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บทคดัย่อ 

 

หวัขอ้โครงการ การศึกษาวิเคราะห์งบการเงินของ  

 บริษทั สหมิตรเคร่ืองกล จาํกดั (มหาชน)ไตรมาส 1-3 ประจาํปี 2561 

Case study in financial analysis of Sahamit machinery 
 

ผูจ้ดัทาํโครงการ  1.    นางสาววริษฐา  สืบเพง็    

2. นางสาวจาริณี  บุญศรี     
 

อาจารยท่ี์ปรึกษา  อาจารยป์ระเสริฐศรี  สุขรักษ ์

อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม อาจารยป์นิตา  ตุม้เจริญ  

สาขาวิชา  สาขาวิชาการบญัชี 

สถาบนั   วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ  ปีการศึกษา 2562 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

บทคดัย่อ 
 

 การทาํโครงการคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้นกัศึกษาทราบประวติัของบริษทัฯ นกัศึกษา

สามารถให้ความรู้แก่เยาวชนรุ่นหลงั ๆ ไดน้กัศึกษาใชค้วามรู้ ทกัษะและประสบการณ์ของตนเอง

ในการศึกษาหาข้อมูลของ (มหาชน) จากแหล่งเรียนรู้ต่าง  ๆ เพื่อทราบงบการเงินของ 

บริษทั สหมิตรเคร่ืองกล จาํกดั (มหาชน) ให้นักศึกษาฝึกวิเคราะห์งบการเงินของบริษทั สหมิตร

เคร่ืองกล จาํกดั (มหาชน)โดยทาํการศึกษาวิเคราะห์งบการเงินของบริษทัในตลาดหลกัทรัพย ์คือ 

บริษัท สหมิตรเคร่ืองกล จํากัด ในการทาํโครงการน้ี ได้ทาํการวิเคราะห์โครงสร้างองค์กร  

วิเคราะห์กระบวนการปฏิบติังาน  วิเคราะห์หลกัการบญัชีของธุรกิจ ตลอดทั้งไดน้าํงบการเงินมาทาํ

การวิเคราะห์อตัราร้อยละตามแนวตั้ง   วิเคราะห์เปรียบเทียบตามแนวนอนหรือแนวโน้ม  และ

วิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 

 ผลการทาํโครงการพบว่า ในการดาํเนินธุรกิจในปัจจุบนัท่ีมีการแข่งขนักนัสูงตอ้งอาศยั

ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและความเขา้ใจอย่างมาก ดงันั้นการจดัทาํโครงการน้ีจึงมี

ความสาํคญัต่อนกัศึกษาในการเรียนรู้วิชาการบญัชี                       

                       จากการทาํโครงการน้ี ไดรั้บประโยชน์จากการศึกษาการจดัทาํโครงการไดท้าํความ

เขา้ใจถึงขั้นตอนและกระบวนการจดัทาํบญัชีของธนาคารในตลาดหลกัทรัพย ์และสามารถวาง

แผนการดาํเนินงานและแกไ้ขปัญหาจากการดาํเนินงาน สามารถนาํความรู้ ทกัษะ ความเขา้ใจและ

ประสบการณ์ไปประยกุตใ์ชใ้นอาชีพของนกัศึกษาได ้
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กติตกิรรมประกาศ 

 

 โครงการฉบับน้ีสําเร็จลงได้ด้วยความกรุณาเป็นอย่างสูงจากท่านอาจารย์ท่ีปรึกษา         

และท่านคณะกรรมการทุกท่าน    ท่ีคอยให้คาํแนะนาํ    คาํปรึกษาท่ีมีประโยชน์ทั้งยงัคอยกระตุน้

และเป็นกาํลงัใจผลกัดนัจนโครงการฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ์     คณะผูจ้ดัทาํขอกราบขอบพระคุณ

อาจารยทุ์กท่านเป็นอยา่งสูงไว ้ ณ  ท่ีน้ี         

 

 กราบขอบพระคุณ  ดร.สมศกัด์ิ    รุ่งเรือง   ผูอ้าํนวยการวิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์

พณิชยการ  ท่ีใหโ้อกาสในการศึกษา   คณาจารยทุ์กท่านท่ีไดก้รุณาใหค้วามรู้   และคาํแนะนาํท่ีเป็น

ประโยชน์   ตลอดจนให้ความห่วงใยแก่คณะผูจ้ ัดทาํตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยู่ในวิทยาลัย

เทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการแห่งน้ี 

 

 สุดทา้ยน้ีคณะผูจ้ดัทาํขอนอ้มรําลึกถึง  พระคุณบิดา  มารดา  ครูอาจารยทุ์กท่านท่ีไดก้รุณา

อบรมสัง่สอน   รวมทั้งบุคคลในครอบครัวทุกคน และเพื่อน ๆ  ท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัความสาํเร็จในคร้ังน้ี 

 

        คณะผูจ้ดัทาํ 
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คาํนํา 

 

 การจดัทาํบญัชีในโครงการ การศึกษาวิเคราะห์งบการเงินของ บริษทั สหมิตรเคร่ืองกล 

จาํกดั (มหาชน) ไตรมาส 1-3 ประจาํปี 2561 ซ่ึงเป็นธุรกิจประเภทจาํหน่ายสินคา้อุตสาหกรรมและ

บริการ เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาวิชาโครงการ การจดัทาํโครงการข้ึนในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์

สาํหรับใชใ้นการศึกษาหลกัสูตร อาชีวศึกษา ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงเพื่อศึกษาการจดั

รายงานการวิเคราะห์การเงิน 

 ส่ิงท่ีจะไดรั้บภายในโครงการฉบบัน้ีคือความรู้ทางหลกัการบญัชี การนาํงบการเงินต่าง ๆ 

เช่น งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกระแสเงินสด เป็นตน้ มาใชเ้ปรียบเทียบว่ามีรายรับ

รายจ่ายเป็นอย่างไร ช่วงไหนมียอดใชบ้ริการท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงสามารถนาํมาพฒันาธุรกิจของเราได ้

หากเรามีธุรกิจหรือบริษทัเป็นของตนเอง 

 คณะผูจ้ดัทาํหวงัว่าโครงการฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้สนใจไม่มากก็น้อย หากมี

ขอ้ผิดพลาดประการใดในการจดัทาํโครงการฉบบัน้ี คณะผูจ้ดัทาํขอน้อมรับเพื่อนาํไปปรับปรุง

แกไ้ขในโอกาสต่อไป และขออภยัมา ณ ท่ีน้ีดว้ย 

 

 

 

 

คณะผูจ้ดัทาํ 
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บทที ่ 1 

 

 

บทนํา 
 

1.1  ความเป็นมาและความสําคญัของโครงการ 
  

  เน่ืองจากในปัจจุบันมีสถานประกอบการ และธุรกิจประเภทต่าง ๆ  เกิดข้ึน 

อย่างมากมาย  ซ่ึงในการประกอบธุรกิจประเภทต่าง ๆ นั้น   ต่างก็มีวตัถุประสงคเ์พื่อมุ่งหวงัผล

กาํไรผูป้ระกอบการจึงตอ้งเห็นความสาํคญัของการบญัชีคือ เป็นแหล่งขอ้มูลของธุรกิจท่ีแสดงให้

เห็นถึงความเป็นไปของธุรกิจเพื่อใหเ้จา้ของกิจการสามารถควบคุมไดอ้ยา่งใกลชิ้ดและเม่ือปรากฏ

ขอ้บกพร่องอย่างใดอย่างหน่ึงก็อาจแกไ้ขไดท้นัที เพื่อช่วยให้ผูป้ระกอบการนาํขอ้มูลทางบญัชี 

ไปเป็นแนวทางในการกาํหนดนโยบายและการตดัสินใจ เพื่อช่วยให้ทราบผลการดาํเนินงาน 

ของกิจการในขณะใดขณะหน่ึงว่า กิจการมีสินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของว่ามีจาํนวน

เท่าไร ช่วยใหท้ราบฐานะการเงินของกิจการในขณะใดขณะหน่ึงวา่กิจการมีผลดาํเนินงานในรอบปี

ท่ีผ่านมา กิจการมีกําไรและขาดทุนจาํนวนเท่าไร  เป็นประโยชน์ในการเพิ่มทุนหรือลดทุน 

ตลอดจนการขอสินเช่ือจากธนาคารเพื่อขยายกิจการและใชเ้ป็นหลกัฐานสาํคญัในการคาํนวณภาษี

ไดอ้ยา่งถูกตามความเป็นจริง 

  ดงันั้นทางคณะผูจ้ดัทาํจึงเล็งเห็นและดาํเนินโครงการโดยการศึกษาวิเคราะห์ 

งบการเงินของบริษัท สหมิตรเคร่ืองกล จํากัด (มหาชน) เป็นผู ้นํา เข้า  และจัดจําหน่าย 

สิ น ค้า อุ ต ส า ห ก ร ร ม  วัต ถุ ดิ บ  เ ค ร่ื อ ง จัก ร แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์ สํ า ห รั บ โ ร ง ง า น อุ ต ส า ห ก ร ร ม 

หลากหลายประเภท เร่ิมก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 7 มิถุนายน 2516 ดว้ยทุนเร่ิมแรก 80,000 บาท จากนั้น

บริษทัมีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองมาจนปัจจุบนับริษทัมีทุนจดทะเบียน 550 ลา้นบาท และมี

ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ค ร อ บ ค ลุ ม แ ล ะ ร อ ง รั บ ก า ร เ ติ บ โ ต ข อ ง ภ า ค ก า ร ผ ลิ ต ใ น ป ร ะ เ ท ศ อี ก ด้ว ย  

จึงเป็นบริษทัมหาชนจาํกัดท่ีน่าสนใจ ทางคณะผูจ้ ัดทาํจึงนํางบการเงิน ไตรมาส 1-3 ปี 2561  

ของบริษัท สหมิตรเค ร่ืองกล จํากัด  (มหาชน) มาวิ เคราะห์ เพื่อจัดทําโครงการคร้ัง น้ี 

ใหส้าํเร็จตามวตัถุประสงค ์
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1.2 วตัถุประสงค์ของการจัดทาํโครงการ 
   

  ในการจดัทาํโครงการคร้ังน้ี  คณะผูจ้ดัทาํไดก้าํหนดวตัถุประสงคข์องการจดัทาํ

โครงการไวด้งัต่อไปน้ี 

1.2.1 เพื่อใหน้กัศึกษาทราบประวติัของบริษทั สหมิตรเคร่ืองกล จาํกดั (มหาชน) 

1.2.2 เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถใหค้วามรู้แก่เยาวชนรุ่นหลงั ๆได ้

1.2.3 เพื่อให้นักศึกษาใช้ความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ของตนเองในการศึกษาหา

ขอ้มูลของบริษทั สหมิตรเคร่ืองกล จาํกดั (มหาชน) จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  

1.2.4 เพื่อใหน้กัศึกษาทราบงบการเงินของบริษทั สหมิตรเคร่ืองกล จาํกดั (มหาชน) 

1.2.5 เพื่อให้นักศึกษาฝึกวิเคราะห์งบการเงินของบริษัท สหมิตรเคร่ืองกล จํากัด 

(มหาชน) 

1.3 ขอบเขตของการดาํเนินงาน 

 1.3.1  บริษัททีศึ่กษา บริษทั สหมิตรเคร่ืองกล จาํกดั (มหาชน) 

 1.3.2  ประเภทธุรกจิ ธุรกิจแบบนิติบุคคลบริษทัมหาชนจาํกดั 

 1.3.3  ประเภทสินค้าหรือบริการ ธุรกิจนําเข้าและจัดจําหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม 

วตัถุดิบ เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์สาํหรับโรงงานอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท 

 1.3.4  งบการเงินทีใ่ช้ 

 1.3.4.1 งบการเงินระหวา่งกาล 

 1.3.4.2 งบแสดงฐานะการเงิน 

 1.3.4.3 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 1.3.4.4 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาล 

 รอบระยะเวลาท่ีใช ้ปี พ.ศ. 2561 ไตรมาสท่ี 1 ,ไตรมาสท่ี 2 และไตรมาสท่ี 3 
 

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการทาํโครงการ 

1.4.1 นกัศึกษาทราบประวติัของบริษทั สหมิตรเคร่ืองกล จาํกดั (มหาชน) 

1.4.2 นกัศึกษาสามารถใหค้วามรู้แก่เยาวชนรุ่นหลงั ๆ ได ้

1.4.3 นกัศึกษาใชค้วามรู้ ทกัษะและประสบการณ์ของตนเองในการศึกษาหาขอ้มูลของ

บริษทั สหมิตรเคร่ืองกล จาํกดั (มหาชน) จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  

1.4.4 นกัศึกษาทราบงบการเงินของบริษทั สหมิตรเคร่ืองกล จาํกดั (มหาชน) 

1.4.5 นกัศึกษาฝึกวิเคราะห์งบการเงินของบริษทั สหมิตรเคร่ืองกล จาํกดั (มหาชน) 
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1.5 ขึน้ตอนการดําเนินโครงการ 

1.5.1 ขั้นตอนการเตรียมงาน 

1.5.1.1  นาํเสนอโครงการฯ เพื่อขออนุมติั 

1.5.1.2  ศึกษาขอ้มูลจากเอกสารคู่มือการจดัทาํโครงการ 

1.5.1.3  รวบรวมขอ้มูลเพื่อจดัทาํโครงการ 

1.5.1.4  แบ่งขั้นตอนการทาํงานใหเ้หมาะสมกบัแต่ละบุคคล 

 1.5.2  ขั้นตอนการดําเนินการ 

  1.5.2.1  ลงมือปฏิบติังาน โดยนาํขอ้มูลทางการเงินของบริษทัฯ มาวิเคราะห์ 

  1.5.2.2  นาํเสนอโครงการเพื่อใหอ้าจารยพ์ิจารณา 

  1.5.2.3  สรุปผลการดาํเนินการทั้งหมด 

 1.5.3  ขั้นตอนสรุป 

  1.5.3.1  ตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารเก่ียวกบัโครงการ 

  1.5.3.2  นาํเสนอโครงการเพื่อใหอ้าจารยพ์ิจารณา 

  1.5.3.3  สรุปผลการดาํเนินการทั้งหมด 

  1.5.3.4  จดัเรียงเอกสารเขา้รูปเล่มโครงการ 
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บทที ่ 2 
 

 

แนวคดิ  และทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัการบญัชี 
 

  การจัดทาํโครงการคร้ังน้ีเพื่อศึกษาวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทในตลาด

หลกัทรัพยข์องผูป้ระกอบการธุรกิจ ซ่ึงไดน้าํความรู้เก่ียวกบัเน้ือหาวิชา หรือรายวิชาท่ีประยกุตใ์ช้

ในการจดัทาํโครงการคือ วิชาระบบบญัชี  วิชาบญัชีเพื่อการจดัการวิชาวิเคราะห์รายการทางการเงิน  

วิชาบญัชีชั้นกลาง วิชาบญัชีตน้ทุน ทั้งน้ีคณะผูจ้ดัทาํไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบญัชี

ไวด้งัต่อไปน้ี 

2.1 ความหมายท่ีเก่ียวกบัการบญัชี 

2.1.1 ความหมายของการบญัชี 

2.1.2 ความหมายของงบการเงิน 

2.1.3 ความหมายของการวิเคราะห์งบการเงิน 

2.1.4 ความหมายเก่ียวกบัธุรกิจ 

2.2 แนวคิดเก่ียวกบัการวิเคราะห์องคก์ร 

2.2.1   แนวคิดของ SWOT 

2.2.2 แนวคิดของหลกั PDCA 

2.3 ทฤษฎีเก่ียวกบัการบญัชี 

2.3.1    ความหมายมาตรฐานการบญัชี  

2.3.2    มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1  การนาํเสนองบการเงิน 

2.3.3     มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7   งบกระแสเงินสด 

2.3.4     มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 ภาษีเงินได ้

2.3.5     มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

2.3.6     มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 33 กาํไรต่อหุน้ 

2.4 งานโครงการท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2.1 ความหมายทีเ่กีย่วกบัการบัญชี 

 

2.1.1 ความหมายของการบัญชี   

 

การบญัชี  หมายถึง  การจดบนัทึกรายการคา้ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับ-จ่ายเงิน

และส่ิงท่ีมีค่าเป็นเงินไวใ้นสมุดบญัชีอยา่งสมํ่าเสมอ เป็นระเบียบถูกตอ้งตามหลกัการ และสามารถ

แสดงผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของกิจการในระยะเวลาหน่ึงได ้

(จิรพนัธ์  สิทธิเขการ ,2546 : 3 ) 
 

  คาํจํากดัความของการบัญชีน้ันมีผู้ให้ความหมายไว้แตกต่างกนั  ดงัต่อไปนี ้

  Pride, Hughes and Kapoor ( 2539:  534 )ไดใ้ห้ความหมายของการบญัชี  คือ 

ขั้นตอนของระบบการรวบรวม การวิเคราะห์และการรายงานขอ้มูลทางการเงิน 
 

ชาตรี สิทธิเดชและคณะ ( 2546 :  5) ไดใ้หค้วามหมายของการบญัชี  คือการบญัชี

เป็นศิลปะของการจดบนัทึก การจาํแนกประเภทและการสรุปผลของเหตุการณ์หรือรายการต่าง ๆ 

ทางการเงินโดยอยูใ่นหน่วยของรูปเงินตรา รวมทั้งแปลความหมายของผลสรุปท่ีไดรั้บ 
 

  นริศา  ประมวลสุข ( 2554 : 3 )ไดใ้หค้วามหมายของการบญัชี คือ การรวบรวม

ขอ้มูลการบญัชีทางการเงิน การจดบนัทึก การเรียบเรียงและดาํเนินงานการเปล่ียนแปลงฐานะ

การเงินของกิจการ เพื่อประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ 
 

  อาจารยว์ิไล  นครสุวรรณ ( 2540 : 1 ) ไดใ้ห้ความหมายของการบญัชี คือ  

การรวบรวมเอกสารหลกัฐานทางการเงินและท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเงิน เพื่อนาํมาจดบนัทึกและจาํแนก

ขอ้มูลพร้อมทั้งสรุปผลขอ้มูลทั้งหมดออกมาเป็นตวัเงินในรูปแบบงบทางการเงิน 
 

  สุพาดา  สิริกุตตา ( 2553 : 1-2 ) ไดใ้ห้ความหมายของการบญัชี คือศิลปะของ 

การจดบนัทึก การจาํแนกใหเ้ป็นหมวดหมู่และสรุปผลส่ิงสาํคญัในเหตุการณ์ต่าง ๆ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั

ทางดา้นการเงิน 
 

จากความหมายของการบญัชีท่ีมีนักวิชาการให้นิยามไวแ้ลว้นั้น  สามารถนาํมา

สรุปไดว้่า  การบญัชีนั้น การรวบรวมวิเคราะห์การจดบนัทึกขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินงาน 

ตามเ หตุการณ์ ท่ี เ กิด ข้ึน ก่อน -หลัง  ใน รูปของ เ งิน ตราแ ละจําแ นก ออกเ ป็น หมวด ห มู่  

รวมถึงการสรุปขอ้มูลในรูปของรายงานทางการเงิน 
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2.1.2  ความหมายของงบการเงนิ 

งบการเงิน หมายถึง เป็นรายงานทางการเงินท่ีนําเสนอขอ้มูลเพื่อแสดงฐานะ 

ทางการเงินผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในแต่ละงวด

บญัชีใดบญัชีหน่ึงหรือระหว่างงวดบญัชีก็ได้ งบการเงินจะแสดงขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควร 

ก็ต่อเม่ือกิจการไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีอย่างเหมาะสม รวมทั้งการเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติม

เม่ือจาํเป็น งบการเงินดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บการเงินในการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ 

 และสามารถแสดงถึงผลการบริหารงานของฝ่ายบริหาร ซ่ึงไดรั้บความไวว้างใจใหดู้แลทรัพยากร

ของกิจการ งบการเงินตอ้งจดัทาํอยา่งนอ้ยปีละ1 คร้ัง และตอ้งนาํเสนอขอ้มูลดงัต่อไปน้ีคือ  
 

1. สินทรัพย ์ 

2. หน้ีสิน  

3. ส่วนของเจา้ของ  

4. รายได ้ค่าใชจ่้าย 

5. กระแสเงินสด 
 

ส่วนประกอบของงบการเงินทีส่มบูรณ์ ควรประกอบดว้ย 

2.1.2.1  งบแสดงฐานะการเงิน หรือ งบดุล คือ งบท่ีจะแสดงขอ้มูลฐานะ 

ทางการเงินของกิจการ ณ วนัใดวนัหน่ึงของรอบบัญชี โดยจะแสดง สินทรัพย์ หน้ีสิน และ 

ส่วนของเจา้ของ สามารถอธิบายความสัมพนัธ์ของส่วนต่าง ๆ ของ งบแสดงฐานะทางการเงิน 

ไดจ้ากสมการ  สินทรัพย ์= หน้ีสิน + ส่วนของเจา้ของ 
 

สําหรับหมวดหมู่ในงบดุลผู้ทาํรายการจะต้องรู้จักความหมายของแต่ละหมวดหมู่ ซ่ึงมีดังต่อไปนี ้

1. สินทรัพย์ (Assets) หมายถึง ทรัพยากรท่ีกิจการครอบครองอยู่และ

สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดใ้นอนาคต ซ่ึงสินทรัพยส์ามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 

สินทรัพย์หมุนเวียน (Current Assets) หมายถึง เงินสด หรือสินทรัพย์

อ่ืน ๆ ท่ีมีเหตุผลจะคาดหมายไดว้่าจะเปล่ียนเป็นเงินสด หรือขาย หรือใช้หมดไประหว่างรอบ 

ระยะเวลาการดาํเนินงานตามปกติของกิจการ ถา้รอบระยะเวลาการดาํเนินงานตามปกติของกิจการ

สั้ นกว่า 1 ปี ให้ถือระยะเวลา 1 ปีเป็นเกณฑ์ในการจดัประเภทสินคา้หมุนเวียน ได้แก่ เงินสด  

เงินฝากธนาคาร เงินลงทุนชัว่คราว ลูกหน้ี สินคา้คงเหลือ ฯลฯ 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ( Non-Current Assets) สินทรัพยท่ี์ไม่เป็นไป

ตามข้อกําหนดของสินทรัพย์หมุนเวียนให้จัดเป็นประเภท สินทรัพย์ท่ีไม่หมุนเวียน ได้แก่  

เงินลงทุนระยะยาว ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
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2. หนี้สิน หมายถึง ภาระผกูพนัของกิจการในปัจจุบนั เป็นภาระท่ีจะส่งผล

ให้กิจการเสียผลประโยชน์ทางทรัพยากรท่ีมีประโยชน์ในอนาคต แต่หน้ีสินบางประเภทก็มีผลดี

กับกิจการเช่น หน้ีสินการค้า เพราะเป็นหน้ีสินระยะสั้ นไม่มีดอกเบ้ีย ส่งผลทําให้กิจการ 

มีกระแสเงินสดหมุนเวียนในกิจการมากข้ึน โดยหน้ีสินแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดงัน้ี 

หนี้สินหมุนเวียน (หนี้สินระยะส้ัน) หมายถึง ภาระผูกพนัท่ีจะถึงกาํหนด

ชาํระภายใน 12 เดือน นบัจากวนัท่ีในงบดุล หรือเป็นหน้ีสิน ท่ีกิจการคาดว่าจะจ่ายชาํระหน้ีสินนั้น

ภายในรอบระยะเวลาดาํเนินงานตามปกติของกิจการ เช่น การจ่ายเงินสด การจ่ายชาํระด้วย

สินทรัพย์หมุนเวียน การโอนสินทรัพย์อ่ืน เป็นต้นหน้ีสินหมุนเวียนได้แก่ เงินเบิกเกินบัญชี

ธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เจา้หน้ีการคา้และตัว๋เงินจ่ายระยะสั้น เป็นตน้ 

หนี้สินไม่หมุนเวียน (หนี้สินระยะยาว) หมายถึง ภาระผกูพนัท่ีมีระยะเวลา

การชาํระนานเกินกว่า12เดือน หรือเกินกว่าหน่ึงรอบระยะเวลาดาํเนินงานปกติของกิจการ หรือ

กิจการคาดว่าจะชําระหน้ีนั้ นภายในระยะเวลาท่ีเกินกว่ารอบระยะเวลาดําเนินงานปกติ 

ห น้ี สิ น ไ ม่ ห มุ น เ วี ย น ไ ด้แ ก่  เ งิ น กู้ยื ม ร ะ ย ะ ย า ว จ า ก บุ ค ค ล ห รื อ กิ จ ก า ร ท่ี เ ก่ี ย ว ข้อ ง กัน 

 เงินกู้ยืมระยะยาวอ่ืน หุ้นกู้ตัว๋เงินจ่ายระยะยาว หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน ประมาณการหน้ีสิน 

เงินบาํนาญ หน้ีสินเงินทุนเล้ียงชีพและบาํเหน็จเป็นตน้หน้ีสินไม่หมุนเวียนหรือหน้ีสินระยะยาว  

จะบนัทึกบญัชีดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีตอ้งใชใ้นการจ่ายชาํระหน้ี 

3. ส่วนของเจ้าของหรือส่วนของผู้ถือหุ้น คือ สิทธิเรียกร้องหรือส่วน 

ท่ีไดเ้สีย ท่ีเจา้ของมีอยูเ่หนือทรัพยสิ์น หลงัจากหักสิทธิเรียกร้องท่ีเป็นของเจา้หน้ีออกไปแลว้อาจ

กล่าวไดคื้อสินทรัพยสุ์ทธิหรือส่วนท่ีสินทรัพยม์ากกว่าหน้ีสิน ส่วนของเจา้ของน้ีถา้ธุรกิจเป็น

บริษทั มกัจาํกดัเรียกวา่ส่วนของ “ผูถื้อหุน้” นัน่เอง 
 

งบแสดงฐานะการเงิน สามารถจดัทาํได ้2 รูปแบบ คือ 

1. แบบบัญชี (Account form) เป็นการจดัทาํในรูปของบญัชีโดยแบ่ง

ออกเป็น 2 ดา้น ด้านซ้ายแสดงรายการเก่ียวกบัสินทรัพย  ์ๆ  ดา้นขวาจะแสดงรายการเก่ียวกับ

หน้ีสิน และส่วนทุนเหมือนกบัสมการบญัชีมีขั้นตอนการทาํดงัน้ี 

1. เขียนช่ือกิจการ (กลางหนา้ระดาษ) บรรทดัท่ี1 

2. เขียนคาํวา่งบดุล (กลางหนา้ระดาษ) บรรทดัท่ี2 

3. เขียนวนัเดือนปี ณ วนัท่ีไดท้าํการบนัทึก (กลางหนา้ระดาษ) บรรทดัท่ี3 

4. ตีตารางแลว้ขีดเสน้แบ่งกั้นตรงกลางใหมี้2 ฝ่ัง 

5. ฝ่ังซา้ยจะเขียนรายละเอียดของของกิจการท่ีมีอยู ่

6. ฝ่ังขวาจะเขียนรายละเอียดของหน้ีสินและส่วนของเจา้ของท่ีมีอยู ่
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ตัวอย่าง งบแสดงฐานะการเงินแบบบัญชี 

บริษทั……. 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี ……เดือน…….พ.ศ…….. 

สินทรัพย์  หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ  

สินทรัพย์หมุนเวยีน 

เงินสด 

เงินฝากธนาคาร 

ลูกหน้ี 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 

สินคา้คงเหลือ 

วสัดุสาํนกังาน 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 

รายไดค้า้งรับ 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 

 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 

ท่ีดิน 

อาคาร xx 

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม xx 

อุปกรณ์ xx 

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม xx 

ค่าความนิยม 

ค่าลิขสิทธ์ิ 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 

       รวมสินทรัพยท์ั้งส้ิน 

 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

หนีสิ้นหมุนเวยีน 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 

เจา้หน้ี 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 

รายไดรั้บล่วงหนา้ 

รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 

หนีไ้ม่หมุนเวยีน 

เงินกูธ้นาคาร 

เงินกูร้ะยะยาว 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ทุนหุน้สามญั 

กาํไรสะสม 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 

 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx xx 

 

 

xx 

 

xx 

 

xx 

xx 

xx 

xx 

 

xx 

xx 

xx 

xx 

 

xx 
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2. แบบรายงาน (Report form) เป็นการจดัทาํในรูปของรายงานโดยแสดง

รายการเร่ิมตั้งแต่ สินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนทุนการจดัทาํงบดุลแบบรายงานมีขั้นตอนการทาํดงัน้ี 

1. ส่วนหวังบ3บรรทดั 

บรรทดัแรก     เขียน  “ ช่ือกิจการ ”    

บรรทดัท่ีสอง  เขียนกาํไรขาดทุนในและบรรทดัท่ีสามเขียนระยะเวลาบญัชี 

2. เขียนคาํว่า “สินทรัพย”์ ไวก่ึ้งกลางหน้ากระดาษแลว้นาํบญัชีหมวด

ทรัพยสิ์นมาลงรายการทางดา้นซา้ยมือและ เขียนจาํนวนเงินทางขวามือ 

3. เขียนคาํว่า “ หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ” กลางหนา้กระดาษแลว้นาํ

บญัชีหมวดหน้ีสินมาลงรายการทางซา้ยมือ  และเขียนจาํนวนเงินทางขวามือแลว้รวมยอดหน้ีสิน  

สุดทา้ยรวมยอดหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ  ซ่ึงตอ้งเท่ากบัยอดรวมของสินทรัพยท์ั้งหมด 
 

ตัวอย่าง งบแสดงฐานะการเงินแบบรายงาน 
 

บริษทั…………… 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี ……เดือน…….พ.ศ…….. 

สินทรัพย์ 

สินทรัพย์หมุนเวยีน   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด xx 

ลูกหน้ีการคา้ –สุทธิ xx 

สินคา้คงเหลือ –สุทธิ xx 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน ๆ xx 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั xx 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม xx 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ xx 

ค่าความนิยม xx 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน xx 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน ๆ xx 

รวมสินทรัพย์ xx 

  

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 

หนีสิ้นหมุนเวยีน 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืจากธนาคารและสถาบนัการเงิน xx 

เจา้หน้ีการคา้ xx 

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี xx 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั xx 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน ๆ xx 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั xx 

เงินกูย้มืระยะยาว – สุทธิ xx 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน ๆ xx 

รวมหนีสิ้น  xx 

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ทุนเรือนหุน้ xx 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ xx 

กาํไรสะสม xx 

ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย xx 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น   xx 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น   xx 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%96%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
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2.1.2.2  งบกาํไรขาดทุน หมายถึง งบท่ีแสดงผลการดาํเนินงานของกิจการใน

รอบระยะเวลาบญัชีท่ีกาํหนดอาจเป็น 3 เดือน หรือ 6 เดือน แต่จะตอ้งไม่เกิน 1 ปี เพื่อวดัผล 

การดาํเนินงานของธุรกิจว่ามีรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลานั้นเท่าใด และเม่ือนาํรายได ้

หกัดว้ยค่าใชจ่้ายแลว้ จะเป็นกาํไรสุทธิ (Net Income หรือ Net Profit) หรือขาดทุนสุทธิ (Net Loss) 

ส่วนประกอบของงบกาํไรขาดทุนไดแ้ก่ 

1. รายได ้หมายถึง สินทรัพยท่ี์กิจการไดรั้บมาจากการประกอบกิจกรรม 

2. ค่าใชจ่้าย หมายถึง มูลค่าตน้ทุนค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการขายสินคา้ 

3. กาํไรสุทธิ หมายถึง ส่วนของรายไดท่ี้เกินกวา่ตน้ทุนขาย 

4. ขาดทุนสุทธิ หมายถึง ส่วนของรายไดท่ี้ตํ่ากวา่ตน้ทุนขาย 

 

เขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี รายได-้ค่าใชจ่้าย = กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 

รูปแบบของงบกาํไรขาดทุน 

 รูปแบบของงบกาํไรขาดทุน  ซ่ึงแบ่งออกเป็น  2  แบบ คือ 

1. แบบรายงาน (Report Form) รายการแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนท่ีหน่ึงเป็น

ส่วนของรายได ้ตอนท่ีสองเป็นส่วนของค่าใชจ่้าย และตอนท่ีสามคือกาํไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ 

ขั้นตอนการทาํงบกาํไรขาดทุนแบบรายงาน   

1.1. ส่วนหวังบ มี 3บรรทดั คือ 

บรรทดัท่ี1 เขียน “ช่ือกิจการ” 

บรรทดัท่ี 2 เขียนคาํวา่ “งบกาํไรขาดทุน” 

บรรทดัท่ี 3 เขียนระยะเวลาท่ีจดัทาํงบกาํไรขาดทุน 

1.2.  เขียนคาํว่า “รายได”้ ทางดา้นซา้ยมือแลว้นาํบญัชีรายไดห้ลกัและรายไดอ่ื้น ๆ 

ของกิจการมาลงรายการโดยเขียน เยื้องไปทางขวามือเลก็นอ้ย และเขียนจาํนวนเงินทางขวามือแลว้

รวมยอดรายไดท้ั้งหมด 

1.3.  เขียนคาํว่า “ค่าใชจ่้าย” ทางซ้ายมือให้ตรงกบัรายได ้และนาํบญัชีค่าใชจ่้าย 

ท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดเขียนเยื้องไปทาง ขวามือเลก็นอ้ย พร้อมเขียนจาํนวนเงินทางขวามือแลว้รวมยอด

ค่าใชจ่้ายทั้งหมด    

1.4. หาผลต่างระหว่างยอดรวมรายได้ และยอดรวมค่าใช้จ่าย ถา้ยอดรวมรายได้

มากกวา่ยอดรวมค่าใชจ่้าย ผลต่างคือกาํไรสุทธิ ถา้ยอดรวมค่าใชจ่้ายมากกว่ายอดรวมรายไดผ้ลต่าง

คือขาดทุนสุทธิ 
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งบกาํไรขาดทุนแบบช้ันเดียว 

งบกาํไรขาดทุนแบบชั้นเดียวจะแยกแสดงรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย จากนั้นจึง

ค่อยนาํรายไดท้ั้งหมดหักดว้ยค่าใชจ่้ายทั้งหมดทีเดียว แสดงเป็นกาํไรหรือขาดทุนสุทธิในบรรทดั

สุดทา้ย ขอ้ดีของวิธีน้ีคือง่าย แต่บางทีเราอาจตอ้งการดูความสามารถในการทาํกาํไรอย่างอ่ืนของ

กิจการนอกเหนือจากกาํไรสุทธิเพียงอยา่งเดียว 

ตัวอย่างงบกาํไรขาดทุนแบบรายงาน (ช้ันเดียว) 

 

บริษทั กขค จาํกดั (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุน 

สาํหรับระยะเวลา 1 ปีส้ินสุดวนัท่ี31 ธนัวาคม 25XX 

รายได้ 

 รายไดจ้ากการขาย  xx 

 รายไดอ่ื้น  xx 

 รวมรายไดท้ั้งส้ิน  xx 

ค่าใช้จ่าย 

 ตน้ทุนขาย xx 

 ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร xx 

 รวมค่าใชจ่้าย  xx 

กาํไรก่อนหกัตน้ทุนการเงินและภาษีเงินได ้  xx 

 หกัดอกเบ้ียจ่าย  xx 

กาํไรก่อนหกัภาษีเงินได ้  xx 

 หกั ภาษีเงินได ้  xx 

กาํไร หรือ ขาดทุนสุทธิ  xx 

 

 

 

 

  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2
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งบกาํไรขาดทุนแบบหลายช้ัน 

งบกาํไรขาดทุนแบบหลายชั้นจะแสดงรายไดจ้ากการขายหักดว้ยค่าใชจ่้าย

เป็นชั้น ๆ ซ่ึงจะให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์มากกว่าเน่ืองจากแยกผลจากการดาํเนินงานปรกติ และ 

ไม่ปรกติของกิจการ ทาํใหป้ระเมินความสามารถในการทาํกาํไรของกิจการไดดี้กวา่ 

 

ตัวอย่างงบกาํไรขาดทุนแบบรายงาน (หลายช้ัน) 

บริษทั กขค จาํกดั (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุน 

สาํหรับระยะเวลา 1 ปีส้ินสุดวนัท่ี31 ธนัวาคม 25XX 

รายได ้: 

รายไดจ้ากการขาย xx 

รายไดอ่ื้น xx 

รวมรายได ้ xx 

ค่าใชจ่้าย : 

 หกั ตน้ทุนขาย xx 

กาํไรขั้นตน้ xx  

 บวก รายไดอ่ื้น xx 

กาํไรก่อนหกัค่าใชจ่้าย xx 

 หกั ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร xx 

กาํไรก่อนหกัตน้ทุนการเงินและภาษีเงินได ้ xx 

 หกั ดอกเบ้ียจ่าย xx 

กาํไรก่อนหกัภาษีเงินได ้ xx 

 หกั ภาษีเงินได ้ xx 

กาํไร หรือ ขาดทุนสุทธิ xx 
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2. แบบบัญชี (Account Form ) เป็นแบบท่ีแสดงรายการแบบตวั T ในภาษาองักฤษ 

โดยแบ่งออกเป็นสองดา้น คือ ดา้นซ้ายมือ (เดบิต) บนัทึกรายการเก่ียวกบัค่าใชจ่้าย ดา้นขวามือ 

(เครดิต) บนัทึกรายการเก่ียวกบัรายได ้

ขั้นตอนการทาํงบกาํไรขาดทุนแบบบัญชี 

1.  เขียนส่วนหวังบ 3 บรรทดั 

2.  ลงรายการเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายทางดา้นซ้ายมือเรียงลงมาตามลาํดบัและลงรายการ

เก่ียวกบัรายไดท้างดา้นขวามือเรียงลงมาตามลาํดบั 

3.  รวมยอดรายไดเ้ขียนกาํไรสุทธิทางดา้นเดบิตขาดทุนสุทธิเขียนทางดา้นเครดิต 

 

ตัวอย่าง งบกาํไรขาดทุนแบบบัญชี 

ช่ือกิจการ………….. 

