินระยะสั้น 387,840.00           -                        

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 6,300,358.99        3,149,628.51        

รวมหนี้สินหมุนเวียน 100,729,807.47    100,623,566.56    

หนี้สินไมหมุนเวียน
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 4, 14 6,393,706.76        5,042,322.91        

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 4,714,744.30        -                        

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 11,108,451.06      5,042,322.91        

รวมหนี้สิน 111,838,258.53    105,665,889.47    
สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน  15

ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 350,000,000 หุน มูลคาหุนละ 0.50 บาท ในป 2557

และ 6,500,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท ในป 2556 175,000,000.00    65,000,000.00      

ทุนที่ออกและชําระแลว
หุนสามัญ 350,000,000 หุน ในป 2557 และ
6,500,000 หุน ในป 2556 ชําระเต็มมูลคาแลว 175,000,000.00    65,000,000.00      

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 15, 16 218,306,426.68    5,100,000.00        

กําไรสะสม
จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 17, 18 9,530,259.68        6,500,000.00        

ยังไมไดจัดสรร 18 57,691,072.17      99,111,138.26      

รวมสวนของผูถือหุน 460,527,758.53    175,711,138.26    
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 572,366,017.06    281,377,027.73    

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด 

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

บาท
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หมายเหตุ 2557 2556

3

รายไดจากการขายและบริการ 4 572,035,607.31    518,614,993.73    
ตนทุนขายและบริการ 4, 9, 20 (422,048,346.59)   (369,877,909.85)   

กําไรขั้นตน 149,987,260.72    148,737,083.88    
รายไดอื่น 4 11,393,818.71      2,652,153.69        

คาใชจายในการขาย 4, 20 (28,662,682.09)     (27,639,803.34)     

คาใชจายในการบริหาร 4, 20 (55,120,613.23)     (46,644,935.14)     

ตนทุนทางการเงิน 4 (431,866.46)          (680,748.03)          

กําไรกอนภาษีเงินได 77,165,917.65      76,423,751.06      

คาใชจายภาษีเงินได 21 (16,560,724.06)     (15,263,431.42)     

กําไรสําหรับป 60,605,193.59      61,160,319.64      

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น -                        -                        

กําไรเบ็ดเสร็จรวม 60,605,193.59      61,160,319.64      

กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 3 0.25                       0.47                       

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 3 243,260,274         130,000,000         

บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)

(เดิมชื่อ บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

บาท



             หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้         6  

ทุนเรือนหุน สวนเกินมูลคา
หมายเหตุ ที่ออกและชําระแลว หุนสามัญ จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร รวม

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 65,000,000.00      5,100,000.00        910,000.00           71,165,818.62      142,175,818.62    

การเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน :
จายเงินปนผล 18 -                        -                        -                        (27,625,000.00)     (27,625,000.00)     

จัดสรรสํารองตามกฎหมาย 17, 18 -                        -                        5,590,000.00        (5,590,000.00)       -                        

กําไรเบ็ดเสร็จรวม -                        -                        -                        61,160,319.64      61,160,319.64      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 65,000,000.00      5,100,000.00        6,500,000.00        99,111,138.26      175,711,138.26    

การเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน :
เพิ่มทุนหุนสามัญ 15, 16 110,000,000.00    213,206,426.68    -                        -                        323,206,426.68    

จายเงินปนผล 18 -                        -                        -                        (98,995,000.00)     (98,995,000.00)     

จัดสรรสํารองตามกฎหมาย 17 -                        -                        3,030,259.68        (3,030,259.68)       -                        

กําไรเบ็ดเสร็จรวม -                        -                        -                        60,605,193.59      60,605,193.59      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 175,000,000.00    218,306,426.68    9,530,259.68        57,691,072.17      460,527,758.53    

กําไรสะสม

บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)

(เดิมชื่อ บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

บาท
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2557 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษีเงินได 77,165,917.65        76,423,751.06        

ปรับกระทบกําไรกอนภาษีเงินไดเปนเงินสดสุทธิรับ(จาย)จาก
กิจกรรมดําเนินงาน
คาเสื่อมราคาและรายการตัดจาย 2,728,428.82          1,806,879.70          

หนี้สงสัยจะสูญ 390,112.47             778,474.11             

ขาดทุนจากการลดมูลคาสินคาคงเหลือ(กลับรายการ) (1,401,524.72)         3,897,114.66          

กําไรจากการจําหนายสินทรัพย (488,288.13)            (449,981.58)            

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง 403,495.00             1,306,102.31          

กําไรที่ยังไมเกิดจากการปรับมูลคาของเงินลงทุน (737,135.32)            (82,723.42)              

ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 2,768,383.85          2,902,974.96          

ดอกเบี้ยรับ (77,257.78)              (64,490.61)              

ดอกเบี้ยจาย 431,866.46             680,748.03             

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
และหนี้สินดําเนินงาน 81,183,998.30        87,198,849.22        

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยดําเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น (68,180.60)              (10,779,198.33)       

งานระหวางทํา -                          187,898.93             

มูลคางานที่ทําเสร็จแตยังไมเรียกเก็บ (11,429,651.88)       (4,477,544.74)         

สินคาคงเหลือ 2,042,372.64          (4,421,943.13)         

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (1,957,723.61)         798,118.31             

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (4,785,379.30)         11,250.00               

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 7,614,952.35          7,481,456.47          

ประมาณการหนี้สินระยะสั้น 387,840.00             (920,876.06)            

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 3,150,730.48          (690,032.26)            

จายชําระภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (1,417,000.00)         -                          

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 4,714,744.30          -                          

เงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน 79,436,702.68        74,387,978.41        

บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)

(เดิมชื่อ บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด)

งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

บาท
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2557 2556

รับดอกเบี้ย 77,257.78               64,490.61               

จายภาษีเงินได (16,721,758.91)       (18,321,033.99)       

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 62,792,201.55        56,131,435.03        
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น (240,700,000.00)     (28,000,000.00)       

ซื้ออุปกรณ (7,956,952.04)         (3,998,238.07)         

เงินรับจากการจําหนายอุปกรณ 141,630.85             363,254.77             

ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (5,434,483.17)         (46,500.00)              

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (253,949,804.36)     (31,681,483.30)       
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 50,000,000.00        18,956,640.62        

จายชําระเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (60,000,000.00)       (21,714,148.70)       

เงินรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน -                          13,000,000.00        

จายชําระเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน -                          (13,000,000.00)       

จายดอกเบี้ย (437,345.91)            (681,293.72)            

เงินปนผลจาย (98,995,000.00)       (27,625,000.00)       

เงินรับจากการเพิ่มทุนหุนสามัญ 323,723,166.68      -                          

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 214,290,820.77      (31,063,801.80)       
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ 23,133,217.96        (6,613,850.07)         
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 2,527,173.83          9,141,023.90          
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายป 25,660,391.79        2,527,173.83          

(เดิมชื่อ บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด)

งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

บาท

บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)
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บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน) 
(เดิมช่ือ บรษิัท ไฟรวิคเตอร จํากดั) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 2557  

1. ขอมูลท่ัวไป 

บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน) “บริษัท” จดทะเบียนเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย เม่ือวันที่ 9 พฤษภาคม 2544 และไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด เม่ือวันที่ 22 พฤษภาคม 2557

โดยประกอบธุรกิจ ขายสง ปลีกและใหบริการซอม เชา เชาซ้ือและรับเหมาติดตั้ง ระบบดับเพลิง รวมทั้งอุปกรณ และ
วัตถุเคมีดับเพลิง  สํานักงานตั้งอยู เลขที่  19/20-22 ซอยศูนยวิจัย  ถนนพระราม  9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง
กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน 
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการตีความ
และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) เพ่ือใหเปนไปตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย 

การแสดงรายการในงบการเงิน ไดทําขึ้นเพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันที่ 28 

กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินของบริษัทไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซ่ึงการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนั้นเพ่ือความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย 

บริษัทไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชการประมาณและขอสมมติฐาน
หลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินที่เก่ียวกับ สินทรัพย หนี้สิน รายได และ
คาใชจาย การประมาณและขอสมมติฐานมาจากประสบการณในอดีต และปจจัยตาง ๆ ที่ผูบริหารมีความเช่ือม่ันอยาง
สมเหตุสมผลภายใตสภาวการณแวดลอมนั้นซ่ึงไมอาจอาศัยขอมูลจากแหลงอ่ืนและนําไปสูการตัดสินใจเก่ียวกับการ
กําหนดจํานวนสินทรัพยและหนี้สินนั้น ๆ ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นจริงจากการตั้งขอสมมติฐานตอมูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยและหนี้สินอาจแตกตางไปจากที่ประมาณไว 

ประมาณการและขอสมมติฐานที่ใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางสมํ่าเสมอ การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะ
งวดนั้น ๆ และจะบันทึกในงวดที่ปรับและงวดในอนาคต หากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปจจุบันและอนาคต 
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การประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม 
สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีใหใชกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) 

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ที่ออกและปรับปรุงใหม ดังตอไปนี้ 
ก) กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) ซ่ึงมีผลบังคับใชทันทีในป 2557 

ข) มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 ดังตอไปนี้ 

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/    
การตีความมาตรฐานการบญัชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)  การนําเสนองบการเงนิ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรบัปรุง 2555) งบกระแสเงนิสด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเชา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) รายได 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชนของพนักงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) 

 

การเปด เผยขอมูลเ ก่ียวกับบุคคลหรือกิจการ          

ที่เก่ียวของกัน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทรวม 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) สวนไดเสียในการรวมคา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวางกาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) การดอยคาของสินทรัพย 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไมมีตัวตน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรงุ 2555) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรงุ 2555) การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรงุ 2555) 

 

สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพ่ือขาย              

และการดําเนินงานที่ยกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรงุ 2555) สวนงานดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 สัญญาเชาดําเนินงาน-ส่ิงจูงใจที่ใหแกผูเชา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําขึ้นตามรูปแบบ
กฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29  การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/    
การตีความมาตรฐานการบญัชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 1 การเปล่ียนแปลงในหนี้สินทีเ่กิดขึ้นจากการรื้อถอน 

การบูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 4 การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชา
หรือไม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 5 สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน  
การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 7 การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 29 เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจที่มีเงินเฟอรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 10 งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 12 ขอตกลงสัมปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 17 การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 18 การโอนสินทรัพยจากลูกคา 

ฝายบริหารของบริษัทไดประเมินแลวเห็นวากรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557)  มาตรฐาน   

การรายงานทางการเงินฉบับดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม แตยังไมมีผลบังคับใช 

บริษัทยังไมไดใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม ดังตอไปนี้ 
ก) มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 

ดังตอไปนี้ 

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/    
การตีความมาตรฐานการบญัชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรบัปรุง 2557)  การนําเสนองบการเงนิ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรบัปรุง 2557)  สินคาคงเหลือ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรบัปรุง 2557) งบกระแสเงนิสด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรบัปรุง 2557)  นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและขอผิดพลาด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)   เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557)   สัญญากอสราง   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได 

http://www.fap.or.th/images/column_1412565962/TAS%202%20-web.pdf
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/    
การตีความมาตรฐานการบญัชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) สัญญาเชา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) รายได 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557)  ผลประโยชนของพนักงาน   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557) การบัญชีสําหรับเงนิอุดหนุนจากรัฐบาลและ     

การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับความชวยเหลือจาก
รัฐบาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557)  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557) ตนทุนการกูยืม   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557)  การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคล หรือกิจการที่
เก่ียวของกัน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2557)  การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน
เม่ือออกจากงาน   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557)  งบการเงินเฉพาะกิจการ   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557)   เงินลงทุนในบรษิัทรวม และการรวมคา   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)    

 

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที ่
เงินเฟอรนุแรง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557) กําไรตอหุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557)  งบการเงินระหวางกาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557) การดอยคาของสินทรัพย 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557) 

 

ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และ
สินทรัพยที่อาจเกิดขึน้   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไมมีตัวตน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557) อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทนุ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557) การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพ่ือขายและ        

การดําเนินงานที่ยกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2557) การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) สวนงานดําเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10  งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11   การรวมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12   การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับสวนไดเสียในกิจการอ่ืน 

http://www.fap.or.th/images/column_1412565962/TAS%2020-web.pdf
http://www.fap.or.th/images/column_1412565962/TAS%2021-web.pdf
http://www.fap.or.th/images/column_1412565962/TAS%2024%20(ปรับปรุง%202557)_%20Up%209_1_58.pdf
http://www.fap.or.th/images/column_1412565962/TAS%2038%20-web.pdf
http://www.fap.or.th/images/column_1412565962/TFRS%208-web.pdf


  13 

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/    
การตีความมาตรฐานการบญัชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 การวัดมูลคายุติธรรม 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)  ความชวยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที่ไมมีความ
เก่ียวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนนิงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557)  สัญญาเชาดําเนินงาน-ส่ิงจูงใจที่ใหแกผูเชา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2557)  ภาษีเงินได-การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี
ของกิจการหรือผูถือหุน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557)  การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาทีท่าํขึ้นตามรูปแบบ
กฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)   การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่31 (ปรับปรุง 2557)  รายได-รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกับบริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2557)  สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทนุเว็บไซต 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 1 

(ปรับปรุง 2557) 

การเปล่ียนแปลงในหนี้สินทีเ่กิดขึ้นจากการรื้อถอน 
การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 4 

(ปรับปรุง 2557) 

การประเมินวา ขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชา
หรือไม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 5 

(ปรับปรงุ 2557)  

สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน        
การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 7 

(ปรับปรุง 2557) 

การปรับปรงุยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ืองการรายงานทาง
การเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงนิเฟอรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 10 

(ปรับปรุง 2557) 

งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 12 

(ปรับปรุง 2557) 

ขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 13 

(ปรับปรุง 2557) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 14  

 

ขอจํากัดสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน 
ขอกําหนดเงินทุนขั้นต่ําและปฏิสัมพันธของ
รายการเหลานี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชนของ
พนักงาน    

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 15 

(ปรับปรุง 2557)  

สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 17 การจายสินทรัพยที่ไมใชเงนิสดใหเจาของ 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/    
การตีความมาตรฐานการบญัชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง 
(ปรับปรุง 2557) 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 18 

(ปรับปรุง 2557)  

การโอนสินทรัพยจากลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 20 ตนทุนการเปดหนาดนิในชวงการผลิตสําหรับ
เหมืองผิวดิน 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 
2559 ดังตอไปนี้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557) สัญญาประกันภัย 

ฝายบริหารของบริษัทอยูระหวางการประเมินผลกระทบตองบการเงินในปที่เริ่มใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ดังกลาว 

3. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

เกณฑในการวัดคาในการจัดทํางบการเงิน 
นอกจากที่เปดเผยไวในหัวขออ่ืน ๆ ในสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุประกอบงบการเงินอ่ืน ๆ เกณฑใน
การจัดทํางบการเงินใชราคาทุนเดิม 

รายได 
การขายสินคา 

รายไดที่รับรูไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิมและแสดงสุทธิจากสวนลดการคา 

รายไดรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเม่ือไดโอนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสินคาที่มีนัยสําคญัไป
ใหกับผูซ้ือแลว และจะไมรับรูรายไดถาฝายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินคาที่ขายไปแลวนั้นหรือมีความไม
แนนอนที่มีนัยสําคัญในการไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา ไมอาจวัดมูลคาของจํานวนรายไดและตนทุน
ที่เกิดขึ้นไดอยางนาเช่ือถือหรือมีความเปนไปไดคอนขางแนที่จะตองรับคืนสินคา   

รายไดจากการใหบริการ 

รายไดจากการใหบริการรับรูเม่ือไดใหบริการแกลูกคาแลว 

รายไดตามสัญญาบริการ 

รายไดตามสัญญาบริการประกอบดวยจํานวนเม่ือเร่ิมแรกตามที่ตกลงไวในสัญญาบวกจํานวนที่เก่ียวของกับการ
เปล่ียนแปลงสัญญาอันเกิดจากการดัดแปลงงาน การเรียกรองคาเสียหาย หรือการจายเงินเพ่ือจูงใจหากมีความเปนไปได
คอนขางแนที่จะกอใหเกิดรายไดและสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเช่ือถือ  เม่ือสามารถประมาณผลของงานบริการ     
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ตามสัญญาไดอยางนาเช่ือถือ รายไดและตนทุนบริการตามสัญญาจะถูกรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามสัดสวนของ
ขั้นความสําเร็จของงาน 

ขั้นความสําเร็จของงานตามสัญญาประมาณโดยอางอิงกับอัตราสวนของตนทุนบริการที่เกิดขึ้นของงานที่ทําเสร็จจนถึง
ปจจุบันกับประมาณการตนทุนบริการทั้งส้ิน  

หากไมสามารถประมาณผลของงานบริการตามสัญญาไดอยางนาเช่ือถือ รายไดตามสัญญาบริการจะถูกรับรูไดไมเกินกวา
ตนทุนบริการตามสัญญาที่เกิดขึ้นและมีความเปนไปไดคอนขางแนที่จะไดรับตนทุนนั้นคืน 

เม่ือมีความเปนไปไดคอนขางแนที่ตนทุนบริการทั้งส้ินจะสูงกวารายไดตามสัญญาบริการทั้งส้ินจะรับรูผลขาดทุนที่คาด
วาจะเกิดขึ้นจากงานบริการตามสัญญาในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สวนงานที่แลวเสร็จที่ยังมิไดสงมอบ และยังมิไดออกใบแจงหนี้เรียกเก็บจากลูกคาแสดงเปนมูลคางานที่ทําเสร็จแตยังไม
เรียกเก็บ 

งานระหวางทํา 

งานระหวางทําแสดงในราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคา (ถามี) 

รายไดคาเชา 

รายไดคาเชาภายใตสัญญาเชาดําเนินงานรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา คาใชจาย
เริ่มแรกที่เกิดขึ้นเปนการเฉพาะเพ่ือใหเกิดสัญญาเชาเปนสวนหนึ่งของคาเชาทั้งส้ินตามสัญญา คาเชาที่อาจเกิดขึ้นรับรู
เปนรายไดในรอบระยะเวลาบัญชีซ่ึงคาเชานั้นเกิดขึ้น 

ดอกเบี้ยรับและรายไดอ่ืน 

ดอกเบี้ยถือเปนเงินไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง 

รายไดอ่ืนรับรูตามเกณฑคงคาง 

คาใชจาย 

คาใชจายรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามเกณฑคงคาง 

สัญญาเชาดําเนินงาน 

รายจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา  ประโยชนที่
ไดรับตามสัญญาเชาจะรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเปนสวนหนึ่งของคาเชาทั้งส้ินตามสัญญา  คาเชาที่อาจเกิดขึ้นจะ
บันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในรอบบัญชีที่มีรายการดังกลาว 

ตนทุนทางการเงิน 

ดอกเบี้ยจายและคาใชจายในทํานองเดียวกันบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในปที่คาใชจายดังกลาวเกิดขึ้น  ยกเวนใน
กรณีที่มีการบันทึกเปนตนทุนสวนหนึ่งของสินทรัพย อันเปนผลมาจากการใชเวลายาวนานในการจัดหา กอสราง หรือ
การผลิตสินทรัพยดังกลาวกอนที่จะนํามาใชเองหรือเพ่ือขาย  ดอกเบี้ยซ่ึงเปนสวนหนึ่งของคางวดตามสัญญาเชาการเงิน
บันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยใชวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง 
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เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวยเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะส้ันที่มีสภาพคลองสูงสุทธิ
จากเงินฝากธนาคารที่ติดภาระหลักประกัน และเงินฝากธนาคารที่มีกําหนดระยะเวลาเกิน 3 เดือน 

เงินลงทุนช่ัวคราว 
ตราสารทุนซ่ึงเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาดซ่ึงถือไวเพ่ือคาแสดงในราคายุติธรรม กําไรหรือขาดทุนจากการ
ตีราคาหลักทรัพยไดบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ราคาทุนของหลักทรัพยที่จําหนายใชวิธีถัวเฉล่ีย 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืนแสดงในราคาตามใบแจงหนี้หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

บริษัทบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินลูกหนี้ไมได ซ่ึง
โดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุลูกหนี้ ลูกหนี้จะถูกตัดจําหนายจากบัญชีเม่ือทราบ
วาเปนหนี้สูญ 

สินคาคงเหลือ 

สินคาคงเหลือแสดงในราคาทุนตามวิธีถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา 

ตนทุนสินคาประกอบดวยตนทุนที่ซ้ือ ตนทุนในการดัดแปลง หรือตนทุนอ่ืน เพ่ือใหสินคาอยูในสถานที่และสภาพ
ปจจุบันในกรณีของสินคาสําเร็จรูป ตนทุนสินคารวมการปนสวนของคาโสหุยการผลิตอยางเหมาะสม โดยคํานึงถึงระดบั
กําลังการผลิตปกติ 

มูลคาสุทธิที่จะไดรับเปนการประมาณราคาที่จะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติหักดวยคาใชจายที่จําเปนในการขาย 

บริษัทตั้งคาเผื่อมูลคาสินคาลดลงสําหรับสินคาที่เส่ือมคุณภาพ เสียหาย ลาสมัยและคางนาน 

อุปกรณ 

อุปกรณ แสดงในราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสม และหักคาเผื่อการดอยคา (ถามี) 

คาเส่ือมราคา 

คาเส่ือมราคาคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใหประโยชนโดยประมาณของสินทรัพย ดังนี ้

 จํานวนป 
เครื่องมือและอุปกรณ 5   

เครื่องตกแตงและอุปกรณสํานักงาน 5   

ยานพาหนะ 7   

สินทรัพยเพ่ือเชาและสาธิต 5   

คาเส่ือมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน และไมมีการคิดคาเส่ือมราคาสําหรับสินทรัพยระหวางกอสราง 
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การซอมแซมและบํารุงรักษาจะรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จระหวางปบัญชีที่เกิดรายการขึ้น  ตนทุนของการปรับปรุง
ใหดีขึ้นที่สําคัญจะบันทึกรวมไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพยหากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาการปรับปรุงนั้นจะ
ทําใหบริษัทไดประโยชนกลับคืนมาเกินกวาหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี สินทรัพยที่ไดมาจากการปรับปรุงหลักจะตัดคา
เส่ือมราคาตลอดอายุการใชประโยชนที่เหลืออยูของสินทรัพยที่เก่ียวของ  

รายการกําไรและรายการขาดทุนจากการจําหนายกําหนดโดยเปรียบเทียบส่ิงตอบแทนที่ไดรับกับราคาตามบัญชีและรวม
ไวอยูในกําไรจากการดําเนินงาน 

คาใชจายที่เก่ียวของโดยตรงกับสินทรัพยรวมทั้งดอกเบี้ยจายที่เกิดขึ้นจากการกูยืมเพ่ือใชในการไดมาซ่ึงสินทรัพยขางตน
กอนสินทรัพยจะแลวเสร็จถือเปนตนทุนของสินทรัพย 

สินทรัพยไมมีตัวตน 
สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงในราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและหักคาเผื่อการดอยคา (ถามี) คาตัดจําหนายคํานวณโดย
วิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพย 5 ป 

การดอยคาของสินทรัพย 

ยอดสินทรัพยตามบัญชีของบริษัทไดรับการทบทวน ณ ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงานวา มีขอบงช้ีเร่ืองการดอยคา
หรือไม ในกรณีที่มีขอบงช้ีจะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยที่คาดวาจะไดรับคืน 

ขาดทุนจากการดอยคารับรูเม่ือมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย หรือมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด
สูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

การคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน 

มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยหมายถึงราคาขายสุทธิของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชของสินทรัพยแลวแต
มูลคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใชของสินทรพัย  ประมาณการกระแสเงินสดที่จะไดรับในอนาคตจะคิด
ลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนคํานึงภาษีเงินไดเพ่ือใหสะทอนมูลคาที่อาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซ่ึง
แปรไปตามเวลาและความเส่ียงที่มีตอสินทรัพย สําหรับสินทรัพยที่ไมกอใหเกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย
อ่ืนใหพิจารณามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนรวมกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่สินทรัพยนั้นมีความเก่ียวของดวย 

การกลับรายการดอยคา 

ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการที่ใชในการคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับ
คืน 

ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการเพียงเพ่ือใหมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมเกินกวามูลคาตามบัญชีภายหลังหัก
คาเส่ือมราคาหรือคาตัดจําหนาย เสมือนหนึ่งไมเคยมีการบันทึกขาดทุนจากการดอยคามากอน 
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สัญญาเชาการเงิน 
สัญญาเชาที่ดิน อาคาร และอุปกรณทีมี่ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับผูเชา
ถือเปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชา หรือมูลคา
ปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใดจะต่ํากวา โดยจํานวนเงินที่ตองจายจะปนสวน
ระหวางหนี้สินและคาใชจายทางการเงินเพ่ือใหไดอัตราดอกเบี้ยคงที่ตอหนี้สินคงคางอยูโดยพิจารณาแยกแตละสัญญา 
ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเส่ือมราคาตลอดอายุการใชงาน
ของสินทรัพยที่เชา หรืออายุของสัญญาเชา แลวแตระยะเวลาใดจะต่ํากวา 

สัญญาระยะยาวเพ่ือเชาสินทรัพยโดยที่ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญตกอยูกับผูใหเชาจะจัด 
เปนสัญญาเชาดําเนินงาน  เงินที่ตองจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจที่ไดรับจากผูใหเชา)    

จะบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชานั้น 

คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเชาดําเนินงานกอนหมดอายุการเชา เชน เบี้ยปรับที่ตองจายใหกับผูใหเชาจะ
บันทึกเปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น 

ผลประโยชนของพนักงาน 
ผลประโยชนระยะส้ัน 

บริษัทรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายตามเกณฑคงคาง 

ผลประโยชนหลังออกจากงาน – โครงการสมทบเงินที่กําหนดไว 

บริษัทดําเนินการจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพที่เปนแผนจายสมทบที่กําหนดการจายสมทบไวเปนกองทุนโดยสินทรัพย
ของกองทุนแยกออกจากสินทรัพยของบริษัท กองทุนสํารองเล้ียงชีพดังกลาวไดรับเงินสมทบเขากองทุนจากพนักงาน
และบริษัท เงินจายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพและภาระหนี้สินตามโครงการสมทบเงินจะบันทึกเปนคาใชจายในงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เก่ียวของ  

ผลประโยชนหลังออกจากงาน – โครงการผลประโยชนที่กําหนดไว 

หนี้สินผลประโยชนพนักงานสวนที่เปนเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานบันทึกเปนคาใชจายตลอดอายุการทํางานของ
พนักงาน โดยการประมาณจํานวนเงินผลประโยชนในอนาคตที่พนักงานจะไดรับจากการทํางานใหกับบริษัทตลอด
ระยะเวลาทํางานถึงปที่เกษียณอายุงานในอนาคตตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย โดยผลประโยชนดังกลาวไดถูกคิดลด
เปนมูลคาปจจุบัน อัตราคิดลดใชอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเปนอัตราอางอิงเริ่มตน การประมาณการหนี้สิน
ดังกลาวคํานวณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยโดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit 

Method) 

เม่ือผลประโยชนพนักงานมีการเปล่ียนแปลง สวนของผลประโยชนที่เพ่ิมขึ้นซ่ึงเก่ียวของกับการทํางานใหกับบริษัทใน
อดีตของพนักงานจะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามวิธีเสนตรงตามอายุงานคงเหลือโดยเฉล่ียจนกระทั่ง
ผลประโยชนไดมีการจายจริง  

เม่ือขอสมมติที่ใชในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยมีการเปล่ียนแปลง บริษัทรับรูผลกําไร(ขาดทุน)

จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่เกิดขึ้นในกําไรหรือขาดทุนทั้งจํานวน 
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ประมาณการหนี้สิน 
ประมาณการหนี้สินจะรับรูในงบแสดงฐานะการเงินก็ตอเม่ือบริษัทมีภาระหนี้สินเกิดขึ้นจากขอพิพาททางกฎหมายหรือ
ภาระผูกพันซ่ึงเปนผลมาจากเหตุการณในอดีต และมีความเปนไปไดคอนขางแนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจจะตองถูกจาย
ไปเพ่ือชําระภาระหนี้สินดังกลาว โดยจํานวนภาระหนี้สินดังกลาวสามารถประมาณจํานวนเงินไดอยางนาเช่ือถือ ถา
ผลกระทบดังกลาวมีจํานวนที่เปนสาระสําคัญ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะจายในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจุบัน
โดยใชอัตราคิดลดในตลาดปจจุบันกอนคํานึงภาษีเงินได  เพ่ือใหสะทอนมูลคาที่อาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซ่ึงแปร
ไปตามเวลาและความเส่ียงที่มีตอหนี้สิน ซ่ึงการใชดุลยพินิจในการประมาณการหนี้สินที่สําคัญมีดังนี ้

ประมาณการตนทุนโครงการบริการรับเหมาติดตั้ง 

บริษัทประมาณการตนทุนการรับเหมาติดตั้งของแตละโครงการจากรายละเอียดของแบบการติดตั้งและนํามาคํานวณ
จํานวนและมูลคาวัสดุที่ตองใชในโครงการดังกลาว รวมถึงคาแรง คาใชจายอ่ืนๆ ที่ตองใชในการใหบริการรับเหมาติดตั้ง
จนเสร็จ ประกอบกับการพิจารณาถึงแนวโนมของการเปล่ียนแปลงราคาวัสด ุคาแรง และคาใชจายอ่ืน ๆ บริษัทจะทําการ
ทบทวนประมาณการตนทุนอยางสมํ่าเสมอ และทุกคราวที่ตนทุนที่เกิดขึ้นจริงแตกตางจากประมาณการตนทุนอยางเปน
สาระสําคัญ  

ประมาณการผลขาดทุนสําหรับโครงการบริการรับเหมาติดตั้ง 

ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากโครงการบริการรับเหมาติดตั้งแตละ
โครงการจากประมาณการตนทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากความคืบหนาของการติดตั้ง ตนทุนที่เกิดขึ้นจริง 
ประกอบกับการเปล่ียนแปลงของราคาวัสด ุคาแรง และสภาวะการณปจจุบัน 

ประมาณการคาปรับจากการสงมอบงานลาชา 

บริษัทประมาณการหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการถูกเรียกคาเสียหายจากการสงมอบโครงการลาชา ซ่ึงฝายบริหารไดใชดุลย
พินิจในการประมาณการคาปรับตามสัญญาและคํานึงถึงระยะเวลาการทํางานลาชาที่เกิดขึ้น โดยบริษัทไดบันทึก
ประมาณการคาปรับจากการสงมอบงานลาชาไวในงบการเงินแลว อยางไรก็ตามผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากที่ได
ประมาณการไว 

ภาษีเงินได 

คาใชจายภาษีเงินได ประกอบดวย ภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี  

ภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีรับรูในกําไรหรือขาดทุน เวนแตภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีในสวนที่
เก่ียวกับรายการที่บันทึกในสวนของผูถือหุนใหรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ภาษีเงินไดปจจุบัน คือ ภาษีที่คาดวาจะจายชําระโดยคํานวณจากกําไรประจํางวดที่ตองเสียภาษี และการปรับปรุงทางภาษี
ที่เก่ียวกับรายการในงวดกอน โดยใชอัตราภาษีที่ประกาศใชหรือที่คาดวามีผลบังคับใช ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีบันทึกโดยคํานวณจากผลแตกตางช่ัวคราวระหวางมูลคาตามบัญชีและมูลคาฐานภาษีของ
สินทรัพยและหนี้สิน ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานโดยใชอัตราภาษีที่ประกาศใชหรือที่คาดวามีผลบังคับใช ณ วันส้ิน
รอบระยะเวลารายงาน  

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะบันทึกทุกรายการและสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะบันทึกตอเม่ือมีความ
เปนไปไดคอนขางแนวากําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอกับการใชประโยชนจากผลแตกตางช่ัวคราวดังกลาว 
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สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสามารถหักกลบไดเม่ือบริษัทมีสิทธิตาม
กฎหมายที่จะนําสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดนี้
ประเมินโดยหนวยงานจัดเก็บภาษีหนวยงานเดียวกันสําหรับหนวยภาษีเดียวกันหรือหนวยภาษีตางกัน สําหรับหนวยภาษี
ตางกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจายชําระหนี้สินและสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันดวยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับ
คืนสินทรัพยและจายชําระหนี้สินในเวลาเดียวกัน  