งบกาํไรขาดทุน 

สาํหรับระยะเวลา 1 ปีส้ินสุดวนัท่ี31 ธนัวาคม 25XX 

 

ค่าเช่าสาํนกังาน 

ค่าพาหนะ 

ค่ารับรอง 

ค่าสาธารณูปโภค 

เงินเดือน 

กาํไรสุทธิ 

 

 

 

 

 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

รายไดค่้าบริการ 

รายไดเ้บด็เตลด็ 

 

 

 

 

 

xx 

xx 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 
xxx xxx 
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2.1.2.3 งบแสดงฐานะของผู้ถือหุ้น หรือ งบแสดงการเปล่ียนแปลงของ

เจา้ของ คือ งบการเงินท่ีแสดงการเปล่ียนแปลงกระทบต่อรายการในส่วนของเจา้ของระหว่างตน้

งวดบญัชีและส้ินงวดบญัชี เช่น กาํไร(ขาดทุน)สะสม  ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ ส่วนเกิน 

มูลค่าหุ้น แสดงผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีต่าง ๆ หุ้นท่ีออกจําหน่าย  

กาํไรสุทธิประจาํงวด จ่ายเงินปันผล ยอดคงเหลือในส่วนของเจา้ของ งบแสดงการเปล่ียนแปลง

ของเจา้ของจึงมีหน้าท่ีแจกแจงรายละเอียดความเป็นมาเป็นไปในส่วนของเจา้ของนั่นเอง ซ่ึงจะ

แสดงถึงความมัง่คัง่หรือความร่ํารวยของผูถื้อหุน้หรือเจา้ของกิจการ 

2.1.2.4 งบกระแสเงินสด คือ เป็นงบการเงินท่ีแสดงการเปล่ียนแปลงเงินสด

ของกิจการในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง เช่น รอบปีบญัชี โดยจะแสดงการไดม้าและใชไ้ปของเงินสด

และรายการเทียบเท่าเงินสดของ 3 กิจกรรมหลกัคือ กิจกรรมดาํเนินงาน กิจกรรมลงทุน 

 และกิจกรรมจัดหาเงิน ช่วยให้ผู ้ใช้สามารถประเมินสภาพคล่องของกิจการ โดยเฉพาะ

ความสามารถในการชาํระหน้ี 

 

โครงสร้างของงบกระแสเงินสด  

ในงบกระแสเงินสดมีการจดัโครงสร้างจาํแนกประเภทของเงินสดรับและ

เงินสดจ่ายออกเป็น 3 กิจกรรม ดงัน้ี 

• กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน คือ กระแสเงินสดท่ีเกิดจากกิจกรรมหลักท่ี

ก่อใหเ้กิดรายไดข้องกิจการและกิจกรรมอ่ืนท่ีไม่ใช่กิจกรรมลงทุนหรือกิจกรรมจดัหาเงิน  

ตัวอย่างรายการในงบกระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน 

กระแสเงินสดเข้า 

• เงินสดรับจากการขายสินคา้และการใหบ้ริการ 

• เงินสดรับจากรายได ้ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ และรายไดอ่ื้น 

• เงินสดรับจากลูกคา้ หรือไดรั้บชาํระหน้ีจากลูกคา้ 

กระแสเงินสดออก 

• เงินสดจ่ายใหผู้ข้ายสินคา้และบริการ 

• เงินสดจ่ายเงินเดือนแก่พนกังาน 

• เงินสดจ่ายใหเ้จา้หน้ีการคา้ 

  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://www.happymass.com/cash
http://www.happymass.com/cash
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89
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• กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน คือ กระแสเงินสดท่ีเกิดจากการไดม้าและการจาํหน่าย

สินทรัพยร์ะยะยาวและเงินลงทุนอ่ืนซ่ึงไม่รวมอยูใ่นรายการเทียบเท่าเงินสด 

ตัวอย่างรายการในงบกระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน 

กระแสเงินสดเข้า 

• เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

• เงินสดรับจากการขายเงินทุนระยะยาว เช่น ตราสารทุน ตราสารหน้ี 

• เงินสดรับชาํระคืนจากเงินจ่ายล่วงหนา้และเงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลอ่ืน 

กระแสเงินสดออก 

• เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

• เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินทุนระยะยาว เช่น ตราสารทุน ตราสารหน้ี 

• เงินสดจ่ายล่วงหนา้และเงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลอ่ืน 

• กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน คือ กระแสเงินสดท่ีเกิดจากกิจกรรมท่ีมีผลให้เกิด

การเปล่ียนแปลงในขนาดและองคป์ระกอบของส่วนของเจา้ของและส่วนของการกูย้มืของกิจการ 

ตัวอย่างรายการในงบกระแสเงินสดจากกจิกรรมการจัดหา 

กระแสเงินสดเข้า 

• เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหรือออกจาํน่ายหุน้ทุน 

• เงินสดรับจากออกหุน้กู ้

• เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้มืระยะยาว 

กระแสเงินสดออก 

• เงินสดจ่ายปันผล 

• เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุน้กู ้

• เงินสดจ่ายชาํระเงินกูย้มื 

 

 

 

  

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
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ตัวอย่างงบกระแสเงินสดโดยทัว่ไป 
 

บริษัท กขค จํากดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 25XX 
  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน xx 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน xx 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน xx 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ xx 

บวกเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี xx 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี xx 

 

การจัดทาํงบกระแสเงินสด 

สามารถทาํ ได ้ 2 วิธีตามลกัษณะการวิเคราะห์และการแสดงกระแสเงินสด

จากกิจกรรมดาํเนินงานดงัน้ี 

1. การจัดทาํงบกระแสเงินสดวธีิทางตรง (Direct Method)  

วิธีน้ีเป็นวิธีท่ีจดัแสดงกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน ทั้งเงิน

สดรับและเงินสดจ่ายจากกิจกรรมดาํ เนินงานต่าง ๆ โดยมีหลกัว่า ให้วิเคราะห์รายการต่าง ๆ  

ท่ีปรากฏในงบกาํ ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ปรับกระทบดว้ยรายการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น รายการ 

ท่ีก่อใหเ้กิดเงินสดรับจากการขายสินคา้ รายการท่ีก่อใหเ้กิดเงินสดจ่ายจากค่าซ้ือสินคา้ เงินสดจ่าย

จากการเกิดค่าใชจ่้ายในการดาํ เนินงานการจ่ายดอกเบ้ียจ่าย และภาษีเงินไดเ้ป็นตน้ 

2. การจัดทาํงบกระแสเงินสดวธีิทางอ้อม (Indirect Method) 

วิธีน้ีเป็นวิธี ท่ีจัดแสดงกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 

ทั้งเงินสดรับและเงินสดจ่าย โดยใชก้าํ ไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิก่อนหกัดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินได้

ท่ีปรากฏในงบกาํ ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในปีนั้น แลว้ปรับกระทบดว้ยรายการท่ีไม่เก่ียวกบัเงินสด 

หรือไม่กระทบต่อเงินสด เช่น หน้ีสงสัยจะสูญ ค่าเส่ือมราคา กาํ ไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่าย

สินทรัพยน์อกจากน้ี ยงัตอ้งปรับกระทบดว้ยผลจากการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยห์มุนเวียนและ

หน้ีสินหมุนเวียนท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมดาํ เนินงานของกิจการ รวมถึงการจ่ายดอกเบ้ียจ่ายและ 

การจ่ายภาษีเงินไดข้องกิจการ 
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ประโยชน์ของงบกระแสเงินสด 

ช่วยให้ผู ้ใช้งบการเงินสามารถประเมินสภาพคล่องของกิจการได้ แสดงให้เห็นถึง

ความสามารถในการจ่ายเงิน เช่น จ่ายค่าสินคา้และบริการ จ่ายเงินเดือนพนกังาน เป็นตน้ 

1. ใชต้รวจสอบความสามารถในการทาํกาํไรและกระแสเงินสดสุทธิ 

2. ใช้ประเมินความสามารถของกิจการในการก่อให้เกิดกระแสเงินสดในอนาคต ทาํให้

สามารถบริหารเงินสดในงวดถดัไปไดอ้ยา่งระมดัระวงัป้องกนัปัญหาเงินสดขาดมือ 

3. ช่วยประเมินความสามารถของกิจการในการชําระหน้ี การจ่ายปันผล ความจาํเป็น 

ในการกูย้มืเงิน 

4. ข้อมูลจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน ทําให้ทราบว่ากิจการนํา เ งินไปใช ้

สาํหรับลงทุนเท่าไหร่ และอยา่งไรบา้ง 

5. ขอ้มูลจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหา ทาํให้ทราบว่ากิจการมีการกู้ยืมเงิน  

ชาํระหน้ี ออกหุน้เพิ่มทุน จ่ายปันผล เท่าไหร่บา้ง 

6. เพื่อให้ทราบถึงการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางการเงินของธุรกิจ ว่าเป็นส่วนของหน้ีสิน

หรือส่วนของเจา้ของ สามารถนาํไปประเมินความเส่ียงของกิจการในอนาคตได ้

 

2.1.2.5 หมายเหตุประกอบงบการเงิน คือ รายการท่ีแสดงรายละเอียด

เพิ่มเติมจากงบการเงิน เช่น นโยบายการทาํบญัชีและเกณฑ์การจดัทาํงบการเงิน ขอ้มูลเพิ่มเติม 

ท่ีไม่ไดแ้สดงอยู่ในงบการเงิน นโยบายการทาํบญัชี เป็นส่ิงท่ีทาํให้งบการเงินของแต่ล่ะกิจการ 

มีความแตกต่างกันดังนั้นผูใ้ช้งานงบการเงินจะตอ้งอ่านก่อนว่ากิจการนั้น ใช้เกณฑ์การจดัทาํ 

งบการเงิน แบบใดก่อนท่ีจะอ่านงบการเงิน 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  มี  2  ส่วน  ได้แก่ 

1. หลกัเกณฑแ์ละสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

2. ขอ้มูลเพิ่มเติม 
 

ให้บริษทัท่ีประกอบธุรกิจประกนัวินาศภยั เปิดเผยรายละเอียดในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน  ให้เป็นไปตามท่ีกาํหนดในมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และตาม

ขอ้กาํหนดเพิ่มเติมท่ีคณะกรรมการกาํกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกาํหนด 

โดยอย่างน้อยจะต้องมีรายการดังต่อไปน้ีและหากบริษัทไม่มีรายการดังกล่าวอาจไม่แสดง 

รายการนั้นไดใ้นกรณีท่ีมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปมีขอ้กาํหนดให้เปิดเผยรายการเหล่าน้ี 

ในรูปแบบอ่ืน ใหบ้ริษทัปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
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หลกัเกณฑ์และสรุปนโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

ใหเ้ปิดเผยนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัอยา่งนอ้ยในเร่ืองต่อไปน้ี 

1. เกณฑ์การเสนองบการเงิน 

(1) การนาํเสนอ  เช่น  มาตรฐานการบญัชีท่ีใช ้ การใชห้น่วยเงินตรา  เป็นตน้ 

(2) การวดัค่าในการจดัทาํงบการเงิน 

(3) การจดัทาํงบการเงินรวม 

(4) การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
 

2. สรุปนโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

(1) การรับรู้รายได ้

ให้เปิดเผยเกณฑ์การรับรู้รายได้ประเภทท่ีสําคญั  เช่น  รายได้จากการรับ

ประกนัภยั  ซ่ึงรวมถึงรายไดจ้ากการประกนัภยัต่อ  เงินสาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 

รายได้จากค่าธรรมเนียมและค่านายหน้า รายได้จากการลงทุน  และกําไรขาดทุนจากการ 

ลงทุนในหลกัทรัพย ์ เป็นตน้ 

 

(2) การรับรู้ค่าใชจ่้าย 

 ให้เปิดเผยเกณฑ์การรับรู้ค่าใชจ่้ายประเภทท่ีสําคญั  เช่น ค่าสินไหมทดแทน  

สาํรองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด ค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทน ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ  

ค่าใชจ่้ายในการประกนัภยัต่อค่าใชจ่้ายในการลงทุนและค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานเป็นตน้ 

 

(3) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ให้ เ ปิด เผยนโยบาย ท่ีใช้พิจารณาส่วนประกอบของรายการเ งินสด 

และรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

(4) สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อสุทธิ 

ให้เปิดเผยเกณฑ์ในการรับรู้และวดัมูลค่าสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ 

ไดแ้ก่ เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ เงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ และสาํรองค่าสนไหมทดแทนและ

สํารองเบ้ียประกันภัยส่วนท่ีเรียกคืนจากการประกันภยัต่อ เช่น วนัท่ีใช้ในการบนัทึกรายการ  

เกณฑ์ในการแยกอายุลูกหน้ี และเกณฑ์ท่ีใช้ในการชําระหน้ีสิน และเกณฑ์ในการพิจารณา 

การดอ้ยค่าของสินทรัพยจ์ากการประกนัภยั 
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(5) เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์

ให้เปิดเผยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการจดัประเภทหรือในการโอนเปล่ียน

ประเภทเงินลงทุน และเกณฑ์ในการรับรู้และวดัมูลค่าของ ตราสารอนุพนัธ์ เงินลงทุนเพื่อคา้  

เงินลงทุนเผือ่ขาย เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกาํหนด และเงินลงทุนทัว่ไป 

 

(6) ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 

ใหเ้ปิดเผยเกณฑก์ารตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญเช่นโดยการประเมินฐานะลูกหน้ี

แต่ละรายหรือใช้ประสบการณ์ในการเก็บหน้ี  เป็นตน้  ตลอดจนเปิดเผยเกณฑ์การตดัหน้ีสูญ 

และหน้ีสูญไดรั้บคืน 

 

(7) การปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา 

ให้เปิดเผยให้เป็นไปตามท่ีกาํหนดในมาตรฐานการบัญชีท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 

เง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีใช้ในการปรับโครงสร้างหน้ี รวมทั้ งอัตราคิดลดท่ีเป็นเง่ือนไขในการปรับ

โครงสร้างหน้ี เป็นตน้ 

 

(8) ทรัพยสิ์นรอการขาย 

ให้เปิดเผยเกณฑก์ารวดัมูลค่าท่ีใชก้าํหนดราคาตามบญัชีของอสังหาริมทรัพย์

หรือสงัหาริมทรัพยท่ี์ไดม้าจากการรับชาํระหน้ีหรือจากการบงัคบัจาํนอง และอสังหาริมทรัพยห์รือ

สงัหาริมทรัพยท่ี์เลิกใชง้าน 

 

(9) ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

ให้เปิดเผยเกณฑ์ในการรับรู้และวดัมูลค่า เกณฑท่ี์ใชใ้นการตีราคาทรัพยสิ์น 

และวิธีการในการแยกส่วนประกอบทรัพย์สินเพื่อคิดค่าเส่ือมราคา รวมถึงให้เปิดเผยถึงวิธี 

การบญัชีอตัราร้อยละ  หรือจาํนวนปีอายกุารใชง้านท่ีใชเ้ป็นเกณฑใ์นการคาํนวณค่าเส่ือมราคาตาม

ประเภทของทรัพยสิ์น  และวิธีการบญัชีท่ีใชใ้นการคาํนวณค่าเส่ือมราคาจากท่ีตีราคาเพิ่มน้ีไวด้ว้ย 
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(10) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

ให้ เ ปิด เผยอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไ ม่มีตัวตนหรืออัตรา 

การตดัจาํหน่ายรวมทั้งการวดัมูลค่าเม่ือแรกเร่ิมและในภายหลงัวิธีการตดัจาํหน่ายสาํหรับสินทรัพย์

ไม่มีตวัตนท่ีอายกุารใหป้ระโยชน์ทราบไดแ้น่นอนอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ี

ทราบไดแ้น่นอนหรือไม่ทราบแน่นอน หากเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีอายกุารให้ประโยชน์ทราบ

ไดแ้น่นอน ใหเ้ปิดเผยอายกุารใหป้ระโยชน์หรืออตัราการจาํหน่ายเกณฑก์ารรับรู้กาํไรและขาดทุน

จากการจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

 

(11) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

ใหเ้ปิดเผยเกณฑก์ารรับรู้และการทดสอบการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

 

(12) หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั 

ให้เปิดเผยนโยบายการบญัชีสําหรับสัญญาประกันภัย เช่น หลักเกณฑ์ใน 

การรับรู้หน้ีสินจากสัญญาประกันภัย หลักเกณฑ์และขอ้สมมติฐานท่ีใช้ในการตั้ งสํารองเบ้ีย

ประกนัภยั เกณฑก์ารคาํนวณเงินสาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้และเงินสาํรองความ

เส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด การประมาณการค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนแต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน และการ

ประมาณการค่าสินไหมทดแทนท่ีไดรั้บรายงานแลว้แต่ยงัไม่ไดต้กลงจาํนวนเงิน เป็นตน้ 

 

(13) การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

ให้เปิดเผยเกณฑ์ท่ีใช้ในการแปลงค่าสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรา

ต่างประเทศ  ณ วนัท่ีเกิดรายการ  และ ณ วนัท่ีในงบดุล  การรับรู้ผลกําไรหรือขาดทุนจาก 

การแปลงค่าดังกล่าว  รวมทั้งหลกัเกณฑ์ในการบนัทึกบญัชีในกรณีท่ีมีการทาํสัญญาประกัน 

ความเส่ียงในอตัราแลกเปล่ียน 

 

(14) ผลประโยชน์พนกังาน 

ให้เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัโครงการผลประโยชน์พนกังานของบริษทัประกนั

วินาศภยั วิธีการจดัการกองทุนสาํรองเล้ียงชีพและเกษียณอาย ุเกณฑก์ารจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุน 

และเกณฑใ์นการรับรู้และวดัมูลค่าหน้ีสินจากโครงการผลประโยชน์พนกังานดงักล่าว 
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2.1.3 ความหมายของการวเิคราะห์งบ 

 2.1.3.1 การวิเคราะห์งบการเงิน หมายถึง กระบวนการคน้หาขอ้เท็จจริง

เก่ียวกับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของกิจการใดกิจการหน่ึงจากงบการเงิน 

ของกิจการนั้น พร้อมทั้งนาํขอ้เทจ็จริงดงักล่าวมาประกอบการตดัสินใจ 

การวิเคราะห์งบการเงินมีจุดประสงค ์2 ประการดงัน้ี 

1.  การหาขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของกิจการ 

2. การนาํขอ้เท็จจริงท่ีไดม้าใชป้ระกอบการตดัสินใจหรือเสนอแนะแนว

ทางการตดัสินใจ 
 

2.1.3.2 การวเิคราะห์อตัราร้อยละตามแนวตั้ง (Vertical analysis) 

 มีอีกช่ือว่า Common-size Analysis จะวิเคราะห์แบบแนวนอน โดยใชง้บปีใครก็ปีมนัแลว้ค่อย

นาํมาเปรียบเทียบปีต่อปี เช่น ตน้ทุนการผลิตของปี 2557 เท่ากบัร้อยละ 45 ของยอดขายปี 2557 

และตน้ทุนการผลิตปี 58 เท่ากบัร้อยละ 43 ของยอดขายปี 58 เราก็พอสรุปไดว้่าตน้ทุนผลิตปี 58 

ตํ่าลงกวา่ปี 57 เป็นร้อยละ 2 ต่อยอดขาย แลว้เราค่อยมาหาสาเหตุเพื่อนาํมาต่อยอดในการลดตน้ทุน

ต่อไปได ้ในงบกาํไรขาดทุน เราจะใชย้อดขายเป็นตวัหารโดยให้รายการอ่ืน ๆ เป็นสัดส่วนต่อ

ยอดขาย สาํหรับงบดุลเราจะสินทรัพยเ์ป็นตวัหาร  

 

ประโยชน์ของการวิเคราะห์แนวตั้งคือ 

1. ใชใ้นการเปรียบเทียบสัดส่วนต่อยอดขายหรือสัดส่วนต่อสินทรัพยข์อง

แต่ละรายการในงบกาํไรขาดทุนหรืองบดุล การวิเคราะห์น้ีทาํให้เราทราบว่ารายการใดมีสัดส่วน

มากหรือนอ้ยแค่ไหน เช่นค่าใชจ่้ายเงินเดือนเป็นสดัส่วนร้อยละ 20 ของยอดขายเม่ือเรานาํไปเทียบ

กบัคู่แข่งขนัท่ีจ่ายเงินเดือนเป็นร้อยละ 10 ของยอดขายทาํใหเ้ราทราบวา่เรามีค่าใชจ่้ายรายการน้ี 

สูงกวา่คู่แข่งขนัมาก 

2. เพื่อลดตน้ทุนและค่าใชจ่้ายไดท้นัท่วงที 

3. เพื่อเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของแต่ละปีและแต่ละรายการใน 

งบไดต้วัอยา่งการวิเคราะห์ในแนวตั้ง 
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ตัวอย่างการวเิคราะห์ในแนวตั้ง 

บริษทั……. 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2540 และ 31 ธนัวาคม 2541 

( หน่วย: บาท ) 

 2540 2541 

 สินทรัพย์ 

เงินสดและหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด 

เ 

4,600,000 

6 

4,450,000 

ลูกหน้ีการคา้ 6,500,000 12,000,000 

สินคา้คงเหลือ 9,400,000 11,500,000 

 รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 20,500,000 27,950,000 

ท่ีดิน 2,000,000 1,900,000 

โรงงานและอุปกรณ์ 13,000,000 15,600,000 

ค่าเส่ือมราคาสะสม (5,000,000) (4,500,000) 

โรงงานและอุปกรณ์สุทธิ 8,000,000 9,100,000 

สินทรัพยอ่ื์น ๆ 4,600,000 6,500,000 

 รวม 35,100,000 45,450,000 

  

 หนีสิ้นและส่วนขอองผู้ถือหุ้น 

 หนีสิ้น 

หน้ีสินระยะสั้น 

 

 

 

10,000,000 

 

 

 

14,000,000 

หน้ีสินระยะยาว 8,000,000 10,600,000 

 ส่วนของผู้ถือหุ้น   

หุน้สามญั 4,500,000 5,500,000 

กาํไรสะสม 12,600,000 15,350,000 

 รวม 35,100,000 45,450,000 
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ข้อจํากดัของการวเิคราะห์แนวตั้ง 

 ตวัเลขบางรายการอาจมีจาํนวนเพิ่มข้ึน ในระหว่างรอบระยะเวลาบญัชี 

แต่เม่ือคิดเป็นร้อยละของยอดรวมของรอบระยะเวลาบญัชีปัจจุบนักลบัมีอตัราท่ีลดลงทั้งน้ีเพราะ

สินทรัพยร์วมมีจาํนวนมากข้ึน หรือทางตรงขา้ม ตวัเลขบางรายการอาจมีจาํนวนเท่าเดิม แต่เม่ือคิด

เป็นร้อยละของยอดรวมกลบัมีอตัราท่ีเพิ่มข้ึน ทั้งน้ีเพราะสินทรัพยร์วมมีจาํนวนลดลง 

 

  2 . 1 . 3 . 3   ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ เ ป รี ย บ เ ที ย บ ต า ม แ น ว น อ น ห รื อ แ น ว โ น้ ม  

(Horizontal Analysis) เป็นการวิเคราะห์โดยดูแนวโนม้การเปล่ียนแปลงของรายการต่าง ๆ ในงบ

การเงิน เม่ือเวลาผา่นไป โดยใชว้ิธีอตัราร้อยละของปีฐานเคล่ือนท่ี (Moving – based analysis) 

เพื่อวิเคราะห์หาอตัราการเปล่ียนแปลง / ขยายตวัเพิ่มข้ึน / (ลดลง) 

 

โดยมีสูตรการคาํนวณดงัน้ี 

 

อตัราการเพิ่ม(ลด) =  ขอ้มูลปีท่ีวิเคราะห์ – ขอ้มูลปีฐาน  x 100 

           ขอ้มูลปีฐาน 

 

อตัราร้อยละของปีฐาน = ขอ้มูลปีท่ีวิเคราะห์ x 100 

                     ขอ้มูลปีฐาน 

 

ประโยชน์ของการวิเคราะห์แบบแนวนอนคือ 

1. เพื่อวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของรายการต่าง ๆ ในงบโดยเปรียบเทียบกบัปีก่อน 

2. เพื่อวิเคราะห์รายการต่าง ๆ ในงบวา่มีรายการใดเพิ่มข้ึนหรือลดลงในจาํนวนเงิน

และเปอร์เซ็นตเ์ท่าใด 

3. เพื่อดูแนวโนม้แต่ละรายการในงบวา่ดีข้ึนหรือแยล่ะ 

4. เพื่อนาํมาพยากรณ์ทางธุรกิจ 

 

 

 

 

 

  



25 

 

ตัวอย่างการวเิคราะห์ในแนวนอน 

 

บริษทั……. 

งบกาํไรขาดทุน 

สาํหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

(หน่วย:พนับาท) 

 

 25x1 25x0 25x1 25x0 

ขาย 

หกั ตน้ทุนขาย 

กาํไรขั้นตน้ 

หกั ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 

กาํไรจากการดาํเนินงาน 

บวก รายไดอ่ื้น 

กาํไรก่อนดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินได ้

หกั ดอกเบ้ียจ่าย 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้

หกั ภาษีเงินได ้

กาํไรสุทธิ 

107,800 

64,682 

43,118 

33,497 

9,621 

211 

9,832 

1,292 

8,540 

2,562 

5,978 

76,500 

45,940 

30,560 

24,658 

5,902 

419 

6,321 

1,139 

5,182 

1,555 

3,627 

100.00% 

60.00% 

40.00% 

31.07% 

8.92% 

0.20% 

9.12% 

1.20% 

7.92% 

2.38% 

5.55% 

100.00% 

60.05% 

39.95% 

32.23% 

7.72% 

0.55% 

8.26% 

1.49% 

6.77% 

2.03% 

4.74% 

 

 

ข้อจํากดัของการวเิคราะห์แนวนอน 

- อตัราร้อยละสูงหรือตํ่าข้ึนอยูก่บัตวัเลขท่ีใชเ้ป็นปีฐานในการคาํนวณ 

- การวิเคราะห์โดยเปล่ียนตวัเลขท่ีใชเ้ป็นฐานไปเร่ือย อตัราร้อยละของ

การเปล่ียนแปลงจะสูงตํ่าเพียงใดข้ึนอยูก่บัฐานในการคาํนวณท่ีเปล่ียนแปลงไปเร่ือย ๆ 
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2.1.3.4 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Financial ratio analysis )

เป็นการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างรายการในงบการเงินเดียวกนัและนาํผลไปเปรียบเทียบ 

กบัปีอ่ืน ๆ ดว้ย รวมทั้งยงัสามารถนาํไปเปรียบเทียบกบัอตัราส่วนทางการเงินของคู่แข่งขนัหรือ

บริษทัใหญ่ ๆ ท่ีเราตอ้งการจะเปรียบเทียบก็ได ้การวิเคราะห์ในแบบอตัราส่วนน้ีนักวิเคราะห์

การเงิน เจา้หน้าท่ีสินเช่ือและนักลงทุนนิยมจดัทาํเพื่อใช้ดูสถานะความแข็งแรงของกิจการนั้น 

ดูความสามารถของผูบ้ริหารว่าดาํเนินธุรกิจดีหรือไม่และดูฐานะของกิจการว่ามัน่คงไหม บางคน

เรียกการวิ เคราะห์แบบน้ีว่าเป็นการตรวจสุขภาพทางการเงินของกิจการ การวิ เคราะห์ 

แบบอัตราส่วนน้ีจะทําให้ผู ้บริหารและนักวิ เคราะห์ทราบถึงสภาพท่ีแท้จริงของกิจการ 

ไดลึ้กซ้ึงยิง่ข้ึน โดยมีการวดัอตัราส่วนทางการเงินเป็น 4 ดา้นดงัน้ี 

- วดัสภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity ratio) 

- วดัความสามารถในการทาํกาํไร (Profitability ratio) 

- วดัประสิทธิภาพในการจดัการสินทรัพย ์(Asset management ratio) 

- วดัความสามารถในการชาํระหน้ี (Debt management ratio) 

 

การวิเคราะห์อตัราส่วนประกอบดว้ย 

 

มิติท่ี 1 ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเส่ียง 

 

อตัราส่วนทางการเงิน สูตรการคาํนวณ 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน(เท่า) หน้ีสินทั้งส้ิน 

ทุนของสหกรณ์ 

อตัราส่วนทุนสาํรองต่อสินทรัพย(์เท่า) ทุนสาํรอง 

สินทรัพยท์ั้งส้ิน 

อตัราการเติบโตทุนของสหกรณ์ (%) ทุนของสหกรณ์ปีปัจจุบนั-ทุนของสหกรณ์ปีก่อนx100 

ทุนของสหกรณ์ปีก่อน 

อตัราการเติบโตของหน้ี (%) หน้ีสินทั้งส้ินปีปัจจุบนั-หน้ีสินทั้งส้ินปีก่อนx100 

หน้ีสินทั้งส้ินปีก่อน 

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน (%) กาํไรสุทธิ x 100 

ทุนของสหกรณ์ถวัเฉล่ีย 
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มิติท่ี 2 คุณภาพสินทรัพย ์

 

อตัราส่วนทางการเงิน สูตรการคาํนวณ 

อตัราหมุนของสินทรัพย(์รอบ) ขาย/บริการ (รายไดธุ้รกิจหลกั) 

สินทรัพยท์ั้งส้ินถวัเฉล่ีย 

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(%) กาํไรจากการดาํเนินงาน x100 

สินทรัพยถ์วัเฉล่ีย 

อตัราการเติบโตของสินทรัพย ์(%) สินทรัพยท์ั้งส้ินปีปัจจุบนั-สินทรัพยท์ั้งส้ินปีก่อนx100 

สินทรัพยถ์วัเฉล่ีย 

 

 

มิติท่ี 3 ขีดความสามารถในการบริหาร 

 

อตัราส่วนทางการเงิน สูตรการคาํนวณ 

อตัราการเติบโตของธุรกิจ (%) มูลค่าธุรกิจรวมปีปัจจุบนั-มูลค่าธุรกิจรวมปีก่อนx100 

มูลค่าธุรกิจรวมปีก่อน 

กาํไรต่อสมาชิก (บาท) กาํไรสุทธิ 

จาํนวนสมาชิก 

เงินออมต่อสมาชิก (บาท) เงินฝากสมาชิก + ทุนเรือนหุน้ 

จาํนวนสมาชิก 

หน้ีสินต่อสมาชิก (บาท) ลูกหน้ีเงินกู ้+ ลูกหน้ีการคา้ + ลูกหน้ีค่าบริการอ่ืน 

จาํนวนสมาชิก 
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มิติท่ี 4 การทาํกาํไร 

 

อตัราส่วนทางการเงิน สูตรการคาํนวณ 

อตัราค่าใชจ่้ายดาํเนินงานต่อกาํไรก่อนหกั

ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน (%) 

ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน x 100 

กาํไรก่อนหกัค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 

อตัราการเติบโตของทุนสาํรอง (%) ทุนสาํรองปีปัจจุบนั-ทุนสาํรองปีก่อน x 100 

ทุนสาํรองปีก่อน 

อตัราการเติบโตของทุนสะสมอ่ืน ๆ  (%) ทุนสะสมปีปัจจุบนั-ทุนสะสมปีก่อนx100 

ทุนสะสมปีก่อน 

อตัราการเติบโตของกาํไรสุทธิ (%) กาํไรสุทธิปีปัจจุบนั-กาํไรสุทธิปีก่อนx100 

กาํไรสุทธิปีก่อน 

อตัรากาํไรสุทธิ (%) กาํไรสุทธิ x 100 

ขาย/บริการ (รายไดธุ้รกิจหลกั) 

 

 

มิติท่ี 5 สภาพคล่อง 

 

อตัราส่วนทางการเงิน สูตรการคาํนวณ 

อตัราส่วนทุนหมุนเวียน(เท่า) สิทนทรัพยห์มุนเวยีน 

หน้ีสินหมุนเวยีน 

อตัราหมุนของสินคา้(คร้ัง) ตน้ทุนสินคา้ท่ีขาย 

สินคา้คงเหลือถวัเฉล่ีย 

อายเุฉล่ียสินคา้ (วนั) 365 วนั 

อตัราหมุนของสินคา้ 

อตัราลูกหน้ีเงินกูร้ะยะสั้นท่ีชาํระหน้ีได้

ตามกาํหนด (%) 

ลูกหน้ีเงินกูร้ะยะสั้นท่ีชาํระหน้ีไดต้ามกาํหนด x100 

ลูกหน้ีเงินกูร้ะยะสั้นท่ีถึงกาํหนดชาํระ 
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2.1.4  ความหมายเกีย่วกบัธุรกจิ   

บริษทั สหมิตรเคร่ืองกล จาํกดั (มหาชน) ผูน้าํเขา้ และจดัจาํหน่ายสินคา้

อุตสาหกรรม วตัถุดิบ เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์สาํหรับโรงงานอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท เร่ิม

ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 7 มิถุนายน 2516 ดว้ยทุนเร่ิมแรก 80,000 บาท จากนั้นบริษทั มีการเติบโตอย่าง

ต่อเน่ืองมาจนปัจจุบนับริษทัมีทุนจดทะเบียน 550 ลา้นบาท และมีผลิตภณัฑค์รอบคลุมและรองรับ

การเติบโตของภาคการผลิตในประเทศ 5 กลุ่ม คือ 

- ผลิตภณัฑเ์หลก็แขง็สาํหรับทาํแม่พิมพแ์ละเคร่ืองมือ 

- ผลิตภณัฑเ์คร่ืองมือและเคร่ืองจกัรกลโรงงาน 

- ผลิตภณัฑก์ลุ่มกระดาษ 

- ผลิตภณัฑเ์คร่ืองจกัรและอุปกรณ์สาํหรับอุตสาหกรรมไม ้

- ผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัไฟฟ้า 

นอกจากน้ี  บริษัทมุ่งเน้นการให้บริการก่อน และหลังการขายใน 

ลกัษณะต่าง ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าใหก้บัผลิตภณัฑ ์ประกอบดว้ย 

- บริการแปรรูปเหลก็แขง็เบ้ืองตน้ เช่น บริการตดั ปาด เจียร เจาะรู  

- บริการชุบเหลก็แขง็ดว้ยเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยั 

- บริการให้ค ําแนะนําในการเ ลือกใช้  การติดตั้ ง  และซ่อมบํา รุง 

เคร่ืองจกัรกลและอุปกรณ์ 

- บริการตดัแปรรูปกระดาษตามความตอ้งการของลูกคา้ 

- บริการตดัต่อแปรรูปกระดาษทรายตามขนาดท่ีลูกคา้ตอ้งการ 

- ผลิตใบมีดท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมไมแ้ละอุตสาหกรรมกระดาษโดยไดรั้บ 

ความร่วมมือทางดา้น การถ่ายโอนเทคโนโลยกีารผลิต จาก บริษทั โตโยไนฟ์ จาํกดั ประเทศญ่ีปุ่น 

 

ความหมายเกีย่วกบัธุรกจิของบริษัท สหมิตรเคร่ืองกล จํากดั (มหาชน)    

 

ผู้นําเข้า หมายถึง ผูป้ระกอบการ หรือ บุคคลอ่ืนซ่ึงนาํสินคา้เขา้มาใน

ราชอาณาจกัร และใหห้มายความรวมถึงการนาํสินคา้ท่ีตอ้งเสียภาษีอากรขาเขา้ หรือท่ีไดรั้บยกเวน้

อากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรออกจากเขตปลอดอากรโดยมิใช่เพื่อส่งออกด้วย 

( พระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 35) พ.ศ. 2544 ) 
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ภาษีศุลกากร หมายถึง ภาษีท่ีเรียกเก็บจากส่ิงของท่ีนาํเขา้หรือส่งออกไป

นอกประเทศไทยซ่ึงกรมศุลกากรใชค้าํว่าอากรแทนคาํว่าภาษีดงันั้นภาษีจากของนาํเขา้ จึงเรียกว่า 

อากรขาเขา้ภาษีจากการส่งออก เรียกว่า อากรขาออกภาษีศุลกากร เป็นภาษีทางออ้ม ผูมี้หนา้ท่ีเสีย

ภาษีสามารถผลกัภาระภาษีใหแ้ก่ผูบ้ริโภคได ้

การจดัเกบ็ภาษีศุลกากรอากร แบ่งเป็น 

1.  เก็บตามราคาการเก็บอากรตามราคา เป็นการเก็บอากรตามร้อยละ 

ของราคาสินคา้ เช่นอากรขาเขา้ เก็บจากราคา C.I.F. (ราคาสินคา้รวมค่าประกนัและค่าขนส่ง) 

อากรขาออก เก็บจากราคา F.O.B. (ราคาสินคา้รวมเฉพาะค่าขนส่ง) หรือราคาตามประกาศของ

อธิบดีกรมศุลกากร 

2.  เกบ็ตามสภาพ หรือตามปริมาณเช่น 

- เกบ็ตามนํ้าหนกั ไดแ้ก่ เกบ็เป็นกรัม กิโลกรัม 

- เกบ็ตามปริมาณ ไดแ้ก่ เกบ็เป็น ลิตร ซีซี. 

- เกบ็ตามความยาว ไดแ้ก่ เกบ็เป็น เมตร ฟตุ หลา 

- เกบ็ตามจาํนวน ไดแ้ก่ เกบ็เป็นคู่ โหล 

วตัถุดิบ  หมายถึง ของท่ีซ้ือมาเพื่อใชเ้ป็นส่วนผสมหรือส่วนประกอบอนั

สาํคญัในการผลิตสินคา้สาํเร็จรูป แบ่งออกเป็น 

1.  วตัถุดิบทางตรง (Direct  Materials) หมายถึง มูลค่าของวตัถุดิบท่ีใช้

ในการผลิตสินคา้โดยตรง และเป็นส่วนสาํคญัท่ีคิดเป็นตน้ทุนของหน่วยท่ีผลิต เช่นเมด็พลาสติก 

เป็นวตัถุดิบทางตรงท่ีใชใ้นการผลิตถุงพลาสติก 

2.  วตัถุดิบทางออ้ม (Indirect  Materials) หมายถึง วตัถุดิบท่ีนาํมาใชใ้น

การผลิตสินค้ามีจาํนวนน้อยถือเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตซ่ึงเป็นค่าใช้จ่ายโรงงาน ท่ีเรียกว่า  

วสัดุโรงงาน 
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สินค้าอุตสาหกรรม (Industrial Goods) หมายถึง สินคา้ท่ีซ้ือไปเพื่อใช้

ในการผลิต หรือดาํเนินงาน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 

1.  วตัถุดิบและช้ินส่วน (Material and Parts) คือ สินคา้ท่ีซ้ือไปเพื่อใชใ้น

กระบวนการผลิต แลว้ไดสิ้นคา้สําเร็จรูปออกมา เช่น มนัสําปะหลงั และออ้ย เป็นวตัถุดิบของ 

การทาํผงชูรส เป็นตน้ 

2.  สินคา้ทุน (Capital Goods) เป็นสินคา้ท่ีช่วยในการผลิต เช่นเคร่ืองจกัร

ท่ีใชบ้ดมนัสาํปะหลงักบัออ้ย แลว้นาํมาผา่นกรรมวิธีทางเคมีใหแ้ปรสภาพเป็นผงชูรส เป็นตน้ 

3. วสัดุใชส้อยและบริการ (Supplies and Service) เป็นสินคา้ท่ีช่วย

อํานวยความสะดวกในการผลิตให้สะดวก คล่องตัว  เ ช่น  วัสดุในการซ่อมแซมและ 

บาํรุงเคร่ืองจกัร วสัดุ 

   เคร่ืองจักร, เคร่ืองกล หรือ เคร่ืองจักรกล (หรืออาจเรียกเพียง เคร่ือง) 

หมายถึงเคร่ืองมือชนิดหน่ึงท่ีประกอบข้ึนจากส่วนหน่ึงหรือส่วนต่าง ๆ หลายส่วน ซ่ึงถูกสร้าง

ข้ึนมาเพื่อทาํใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายเฉพาะเจาะจงอยา่งหน่ึง เคร่ืองจกัรเป็นอุปกรณ์ท่ีมีพลงัขบัเคล่ือน 

ซ่ึงมกัจะเป็นพลงังานเชิงกล เคมี ความร้อน หรือไฟฟ้า เป็นตน้ และบ่อยคร้ังก็ถูกทาํให้เป็น

เคร่ืองยนต ์ในประวติัศาสตร์ อุปกรณ์จะเรียกว่าเป็นเคร่ืองจกัรไดก้็ต่อเม่ือมีส่วนท่ีขยบัเคล่ือนท่ีได ้

อย่างไรก็ตามในปัจจุบนั เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์นาํไปสู่การพฒันาอุปกรณ์ท่ีไม่จาํเป็นตอ้งมี

ส่วนท่ีขยบัเคล่ือนท่ีได ้แต่กย็งัถือวา่เป็นเคร่ืองจกัรอยู ่

ประเภทเคร่ืองจักรกลทีใ่ช้ในงานอุตสาหกรรม 

เค ร่ืองจักรกล สามารถแยกออกแบบได้เ ป็นตามประเภท และ 

จดัหมวดหมู่ของลกัษณะของการทาํงานไดด้งัต่อไปน้ี 

1. ประเภทเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ผลิตอาหาร (โรงงาน เคร่ืองจกัรกล) เช่น โรงงานคัว่

และบดกาแฟ โรงงานทาํแป้ง ตูอ้บ เคร่ืองบดละเอียด หมอ้หุงตม้ และเคร่ืองขดูมะพร้าว เป็นตน้ 

2. ประเภทเคร่ืองจักรกลและอุปกรณ์การพิมพ์ (โรงงาน เคร่ืองมือและอุปกรณ์) เช่น

เคร่ืองพิมพเ์ขียว (อุตสาหกรรม) ส่วนประกอบเคร่ืองพิมพเ์ขียว (อุตสาหกรรม)  อุปกรณ์เคร่ืองคดั

สาํเนา (อุตสาหกรรม) และเคร่ืองทาํปก (อุตสาหกรรม) เป็นตน้ 
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3. ประเภทเคร่ืองจกัรกลทาํเคร่ืองหมายงานอุตสาหกรรม (โรงงานเคร่ืองจกัรกล) ไดแ้ก่ 

เคร่ืองทาํเคร่ืองหมายต่าง ๆ เคร่ืองทาํแถบเคร่ืองหมาย และชุดตวัแสตมป์วนัท่ี 

4.  ประเภทเคร่ืองจกัรทาํเยื่อและกระดาษ (โรงงานเคร่ืองจกัรกล) ไดแ้ก่ เคร่ืองจกัรตีเยื่อ 

เคร่ืองจกัรทาํเยือ่ เคร่ืองจกัรทาํกระดาษชนิดต่าง ๆ เคร่ืองลา้งเยือ่ และเคร่ืองยอ่ยวตัถุดิบ 

5. ประเภทเคร่ืองจกัรงานยางและพลาสติก (โรงงานเคร่ืองจกัรกล) ไดแ้ก่ เคร่ืองผสมยาง 

เคร่ืองตดัและข้ึนรูป เคร่ืองรีดยาง เคร่ืองมว้นยางและพลาสติก เคร่ืองกด เคร่ืองทาํยางเทียม และ

เคร่ืองมือสอบเทียบ 

6. ประเภทเค ร่ืองจักรโรงงาน ส่ิงทอ (โรงงานเค ร่ืองจักรกล)  เ ช่น  เค ร่ืองถัก  

เคร่ืองทาํกระดุม เคร่ืองทอ เคร่ืองป่ันดา้ย และเคร่ืองยอ้มสี เป็นตน้ 

7. ประเภทเคร่ืองจกัรอุตสาหกรรมดินเผาและคอนกรีต (โรงงานเคร่ืองจกัรกล) ไดแ้ก่ 

เคร่ืองทาํอิฐบลอ็ก เคร่ืองทาํอิฐ เคร่ืองทาํท่อคอนกรีต เคร่ืองผสมคอนกรีต กระบะรองทาํคอนกรีต

บลอ็ก และชั้นคอนกรีตบลอ็ก 

8. ประเภทเคร่ืองจักรโรงงานแก้วและผลึก (โรงงานเคร่ืองจักรกล) เช่น เคร่ืองจักร 

ทาํแกว้ ส่วนประกอบเคร่ืองทาํแกว้ เคร่ืองทาํลวดลายแกว้ อุปกรณ์งานผลึก และเคร่ืองผสมแกว้  

9. ประเภทเคร่ืองจกัรโรงงานยาสูบ (โรงงานเคร่ืองจกัรกล) ไดแ้ก่ เคร่ืองจกัรทาํยาสูบ 

อุปกรณ์เคร่ืองจกัรทาํยาสูบ  

10. ประเภทเคร่ืองจกัรโรงงานฟอกหนัง (โรงงานเคร่ืองจกัรกล) ไดแ้ก่ เคร่ืองจกัรงาน

หนงั เคร่ืองจกัรฟอกหนงั เคร่ืองแยกหนงั  

11. ประเภทเคร่ืองจกัรโรงงานเภสัชกรรมและเคมี (โรงงาน เคร่ืองจกัรกล) ไดแ้ก่ เคร่ือง

ผลิตวตัถุระเบิดเคมี เคร่ืองผลิตดินระเบิด ทีเอน็ที เคร่ืองผลิตกรดไนตริก เคร่ืองผลิตเคมีภณัฑอ่ื์น ๆ 

เคร่ืองผลิตเภสชักรรมต่าง ๆ และเคร่ืองผลิตหมึก  

12. ประเภทเคร่ืองจักรลดขนาดทางอุตสาหกรรม (โรงงาน เคร่ืองจักรกล) ได้แก่ 

เคร่ืองจกัรบดยอ่ยต่าง ๆ เคร่ืองผสมต่าง ๆ เคร่ืองบดผสมยาง และเคร่ืองจกัรยอ่ยสลาย 
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13. ประเภทเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงหล่อ (โรงงาน เคร่ืองจกัรกล) ไดแ้ก่ เคร่ืองทาํ 

ลาํกลอ้ง เคร่ืองพน่ทาํความสะอาด หีบแบบหล่อ รถบริการหล่อ และรถพน่ทราย ……………….. 

14.  ประเภทเคร่ืองจกัรผลิตภาชนะโลหะและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง (โรงงาน เคร่ืองจกัรกล) 

เช่น เคร่ืองตรวจสอบการร่ัวของภาชนะ เคร่ืองตั้งรูป เคร่ืองเมน้ริม และเตาอบ เป็นตน้ 

15.  ประเภทระบบผลิตและจ่ายแก๊สประจาํท่ีหรือเคล่ือนท่ี (โรงงาน เคร่ืองมือและ

อุปกรณ์) ในหมวดหมู่น้ีจะเป็นการจัดแยกประเภทของการทาํงานและการใช้งานท่ีคลา้ยกัน 

เก่ียวกบัหนา้ของเคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ) 

- โรงงานผลิตและประจุแก๊สต่าง ๆ  

- เคร่ืองเล่ือยนํ้าแขง็แหง้  

- ถงับรรจุแก๊สต่าง ๆ  

- ท่ีเกบ็แก๊ส  

- หอระบายความร้อน 

16.  ประเภทเคร่ืองจกัรผลิตกระสุนและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง (โรงงาน เคร่ืองจกัรกล) เช่น 

เคร่ืองวดัต่าง ๆ เคร่ืองตรวจสภาพ และเคร่ืองถอดชนวน เป็นตน้ 

17. ประเภทเคร่ืองจักรใช้การประกอบคุม (โรงงาน เคร่ืองมือและอุปกรณ์) การจัด

หมวดหมู่ในกลุ่มของเคร่ืองจกัรท่ีมีหนา้ท่ีใชส้าํหรับเป็นอุปกรณ์เสริมในการปฏิบติัการท่ีเก่ียวกบั 

โรงงานผลิต เคร่ืองมือและอุปกรณ์ สามารถแยกออกท่ีเห็นเด่นชดัไดต้ามต่อไปน้ี 

- เคร่ืองจกัรใชป้ระกอบคุมต่าง ๆ  

- ไขควงลม  

- เคร่ืองรัด  
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18. ประเภทอุปกรณ์สําหรับสถานท่ี ท่ีสะอาด ท่ีกักกัน และอุปกรณ์ท่ีเ ก่ียวข้อง  

(โรงงาน เคร่ืองมือและอุปกรณ์) ไดแ้ก่ ท่อลมกาํจดัฝุ่ น พื้นท่ีทาํงานปราศจากฝุ่ น พื้นท่ีฆ่าเช้ือ และ 

ท่ีแขวนรองเทา้บูท๊ 

19. ประเภทเคร่ืองจักรงานอุตสาหกรรมเฉพาะอ่ืน ๆ (โรงงาน เคร่ืองจักรกล) เช่น  

เคร่ืองลา้งท่อนํ้าเสีย เคร่ืองมือวดัช้ินงาน โซเวอร์พร้อมไดร้ฟ และไมโครมิเตอร์ เป็นตน้ 

สินค้าและการบริการ หมายถึง  ส่ิงใดก็ตามท่ีลูกคา้สามารถเห็นเป็น

รูปธรรมหรือสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้โดยมีระดบัความคาดหวงัและ

ความพึงพอใจในส่ิงนั้น ๆ แตกต่างกนัไปตามปัจเจกบุคคล โดยในความเป็นจริงแลว้นั้น ทุก ๆ

สินคา้และการบริการมีลกัษณะเฉพาะการใชง้านตามพฤติกรรมความตอ้งการของผูบ้ริโภคอยูแ่ลว้ 

อยา่งเช่นธนาคาร ท่ีมีการเสนอสินคา้และบริการเก่ียวกบัธุรกรรมทางการเงิน หรือการลงทุนชนิด

ต่าง ๆ โดยลูกคา้คาดหวงัไวก้บัความเช่ือมัน่ในตวัของสถาบนัการเงินเป็นส่ิงสําคญัหลกั ว่าเงิน 

ทองหรือทรัพย์สินของพวกเคา้นั้ น ยงัอยู่ดี ไม่ได้หายสูญไปกับส่ิงใดและ ความพึงพอใจกับ

ผลตอบแทนท่ีไดรั้บชดเชยกบัความเส่ียงในการลงทุน  เป็นตน้ 

การแปรรูปโลหะ หมายถึง การนาํเหล็กกลา้หรือเหลก็หล่อ (cast iron) 

ท่ีได้จากการถลุงเหล็กมาทาํให้เป็นรูปร่างต่าง ๆ ตามต้องการ การแปรรูปโลหะมีหลายวิธี 

และหลายกระบวนการ  เ ร่ิมจาก เหล็ก ท่ีได้จากการถลุง  ( เหล็กกล้า )  จะหล่อให้ เ ป็น 

เหลก็แท่งใหญ่ (ingotmold) เสียก่อน แลว้นาํเหล็กแท่งน้ีไปรีดเป็นเหลก็แผน่ท่อ เหลก็รูปพรรณ

ต่าง ๆ เหล็กเส้น เหล็กเหล่าน้ีจะนําไปแปรรูปเป็นของใช้ ช้ินส่วนของเคร่ืองจักรต่าง ๆ เช่น  

การป๊ัมเหล็กแผ่นให้เป็นตวัถงัรถยนต์นาํเอาเหล็กแผ่นทาํกระป๋องใส่อาหาร นาํเหล็กแผ่น และ

เหลก็รูปพรรณเช่ือมเป็นเรือนใหญ่ ๆ 

ก า ร แ ปร รู ป โ ลห ะ ป ร ะ ก อ บ ด้ว ย วิ ธี ต่ าง ๆ  เ ช่น  ก า ร รี ด  ( rolling)  

การตี (forging) การหล่อหลอม (casting) การป๊ัมโลหะ (presswork) การเช่ือม (welding) การใช้

เคร่ืองมือกล (maching tools) เพื่อกลึงเจาะไสการเปล่ียนคุณสมบติัของเหลก็ (heat treatment) ฯลฯ 

 

 

 

  



35 

 

การชุบแข็ง หมายถึง การอบชุบความร้อนวิธีหน่ึงเพื่อปรับปรุงคุณสมบติั

ของเหลก็กลา้คาร์บอนในดา้นความแขง็และความตา้นทานการขดัสีกระบวนการน้ีเร่ิมตน้ดว้ยการ

ให้ความร้อนแก่เหล็กจนถึงอุณหภูมิท่ีโครงสร้างเปล่ียนเป็นออสเทนไนท์ ปล่อยท้ิงไวใ้นเตา

จนกระทัง่ไดโ้ครงสร้างออสเทนไนท์ท่ีสมํ่าเสมอ แลว้ทาํให้เยน็ตวัดว้ยอตัราเร็วพอท่ีทาํให้เกิด

โครงสร้างมาร์เทนไซท ์หรืออตัราการเยน็ตวัวิกฤต (Critical  cooling  rate) เพื่อท่ีจะได้โครงสร้าง

มาร์เทนไซทท่ี์สมํ่าเสมอ ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งมีดงัต่อไปน้ี 

1. ปริมาณของธาตุคาร์บอน : เหล็กกล้าท่ีมีปริมาณร้อยละของธาตุ

คาร์บอนยิ่งสูง จะทาํให้มีโอกาสในการเกิดโครงสร้างมาร์เทนไซทม์ากข้ึน นอกจากนั้น ธาตุผสม

อ่ืน เช่น นิเกิล โครเมียม และโมลิบดินัม่ ยงัช่วยเพิ่มความสามารถในการชุบแขง็ (Hardenability) 

โดยการลดอตัราการเยน็ตวัวิกฤตอีกดว้ย 

2. อัตราการเย็นตัว: อัตราการเย็นตัวท่ีต้องการเพื่อให้ได้โครงสร้าง 

มาร์เทนไซทน์ั้น ไม่ควรตํ่ากวา่อตัราการเยน็ตวัวิกฤต และมีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

- ผิวของช้ินงานจะมีอตัราการเยน็ตวัมากกว่าใจกลางเสมอ นอกจากนั้น 

ยิ่งช้ินงานมีขนาดใหญ่ อตัราเร็วการเยน็ตวัตลอด ช้ินก็จะตํ่าลงดว้ย ดว้ยเหตุน้ีท่ีสภาวะเดียวกนั 

ช้ินงานท่ียิง่เลก็จะยิง่มีโอกาสท่ีจะไดโ้ครงสร้างมาร์เทนไซทท่ี์สมบูรณ์ 

- ตวักลางการเยน็ตวัท่ีต่างกนั จะให้อตัราเร็วการเยน็ตวัท่ีต่างกนัดว้ย  

เช่น นํ้ า และนํ้ าเกลือ (นํ้ าท่ีมีโซเดียมคลอไรด์หรือแคลเซียมคลอไรด์ละลายอยู่ดว้ยปริมาณหน่ึง) 

จะใหอ้ตัราการเยน็ตวัท่ีรวดเร็วกวา่นํ้ ามนั นอกจากนั้นการป่ันกวนสารตวักลางยงัเป็นการเพิ่มอตัรา

การเยน็ตวัอีกวิธีหน่ึงดว้ย 

 

การซ่อมบํา รุง  หมายถึง  การกระทําใด ๆ ท่ี มุ่งหมายท่ีจะรักษา

ยทุโธปกรณ์ต่าง ๆ ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีใชก้ารไดห้รือมุ่งหมายท่ีจะทาํใหย้ทุโธปกรณ์ท่ีชาํรุด กลบัคืน

มาสู่สภาพท่ีใชก้ารไดแ้ละให้หมายรวมถึง การตรวจสภาพ การทดสอบ การบริหาร การซ่อมแก้

การซ่อมใหญ่ การซ่อมสร้าง การดดัแปลงและการซ่อมคืนสู่สภาพ 
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2.2 แนวคดิเกีย่วกบัการวเิคราะห์องค์กร 

 

2.2.1  แนวคดิของ  SWOT   

หมายถึงกระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกและภายในของ

องค์กร ณ เวลาปัจจุบนั ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้ผูบ้ริหารระดับสูงหรือนักบริหารการตลาด 

สามารถกําหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรค์จาก

สภาพแวดลอ้มภายนอก ท่ีมีผลต่อการดาํเนินธุรกิจขององค์กร เพื่อมากาํหนดเป็นกลยุทธ์ทาง

การตลาดท่ีเหมาะสมต่อไปได ้

องค์ประกอบของ SWOT 

S หรือ Strength หมายถึง จุดแขง็หรือขอ้ไดเ้ปรียบขององคก์รท่ีเกิดจาก

สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร ซ่ึงตอ้งเป็นส่ิงท่ีคู่แข่งในตลาดสามารถเลียนแบบไดย้ากและส่งผลดี

ต่อการดาํเนินธุรกิจของ 

W หรือ Weakness หมายถึง จุดอ่อน ขอ้เสียเปรียบ หรือปัญหาขอ้บกพร่อง

ท่ีเกิดมาจากสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร ท่ีส่งผลกระทบดา้นลบต่อการดาํเนินธุรกิจขององคก์ร 

ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีองคก์รจะตอ้งหาวิธีแนวทางการแกไ้ขปัญหา  

O หรือ Opportunity หมายถึง โอกาสความเป็นไปไดท้างธุรกิจของ

องคก์ร ซ่ึงกคื็อสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์รท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจขององคก์ร  

T หรือ Threats หมายถึง ความเส่ียง ภยัคุกคาม ขอ้จาํกดั หรืออุปสรรค 

ต่าง ๆ ขององคก์ร ซ่ึงก็คือสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์รท่ีส่งผลผลเสียต่อการดาํเนินธุรกิจของ

องคก์ร 
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2.2.2   แนวคดิของหลกั  PDCA 

หมายถึง  วงจรท่ีพฒันามาจากวงจรท่ีคิดคน้โดยวอลท์เตอร์  ซิวฮาร์ท

(Walter Shewhart) ผูบุ้กเบิกการใชส้ถิติสาํหรับวงการอุตสาหกรรมและต่อมาวงจรน้ีเร่ิมเป็นท่ีรู้จกั

กนัมากข้ึนเม่ือเอดวาร์ดเดมม่ิง (W.Edwards Deming) ปรมาจารยด์า้นการบริหารคุณภาพเผยแพร่

ให้เป็นเคร่ืองมือสาํหรับการปรับปรุงกระบวนการทาํงานของพนกังานภายในโรงงานให้ดียิ่งข้ึน 

และช่วยคน้หาปัญหาอุปสรรคในแต่ละขั้นตอนการผลิตโดยพนกังานเอง จนวงจรน้ีเป็นท่ีรู้จกักนั

ในอีกช่ือว่า “วงจรเด็มม่ิง” ต่อมาพบว่า แนวคิดในการใชว้งจร PDCA นั้นสามารถนาํมาใชไ้ดก้บั

ทุกกิจกรรมจึงทาํใหเ้ป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งแพร่หลายมากข้ึนทัว่โลก    

 

องค์ประกอบของ PDCA 

1.  Plan (วางแผน) หมายถึง การวางแผนการดาํเนินงานอย่างรอบคอบ

ครอบคลุมถึงการกาํหนดหัวขอ้ท่ีตอ้งการปรับปรุงเปล่ียนแปลง ซ่ึงรวมถึงการพฒันาส่ิงใหม่ ๆ  

การแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน อาจประกอบด้วย การกําหนดเป้าหมาย หรือ

วตัถุประสงค์ของการดาํเนินงาน Plan การจัดอนัดับความสําคญัของ เป้าหมาย กาํหนด 

การดาํเนินงาน กาํหนดระยะเวลาการดาํเนินงาน กาํหนดผูรั้บผดิชอบหรือผูด้าํเนินการและกาํหนด

งบประมาณท่ีจะใช้ การเขียนแผนดังกล่าวอาจปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสมของลกัษณะ  

การดําเนินงาน การวางแผนยังช่วยให้เราสามารถคาดการณ์ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในอนาคต และ 

ช่วยลดความสูญเสียต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได ้

2.  Do (ป ฏิ บัติ ต า ม แ ผ น ) ห ม า ย ถึ ง  ก า ร ดํา เ นิ น ก า ร ต า ม แ ผ น  อ า จ

ประกอบดว้ย การมีโครงสร้างรองรับ การดาํเนินการ เช่น คณะกรรมการหรือหน่วยงานของคณะ 

ซ่ึงคณะเรากมี็การจดัตั้งไวอ้ยูแ่ลว้ จะตอ้งมีวิธีการดาํเนินการ 

3.  Check (ตรวจสอบการปฏิบติัตามแผน) หมายถึง การประเมินแผนอาจ

ประกอบดว้ย การประเมินโครงสร้างท่ีรองรับ การดาํเนินการ การประเมินขั้นตอนการดาํเนินงาน 

และการประเมินผลของ การดาํเนินงานตามแผนท่ีไดต้ั้งไว ้โดยในการประเมินดงักล่าวสามารถ ทาํ

ไดเ้อง โดยคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบแผนการดาํเนินงานนั้น ๆ ซ่ึงเป็นลกัษณะของการประเมิน

ตนเอง โดยไม่จาํเป็นตอ้งตั้งคณะกรรมการ อีกชุดมาประเมินแผน หรือไม่จาํเป็นตอ้งคิดเคร่ืองมือ

หรือแบบประเมิน ท่ียุง่ยากซบัซอ้น 

4.  Act (ปรับปรุงแกไ้ข) หมายถึง การนาํผลการประเมินมาพฒันาแผน  

อาจประกอบดว้ย การนาํผลการ ประเมินมาวิเคราะห์ว่ามีโครงสร้าง หรือขั้นตอนการปฏิบติังาน 

ใดท่ีควร ปรับปรุงหรือพฒันาส่ิงท่ีดีอยูแ่ลว้ใหดี้ยิง่ข้ึนไปอีก และสังเคราะห์รูปแบบ การดาํเนินการ

ใหม่ท่ีเหมาะสม สาํหรับการดาํเนินการ ในปีต่อไป 
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2.3 ทฤษฎเีกีย่วกบัการบัญชี 

 

2.3.1 หลกัการจัดทาํบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีทีรั่บรองทัว่ไป 
 

ห ล กั ก า ร จ ดั ทํา บ ญั ช ีต า ม ม า ต ร ฐ า น ก า ร บ ญั ช ีที ่ร ับ ร อ ง ทั ว่ ไ ป   ห รือ  

มาตรฐานการบญัชี (Accounting standard) คือกฎเกณฑ์และวิธีปฏิบตัิทางการบญัชีที่ได้

ทาํการศึกษาและพฒันาภายใตส้ภาวะแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ ตามหลกักฎหมายของแต่ละ

ประเทศอย่างเหมาะสมและมีเหตุผล จนเป็นที่ยอมรับกนัทัว่ไป แลว้นํามาเป็นหลกัใน 

การปฏิบติังานทางบญัชีให้เป็นไปในแนวทางทางเดียวกนัหลกัปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี 

 

หลกัปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี 

ระบบการจดัทาํบญัชีท่ีถือเป็นหลกัปฏิบติัโดยทัว่ไป ยืดถือตามมาตรฐานการ

บัญชีเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน องค์กรธุรกิจ ร้านค้า หรือแม้แต่บัญชีครัวเรือน  

หลกัในการปฏิบติัไดแ้ก่ 

1. การรวบรวม ไดแ้ก่ การรวบรวมหลกัฐานเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งทางการเงิน เช่น 

เอกสารการรับจ่าย ใบเสร็จรับเงิน ไปส่งสินคา้ หรือบญัชีเก่ียวกบัการเงิน 

2. การจดบนัทึก ไดแ้ก่การนาํหลกัฐานทางการเงินมาจดบนัทึกในสมุด หรือ

บนัทึกลงในเอกสารอ่ืน ๆ เช่น การลงทะเบียนซ้ือสินคา้ หรือลงทะเบียนขายสินคา้ โดยตรวจสอบ

รายการจากใบส่งของหรือใบเสร็จรับเงิน 

3. การจาํแนก ไดแ้ก่การจาํแนกประเภทหรือแยกบญัชีให้เป็นหมวดหมู่ เช่น 

บญัชีรายรับรายจ่าย บญัชีหรือทะเบียนสินคา้ บญัชีเงินสด 

4. สรุปผล หมายถึงเม่ือส้ินรอบระยะเวลาบัญชีจะมีการสรุปรวมข้อมูล 

ปรับปรุงรายการเพื่อจดัทาํงบการเงิน เช่น สรุปยอดทุกส้ินเดือน 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี 

5. การจดัทาํงบการเงิน ไดแ้ก่การนาํรายละเอียดจากการสรุปผลมาจดัทาํงบ

การเงิน เพื่อให้รู้สถานะขององคก์ร เช่น มีรายรับรายจ่าย มีค่าใชจ่้าย หรือมีกาํไรขาดทุนอย่างไร 

ใน 1 รอบบญัชี 

การจัดทาํบญัชีตามมาตรฐานการบญัชี มีหลกัปฏิบติัท่ีสําคญัคือตอ้งมีความ

สมํ่าเสมอตอ้งลงบญัชีให้เป็นปัจจุบนัสามารถตรวจสอบยอดหรือตรวจสอบรายการได ้เพื่อให ้

ผูท่ี้ใชง้บการเงินหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดน้าํขอ้มูลเหล่านั้นไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อองคก์รต่อไป 
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2.3.2 มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่1 (ปรับปรุง 2561) การนาํเสนองบการเงิน 

 

วตัถุประสงค์ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีกาํหนดเกณฑก์ารนาํเสนองบการเงินท่ีจดัทาํข้ึน

เพื่อวตัถุประสงคท์ัว่ไปเพื่อใหม้ัน่ใจว่างบการเงินดงักล่าวจะสามารถเปรียบเทียบไดก้บังบการเงิน

ในงวดก่อน ๆ ของกิจการและงบการเงินของกิจการอ่ืน มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีครอบคลุมถึง

ขอ้กาํหนดโดยรวมของการนาํเสนองบการเงิน แนวปฏิบติัเก่ียวกบัโครงสร้างและขอ้กาํหนดขั้นตํ่า

สาํหรับเน้ือหาท่ีตอ้งแสดงในงบการเงิน 

 

ขอบเขต 

1. มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีตอ้งถือปฏิบติักบัการจดัทาํและนาํเสนองบการเงิน

ท่ีจดัทาํข้ึนเพื่อวตัถุประสงคท์ัว่ไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

2. มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีไม่ไดค้รอบคลุมถึงขอ้กาํหนดในการรับรู้รายการ 

การวดัมูลค่า และการเปิดเผยสําหรับรายการท่ี มีลักษณะเฉพาะและเหตุการณ์อ่ืน เน่ืองจาก

ขอ้กาํหนดดงักล่าวไดก้าํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน 

3. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี ไม่ถือปฏิบัติกับโครงสร้างและเน้ือหาของ 

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อท่ี จดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2561)  

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล (เม่ือมีการประกาศใช้) อย่างไรก็ตาม งบการเงิน 

ระหว่างกาลดังกล่าวยงัคงต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดในย่อหน้าท่ี 15 ถึง 35 ของมาตรฐาน 

การบัญชีฉบับน้ีโดยมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินของทุกกิจการ 

โ ด ย เ ท่ า เ ที ย ม กัน  ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น กิ จ ก า ร ซ่ึ ง จํา เ ป็ น ต้อ ง นํา เ ส น อ ง บ ก า ร เ งิ น ร ว ม ต า ม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง2561) เร่ือง งบการเงินรวม  

(เ ม่ือมีการประกาศใช้)  และงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 27  

(ปรับปรุง 2561) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ (เม่ือมีการประกาศใช)้ 

4. มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีใช้นิยามท่ี เหมาะสมสําหรับกิจการซ่ึงแสวงหา

กาํไรทั้งของภาครัฐและภาคธุรกิจ หากกิจการซ่ึงมีกิจกรรมท่ีไม่แสวงหากาํไรในภาคธุรกิจหรือ

ภาครัฐ นํามาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีไปใช้กิจการดังกล่าวอาจจาํเป็นต้องดัดแปลงคาํอธิบาย 

ท่ีใชส้าํหรับรายการบางบรรทดัในงบการเงิน ตลอดจนงบการเงินเหล่านั้นดว้ย 
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5. ในทาํนองเดียวกนั กิจการซ่ึงไม่มีส่วนของเจา้ของตามคาํนิยามในมาตรฐาน

การบญัชีฉบบัท่ี32 เร่ืองการแสดงรายการสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช)้ (เช่น 

กองทุนรวม) และกิจการซ่ึงทุนท่ีนาํมาลงทุนร่วมกนัไม่ถือเป็นส่วนของเจา้ของ (เช่น สหกรณ์)  

อาจจาํเป็นตอ้งดดัแปลงการนาํเสนอส่วนไดเ้สียของสมาชิกหรือหน่วยลงทุนในงบการเงิน 

 

2.3.3  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่7 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง งบกระแสเงินสด 

 

วตัถุประสงค์ 

ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดของกิจการมีประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บการเงินเพื่อ

ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการประเมิน ความสามารถของกิจการในการก่อใหเ้กิดเงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสด และความตอ้งการใช ้กระแสเงินสดของกิจการ ในการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บ

การเงิน จะตอ้งมีการประเมิน ความสามารถของกิจการ ในการก่อให้เกิดเงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด จงัหวะเวลาและ ความแน่นอนของการก่อใหเ้กิดเงินสดดงักล่าว วตัถุประสงคข์อง

มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีคือ เพื่อเป็นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงในอดีตของ เงินสด

และรายการเทียบเท่าเงินสดของกิจการ ผ่านทางงบกระแสเงินสดซ่ึงจาํแนกกระแสเงินสด  

ในระหวา่งรอบระยะเวลาเป็นเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจดัหาเงิน  

 

ขอบเขต  

1. กิจการตอ้งจดัทาํงบกระแสเงินสดใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดในมาตรฐานการ

บญัชีฉบบัน้ี และตอ้งนาํเสนองบกระแสเงินสดเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินของกิจการท่ีนาํเสนอ 

ในแต่ละรอบระยะเวลา  

2. ม า ต ร ฐ า น ก า ร บัญ ชี ฉ บับ น้ี ใ ช้แ ท น ม า ต ร ฐ า น ก า ร บัญ ชี ฉ บับ ท่ี  7  

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแส เงินสด  

3. ผูใ้ชง้บการเงินของกิจการย่อมสนใจว่ากิจการก่อให้เกิดและใชเ้งินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสด อยา่งไร โดยไม่ข้ึนอยูก่บัลกัษณะของกิจกรรมของกิจการ และไม่ข้ึนอยูก่บั

ว่าเงินสดจะถือเป็น ผลิตภณัฑข์องกิจการหรือไม่ ซ่ึงอาจเป็นกรณีของสถาบนัการเงิน กิจการยอ่ม

ตอ้งการเงินสด ดว้ยเหตุผลพื้นฐานท่ี เหมือนกนั อย่างไรก็ตาม กิจกรรมหลกัท่ี ก่อให้เกิดรายได้

ของกิจการ อาจแตกต่างกนัไป นั่นคือ กิจการตอ้งการเงินสดเพื่อใชใ้นการดาํเนินงาน เพื่อชาํระ

ภาระผูกพนัและเพื่อจ่ายผลตอบแทนแก่ผูล้งทุน ดงันั้น มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีกาํหนดให้ทุก

กิจการ ตอ้งนาํเสนองบกระแสเงินสด  
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ประโยชน์ของข้อมูลกระแสเงินสด 

1. งบกระแสเงินสดเม่ือใชป้ระกอบกบัส่วนท่ี เหลือของบการเงิน จะใหข้อ้มูลท่ี 

ทาํให้ผูใ้ช ้งบการเงินสามารถประเมินการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยสุ์ทธิของกิจการ โครงสร้าง

ทางการเงิน ของกิจการ (ซ่ึงรวมถึงสภาพคล่องและความสามารถในการชําระหน้ี) และ

ความสามารถของ กิจการในการจดัการเก่ียวกบัจาํนวนเงินและจงัหวะเวลาของกระแสเงินสดเพื่อ

ปรับให้เขา้กบั การเปล่ียนแปลงของสถานการณ์และโอกาส ขอ้มูลกระแสเงินสดใหป้ระโยชน์ใน

การประเมิน ความสามารถของกิจการในการก่อใหเ้กิดเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด และทาํ

ให้ผูใ้ช ้งบการเงินสามารถนาํไปสร้างแบบจาํลองเพื่อประเมินและเปรียบเทียบมูลค่าปัจจุบนัของ 

กระแสเงินสดในอนาคตของกิจการท่ีต่างกนั รวมทั้งช่วยเพิ่มความสามารถในการเปรียบเทียบกนั 

ไดข้องผลการดาํเนินงานท่ีรายงานโดยกิจการท่ีแตกต่างกนัไดเ้น่ืองจากไดต้ดัผลกระทบท่ีเกิดจาก 

การใชว้ิธีปฏิบติัทางบญัชีท่ีแตกต่างกนัสาํหรับรายการและเหตุการณ์ท่ีเหมือนกนัออกไปแลว้ 

2. ขอ้มูลในอดีตของกระแสเงินสด มกัใชเ้ป็นตวับ่งช้ีถึงจาํนวนเงิน จงัหวะเวลา 

และความแน่นอนของ กระแสเงินสดในอนาคต นอกจากน้ียงัเป็นประโยชน์ในการใชต้รวจสอบ

ความถูกตอ้งของการประเมิน กระแสเงินสดในอนาคตท่ี ได้จัดทาํในอดีต และใช้ตรวจสอบ

ความสัมพนัธ์ระหว่างความสามารถ ในการทาํกาํไร และกระแสเงินสดสุทธิแลผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงในระดบัราคา 

 

2.3.4 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่12 (ปรับปรุง 2561) เร่ืองภาษีเงินได ้ 

 

วตัถุประสงค์ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อกาํหนดวิธีการปฏิบติัทาง

บญัชีสาํหรับภาษีเงินไดป้ระเด็นหลกัของการบญัชีเก่ียวกบัภาษีเงินไดอ้ยูท่ี่การรับรู้ผลกระทบทาง

ภาษีทั้งในงวดปัจจุบนัและอนาคตจาก 

(ก) การไดรั้บประโยชน์ในอนาคตซ่ึงมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละการ

จ่ายชาํระในอนาคตซ่ึงมูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินของกิจการและ 

(ข) รายการและเหตุการณ์อ่ืนของงวดปัจจุบนัท่ีรับรู้ในงบการเงินของ

กิจการหลกัการพื้นฐานของการรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน คือกิจการท่ี เสนอรายงานคาดว่าตนจะ

ไดรั้บประโยชน์จากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือจ่ายชาํระมูลค่าตามบญัชีของหน้ีสิน หากมี

ความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าการไดรั้บประโยชน์จากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือการจ่าย

ชาํระมูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินดงักล่าวจะมีผลทาํให้กิจการตอ้งจ่ายภาษีเงินไดใ้นอนาคตเพิ่มข้ึน 

(หรือลดลง) จากจาํนวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายหากการรับประโยชน์จากสินทรัพยห์รือการชาํระหน้ีสินนั้น
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ไม่มีผลกระทบทางภาษีมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีกาํหนดให้กิจการตอ้งรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได ้

รอการตดับญัชี(หรือสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี) โดยมีขอ้ยกเวน้บางประการมาตรฐาน

การบญัชีฉบบัน้ี กาํหนดให้กิจการตอ้งบนัทึกผลกระทบทางภาษีของรายการและเหตุการณ์อ่ืน  

ในลกัษณะเดียวกนักบัท่ีบนัทึกรายการและเหตุการณ์อ่ืนนั้น ดงันั้นหากกิจการรับรู้รายการและ

เหตุการณ์อ่ืนในกาํไรหรือขาดทุน กิจการจะตอ้งรับรู้ ผลกระทบทางภาษีท่ีเก่ียวขอ้งในกาํไรหรือ

ขาดทุนดว้ยเช่นกนั ส่วนรายการและเหตุการณ์อ่ืนท่ีไม่ไดรั้บรู้ในกาํไรหรือขาดทุน (รับรู้ในกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนหรือรับรู้ตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ) กิจการตอ้งบนัทึกรายการภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัรายการท่ี ไม่ไดรั้บรู้ในกาํไรหรือขาดทุนนั้น (รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนหรือรับรู้ตรงไป

ยงัส่วนของเจา้ของเช่นกนั) ในทาํนองเดียวกนั การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและ

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากการรวมธุรกิจจะส่งผลต่อมูลค่าของค่าความนิยมหรือ

จาํนวนกาํไรจากการซ้ือในราคาตํ่ากวา่มูลค่ายติุธรรม 

นอกจากน้ี มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ียงักาํหนดเก่ียวกบัการรับรู้สินทรัพย์

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชห้รือเครดิตภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้

การแสดงรายการภาษีเงินไดใ้นงบการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษีเงินได ้

 

ขอบเขต 

1. มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีตอ้งถือปฏิบติักบัวิธีการบญัชีสาํหรับภาษีเงินได ้

2. ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีภาษีเงินไดห้มายถึง ภาษีทั้งหลายของกิจการ

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศท่ี คาํนวณจากกาํไรทางภาษีรวมทั้งภาษีซ่ึงบริษทัย่อย บริษทั

ร่วม และการร่วมการงานตอ้งจ่าย เน่ืองจากการจาํหน่ายเงินกาํไรให้แก่กิจการท่ีเสนอรายงาน เช่น 

ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 

3. (ยอ่หนา้น้ีไม่ใช)้ 

4. มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีไม่ไดก้าํหนดวิธีการบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจาก

รัฐบาล (ดูมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การบญัชีสําหรับเงินอุดหนุนจาก

รัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล (เม่ือมีการประกาศใช้)) หรือ

เครดิตภาษีจากการลงทุน อย่างไรก็ดีมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีกาํหนดวิธีการบญัชีสําหรับผล

แตกต่างชัว่คราวท่ีอาจเกิดจากเงินอุดหนุนหรือเครดิตภาษีจากการลงทุนดงักล่าว 
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2.3.5 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่16 (ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 

วตัถุประสงค์ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อกาํหนดวิธีปฏิบติัทางบญัชี

สําหรับรายการท่ีดินอาคารและอุปกรณ์เพื่อให้ผูใ้ช้งบการเงินจะได้รับทราบข้อมูลเก่ียวกับ 

การลงทุนของกิจการในรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

จากการลงทุนดงักล่าวประเด็นหลกัในทางบญัชีสําหรับรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ไดแ้ก่ 

การรับรู้รายการสินทรัพย ์การกาํหนดมูลค่าตามบญัชีการคิดค่าเส่ือมราคา และการรับรู้ผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

 

ขอบเขต 

1. มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีตอ้งถือปฏิบติักบัการบญัชีสาํหรับท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณ์ยกเว้น กรณี ท่ีมาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืนกําหนดหรืออนุญาตให้ใช้วิ ธีปฏิบัติ 

ทางบญัชีท่ีแตกต่างไป  

2. มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีไม่ครอบคลุมถึง 

2.1 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีจัดเป็นประเภทถือไวเ้พื่อขายตามท่ี

กาํหนดไวใ้นมาตรฐาน การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี5 (ปรับปรุง 2560) เร่ืองสินทรัพย ์

ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว ้เพือ่ขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก (เม่ือมีการประกาศใช)้ 

2.2 สิน ทรั พ ย์ชี ว ภ าพ ท่ี เ ก่ี ย ว ข้อง กับ กิ จ ก รร มทาง ก าร เ ก ษ ต ร 

นอกเหนือจากพืชเพื่อการให้ ผลิตผล (ดูมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี41 (ปรับปรุง 2560)  

เ ร่ืองเกษตรกรรม(เ ม่ือ มีการประกาศใช้)  มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏิบัติกับพืช 

เพื่อการใหผ้ลิตผล แต่ไม่ถือปฏิบติักบั ผลิตผลท่ีเจริญเติบโตจากพืชเพื่อการใหผ้ลิตผลดงักล่าว 

2.3 การรับ รู้และวัด มูลค่า สินทรัพย์ท่ี เ กิดจากการสํารวจและ 

การประเมินค่า (ดูมาตรฐาน การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี6 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การสาํรวจและ

การประเมินค่า แหล่งทรัพยากรแร่ (เม่ือมีการประกาศใช)้ 

2.4 สัมปทานเหมืองแร่ และแหล่งทรัพยากรแร่ เช่น นํ้ ามัน ก๊าซ

ธรรมชาติและทรัพยากรท่ีไม่สามารถสร้างข้ึนใหม่ไดซ่ึ้งคลา้ยคลึงกนั อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการ

บญัชีฉบบัน้ีให้ถือปฏิบติักับท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีใช้ใน การพฒันาหรือรักษาสภาพของ

สินทรัพยท่ี์กล่าวไวใ้นยอ่หนา้ท่ี 2.2 ถึง 2.4 ดว้ย 
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3. มาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืนอาจกาํหนดให้กิจการรับรู้รายการท่ีดิน อาคาร

และอุปกรณ์โดยใชว้ิธี ซ่ึงแตกต่างไปจากท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี เช่น มาตรฐาน

การบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2560) เร่ืองสัญญาเช่า (เม่ือมีการประกาศใช)้ กาํหนดให้กิจการ

พิจารณารับรู้รายการ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ตามสัญญาเช่าโดยใชเ้กณฑก์ารโอนความเส่ียงและ

ผลตอบแทน ในสินทรัพยน์ั้น อยา่งไรก็ตาม ในกรณีดงักล่าวการปฏิบติัทางบญัชีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

กับรายการ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์นั้ นรวมทั้ งการคิดค่าเส่ือมราคายงัคงต้องถือปฏิบัติตาม

มาตรฐาน การบญัชีฉบบัน้ี  

4. กิจการท่ีเลือกใช้วิธีราคาทุนสําหรับอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนตามท่ี

กาํหนดในมาตรฐาน การบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  

(เม่ือมีการประกาศใช)้ ตอ้งปฏิบติัตามวิธีราคาทุนตามทท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี 

 

2.3.6 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่33 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง กาํไรต่อหุน้ 

 

วตัถุประสงค์ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายหลักการในการ

กาํหนดและการแสดงกาํไร ต่อหุน้ในงบการเงิน เพื่อช่วยใหผู้ใ้ชง้บการเงินสามารถเปรียบเทียบผล

การดาํเนินงานระหวา่ง กิจการต่าง ๆ ในงวดเดียวกนั และผลการดาํเนินงานระหวา่งงวดต่าง ๆ ของ

กิจการเดียวกนัไดดี้ยิ่งข้ึน แมว้่าการเปรียบเทียบกาํไรต่อหุ้นระหว่างกิจการจะมีขอ้จาํกดัเน่ืองจาก 

“กาํไร” ของกิจการแต่ละแห่งอาจเกิดจากการใชน้โยบายการบญัชีท่ี แตกต่างกนั แต่การใชจ้าํนวน

หุ้น ท่ีเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน ในการคาํนวณจะให้ขอ้มูลท่ี เป็นประโยชน์ยิ่งข้ึน ดังนั้น 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีจึงมุ่งเนน้ไปท่ีการกาํหนดจาํนวนหุน้ท่ีใชใ้นการคาํนวณกาํไรต่อหุน้ 

 

 ขอบเขต  

 1.  มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีใหถื้อปฏิบติักบั  

  1.1  งบการเงินเฉพาะกิจการหรืองบการเงินของกิจการท่ีมีลักษณะ

ดงัต่อไปน้ี 

   1.1.1 มีหุ้นสามญัหรือตราสารท่ี อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามญัท่ีซ้ือขายใน

ตลาดสาธารณะ (ในตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศหรือต่างประเทศ หรือศูนยก์ลางซ้ือขายหลกัทรัพย์

นอกตลาดหลกัทรัพยร์วมถึงตลาดในประเทศและภูมิภาค) หรือ 
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   1.1.2  ได้ยื่นหรืออยู่ในกระบวนการยื่นงบการเงินของกิจการต่อ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยห์รือองคก์รกาํกบัดูแลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงค์

เพื่อเสนอขายหุน้สามญัในตลาดสาธารณะ และ 

  1.2  งบการเงินรวมของกลุ่มกิจการซ่ึงบริษทัใหญ่มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

   1.2.1 มีหุ้นสามญัหรือตราสารท่ี อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามญัท่ีซ้ือขาย 

ในตลาด สาธารณะ (ในตลาดหลักทรัพยใ์นประเทศหรือต่างประเทศ หรือศูนย์กลางซ้ือขาย

หลกัทรัพยน์อกตลาดหลกัทรัพยร์วมถึงตลาดใน ประเทศและภูมิภาค) หรือ 

   1.2.2 ได้ยื่นหรืออยู่ในกระบวนการยื่นงบการเงินของกิจการต่อ

คณะกรรมการ กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยห์รือองคก์รกาํกบัดูแลอ่ืนโดยมี วตัถุประสงค์

เพื่อเสนอขายหุน้สามญัในตลาดสาธารณะ 

 2. กิจการท่ีเปิดเผยกําไรต่อหุ้นต้องคาํนวณและเปิดเผยกําไรต่อหุ้นตาม

ขอ้กาํหนดในมาตรฐาน การบญัชีฉบบัน้ี  

 3.  หากกิจการนาํเสนอทั้งงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงจดัทาํ

ตามมาตรฐาน การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2561)เร่ืองงบกาํไรเงินรวม (เม่ือมีการ

ประกาศใช)้ และมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง งบกาํไรเงินเฉพาะกิจการ 

(เม่ือ มีการประกาศใช้) มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีกาํหนดให้กิจการเปิดเผยเฉพาะกาํไรต่อหุ้น  

ตามขอ้มูลของงบการเงินรวม กิจการท่ีเลือกนาํเสนอกาํไรต่อหุ้นตามขอ้มูลของ งบการเงินเฉพาะ

กิจการดว้ยตอ้งแสดงขอ้มูลกาํไรต่อหุน้ตามขอ้มูลของงบการเงิน เฉพาะกิจการในงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จของงบการเงินเฉพาะกิจการเท่านั้น กิจการตอ้งไม่ นาํเสนอขอ้มูลกาํไรต่อหุ้นตามขอ้มูล

ของงบการเงินเฉพาะกิจการในงบการเงินรวม 

 4. หากกิจการนาํเสนอส่วนประกอบของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุน

ท่ี แสดงแยก ต่างหากตามท่ี แสดงไว้ในย่อหน้าท่ี 10(ก) ของมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 1  

(ปรับปรุง 2561) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช)้ ให้กิจการแสดงกาํไรต่อหุ้น

ในงบกาํไรขาดทุนท่ีแสดงแยกต่างหากดงักล่าวเท่านั้น 
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2.4 งานโครงการทีเ่กีย่วข้อง      

  

  ศิริวรรณ ลิม้สมบัติอนันต์ (2556) ศึกษาการวิเคราะห์ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน 

จํากัด (มหาชน) มีรายได้จากการดาํเนินงานเพิ่มในแนมโน้มเพิ่มสูงข้ึนทุก ๆ ปี แต่ในปี 2555  

กลบัเพิ่มข้ึนไม่มากนกั แต่มีตน้ทุนการใหบ้ริการเพิ่มข้ึนค่อนขา้งสูงมากอยา่งต่อเน่ือง เป็นผลทาํให้

กาํไรต่อหุ้นลดลง และพบว่าบริษทัฯ มีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมการดาํเนินงาน เพิ่มข้ึนสูง 

แต่มีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนลดลง ซ่ึงเป็นไปในทิศทางท่ีดี แต่บริษทัฯ มีระยะเวลา 

ในการเก็บหน้ีสูงกว่าระยะเวลาในการชําระหน้ี  เ ป็นระยะเวลานาน  อาจส่งผลกระทบ 

ต่อสภาพคล่องของบริษทัได ้

  สมหญิง พิชัยเชิด (2556) ศึกษาการวิเคราะห์งบการเงิน เปรียบเทียบระหว่าง 

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์แอนด์ลีส จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ไมด้าลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน)  

โดยการรวบรวมขอ้มูลประจาํปี ของบริษทัท่ีอยู่ในธุรกิจลิสซ่ิง เอกสารการวิจยั และขอ้มูลจาก

ระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2551 ถึงปี พ.ศ. 2555 จาก

การศึกษาพบว่า การวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างบริษทั เม่ือพิจารณาทั้งสองบริษทัแลว้พบว่า 

บริษทั กรุงไทยคาร์เร้นทแ์อนดลี์ส จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงมีจาํนวนท่ีสูงและในส่วนของผูเ้ถือหุ้นก็มี

จาํนวนท่ีเพิ่มมากข้ึน ถึงแมบ้ริษทัจะมีภาระของเงินกูท่ี้มากข้ึน แต่ก็มีความสามารถในการชาํระ

ดอกเบ้ียให้กบัเจา้หน้ีไดต้ามกาํหนดเวลา และอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีข้ึนทุก ๆ ปี ซ่ึงก็จะสามารถทาํให ้

ยอดเงินกูมี้จาํนวนท่ีลดลงทุกปีได ้ในดา้น บริษทั ไมดา้ลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน)โดยแหล่งท่ีมาของ

เงินทุนส่วนใหญ่ มาจากเงินกูย้มืระยะยาว ซ่ึงมีจาํนวนท่ีสูงมาก จึงทาํใหไ้ม่มีประสิทธิภาพในการ

ชาํระดอกเบ้ียจ่ายใหก้บัเจา้หน้ี 

  วรวุฒิ  จิโสะ (2556) การศึกษาการวเิคราะห์งบการเงิน ของบริษัท เสริมสุข จํากดั 

(มหาชน) จากการวิเคราะห์ขอ้มูลช้ีใหเ้ห็นวา่ สภาพคล่อง อยูใ่นสดัส่วนท่ีดีคืออตัราส่วนหมุนเวียน 

ทั้ ง 5 ปี อยู่ท่ี  1.582 ถึง 1.835 ถือว่าดี ถ้า 2 ต่อ 1 จะดีมาก ถ้า 1 ต่อ 1 จะปกติซ่ึงแสดงถึง

ความสามารถในการเปล่ียนสินทรัพยห์มุนเวียนรวมสินทรัพยห์มุนเวียนเร็วเป็นเงินสดเพื่อชาํระ

หน้ีระยะสั้นไดต้ามกาํหนด สาเหตุหน่ึงจากการเพิ่มของเงินสด เงินฝากธนาคารและลูกหน้ีการคา้

เป็นตน้ นอกจากน้ีพิจารณาประสิทธิภาพในการบริหารสินคา้คงเหลือ ของบริษทั เสริมสุข จาํกดั 

(มหาชน) ไม่ดี จากการเก็บสินคา้คงเหลือมากเกินไปและมีประสิทธิภาพในการบริการสินทรัพย์

ค่อนขา้งคงท่ี สาํหรับความสามารถในการก่อหน้ีของบริษทั เสริมสุข จาํกดั (มหาชน) มีโครงสร้าง

เงินทุนส่วนมากมาจากแหล่งเงินทุนภายในกิจการทําให้ บริษัทไม่ต้องรับภาระดอกเบ้ีย

ความสามารถในการชาํระหน้ีอยู่ในเกณฑ์ดีข้ึนในส่วนของความสามารถในการทาํกาํไร พบว่า 

  



47 

 

บริษทั เสริมสุข จาํกดั (มหาชน) มีความสามารถในการทาํกาํไรขั้นตน้อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี อาจจะมี

ลดลงบา้งแต่ก็ไม่มากนักเม่ือเทียบกนัทั้ง 5 ปี และมีตํ่าท่ีสุดก็จะเป็นในปี พ.ศ. 2554 ท่ีเกิดจาก

สภาวะนํ้ าท่วมทาํให้ กาํไรขั้นตน้ของกิจการลดลงและในส่วนของกาํไรสุทธิในปี พ.ศ. 2554  