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะถูกทบทวนทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะปรับลดมูลคาตามบัญชีเทาที่จะ
มีกําไรทางภาษีเพียงพอตอการนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีมาใชประโยชน 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปดวยจํานวนหุนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของจํานวนหุนสามัญที่
ออกจําหนายแลวในระหวางป  

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สรุปดังนี ้

2557 2556

กําไรสําหรับป (บาท)            60,605,193.59            61,160,319.64 

หุนสามัญตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน)

หุนสามัญที่ออก ณ วันตนป                   6,500,000                   6,500,000 

ผลกระทบจากหุนที่ออกจําหนายระหวางปและการเปลี่ยนแปลง
มูลคาหุนที่ตราไว เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557               236,760,274               123,500,000 

หุนสามัญตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน)               243,260,274               130,000,000 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)                            0.25                            0.47 

 

เม่ือวันที่ 19 กันยาน 2557 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนไดมีมติใหเปล่ียนแปลงมูลคาหุนที่ตราไว บริษัทจึงไดคํานวณกําไร
ตอหุนขั้นพ้ืนฐานสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ใหมโดยปรับจํานวนหุนสามัญที่ถือโดยผูถือหุนกอนการ
เปล่ียนแปลงมูลคาหุนที่ตราไว เสมือนวาการเปล่ียนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวเกิดขึ้นตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556 
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4. รายการท่ีเกิดขึ้นและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
บริษัทมีรายการบัญชีสวนหนึ่งกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน ซ่ึงบุคคลหรือกิจการเหลานี้เก่ียวของกันโดยการถือ
หุนและ/หรือมีกรรมการรวมกัน รายการระหวางกันกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันที่มีสาระสําคัญที่รวมไวใน       

งบการเงินใชราคาตามปกติธุรกิจ โดยถือตามราคาตลาดทั่วไป หรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไมมีราคาตลาด
รองรับ  

ยอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สิน และรายการบัญชีและรายการคาที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 
มีดังนี ้

รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน สําหรับปส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังนี้ 

2557 2556

ซื้อสินคา
บริษัท ชิลแมทช จํากัด 4,900.00                  7,000.00                  

ขายสินคา
บริษัท ชิลแมทช จํากัด 1,890.00                  -                          

ขายอุปกรณ
บริษัท คิวทูเอส จํากัด -                          22,800.00                

บริษัท ชิลแมทช จํากัด -                          8,480.00                  

ซื้ออุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตน
บริษัท คิวทูเอส จํากัด -                          13,630.00                

บริษัท ชิลแมทช จํากัด 290.00                     7,990.00                  

บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด 2,399,824.00           616,400.00              

รายไดอื่น
บริษัท คิว ทู เอส จํากัด 5,700,000.00           -                          

บริษัท ชิลแมทช จํากัด 3,156,000.00           -                          

คาสาธารณูปโภค
บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด -                          107,935.12              

คาเชาและบริการสํานักงาน 
บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด 5,734,710.00           13,090,986.00         

คณะบุคคลเจนศรี -                          813,600.00              

คณะบุคคลสิริพิศ -                          297,000.00              

คุณเจน ชาญณรงค 26,550.00                -                          

ดอกเบี้ยจาย
บริษัท ชิลแมทช จํากัด -                          87,246.57                

คาตอบแทนกรรมการ
กรรมการ 2,495,000.00           260,000.00              

บาท
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ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังนี้   

2557 2556

ลูกหนี้อื่น
บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด 1,456,132.00      29,193.88          

คาใชจายคางจาย
บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด -                     14,894.32          

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
บริษัท ชิลแมทช จํากัด 2,247.00             -                    

บาท

 
เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวของกนั 

การเพ่ิมขึ้นและลดลงของเงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เก่ียวของกันสําหรับปส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2556 มีดังนี้ 

บาท
ยอดยกมา -                       

เพิ่มขึ้น 13,000,000.00      

ลดลง (13,000,000.00)     

ยอดคงเหลือ -                       

บริษัทมีเงินกูยืมจากกิจการที่เก่ียวของกัน โดยการออกตั๋วสัญญาใชเงินชนิดจายคืนเม่ือทวงถาม จายดอกเบี้ยโดยอางอิง
อัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชยสําหรับลูกคารายใหญช้ันดีประเภทเงินกูแบบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate: 

MLR) และไมมีหลักประกันเงินกูยืม 

 

คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ 

คาตอบแทนผูบริหารสําคัญสําหรับปส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดวย 

2557 2556

ผลประโยชนระยะสั้น 8,354,890.00       5,808,621.00       

ผลประโยชนหลังออกจากงาน 221,724.12          1,503,032.84       

รวม 8,576,614.12       7,311,653.84       

บาท
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ลักษณะความสัมพนัธของบริษัท 

ชื่อบริษัท ประเทศ/สัญชาติ ความสัมพันธ ลักษณะความสัมพันธ
บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด ไทย บริษัทที่เกี่ยวของกัน กรรมการและ/หรือผูถือหุนรวมกัน
บริษัท คิว ทู เอส จํากัด ไทย บริษัทที่เกี่ยวของกัน กรรมการและ/หรือผูถือหุนรวมกัน
บริษัท ชิลแมทช จํากัด ไทย บริษัทที่เกี่ยวของกัน กรรมการและ/หรือผูถือหุนรวมกัน
คณะบุคคลเจนศรี ไทย คณะบุคคลที่เกี่ยวของกัน ผูบริหารรวมกัน
คณะบุคคลสิริพิศ ไทย คณะบุคคลที่เกี่ยวของกัน ผูบริหารรวมกัน
คุณเจน ชาญณรงค ไทย บุคคลที่เกี่ยวของกัน ผูถือหุนและบุคคลในครอบครัวเดียว

กับกรรมการ
 

หลักเกณฑในการเรียกเก็บรายไดและคาใชจายระหวางกัน 

นโยบายการกําหนดราคา
ขายอุปกรณ ตามราคาที่ตกลงรวมกัน
ซื้อสินคา ตามราคาตลาด
ซื้ออุปกรณ ตามราคาที่ตกลงรวมกัน
รายไดอื่น ตามราคาที่ตกลงรวมกัน
คาเชาและคาบริการ ตามราคาที่ตกลงรวมกัน
ดอกเบี้ยจาย อางอิงอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมของธนาคารพาณิชย

 

5. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดวย 

2557 2556

เงินสด 149,582.23             106,382.85              

เงินฝากธนาคาร 25,510,809.56        2,420,790.98           

รวม 25,660,391.79        2,527,173.83           

บาท
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6. เงินลงทุนช่ัวคราว 
เงินลงทุนช่ัวคราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดวย 

ราคาทุน มูลคายุติธรรม กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
2557 2556 2557 2556 2557 2556

กองทุนเปด 269,339,057.32    28,190,051.10    270,160,203.58    28,274,062.04     821,146.26         84,010.94            

บาท

กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรมสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 จํานวนเงิน 

737,135.32 บาท และ 82,723.42 บาท ตามลําดับ รับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

7. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น  

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดวย 

2557 2556

ลูกหนี้การคา 127,538,610.80       130,381,274.20       

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1,971,501.48)         (1,581,389.01)         

ลูกหนี้การคา - สุทธิ 125,567,109.32       128,799,885.19       

ลูกหนี้อื่น 4,289,964.00          1,379,120.00           

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 129,857,073.32       130,179,005.19       

บาท

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทมียอดลูกหนี้การคาคงเหลือโดยแยกตามจํานวนเดอืนที่คางชําระไดดังนี้ 

2557 2556

ลูกหนี้การคา 
   ยังไมถึงกําหนดชําระ 94,747,483.17        87,345,447.31        
   เกินกําหนดชําระ
      นอยกวาหรือเทากับ 3 เดือน 30,033,764.65        39,086,833.14        
      มากกวา 3 ถึง 6 เดือน 1,348,713.18          1,697,596.06          
      มากกวา 6 ถึง 12 เดือน 755,069.10             1,294,379.00          
      มากกวา 12 เดือนขึ้นไป 653,580.70             957,018.69             
      รวม 127,538,610.80       130,381,274.20      