ลดนอ้ยลงเช่นเดียวกนั 

  มณี รัตน์   บุญปลอด  (2560) ศึกษา เ ร่ือง  การศึกษาการจัดทํ า บัญชีของ  

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) จากการศึกษาพบว่าในการจดัตั้งโครงการทาํให้ทราบถึงขั้นตอน 

การจดัตั้งบริษทั และขั้นตอนในการเปรียบเทียบงบการเงินของ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) และ 

ทาํให้ทราบถึงวิธีการและกระบวนการการบริหารงบการเงินต่าง ๆ ภายในบริษทั และทาํให้เรา

ตระหนักถึงความสําคญัของเร่ืองการเงิน เพราะการเงินเป็นส่ิงสําคญัท่ีสุดสําหรับการประกอบ

ธุรกิจ เพราะบริษทัจะเดินหนา้หรือถอยหลงัข้ึนอยู่กบัวิถีของการเงินภายในบริษทั จากการจดัทาํ

โครงการการศึกษาการจัดทาํบัญชีของบริษทั ทีโอที จาํกัด (มหาชน) ทาํให้ได้รับประโยชน์

มากมาย ทั้งวิธีการจดัทาํการเงินและการจดัการบริหารภายในบริษทั ทาํใหไ้ดน้าํความรู้ท่ีไดไ้ปเป็น

แนวทางในการดาํเนินชีวิตต่อไป 

  สาวติรี  วาระคาํ (2561) ศึกษาเร่ือง การศึกษาวิเคราะห์งบการเงินองค์การมหาชน 

โดยการวิเคราะห์งบการเงินในแนวด่ิง จากการศึกษาพบวา่ สินทรัพยข์ององคก์ารมหาชนส่วนใหญ่

เป็นเงินสดและเงินลงทุนโดยมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 47.75-52.77 ของสินทรัพยร์วมสอดคลอ้งกบั

ส่วนของทุนและรายได้จากงบประมาณท่ีมีจาํนวนสูงมาก เน่ืองจากรายได้หลักขององค์การ

มหาชน มาจากเงินงบประมาณท่ีรัฐอุดหนุนให้เม่ือไดรั้บการจดัสรรงบประมาณมากกว่าค่าใชจ่้าย

จึงเกิดกาํไรในงบแสดงการดาํเนินงานและสะสมไวใ้นรูปของเงินสด เงินฝากธนาคาร และ 

เงินลงทุนต่าง ๆ โดยองคก์ารมหาชนอาจนาํเงินสะสมเหล่าน้ีมาใชส้มทบหรือทดแทนการขอรับ

จดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจาํปีได ้   
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บทที ่ 3 
 

 

 วธีิการดําเนินงาน  
 

  การจดัทาํโครงการคร้ังน้ีเพื่อการศึกษาวิเคราะห์งบการเงินของบริษทั สหมิตร

เคร่ืองกล  (มหาชน) จํากัดคณะผูจ้ ัดทําได้เลือกบริษัท สหมิตรเคร่ืองกล  (มหาชน) จํากัด 

ซ่ึงประกอบการธุรกิจประเภทบริษัทมหาชนจาํกัด  โดยทาํการวิเคราะห์โครงสร้างองค์กร   

เพื่อนํามาวางแผนแก้ไขปัญหา  ตลอดจนวิเคราะห์งบการเงินของบริษัท  โดยมีงบการเงิน 

ระยะเวลา 3ไตรมาสปี พ.ศ. 2561พร้อมทั้ งวิเคราะห์เปรียบเทียบกับงบการเงิน ระยะเวลา 

3 ไตรมาส ปี พ.ศ. 2560 

คณะผูจ้ดัทาํไดด้าํเนินการจดัตั้งบริษทัจาํลองและบนัทึกรายการคา้ตามวงจรบญัชี 

โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

  3.1  บริษทั  และระยะเวลา 

  3.2  วิเคราะห์โครงสร้างองคก์ร 

  3.3  วิเคราะห์กระบวนการปฏิบติังาน 

  3.4  วิเคราะห์หลกัการบญัชีของธุรกิจ 

 

3.1 บริษัทและระยะเวลา 

 บริษัท 

 บริษทั สหมิตรเคร่ืองกล  (มหาชน) จาํกดั    

สถานท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 42, 48 ถนนพระราม 3 ซอย 53 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 

กรุงเทพมหานคร 10120 

เป็นผูน้าํเขา้ และจดัจาํหน่ายสินคา้อุตสาหกรรม วตัถุดิบ เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์สาํหรับ

โรงงานอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท 

 

 ระยะเวลา 

 งบการเงิน  คือ งบการเงินระหว่างกาลรอบระยะเวลาท่ีใช ้ปี พ.ศ. 2561 ไตรมาสท่ี 1 , 

ไตรมาสท่ี 2 และไตรมาสท่ี 3 
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3.2  วเิคราะห์โครงสร้างองค์กร 

 

โครงสร้างองค์กร 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

คณะกรรมการบริษทั เลขานุการบริษทั 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะอนุกรรมการบริหาร

ความเส่ียงตรวจสอบ 

กรรมการผูจ้ดัการ 
ตรวจสอบภายใน 

รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส 

รองกรรมการ

ผูจ้ดัการ 

รองกรรมการ

ผูจ้ดัการ 

รองกรรมการ

ผูจ้ดัการ 

รองกรรมการ

ผูจ้ดัการ 

รองกรรมการ

ผูจ้ดัการ 

สาย

ธุรกิจ

กระ 

ดาษ 

สาย

ธุรกิจ

เคมี/

เคร่ือง

จกัร

และ

อุสาห 

กรรม

กระ 

ดาษ 

สาย

ธุรกิจ

ผลิต 

ภณัฑ์

ไฟฟ้า/ 

โครง 

การ

ระบบ

ไฟฟ้า 

สาย

บริหาร

ทรัพยา

กร

บุคคล/

ธุรการ 

สาย

ธุรกิจ

เคร่ือง

จกัรกล

โรง 

งาน 

สาย

ธุรกิจ

เคร่ือง

มือ 

อุป 

กรณ์ 

สาย

ธุรกิจ

เหลก็

แขง็ 

สาํ 

หรับ

ทาํแม่ 

พิมพ์

และ

อุป 

กรณ์ 

สาย

ธุรกิจ

ชุบ

เหลก็

แขง็ 

 

 

สาย

ธุรกิจ

ผลิต 

ภณัฑ์

อุต

สาห 

กรรม 

ไม ้

 

สาย

นกั

ลงทุน

สัม 

พนัธ์ 

สาย

บริหาร

การ 

เงิน/

บญัชี 

สาย

สาร 

สนเทศ 

IT 
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ประวตัิความเป็นมา และพฒันาการทีสํ่าคญัของบริษัท 

2516 ก่อตั้งบริษทัดว้ยทุนจดทะเบียน 80,000 บาท เพื่อจาํหน่ายวตัถุดิบ เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์

สาํหรับโรงงานอุตสาหกรรม 

2533 ก่อสร้างคลงัสินคา้สาธุประดิษฐ ์1 กรุงเทพฯ 

2536 ก่อสร้างอาคารสาํนกังานใหญ่ กรุงเทพฯ 

2537 แปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั และเพิม่ทุนจดทะเบียนเป็น 140 ลา้นบาท 

2538 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 160 ลา้นบาท และซ้ือท่ีดินท่ีอาํเภอบางปะกง เพื่อก่อสร้างคลงัสินคา้ 

และศูนยบ์ริการตดัเหลก็ 

ก่อสร้างคลงัสินคา้สาธุประดิษฐ ์2 กรุงเทพฯ เพื่อใชเ้ป็นคลงัสินคา้เหลก็ 

2542 ก่อสร้างคลงัสินคา้ 1 และ 2 ท่ีอาํเภอบางปะกง เพื่อดาํเนินการตดัเหลก็ และใชเ้ป็นคลงัสินคา้

ของเหลก็และกระดาษ 

2543 ซ้ือคลงัสินคา้สาธุประดิษฐ ์3 ท่ีกรุงเทพฯ เพื่อใชเ้ป็นคลงัสินคา้กระดาษ 

2545 ก่อสร้างคลงัสินคา้ท่ี 3 ท่ีอาํเภอบางปะกง เพื่อใชเ้ป็นโรงงานตดัต่อ กระดาษทราย 

2547 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 550 ลา้นบาท 

2548 จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยเปิดซ้ือขายหลกัทรัพย ์ เม่ือวนัท่ี18 

พฤษภาคม 2548 

2549 เปิดโรงงานชุบเหลก็แขง็ท่ีอาํเภอบางปะกง เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2549 โดยไดรั้บพระ

มหากรุณาธิคุณจากสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี เสดจ็ฯ เป็นองค์

ประธานในพธีิ 

2550 ก่อสร้างโรงงานผลิตใบมีดท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมไมท่ี้อาํเภอบางปะกง โดยไดรั้บความร่วมมือ

ทางดา้นการถ่ายโอนเทคโนโลยกีารผลิตจาก บริษทั โตโยไนฟ์ จาํกดั ประเทศญ่ีปุ่น และ 

ขยายกาํลงัการใหบ้ริการชุบเหลก็แขง็ 

2551 ก่อสร้างคลงัสินคา้ท่ี 4 ท่ีอาํเภอบางปะกง เพือ่ใชเ้ป็นคลงัสินคา้เหลก็ และ ก่อสร้างส่วนต่อ

ขยายคลงัสินคา้สาธุประดิษฐเ์พื่อใชป้ระกอบอุปกรณ์เก่ียวกบัไฟฟ้า 

2553 ก่อสร้างคลงัสินคา้ท่ี 5 ท่ีอาํเภอบางปะกง เพื่อใชเ้ป็นคลงัสินคา้เหลก็ และรองรับการขยาย

กาํลงัการผลิตโรงงานผลิตใบมีด ท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมไม ้ และกาํลงัการใหบ้ริการ 

ชุบเหลก็แขง็ 
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2557 ลงทุนในเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เพิ่ม เพื่อขยายกาํลงัการใหบ้ริการการแปรรูปเบ้ืองตน้เหลก็ 

และ ขยายกาํลงัการใหบ้ริการชุบเหลก็แขง็ 

2558 ก่อสร้างคลงัสินคา้สาธุประดิษฐ ์4 ท่ีกรุงเทพฯ เพื่อใชเ้ป็นคลงัสินคา้เหลก็ 

2560 ไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็น 1 ใน 100 บริษทัจดทะเบียนท่ีมีความโดดเด่นในการดาํเนินธุรกิจ

อยา่งย ัง่ยนื หรือ ESG100 จากสถาบนัไทยพฒัน์ ประจาํปี พ.ศ. 2560 

  ไดรั้บใบรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฎิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต 

(Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) โดย สมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

  ลงทุนซ้ือท่ีดินเพิ่มเติม 20 ไร่ 69 ตารางวา ท่ีอาํเภอบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อรองรับการ

ขยายโรงงานและคลงัสินคา้ 

2561 ลงทุนติดตั้งเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เพิ่มเพื่อรองรับการใหบ้ริการชุบเหลก็แขง็และถมท่ีดิน 

   

วสัิยทศัน์ 

มุ่งมัน่เป็นผูน้าํอยา่งครบวงจรดว้ยสินคา้และบริการในกลุ่มธุรกิจเหลก็แขง็ เคร่ืองจกัรกล

โรงงานและอุปกรณ์ เคร่ืองจกัรและวสัดุอุตสาหกรรมไม ้กระดาษ และไฟฟ้า 

 

พนัธกจิ 

1. คดัสรรสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐานสากล (World Class Standard & 

State of the Art Tech) 

2. พฒันาศกัยภาพขององคก์รและความเช่ียวชาญใหก้บับุคคลากรอยา่งไม่หยดุย ั้ง 

(Continuous Development) 

3. สร้างสินคา้และบริการอยา่งครบวงจร (One Stop Service / Integrated Solution) 

4. รักษาสมัพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ คู่คา้ พนกังาน ผูถื้อหุน้และสงัคมดว้ยหลกัธรรมาภิบาล 

(Stakeholder Relationship) 
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กลยุทธ์ของบริษัท 

ภายใตเ้ป้าหมายดงักล่าวบริษทัไดด้าํเนินกลยทุธ์เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) 

ใหก้บักิจการจากฐานธุรกิจนาํเขา้และจดัจาํหน่ายเหลก็แขง็อุตสาหกรรม เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์

อุตสาหกรรมของบริษทั ดงัต่อไปน้ี 

1. รักษาคุณภาพของสินคา้และบริการของบริษทั (Top quality Product and Service) 

2. พฒันาความเช่ียวชาญในตวัผลิตภณัฑอ์ยา่งต่อเน่ือง (Professional) 

3. เพิ่มผลิตภณัฑแ์ละบริการใหค้รบวงจร (One Stop Services) 

4. ลูกคา้และผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้ ถือเป็นหุน้ส่วนทางการคา้ของบริษทั (Partnership) 

 

การฝึกอบรมและการพฒันาบุคลากร 

เพื่อดาํรงไวซ่ึ้งเป้าหมายในการ พฒันาความเช่ียวชาญในตวัผลิตภณัฑอ์ยา่งต่อเน่ือง บริษทั

มีการจดัอบรม และสมัมนาพนกังาน อยา่งสมํ่าเสมอในหวัขอ้ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑต่์าง ๆ 

ของบริษทั ทั้งน้ี บริษทัเลง็เห็นถึงความสาํคญัของทรัพยากรบุคคล ซ่ึงเป็นปัจจยัหลกัประการหน่ึง

ท่ีจะส่งเสริมให้การดาํเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และให้พนกังานมีศกัยภาพ

ในการปฏิบติังาน มีความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานอย่างมีคุณภาพ จึงไดก้าํหนดนโยบายพฒันา

บุคลากรอย่างต่อเน่ืองทั้งในส่วนงานเทคนิค (Technical) และสายงานวิชาชีพ (Professional) 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ตลอดจนเทคนิคการทาํงานให้ทนัสมัย โดยมีการจัดการฝึกอบรม 

เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะเฉพาะทางตามลกัษณะงานของแต่ละสายงาน และจัดส่งพนักงาน 

ไปฝึกอบรมกบัผูเ้ช่ียวชาญของผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้ให้บริษทั (Supplier) ทั้งในประเทศ และ

ต่างประเทศ โดยเป็นการฝึกอบรมและสัมมนาทั้ งในและนอกสถานท่ี  โดยในปี 2560  

บริษทัได้จดัอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มความรู้และทกัษะท่ีสําคญั เช่น เทคโนโลยีเคร่ืองมือตดัและ 

สาธิตเคร่ืองมือตดั CNC Machining Center, SECO, Cutting Tools Technology เทคโนโลยกีงัหนั

ลมผลิตไฟฟ้า เป็นตน้ 

บริษทัมีการวางแผนการอบรมและสนบัสนุนในเร่ืองงบประมาณอยา่งสมํ่าเสมอ พร้อมทั้ง

สนบัสนุนให้มีการส่ือสารเพื่อถ่ายทอดและบริหารความรู้ (Knowledge Management) ร่วมกนั

ระหวา่งพนกังานในองคก์ร 

นอกจากน้ี บริษทัมุ่งเน้นการพฒันาคุณภาพชีวิตท่ีดีของพนักงานและบุคลากร มีการ

พฒันาพนกังานให้มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มในท่ี

ทาํงาน โดยมีการจดัอบรมเก่ียวกบัเร่ืองความปลอดภยัและการปฏิบติัตนในโรงงานอยา่งต่อเน่ือง 
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3.3  วเิคราะห์กระบวนการปฏิบัติงาน  

บริษทั สหมิตรเคร่ืองกล จาํกดั (มหาชน) ไดใ้หค้วามสาํคญัในทุก ๆ ดา้นของกิจการ ไม่ว่า

จะเป็นบุคลากรภายในองคก์รพนกังานบริษทั ลูกคา้  การกาํกบัแลคุณภาพของสินคา้และบริการ

ภายในกิจการ รวมถึงการบริหารจดัการความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในหลาย ๆได ้ไม่ว่าจะเป็น ความ

เส่ียงในการดาํเนินธุรกิจหรือบริหารองคก์ร จึงตอ้งมีการรับมือกบัปัญหาโดยการวิเคราะห์ SWOT 

 

การวเิคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) บริษัท สหมิตรเคร่ืองกล จํากดั (มหาชน) 

 (S) Strength – จุดแข็ง 

1. สินคา้และบริการมีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความตอ้งการเลือกบริโภค

ท่ีแตกต่างกนั 

2. บุคลากรมีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นท่ีแตกต่างกนั 

 (W) Weakness –จุดอ่อน 

1.  ตน้ทุนสินคา้สูงกวา่คู่แข่ง ทาํใหก้าํไรจากการขายนอ้ยกวา่คู่แข่ง 

2. ต้องพึ่ งพาการนํา เข้า ช้ินส่วนเค ร่ืองจักรกลท่ี มีราคาแพง เ น่ืองจาก

ผูป้ระกอบการในประเทศยงัไม่มีศกัยภาพในการผลิตเท่าท่ีควร 

 (O) Opportunities –โอกาส 

1. มีการเพิ่มของผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมแม่พิมพ์

และเคร่ืองมือสาํหรับโรงงานอุตสาหกรรม 

2. บริษทัมีการจดัจาํหน่ายและบริการอยา่งครบวงจรเพื่อรองรับการเจริญเติบโต

ของอุตสาหกรรมหลกัในประเทศไทยและภูมิภาค 

 (T) Threats – อุปสรรค 

1. เศรษฐกิจอยูใ่นขั้นตกตํ่า 

2. หากลูกหน้ีการคา้มีปัญหาในการดาํเนินงาน อาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่อง

ดา้นเงินหมุนเวียนและการดาํเนินงานของบริษทัได ้
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การนําเอา PDCA มาใช้ในการปฏิบัติงาน 

โครงสร้างของ PDCA ประกอบด้วย 

Plan คอื การวางแผน 

Do คอื การปฏิบติัตามแผน 

Check คอื การตรวจสอบ 

Act คือ การปรับปรุงการดาเนินการอยา่งเหมาะสม หรือ การจดัมาตรฐานใหม่ ซ่ึงถือเป็น

พื้นฐานของการยกระดบัคุณภาพ ทุกคร้ังท่ีการดาเนินงานตามวงจร PDCA หมุนครบรอบ ก็จะเป็น

แรงส่งสาํหรับการดาํเนินงานในรอบต่อไป และก่อใหเ้กิดการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 

 

เม่ือไดว้างแผนงาน (P) นาํไปปฏิบติั (D) ระหว่างการปฏิบติัก็ดาํเนินการตรวจสอบ (C) 

พบปัญหากท็าํการแกไ้ขหรือปรับปรุง (A) การปรับปรุงกเ็ร่ิมจากการวางแผนก่อน วนไปไดเ้ร่ือย ๆ 

จึงเรียกวงจร PDCA 

 

จุดอ่อนของบริษัท สหมิตรเคร่ืองกล จํากดั (มหาชน) ทีนํ่ามาวเิคราะห์ปรับใช้กบั PDCA คอื 

ตน้ทุนสินคา้มีราคาสูงกวา่คู่แข่ง ทาํใหก้าํไรจากการขายนอ้ยกวา่คู่แข่ง 

โดยนาํมาวิเคราะห์ปรับใชก้บั PDCA ดงัน้ี 

1. การวางแผน บริษัทมีการวางแผน ศึกษาหากลยุทธ์ต่าง ๆ ในการนําเสนอขาย  

เพื่อใหต้อบโจทยผ์ูบ้ริโภคมากท่ีสุด 

2. การปฏิบัติตามแผน บริษทัไดมี้การลงพื้นท่ีเพื่อหาขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้เสนอของคู่แข่ง 

เพื่อทราบว่าข้อเสนอของคู่แข่งนั้ นมีส่ิงท่ีแตกต่างกับบริษัทอย่างไรบ้าง ทําให้ได้ข้อมูล 

จุดท่ีโดดเด่น หรือไดเ้ปรียบเหนือคู่แข่ง เช่น บริการหลงัการขายและการรับประกนัท่ีไวใ้จได ้ 

และนาํกลยทุธ์น้ีไปเสนอขายผูบ้ริโภค 

3. การตรวจสอบ ทาํการประเมินการตรวจสอบผลการปฏิบติังานในระยะท่ีวางแผน 

เร่ิมทาํการขายภายใต้กลยุทธ์ในการขาย ว่าจากยอดจาํหน่าย จาํหน่ายได้ว่ามากน้อยเพียงใด  

เป็นท่ีสนใจต่อผูบ้ริโภคหรือไม่ 

4. การปรับปรุงแก้ไข การปรับปรุง แก้ไขการนําเสนอขาย ตัวสินค้า เพื่อให้ดีข้ึน  

เพื่อทาํตามเป้าหมายท่ีไดต้ั้งไว ้โดยพยายามหาสาเหตุขอ้บกพร่องแลว้ทาํให้การนาํเสนอดีกว่าเดิม 

และปฏิบติังานต่อไปใหอ้ยูใ่นระบบวงจรของ PDCA เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตั้งใจ หากปรับปรุง

แก้ไขแลว้ยงัไม่บรรลุผลให้ทาํการปรับปรุงแก้ไขไปเร่ือย ๆ หรือ ถา้หากการปรับปรุงแก้ไข

บรรลุผลแลว้ทาํการปฏิบติังานตามปกติต่อไป 

  



55 

 

3.4  วเิคราะห์หลกัการบัญชีของธุรกจิ    

 

3.4.1  มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 การนาํเสนองบการเงิน 

บริษทัไดน้าํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานดาํเนินงานเป็นรูปแบบ

หลกัในการรายงาน ส่วนงานดาํเนินงานพิจารณาจากระบบการบริหารจดัการและโครงสร้างการ

รายงานทางการเงินภายในท่ีได ้รายงานต่อผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของบริษทั

เป็นเกณฑใ์นการกาํหนดส่วนงาน 

บริษทัประกอบธุรกิจหลกัในการนาํเขา้และจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์ซ่ึงมีส่วนงานทาง

ภูมิศาสตร์หลกัในประเทศ โดยมีส่วนงานธุรกิจ 3 ส่วนงานหลกั ไดแ้ก่ (1) เหลก็และโรงชุบเหลก็ 

(2) เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร และ (3) อ่ืน ๆ ประกอบดว้ยกระดาษ เยื่อกระดาษ วิศวกรรมไฟฟ้า และ

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์สาํหรับอุตสาหกรรมไม ้

3.4.2 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 งบกระแสเงินสด 

บริษทัไดจ้ดัทาํงบกระแสเงินสด เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี ท่ีกาํหนดเก่ียวกบัเงิน  

ท่ียอมรับในงบกระแสเงินสด ตอ้งมาจากการประกอบกิจการ เกิดเป็นรายไดอ้งคก์ร 

3.4.3 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 ภาษีเงินได ้

ภาษีเงินได ้ประกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 

บริษทับนัทึกภาษีเงินไดต้ามจาํนวนท่ีจะตอ้งจ่าย คาํนวณตามหลกัเกณฑ์แห่งประมวล

รัษฎากรในอตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 20 ของกาํไรก่อนภาษีเงินได ้หลงัจากปรับปรุงบวกกลบัดว้ย

ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ซ่ึงไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายในการคาํนวณภาษีและหักออกดว้ยรายการท่ีไดรั้บ

ยกเวน้หรือไม่ถือเป็นรายไดใ้นการคาํนวณภาษี ซ่ึงรวมถึงการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

สาํหรับกาํไรท่ีไดรั้บจากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 

 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะคาํนวณข้ึนจากผลแตกต่างชั่วคราว

ระหว่างมูลค่าตามบญัชีกบัฐานภาษีของสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกรับรู้เป็นรายไดภ้าษี

เงินได้รอการตัดบัญชีหรือค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยจะรับรู้ในกําไรขาดทุน  

เวน้แต่ส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 ผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีจากการดาํเนินงานในอนาคต
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เพียงพอท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาใชป้ระโยชน์ได ้และผลแตกต่างชัว่คราวท่ี

ตอ้งเสียภาษีทุกรายการจะถูกรับรู้เป็นหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีถูกวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีเงินไดส้าํหรับ

งวดท่ีบริษทัคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีหรือจะจ่ายชาํระ

หน้ีสินภาษีเงินได ้โดยใชอ้ตัราภาษีและกฎหมายภาษีอากรท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูห่รือท่ีคาดไดค่้อนขา้ง

แน่นอนวา่จะมีผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 

 ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

จะถูกทบทวนและปรับลดมูลค่า เม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าบริษทัจะไม่มีกาํไรทางภาษี 

ในอนาคตเพียงพอต่อการนําสินทรัพย์ภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชีทั้ งหมด  หรือบางส่วน 

มาใชป้ระโยชน์ได ้

 สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะหักกลบ 

กันได้ก็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายและภาษีเงินได้น้ีประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษี

หน่วยงานเดียวกนั 

3.4.4  มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ท่ีดินแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมตามราคาประเมิน ซ่ึงผูป้ระเมินอิสระภายนอกไดป้ระมาณ

การไว ้และบริษทัมีนโยบายท่ีจะทบทวนมูลค่าของสินทรัพยท่ี์ประเมินราคาทุก ๆ 5 ปี อาคารและ

อุปกรณ์ แสดงตามราคาทุนหลงัหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี)ราคาทุนรับรู้

เม่ือเร่ิมแรกท่ีไดสิ้นทรัพยม์ารวมถึงตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัหาสินทรัพยเ์พื่อให้

สินทรัพยอ์ยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามวตัถุประสงคร์วมทั้งตน้ทุนในการร้ือถอนขนยา้ย และ

การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยซ่ึ์งเป็นภาระผกูพนัของกิจการ (ถา้มี)การกาํหนดค่าเส่ือมราคา

บริษทัจะพิจารณาส่วนประกอบแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกนัเม่ือส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมี

สาระสาํคญัค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณการดาํเนินงาน 

บริษทัมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์อายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์ละ 

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคาอยา่งนอ้ยทุกส้ินปี ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใชใ้นการจดัหาหรือก่อสร้าง

สินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการทาํให้อยูใ่นสภาพพร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กนาํไปรวมเป็น

ราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้ นจะอยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ได้ตามประสงค ์ 

ส่วนตน้ทุนการกูย้มือ่ืนถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดรายการ ตน้ทุนการกยูมื ประกอบดว้ย ดอกเบ้ีย

และตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น 

3.4.5  มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 กาํไรต่อหุน้ 

บริษทัคิดกาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสาํหรับปี ดว้ยจาํนวนหุน้สามญั

ถวัเฉล่ียท่ีถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ในระหวา่งปี 
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บทที ่ 4 
 

 

ผลการดําเนินงาน 
 

ความหมายของการวเิคราะห์งบการเงิน 

                     การวิเคราะห์งบการเงิน คือ การใช้เคร่ืองมือต่าง ๆ มาประเมินผลดาํเนินงานของ

บริษัทโดยพิจารณาจากงบการเ งิน ให้ทราบถึงฐานะและความมั่นคงของบริษัทนั้ นๆ  

เพื่อประกอบการตดัสินใจลงทุน 

 

การวเิคราะห์งบการเงินมีจุดประสงค์ดงันี ้ 

1.  การหาขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของกิจการ 

2.  การนาํขอ้เทจ็จริงท่ีไดม้าใชป้ระกอบการตดัสินใจหรือเสนอแนะแนวทางการตดัสินใจ 

 

การวเิคราะห์งบการเงินมีจุดมุ่งหมายพอสรุปได้ดังนี ้

1.  เพื่อเป็นเคร่ืองมือกลัน่กรองเบ้ืองตน้สาํหรับการตดัสินใจโดยเฉพาะเร่ืองการลงทุน 

2.  เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวินิจฉัยปัญหาในการบริหารงาน ฐานะการเงินและ 

ปัญหาอ่ืน ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน 

3.  เป็นขอ้มูลประกอบการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานแต่ละฝ่าย 

4.  เป็นเคร่ืองมือช่วยพยากรณ์ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงานในอนาคตและ 

การเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนจากผลกระทบต่าง ๆ 

 

การวเิคราะห์งบการเงินโดยใช้อตัราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis) 

                 อัตราส่วนทางการเงินเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์งบการเงิน ซ่ึงเกิดจากการ

เปรียบเทียบโดยการนาํรายการท่ีปรากฏในงบการเงินสาํหรับระยะเวลาหน่ึงมาสัมพนัธ์กนัในรูป

สดัส่วนหรืออตัราร้อยละ 

กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากการวเิคราะห์งบการเงิน 

1.  เจ้าหนี ้หมายถึง บุคคลภายนอกท่ีใหกิ้จการกูย้มืเงินมาใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ เจา้หน้ีจะ

วิเคราะห์งบการเงินของลูกหน้ีเพื่อพิจารณาความสามารถในการชาํระหน้ี ความสามารถในการหา

กาํไรและลกัษณะการไดม้าและการใชไ้ปของเงินทุน 
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2.  ผู้ลงทุนทั่วไป หมายถึง ผูท่ี้มีเงินออมและพร้อมท่ีจะลงทุนในธุรกิจ จะวิเคราะห์

ความสามารถในการหากาํไรทั้งปัจจุบนัและแนวโนม้ในอนาคตอตัราผลตอบแทนและความเส่ียง

จากการลงทุน 

3.  ผู้บริหาร มีหนา้ท่ีและตอ้งรับผิดชอบต่อผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของกิจการ

จึงต้องการการวิเคราะห์อย่างละเอียด เพื่อพิจารณาถึงปัญหาและโอกาสของกิจการสําหรับ 

การกาํหนดแผนดาํเนินการต่อไป 

4.  หน่วยงานรัฐบาล หมายถึง การวิเคราะห์งบการเงินเพือ่ไดข้อ้มูลท่ีจะนาํมาประกอบการ

พิจารณานโยบายต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชนต่์อผูป้ระกอบธุรกิจและผูบ้ริโภค 

5.  นักวิชาการ หมายถึง การวิเคราะห์งบการเงินของกิจการเพื่อนํามาศึกษาและให้

ขอ้เสนอแนะตลอดจนจดัทาํขอ้มูลท่ีสําคญั ๆ เพื่อการศึกษาและงานวิจยัซ่ึงเป็นประโยชน์แก่

วงการการศึกษาและวงการธุรกิจ 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวเิคราะห์งบการเงินมีดังนี ้

1. การวิเคราะห์ตามแนวตั้ง (Vertical Analysis)  

2. การวเิคราะห์ตามแนวนอน (Horizontal Analysis)  

3. การวิเคราะห์โดยใชอ้ตัราส่วนทางการเงิน (Finarcial Ratio Analysis) 

 

4.1  งบการเงนิของ บริษัท สหมิตรเคร่ืองกล จํากดั (มหาชน)  

บริษทั สหมิตรเคร่ืองกล จาํกดั (มหาชน)  

รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหวา่งกาล 

- สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 

- สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 

- สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
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บริษัท สหมิตรเคร่ืองกล จํากดั (มหาชน) 

งบการเงินสาํหรับสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 

และ 

รายงานผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
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รายงานการสอบทานงบการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 

 บริษทั สหมิตรเคร่ืองกล จาํกดั (มหาชน) 
 
 ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินณวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และงบกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดสาํหรับงวดสาม

เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ ของ
บริษทัสหมิตรเคร่ืองกล จาํกดั (มหาชน)ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและ

นาํเสนองบการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ส่วนขา้พเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกับงบการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผล 
การสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
  
 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบ
ทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าว

ประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและ

การวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยสําคญั

ทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินระหว่างกาล

ท่ีสอบทาน 
 
ข้อสรุป 
 
 ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่างบการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่แสดงฐานะ

การเงินของบริษทั สหมิตรเคร่ืองกล จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ผลการดาํเนินงานและ
กระแสเงินสดสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกันโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสําคญัตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน จากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 
 

 

  (นางสาวธญัพร  ตั้งธโนปจยั) 
  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 

9169 
 
บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 
กรุงเทพมหานคร 

วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2561 
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ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 31 

หมายเหตุ มีนาคม 2561 ธันวาคม 2560

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 35,279,459.66         21,503,443.51        

เงินลงทุนชั่วคราว 6 259,344,553.08       219,003,451.72      

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 4, 7 567,391,952.53       522,914,914.63      

สินค้าคงเหลือ 8 950,125,211.95       984,189,879.57      

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 636,063.11               3,589,685.75           

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,812,777,240.33   1,751,201,375.18   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากประจําธนาคารที่มีภาระผูกพัน 12 639,337.74               633,691.55              

เงินลงทุนทั่วไป 9 57,407,130.63         57,407,130.63        

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 10.1, 10.2 741,178,218.42       753,204,203.98      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 2,301,453.80           2,309,568.14           

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 801,526,140.59       813,554,594.30      

รวมสินทรัพย์ 2,614,303,380.92   2,564,755,969.48   

บริษัท สหมิตรเครื่องกล จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

สินทรัพย์

บาท
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ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 31 

หมายเหตุ มีนาคม 2561 ธันวาคม 2560

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น

จากสถาบันการเงิน 12 9,679,193.65 17,798,479.13

เจ้าหนี้การค้า 4 179,750,288.03 229,499,398.78

เจ้าหนี้อื่น 40,478,608.32 30,377,124.09

เงินรับล่วงหน้าจากการขายและบริการ 25,828,915.38 18,235,937.55

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 45,838,224.19 29,065,722.40

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 4,461,037.87 6,955,793.08

รวมหนี้สินหมุนเวียน 306,036,267.44 331,932,455.03

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 11 11,244,458.52 11,215,467.54

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 13 34,005,847.00 32,640,550.00

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 45,250,305.52 43,856,017.54

รวมหนี้สิน 351,286,572.96 375,788,472.57

บาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท สหมิตรเครื่องกล จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
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ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 31 

หมายเหตุ มีนาคม 2561 ธันวาคม 2560

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ  550,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00  บาท 550,000,000.00       550,000,000.00      

ทุนที่ออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว

หุ้นสามัญ  530,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00  บาท 530,000,000.00       530,000,000.00      

ส่วนเกินทุน

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 262,262,300.00       262,262,300.00      

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซื้อคืน 12,951,122.72         12,951,122.72        

กําไรสะสม

จัดสรรแล้ว

สํารองตามกฎหมาย 14 55,000,000.00         55,000,000.00        

ยังไม่ได้จัดสรร 1,277,716,628.84   1,204,248,188.38   

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 125,086,756.40       124,505,885.81      

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,263,016,807.96   2,188,967,496.91   

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,614,303,380.92   2,564,755,969.48   

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บาท

บริษัท สหมิตรเครื่องกล จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
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หมายเหตุ 2561 2560

รายได้

รายได้จากการขายและบริการ 4, 22 610,123,495.13 506,892,217.79 

รายได้อื่น

ค่านายหน้ารับ 4,673,141.81 635,524.14 

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน -                 1,352,523.16 

กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์ 119,764.27 271,025.03 

อื่นๆ 1,387,587.78 372,187.20 

รวมรายได้ 616,303,988.99 509,523,477.32 

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายและการบริการ 4 422,927,578.64 343,933,076.10 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 28,452,382.81 26,045,071.75 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 66,238,215.69 64,640,462.96 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 4 7,327,907.00 6,961,196.00 

ต้นทุนทางการเงิน 252,147.00 216,511.00 

รวมค่าใช้จ่าย 525,198,231.14 441,796,317.81 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 91,105,757.85 67,727,159.51 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 15 17,637,317.39 13,146,156.38 

กําไรสําหรับงวด 73,468,440.46 54,581,003.13 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

บริษัท สหมิตรเครื่องกล จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

บาท
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2561 2560

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :-

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

- สุทธิจากภาษีเงินได้ -                 (3,955,788.80)

-                 (3,955,788.80)

รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่ในภายหลังเข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน

กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม

ของเงินลงทุนเผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้ 580,870.59 781,052.77

580,870.59 781,052.77

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด 580,870.59 (3,174,736.03)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 74,049,311.05    51,406,267.10     

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น) 18 0.14 0.10 

บริษัท สหมิตรเครื่องกล จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

บาท

หมายเหตุ

 

 

 

 

 

 

  



ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน ส่วนเกิน รวม

ที่ออกและ มูลค่าหุ้น มูลค่าหุ้น จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร ส่วนเกินทุนจาก กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้น รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น

ชําระแล้ว สามัญ ทุนซื้อคืน - สํารองตาม การตีราคาที่ดิน จริงจากการเปลี่ยนแปลง

กฎหมาย ในมูลค่ายุติธรรมของ

เงินลงทุนเผื่อขาย

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 530,000,000.00    262,262,300.00    12,951,122.72      55,000,000.00      1,204,248,188.38 123,819,553.60     686,332.21 124,505,885.81   2,188,967,496.91 

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                -                -                -                73,468,440.46      -                580,870.59 580,870.59 74,049,311.05      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 530,000,000.00    262,262,300.00    12,951,122.72      55,000,000.00      1,277,716,628.84 123,819,553.60     1,267,202.80 125,086,756.40   2,263,016,807.96  

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 530,000,000.00    262,262,300.00    12,951,122.72      55,000,000.00      1,135,353,297.65 123,819,553.60     51,050.84 123,870,604.44   2,119,437,324.81 

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                -                -                -                50,625,214.33      -                781,052.77 781,052.77 51,406,267.10      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 530,000,000.00    262,262,300.00    12,951,122.72      55,000,000.00      1,185,978,511.98 123,819,553.60     832,103.61 124,651,657.21   2,170,843,591.91  

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท สหมิตรเครื่องกล จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

บาท

กําไรสะสม องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
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2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสําหรับงวด 145,892,185.80 109,941,814.64    

รายการปรับปรุงกระทบกําไรสําหรับงวดเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

จากกิจกรรมดําเนินงาน

ค่าเสื่อมราคา 32,852,449.79 35,817,641.78      

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) (467,775.88) 1,108,979.29        

หนี้สูญ 301,413.84 342,393.45            

(กําไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว (774,810.31) (607,488.27)

(กําไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร (611,130.11) (1,051,649.71)

(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (22,019.49) 923,900.18            

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 2,226,291.00 2,025,712.00        

เงินปันผลรับ (4,376,102.73) (4,383,002.73)

ดอกเบี้ยรับ (51,252.29) (102,620.78)

ดอกเบี้ยจ่าย 504,294.00 434,670.79            

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 33,352,486.96 24,817,952.05      

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง

ในสินทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน 208,826,030.58 169,268,302.69    

สินทรัพย์จากการดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (22,982,862.46) (22,495,783.25)

สินค้าคงเหลือ 34,742,470.63 (95,772,047.55)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 2,197,522.45 1,566,288.74        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 16,318.84 56,468.84              

บริษัท สหมิตรเครื่องกล จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

บาท
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2561 2560

หนี้สินจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เจ้าหนี้การค้า (73,372,908.80) 4,889,011.28 

เจ้าหนี้อื่น 11,464,210.22      10,046,481.29      

เงินรับล่วงหน้า 2,690,946.03        48,454.12 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (2,975,941.69) (7,179,642.91)

เงินสดรับจากการดําเนินงาน 160,605,785.80    60,427,533.25      

จ่ายภาษีเงินได้ (31,191,343.86) (22,902,465.84)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 129,414,441.94 37,525,067.41 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว (110,000,000.00) (25,372,956.05)

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว 140,444,853.78 145,259,730.78 

เงินฝากประจําธนาคารที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น (5,646.19) (5,977.13)

เงินปันผลรับจากเงินลงทุน 4,376,102.73 4,383,002.73 

เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร (28,622,448.63) (47,158,143.30)

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร 941,401.51 1,249,271.02        

เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ 51,252.29              102,620.78            

เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมลงทุน 7,185,515.49 78,457,548.83 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เพิ่มขึ้น (ลดลง) (16,072,278.75) 5,629.09 

เงินสดจ่ายเงินปันผล (116,600,000.00) (95,400,000.00)

เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย -                   (1,648.79)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (132,672,278.75) (95,396,019.70)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ 3,927,678.68 20,586,596.54 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นงวด 21,503,443.51      16,058,824.40      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นงวด 25,431,122.19      36,645,420.94      

บริษัท สหมิตรเครื่องกล จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
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บริษัท สหมิตรเคร่ืองกล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

วนัที ่31 มีนาคม 2561 

 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

 (ก) ภูมิลาํเนาและสถานะทางกฎหมายของบริษทั 

   บริษทั สหมิตรเคร่ืองกล จาํกดั (มหาชน) ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัตามกฎหมาย

ไทยเม่ือวนัท่ี 7 มิถุนายน 2516 และจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดัพ.ศ.2535 กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 21 

พฤศจิกายน 2537 โดยมีท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่อยูเ่ลขท่ี 42, 48 ซอยโชคชยัจงจาํเริญ 

ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพางเขตยานนาวากรุงเทพมหานคร 10120 

 (ข) ลกัษณะการดาํเนินงานและกิจกรรมหลกั 

 บริษทัดาํเนินธุรกิจนาํเขา้สินคา้มาจาํหน่ายโดยแบ่งเป็นกลุ่มจาํหน่ายเหล็กแข็ง

สําหรับทาํเคร่ืองมืออุปกรณ์อะไหล่แม่พิมพ์และบริการชุบเหล็กแข็งกลุ่มจําหน่าย

เคร่ืองจักรในการทาํแม่พิมพ์และเคร่ืองจักรอุปกรณ์อ่ืน ๆ กลุ่มจาํหน่ายผลิตภัณฑ์

กระดาษเยือ่กระดาษเคมีและเคร่ืองจกัรในอุตสาหกรรมกระดาษกลุ่มจาํหน่ายเคร่ืองจกัร

และอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมไมเ้ฟอร์นิเจอร์และใบมีดอุตสาหกรรม และกลุ่มผลิตภณัฑ์

ไฟฟ้า 
 

2. หลกัเกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาลและนโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

 2.1 หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

    งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
กฎหมายกาํหนดตามพระราชบญัญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยได้ถือปฏิบติัตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการแสดงรายการได้ทาํข้ึนตามแบบกาํหนด

รายการยอ่ท่ีตอ้งมีในงบการเงินสาํหรับบริษทัมหาชนจาํกดั ท่ีกาํหนดโดยประกาศกรม
พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 

2543 

  งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผย
เป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัใชเ้ป็นทางการ

ตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินระหว่างกาลฉบับ
ภาษาไทยดงักล่าว 
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 2.2 การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

 บริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขายเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนยัสาํคญั

ของความเป็นเจา้ของสินคา้ใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ 

  บริษทัรับรู้รายไดค่้าบริการเม่ืองานเสร็จและออกใบแจง้หน้ี 

 บริษทัรับรู้รายไดจ้ากการบริการดูแลรักษาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ตามระยะเวลา 

ตามงวดการใหบ้ริการในสญัญาตามเกณฑค์งคา้ง 

  บริษทัรับรู้รายไดจ้ากงานโครงการตามขั้นความสาํเร็จของงาน 

บริษทัรับรู้รายไดอ่ื้นและค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 

 

 2.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ยเงินสดในมือและเงินฝากสถาบนั

การเงินเฉพาะส่วนท่ีมีอายไุม่เกิน 3 เดือนโดยไม่รวมเงินฝากท่ีติดภาระคํ้าประกนั 
 
 2.4 เงินลงทุน 

  เงินลงทุนชั่วคราว เป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม  

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์บันทึกเป็นรายการต่างหากใน 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 

  มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยต์ราสารทุนในความตอ้งการของตลาดคาํนวณจาก

ราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ วนัส้ินทาํการสุดทา้ยของงวด ส่วนมูลค่ายุติธรรมของตราสาร

หน้ีในความตอ้งการของตลาดคาํนวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคม

ตลาดตราสารหน้ีไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

ของหน่วยลงทุน 

   เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป 

แสดงดว้ยวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี)  

   การจาํหน่ายเงินลงทุน บริษทับนัทึกผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบั

ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยบริษทัใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วง

นํ้าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน 
 
 2.5 ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 

   บริษทัตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามจาํนวนหน้ีท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บจากลูกหน้ี

ไม่ไดท้ั้งน้ีโดยการประมาณจากประสบการณ์ในการเรียกเก็บหน้ีในอดีตควบคู่กบัการ

วิเคราะห์ฐานะปัจจุบนัของลูกหน้ี 
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 2.6 สินคา้คงเหลือ 

 สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่า

กวา่ ราคาทุนของสินคา้คาํนวณโดยวิธีดงัน้ี 

สินคา้สาํเร็จรูป โดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 

งานระหวา่งทาํ โดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 

 ตน้ทุนสินคา้คงเหลือ ประกอบดว้ย ตน้ทุนทั้งหมดในการซ้ือ และตน้ทุนแปลง

สภาพรวมการปันส่วนของค่าใชจ่้ายการผลิตคงท่ีอยา่งเหมาะสม โดยคาํนึงถึงระดบักาํลงั

การผลิตตามปกติ 

 ตน้ทุนในการซ้ือ ประกอบดว้ย ราคาซ้ือและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินคา้

นั้น เช่น อากรขาเขา้ ค่าขนส่ง และตน้ทุนอ่ืน ๆ ซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าซ่ึง

สินคา้ และหกัดว้ยส่วนลดการคา้และเงินท่ีไดรั้บคืนจากการซ้ือสินคา้ 

   บริษัทบันทึกค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า โดยพิจารณาสินค้าท่ีมีการ

เคล่ือนไหวชา้ทุกส้ินงวดบญัชี 

 

 2.7 ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

   ท่ีดินแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมตามราคาประเมินซ่ึงผูป้ระเมินอิสระภายนอกได้

ประมาณการไว้ และบริษัทมีนโยบายท่ีจะทบทวนมูลค่าของสินทรัพย์ท่ีประเมิน 

ราคาทุก ๆ 5 ปี 

   อาคารและอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหลงัหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผือ่การ

ดอ้ยค่า (ถา้มี) 

   ราคาทุนรับรู้เม่ือเร่ิมแรกท่ีไดสิ้นทรัพยม์ารวมถึงตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบั

การจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพยอ์ยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ได้ตามวตัถุประสงค์

รวมทั้งตน้ทุนในการร้ือถอน ขนยา้ย และการบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยซ่ึ์งเป็นภาระ

ผกูพนัของกิจการ (ถา้มี) 

   ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากราคาทุนหักมูลค่าคงเหลือของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรง

ตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณดงัต่อไปน้ี :- 

 จาํนวนปี 

อาคาร 20 

ส่วนปรับปรุง 10 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5-15 

เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์สาํนกังาน 3-5 

ยานพาหนะ 5 

   การกาํหนดค่าเส่ือมราคาบริษทัจะพิจารณาส่วนประกอบแต่ละส่วนแยกต่างหาก

จากกนัเม่ือส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีสาระสาํคญั 
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   ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณการดาํเนินงาน 

   บริษัทมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ อายุการให้ประโยชน์ของ

สินทรัพยแ์ละวิธีการคิดค่าเส่ือมราคาอยา่งนอ้ยทุกส้ินปี 

  ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใชใ้นการจดัหาหรือก่อสร้างสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะ

เวลานานในการทาํให้อยู่ในสภาพพร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของ

สินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพยน์ั้นจะอยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามประสงค ์ ส่วนตน้ทุน

การกูย้มือ่ืนถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้มื ประกอบดว้ย ดอกเบ้ีย

และตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น 

 

 2.8 ตน้ทุนการเพาะปลูกตน้ยางพารา 

 ตน้ทุนการเพาะปลูกตน้ยางพารา แสดงตามราคาทุนหลงัหักค่าตดัจาํหน่ายสะสม 

ค่าตดัจาํหน่ายของตน้ทุนการเพาะปลูกตน้ยางพารา คาํนวณจากราคาทุนของตน้ทุน

ยางพาราในส่วนท่ีเก็บเก่ียวได้แล้ว โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ผลประโยชน์

โดยประมาณ 15 ปี 

 ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเพาะปลูกตน้ยางพารา ซ่อมและปลูกสวนยางเพิ่มเติมใน

พื้นท่ีท่ีมีการเกบ็เก่ียวแลว้จะถือเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จทั้งจาํนวน 

 ไม่มีการตดัจาํหน่ายสาํหรับตน้ทุนการเพาะปลูกตน้ยางพาราท่ียงัไม่พร้อมเกบ็เก่ียว 
 

 2.9 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

   บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันหมายถึงบุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุม

บริษทัถูกควบคุมโดยบริษทัไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางออ้มหรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุม

เดียวกนักบับริษทัรวมถึงบริษทัท่ีทาํหนา้ท่ีถือหุน้บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีเป็นบริษทัยอ่ย

ในเครือเดียวกนันอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วม

และบุคคลซ่ึงถือหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มและมีอิทธิพลอยา่งเป็น

สาระสาํคญักบับริษทัผูบ้ริหารสาํคญักรรมการหรือพนกังานของบริษทัตลอดทั้งสมาชิก

ในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าวและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น 

  ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั

แต่ละรายการบริษทัคาํนึงถึงเน้ือหาของความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 
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 2.10 การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

     บริษทัไดส้อบทานการดอ้ยค่าของท่ีดินอาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยอ่ื์น ๆ 

เม่ือมีเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ท่ีเป็นขอ้บ่งช้ีว่ามูลค่าตามบญัชี

ของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน บริษทัจะรับรู้รายการขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่าเป็นค่าใช้จ่ายของงวดในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและจะบนัทึกกลบัรายการ

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์เ ม่ือมีเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงของ

สถานการณ์ท่ีเป็นขอ้บ่งช้ีว่าการลดมูลค่าดงักล่าวไม่มีอยู่อีกต่อไป หรือยงัคงมีอยู่แต่

เป็นไปในทางท่ีลดลง โดยบนัทึกในบญัชีรายไดอ่ื้น 

 

 2.11 รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

   รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตรา

แลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเป็นตัวเงินและเป็นเงินตรา

ต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงานไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น

ยกเวน้กรณีท่ีบริษทัป้องกนัความเส่ียงใหก้บัรายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศโดยการทาํ

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้บริษทัจะแปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ี

ระบุไวใ้นสัญญาล่วงหน้านั้นกาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าในอตัราแลกเปล่ียน

บนัทึกเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายของงวดปัจจุบนั 

 

 2.12 ประมาณการหน้ีสิน 

     การประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ในงบการเงินเม่ือบริษทัมีภาระหน้ีสินตามกฎหมาย 

หรือความเป็นไปไดท่ี้จะก่อให้เกิดภาระหน้ีสินจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในอดีต และมีความ

เป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีจะตอ้งจ่ายชาํระหน้ีตามภาระหน้ีสินดงักล่าว และจาํนวนภาระ

หน้ีสินดงักล่าวสามารถประมาณจาํนวนเงินไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือในกรณีท่ีผลกระทบดงักล่าว

มีสาระสําคญั ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตจะถูกคิดลดให้เป็นมูลค่า

ปัจจุบนั โดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนหักภาษีเงินไดเ้พื่อสะทอ้นถึงมูลค่าท่ีอาจ

ประเมินไดต้ามสถานการณ์ตลาดปัจจุบนัตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน 

 

 2.13 หุน้ทุนซ้ือคืน 

หุน้ทุนซ้ือคืนแสดงมูลค่าในงบการเงินดว้ยราคาทุนเป็นรายการหกัจากส่วนของผู ้

ถือหุน้ทั้งหมดหากราคาขายของหุน้ทุนซ้ือคืนสูงกวา่ราคาซ้ือของหุน้ทุนซ้ือคืน บริษทัจะ

รับรู้ผลต่างเขา้บญัชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซ้ือคืนและหากราคาขายของหุ้นทุนซ้ือคืนตํ่า

กว่าราคาซ้ือของหุน้ทุนซ้ือคืนบริษทัจะนาํผลต่างหกัจากส่วนเกินมูลค่าหุน้ทุนซ้ือคืนให้

หมดไปก่อน แลว้จึงนาํผลต่างท่ีเหลืออยูไ่ปหกัจากบญัชีกาํไรสะสม 
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 2.14 ภาษีเงินได ้

  ภาษีเงินได ้ประกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
 
  ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 

บริษัทบันทึกภาษีเงินได้ตามจาํนวนท่ีจะต้องจ่ายคาํนวณตามหลักเกณฑ์แห่ง

ประมวลรัษฎากรในอตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 20 ของกาํไรก่อนภาษีเงินไดห้ลงัจากปรับปรุง

บวกกลบัดว้ยค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ซ่ึงไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายในการคาํนวณภาษีและหกัออก

ดว้ยรายการท่ีไดรั้บยกเวน้หรือไม่ถือเป็นรายไดใ้นการคาํนวณภาษี ซ่ึงรวมถึงการไดรั้บ

ยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกาํไรท่ีได้รับจากการประกอบกิจการท่ีได้รับการ

ส่งเสริมการลงทุน 
 
  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะคาํนวณข้ึนจากผลแตกต่าง

ชัว่คราวระหว่างมูลค่าตามบญัชีกบัฐานภาษีของสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น ณ วนัส้ินรอบ

ระยะเวลารายงาน รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดั

บญัชีจะถูกรับรู้เป็นรายไดภ้าษีเงินไดร้อการตดับญัชีหรือค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้อการตดั

บญัชีโดยจะรับรู้ในกาํไรขาดทุน เวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วน

ของผูถื้อหุน้หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

เม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีจากการดาํเนินงานใน

อนาคตเพียงพอท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาใชป้ระโยชน์ได ้และผล

แตกต่างชั่วคราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการจะถูกรับรู้เป็นหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดั

บญัชี 

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีถูกวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีเงิน

ไดส้าํหรับงวดท่ีบริษทัคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

หรือจะจ่ายชาํระหน้ีสินภาษีเงินได ้โดยใชอ้ตัราภาษีและกฎหมายภาษีอากรท่ีมีผลบงัคบั

ใช้อยู่หรือท่ีคาดได้ค่อนขา้งแน่นอนว่าจะมีผลบังคบัใช้ภายในส้ินรอบระยะเวลาท่ี

รายงาน 

 ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการ

ตดับญัชีจะถูกทบทวนและปรับลดมูลค่า เม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าบริษทัจะ

ไม่มีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอต่อการนําสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี

ทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ได ้

 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะหัก

กลบกนัไดก้็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายและภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงาน

จดัเกบ็ภาษีหน่วยงานเดียวกนั 
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  2.15 การใชป้ระมาณการทางบญัชี 

   ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฝ่าย

บริหารตอ้งใชก้ารประมาณและตั้งขอ้สมมติฐานหลายประการซ่ึงมีผลกระทบต่อจาํนวน

เงินท่ีเก่ียวกับรายได้ค่าใช้จ่ายสินทรัพย์และหน้ีสินและการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับ

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ี

ประมาณไว ้
 
 2.16 ผลประโยชน์พนกังาน 

  ผลประโยชน์ระยะสั้น 

   บริษทัรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนัส ค่านายหน้า ค่าสวสัดิการ เงินสมทบกองทุน

ประกนัสงัคม และกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 
 
  ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการสมทบเงิน) 

   บริษทัและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ี

พนักงานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุน

สาํรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทั เงินท่ีบริษทัจ่ายสมทบกองทุนสาํรอง

เล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 
 
  ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการผลประโยชน์) 

   บริษทัมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตาม

กฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษทัถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออก

จากงานสาํหรับพนกังาน  

   บริษทัคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน 

โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดย

ผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้าํการประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

ซ่ึงหลกัการประมาณการดังกล่าวตอ้งใช้ขอ้สมมติเก่ียวกับอตัราคิดลด อตัราการข้ึน

เงินเดือนในอนาคต อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน อตัราการมรณะและอตัรา

เงินเฟ้อ 

   ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

(Actuarial gains and losses) สาํหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของ

พนกังานจะรับรู้ทนัทีในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 

 

 

 

 

 
 

  



76 

 

 2.17 การใชดุ้ลยพนิิจและประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั 

   ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหาร

จาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้

ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบ

การเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจ

แตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีสาํคญัมี

ดงัน้ี 

   

  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ี 

   ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลย

พินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึง

ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยู่ใน

ขณะนั้น เป็นตน้ 

 

  ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 

   ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลย

พินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากสินคา้คงเหลือนั้นโดยค่าเผื่อ

การลดลงของมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บพิจารณาจากราคาท่ีคาดว่าจะขายไดต้ามปกติของ

ธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายสินค้านั้ นและค่าเผื่อสําหรับสินค้าเก่าล้าสมัย

เคล่ือนไหวช้าหรือเส่ือมคุณภาพพิจารณาจากอายุโดยประมาณของสินคา้แต่ละชนิด

จาํนวนค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือท่ีประมาณไดเ้ม่ือนาํมาเปรียบเทียบกบั

จาํนวนเดิมท่ีมีในบญัชีค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือทั้งท่ีลดลงและเพิ่มข้ึนจะ

แสดงเป็นค่าใชจ่้ายภายใตห้วัขอ้ตน้ทุนขายและบริการในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

   ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการ

ประมาณอายกุารให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ 

และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลง

เกิดข้ึน 

   นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจําเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะ

ไดรั้บคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลย

พินิจท่ีเก่ียวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับ

สินทรัพยน์ั้น 
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  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

   บริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้

หกัภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมีกาํไรทาง

ภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการ

น้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการว่าควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั

บญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตใน

แต่ละช่วงเวลา 

 

  ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานตามโครงการผลประโยชน์  

   หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานประมาณข้ึนตาม

หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น 

เช่น อัตราคิดลด อัตราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการ

เปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

 

3. มาตรฐานการบัญชีทีมี่ผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

  บริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง 2560 ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพ

บญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มา

ถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้

เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทั  
  
4. รายการบัญชีกบับุคคลหรือบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั 

   บริษทัมีรายการบญัชีกบับุคคลหรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัสินทรัพยห์น้ีสินรายไดต้น้ทุน

และค่าใชจ่้ายส่วนหน่ึงของบริษทัเกิดข้ึนจากรายการกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวบริษทั

เหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกันโดยการมีผูถ้ือหุ ้นบางส่วนและหรือกรรมการร่วมกนัผลของรายการ

ดงักล่าวซ่ึงเป็นรายการปกติธุรกิจไดร้วมไวใ้นงบการเงินน้ีตามมูลฐานที่ตกลงร่วมกนัโดย

บริษทัและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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   รายการบญัชีท่ีมีสาระสําคญัระหว่างบริษทักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงไดร้วมไวใ้นงบ

การเงินระหวา่งกาลสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560มีดงัน้ี 
   บาท 

 เกณฑก์าํหนดราคา  2561  2560 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั      

รายการขาย      

 บริษทัเค.เอส.โมลดพ์าร์ทจาํกดั (มีกรรมการร่วมกนั) ราคาตลาด  26,321,323.14  4,577,289.62 

 บริษทัเหรียญทองวิทยาจาํกดั (มีกรรมการร่วมกนั) ราคาตลาด  65,076.00  108,460.00 

 บริษทันํ้ าตาลขอนแก่นจาํกดั(มหาชน) (มีกรรมการร่วมกนั) ราคาตลาด  2,803,756.51  1,762,017.51 

 บริษทั ฮัว่ก่ีเปเปอร์ จาํกดั (มีกรรมการร่วมกนั) ราคาตลาด  261,390.00  415,025.00 

รายการซ้ือ      

 บริษทัเค.เอส.โมลดพ์าร์ทจาํกดั (มีกรรมการร่วมกนั) ราคาตลาด  24,052,369.54  21,082,341.10 

 บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั (มีกรรมการร่วมกนั) ราคาตลาด  764,164.53  583,918.46 
    
  ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ท่ีมีสาระสาํคญัมีดงัน้ี 

 

 บาท 

 ณ วนัท่ี 31 

มีนาคม 2561 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 

ลูกหน้ีการคา้บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    

  บริษทัเค.เอสโมลดพ์าร์ทจาํกดั 28,163,815.77  9,722,457.82 

  บริษทั เหรียญทองวิทยา จาํกดั 23,210.44  - 

  บริษทันํ้าตาลขอนแก่นจาํกดั (มหาชน) 3,000,019.47  1,188,686.01 

  บริษทั ฮัว่ก่ีเปเปอร์ จาํกดั  83,460.00  113,318.35 

เจา้หน้ีการคา้บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    

  บริษทัเค.เอสโมลดพ์าร์ทจาํกดั 17,383,314.73  21,735,650.15 

  บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 536,525.88  396,536.43 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่ผูบ้ริหารของบริษัท ประกอบด้วย

 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินได้แก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวข้องรวมไปถึง

ผลประโยชน์ตอบ แทนในรูปอ่ืน ทั้ งน้ีผูบ้ริหารของบริษัทหมายถึงบุคคลท่ีกําหนดตาม

กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ ตลาดหลกัทรัพย ์
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ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

 บาท 

 2561  2560 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร    

ผลประโยชน์ระยะสั้น 7,188,420.00  6,837,420.00 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 139,487.00  123,776.00 

  รวม 7,327,907.00  6,961,196.00 
 
5. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย :-  

 บาท 

 ณ วนัท่ี 31 

มีนาคม 2561 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 

เงินสดในมือ 312,888.21  387,399.53 

เงินฝากกระแสรายวนั 30,635,023.65  14,767,307.53 

เงินฝากออมทรัพย ์ 4,331,547.80  6,348,736.45 

 รวม 35,279,459.66  21,503,443.51 

   

เงินฝากออมทรัพยด์งักล่าวขา้งตน้ไดรั้บดอกเบ้ียในอตัราลอยตวัตามอตัราท่ีธนาคารกาํหนด 
 
6. เงินลงทุนช่ัวคราว 

  เงินลงทุนชัว่คราว ประกอบดว้ย :-  

 บาท 

 ณ วนัท่ี 31 

มีนาคม 2561 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย    

 หน่วยลงทุน  - กองทุนเปิดตราสารหน้ี 257,217,152.31  217,217,152.31 

 ตราสารทุน 543,397.27  928,384.15 

  รวม 257,760,549.58  218,145,536.46 

บวก กาํไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการ    

  เปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 1,584,003.50  857,915.26 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - ตามมูลค่ายติุธรรม 259,344,553.08  219,003,451.72 
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7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่  

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ประกอบดว้ย :- 

 บาท 

 ณ วนัท่ี 31 

มีนาคม 2561 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 

ลูกหน้ีการคา้-แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระ    

 -ในประเทศ    

 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 295,493,498.47  263,775,737.35 

 คา้งชาํระ:    

  นอ้ยกวา่ 3 เดือน 201,967,064.82  206,905,556.99 

  มากกวา่ 3 - 6 เดือน 22,615,413.62  13,821,523.28 

  มากกวา่ 6 - 12 เดือน 5,531,158.94  4,814,784.75 

  มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 9,999,842.92  12,043,008.04 

 รวม 535,606,978.77  501,360,610.41 

 - ต่างประเทศ    

 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 6,507,633.70  10,111,805.29 

 คา้งชาํระ:    

  นอ้ยกวา่ 3 เดือน 2,103,320.78  - 

 รวม 8,610,954.48  10,111,805.29 

รวมลูกหน้ีการคา้ 544,217,933.25  511,472,415.70 

หกัค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (9,179,707.09)  (9,713,588.92) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 535,038,226.16  501,758,826.78 

ลูกหน้ีอ่ืน    

 - เงินทดรองจ่ายอ่ืน 4,487,612.23  1,217,837.80 

 - ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 1,791,978.63  1,430,645.14 

 - เงินมดัจาํค่าสินคา้ 26,074,135.51  18,507,604.91 

  รวม 32,353,726.37  21,156,087.85 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 567,391,952.53  522,914,914.63 
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญมีรายการ

เคล่ือนไหว ดงัน้ี 

 บาท 

 ณ วนัท่ี 31 

มีนาคม 2561 

(งวดสามเดือน) 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 

(งวดปี) 

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ    

 ตน้งวด 9,713,588.92  7,367,756.73 

 รายการเพิ่ม (ลด) ในระหวา่งงวด (271,279.03)  2,942,590.99 

 ตดัหน้ีสูญในระหวา่งงวด (262,602.80)  (596,758.80) 

 ปลายงวด 9,179,707.09  9,713,588.92 

 

  ณวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีลูกหน้ีจากการขายผอ่น

ชาํระไม่เกิน 12 เดือน เป็นจาํนวนเงินรวม 11.14 ลา้นบาทและ 13.22 ลา้นบาทตามลาํดบัซ่ึงจดั

ประเภทอายลูุกหน้ีดงักล่าวไวใ้นลูกหน้ีการคา้ -ในประเทศท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระทั้งจาํนวน 

 

8. สินค้าคงเหลอื 

  สินคา้คงเหลือ ประกอบดว้ย :- 

 บาท 

 ณ วนัท่ี 31 

มีนาคม 2561 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 

สินคา้คงเหลือ 851,737,513.24  818,941,892.82 

งานระหวา่งทาํ 7,392,481.91  10,029,007.31 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลือง 29,307,405.36  28,544,345.81 

สินคา้ระหวา่งทาง 68,987,811.44  133,974,633.63 

 รวม 957,425,211.95  991,489,879.57 

หกัค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้ (7,300,000.00)  (7,300,000.00) 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 950,125,211.95  984,189,879.57 
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9. เงินลงทุนทัว่ไป 

เงินลงทุนทัว่ไป ประกอบดว้ย :- 
        วิธีราคาทุน (บาท) 

เงินลงทุนในตราสารทุน; 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

  

ประเภทธุรกิจ 

 ทุนชาํระแลว้ 

(บาท) 

 สดัส่วนอตัราร้อยละ 

ของการถือหุน้ลงทุน 

 ณ วนัท่ี 31 

มีนาคม 2561 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 

บริษทั เค.เอสโมลดพ์าร์ทจาํกดั  ขาย/ผลิตช้ินส่วนแม่พิมพ ์

เขม็กระทุง้ และกิจการชุบแขง็ 

  

116,519,000.00 

  

10.93 

  

57,407,130.63 

  

57,407,130.63 

  รวม        57,407,130.63  57,407,130.63 

  เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 บริษทัไดท้าํสัญญาซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั เค.เอสโมลด์

พาร์ท จาํกดั กบับริษทัแห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่น จาํนวน 127,300 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 450 บาท เป็น

จาํนวนเงิน 57.41 ลา้นบาท (รวมค่าใชจ่้ายในการซ้ือหุน้จาํนวนเงิน 0.12 ลา้นบาท)  
 

10. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์  

   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบดว้ย :- 

 10.1 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพือ่การดาํเนินงาน ประกอบดว้ย :- 
 บาท 

 ยอดตามบญัชี   จาํนวนท่ีเพ่ิมข้ึน  จาํนวนท่ีลดลง  โอนเขา้  ยอดตามบญัชี  

 ณ วนัท่ี 31      (โอนออก)  ณ วนัท่ี 31 

 ธนัวาคม 2560        มีนาคม 2561 

ราคาประเมิน          

ท่ีดินและส่วนปรับปรุง          

 - ราคาทุนเดิม 236,495,172.79  -  -  -  236,495,172.79 

 - ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน 154,774,442.00  -  -  -  154,774,442.00 

 - ขาดทุนจากการตีราคาท่ีดิน (20,063,224.68)  -  -  -  (20,063,224.68) 

รวมท่ีดินและส่วนปรับปรุง - ราคาประเมิน 371,206,390.11  -  -  -  371,206,390.11 

ราคาทุน          

อาคารและส่วนปรับปรุง 308,186,221.64  461,000.00  -  256,760.00  308,903,981.64 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 659,788,577.75  1,127,469.53  (49,200.00)  482,000.00  661,348,847.28 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สาํนกังาน 48,576,543.11  364,357.94  (234,527.10)  40,526.00  48,746,899.95 

ยานพาหนะ 116,031,088.92  -  (628,500.00)  -  115,402,588.92 

สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 964,078.08  2,548,286.00  -  (779,286.00)  2,733,078.08 

รวมอาคารและอุปกรณ์ - ราคาทุน 1,133,546,509.50  4,501,113.47  (912,227.10)  -  1,137,135,395.87 

  รวม 1,504,752,899.61        1,508,341,785.98 

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม          

อาคารและส่วนปรับปรุง 218,859,098.35  2,464,002.22  -  -  221,323,100.57 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 428,021,955.97  10,436,945.55  (24,297.98)  -  438,434,603.54 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สาํนกังาน 41,652,356.72  815,085.31  (134,904.67)  -  42,332,537.36 

ยานพาหนะ 94,315,284.59  2,686,540.50  (628,499.00)  -  96,373,326.09 

  รวม 782,848,695.63  16,402,573.58  (787,701.65)  -  798,463,567.56 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 721,904,203.98        709,878,218.42 
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   บาท 

 ยอดตามบญัชี   จาํนวนท่ีเพ่ิมข้ึน  จาํนวนท่ีลดลง  โอนเขา้  ยอดตามบญัชี  

 ณ วนัท่ี 31      (โอนออก)  ณ วนัท่ี 31 

 ธนัวาคม 2559        ธนัวาคม 2560 

ราคาประเมิน          

ท่ีดินและส่วนปรับปรุง          

 - ราคาทุนเดิม 208,495,172.79  28,000,000.00  -  -  236,495,172.79 

 - ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน 154,774,442.00  -  -  -  154,774,442.00 

 - ขาดทุนจากการตีราคาท่ีดิน (20,063,224.68)  -  -  -  (20,063,224.68) 

รวมท่ีดินและส่วนปรับปรุง - ราคาประเมิน 343,206,390.11  28,000,000.00  -  -  371,206,390.11 

ราคาทุน          

อาคารและส่วนปรับปรุง 307,788,281.37  302,940.27  -  95,000.00  308,186,221.64 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 646,655,969.46  3,898,038.71  (4,510,036.02)  13,744,605.60  659,788,577.75 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สาํนกังาน 46,670,319.17  3,123,239.64  (1,217,015.70)  -  48,576,543.11 

ยานพาหนะ 110,964,761.83  8,999,429.90  (3,933,102.81)  -  116,031,088.92 

สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 972,707.42  13,830,976.26  -  (13,839,605.60)  964,078.08 

รวมอาคารและอุปกรณ์ - ราคาทุน 1,113,052,039.25  30,154,624.78  (9,660,154.53)  -  1,133,546,509.50 

  รวม 1,456,258,429.36        1,504,752,899.61 

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม          

อาคารและส่วนปรับปรุง 207,570,925.99  11,288,172.36  -  -  218,859,098.35 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 389,004,386.67  43,470,615.31  (4,453,046.01)  -  428,021,955.97 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สาํนกังาน 39,353,534.36  3,375,133.76  (1,076,311.40)  -  41,652,356.72 

ยานพาหนะ 86,377,840.23  11,870,539.17  (3,933,094.81)  -  94,315,284.59 

  รวม 722,306,687.25  70,004,460.60  (9,462,452.22)  -  782,848,695.63 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 733,951,742.11        721,904,203.98 
 

   

  ในเดือนธันวาคม 2558 บริษัทได้มีการประเมินราคาท่ีดินใหม่ทุกแปลง โดย

ผูเ้ช่ียวชาญประเมินราคาอิสระ และได้ปรับปรุงผลของการตีราคาท่ีดินในงบการเงิน

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 แล้ว โดยมีส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน

เพิ่มข้ึนจาํนวน 68.85 ลา้นบาท (สุทธิจากภาษีเงินได ้55.08 ลา้นบาท) บนัทึกไวใ้นบญัชี 

“ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน” ซ่ึงแสดงไวภ้ายใต ้“ส่วนของผูถื้อหุ้น” ในงบแสดง

ฐานะการเงิน และมีขาดทุนจากการตีราคาท่ีดิน (สุทธิจากรายการโอนกลบัผลขาดทุนจาก

การตีราคาท่ีดิน) เพิ่มข้ึนจาํนวน 15.02 ลา้นบาท บนัทึกไวใ้นบญัชี “ขาดทุนจากการตี

ราคาท่ีดิน” ซ่ึงแสดงไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

  ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินท่ีเพิ่มข้ึนน้ี จะนาํไปจ่ายเงินปันผลไม่ได ้

  มูลค่ายุติธรรมของท่ีดินท่ีประเมินราคาโดยผูเ้ช่ียวชาญประเมินราคาอิสระได้

กาํหนดข้ึนตามวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดท่ีสะทอ้นถึงราคาซ้ือขายล่าสุดท่ีมีคุณสมบติั

ใกลเ้คียงกนั ซ่ึงถือเป็นการจดัลาํดบัชั้นของการวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 2 ตามท่ี

อธิบายไว้ในหมายเหตุขอ้ 21.5 
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีสินทรัพยท่ี์ตดัค่าเส่ือมราคา

หมดแลว้ แต่ยงัคงใชง้านอยู ่ดงัน้ี 

 บาท 

 ณ วนัท่ี 31 

มีนาคม 2561 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 

ราคาทุน    

อาคารและส่วนปรับปรุง 131,578,118.13  131,578,118.13 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 170,535,137.62  169,869,946.09 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สาํนกังาน 35,028,541.98  34,709,463.00 

ยานพาหนะ 60,925,514.72  61,554,014.72 

 รวม 398,067,312.45  397,711,541.94 

 

 10.2 ท่ีดินเพื่อการเพาะปลูกยางพารา ประกอบดว้ย :- 

 บาท 

 ณ วนัท่ี 31 

มีนาคม 2561 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 

ท่ีดินเพื่อการเพาะปลูกยางพารา - ราคาทุนเดิม 34,782,164.47  34,782,164.47 

หกัขาดทุนจากการตีราคาใหม่ (3,482,164.47)  (3,482,164.47) 

ท่ีดินเพื่อการเพาะปลูกยางพารา - ราคาประเมิน 31,300,000.00  31,300,000.00 

    

ตน้ทุนการเพาะปลูกตน้ยางพารา 2,158,440.06  2,166,554.40 

 

  บริษทัมีวตัถุประสงคท่ี์จะนาํท่ีดินดงักล่าวไปใชใ้นการปลูกตน้ยางพารา ในเดือน

ธนัวาคม 2558 บริษทัไดมี้การประเมินราคาท่ีดินใหม่ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 10.1 

มีผลทาํให้ผลขาดทุนจากการตีราคาใหม่ลดลง บริษทัไดโ้อนกลบัผลขาดทุนจากการตีราคา

ท่ีดินจาํนวน 10.43 ลา้นบาท (คงเหลือเป็นผลขาดทุนจากการตีราคาท่ีดิน 3.48 ลา้นบาท) 

บนัทึกสุทธิไวใ้นบญัชี “ขาดทุนจากการตีราคาท่ีดิน” ซ่ึงแสดงไวใ้นงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จ 

  ตน้ทุนการเพาะปลูกตน้ยางพารา ประกอบดว้ยค่าตน้ยางและค่าใชจ่้ายในการปลูก

ตน้ยางพารา ซ่ึงเกิดข้ึนก่อนท่ีตน้ยางพาราจะให้ผลผลิต ซ่ึงแสดงไวภ้ายใตบ้ญัชีสินทรัพย์

ไม่หมุนเวยีนอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงิน 
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11. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีและหนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

  การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการ

ตดับญัชี สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

 บาท 

 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหวา่งงวด  ยอดตามบญัชี 

 ณวนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2560 

 ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณวนัท่ี 31  

มีนาคม 2561 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

ลูกหน้ีการคา้ 1,942,717.78  (106,776.36)  -  1,835,941.42 

สินคา้คงเหลือ 1,460,000.00  -  -  1,460,000.00 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยถ์าวร 5,271,098.30  (50,056.37)  -  5,221,041.93 

ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการตีราคาท่ีดิน 4,709,077.83  -  -  4,709,077.83 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 6,528,110.00  273,059.40  -  6,801,169.40 

 รวม 19,911,003.91  116,226.67  -  20,027,230.58 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 171,583.05  -  145,217.65  316,800.70 

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการตีราคาท่ีดิน 30,954,888.40  -  -  30,954,888.40 

 รวม 31,126,471.45  -  145,217.65  31,271,689.10 

สุทธิ (11,215,467.54)      (11,244,458.52) 

 บาท 

 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหวา่งงวด  ยอดตามบญัชี 

 ณวนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2559 

 ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณวนัท่ี 31 

มีนาคม 2560 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

ลูกหน้ีการคา้ 1,473,551.35  240,174.89  -  1,713,726.24 

สินคา้คงเหลือ 1,460,000.00  -  -  1,460,000.00 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยถ์าวร 5,485,277.00  (52,811.19)  -  5,432,465.81 

ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการตีราคาท่ีดิน 4,709,077.83  -  -  4,709,077.83 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 4,616,569.20  245,874.40  988,947.20  5,851,390.80 

 รวม 17,744,475.38  433,238.10  988,947.20  19,166,660.68 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 12,762.71  -  195,263.19  208,025.90 

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการตีราคาท่ีดิน 30,954,888.40  -  -  30,954,888.40 

 รวม 30,967,651.11  -  195,263.19  31,162,914.30 

สุทธิ (13,223,175.73)      (11,996,253.62) 

 

\ 
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12. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 

  เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ประกอบดว้ย :- 

  บาท 

 ณ วนัท่ี 31 

มีนาคม 2561 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร  -  640,546.46 

เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท  9,679,193.65  17,157,932.67 

 รวม  9,679,193.65  17,798,479.13 

 

  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงิน

สินเช่ืออ่ืนกบัสถาบนัการเงินในประเทศหลายแห่งเป็นจาํนวนเงิน 1,665.00 ลา้นบาท และ 21.00 

ลา้นเหรียญสหรัฐฯ สําหรับเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารแห่งหน่ึงคํ้ าประกันโดยเงินฝากประจาํ

ธนาคาร จาํนวนเงิน 0.50 ลา้นบาท และวงเงินสินเช่ืออ่ืนไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัใด ๆ 

 

13. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

   ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน มีรายละเอียดดงัน้ี 

   งบแสดงฐานะการเงิน 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 

 บาท 

 2561  2560 

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 32,640,550.00  23,082,846.00 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 1,365,297.00  1,229,372.00 

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -  4,944,736.00 

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 34,005,847.00  29,256,954.00 
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ค่าใช้จ่ายทีรั่บรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

   สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 
    

 ข้อสมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณติศาสตร์ประกนัภัย 

 ร้อยละ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2561  2560 

อตัราคิดลด 3.09  3.09 

อตัราการข้ึนเงินเดือน 5.00  5.00 

 อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน  0.00 - 26.00 

(จาํแนกตามช่วงอาย)ุ 

 0.00 - 26.00 

(จาํแนกตามช่วงอาย)ุ 

 อตัราการมรณะ ร้อยละ 100 ของตาราง

มรณะไทย 

พ.ศ.2551 

 ร้อยละ 100 ของตาราง

มรณะไทย 

พ.ศ.2551 
   

   การวเิคราะห์ความอ่อนไหว 

   ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระ

ผกูพนั ผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 บาท 

 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเพิ่มข้ึน (ลดลง) 

 เพิ่มข้ึนร้อยละ 1  ลดลงร้อยละ 1 

อตัราคิดลด (1,034,382.75)  1,214,280.25 

อตัราการข้ึนเงินเดือน 1,380,095.00  (1,184,186.50) 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน  (1,117,698.75)  840,158.25 

อตัราการมรณะ 

 

95,632.75  (94,566.00) 

 

 

 บาท 

 2561  2560 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั    

 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 973,663.00  889,085.00 

 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 139,487.00  123,776.00 

 1,113,150.00  1,012,861.00 

ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 252,147.00  216,511.00 

  รวม 1,365,297.00  1,229,372.00 
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14. สํารองตามกฎหมาย 

  ตามบทบญัญติัของพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัตอ้งจดัสรรทุนสาํรอง

อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิจนกวา่ทุนสาํรองดงักล่าวจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 

ของทุนจดทะเบียน ทุนสาํรองตามกฎหมายน้ีจะนาํไปจ่ายเงินปันผลไม่ได ้

 

15. ค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 

  15.1  ส่วนประกอบหลกัของค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้

   สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

 บาท 

 2561  2560 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นกาํไรขาดทุน :    

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั :    

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวด 17,753,544.06  13,579,394.48 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :    

การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว    

 ท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกและท่ีกลบัรายการ (116,226.67)  (433,238.10) 

 รวม 17,637,317.39  13,146,156.38 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบของ 

 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน : 

 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :    

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั 

 

- 

  

(988,947.20) 

กาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการเปล่ียนแปลง    

 ในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผือ่ขาย 145,217.65  195,263.19 

 รวม 145,217.65  (793,684.01) 
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15.2 การกระทบยอดระหว่างจาํนวนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้และผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบั

อตัราภาษีท่ีใช ้

   สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

 บาท 

 2561  2560 

กาํไรทางบญัชีสาํหรับงวด 91,105,757.85  67,727,159.51 

อตัราภาษีท่ีใช ้ 20%  20% 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษีท่ีใช ้ 18,221,151.57  13,545,431.90 

รายการกระทบยอด    

ผลกระทบทางภาษีของค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถนาํมาหกัในการ 

 คาํนวณกาํไรทางภาษี 

   

- ค่าใชจ่้ายท่ีไม่อนุญาตใหถื้อเป็นรายจ่ายในการคาํนวณ

กาํไรทางภาษี 

 

206,985.37 

  

209,058.73 

ผลกระทบทางภาษีของรายไดห้รือกาํไรท่ีไม่ตอ้งนาํมาคาํนวณ

กาํไรทางภาษี 

   

- กาํไรของกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนท่ีไดรั้บยกเวน้ (364,056.69)  (530,049.34) 

- ค่าใชจ่้ายท่ีหกัเป็นรายจ่ายไดเ้พิ่มในทางภาษี (426,762.86)  (78,284.91) 

รวมรายการกระทบยอด (583,834.18)  (399,275.52) 

รวมค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 17,637,317.39  13,146,156.38 

 

  15.3 การกระทบยอดระหวา่งอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ียและอตัราภาษีท่ีใช ้

   สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

 2561  2560 

 จาํนวนภาษี 

(บาท) 

 อตัราภาษี  

(%) 

 จาํนวนภาษี 

(บาท) 

 อตัราภาษี  

(%) 

กาํไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวด 91,105,757.85    67,727,159.51   

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีใช ้ 18,221,151.57  20.00  13,545,431.90  20.00 

รายการกระทบยอด (583,834.18)  (0.64)  (399,275.52)  (0.59) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ีย 17,637,317.39  19.36  13,146,156.38  19.41 
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16. การบริหารจัดการทุน 

  วตัถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนท่ีสําคญัของบริษทัคือการจัดให้มีซ่ึงโครงสร้างทาง

การเงินท่ีเหมาะสมและการดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองเพื่อสร้าง

ผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน 

  ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมี

อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.16:1  และ 0.17:1 ตามลาํดบั 

 

17. เงินปันผล 

 สาํหรับปี 2560 

  เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 4/2560 มีมติอนุมติัใหบ้ริษทั

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดาํเนินงานในงวดหกเดือนแรกของปี 2560 ให้แก่ผูถื้อ

หุน้ในอตัราหุน้ละ 0.14 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 74.20 ลา้นบาท 

  และเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 มีมติอนุมติัให้

บริษทัจ่ายเงินปันผลประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.18 

บาท เป็นจาํนวน 95.40 ลา้นบาท  

  รวมจ่ายเงินปันผลในปี 2560 เป็นจาํนวนเงิน 169.60 ลา้นบาท 

 

18. กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

  กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสําหรับงวดดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวั

เฉล่ียท่ีถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ในระหวา่งงวด 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 31 มีนาคม 

 2561  2560 

กาํไรสาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั (บาท) 73,468,440.46  54,581,003.13 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) 530,000,000  530,000,000 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้) 0.14  0.10 
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19. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

  รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญั ดงัต่อไปน้ี 

 บาท 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 31 มีนาคม 

 2561  2560 

ค่าซ้ือสินคา้ 364,962,325.52  365,689,483.38 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้และงานระหวา่งทาํ 34,616,313.57  (45,284,955.34) 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 12,909,778.02  14,644,399.76 

ค่าใชจ่้ายพนกังาน 50,413,120.43  46,556,318.73 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 7,327,907.00  6,961,196.00 

ค่าเส่ือมราคา 16,402,573.58  17,722,452.25 

ค่าขนส่งและค่านํ้ามนัรถ 5,505,689.31  5,012,650.94 

 

20. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

  บริษทัและพนักงานของบริษทัไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ี

พนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัจ่ายสมทบให้ กองทุนสาํรองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยธนาคาร

กรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) และจะจ่ายใหพ้นกังานในกรณีท่ีลาออกจากงานตามระเบียบว่า

ดว้ยกองทุนสาํรองเล้ียงชีพของบริษทั สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 

2560 บริษทัไดจ่้ายเงินสมทบใหก้บักองทุนสาํรองเล้ียงชีพเป็นจาํนวนเงิน 0.32 ลา้นบาท และ 

0.28 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

21. เคร่ืองมือทางการเงิน 

 21.1 นโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 

  บริษทัมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียน และมี

ความเส่ียงจากการท่ีคู่สัญญาไม่ปฏิบติัตามสัญญา บริษทัไม่มีนโยบายประกอบธุรกรรม

ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินเพื่อการเกง็กาํไรหรือเพื่อการคา้ 

 

 21.2 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 

  ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียน้ีเกิดข้ึนจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาด

ในอนาคต ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั บริษทั

มีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย เน่ืองจากมีเงินฝาก เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมจาก

สถาบนัการเงิน 
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  เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินส่วนใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น บริษทัจึงไม่มี

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีเป็นสาระสาํคญั 

 ส่วนหน้ีสินทางการเงินของบริษทัส่วนใหญ่เป็นหน้ีสินระยะสั้น ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียปรับ

ข้ึนลงตามอตัราตลาด ฝ่ายบริหารเห็นว่าอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมเหมาะสมกบัสถานการณ์

ปัจจุบนั และคาดวา่จะไม่มีความผนัผวนดา้นอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มือยา่งเป็นสาระสาํคญั 

 

 21.3 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

  บริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการท่ีบริษทัมี

ธุรกรรมท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงบริษทัไดม้ีการทาํสัญญาป้องกนัความเส่ียงจาก

อตัราแลกเปล่ียนไว ้

 

  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัมีสัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือ

อยูส่ามารถสรุปไดด้งัน้ี 

สกลุเงิน  จาํนวนเงินตราต่างประเทศ 

(หลกัพนั) 

 จาํนวนเงินตามสัญญา 

(พนับาท) 

 มูลค่ายติุธรรม 

(พนับาท) 

JPY  50,100  14,577  14,545 

USD  1,603  51,808  49,834 

EUR  201  7,748  7,667 

 

 21.4 ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 

  บริษทัมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ี อยา่งไรก็ตามบริษทัมี

ฐานของลูกคา้ที่หลากหลายและมีจาํนวนมากราย ดงันั้นบริษทัจึงไม่คาดว่าจะพบความ

เสียหายอยา่งเป็นสาระสาํคญัจากการเกบ็หน้ีจากลูกหน้ีเหล่านั้น 

 

 21.5 การวดัมูลค่ายติุธรรม 

  บริษทัใชว้ิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

ยกเวน้ในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายใน

ตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัจะใชว้ิธีราคาทุนหรือวิธีรายไดใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม

ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวแทน 
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ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

ระดบัท่ี 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่อง

สาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 

ระดบัท่ี 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นระดบั 1 ท่ีสามารถ

สังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคาตลาด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ี

คาํนวณมาจากราคาตลาด) สาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 

ระดบัท่ี 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดเ้ช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการ

ประมาณข้ึน 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรม แยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 บาท 

 ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม        

เงินลงทุนชัว่คราว        

 - หน่วยลงทุน -  258,902,553.08  -  258,902,553.08 

 - ตราสารทุน 442,000.00  -  -  442,000.00 

 รวม 442,000.00  258,902,553.08  -  259,344,553.08 

 

  ในระหว่างงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาํดบัชั้นของมูลค่า

ยติุธรรม 

  เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้ําหรับการวดัมูลค่ายุติธรรม

ระดบัท่ี 2 

  มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยคาํนวณโดยใชมู้ลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยท่ีประกาศ

โดยผูจ้ดัการกองทุน 
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22. สิทธิประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการส่งเสริมการลงทุน 

   บริษทัไดร้ับสิทธิประโยชน์จากการไดร้ับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ในกิจการชุบเหลก็แขง็ 

ดงัน้ี 
เลขท่ีบตัรส่งเสริมการลงทุน 2229 (2)/2554  1476 (2)/2557 

ลงวนัท่ี 7 ตุลาคม 2554  11 พฤศจิกายน 2556 

ประเภทกิจกรรมท่ีไดรั้บการส่งเสริม ประเภท 4.5 : กิจการอบ - ชุบโลหะ   ประเภท 4.5 : กิจการอบ - ชุบโลหะ  

สิทธิประโยชน์ท่ีสาํคญัท่ีไดรั้บตามบตัรส่งเสริมการลงทุน    

1. การยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธินบัจากวนัท่ี 

 มีรายได ้

4 ตุลาคม 2555 

ส้ินสุดวนัท่ี 3 ตุลาคม 2563 

 28 มีนาคม 2560 

ส้ินสุดวนัท่ี 27 มีนาคม 2567 

2. การยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรเป็นระยะเวลา (ปี) 8 ปี  8 ปี 

 (มูลค่าไม่เกิน 75 ลา้นบาท)  (มูลค่าไม่เกิน 74 ลา้นบาท) 

   ในฐานะท่ีเป็นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไข

และขอ้กาํหนด ในบตัรส่งเสริม 

รายไดจ้ากการขายและบริการสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 

ประกอบดว้ย 

 พนับาท 

 2561  2560 

 กิจการท่ีไดรั้บ

การส่งเสริม 

 กิจการท่ีไม่ไดรั้บ

การส่งเสริม 

 รวม  กิจการท่ีไดรั้บ 

การส่งเสริม 

 กิจการท่ีไม่ไดรั้บ

การส่งเสริม 

 รวม 

รายไดจ้ากการขายและบริการ            

 - ในประเทศ 7,503  596,931  604,434  7,991  493,690  501,681 

 - ต่างประเทศ -  5,689  5,689  -  5,211  5,211 

 รวม 7,503  602,620  610,123  7,991  498,901  506,892 

 
23. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

  บริษทัไดน้าํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานดาํเนินงานเป็นรูปแบบหลกัในการ

รายงาน ส่วนงานดาํเนินงานพิจารณาจากระบบการบริหารจดัการและโครงสร้างการรายงาน

ทางการเงินภายในท่ีไดร้ายงานต่อผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของบริษทัเป็น

เกณฑใ์นการกาํหนดส่วนงาน 

  บริษทัประกอบธุรกิจหลกัในการนาํเขา้และจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์ซ่ึงมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลกั

ในประเทศโดยมีส่วนงานธุรกิจ 3 ส่วนงานหลกั ไดแ้ก่ (1) เหลก็และโรงชุบเหลก็ (2) เคร่ืองมือ

เคร่ืองจกัร และ (3) อ่ืน ๆ ประกอบดว้ยกระดาษ เยือ่กระดาษ วิศวกรรมไฟฟ้า และเคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์สาํหรับอุตสาหกรรมไม ้
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  ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 มี

ดงัน้ี 
 พนับาท 

 เหลก็และ  เคร่ืองมือ  อ่ืน ๆ  รวม 

 โรงชุบเหลก็  เคร่ืองจกัร     

รายไดจ้ากการขายและบริการ 347,307  178,300  84,516  610,123 

กาํไรขั้นตน้ตามส่วนงาน 117,005  44,129  26,062  187,196 

รายไดอ่ื้น  665  761  4,630  6,056 

รายไดสุ้ทธิ 117,670  44,890  30,692  193,252 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วนงาน :        

รายไดอ่ื้น       123 

ค่าใชจ่้ายในการขาย       (28,452) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร       (66,238) 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร       (7,328) 

ตน้ทุนทางการเงิน       (252) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       (17,637) 

กาํไรสาํหรับปี       73,468 

        

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561        

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน       567,392 

สินคา้คงเหลือ       950,125 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์       741,178 

รวมสินทรัพยอ่ื์น       355,607 

 รวม       2,614,302 

ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 มีดงัน้ี 
 พนับาท 

 เหลก็และ  เคร่ืองมือ  อ่ืน ๆ  รวม 

 โรงชุบเหลก็  เคร่ืองจกัร     

รายไดจ้ากการขายและบริการ 315,957  113,636  77,299  506,892 

กาํไรขั้นตน้ตามส่วนงาน 114,426  27,697  20,836  162,959 

รายไดอ่ื้น  890  577  1,153  2,620 

รายไดสุ้ทธิ 115,316  28,274  21,989  165,579 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วนงาน :        

รายไดอ่ื้น       11 

ค่าใชจ่้ายในการขาย       (26,045) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร       (64,640) 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร       (6,961) 

ตน้ทุนทางการเงิน       (217) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       (13,146) 

กาํไรสาํหรับปี       54,581 
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งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560        

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน        473,245 

สินคา้คงเหลือ       826,769 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์       760,901 

รวมสินทรัพยอ่ื์น       402,246 

 รวม       2,463,161 

 

 

24. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ภายหน้า 

  24.1 ภาระผกูพนั 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัมีภาระผกูพนั ดงัน้ี  

  -  บริษทัมีภาระผกูพนัจากการทาํสญัญาค่าสิทธิการใชเ้คร่ืองหมายการคา้กบับริษทัแห่ง

หน่ึงในต่างประเทศโดยบริษัทต้องจ่ายค่าสิทธิในอตัราร้อยละ 1.5 ของยอดขาย

ภายในประเทศ และอตัราร้อยละ 1 ของยอดขายต่างประเทศ 

  -  บริษทัมีภาระผูกพนัจากการซ้ือสินคา้ท่ียงัไม่ไดส่้งมอบเป็นจาํนวนเงิน 603,175.13 

เหรียญสหรัฐฯ และภาระผกูพนัจากการซ้ือเคร่ืองจกัรท่ียงัไม่ไดส่้งมอบเป็นจาํนวนเงิน 

577,500.00 ยโูรและ 264,100.00 เหรียญสหรัฐฯ 

  - บริษทัมีภาระผกูพนัจากการทาํสญัญาจา้งเหมาถมดิน เพื่อสร้างโรงงานท่ีบางปะกงเป็น

จาํนวนเงิน  10.66 ลา้นบาท 

 

 

  24.2 ภาระคํ้าประกนั 

   ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัมีภาระคํ้าประกนั ดงัน้ี  

  -  บริษทัมีหนงัสือคํ้าประกนั ซ่ึงออกโดยธนาคารในนามของบริษทัเป็นจาํนวนเงินรวม 

8.05 ลา้นบาทเพื่อคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าและเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางการปฏิบติั

บางประการตามปกติธุรกิจของบริษทั 

  -  บริษทัมีการทาํเลตเตอร์ออฟเครดิตกบัสถาบนัการเงินท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระเป็น

จาํนวนเงิน 122.76 ลา้นบาท 
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25. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาทีร่ายงาน 

  ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 มีมติอนุมติัใหบ้ริษทั

จ่ายเงินปันผลประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.36 บาท

เป็นจาํนวนเงิน 190.80 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนหน่ึงไดมี้มติอนุมติัจ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลใน

อตัราหุ้นละ 0.14 บาท เป็นจาํนวนเงิน 74.20 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2560 คงเหลือ

จ่ายเงินปันผลอีกในอตัราหุน้ละ 0.22 บาท เป็นจาํนวน 116.60 ลา้นบาท กาํหนดจ่ายในวนัท่ี 25 

พฤษภาคม 2561 

 

26. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 10 

พฤษภาคม 2561 
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บริษัท สหมิตรเคร่ืองกล จํากดั (มหาชน) 

งบการเงินสาํหรับสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน2561 

และ 

รายงานผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
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รายงานการสอบทานงบการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 
 บริษทั สหมิตรเคร่ืองกล จาํกดั (มหาชน) 
 
 ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และงบ
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 งบแสดง
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2561 และหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสําคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ ของ
บริษทัสหมิตรเคร่ืองกล จาํกดั (มหาชน)ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและ
นาํเสนองบการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบังบการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการ
สอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบ
ทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าว
ประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและ
การวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยสําคญั
ทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินระหว่างกาล
ท่ีสอบทาน 
 
ข้อสรุป 
 ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่างบการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่แสดงฐานะ
การเงินของบริษทั สหมิตรเคร่ืองกล จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 ผลการดาํเนินงาน
สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และกระแสเงินสดสาํหรับงวดหก
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน จากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
  (นางสาวธญัพร  ตั้งธโนปจยั) 

  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 
9169 
 
บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 9 สิงหาคม 2561 
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ณ วันที่ 30 ณ วันที่ 31 

มิถุนายน 2561 ธันวาคม 2560

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 25,431,122.19         21,503,443.51        

เงินลงทุนชั่วคราว 6 189,568,892.58       219,003,451.72      

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 4, 7 546,163,622.80       522,914,914.63      

สินค้าคงเหลือ 8 949,447,408.94       984,189,879.57      

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 1,392,163.30           3,589,685.75           

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,712,003,209.81   1,751,201,375.18   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากประจําธนาคารที่มีภาระผูกพัน 12 639,337.74               633,691.55              

เงินลงทุนทั่วไป 9 57,407,130.63         57,407,130.63        

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 10.1, 10.2 748,643,931.42       753,204,203.98      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 2,293,249.30           2,309,568.14           

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 808,983,649.09       813,554,594.30      

รวมสินทรัพย์ 2,520,986,858.90   2,564,755,969.48   

บริษัท สหมิตรเครื่องกล จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

สินทรัพย์

บาท

หมายเหตุ
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ณ วันที่ 30 ณ วันที่ 31 

มิถุนายน 2561 ธันวาคม 2560

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น

จากสถาบันการเงิน 12 1,726,200.38 17,798,479.13

เจ้าหนี้การค้า 4 156,203,954.16 229,499,398.78

เจ้าหนี้อื่น 41,841,334.31 30,377,124.09

เงินรับล่วงหน้าจากการขายและบริการ 20,926,883.58 18,235,937.55

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 31,518,475.65 29,065,722.40

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 3,979,851.39 6,955,793.08

รวมหนี้สินหมุนเวียน 256,196,699.47 331,932,455.03

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 11 10,970,954.26 11,215,467.54

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 13 35,371,135.00 32,640,550.00

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 46,342,089.26 43,856,017.54

รวมหนี้สิน 302,538,788.73 375,788,472.57

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท สหมิตรเครื่องกล จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

บาท

หมายเหตุ

  



102 

 

ณ วันที่ 30 ณ วันที่ 31 

มิถุนายน 2561 ธันวาคม 2560

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ  550,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00  บาท 550,000,000.00       550,000,000.00      

ทุนที่ออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว

หุ้นสามัญ  530,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00  บาท 530,000,000.00       530,000,000.00      

ส่วนเกินทุน

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 262,262,300.00       262,262,300.00      

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซื้อคืน 12,951,122.72         12,951,122.72        

กําไรสะสม

จัดสรรแล้ว

สํารองตามกฎหมาย 14 55,000,000.00         55,000,000.00        

ยังไม่ได้จัดสรร 1,233,540,374.18   1,204,248,188.38   

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 124,694,273.27       124,505,885.81      

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,218,448,070.17   2,188,967,496.91   

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,520,986,858.90   2,564,755,969.48   

หมายเหตุ

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บาท

บริษัท สหมิตรเครื่องกล จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
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2561 2560

รายได้

รายได้จากการขายและบริการ 4, 22 593,825,575.77      495,060,205.81         

รายได้อื่น

ค่านายหน้ารับ 557,251.96              1,185,492.23             

เงินปันผลรับ 4,376,102.73           4,383,002.73             

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 862,262.29              -                        

กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์ 491,365.84              780,624.68                 

อื่นๆ 1,000,639.22           1,397,532.02             

รวมรายได้ 601,113,197.81      502,806,857.47         

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายและการบริการ 4 409,601,159.15      335,503,232.18         

ค่าใช้จ่ายในการขาย 28,285,966.52         25,622,895.65           

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 66,707,102.23         64,012,340.67           

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 4 8,127,908.00           7,761,195.00             

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน -                      2,656,427.00             

ต้นทุนทางการเงิน 252,147.00              218,159.79                 

รวมค่าใช้จ่าย 512,974,282.90      435,774,250.29         

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 88,138,914.91         67,032,607.18           

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 15 15,715,169.57         11,671,795.67           

กําไรสําหรับงวด 72,423,745.34         55,360,811.51           

บริษัท สหมิตรเครื่องกล จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

บาท

สําหรับงวดสามเดือน

สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน

หมายเหตุ
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2561 2560

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :-

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน

ผลขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

- สุทธิจากภาษีเงินได้ -                      -                    

-                      -                    

รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่ในภายหลังเข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน

กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม

ของเงินลงทุนเผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้ (392,483.13) 83,870.07               

(392,483.13) 83,870.07               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด (392,483.13) 83,870.07               

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 72,031,262.21         55,444,681.58       

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น) 18 0.14 0.10 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

บริษัท สหมิตรเครื่องกล จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

บาท

สําหรับงวดสามเดือน

สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน

 

  



ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน ส่วนเกิน รวม

ที่ออกและ มูลค่าหุ้น มูลค่าหุ้น จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร ส่วนเกินทุนจาก กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้น รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น

ชําระแล้ว สามัญ ทุนซื้อคืน - สํารองตาม การตีราคาที่ดิน จริงจากการเปลี่ยนแปลง

กฎหมาย ในมูลค่ายุติธรรมของ

หมายเหตุ เงินลงทุนเผื่อขาย

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 530,000,000.00 262,262,300.00 12,951,122.72  55,000,000.00  1,204,248,188.38  123,819,553.60 686,332.21 124,505,885.81 2,188,967,496.91 

เงินปันผลจ่าย 17 -               -               -              -              (190,800,000.00) -               -                                -               (190,800,000.00)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -               -               -              -              217,338,566.40     -               375,418.71 375,418.71 217,713,985.11    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 530,000,000.00 262,262,300.00 12,951,122.72  55,000,000.00  1,230,786,754.78  123,819,553.60 1,061,750.92 124,881,304.52 2,215,881,482.02 

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 530,000,000.00 262,262,300.00 12,951,122.72  55,000,000.00  1,135,353,297.65  123,819,553.60 51,050.84 123,870,604.44 2,119,437,324.81 

เงินปันผลจ่าย 17 -               -               -              -              (169,600,000.00) -               -                                -               (169,600,000.00)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -               -               -              -              166,769,553.95     -               862,282.82 862,282.82 167,631,836.77    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 530,000,000.00 262,262,300.00 12,951,122.72  55,000,000.00  1,132,522,851.60  123,819,553.60 913,333.66 124,732,887.26 2,117,469,161.58 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท สหมิตรเครื่องกล จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

บาท

กําไรสะสม องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
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2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสําหรับงวด 217,338,566.40 170,725,342.75    

รายการปรับปรุงกระทบกําไรสําหรับงวดเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

จากกิจกรรมดําเนินงาน

ค่าเสื่อมราคา 48,774,240.54 53,230,355.66      

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) (893,834.60) 2,872,778.26

หนี้สูญ 498,829.39 552,410.41            

(กําไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว (1,345,094.94) (1,204,537.21)

(กําไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร (626,066.38) (1,694,178.00)

(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (847,780.13) 176,645.12 

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 3,339,429.00 3,038,563.00        

เงินปันผลรับ (4,385,102.73) (4,391,002.73)

ดอกเบี้ยรับ (51,252.29) (102,620.78)

ดอกเบี้ยจ่าย 756,441.00 651,181.79            

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 50,114,126.05 38,991,109.46      

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง

ในสินทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน 312,672,501.31 262,846,047.73    

สินทรัพย์จากการดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 6,548,830.89 (78,261,802.73)

สินค้าคงเหลือ (11,015,271.25) (102,998,438.71)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 1,919,726.35 1,293,413.02 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 96,810.41 305,419.95 

บริษัท สหมิตรเครื่องกล จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
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2561 2560

หนี้สินจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เจ้าหนี้การค้า (22,505,558.79) 6,139,155.26

เจ้าหนี้อื่น 23,881,306.49      22,291,602.66      

เงินรับล่วงหน้า 228,114.70            6,927,559.11

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (3,880,364.89) (4,443,747.70)

เงินสดรับจากการดําเนินงาน 307,946,095.22    114,099,208.59    

จ่ายภาษีเงินได้ (63,978,967.09) (47,538,298.10)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 243,967,128.13 66,560,910.49      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว (247,682,430.45) (90,757,942.93)

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว 278,127,284.23 235,445,252.76    

เงินฝากประจําธนาคารที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น (5,646.19) (5,977.13)

เงินปันผลรับจากเงินลงทุน 4,385,102.73 4,391,002.73 

เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร (72,641,155.18) (51,639,007.87)

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร 965,107.11 1,891,875.31        

เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ 51,252.29 102,620.78            

เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมลงทุน (36,800,485.46) 99,427,823.65

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เพิ่มขึ้น (ลดลง) (14,077,503.97) 2,906,626.23 

เงินสดจ่ายเงินปันผล (190,800,000.00) (169,600,000.00)

เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย -                   (1,648.79)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (204,877,503.97) (166,695,022.56)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ 2,289,138.70 (706,288.42)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นงวด 21,503,443.51      16,058,824.40      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นงวด 23,792,582.21      15,352,535.98      

บริษัท สหมิตรเครื่องกล จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

บาท

 

  



108 

 

บริษัท สหมิตรเคร่ืองกล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

วนัที ่30 มิถุนายน 2561 

 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

 (ก) ภูมิลาํเนาและสถานะทางกฎหมายของบริษทั 

   บริษทั สหมิตรเคร่ืองกล จาํกดั (มหาชน) ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัตามกฎหมาย

ไทยเม่ือวนัท่ี 7 มิถุนายน 2516 และจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัตาม

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดัพ.ศ.2535 กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 21 

พฤศจิกายน 2537 โดยมีท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่อยูเ่ลขท่ี 42, 48 ซอยโชคชยัจงจาํเริญถนน

พระราม 3 แขวงบางโพงพางเขตยานนาวากรุงเทพมหานคร 10120 

 (ข) ลกัษณะการดาํเนินงานและกิจกรรมหลกั 

 บริษทัดาํเนินธุรกิจนาํเขา้สินคา้มาจาํหน่ายโดยแบ่งเป็นกลุ่มจาํหน่ายเหล็กแข็ง

สําหรับทาํเคร่ืองมืออุปกรณ์อะไหล่แม่พิมพ์และบริการชุบเหล็กแข็งกลุ่มจําหน่าย

เคร่ืองจักรในการทาํแม่พิมพ์และเคร่ืองจักรอุปกรณ์อ่ืน ๆ กลุ่มจาํหน่ายผลิตภัณฑ์

กระดาษเยือ่กระดาษเคมีและเคร่ืองจกัรในอุตสาหกรรมกระดาษกลุ่มจาํหน่ายเคร่ืองจกัร

และอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมไมเ้ฟอร์นิเจอร์และใบมีดอุตสาหกรรม และกลุ่มผลิตภณัฑ์

ไฟฟ้า 
 

2. หลกัเกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาลและนโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

 2.1 หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

    งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
กฎหมายกาํหนดตามพระราชบญัญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยได้ถือปฏิบติัตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการแสดงรายการได้ทาํข้ึนตามแบบกาํหนด

รายการยอ่ท่ีตอ้งมีในงบการเงินสาํหรับบริษทัมหาชนจาํกดั ท่ีกาํหนดโดยประกาศกรม
พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 

2543 

  งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผย
เป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัใชเ้ป็นทางการ

ตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินระหว่างกาลฉบับ
ภาษาไทยดงักล่าว 
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 2.2 การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

 บริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขายเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนยัสาํคญั

ของความเป็นเจา้ของสินคา้ใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ 

  บริษทัรับรู้รายไดค่้าบริการเม่ืองานเสร็จและออกใบแจง้หน้ี 

 บริษทัรับรู้รายไดจ้ากการบริการดูแลรักษาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ตามระยะเวลา 

ตามงวดการใหบ้ริการในสญัญาตามเกณฑค์งคา้ง 

  บริษทัรับรู้รายไดจ้ากงานโครงการตามขั้นความสาํเร็จของงาน 

บริษทัรับรู้รายไดอ่ื้นและค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 

 

 2.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ยเงินสดในมือและเงินฝากสถาบนั

การเงินเฉพาะส่วนท่ีมีอายไุม่เกิน 3 เดือนโดยไม่รวมเงินฝากท่ีติดภาระคํ้าประกนั 
 
 2.4 เงินลงทุน 

  เงินลงทุนชัว่คราว เป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายแสดงตามมูลค่ายติุธรรม การ

เปล่ียนแปลงในมูลค่ายุ ติธรรมของหลักทรัพย์บันทึกเป็นรายการต่างหากใน 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 

  มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยต์ราสารทุนในความตอ้งการของตลาดคาํนวณจาก

ราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ วนัส้ินทาํการสุดทา้ยของงวด ส่วนมูลค่ายุติธรรมของตราสาร

หน้ีในความตอ้งการของตลาดคาํนวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคม

ตลาดตราสารหน้ีไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

ของหน่วยลงทุน 

   เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป 

แสดงดว้ยวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี)  

   การจาํหน่ายเงินลงทุน บริษทับนัทึกผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบั

ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยบริษทัใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วง

นํ้าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน 
 
 2.5 ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 

   บริษทัตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามจาํนวนหน้ีท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บจากลูกหน้ี

ไม่ไดท้ั้งน้ีโดยการประมาณจากประสบการณ์ในการเรียกเก็บหน้ีในอดีตควบคู่กบัการ

วิเคราะห์ฐานะปัจจุบนัของลูกหน้ี 
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 2.6 สินคา้คงเหลือ 

 สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่า

กวา่ ราคาทุนของสินคา้คาํนวณโดยวิธีดงัน้ี 

สินคา้สาํเร็จรูป โดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 

งานระหวา่งทาํ โดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 

 ตน้ทุนสินคา้คงเหลือ ประกอบดว้ย ตน้ทุนทั้งหมดในการซ้ือ และตน้ทุนแปลง

สภาพรวมการปันส่วนของค่าใชจ่้ายการผลิตคงท่ีอยา่งเหมาะสม โดยคาํนึงถึงระดบักาํลงั

การผลิตตามปกติ 

 ตน้ทุนในการซ้ือ ประกอบดว้ย ราคาซ้ือและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินคา้

นั้น เช่น อากรขาเขา้ ค่าขนส่ง และตน้ทุนอ่ืน ๆ ซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าซ่ึง

สินคา้ และหกัดว้ยส่วนลดการคา้และเงินท่ีไดรั้บคืนจากการซ้ือสินคา้ 

   บริษัทบันทึกค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า โดยพิจารณาสินค้าท่ีมีการ

เคล่ือนไหวชา้ทุกส้ินงวดบญัชี 

 2.7 ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

   ท่ีดินแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมตามราคาประเมินซ่ึงผูป้ระเมินอิสระภายนอกได้

ประมาณการไว ้และบริษทัมีนโยบายท่ีจะทบทวนมูลค่าของสินทรัพยท่ี์ประเมินราคา 

ทุก ๆ 5 ปี 

   อาคารและอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหลงัหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผือ่การ

ดอ้ยค่า (ถา้มี) 

   ราคาทุนรับรู้เม่ือเร่ิมแรกท่ีไดสิ้นทรัพยม์ารวมถึงตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบั

การจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพยอ์ยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ได้ตามวตัถุประสงค์

รวมทั้งตน้ทุนในการร้ือถอน ขนยา้ย และการบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยซ่ึ์งเป็นภาระ

ผกูพนัของกิจการ (ถา้มี) 

   ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากราคาทุนหักมูลค่าคงเหลือของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรง

ตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณดงัต่อไปน้ี :- 

 จาํนวนปี 

อาคาร 20 

ส่วนปรับปรุง 10 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5-15 

เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์สาํนกังาน 3-5 

ยานพาหนะ 5 

   การกาํหนดค่าเส่ือมราคาบริษทัจะพิจารณาส่วนประกอบแต่ละส่วนแยกต่างหาก

จากกนัเม่ือส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีสาระสาํคญั 
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   ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณการดาํเนินงาน 

   บริษัทมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ อายุการให้ประโยชน์ของ

สินทรัพยแ์ละวิธีการคิดค่าเส่ือมราคาอยา่งนอ้ยทุกส้ินปี 

  ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใชใ้นการจดัหาหรือก่อสร้างสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะ

เวลานานในการทาํให้อยู่ในสภาพพร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของ

สินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพยน์ั้นจะอยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามประสงค ์ ส่วนตน้ทุน

การกูย้มือ่ืนถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้ืม ประกอบดว้ย ดอกเบ้ีย

และตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น 

 

 2.8 ตน้ทุนการเพาะปลูกตน้ยางพารา 

 ตน้ทุนการเพาะปลูกตน้ยางพารา แสดงตามราคาทุนหลงัหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสม 

ค่าตดัจาํหน่ายของตน้ทุนการเพาะปลูกตน้ยางพารา คาํนวณจากราคาทุนของตน้ทุน

ยางพาราในส่วนท่ีเก็บเก่ียวได้แล้ว โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ผลประโยชน์

โดยประมาณ 15 ปี 

 ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเพาะปลูกตน้ยางพารา ซ่อมและปลูกสวนยางเพิ่มเติม

ในพื้นท่ีท่ีมีการเกบ็เก่ียวแลว้จะถือเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จทั้งจาํนวน 

 ไม่มีการตดัจาํหน่ายสาํหรับตน้ทุนการเพาะปลูกตน้ยางพาราท่ียงัไม่พร้อมเกบ็เก่ียว 
 

 2.9 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

   บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันหมายถึงบุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุม

บริษทัถูกควบคุมโดยบริษทัไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางออ้มหรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุม

เดียวกนักบับริษทัรวมถึงบริษทัท่ีทาํหนา้ท่ีถือหุน้บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีเป็นบริษทัยอ่ย

ในเครือเดียวกนันอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วม

และบุคคลซ่ึงถือหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มและมีอิทธิพลอยา่งเป็น

สาระสาํคญักบับริษทัผูบ้ริหารสาํคญักรรมการหรือพนกังานของบริษทัตลอดทั้งสมาชิก

ในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าวและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น 

  ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั

แต่ละรายการบริษทัคาํนึงถึงเน้ือหาของความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 
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 2.10 การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

     บริษทัไดส้อบทานการดอ้ยค่าของท่ีดินอาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยอ่ื์น ๆ 

เม่ือมีเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ท่ีเป็นขอ้บ่งช้ีว่ามูลค่าตามบญัชี

ของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน บริษทัจะรับรู้รายการขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่าเป็นค่าใช้จ่ายของงวดในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและจะบนัทึกกลบัรายการ

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์เ ม่ือมีเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงของ

สถานการณ์ท่ีเป็นขอ้บ่งช้ีว่าการลดมูลค่าดงักล่าวไม่มีอยู่อีกต่อไป หรือยงัคงมีอยู่แต่

เป็นไปในทางท่ีลดลง โดยบนัทึกในบญัชีรายไดอ่ื้น 
 

 2.11 รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

   รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตรา

แลกเปล่ียนณวันท่ีเกิดรายการสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเป็นตัวเงินและเป็นเงินตรา

ต่างประเทศณวนัท่ีรายงานไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียนณวนันั้น

ยกเวน้กรณีท่ีบริษทัป้องกนัความเส่ียงใหก้บัรายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศโดยการทาํ

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้บริษทัจะแปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ี

ระบุไวใ้นสัญญาล่วงหน้านั้นกาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าในอตัราแลกเปล่ียน

บนัทึกเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายของงวดปัจจุบนั 
 

 2.12 ประมาณการหน้ีสิน 

การประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ในงบการเงินเม่ือบริษทัมีภาระหน้ีสินตามกฎหมาย 

หรือความเป็นไปไดท่ี้จะก่อใหเ้กิดภาระหน้ีสินจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในอดีต และมีความ

เป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีจะตอ้งจ่ายชาํระหน้ีตามภาระหน้ีสินดงักล่าว และจาํนวนภาระ

หน้ีสินดงักล่าวสามารถประมาณจาํนวนเงินไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือในกรณีท่ีผลกระทบดงักล่าวมี

สาระสาํคญั ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตจะถูกคิดลดใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั 

โดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนหกัภาษีเงินไดเ้พื่อสะทอ้นถึงมูลค่าท่ีอาจประเมินได้

ตามสถานการณ์ตลาดปัจจุบนัตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน 

 2.13 หุน้ทุนซ้ือคืน 

หุน้ทุนซ้ือคืนแสดงมูลค่าในงบการเงินดว้ยราคาทุนเป็นรายการหกัจากส่วนของผู ้

ถือหุน้ทั้งหมดหากราคาขายของหุน้ทุนซ้ือคืนสูงกวา่ราคาซ้ือของหุน้ทุนซ้ือคืน บริษทัจะ

รับรู้ผลต่างเขา้บญัชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซ้ือคืนและหากราคาขายของหุ้นทุนซ้ือคืนตํ่า

กว่าราคาซ้ือของหุน้ทุนซ้ือคืนบริษทัจะนาํผลต่างหกัจากส่วนเกินมูลค่าหุน้ทุนซ้ือคืนให้

หมดไปก่อน แลว้จึงนาํผลต่างท่ีเหลืออยูไ่ปหกัจากบญัชีกาํไรสะสม 
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 2.14 ภาษีเงินได ้

  ภาษีเงินได ้ประกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
 
  ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 

บริษัทบันทึกภาษีเงินได้ตามจาํนวนท่ีจะต้องจ่ายคาํนวณตามหลักเกณฑ์แห่ง

ประมวลรัษฎากรในอตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 20 ของกาํไรก่อนภาษีเงินไดห้ลงัจากปรับปรุง

บวกกลบัดว้ยค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ซ่ึงไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายในการคาํนวณภาษีและหกัออก

ดว้ยรายการท่ีไดรั้บยกเวน้หรือไม่ถือเป็นรายไดใ้นการคาํนวณภาษี ซ่ึงรวมถึงการไดรั้บ

ยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกาํไรท่ีได้รับจากการประกอบกิจการท่ีได้รับการ

ส่งเสริมการลงทุน 

 

  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะคาํนวณข้ึนจากผลแตกต่าง

ชัว่คราวระหว่างมูลค่าตามบญัชีกบัฐานภาษีของสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น ณ วนัส้ินรอบ

ระยะเวลารายงาน รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดั

บญัชีจะถูกรับรู้เป็นรายไดภ้าษีเงินไดร้อการตดับญัชีหรือค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้อการตดั

บญัชีโดยจะรับรู้ในกาํไรขาดทุน เวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วน

ของผูถื้อหุน้หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

เม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีจากการดาํเนินงานใน

อนาคตเพียงพอท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาใชป้ระโยชน์ได ้และผล

แตกต่างชั่วคราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการจะถูกรับรู้เป็นหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดั

บญัชี 

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีถูกวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีเงิน

ไดส้าํหรับงวดท่ีบริษทัคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

หรือจะจ่ายชาํระหน้ีสินภาษีเงินได ้โดยใชอ้ตัราภาษีและกฎหมายภาษีอากรท่ีมีผลบงัคบั

ใช้อยู่หรือท่ีคาดได้ค่อนขา้งแน่นอนว่าจะมีผลบังคบัใช้ภายในส้ินรอบระยะเวลาท่ี

รายงาน 

 ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการ

ตดับญัชีจะถูกทบทวนและปรับลดมูลค่า เม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าบริษทัจะ

ไม่มีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอต่อการนําสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี

ทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ได ้

 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะหัก

กลบกนัไดก้็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายและภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงาน

จดัเกบ็ภาษีหน่วยงานเดียวกนั 
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   2.15 การใชป้ระมาณการทางบญัชี 

   ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฝ่าย

บริหารตอ้งใชก้ารประมาณและตั้งขอ้สมมติฐานหลายประการซ่ึงมีผลกระทบต่อจาํนวน

เงินท่ีเก่ียวกับรายได้ค่าใช้จ่ายสินทรัพย์และหน้ีสินและการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับ

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ี

ประมาณไว ้
 
  2.16 ผลประโยชน์พนกังาน 

  ผลประโยชน์ระยะสั้น 

   บริษทัรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนัส ค่านายหน้า ค่าสวสัดิการ เงินสมทบกองทุน

ประกนัสงัคม และกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 
 
 
 
 
  ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการสมทบเงิน) 

   บริษทัและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ี

พนักงานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุน

สาํรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทั เงินท่ีบริษทัจ่ายสมทบกองทุนสาํรอง

เล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 
 
  ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการผลประโยชน์) 

   บริษทัมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตาม

กฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษทัถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออก

จากงานสาํหรับพนกังาน  

   บริษทัคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน 

โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดย

ผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้าํการประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

ซ่ึงหลกัการประมาณการดังกล่าวตอ้งใช้ขอ้สมมติเก่ียวกับอตัราคิดลด อตัราการข้ึน

เงินเดือนในอนาคต อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน อตัราการมรณะและอตัรา

เงินเฟ้อ 

   ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

(Actuarial gains and losses) สาํหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของ

พนกังานจะรับรู้ทนัทีในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
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 2.17 การใชดุ้ลยพนิิจและประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั 

ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหาร

จาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลย

พินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและ

ต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุ 

   ประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้

การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

   

  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ี 

   ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลย

พินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึง

ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยู่ใน

ขณะนั้น เป็นตน้ 

 

  ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 

   ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลย

พินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากสินคา้คงเหลือนั้นโดยค่าเผื่อ

การลดลงของมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บพิจารณาจากราคาท่ีคาดว่าจะขายไดต้ามปกติของ

ธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายสินค้านั้ นและค่าเผื่อสําหรับสินค้าเก่าล้าสมัย

เคล่ือนไหวช้าหรือเส่ือมคุณภาพพิจารณาจากอายุโดยประมาณของสินคา้แต่ละชนิด

จาํนวนค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือท่ีประมาณไดเ้ม่ือนาํมาเปรียบเทียบกบั

จาํนวนเดิมท่ีมีในบญัชีค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือทั้งท่ีลดลงและเพิ่มข้ึนจะ

แสดงเป็นค่าใชจ่้ายภายใตห้วัขอ้ตน้ทุนขายและบริการในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 

  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

   ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการ

ประมาณอายกุารให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ 

และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลง

เกิดข้ึน 

   นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจําเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะ

ไดรั้บคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลย

พินิจท่ีเก่ียวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับ

สินทรัพยน์ั้น 
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  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

   บริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้

หกัภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมีกาํไรทาง

ภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการ

น้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการว่าควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั

บญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพจิารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตใน

แต่ละช่วงเวลา 

 

  ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานตามโครงการผลประโยชน์  

   หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานประมาณข้ึนตาม

หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น 

เช่น อัตราคิดลด อัตราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการ

เปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

 

3. มาตรฐานการบัญชีทีมี่ผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

  บริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง 2560 ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพ

บญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มา

ถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้

เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทั  

 

4. รายการบัญชีกบับุคคลหรือบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั 

   บริษทัมีรายการบญัชีกบับุคคลหรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัสินทรัพยห์น้ีสินรายไดต้น้ทุนและ

ค่าใชจ่้ายส่วนหน่ึงของบริษทัเกิดข้ึนจากรายการกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวบริษทัเหล่าน้ี

เก่ียวขอ้งกนัโดยการมีผูถื้อหุ้นบางส่วนและหรือกรรมการร่วมกนัผลของรายการดงักล่าวซ่ึงเป็น

รายการปกติธุรกิจไดร้วมไวใ้นงบการเงินน้ีตามมูลฐานท่ีตกลงร่วมกนัโดยบริษทัและบริษทัท่ี

เก่ียวขอ้ง 
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   รายการบญัชีท่ีมีสาระสําคญัระหว่างบริษทักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงไดร้วมไวใ้นงบ

การเงินระหว่างกาลสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 

2560มีดงัน้ี 
   บาท 

   สาํหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 สาํหรับงวดหกเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 เกณฑก์าํหนดราคา  2561  2560  2561  2560 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั          

รายการขาย          

 บริษทัเค.เอสโมลดพ์าร์ทจาํกดั (มีกรรมการร่วมกนั) ราคาตลาด  17,497,954.30  1,062,835.34  43,819,277.44  5,640,124.96 

 บริษทัเหรียญทองวิทยาจาํกดั (มีกรรมการร่วมกนั) ราคาตลาด  83,976.00  83,276.00  149,052.00  191,736.00 

 บริษทันํ้าตาลขอนแก่นจาํกดั(มหาชน) (มีกรรมการร่วมกนั) ราคาตลาด  549,391.50  563,949.50  3,353,148.01  2,325,967.01 

 บริษทั ฮัว่ก่ีเปเปอร์ จาํกดั (มีกรรมการร่วมกนั) ราคาตลาด  258,785.00  161,000.00  520,175.00  576,025.00 

รายการซ้ือ          

 บริษทัเค.เอสโมลดพ์าร์ทจาํกดั (มีกรรมการร่วมกนั) ราคาตลาด  24,564,842.40  21,139,355.43  48,617,211.94  42,221,676.52 

 บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั (มีกรรมการร่วมกนั) ราคาตลาด  694,401.22  638,132.08  1,458,565.75  1,222,050.54 

   

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ท่ีมีสาระสาํคญัมีดงัน้ี 

 บาท 

 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2561 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 

ลูกหน้ีการคา้บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    

  บริษทัเค.เอสโมลดพ์าร์ทจาํกดั 18,722,811.11  9,722,457.82 

  บริษทั เหรียญทองวิทยา จาํกดั -  - 

  บริษทันํ้าตาลขอนแก่นจาํกดั (มหาชน) 780,448.91  1,188,686.01 

  บริษทั ฮัว่ก่ีเปเปอร์ จาํกดั  121,402.20  113,318.35 

เจา้หน้ีการคา้บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    

  บริษทัเค.เอสโมลดพ์าร์ทจาํกดั 17,756,279.46  21,735,650.15 

  บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 559,109.67  396,536.43 
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ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

  ค่าตอบแทนผู ้บริหารน้ีเป็นผลประโยชน์ ท่ี จ่ายให้แก่ผู ้บริหารของบริษัท 

ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินไดแ้ก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งรวมไปถึง

ผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอ่ืน ทั้งน้ีผูบ้ริหารของบริษทัหมายถึงบุคคลท่ีกาํหนดตามกฎหมาย

วา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ ตลาดหลกัทรัพย ์

   ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

2561และ 2560   มีดงัน้ี 

 บาท 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2561  2560  2561  2560 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร        

ผลประโยชน์ระยะสั้น 7,988,420.00  7,637,420.00  15,176,840.00  14,474,840.00 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 139,488.00  123,775.00  278,975.00  247,551.00 

  รวม 8,127,908.00  7,761,195.00  15,455,815.00  14,722,391.00 

 

 

 

5. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย :-  

 บาท 

 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2561 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 

เงินสดในมือ 447,112.73  387,399.53 

เงินฝากกระแสรายวนั 18,560,749.01  14,767,307.53 

เงินฝากออมทรัพย ์ 6,423,260.45  6,348,736.45 

 รวม 25,431,122.19  21,503,443.51 

   

  เงินฝากออมทรัพยด์งักล่าวขา้งตน้ไดรั้บดอกเบ้ียในอตัราลอยตวัตามอตัราท่ีธนาคารกาํหนด 

. 
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6. เงินลงทุนช่ัวคราว 

  เงินลงทุนชัว่คราว ประกอบดว้ย :-  

 บาท 

 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2561 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย    

 หน่วยลงทุน  - กองทุนเปิดตราสารหน้ี 187,932,095.72  217,217,152.31 

 ตราสารทุน 543,397.27  928,384.15 

  รวม 188,475,492.99  218,145,536.46 

บวก กาํไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการ    

  เปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 1,093,399.59  857,915.26 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - ตามมูลค่ายติุธรรม 189,568,892.58  219,003,451.72 

 

7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่  

  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ประกอบดว้ย :- 

 บาท 

 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2561 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 

ลูกหน้ีการคา้-แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระ    

 -ในประเทศ    

 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 284,245,333.62  263,775,737.35 

 คา้งชาํระ:    

  นอ้ยกวา่ 3 เดือน 211,439,172.55  206,905,556.99 

  มากกวา่ 3 - 6 เดือน 9,254,186.28  13,821,523.28 

  มากกวา่ 6 - 12 เดือน 4,285,391.14  4,814,784.75 

  มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 10,998,825.33  12,043,008.04 

 รวม 520,222,908.92  501,360,610.41 
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- ต่างประเทศ 

 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 5,109,908.52  10,111,805.29 

 คา้งชาํระ:    

  นอ้ยกวา่ 3 เดือน -  - 

 รวม 5,109,908.52  10,111,805.29 

รวมลูกหน้ีการคา้ 525,332,817.44  511,472,415.70 

หกัค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (8,944,399.20)  (9,713,588.92) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 516,388,418.24  501,758,826.78 