บาท
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สําหรับปส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2557 และ 2556 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีรายการเคล่ือนไหวดังนี้ 

2557 2556

ยอดยกมา 1,581,389.01          802,914.90             

บวก หนี้สงสัยจะสูญ 404,762.91             885,420.61             

หัก ตัดจําหนายหนี้สูญ (14,650.44)              (106,946.50)            

ยอดคงเหลือ 1,971,501.48          1,581,389.01          

บาท

 

8. สินคาคงเหลือ 

สินคาคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดวย  

2557 2556

สินคาสําเร็จรูป 78,734,005.22       86,032,562.91       

สินคาระหวางทาง 28,719,575.81       23,463,390.76       

รวม 107,453,581.03     109,495,953.67     

หัก คาเผื่อมูลคาสินคาลดลง (5,936,347.53)       (7,337,872.25)       

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 101,517,233.50     102,158,081.42     

บาท

 
สําหรับปส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2557 และ 2556 คาเผื่อมูลคาสินคาคงเหลือลดลงมีรายการเคล่ือนไหวดังนี ้

2557 2556

ยอดยกมา 7,337,872.25          3,440,757.59          

บวก ขาดทุนจากการตีราคาสินคาลดลง (กลับรายการ) (1,401,524.72)         3,897,114.66          

ยอดคงเหลือ 5,936,347.53          7,337,872.25          

บาท
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9. อุปกรณ 
อุปกรณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดวย 

เครื่องมือ เครื่องตกแตงและ สินทรัพยเพื่อเชา อุปกรณ
และอุปกรณ อุปกรณสํานักงาน ยานพาหนะ และสาธิต ระหวางติดตั้ง รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 543,456.49      1,264,962.32   8,009,181.37     2,990,061.05    -                 12,807,661.23  

เพิ่มขึ้น/โอนเขา 528,533.55      961,180.07      1,363,760.00     875,786.95       268,977.50     3,998,238.07    

จําหนาย/โอนออก (10,775.93)       (225,724.77)     (742,053.00)       (79,288.56)       -                 (1,057,842.26)   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 1,061,214.11   2,000,417.62   8,630,888.37     3,786,559.44    268,977.50     15,748,057.04  

เพิ่มขึ้น/โอนเขา 101,150.41      7,239,682.00   750,098.13        135,000.00       35,099.33       8,261,029.87    

จําหนาย/โอนออก (6,607.48)         (233,627.63)     (89,760.00)         -                   (304,076.83)    (634,071.94)     

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 1,155,757.04   9,006,471.99   9,291,226.50     3,921,559.44    -                 23,375,014.97  

คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 178,589.11      855,193.47      4,021,583.95     2,464,961.10    -                 7,520,327.63    

คาเสื่อมราคา 184,354.50      230,007.92      904,667.26        399,383.04       -                 1,718,412.72    

จําหนาย/โอนออก (9,277.31)         (210,584.22)     (735,449.38)       (73,612.33)       -                 (1,028,923.24)   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 353,666.30      874,617.17      4,190,801.83     2,790,731.81    -                 8,209,817.11    

คาเสื่อมราคา 203,583.15      1,128,989.32   932,536.48        315,129.32       -                 2,580,238.27    

จําหนาย/โอนออก (5,500.89)         (137,583.10)     (84,561.18)         -                   -                 (227,645.17)     

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 551,748.56      1,866,023.39   5,038,777.13     3,105,861.13    -                 10,562,410.21  

มูลคาสุทธิทางบัญชี
ภายใตกรรมสิทธิ์ของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 707,547.81      1,125,800.45   4,440,086.54     995,827.63       268,977.50     7,538,239.93    

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 604,008.48      7,140,448.60   4,252,449.37     815,698.31       -                 12,812,604.76  

บาท
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2557 2556

คาเสื่อมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
แสดงไวใน
    ตนทุนขาย 21,736.33              15,486.86              

    ตนทุนบริการ 864,831.58            914,574.07            

    คาใชจายในการบริหาร 1,693,670.36         788,351.79            

   รวม 2,580,238.27         1,718,412.72         

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
ราคาตามบัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาสะสม ไดตัดจําหนาย
คาเสื่อมราคาทั้งจํานวนแลวแตยังคงใชงานอยู 5,007,147.31         3,973,393.47         

บาท

 

บริษัทไดทําสัญญาเชาอาคารสํานักงาน ดังตอไปนี ้

คาเชาตอเดือน
ผูใหเชา ระยะเวลา (บาท)

สัญญาเชาพื้นที่สํานักงาน คุณเจน ชาญณรงค 3 ป 53,100                 

บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด 3 ป 238,800               

สัญญาเชาพื้นที่คลังสินคา บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด 3 ป 195,490               

บริษัท ภัทรฤทธิ์ 1997 จํากัด 5 ป 5,250                   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2557
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10. สินทรัพยไมมีตัวตน 
สินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดวย 

บาท
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 525,614.98             

เพิ่มขึ้น/โอนเขา 46,500.00               

จําหนาย/โอนออก -                         

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 572,114.98             

เพิ่มขึ้น/โอนเขา 5,434,483.17          

จําหนาย/โอนออก -                         

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 6,006,598.15          

คาตัดจําหนายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 291,647.14             

คาตัดจําหนาย 88,466.98               

โอน/ปรับปรุง -                         

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 380,114.12             

คาตัดจําหนาย 148,190.55             

โอน/ปรับปรุง -                         

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 528,304.67             

มูลคาสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 192,000.86             

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 5,478,293.48          

 

คาตัดจําหนายสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 จํานวนเงิน 0.15 ลานบาท และจํานวนเงิน 0.09 ลาน
บาท แสดงไวในตนทุนบริการและคาใชจายในการบริหาร 
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11. ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี   
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดวย 

2557 2556

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 2,571,037.45          2,804,062.00          

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (1,092,423.25)        (41,185.18)             

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ 1,478,614.20          2,762,876.82          

บาท

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหวางปมีดังนี้ 

ณ วันที่ 1 กําไร ณ วันที่ 31

มกราคม 2557 (ขาดทุน) ธันวาคม 2557

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 316,277.81         78,022.49           394,300.30         

คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุน -                     1,952.70             1,952.70             

คาเผื่อมูลคาสินคาลดลง 1,467,574.45      (280,304.95)        1,187,269.50      

ประมาณการหนี้สิน 1,008,464.58      (20,949.63)          987,514.95         

ประมาณการรับคืน 11,745.16           (11,745.16)          -                     

รวม 2,804,062.00      (233,024.55)        2,571,037.45      

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาเสื่อมราคา (41,185.18)          (57,157.86)          (98,343.04)          

มูลคางานที่ทําเสร็จแตยังไมเรียกเก็บ -                         (994,080.21)        (994,080.21)        

รวม (41,185.18)          (1,051,238.07)     (1,092,423.25)     

บาท
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ณ วันที่ 1 กําไร ณ วันที่ 31

มกราคม 2556 (ขาดทุน) ธันวาคม 2556

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 160,582.98         155,694.83         316,277.81         

คาเผื่อมูลคาสินคาลดลง 688,151.52         779,422.93         1,467,574.45      

ประมาณการหนี้สิน 427,869.59         580,594.99         1,008,464.58      

ประมาณการรับคืน 48,227.13           (36,481.97)          11,745.16           

รวม 1,324,831.22      1,479,230.78      2,804,062.00      

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาเสื่อมราคา (7,484.84)            (33,700.34)          (41,185.18)          

มูลคางานที่ทําเสร็จแตยังไมเรียกเก็บ (99,388.07)          99,388.07           -                         

รวม (106,872.91)        65,687.73           (41,185.18)          

บาท

 

12. เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดวย 

2557 2556

ตั๋วสัญญาใชเงิน -                         10,000,000.00       

บาท

 
วงเงินสินเช่ือจากสถาบันการเงิน ประกอบดวย 

ประเภทสินเชื่อ 2557 2556 2557 2556

เงินเบิกเกินบัญชี 6.00                8.00              MOR MOR 

Fixed deposit -

เลตเตอร ออฟ เครดิต/ทรัสตรีซีท 47.00              62.00            MLR MLR

หนังสือค้ําประกัน 14.00              14.00            2% 2%

สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 12.00              27.00            - -