ลูกหน้ีอ่ืน    

 - เงินทดรองจ่ายอ่ืน 864,202.82  1,217,837.80 

 - ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 2,316,489.17  1,430,645.14 

 - เงินมดัจาํค่าสินคา้ 26,594,512.57  18,507,604.91 

  รวม 29,775,204.56  21,156,087.85 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 546,163,622.80  522,914,914.63 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญมีรายการ

เคล่ือนไหว ดงัน้ี 

 บาท 

 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2561 

(งวดหกเดือน) 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 

(งวดปี) 

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ    

 ตน้งวด 9,713,588.92  7,367,756.73 

 รายการเพิ่ม (ลด) ในระหวา่งงวด (467,775.88)  2,942,590.99 

 ตดัหน้ีสูญในระหวา่งงวด (301,413.84)  (596,758.80) 

 ปลายงวด 8,944,399.20  9,713,588.92 

 

  ณวนัท่ี 30 มิถุนายน2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีลูกหน้ีจากการขายผอ่น

ชาํระไม่เกิน 12 เดือน เป็นจาํนวนเงินรวม 11.61 ลา้นบาทและ 13.22 ลา้นบาทตามลาํดบัซ่ึงจดั

ประเภทอายลูุกหน้ีดงักล่าวไวใ้นลูกหน้ีการคา้ -ในประเทศท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระทั้งจาํนวน 
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8. สินค้าคงเหลอื 

  สินคา้คงเหลือ ประกอบดว้ย :- 

 บาท 

 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2561 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 

สินคา้คงเหลือ 871,355,212.68  818,941,892.82 

งานระหวา่งทาํ 8,732,348.05  10,029,007.31 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลือง 24,543,729.92  28,544,345.81 

สินคา้ระหวา่งทาง 52,116,118.29  133,974,633.63 

 รวม 956,747,408.94  991,489,879.57 

หกัค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้ (7,300,000.00)  (7,300,000.00) 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 949,447,408.94  984,189,879.57 

 

9. เงินลงทุนทัว่ไป 

   เงินลงทุนทัว่ไป ประกอบดว้ย :- 
        วิธีราคาทุน (บาท) 

เงินลงทุนในตราสารทุน; 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

  

ประเภทธุรกิจ 

 ทุนชาํระแลว้ 

(บาท) 

 สัดส่วนอตัราร้อยละ 

ของการถือหุน้ลงทุน 

 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2561 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 

บริษทั เค.เอสโมลดพ์าร์ทจาํกดั  ขาย/ผลิตช้ินส่วนแม่พิมพ ์

เขม็กระทุง้ และกิจการชุบแขง็ 

  

116,519,000.00 

  

10.93 

  

57,407,130.63 

  

57,407,130.63 

  รวม        57,407,130.63  57,407,130.63 

  สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 บริษทัไดรั้บเงินปันผล

รับจากบริษทัเค.เอสโมลดพ์าร์ท จาํกดั เป็นจาํนวนเงิน 4,370,102.73 บาท 

  เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 บริษทัไดท้าํสัญญาซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั เค.เอสโมลด์

พาร์ท จาํกดั กบับริษทัแห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่น จาํนวน 127,300 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 450 บาท 

เป็นจาํนวนเงิน 57.41 ลา้นบาท (รวมค่าใชจ่้ายในการซ้ือหุน้จาํนวนเงิน 0.12 ลา้นบาท)  
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10. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์  

   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบดว้ย :- 

 10.1 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพือ่การดาํเนินงาน ประกอบดว้ย :- 
 บาท 

 ยอดตามบญัชี   จาํนวนท่ีเพิ่มข้ึน  จาํนวนท่ีลดลง  โอนเขา้  ยอดตามบญัชี  

 ณ วนัท่ี 31      (โอนออก)  ณ วนัท่ี 30 

 ธนัวาคม 2560        มิถุนายน 2561 

ราคาประเมิน          

ท่ีดินและส่วนปรับปรุง          

 - ราคาทุนเดิม 236,495,172.79  -  -  -  236,495,172.79 

 - ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน 154,774,442.00  -  -  -  154,774,442.00 

 - ขาดทุนจากการตีราคาท่ีดิน (20,063,224.68)  -  -  -  (20,063,224.68) 

รวมท่ีดินและส่วนปรับปรุง - ราคาประเมิน 371,206,390.11  -  -  -  371,206,390.11 

ราคาทุน          

อาคารและส่วนปรับปรุง 308,186,221.64  1,702,734.67  -  256,760.00  310,145,716.31 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 659,788,577.75  2,706,769.53  (849,200.00)  545,969.11  662,192,116.39 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สาํนกังาน 48,576,543.11  849,256.79  (331,633.00)  918,233.42  50,012,400.32 

ยานพาหนะ 116,031,088.92  2,277,443.93  (1,916,771.03)  -  116,391,761.82 

สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 964,078.08  21,086,243.71  -  (1,720,962.53)  20,329,359.26 

รวมอาคารและอุปกรณ์ - ราคาทุน 1,133,546,509.50  28,622,448.63  (3,097,604.03)  -  1,159,071,354.10 

  รวม 1,504,752,899.61        1,530,277,744.21 

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม          

อาคารและส่วนปรับปรุง 
218,859,098.35  4,987,768.03  -  -  223,846,866.38 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 428,021,955.97  20,934,684.18  (618,567.03)  -  448,338,073.12 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สาํนกังาน 41,652,356.72  1,652,793.33  (232,000.57)  -  43,073,149.48 

ยานพาหนะ 94,315,284.59  5,277,204.25  (1,916,765.03)  -  97,675,723.81 

  รวม 782,848,695.63  32,852,449.79  (2,767,332.63)  -  812,933,812.79 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 721,904,203.98        717,343,931.42 

   บาท 

 ยอดตามบญัชี   จาํนวนท่ีเพิ่มข้ึน  จาํนวนท่ีลดลง  โอนเขา้  ยอดตามบญัชี  

 ณ วนัท่ี 31      (โอนออก)  ณ วนัท่ี 31 

 ธนัวาคม 2559        ธนัวาคม 2560 

ราคาประเมิน          

ท่ีดินและส่วนปรับปรุง          

 - ราคาทุนเดิม 208,495,172.79  28,000,000.00  -  -  236,495,172.79 

 - ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน 154,774,442.00  -  -  -  154,774,442.00 

 - ขาดทุนจากการตีราคาท่ีดิน (20,063,224.68)  -  -  -  (20,063,224.68) 

รวมท่ีดินและส่วนปรับปรุง - ราคาประเมิน 343,206,390.11  28,000,000.00  -  -  371,206,390.11 

ราคาทุน          

อาคารและส่วนปรับปรุง 307,788,281.37  302,940.27  -  95,000.00  308,186,221.64 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 646,655,969.46  3,898,038.71  (4,510,036.02)  13,744,605.60  659,788,577.75 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สาํนกังาน 46,670,319.17  3,123,239.64  (1,217,015.70)  -  48,576,543.11 

ยานพาหนะ 110,964,761.83  8,999,429.90  (3,933,102.81)  -  116,031,088.92 

สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 972,707.42  13,830,976.26  -  (13,839,605.60)  964,078.08 

รวมอาคารและอุปกรณ์ - ราคาทุน 1,113,052,039.25  30,154,624.78  (9,660,154.53)  -  1,133,546,509.50 

  รวม 1,456,258,429.36        1,504,752,899.61 
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หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม          

อาคารและส่วนปรับปรุง 
207,570,925.99  11,288,172.36  -  -  218,859,098.35 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 389,004,386.67  43,470,615.31  (4,453,046.01)  -  428,021,955.97 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สาํนกังาน 39,353,534.36  3,375,133.76  (1,076,311.40)  -  41,652,356.72 

ยานพาหนะ 86,377,840.23  11,870,539.17  (3,933,094.81)  -  94,315,284.59 

  รวม 722,306,687.25  70,004,460.60  (9,462,452.22)  -  782,848,695.63 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 733,951,742.11        721,904,203.98 
 

   
  ในเดือนธันวาคม 2558 บริษัทได้มีการประเมินราคาท่ีดินใหม่ทุกแปลง โดย

ผูเ้ช่ียวชาญประเมินราคาอิสระ และได้ปรับปรุงผลของการตีราคาท่ีดินในงบการเงิน

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 แล้ว โดยมีส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน

เพิ่มข้ึนจาํนวน 68.85 ลา้นบาท (สุทธิจากภาษีเงินได ้55.08 ลา้นบาท) บนัทึกไวใ้นบญัชี 

“ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน” ซ่ึงแสดงไวภ้ายใต ้“ส่วนของผูถื้อหุ้น” ในงบแสดง

ฐานะการเงิน และมีขาดทุนจากการตีราคาท่ีดิน (สุทธิจากรายการโอนกลบัผลขาดทุนจาก

การตีราคาท่ีดิน) เพิ่มข้ึนจาํนวน 15.02 ลา้นบาท บนัทึกไวใ้นบญัชี “ขาดทุนจากการตี

ราคาท่ีดิน” ซ่ึงแสดงไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

  ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินท่ีเพิ่มข้ึนน้ี จะนาํไปจ่ายเงินปันผลไม่ได ้

  มูลค่ายุติธรรมของท่ีดินท่ีประเมินราคาโดยผูเ้ช่ียวชาญประเมินราคาอิสระได้

กาํหนดข้ึนตามวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดท่ีสะทอ้นถึงราคาซ้ือขายล่าสุดท่ีมีคุณสมบติั

ใกลเ้คียงกนั ซ่ึงถือเป็นการจดัลาํดบัชั้นของการวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 2 ตามท่ี

อธิบายไว้ในหมายเหตุขอ้ 21.5 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีสินทรัพยท่ี์ตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้ 

แต่ยงัคงใชง้านอยู ่ดงัน้ี 

 บาท 

 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2561 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 

ราคาทุน    

อาคารและส่วนปรับปรุง 131,578,118.13  131,578,118.13 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 173,089,036.01  169,869,946.09 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สาํนกังาน 35,825,466.19  34,709,463.00 

ยานพาหนะ 69,855,496.48  61,554,014.72 
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 รวม 410,348,116.81  397,711,541.94 

 

 10.2 ท่ีดินเพื่อการเพาะปลูกยางพารา ประกอบดว้ย :- 

 บาท 

 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2561 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 

ท่ีดินเพื่อการเพาะปลูกยางพารา - ราคาทุนเดิม 34,782,164.47  34,782,164.47 

หกัขาดทุนจากการตีราคาใหม่ (3,482,164.47)  (3,482,164.47) 

ท่ีดินเพื่อการเพาะปลูกยางพารา - ราคาประเมิน 31,300,000.00  31,300,000.00 

    

ตน้ทุนการเพาะปลูกตน้ยางพารา 2,150,235.56  2,166,554.40 

 

  บริษทัมีวตัถุประสงคท่ี์จะนาํท่ีดินดงักล่าวไปใชใ้นการปลูกตน้ยางพารา ในเดือน

ธนัวาคม 2558 บริษทัไดมี้การประเมินราคาท่ีดินใหม่ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 10.1 

มีผลทาํให้ผลขาดทุนจากการตีราคาใหม่ลดลง บริษทัไดโ้อนกลบัผลขาดทุนจากการตีราคา

ท่ีดินจาํนวน 10.43 ลา้นบาท (คงเหลือเป็นผลขาดทุนจากการตีราคาท่ีดิน 3.48 ลา้นบาท) 

บนัทึกสุทธิไวใ้นบญัชี “ขาดทุนจากการตีราคาท่ีดิน” ซ่ึงแสดงไวใ้นงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จ 

  ตน้ทุนการเพาะปลูกตน้ยางพารา ประกอบดว้ยค่าตน้ยางและค่าใชจ่้ายในการปลูก

ตน้ยางพารา ซ่ึงเกิดข้ึนก่อนท่ีตน้ยางพาราจะให้ผลผลิต ซ่ึงแสดงไวภ้ายใตบ้ญัชีสินทรัพย์

ไม่หมุนเวียนอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงิน 
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11. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีและหนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

  การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการ

ตดับญัชี สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี30 มิถุนายน 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 
 บาท 

 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหวา่งงวด  ยอดตามบญัชี 

 ณวนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2560 

 ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณวนัท่ี 30  

มิถุนายน 2561 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

ลูกหน้ีการคา้ 1,942,717.78  (153,837.94)  -  1,788,879.84 

สินคา้คงเหลือ 1,460,000.00  -  -  1,460,000.00 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยถ์าวร 5,271,098.30  (100,668.91)  -  5,170,429.39 

ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการตีราคาท่ีดิน 4,709,077.83  -  -  4,709,077.83 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 6,528,110.00  546,117.00  -  7,074,227.00 

 รวม 19,911,003.91  291,610.15  -  20,202,614.06 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 171,583.05  -  47,096.87  218,679.92 

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการตีราคาท่ีดิน 30,954,888.40  -  -  30,954,888.40 

 รวม 31,126,471.45  -  47,096.87  31,173,568.32 

สุทธิ (11,215,467.54)      (10,970,954.26) 

 
 บาท 

 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหวา่งงวด  ยอดตามบญัชี 

 ณวนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2559 

 ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณวนัท่ี 30 

มิถุนายน 2560 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

ลูกหน้ีการคา้ 1,473,551.35  153,317.16  -  1,626,868.51 

สินคา้คงเหลือ 1,460,000.00  -  -  1,460,000.00 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยถ์าวร 5,485,277.00  (106,209.17)  -  5,379,067.83 

ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการตีราคาท่ีดิน 4,709,077.83  -  -  4,709,077.83 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 4,616,569.20  491,746.80  988,947.20  6,097,263.20 

 รวม 17,744,475.38  538,854.79  988,947.20  19,272,277.37 

 

 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี : 

       

 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 12,762.71  -  216,230.71  228,993.42 

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการตีราคาท่ีดิน 30,954,888.40  -  -  30,954,888.40 

 รวม 30,967,651.11  -  216,230.71  31,183,881.82 

สุทธิ (13,223,175.73)      (11,911,604.45) 
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12. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 

  เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ประกอบดว้ย :- 

  บาท 

 ณ วนัท่ี 30  

มิถุนายน 2561 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร  1,726,200.38  640,546.46 

เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท  -  17,157,932.67 

 รวม  1,726,200.38  17,798,479.13 

 
  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน  2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีและ

วงเงินสินเช่ืออ่ืนกบัสถาบนัการเงินในประเทศหลายแห่งเป็นจาํนวนเงิน 1,665.00 ลา้นบาท และ 

21.00 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ สาํหรับเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารแห่งหน่ึงคํ้าประกนัโดยเงินฝากประจาํ

ธนาคาร จาํนวนเงิน 0.50 ลา้นบาท และวงเงินสินเช่ืออ่ืนไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัใด ๆ 

 

13. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

   ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน มีรายละเอียดดงัน้ี 

   งบแสดงฐานะการเงิน 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 

 บาท 

 2561  2560 

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 32,640,550.00  23,082,846.00 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 2,730,585.00  2,458,734.00 

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -  4,944,736.00 

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 35,371,135.00  30,486,316.00 
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ค่าใช้จ่ายทีรั่บรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

  สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 

 บาท 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2561  2560  2561  2560 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั        

 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 973,653.00  889,076.00  1,947,316.00  1,778,161.00 

 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 139,488.00  123,775.00  278,975.00  247,551.00 

 1,113,141.00  1,012,851.00  2,226,291.00  2,025,712.00 

ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 252,147.00  216,511.00  504,294.00  433,022.00 

  รวม 1,365,288.00  1,229,362.00  2,730,585.00  2,458,734.00 
    

   ข้อสมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณติศาสตร์ประกนัภัย 

 ร้อยละ 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2561  2560 

อตัราคิดลด 3.09  3.09 

อตัราการข้ึนเงินเดือน 5.00  5.00 

 อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน  0.00 - 26.00 

(จาํแนกตามช่วงอาย)ุ 

 0.00 - 26.00 

(จาํแนกตามช่วงอาย)ุ 

 อตัราการมรณะ ร้อยละ 100 ของตาราง

มรณะไทย 

พ.ศ.2551 

 ร้อยละ 100 ของตาราง

มรณะไทย 

พ.ศ.2551 
   

   การวเิคราะห์ความอ่อนไหว 

   ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระ

ผกูพนั ผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 บาท 

 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเพิ่มข้ึน (ลดลง) 

 เพิ่มข้ึนร้อยละ 1  ลดลงร้อยละ 1 

อตัราคิดลด (2,068,765.50)  2,428,560.50 

อตัราการข้ึนเงินเดือน 2,760,190.00  (2,368,373.00) 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน  (2,235,397.50)  1,680,316.50 

อตัราการมรณะ 191,265.50  (189,132.00) 

 

  



128 

 

14. สํารองตามกฎหมาย 

  ตามบทบญัญติัของพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัตอ้งจดัสรรทุนสาํรอง

อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิจนกวา่ทุนสาํรองดงักล่าวจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 

ของทุนจดทะเบียน ทุนสาํรองตามกฎหมายน้ีจะนาํไปจ่ายเงินปันผลไม่ได ้

 

15. ค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 

  15.1  ส่วนประกอบหลกัของค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้

   สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 

ประกอบดว้ย 

 บาท 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2561  2560  2561  2560 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นกาํไรขาดทุน :        

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั :        

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวด 15,890,553.05  11,777,412.36  33,644,097.11  25,356,806.84 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว        

 ท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกและท่ีกลบัรายการ (175,383.48)  (105,616.69)  (291,610.15)  (538,854.79) 

 รวม 15,715,169.57  11,671,795.67  33,352,486.96  24,817,952.05 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบของ 

 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน : 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

ผลขาดทุนจากการประมาณการตาม 

 หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 

- 

  

- 

  

- 

  

(988,947.20) 

กาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการเปล่ียนแปลง        

 ในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผือ่ขาย (98,120.78)  20,967.52  47,096.87  216,230.71 

 รวม (98,120.78)  20,967.52  47,096.87  (772,716.49) 
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15.2 การกระทบยอดระหว่างจาํนวนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้และผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบั

อตัราภาษีท่ีใช ้

   สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

 บาท 

 2561  2560 

กาํไรทางบญัชีสาํหรับงวด 179,244,672.76  134,759,766.69 

อตัราภาษีท่ีใช ้ 20%  20% 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษีท่ีใช ้ 35,848,934.55  26,951,953.34 

รายการกระทบยอด    

ผลกระทบทางภาษีของค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถนาํมาหกัในการ    

คาํนวณกาํไรทางภาษี    

- ค่าใชจ่้ายท่ีไม่อนุญาตใหถื้อเป็นรายจ่ายในการคาํนวณ    

กาํไรทางภาษี 379,733.47  401,694.44 

ผลกระทบทางภาษีของรายไดห้รือกาํไรท่ีไม่ตอ้งนาํมาคาํนวณ    

กาํไรทางภาษี    

- รายไดเ้งินปันผลท่ีไดรั้บยกเวน้ (875,220.54)  (875,220.54) 

- กาํไรของกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนท่ีไดรั้บยกเวน้ (891,857.17)  (1,029,930.29) 

- ค่าใชจ่้ายท่ีหกัเป็นรายจ่ายไดเ้พิ่มในทางภาษี (1,109,103.35)  (630,544.90) 

รวมรายการกระทบยอด (2,496,447.59)  (2,134,001.29) 

รวมค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 33,352,486.96  24,817,952.05 

  

  15.3 การกระทบยอดระหวา่งอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ียและอตัราภาษีท่ีใช ้

   สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

 2561  2560 

 จาํนวนภาษี 

(บาท) 

 อตัราภาษี  

(%) 

 จาํนวนภาษี 

(บาท) 

 อตัราภาษี  

(%) 

กาํไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวด 179,244,672.76    134,759,766.69   

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีใช ้ 35,848,934.55  20.00  26,951,953.34  20.00 

รายการกระทบยอด (2,496,447.59)  (1.39)  (2,134,001.29)  (1.58) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ีย 33,352,486.96  18.61  24,817,952.05  18.42 
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16. การบริหารจัดการทุน 

  วตัถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนท่ีสําคญัของบริษทัคือการจัดให้มีซ่ึงโครงสร้างทาง

การเงินท่ีเหมาะสมและการดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองเพื่อสร้าง

ผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน 

  ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน  2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมี

อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.14:1 และ 0.17:1 ตามลาํดบั 

 

17. เงินปันผล 

 สาํหรับปี 2561 

  เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 มีมติอนุมติัให้บริษทั

จ่ายเงินปันผลประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.22 บาท เป็น

จาํนวน 116.60 ลา้นบาท 

 

 สาํหรับปี 2560 

  เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 4/2560 มีมติอนุมติัใหบ้ริษทั

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดาํเนินงานในงวดหกเดือนแรกของปี 2560 ให้แก่ผูถื้อ

หุน้ในอตัราหุน้ละ 0.14 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 74.20 ลา้นบาท 

  และเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 มีมติอนุมติัใหบ้ริษทั

จ่ายเงินปันผลประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.18 บาท เป็น

จาํนวน 95.40 ลา้นบาท  

  รวมจ่ายเงินปันผลในปี 2560 เป็นจาํนวนเงิน 169.60 ลา้นบาท 

 

18. กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

  กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสําหรับงวดดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวั

เฉล่ียท่ีถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ในระหวา่งงวด 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2561  2560  2561  2560 

กาํไรสาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั (บาท) 72,423,745.34  55,360,811.51  145,892,185.80  109,941,814.64 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (หุน้) 530,000,000  530,000,000  530,000,000  530,000,000 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุน้) 0.14  0.10  0.28  0.21 
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19. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

  รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญั ดงัต่อไปน้ี 

 บาท 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2561  2560  2561  2560 

ค่าซ้ือสินคา้ 385,992,324.07  356,766,515.86  750,954,649.59  728,586,400.58 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้และงานระหวา่งทาํ 949,249.07  (46,156,301.52)  35,565,562.64  (97,571,658.20) 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 15,320,364.61  13,993,656.97  28,230,142.63  29,222,595.99 

ค่าใชจ่้ายพนกังาน 50,110,320.39  47,224,639.99  100,523,440.82  93,780,958.72 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 8,127,908.00  7,761,195.00  15,455,815.00  14,722,391.00 

ค่าเส่ือมราคา 16,449,876.21  18,095,189.53  32,852,449.79  35,817,641.78 

ค่าขนส่งและค่านํ้ามนัรถ 5,594,159.01  4,754,762.11  11,099,848.32  9,767,413.05 

 

20. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

  บริษทัและพนักงานของบริษทัไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ี

พนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัจ่ายสมทบให้ กองทุนสาํรองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยธนาคาร

กรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) และจะจ่ายใหพ้นกังานในกรณีท่ีลาออกจากงานตามระเบียบว่า

ดว้ยกองทุนสาํรองเล้ียงชีพของบริษทั สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 

2560 บริษทัไดจ่้ายเงินสมทบใหก้บักองทุนสาํรองเล้ียงชีพเป็นจาํนวนเงิน 0.68 ลา้นบาท และ 

0.58 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

21. เคร่ืองมือทางการเงิน 

 21.1 นโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 

  บริษทัมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียน และมี

ความเส่ียงจากการท่ีคู่สัญญาไม่ปฏิบติัตามสัญญา บริษทัไม่มีนโยบายประกอบธุรกรรม

ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินเพื่อการเกง็กาํไรหรือเพื่อการคา้ 
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 21.2 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 

  ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียน้ีเกิดข้ึนจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาด

ในอนาคต ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั บริษทั

มีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย เน่ืองจากมีเงินฝาก เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมจาก

สถาบนัการเงิน 

เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินส่วนใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น บริษทัจึงไม่มีความเส่ียง

จากอตัราดอกเบ้ียท่ีเป็นสาระสาํคญั 

  ส่วนหน้ีสินทางการเงินของบริษัทส่วนใหญ่เป็นหน้ีสินระยะสั้ น ซ่ึงมีอตัรา

ดอกเบ้ียปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด ฝ่ายบริหารเห็นว่าอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืเหมาะสมกบั

สถานการณ์ปัจจุบนั และคาดวา่จะไม่มีความผนัผวนดา้นอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มือยา่งเป็น

สาระสาํคญั 

 

 21.3 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

  บริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการท่ีบริษทัมี

ธุรกรรมท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงบริษทัไดม้ีการทาํสัญญาป้องกนัความเส่ียงจาก

อตัราแลกเปล่ียนไว ้

  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัมีสัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

คงเหลืออยูส่ามารถสรุปไดด้งัน้ี 

สกลุเงิน  จาํนวนเงินตรา

ต่างประเทศ 

(หลกัพนั) 

 จาํนวนเงินตามสญัญา 

(พนับาท) 

 มูลค่ายติุธรรม 

(พนับาท) 

USD  3,296  105,204  108,752 

EUR  72  2,755  2,765 

  

 21.4 ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 

  บริษทัมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ี อยา่งไรก็ตามบริษทัมี

ฐานของลูกคา้ที่หลากหลายและมีจาํนวนมากราย ดงันั้นบริษทัจึงไม่คาดว่าจะพบความ

เสียหายอยา่งเป็นสาระสาํคญัจากการเกบ็หน้ีจากลูกหน้ีเหล่านั้น 
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 21.5 การวดัมูลค่ายติุธรรม 

  บริษทัใชว้ิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

ยกเวน้ในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายใน

ตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัจะใชว้ิธีราคาทุนหรือวิธีรายไดใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม

ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวแทน 

 

ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

ระดบัท่ี 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่อง

สาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 

ระดบัท่ี 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นระดบั 1 ท่ีสามารถ

สังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคาตลาด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ี

คาํนวณมาจากราคาตลาด) สาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 

ระดบัท่ี 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดเ้ช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการ

ประมาณข้ึน 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรม แยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 บาท 

 ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม        

เงินลงทุนชัว่คราว        

 - หน่วยลงทุน -  189,152,892.58  -  189,152,892.58 

 - ตราสารทุน 416,000.00  -  -  416,000.00 

 รวม 416,000.00  189,152,892.58  -  189,568,892.58 

 

  ในระหว่างงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาํดบัชั้นของมูลค่า

ยติุธรรม 

  เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้ําหรับการวดัมูลค่ายุติธรรม

ระดบัท่ี 2 

  มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยคาํนวณโดยใชมู้ลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยท่ีประกาศ

โดยผูจ้ดัการกองทุน 
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22. สิทธิประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการส่งเสริมการลงทุน 

22.1 บริษทัไดร้ับสิทธิประโยชน์จากการไดร้ับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ในกิจการชุบเหลก็

แขง็ ดงัน้ี 

เลขท่ีบตัรส่งเสริมการลงทุน 2229 (2)/2554  1476 (2)/2557 

ลงวนัท่ี 7 ตุลาคม 2554  11 พฤศจิกายน 2556 

ประเภทกิจกรรมท่ีไดรั้บการส่งเสริม ประเภท 4.5 : กิจการอบ - ชุบโลหะ   ประเภท 4.5 : กิจการอบ - ชุบโลหะ  

สิทธิประโยชน์ท่ีสาํคญัท่ีไดรั้บตามบตัรส่งเสริมการลงทุน    

1. การยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธินบัจาก วันท่ี

 มีรายได ้

4 ตุลาคม 2555 

ส้ินสุดวนัท่ี 3 ตุลาคม 2563 

 28 มีนาคม 2560 

ส้ินสุดวนัท่ี 27 มีนาคม 2567 

2. การยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรเป็นระยะเวลา (ปี) 8 ปี  8 ปี 

 (มูลค่าไม่เกิน 75 ลา้นบาท)  (มูลค่าไม่เกิน 74 ลา้นบาท) 

   ในฐานะท่ีเป็นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไข

และขอ้กาํหนด ในบตัรส่งเสริม 

  รายไดจ้ากการขายและบริการสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 

ประกอบดว้ย 

 พนับาท 

 2561  2560 

 กิจการท่ีไดรั้บ 

การส่งเสริม 

 กิจการท่ีไม่ได้

รับการส่งเสริม 

 รวม  กิจการท่ีไดรั้บ 

การส่งเสริม 

 กิจการท่ีไม่ได้

รับการส่งเสริม 

 รวม 

รายไดจ้ากการขายและบริการ            

 - ในประเทศ 8,833  580,702  589,535  7,854  477,419  485,273 

 - ต่างประเทศ -  4,291  4,291  -  9,787  9,787 

 รวม 8,833  584,993  593,826  7,854  487,206  495,060 

 

  รายไดจ้ากการขายและบริการสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 

ประกอบดว้ย 

 พนับาท 

 2561  2560 

 กิจการท่ีไดรั้บ 

การส่งเสริม 

 กิจการท่ีไม่ได้

รับการส่งเสริม 

 รวม  กิจการท่ีไดรั้บ 

การส่งเสริม 

 กิจการท่ีไม่ได้

รับการส่งเสริม 

 รวม 

รายไดจ้ากการขายและบริการ            

 - ในประเทศ 16,336  1,177,633  1,193,969  15,845  971,109  986,954 

 - ต่างประเทศ -  9,980  9,980  -  14,998  14,998 

 รวม 16,336  1,187,613  1,203,949  15,845  986,107  1,001,952 
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22.2 บริษทัได้รับสิทธิประโยชน์จากการได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุน  ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ในกิจการ

บริษทัการคา้ระหวา่งประเทศ ดงัน้ี 

เลขท่ีบตัรส่งเสริมการลงทุน 61-0132-1-00-0-0 

ลงวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2561 

ประเภทกิจกรรมท่ีไดรั้บการส่งเสริม ประเภท 7.6 : กิจการบริษทัการคา้ระหว่างประเทศ  

สิทธิประโยชน์ท่ีสาํคญัท่ีไดรั้บตามบตัรส่งเสริมการลงทุน  

1. การยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัร ตอ้งนาํเขา้ภายในวนัท่ี 2 สิงหาคม 2563 

2. การยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับวตัถุดิบและวสัดุจาํเป็น 

 ท่ีตอ้งนาํเขา้มาจาก ต่างประเทศเพื่อใชใ้นการผลิตเพื่อการส่งออก 

ยงัไม่เร่ิมดาํเนินการ 

(ระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนันาํเขา้คร้ังแรก) 

3. การยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับของท่ีผูไ้ดรั้บการส่งเสริม 

 นาํเขา้มาเพื่อส่งกลบัออกไป 

ยงัไม่เร่ิมดาํเนินการ 

(ระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนันาํเขา้คร้ังแรก) 

 

23. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

  บริษทัไดน้าํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานดาํเนินงานเป็นรูปแบบหลกัในการ

รายงาน ส่วนงานดาํเนินงานพิจารณาจากระบบการบริหารจดัการและโครงสร้างการรายงาน

ทางการเงินภายในท่ีไดร้ายงานต่อผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของบริษทัเป็น

เกณฑใ์นการกาํหนดส่วนงาน 

  บริษทัประกอบธุรกิจหลกัในการนาํเขา้และจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์ซ่ึงมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลกั

ในประเทศโดยมีส่วนงานธุรกิจ 3 ส่วนงานหลกั ไดแ้ก่ (1) เหลก็และโรงชุบเหลก็ (2) เคร่ืองมือ

เคร่ืองจกัร และ (3) อ่ืน ๆ ประกอบดว้ยกระดาษ เยือ่กระดาษ วิศวกรรมไฟฟ้า และเคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์สาํหรับอุตสาหกรรมไม ้

  ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

2561 มีดงัน้ี 

 พนับาท 

 เหลก็และ  เคร่ืองมือ  อ่ืน ๆ  รวม 

 โรงชุบเหลก็  เคร่ืองจกัร     

รายไดจ้ากการขายและบริการ 684,669  355,393  163,887  1,203,949 

กาํไรขั้นตน้ตามส่วนงาน 235,121  84,764  51,535  371,420 

รายไดอ่ื้น  1,558  784  4,999  7,341 

รายไดสุ้ทธิ 236,679  85,548  56,534  378,761 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วนงาน :        

รายไดอ่ื้น       5,493 
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ค่าใชจ่้ายในการขาย       (56,738) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร       (132,311) 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร       (15,456) 

ตน้ทุนทางการเงิน       (504) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       (33,353) 

กาํไรสาํหรับปี       145,892 

        

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 

2561 

       

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน       546,164 

สินคา้คงเหลือ       949,447 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์       748,644 

รวมสินทรัพยอ่ื์น       276,731 

 รวม       2,520,986 

 ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 มี

ดงัน้ี 

 พนับาท 

 เหลก็และ  เคร่ืองมือ  อ่ืน ๆ  รวม 

 โรงชุบเหลก็  เคร่ืองจกัร     

รายไดจ้ากการขายและบริการ 608,947  243,509  149,496  1,001,952 

กาํไรขั้นตน้ตามส่วนงาน 222,500  59,765  40,251  322,516 

รายไดอ่ื้น  1,416  336  2,114  3,866 

รายไดสุ้ทธิ 223,916  60,101  42,365  326,382 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วนงาน :        

รายไดอ่ื้น       5,135 

ค่าใชจ่้ายในการขาย       (51,668) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร       (129,932) 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร       (14,722) 

ตน้ทุนทางการเงิน       (435) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       (24,818) 

กาํไรสาํหรับปี       109,942 

        

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560        

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน        457,644 

สินคา้คงเหลือ       880,520 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์       776,395 
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รวมสินทรัพยอ่ื์น       320,098 

 รวม       2,434,657 
 
24. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ภายหน้า 

  24.1 ภาระผกูพนั 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัมีภาระผกูพนั ดงัน้ี  

  -  บริษทัมีภาระผกูพนัจากการทาํสญัญาค่าสิทธิการใชเ้คร่ืองหมายการคา้กบับริษทัแห่ง

หน่ึงในต่างประเทศโดยบริษัทต้องจ่ายค่าสิทธิในอตัราร้อยละ 1.5 ของยอดขาย

ภายในประเทศ และอตัราร้อยละ 1 ของยอดขายต่างประเทศ 

  -  บริษทัมีภาระผูกพนัจากการซ้ือสินคา้ท่ียงัไม่ไดส่้งมอบเป็นจาํนวนเงิน 358,328.80 

เหรียญสหรัฐฯ และภาระผกูพนัจากการซ้ือเคร่ืองจกัรท่ียงัไม่ไดส่้งมอบเป็นจาํนวนเงิน 

920,500.00 ยโูร และ 67,900.00 เหรียญสหรัฐฯ 

  - บริษทัมีภาระผกูพนัจากการทาํสญัญาจา้งเหมาถมดิน เพื่อสร้างโรงงานท่ีบางปะกงเป็น

จาํนวนเงิน  3.72 ลา้นบาท 

24.2 ภาระคํ้าประกนั 

   ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน2561 บริษทัมีภาระคํ้าประกนั ดงัน้ี  

  -  บริษทัมีหนงัสือคํ้าประกนั ซ่ึงออกโดยธนาคารในนามของบริษทัเป็นจาํนวนเงินรวม 

7.78 ลา้นบาทเพื่อคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าและเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางการปฏิบติั

บางประการตามปกติธุรกิจของบริษทั 

  -  บริษทัมีการทาํเลตเตอร์ออฟเครดิตกบัสถาบนัการเงินท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระเป็น

จาํนวนเงิน 90.73 ลา้นบาท 

  

25. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมีผลบังคบัในอนาคต 

  ในระหวา่งปี 2561 สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 

เร่ือง รายไดจ้ากสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี

ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 หลกัการสําคญัของมาตรฐานฉบบัน้ีให้ขอ้กาํหนด

สาํหรับการรับรู้รายได ้โดยใหใ้ชแ้ทนมาตรฐาน ต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ืองสัญญาก่อสร้าง 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ืองรายได ้

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31 

(ปรับปรุง 2560) 

เร่ืองรายได ้- รายการแลกเปล่ียน

เก่ียวกบับริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 

(ปรับปรุง 2560) 

เร่ืองโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 

(ปรับปรุง 2560) 

เร่ืองสัญญาสาํหรับการก่อสร้าง

อสังหาริมทรัพย ์
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 18 

(ปรับปรุง 2560) 

เร่ืองการโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กาํหนดใหกิ้จการใชก้บัสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้

ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาท่ีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืน และได้กาํหนด

หลกัการ 5 ขั้นตอนสาํหรับการรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้

รายได้ในจํานวนเงินท่ีสะท้อนถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการ

แลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ และกาํหนดให้กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจ

และพิจารณาขอ้เทจ็จริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละ

ขั้นตอน 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินใน

ปีท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั   

 

26. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 9 

สิงหาคม 2561 
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บริษัท สหมิตรเคร่ืองกล จํากดั (มหาชน) 

งบการเงินสาํหรับสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

และ 

รายงานผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
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รายงานการสอบทานงบการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 
 บริษทั สหมิตรเคร่ืองกล จาํกดั (มหาชน) 
 
 ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินณวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และงบกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2561 และหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ ของบริษทัสหมิตร
เคร่ืองกล จาํกดั (มหาชน)ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบ
การเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ส่วนขา้พเจา้
เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบังบการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของ
ขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบ
ทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าว
ประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและ
การวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยสําคญั
ทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินระหว่างกาล
ท่ีสอบทาน 
 
ข้อสรุป 
 ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่างบการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่แสดงฐานะ
การเงินของบริษทั สหมิตรเคร่ืองกล จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ผลการดาํเนินงาน
สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และกระแสเงินสดสาํหรับงวดเกา้
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน จากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
  (นางสาวธญัพร  ตั้งธโนปจยั) 

  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 
9169 
 
บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2561 
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ณ วันที่ 30 ณ วันที่ 31 

กันยายน 2561 ธันวาคม 2560

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 23,792,582.21         21,503,443.51        

เงินลงทุนชั่วคราว 6 190,372,966.27       219,003,451.72      

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 4, 7 516,583,334.82       522,914,914.63      

สินค้าคงเหลือ 8 995,205,150.82       984,189,879.57      

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 1,669,959.40           3,589,685.75           

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,727,623,993.52   1,751,201,375.18   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากประจําธนาคารที่มีภาระผูกพัน 12 639,337.74               633,691.55              

เงินลงทุนทั่วไป 9 57,407,130.63         57,407,130.63        

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 10.1, 10.2 776,732,077.89       753,204,203.98      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 2,212,757.73           2,309,568.14           

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 836,991,303.99       813,554,594.30      

รวมสินทรัพย์ 2,564,615,297.51   2,564,755,969.48   

บริษัท สหมิตรเครื่องกล จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

สินทรัพย์

บาท

หมายเหตุ
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ณ วันที่ 30 ณ วันที่ 31 

กันยายน 2561 ธันวาคม 2560

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น

จากสถาบันการเงิน 12 3,720,975.16 17,798,479.13

เจ้าหนี้การค้า 4 205,968,305.73 229,499,398.78

เจ้าหนี้อื่น 54,258,430.58 30,377,124.09

เงินรับล่วงหน้าจากการขายและบริการ 18,464,052.25 18,235,937.55

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 15,589,684.93 29,065,722.40

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 3,075,428.19 6,955,793.08

รวมหนี้สินหมุนเวียน 301,076,876.84 331,932,455.03

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 11 10,920,518.65 11,215,467.54

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 13 36,736,420.00 32,640,550.00

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 47,656,938.65 43,856,017.54

รวมหนี้สิน 348,733,815.49 375,788,472.57

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท สหมิตรเครื่องกล จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

บาท

หมายเหตุ
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ณ วันที่ 30 ณ วันที่ 31 

กันยายน 2561 ธันวาคม 2560

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ  550,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00  บาท 550,000,000.00       550,000,000.00      

ทุนที่ออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว

หุ้นสามัญ  530,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00  บาท 530,000,000.00       530,000,000.00      

ส่วนเกินทุน

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 262,262,300.00       262,262,300.00      

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซื้อคืน 12,951,122.72         12,951,122.72        

กําไรสะสม

จัดสรรแล้ว

สํารองตามกฎหมาย 14 55,000,000.00         55,000,000.00        

ยังไม่ได้จัดสรร 1,230,786,754.78   1,204,248,188.38   

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 124,881,304.52       124,505,885.81      

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,215,881,482.02   2,188,967,496.91   

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,564,615,297.51   2,564,755,969.48   

หมายเหตุ

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บาท

บริษัท สหมิตรเครื่องกล จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
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รายได้

รายได้จากการขายและบริการ 4, 22 568,213,754.15  544,704,579.88  

รายได้อื่น

ค่านายหน้ารับ 672,313.56          5,100,621.63       

เงินปันผลรับ 9 9,000.00               8,000.00               

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 4,543,841.90       -                  

กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์ 14,936.27             642,528.29          

อื่นๆ 8,911,867.09       940,766.54          

รวมรายได้ 582,365,712.97  551,396,496.34  

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายและการบริการ 4 393,201,611.14  371,264,439.33  

ค่าใช้จ่ายในการขาย 26,335,285.26     28,841,788.30     

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 66,735,743.88     67,154,847.42     

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 4 7,632,906.00       7,291,194.00       

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน -                  1,671,030.77       

ต้นทุนทางการเงิน 252,147.00          216,511.00          

รวมค่าใช้จ่าย 494,157,693.28  476,439,810.82  

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 88,208,019.69     74,956,685.52     

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 15 16,761,639.09     14,173,157.41     

กําไรสําหรับงวด 71,446,380.60     60,783,528.11     

บริษัท สหมิตรเครื่องกล จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

บาท

สําหรับงวดสามเดือน

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน

หมายเหตุ
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2561 2560

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :-

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน

ผลขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

- สุทธิจากภาษีเงินได้ -                  -                  

-                  -                  

รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่ในภายหลังเข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน

กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม

ของเงินลงทุนเผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้ 187,031.25 (2,640.02)

187,031.25 (2,640.02)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด 187,031.25 (2,640.02)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 71,633,411.85     60,780,888.09     

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น) 18 0.13 0.11 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

บริษัท สหมิตรเครื่องกล จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

บาท

สําหรับงวดสามเดือน

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน

  



 

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน ส่วนเกิน รวม

ที่ออกและ มูลค่าหุ้น มูลค่าหุ้น จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร ส่วนเกินทุนจาก กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้น รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น

ชําระแล้ว สามัญ ทุนซื้อคืน - สํารองตาม การตีราคาที่ดิน จริงจากการเปลี่ยนแปลง

กฎหมาย ในมูลค่ายุติธรรมของ

หมายเหตุ เงินลงทุนเผื่อขาย

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 530,000,000.00 262,262,300.00 12,951,122.72  55,000,000.00  1,204,248,188.38  123,819,553.60 686,332.21 124,505,885.81 2,188,967,496.91 

เงินปันผลจ่าย 17 -               -               -              -              (190,800,000.00) -               -                                -               (190,800,000.00)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -               -               -              -              217,338,566.40     -               375,418.71 375,418.71 217,713,985.11    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 530,000,000.00 262,262,300.00 12,951,122.72  55,000,000.00  1,230,786,754.78  123,819,553.60 1,061,750.92 124,881,304.52 2,215,881,482.02 

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 530,000,000.00 262,262,300.00 12,951,122.72  55,000,000.00  1,135,353,297.65  123,819,553.60 51,050.84 123,870,604.44 2,119,437,324.81 