ตั๋วสัญญาใชเงิน 20.00              25.00            MLR MLR

Fixed deposit Fixed deposit 

รวม 99.00              136.00          

สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
 (ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา) 0.30                0.30              - -

วงเงิน (ลานบาท) อางอิงอัตราดอกเบี้ย (รอยละตอป)
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กรรมการบริษัทไดนําเงินฝากธนาคารใชเปนหลักประกันเงินกูยืม นอกจากนี้กรรมการไดค้ําประกันในนามสวนตัวเต็ม
วงเงิน 

13. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดวย 

2557 2556

เจาหนี้การคา 67,610,018.23        66,081,926.23         

เจาหนี้อื่น
   คาใชจายคางจาย 18,977,380.03        12,806,304.97         

   เจาหนี้อื่น 1,612,958.49          1,299,157.65           

   รวม 20,590,338.52        14,105,462.62         

รวมทั้งหมด 88,200,356.75        80,187,388.85         

 บาท

 

14. ผลประโยชนของพนักงาน 

การเปล่ียนแปลงมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 
2556 มีดังนี ้

2557 2556

โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน
มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม 5,042,322.91          2,139,347.95          

คาใชจายผลประโยชนพนักงานในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ :

ตนทุนบริการปจจุบัน 2,504,783.81          2,723,210.89          

ตนทุนดอกเบี้ย 275,189.85             159,683.42             

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย -                         257,200.66             

พนักงานลาออก (11,589.81)              (237,120.01)            

ผลประโยชนพนักงานที่จายในปปจจุบัน (1,417,000.00)         -                         

มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 6,393,706.76          5,042,322.91          

บาท
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ภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดวย 

2557 2556

โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน
มูลคาปจจุบันของภาระผูกพัน 6,393,706.76        5,042,322.91        

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน - ที่รับรูในงบแสดงฐานะการเงิน 6,393,706.76        5,042,322.91        

บาท

 

บริษัทกําหนดโครงการผลประโยชนที่กําหนดไวเปนไปตามการจายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานซ่ึงใหสิทธิแก
พนักงานที่เกษียณอายุและทํางานครบระยะเวลาที่กําหนด เชน 10 ปขึ้นไป ไดรับเงินชดเชยไมนอยกวาอัตราเงินเดือน 

เดือนสุดทาย 300 วัน หรือ 10 เดือน 

ขอสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่สําคัญ ณ  วันที่  31 ธันวาคม 2557 และ 2556 (แสดง
ดวยคาเฉล่ียถวงน้ําหนัก) มีดังนี ้

2557 2556

อัตราคิดลด 4.78 4.40

เงินเดือนในอนาคตที่เพิ่มขึ้น 6.30 4.19

อัตราการหมุนเวียนพนักงาน 6.67 10.14

อัตรามรณะ

รอยละ

ตารางมรณะไทยป 2551

 

15. ทุนเรือนหุน 

ที่ประชุมสามัญผูถือหุน เม่ือวันที่ 19 มีนาคม 2557 มีมติใหเพ่ิมทุนจดทะเบียน จากจํานวนเงิน 65 ลานบาท เปนจํานวน
เงิน 130 ลานบาทโดยออกหุนสามัญใหม จํานวน 6.5 ลานหุน ในราคาหุนละ 10 บาท โดยบริษัทไดจดทะเบียนเพ่ิมทุน
กับกระทรวงพาณิชยแลวเม่ือวันที ่28 มีนาคม 2557 

ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน เม่ือวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ไดมีมติดังนี้ 

- แปรสภาพจากบริษัทจํากัดเปนบริษัทมหาชนจํากัด เพ่ือนําหลักทรัพยทั้งหมดของบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ  

- เปล่ียนแปลงมูลคาหุนจากมูลคาหุนละ 10 บาท เปนมูลคาหุนละ 1 บาท  

-       เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 130 ลานบาท เปน 175 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญใหม จํานวน 45 ลานหุน มูลคา
หุนละ 1 บาท และใหจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว เพ่ือเสนอขายใหแกประชาชนทั่วไปครั้งแรก 

โดยบริษัทไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัดและเปล่ียนแปลงมูลคาหุน และเพ่ิมทุนจดทะเบียน
ดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยแลวเม่ือวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 
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ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน เม่ือวันที่ 19 กันยายน 2557 ไดมีมติ ดังนี้ 

- เปล่ียนแปลงมูลคาหุนจากมูลคาหุนละ 1 บาท เปนมูลคาหุนละ 0.50 บาท  

- เปล่ียนแปลงจํานวนหุนสามัญจาก 175 ลานหุน เปน 350 ลานหุน 

- เปล่ียนแปลงการออกหุนสามัญใหม จํานวน 45 ลานหุน มูลคาหุนละ 1 บาท เปน จํานวน 90 ลานหุน มูลคาหุนละ 
0.50 บาท เพ่ือเสนอขายใหแกประชาชนทั่วไปครั้งแรก 

โดยบริษัทไดจดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลคาหุน และจํานวนหุนสามัญดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยแลว เม่ือวันที่ 22

กันยายน 2557 

ในระหวางวันที ่5 – 7 พฤศจิกายน 2557 บริษัทไดนําหุนสามัญ จาํนวน 90 ลานหุน เปดใหประชาชนจองซ้ือหุน โดย
เสนอขายในราคาหุนละ 3 บาท และเม่ือวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 บรษิัทไดจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแลวกับ
กระทรวงพาณิชย จากการรับชําระเงินเพ่ิมทุนหุนสามัญดังกลาวจากเดิมจํานวนเงิน 130 ลานบาท เปนจํานวนเงนิ 175  

ลานบาท และบริษทัไดบันทึกคาใชจายเก่ียวกับการจําหนายหุนเพ่ิมทุน จํานวนเงนิ 11.79 ลานบาท เปนรายการหักใน
บัญชีสวนเกินมูลคาหุนสามัญ 

16. สวนเกินมูลคาหุน 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุนสูงกวา
มูลคาหุนที่จดทะเบียนไว บริษัทจะตองนําคาหุนสวนเกินนี้ตั้งเปนทุนสํารอง (“สวนเกินมูลคาหุน”) สวนเกินมูลคาหุน
นี้จะนําไปจายเงินปนผลไมได 

17. สํารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทจะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารอง
ตามกฎหมายไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะ
มีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเปนเงินปนผลได 

18. เงินปนผลจาย 
ที่ประชุมสามัญผูถือหุน เม่ือวันที่ 19 มีนาคม 2557 มีมติใหจายเงินปนผล ในอัตราหุนละ 15.23 บาท รวมเปนจํานวน
เงิน 99 ลานบาท  

ที่ประชุมสามัญผูถือหุน เม่ือวันที่ 24 เมษายน 2556 มีมติใหจายเงินปนผล ในอัตราหุนละ 4.25 บาท รวมเปน     

จํานวนเงิน 27.63 ลานบาท และจัดสรรสํารองตามกฎหมายเปนจํานวนเงิน 5.59 ลานบาท 

19. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
บริษัทและพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึง
ประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมและเงินที่บริษัทจายสมทบให ในปจจุบันกองทุนสํารองเล้ียงชีพนี้บริหารโดย
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด กองทุนสํารองเล้ียงชีพนี้ไดจดทะเบียนเปนกองทุนสํารอง
เล้ียงชีพตามขอกําหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผูจัดการกองทุนที่ไดรับอนุญาต 
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20. คาใชจายตามลักษณะ 
คาใชจายตามลักษณะที่สําคัญ สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ไดแก 

2557 2556

ซื้อสินคาสําเร็จรูป 388,056,420.13       353,143,436.15       

การเปลี่ยนแปลงอื่นในสินคาสําเร็จรูป 2,042,372.64          (4,421,943.13)         

คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 58,457,537.71        41,858,106.63        

คาเชาและคาบริการสํานักงาน 6,260,338.17          14,257,191.69        

บาท

 

21. ภาษีเงินได 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัทสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 คํานวณขึ้นในอัตราที่กําหนดโดย
กรมสรรพากรจากกําไรทางบัญชีหลังปรับปรุงเงื่อนไขบางประการตามที่ระบุในประมวลรัษฎากร บริษัทบันทึกภาษี
เงินไดนิติบุคคลเปนคาใชจายทั้งจํานวนในแตละปบัญชีและบันทึกภาระสวนที่คางจายเปนหนี้สินในงบแสดงฐานะ
การเงิน 

การลดภาษีเงินไดนติิบคุคล 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตราและยกเวนรัษฎากร ฉบับที่ 530 พ.ศ.2554 ลง
วันที่ 14 ธันวาคม 2554 ใหปรับลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลจากอัตรารอยละ 30 ของกําไรสุทธิ เปนอัตรารอยละ 23 

ของกําไรสุทธิสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม  2555 และอัตรารอยละ 20 ของกําไร
สุทธิสําหรับสองรอบระยะเวลาบัญชีถัดมาที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 เปนตนไป 

 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตรารัษฎากร ฉบับที่ 577 พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 3 

พฤศจิกายน 2557 ขยายเวลาการลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนรอยละ 20 ของกําไรสุทธิสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่มในหรือหลังวันที ่1 มกราคม 2558 แตไมเกินวันที่ 31 ธันวาคม 2558  

บริษัทใชอัตราภาษีเงินไดที่ลดลงเหลือรอยละ 20 ในการวัดมูลคาสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ 

วันที ่31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ตามคําช้ีแจงของสภาวิชาชีพบัญชีที่ออกในป 2555  
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คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังนี้ 

2557 2556

ภาษีเงินไดปจจุบัน
สําหรับปปจจุบัน 15,276,461.44           16,808,349.93           

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงผลแตกตางชั่วคราว 1,284,262.62             (1,544,918.51)            

คาใชจายภาษีเงินได 16,560,724.06           15,263,431.42           

บาท

อัตราภาษี อัตราภาษี
(รอยละ) บาท (รอยละ) บาท

กําไรกอนภาษีเงินได 77,165,917.65    76,423,751.06    

จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได 20 15,433,183.53 20 15,284,750.21

รายจายที่ไมใหถือเปนรายจายทางภาษี (139,566.71) 1,546,569.72

รายจายที่มีสิทธิหักไดเพิ่มขึ้น (17,155.38) (22,970.00)

ภาษีเงินไดสําหรับปปจจุบัน 20 15,276,461.44 22 16,808,349.93

การเปลี่ยนแปลงผลแตกตางชั่วคราว 1,284,262.62      (1,544,918.51)

คาใชจายภาษีเงินได 21 16,560,724.06 20 15,263,431.42

2557 2556

 

22. การจําแนกขอมูลตามสวนงาน 

ขอมูลสวนงานดําเนินงานสอดคลองกับรายงานภายในสําหรับใชในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรใหกับสวน
งานและประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานของผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานของบริษัท คือ 
กรรมการบริษัท 

บริษัทประกอบกิจการ ขายสง ปลีกและใหบริการซอม เชา เชาซ้ือและรับเหมาติดตั้ง ระบบดับเพลิง รวมทั้งอุปกรณ 
และวัตถุเคมีดับเพลิง ดังนั้น บริษัทมีสวนงานธุรกิจเพียงสวนงานเดียว โดยดําเนินธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตร
เดียวกัน  

23. การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 
บริษัทไมมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที่เปนตราสารอนุพันธเพ่ือการเก็งกําไรหรือ
การคา 

การบริหารจัดการทุน 

นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดับเงินทุนใหม่ันคงเพ่ือรักษานักลงทุน เจาหนี้และความเช่ือม่ันของ
ตลาดและกอใหเกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมีการกํากับดูแลผลตอบแทนของเงินทุน ซ่ึง
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บริษัทพิจารณาจากสัดสวนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดําเนินงานตอสวนของผูถือหุน อีกทั้งยังกํากับดูแลระดับการ
จายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามัญ 

ความเส่ียงจากสินเช่ือ 

ความเส่ียงทางดานสินเช่ือ หมายถึง ความเส่ียงที่ลูกคาไมสามารถชําระหนี้ตามเงื่อนไขที่ตกลงไว และความเส่ียงจาก      

คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา ซ่ึงอาจทําใหเกิดความสูญเสียทางการเงินได ทั้งนี้บริษัทไดกําหนด
นโยบายในการปองกันความเส่ียงดังกลาว โดยการวิเคราะหฐานะทางการเงินของลูกคาและคูสัญญา โดยกําหนด
ระเบียบการพิจารณาและระยะเวลาการเรียกเก็บหนี ้

สินเช่ือของบริษัท หมายถึง การใหเครดิตกับลูกคาจากการขายสินคาและการบริการ ซ่ึงเปนธรรมเนียมการปฏิบัติทาง
การคาโดยทั่วไป  

ความเส่ียงดานอัตราดอกเบี้ย 

ความเส่ียงดานอัตราดอกเบี้ย หมายถึง การที่มูลคาของสินทรัพยหรือหนี้สินทางการเงิน หรือรายไดดอกเบี้ยสุทธิ อาจ
เกิดการเปล่ียนแปลงเนื่องจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด 

สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินของบริษัทโดยสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวโดยอางอิงตามอัตราตลาด เชน อัตรา
ดอกเบี้ยลูกคาช้ันดีของธนาคารพาณิชย ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย หรือ อัตราดอกเบี้ยอางอิงอ่ืน เปนตน 

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

ความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียนของบริษัท สวนใหญเก่ียวของกับการซ้ือสินคาเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทมีหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ ดังนี้ 

2557 2556

ไมไดปองกันความเสี่ยง
ดอลลารสหรัฐอเมริกา 1,381,285.14      1,317,735.24      

ดอลลารสิงคโปร 56,989.20           101,477.38         

ยูโร 1,086.64            -                     

เงินตราตางประเทศ

มูลคายุติธรรม 
มูลคายุติธรรม หมายถึง มูลคาที่บริษัทคาดวาจะไดรับจากการขายสินทรัพยทางการเงินออกไป หรือมูลคาที่บริษัทคาด
วาจะตองจายเพ่ือการไถถอนหนี้สินทางการเงินโดยใชราคาตลาดหรือราคาประเมินจากการคํานวณตามหลักการของ
ตลาดเงินที่ใชกันทั่วไป  

สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินมีมูลคายุติธรรมใกลเคียงกับราคาตามบัญชีที่ปรากฏในงบการเงิน (Approximate 

Carrying Value) 
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24. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้  

24.1 หนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารเพ่ือใชในการค้ําประกันสินคาและผลงานตามสัญญาวาจางงานติดตั้งระบบ        
จํานวนเงิน 7.34 ลานบาท 

24.2 จายชําระตามสัญญาเชาพ้ืนที่อาคารสํานักงานและคลังสินคากับกิจการอ่ืนและกิจการที่เก่ียวของกัน ดังนี ้         
(ดูหมายเหตุ 9) 

ระยะเวลา คาเชาและบริการจาย (ลานบาท)

 1 ป 5.91

2 - 5  ป 6.41
 

24.3 จายชําระตามสัญญาคาเชายานพาหนะกับกิจการที่เก่ียวของกัน อัตราคาบริการเดือนละ 0.04 ลานบาท 

24.4 จายชําระตามสัญญาจางที่ปรึกษา จํานวนเงิน 0.12 ลานบาท 

24.5 จายชําระตามสัญญาจางบริการ จํานวนเงิน 11.42 ลานบาท 

25. การจัดประเภทรายการใหม 
บริษัทไดจัดประเภทรายการใหมบางรายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556   

เพ่ือใหสอดคลองกับการแสดงรายการในงบการเงินปปจจุบันดังนี ้

  กอนจัดประเภทใหม จัดประเภทใหม หลังจัดประเภทใหม
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ตนทุนขายและบริการ 369,859,427.85       18,482.00               369,877,909.85       

คาใชจายในการขาย 27,470,239.28        169,564.06             27,639,803.34        

คาใชจายในการบริหาร 46,832,981.20        (188,046.06)            46,644,935.14        

บาท

 

26. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
ที่ประชุมคณะกรรมการ เม่ือวันที่ 27 กุมภาพันธ 2558 มีมตใิหจายเงินปนผล ในอัตราหุนละ 0.15 บาท รวมเปนจํานวน
เงิน 52.50 ลานบาท  

27. การอนุมัติงบการเงิน 
งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการของบริษัท เม่ือวันที่ 27 กุมภาพันธ 2558 
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