เงินปันผลจ่าย 17 -               -               -              -              (169,600,000.00) -               -                                -               (169,600,000.00)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -               -               -              -              166,769,553.95     -               862,282.82 862,282.82 167,631,836.77    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 530,000,000.00 262,262,300.00 12,951,122.72  55,000,000.00  1,132,522,851.60  123,819,553.60 913,333.66 124,732,887.26 2,117,469,161.58 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท สหมิตรเครื่องกล จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

บาท

กําไรสะสม องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
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2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสําหรับงวด 217,338,566.40 170,725,342.75    

รายการปรับปรุงกระทบกําไรสําหรับงวดเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

จากกิจกรรมดําเนินงาน

ค่าเสื่อมราคา 48,774,240.54 53,230,355.66      

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) (893,834.60) 2,872,778.26

หนี้สูญ 498,829.39 552,410.41            

(กําไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว (1,345,094.94) (1,204,537.21)

(กําไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร (626,066.38) (1,694,178.00)

(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (847,780.13) 176,645.12 

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 3,339,429.00 3,038,563.00        

เงินปันผลรับ (4,385,102.73) (4,391,002.73)

ดอกเบี้ยรับ (51,252.29) (102,620.78)

ดอกเบี้ยจ่าย 756,441.00 651,181.79            

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 50,114,126.05 38,991,109.46      

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง

ในสินทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน 312,672,501.31 262,846,047.73    

สินทรัพย์จากการดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 6,548,830.89 (78,261,802.73)

สินค้าคงเหลือ (11,015,271.25) (102,998,438.71)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 1,919,726.35 1,293,413.02 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 96,810.41 305,419.95 

บริษัท สหมิตรเครื่องกล จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

บาท
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หนี้สินจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เจ้าหนี้การค้า (22,505,558.79) 6,139,155.26

เจ้าหนี้อื่น 23,881,306.49      22,291,602.66      

เงินรับล่วงหน้า 228,114.70            6,927,559.11

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (3,880,364.89) (4,443,747.70)

เงินสดรับจากการดําเนินงาน 307,946,095.22    114,099,208.59    

จ่ายภาษีเงินได้ (63,978,967.09) (47,538,298.10)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 243,967,128.13 66,560,910.49      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว (247,682,430.45) (90,757,942.93)

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว 278,127,284.23 235,445,252.76    

เงินฝากประจําธนาคารที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น (5,646.19) (5,977.13)

เงินปันผลรับจากเงินลงทุน 4,385,102.73 4,391,002.73 

เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร (72,641,155.18) (51,639,007.87)

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร 965,107.11 1,891,875.31        

เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ 51,252.29 102,620.78            

เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมลงทุน (36,800,485.46) 99,427,823.65

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เพิ่มขึ้น (ลดลง) (14,077,503.97) 2,906,626.23 

เงินสดจ่ายเงินปันผล (190,800,000.00) (169,600,000.00)

เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย -                   (1,648.79)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (204,877,503.97) (166,695,022.56)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ 2,289,138.70 (706,288.42)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นงวด 21,503,443.51      16,058,824.40      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นงวด 23,792,582.21      15,352,535.98      

บริษัท สหมิตรเครื่องกล จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

บาท
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บริษัท สหมิตรเคร่ืองกล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

วนัที ่30 กนัยายน 2561 

 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

 (ก) ภูมิลาํเนาและสถานะทางกฎหมายของบริษทั 

   บริษทั สหมิตรเคร่ืองกล จาํกดั (มหาชน) ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัตามกฎหมาย

ไทยเม่ือวนัท่ี 7 มิถุนายน 2516 และจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัตาม

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดัพ.ศ.2535 กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 21 

พฤศจิกายน 2537 โดยมีท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่อยูเ่ลขท่ี 42, 48 ซอยโชคชยัจงจาํเริญถนน

พระราม 3 แขวงบางโพงพางเขตยานนาวากรุงเทพมหานคร 10120 

 (ข) ลกัษณะการดาํเนินงานและกิจกรรมหลกั 

 บริษทัดาํเนินธุรกิจนาํเขา้สินคา้มาจาํหน่ายโดยแบ่งเป็นกลุ่มจาํหน่ายเหล็กแข็ง

สําหรับทาํเคร่ืองมืออุปกรณ์อะไหล่แม่พิมพ์และบริการชุบเหล็กแข็งกลุ่มจําหน่าย

เคร่ืองจักรในการทาํแม่พิมพ์และเคร่ืองจักรอุปกรณ์อ่ืน ๆ กลุ่มจาํหน่ายผลิตภัณฑ์

กระดาษเยือ่กระดาษเคมีและเคร่ืองจกัรในอุตสาหกรรมกระดาษกลุ่มจาํหน่ายเคร่ืองจกัร

และอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมไมเ้ฟอร์นิเจอร์และใบมีดอุตสาหกรรม และกลุ่มผลิตภณัฑ์

ไฟฟ้า 
 

2. หลกัเกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาลและนโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

 2.1 หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

    งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
กฎหมายกาํหนดตามพระราชบญัญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยได้ถือปฏิบติัตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการแสดงรายการได้ทาํข้ึนตามแบบกาํหนด

รายการยอ่ท่ีตอ้งมีในงบการเงินสาํหรับบริษทัมหาชนจาํกดั ท่ีกาํหนดโดยประกาศกรม
พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 

2543 

  งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผย
เป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัใชเ้ป็นทางการ

ตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินระหว่างกาลฉบับ
ภาษาไทยดงักล่าว 
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 2.2 การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

 บริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขายเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนยัสาํคญั

ของความเป็นเจา้ของสินคา้ใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ 

  บริษทัรับรู้รายไดค่้าบริการเม่ืองานเสร็จและออกใบแจง้หน้ี 

 บริษทัรับรู้รายไดจ้ากการบริการดูแลรักษาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ตามระยะเวลา 

ตามงวดการใหบ้ริการในสญัญาตามเกณฑค์งคา้ง 

  บริษทัรับรู้รายไดจ้ากงานโครงการตามขั้นความสาํเร็จของงาน 

บริษทัรับรู้รายไดอ่ื้นและค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 

 

 2.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ยเงินสดในมือและเงินฝากสถาบนั

การเงินเฉพาะส่วนท่ีมีอายไุม่เกิน 3 เดือนโดยไม่รวมเงินฝากท่ีติดภาระคํ้าประกนั 
 
 2.4 เงินลงทุน 

  เงินลงทุนชัว่คราว เป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายแสดงตามมูลค่ายติุธรรม การ

เปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยบ์นัทึกเป็นรายการต่างหากในส่วนของผูถื้อ

หุน้ 

  มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยต์ราสารทุนในความตอ้งการของตลาดคาํนวณจาก

ราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ วนัส้ินทาํการสุดทา้ยของงวด ส่วนมูลค่ายุติธรรมของตราสาร

หน้ีในความตอ้งการของตลาดคาํนวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคม

ตลาดตราสารหน้ีไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

ของหน่วยลงทุน 

   เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป 

แสดงดว้ยวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี)  

   การจาํหน่ายเงินลงทุน บริษทับนัทึกผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบั

ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยบริษทัใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วง

นํ้าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน 
 
 2.5 ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 

   บริษทัตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามจาํนวนหน้ีท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บจากลูกหน้ี

ไม่ไดท้ั้งน้ีโดยการประมาณจากประสบการณ์ในการเรียกเก็บหน้ีในอดีตควบคู่กบัการ

วิเคราะห์ฐานะปัจจุบนัของลูกหน้ี 

 

 

 
 

  



151 

 

 2.6 สินคา้คงเหลือ 

 สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่า

กวา่ ราคาทุนของสินคา้คาํนวณโดยวิธีดงัน้ี 

สินคา้สาํเร็จรูป โดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 

งานระหวา่งทาํ โดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 

 ตน้ทุนสินคา้คงเหลือ ประกอบดว้ย ตน้ทุนทั้งหมดในการซ้ือ และตน้ทุนแปลง

สภาพรวมการปันส่วนของค่าใชจ่้ายการผลิตคงท่ีอยา่งเหมาะสม โดยคาํนึงถึงระดบักาํลงั

การผลิตตามปกติ 

 ตน้ทุนในการซ้ือ ประกอบดว้ย ราคาซ้ือและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินคา้

นั้น เช่น อากรขาเขา้ ค่าขนส่ง และตน้ทุนอ่ืน ๆ ซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าซ่ึง

สินคา้ และหกัดว้ยส่วนลดการคา้และเงินท่ีไดรั้บคืนจากการซ้ือสินคา้ 

   บริษัทบันทึกค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า โดยพิจารณาสินค้าท่ีมีการ

เคล่ือนไหวชา้ทุกส้ินงวดบญัชี 

 

 2.7 ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

   ท่ีดินแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมตามราคาประเมินซ่ึงผูป้ระเมินอิสระภายนอกได้

ประมาณการไว ้และบริษทัมีนโยบายท่ีจะทบทวนมูลค่าของสินทรัพยท่ี์ประเมินราคา 

ทุก ๆ 5 ปี 

   อาคารและอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหลงัหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผือ่การ

ดอ้ยค่า (ถา้มี) 

   ราคาทุนรับรู้เม่ือเร่ิมแรกท่ีไดสิ้นทรัพยม์ารวมถึงตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบั

การจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพยอ์ยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ได้ตามวตัถุประสงค์

รวมทั้งตน้ทุนในการร้ือถอน ขนยา้ย และการบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยซ่ึ์งเป็นภาระ

ผกูพนัของกิจการ (ถา้มี) 

   ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากราคาทุนหักมูลค่าคงเหลือของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรง

ตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณดงัต่อไปน้ี :- 

 จาํนวนปี 

อาคาร 20 

ส่วนปรับปรุง 10 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5-15 

เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์สาํนกังาน 3-5 

ยานพาหนะ 5 

   การกาํหนดค่าเส่ือมราคาบริษทัจะพิจารณาส่วนประกอบแต่ละส่วนแยกต่างหาก

จากกนัเม่ือส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีสาระสาํคญั 
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   ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณการดาํเนินงาน 

   บริษัทมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ อายุการให้ประโยชน์ของ

สินทรัพยแ์ละวิธีการคิดค่าเส่ือมราคาอยา่งนอ้ยทุกส้ินปี 

  ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใชใ้นการจดัหาหรือก่อสร้างสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะ

เวลานานในการทาํให้อยู่ในสภาพพร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของ

สินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพยน์ั้นจะอยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามประสงค ์ ส่วนตน้ทุน

การกูย้มือ่ืนถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้ืม ประกอบดว้ย ดอกเบ้ีย

และตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น 

 

 2.8 ตน้ทุนการเพาะปลูกตน้ยางพารา 

 ตน้ทุนการเพาะปลูกตน้ยางพารา แสดงตามราคาทุนหลงัหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสม 

ค่าตดัจาํหน่ายของตน้ทุนการเพาะปลูกตน้ยางพารา คาํนวณจากราคาทุนของตน้ทุน

ยางพาราในส่วนท่ีเก็บเก่ียวได้แล้ว โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ผลประโยชน์

โดยประมาณ 15 ปี 

 ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเพาะปลูกตน้ยางพารา ซ่อมและปลูกสวนยางเพิ่มเติม

ในพื้นท่ีท่ีมีการเกบ็เก่ียวแลว้จะถือเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จทั้งจาํนวน 

 ไม่มีการตดัจาํหน่ายสําหรับตน้ทุนการเพาะปลูกตน้ยางพาราท่ียงัไม่พร้อมเก็บ

เก่ียว 
 
 

 2.9 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

   บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันหมายถึงบุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุม

บริษทัถูกควบคุมโดยบริษทัไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางออ้มหรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุม

เดียวกนักบับริษทัรวมถึงบริษทัท่ีทาํหนา้ท่ีถือหุน้บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีเป็นบริษทัยอ่ย

ในเครือเดียวกนันอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วม

และบุคคลซ่ึงถือหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มและมีอิทธิพลอยา่งเป็น

สาระสาํคญักบับริษทัผูบ้ริหารสาํคญักรรมการหรือพนกังานของบริษทัตลอดทั้งสมาชิก

ในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าวและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น 

  ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั

แต่ละรายการบริษทัคาํนึงถึงเน้ือหาของความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 
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 2.10 การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

     บริษทัไดส้อบทานการดอ้ยค่าของท่ีดินอาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยอ่ื์น ๆ 

เม่ือมีเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ท่ีเป็นขอ้บ่งช้ีว่ามูลค่าตามบญัชี

ของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน บริษทัจะรับรู้รายการขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่าเป็นค่าใช้จ่ายของงวดในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและจะบนัทึกกลบัรายการ

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์เ ม่ือมีเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงของ

สถานการณ์ท่ีเป็นขอ้บ่งช้ีว่าการลดมูลค่าดงักล่าวไม่มีอยู่อีกต่อไป หรือยงัคงมีอยู่แต่

เป็นไปในทางท่ีลดลง โดยบนัทึกในบญัชีรายไดอ่ื้น 

 
 

 2.11 รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

   รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตรา

แลกเปล่ียนณวันท่ีเกิดรายการสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเป็นตัวเงินและเป็นเงินตรา

ต่างประเทศณวนัท่ีรายงานไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียนณวนันั้น

ยกเวน้กรณีท่ีบริษทัป้องกนัความเส่ียงใหก้บัรายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศโดยการทาํ

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้บริษทัจะแปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ี

ระบุไวใ้นสัญญาล่วงหน้านั้นกาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าในอตัราแลกเปล่ียน

บนัทึกเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายของงวดปัจจุบนั 
 

 2.12 ประมาณการหน้ีสิน 

     การประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ในงบการเงินเม่ือบริษทัมีภาระหน้ีสินตามกฎหมาย 

หรือความเป็นไปไดท่ี้จะก่อให้เกิดภาระหน้ีสินจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในอดีต และมีความ

เป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีจะตอ้งจ่ายชาํระหน้ีตามภาระหน้ีสินดงักล่าว และจาํนวนภาระ

หน้ีสินดงักล่าวสามารถประมาณจาํนวนเงินไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือในกรณีท่ีผลกระทบดงักล่าว

มีสาระสําคญั ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตจะถูกคิดลดให้เป็นมูลค่า

ปัจจุบนั โดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนหักภาษีเงินไดเ้พื่อสะทอ้นถึงมูลค่าท่ีอาจ

ประเมินไดต้ามสถานการณ์ตลาดปัจจุบนัตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน 

 

 2.13 หุน้ทุนซ้ือคืน 

หุน้ทุนซ้ือคืนแสดงมูลค่าในงบการเงินดว้ยราคาทุนเป็นรายการหกัจากส่วนของผู ้

ถือหุน้ทั้งหมดหากราคาขายของหุน้ทุนซ้ือคืนสูงกวา่ราคาซ้ือของหุน้ทุนซ้ือคืน บริษทัจะ

รับรู้ผลต่างเขา้บญัชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซ้ือคืนและหากราคาขายของหุ้นทุนซ้ือคืนตํ่า

กว่าราคาซ้ือของหุน้ทุนซ้ือคืนบริษทัจะนาํผลต่างหกัจากส่วนเกินมูลค่าหุน้ทุนซ้ือคืนให้

หมดไปก่อน แลว้จึงนาํผลต่างท่ีเหลืออยูไ่ปหกัจากบญัชีกาํไรสะสม 
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 2.14 ภาษีเงินได ้

  ภาษีเงินได ้ประกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
 
  ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 

บริษัทบันทึกภาษีเงินได้ตามจาํนวนท่ีจะต้องจ่ายคาํนวณตามหลักเกณฑ์แห่ง

ประมวลรัษฎากรในอตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 20 ของกาํไรก่อนภาษีเงินไดห้ลงัจากปรับปรุง

บวกกลบัดว้ยค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ซ่ึงไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายในการคาํนวณภาษีและหกัออก

ดว้ยรายการท่ีไดรั้บยกเวน้หรือไม่ถือเป็นรายไดใ้นการคาํนวณภาษี ซ่ึงรวมถึงการไดรั้บ

ยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกาํไรท่ีได้รับจากการประกอบกิจการท่ีได้รับการ

ส่งเสริมการลงทุน 
 
  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะคาํนวณข้ึนจากผลแตกต่าง

ชัว่คราวระหว่างมูลค่าตามบญัชีกบัฐานภาษีของสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น ณ วนัส้ินรอบ

ระยะเวลารายงาน รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดั

บญัชีจะถูกรับรู้เป็นรายไดภ้าษีเงินไดร้อการตดับญัชีหรือค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้อการตดั

บญัชีโดยจะรับรู้ในกาํไรขาดทุน เวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วน

ของผูถื้อหุน้หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

เม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีจากการดาํเนินงานใน

อนาคตเพียงพอท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาใชป้ระโยชน์ได ้และผล

แตกต่างชั่วคราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการจะถูกรับรู้เป็นหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดั

บญัชี 

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีถูกวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีเงิน

ไดส้าํหรับงวดท่ีบริษทัคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

หรือจะจ่ายชาํระหน้ีสินภาษีเงินได ้โดยใชอ้ตัราภาษีและกฎหมายภาษีอากรท่ีมีผลบงัคบั

ใช้อยู่หรือท่ีคาดได้ค่อนขา้งแน่นอนว่าจะมีผลบังคบัใช้ภายในส้ินรอบระยะเวลาท่ี

รายงาน 

 ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการ

ตดับญัชีจะถูกทบทวนและปรับลดมูลค่า เม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าบริษทัจะ

ไม่มีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอต่อการนําสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี

ทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ได ้

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะหกักลบกนัได้

ก็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายและภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษี

หน่วยงานเดียวกนั 
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 2.15 การใชป้ระมาณการทางบญัชี 

   ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฝ่าย

บริหารตอ้งใชก้ารประมาณและตั้งขอ้สมมติฐานหลายประการซ่ึงมีผลกระทบต่อจาํนวน

เงินท่ีเก่ียวกับรายได้ค่าใช้จ่ายสินทรัพย์และหน้ีสินและการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับ

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ี

ประมาณไว ้
 
 2.16 ผลประโยชน์พนกังาน 

  ผลประโยชน์ระยะสั้น 

   บริษทัรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนัส ค่านายหน้า ค่าสวสัดิการ เงินสมทบกองทุน

ประกนัสงัคม และกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 
 
  ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการสมทบเงิน) 

   บริษทัและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ี

พนักงานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุน

สาํรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทั เงินท่ีบริษทัจ่ายสมทบกองทุนสาํรอง

เล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 
 
  ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการผลประโยชน์) 

   บริษทัมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตาม

กฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษทัถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออก

จากงานสาํหรับพนกังาน  

   บริษทัคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน 

โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดย

ผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้าํการประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

ซ่ึงหลกัการประมาณการดังกล่าวตอ้งใช้ขอ้สมมติเก่ียวกับอตัราคิดลด อตัราการข้ึน

เงินเดือนในอนาคต อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน อตัราการมรณะและอตัรา

เงินเฟ้อ 

   ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

(Actuarial gains and losses) สาํหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของ

พนกังานจะรับรู้ทนัทีในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
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 2.17 การใชดุ้ลยพนิิจและประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั 

   ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจและการประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่

แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพนิิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงิน

ท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุ 

  ประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้การใช้

ดุลยพินิจและการประมาณการท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

   

  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ี 

   ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลย

พินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึง

ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยู่ใน

ขณะนั้น เป็นตน้ 

 

 

 

  ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 

   ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลย

พินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากสินคา้คงเหลือนั้นโดยค่าเผื่อ

การลดลงของมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บพิจารณาจากราคาท่ีคาดว่าจะขายไดต้ามปกติของ

ธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายสินค้านั้ นและค่าเผื่อสําหรับสินค้าเก่าล้าสมัย

เคล่ือนไหวช้าหรือเส่ือมคุณภาพพิจารณาจากอายุโดยประมาณของสินคา้แต่ละชนิด

จาํนวนค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือท่ีประมาณไดเ้ม่ือนาํมาเปรียบเทียบกบั

จาํนวนเดิมท่ีมีในบญัชีค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือทั้งท่ีลดลงและเพิ่มข้ึนจะ

แสดงเป็นค่าใชจ่้ายภายใตห้วัขอ้ตน้ทุนขายและบริการในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 

  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

   ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการ

ประมาณอายกุารให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ 

และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลง

เกิดข้ึน 

   นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจําเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะ

ไดรั้บคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลย

พินิจท่ีเก่ียวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับ

สินทรัพยน์ั้น 
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  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  

   บริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้

หกัภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมีกาํไรทาง

ภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการ

น้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการว่าควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั

บญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตใน

แต่ละช่วงเวลา 

 

  ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานตามโครงการผลประโยชน์  

   หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานประมาณข้ึนตาม

หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น 

เช่น อัตราคิดลด อัตราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการ

เปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

 

 

3. มาตรฐานการบัญชีทีมี่ผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

  บริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง 2560 ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพ

บญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มา

ถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้

เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทั  

 

4. รายการบัญชีกบับุคคลหรือบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั 

   บริษทัมีรายการบญัชีกบับุคคลหรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัสินทรัพยห์น้ีสินรายไดต้น้ทุนและ

ค่าใชจ่้ายส่วนหน่ึงของบริษทัเกิดข้ึนจากรายการกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวบริษทัเหล่าน้ี

เก่ียวขอ้งกนัโดยการมีผูถื้อหุน้บางส่วนและ/หรือกรรมการร่วมกนัผลของรายการดงักล่าวซ่ึงเป็น

รายการปกติธุรกิจไดร้วมไวใ้นงบการเงินน้ีตามมูลฐานท่ีตกลงร่วมกนัโดยบริษทัและบริษทัท่ี

เก่ียวขอ้ง 

   รายการบญัชีท่ีมีสาระสาํคญัระหว่างบริษทักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงไดร้วมไวใ้นงบ

การเงินระหวา่งกาลสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 

มีดงัน้ี 
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   บาท 

   
สาํหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 

สาํหรับงวดเกา้เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 เกณฑก์าํหนดราคา  2561  2560  2561  2560 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั          

รายการขาย          

บริษทัเค.เอสโมลดพ์าร์ทจาํกดั (มีกรรมการร่วมกนั) ราคาตลาด  4,079,064.04  10,551,443.16  47,898,341.48  16,191,568.12 

บริษทัเหรียญทองวิทยาจาํกดั (มีกรรมการร่วมกนั) ราคาตลาด  78,387.00  86,768.00  227,439.00  278,504.00 

บริษทันํ้าตาลขอนแก่นจาํกดั (มหาชน) (มีกรรมการร่วมกนั) ราคาตลาด  977,945.50  3,391,629.50  4,331,093.51  5,717,596.51 

บริษทั ฮัว่ก่ีเปเปอร์ จาํกดั (มีกรรมการร่วมกนั) ราคาตลาด  190,200.00  261,900.00  710,375.00  837,925.00 

รายการซ้ือ          

บริษทัเค.เอสโมลดพ์าร์ทจาํกดั (มีกรรมการร่วมกนั) ราคาตลาด  25,206,482.59  26,576,220.08  73,823,694.53  68,797,896.60 

บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั (มีกรรมการร่วมกนั) ราคาตลาด  846,523.45  721,330.07  2,305,089.20  1,943,380.61 

 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ท่ีมีสาระสาํคญัมีดงัน้ี 

 บาท 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2561 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 

ลูกหน้ีการคา้บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    

  บริษทัเค.เอสโมลดพ์าร์ทจาํกดั 4,360,425.52  9,722,457.82 

  บริษทั เหรียญทองวิทยา จาํกดั 55,916.06  - 

  บริษทันํ้าตาลขอนแก่นจาํกดั (มหาชน) 267,441.69  1,188,686.01 

  บริษทั ฮัว่ก่ีเปเปอร์ จาํกดั  95,818.50  113,318.35 

เจา้หน้ีการคา้บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    

  บริษทัเค.เอสโมลดพ์าร์ทจาํกดั 17,567,507.66  21,735,650.15 

  บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 596,721.26  396,536.43 
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 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

  ค่าตอบแทนผู ้บริหารน้ีเป็นผลประโยชน์ ท่ี จ่ายให้แก่ผู ้บริหารของบริษัท 

ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินไดแ้ก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งรวมไปถึง

ผลประโยชน์ตอบ แทนในรูปอ่ืน ทั้ งน้ีผูบ้ริหารของบริษัทหมายถึงบุคคลท่ีกําหนดตาม

กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ ตลาดหลกัทรัพย ์

  ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

2561 และ  2560 มีดงัน้ี 

 บาท 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2561  2560  2561  2560 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร        

ผลประโยชน์ระยะสั้น 7,493,420.00  7,167,420.00  22,670,260.00  21,642,260.00 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 139,486.00  123,774.00  418,461.00  371,325.00 

  รวม 7,632,906.00  7,291,194.00  23,088,721.00  22,013,585.00 

 

 

5. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย :-  

 บาท 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2561 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 

เงินสดในมือ 459,457.24  387,399.53 

เงินฝากกระแสรายวนั 15,909,927.57  14,767,307.53 

เงินฝากออมทรัพย ์ 7,423,197.40  6,348,736.45 

 รวม 23,792,582.21  21,503,443.51 

   

  เงินฝากออมทรัพยด์งักล่าวขา้งตน้ไดรั้บดอกเบ้ียในอตัราลอยตวัตามอตัราท่ีธนาคาร

กาํหนด 
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6. เงินลงทุนช่ัวคราว 

  เงินลงทุนชัว่คราว ประกอบดว้ย :-  

 บาท 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2561 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย    

 หน่วยลงทุน  - กองทุนเปิดตราสารหน้ี 173,502,380.35  217,217,152.31 

 หน่วยลงทุน  - กองทุนเปิดตราสารทุน 15,000,000.00  - 

 ตราสารทุน 543,397.27  928,384.15 

  รวม 189,045,777.62  218,145,536.46 

บวก กาํไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการ    

  เปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 1,327,188.65  857,915.26 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - ตามมูลค่ายติุธรรม 190,372,966.27  219,003,451.72 

7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่  

  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ประกอบดว้ย :- 

 บาท 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2561 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 

ลูกหน้ีการคา้-แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระ    

 -ในประเทศ    

 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 283,071,667.28  263,775,737.35 

 คา้งชาํระ:    

  นอ้ยกวา่ 3 เดือน 179,008,021.74  206,905,556.99 

  มากกวา่ 3 - 6 เดือน 15,072,408.50  13,821,523.28 

  มากกวา่ 6 - 12 เดือน 3,878,433.09  4,814,784.75 

  มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 11,589,781.20  12,043,008.04 

 รวม 492,620,311.81  501,360,610.41 

 - ต่างประเทศ    

 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 9,744,007.52  10,111,805.29 
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 คา้งชาํระ:    

  นอ้ยกวา่ 3 เดือน -  - 

 รวม 9,744,007.52  10,111,805.29 

รวมลูกหน้ีการคา้ 502,364,319.33  511,472,415.70 

หกัค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (8,320,924.93)  (9,713,588.92) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 494,043,394.40  501,758,826.78 

ลูกหน้ีอ่ืน    

 - เงินทดรองจ่ายอ่ืน 1,635,506.89  1,217,837.80 

 - ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 1,723,467.41  1,430,645.14 

 - เงินมดัจาํค่าสินคา้ 19,180,966.12  18,507,604.91 

  รวม 22,539,940.42  21,156,087.85 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 516,583,334.82  522,914,914.63 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญมีรายการ

เคล่ือนไหว ดงัน้ี 

 บาท 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2561 

(งวดเกา้เดือน) 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 

(งวดปี) 

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ    

 ตน้งวด 9,713,588.92  7,367,756.73 

 รายการเพิ่ม (ลด) ในระหวา่งงวด (893,834.60)  2,942,590.99 

 ตดัหน้ีสูญในระหวา่งงวด (498,829.39)  (596,758.80) 

 ปลายงวด 8,320,924.93  9,713,588.92 

 

  ณวนัท่ี 30 กนัยายน2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีลูกหน้ีจากการขายผอ่น

ชาํระไม่เกิน 12 เดือน เป็นจาํนวนเงินรวม 13.87 ลา้นบาทและ 13.22 ลา้นบาทตามลาํดบัซ่ึงจดั

ประเภทอายลูุกหน้ีดงักล่าวไวใ้นลูกหน้ีการคา้ -ในประเทศท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระทั้งจาํนวน 
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8. สินค้าคงเหลอื 

  สินคา้คงเหลือ ประกอบดว้ย :- 

 บาท 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2561 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 

สินคา้คงเหลือ 899,716,522.28  818,941,892.82 

งานระหวา่งทาํ 6,080,719.99  10,029,007.31 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลือง 30,155,042.88  28,544,345.81 

สินคา้ระหวา่งทาง 66,552,865.67  133,974,633.63 

 รวม 1,002,505,150.82  991,489,879.57 

หกัค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้ (7,300,000.00)  (7,300,000.00) 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 995,205,150.82  984,189,879.57 

 
 
 

9. เงินลงทุนทัว่ไป 

   เงินลงทุนทัว่ไป ประกอบดว้ย :- 
        วิธีราคาทุน (บาท) 

เงินลงทุนในตราสารทุน; 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

  

ประเภทธุรกิจ 

 ทุนชาํระแลว้ 

(บาท) 

 สัดส่วนอตัราร้อยละ 

ของการถือหุน้ลงทุน 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2561 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 

บริษทั เค.เอสโมลดพ์าร์ทจาํกดั  ขาย/ผลิตช้ินส่วนแม่พิมพ ์

เขม็กระทุง้ และกิจการชุบแขง็ 

  

116,519,000.00 

  

10.93 

  

57,407,130.63 

  

57,407,130.63 

  รวม        57,407,130.63  57,407,130.63 

  สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 บริษทัไดรั้บเงินปันผล

รับจากบริษทัเค.เอสโมลดพ์าร์ท จาํกดั เป็นจาํนวนเงิน 4,370,102.73 บาท 

  เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 บริษทัไดท้าํสัญญาซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั เค.เอสโมลด์

พาร์ท จาํกดั กบับริษทัแห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่น จาํนวน 127,300 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 450 บาท 

เป็นจาํนวนเงิน 57.41 ลา้นบาท (รวมค่าใชจ่้ายในการซ้ือหุน้จาํนวนเงิน 0.12 ลา้นบาท)  
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10. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์  

   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบดว้ย :- 

 10.1 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพือ่การดาํเนินงาน ประกอบดว้ย :- 
 บาท 

 ยอดตามบญัชี   จาํนวนท่ีเพิ่มข้ึน  จาํนวนท่ีลดลง  โอนเขา้  ยอดตามบญัชี  

 ณ วนัท่ี 31      (โอนออก)  ณ วนัท่ี 30 

 ธนัวาคม 2560        กนัยายน 2561 

ราคาประเมิน          

ท่ีดินและส่วนปรับปรุง          

 - ราคาทุนเดิม 236,495,172.79  -  -  -  236,495,172.79 

 - ส่วนปรับปรุงท่ีดิน -  -  -  12,625,000.00  12,625,000.00 

 - ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน 154,774,442.00  -  -  -  154,774,442.00 

 - ขาดทุนจากการตีราคาท่ีดิน (20,063,224.68)  -  -  -  (20,063,224.68) 

รวมท่ีดินและส่วนปรับปรุง - ราคาประเมิน 371,206,390.11  -  -  12,625,000.00  383,831,390.11 

ราคาทุน          

อาคารและส่วนปรับปรุง 308,186,221.64  2,818,442.78  -  256,760.00  311,261,424.42 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 659,788,577.75  4,209,782.03  (2,240,104.58)  12,707,930.00  674,466,185.20 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สาํนกังาน 48,576,543.11  1,667,794.71  (2,700,285.19)  918,233.42  48,462,286.05 

ยานพาหนะ 116,031,088.92  2,277,443.93  (1,916,771.03)  -  116,391,761.82 

สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 964,078.08  61,667,691.73  -  (26,507,923.42)  36,123,846.39 

รวมอาคารและอุปกรณ์ - ราคาทุน 1,133,546,509.50  72,641,155.18  (6,857,160.80)  (12,625,000.00)  1,186,705,503.88 

  รวม 1,504,752,899.61        1,570,536,893.99 

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม          

อาคารและส่วนปรับปรุง 
218,859,098.35  7,506,127.79  -  -  226,365,226.14 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 428,021,955.97  31,481,121.93  (2,005,913.21)  -  457,497,164.69 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สาํนกังาน 41,652,356.72  2,501,311.46  (2,595,441.83)  -  41,558,226.35 

ยานพาหนะ 94,315,284.59  7,285,679.36  (1,916,765.03)  -  99,684,198.92 

  รวม 782,848,695.63  48,774,240.54  (6,518,120.07)  -  825,104,816.10 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 721,904,203.98        745,432,077.89 

   บาท 

 ยอดตามบญัชี   จาํนวนท่ีเพิ่มข้ึน  จาํนวนท่ีลดลง  โอนเขา้  ยอดตามบญัชี  

 ณ วนัท่ี 31      (โอนออก)  ณ วนัท่ี 31 

 ธนัวาคม 2559        ธนัวาคม 2560 

ราคาประเมิน          

ท่ีดินและส่วนปรับปรุง          

 - ราคาทุนเดิม 208,495,172.79  28,000,000.00  -  -  236,495,172.79 

 - ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน 154,774,442.00  -  -  -  154,774,442.00 

 - ขาดทุนจากการตีราคาท่ีดิน (20,063,224.68)  -  -  -  (20,063,224.68) 

รวมท่ีดินและส่วนปรับปรุง - ราคาประเมิน 343,206,390.11  28,000,000.00  -  -  371,206,390.11 

ราคาทุน          

อาคารและส่วนปรับปรุง 307,788,281.37  302,940.27  -  95,000.00  308,186,221.64 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 646,655,969.46  3,898,038.71  (4,510,036.02)  13,744,605.60  659,788,577.75 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สาํนกังาน 46,670,319.17  3,123,239.64  (1,217,015.70)  -  48,576,543.11 

ยานพาหนะ 110,964,761.83  8,999,429.90  (3,933,102.81)  -  116,031,088.92 

สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 972,707.42  13,830,976.26  -  (13,839,605.60)  964,078.08 

รวมอาคารและอุปกรณ์ - ราคาทุน 1,113,052,039.25  30,154,624.78  (9,660,154.53)  -  1,133,546,509.50 

  รวม 1,456,258,429.36        1,504,752,899.61 
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หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม          

อาคารและส่วนปรับปรุง 
207,570,925.99  11,288,172.36  -  -  218,859,098.35 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 389,004,386.67  43,470,615.31  (4,453,046.01)  -  428,021,955.97 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สาํนกังาน 39,353,534.36  3,375,133.76  (1,076,311.40)  -  41,652,356.72 

ยานพาหนะ 86,377,840.23  11,870,539.17  (3,933,094.81)  -  94,315,284.59 

  รวม 722,306,687.25  70,004,460.60  (9,462,452.22)  -  782,848,695.63 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 733,951,742.11        721,904,203.98 
 

   
  ในเดือนธันวาคม 2558 บริษัทได้มีการประเมินราคาท่ีดินใหม่ทุกแปลง โดย

ผูเ้ช่ียวชาญประเมินราคาอิสระ และได้ปรับปรุงผลของการตีราคาท่ีดินในงบการเงิน

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 แล้ว โดยมีส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน

เพิ่มข้ึนจาํนวน 68.85 ลา้นบาท (สุทธิจากภาษีเงินได ้55.08 ลา้นบาท) บนัทึกไวใ้นบญัชี 

“ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน” ซ่ึงแสดงไวภ้ายใต ้“ส่วนของผูถื้อหุ้น” ในงบแสดง

ฐานะการเงิน และมีขาดทุนจากการตีราคาท่ีดิน (สุทธิจากรายการโอนกลบัผลขาดทุนจาก

การตีราคาท่ีดิน) เพิ่มข้ึนจาํนวน 15.02 ลา้นบาท บนัทึกไวใ้นบญัชี “ขาดทุนจากการตี

ราคาท่ีดิน” ซ่ึงแสดงไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

  ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินท่ีเพิ่มข้ึนน้ี จะนาํไปจ่ายเงินปันผลไม่ได ้

  มูลค่ายุติธรรมของท่ีดินท่ีประเมินราคาโดยผูเ้ช่ียวชาญประเมินราคาอิสระได้

กาํหนดข้ึนตามวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดท่ีสะทอ้นถึงราคาซ้ือขายล่าสุดท่ีมีคุณสมบติั

ใกลเ้คียงกนั ซ่ึงถือเป็นการจดัลาํดบัชั้นของการวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 2 ตามท่ี

อธิบายไว้ในหมายเหตุขอ้ 21.5 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีสินทรัพยท่ี์ตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้ 

แต่ยงัคงใชง้านอยู ่ดงัน้ี 

 บาท 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2561 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 

ราคาทุน    

อาคารและส่วนปรับปรุง 134,997,732.59  131,578,118.13 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 189,011,227.01  169,869,946.09 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สาํนกังาน 34,546,215.87  34,709,463.00 

ยานพาหนะ 83,844,830.12  61,554,014.72 
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 รวม 442,400,005.59  397,711,541.94 

 

 10.2 ท่ีดินเพื่อการเพาะปลูกยางพารา ประกอบดว้ย :- 

 บาท 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2561 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 

ท่ีดินเพื่อการเพาะปลูกยางพารา - ราคาทุนเดิม 34,782,164.47  34,782,164.47 

หกัขาดทุนจากการตีราคาใหม่ (3,482,164.47)  (3,482,164.47) 

ท่ีดินเพื่อการเพาะปลูกยางพารา - ราคาประเมิน 31,300,000.00  31,300,000.00 

    

ตน้ทุนการเพาะปลูกตน้ยางพารา 2,069,743.99  2,166,554.40 

 

  บริษทัมีวตัถุประสงคท่ี์จะนาํท่ีดินดงักล่าวไปใชใ้นการปลูกตน้ยางพารา ในเดือน

ธนัวาคม 2558 บริษทัไดมี้การประเมินราคาท่ีดินใหม่ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 10.1 

มีผลทาํใหผ้ลขาดทุนจากการตีราคาใหม่ลดลง บริษทัไดโ้อนกลบัผลขาดทุนจากการตีราคา

ท่ีดินจาํนวน 10.43 ลา้นบาท (คงเหลือเป็นผลขาดทุนจากการตีราคาท่ีดิน 3.48 ลา้นบาท) 

บนัทึกสุทธิไวใ้นบญัชี “ขาดทุนจากการตีราคาท่ีดิน” ซ่ึงแสดงไวใ้นงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จ 

  ตน้ทุนการเพาะปลูกตน้ยางพารา ประกอบดว้ยค่าตน้ยางและค่าใชจ่้ายในการปลูก

ตน้ยางพารา ซ่ึงเกิดข้ึนก่อนท่ีตน้ยางพาราจะให้ผลผลิต ซ่ึงแสดงไวภ้ายใตบ้ญัชีสินทรัพย์

ไม่หมุนเวียนอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

11. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีและหนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
  การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการ

ตดับญัชี สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี30 กนัยายน 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 
 บาท 

 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหวา่งงวด  ยอดตามบญัชี 

 ณวนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2560 

 ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณวนัท่ี 30  

กนัยายน 2561 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

ลูกหน้ีการคา้ 1,942,717.78  (278,532.79)  -  1,664,184.99 
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สินคา้คงเหลือ 1,460,000.00  -  -  1,460,000.00 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยถ์าวร 5,271,098.30  (151,837.64)  -  5,119,260.66 

ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการตีราคาท่ีดิน 4,709,077.83  -  -  4,709,077.83 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 6,528,110.00  819,174.00  -  7,347,284.00 

 รวม 19,911,003.91  388,803.57  -  20,299,807.48 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 171,583.05  -  93,854.68  265,437.73 

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการตีราคาท่ีดิน 30,954,888.40  -  -  30,954,888.40 

 รวม 31,126,471.45  -  93,854.68  31,220,326.13 

สุทธิ (11,215,467.54)      (10,920,518.65) 

 

 บาท 

 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหวา่งงวด  ยอดตามบญัชี 

 ณวนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2559 

 ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณวนัท่ี 30 

กนัยายน 2560 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

ลูกหน้ีการคา้ 1,473,551.35  464,073.57  -  1,937,624.92 

สินคา้คงเหลือ 1,460,000.00  -  -  1,460,000.00 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยถ์าวร 5,485,277.00  (160,193.94)  -  5,325,083.06 

ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการตีราคาท่ีดิน 4,709,077.83  -  -  4,709,077.83 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 4,616,569.20  737,619.20  988,947.20  6,343,135.60 

 รวม 17,744,475.38  1,041,498.83  988,947.20  19,774,921.41 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 12,762.71  -  215,570.71  228,333.42 

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการตีราคาท่ีดิน 30,954,888.40  -  -  30,954,888.40 

 รวม 30,967,651.11  -  215,570.71  31,183,221.82 

สุทธิ (13,223,175.73)      (11,408,300.41) 

 

12. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 

  เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ประกอบดว้ย :- 

  บาท 

 ณ วนัท่ี 30  

กนัยายน 2561 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร  2,359,229.06  640,546.46 

เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท  1,361,746.10  17,157,932.67 
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 รวม  3,720,975.16  17,798,479.13 

 
  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน  2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีและ

วงเงินสินเช่ืออ่ืนกบัสถาบนัการเงินในประเทศหลายแห่งเป็นจาํนวนเงิน 1,665.00 ลา้นบาท และ 

21.00 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ สาํหรับเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารแห่งหน่ึงคํ้าประกนัโดยเงินฝากประจาํ

ธนาคาร จาํนวนเงิน 0.50 ลา้นบาท และวงเงินสินเช่ืออ่ืนไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัใด ๆ 

 

13. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

   ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน มีรายละเอียดดงัน้ี 

   งบแสดงฐานะการเงิน 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 

 บาท 

 2561  2560 

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 32,640,550.00  23,082,846.00 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 4,095,870.00  3,688,096.00 

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -  4,944,736.00 

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 36,736,420.00  31,715,678.00 

 

ค่าใช้จ่ายทีรั่บรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

     สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 

 บาท 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2561  2560  2561  2560 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั        

 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 973,652.00  889,077.00  2,920,968.00  2,667,238.00 

 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 139,486.00  123,774.00  418,461.00  371,325.00 

 1,113,138.00  1,012,851.00  3,339,429.00  3,038,563.00 

ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 252,147.00  216,511.00  756,441.00  649,533.00 

  รวม 1,365,285.00  1,229,362.00  4,095,870.00  3,688,096.00 
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ข้อสมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณติศาสตร์ประกนัภัย 

 ร้อยละ 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2561  2560 

อตัราคิดลด 3.09  3.09 

อตัราการข้ึนเงินเดือน 5.00  5.00 

 อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน  0.00 - 26.00 

(จาํแนกตามช่วงอาย)ุ 

 0.00 - 26.00 

(จาํแนกตามช่วงอาย)ุ 

 อตัราการมรณะ ร้อยละ 100 ของตาราง

มรณะไทย 

พ.ศ.2551 

 ร้อยละ 100 ของตาราง

มรณะไทย 

พ.ศ.2551 
   

   การวเิคราะห์ความอ่อนไหว 

   ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระ

ผกูพนั ผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 บาท 

 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเพิ่มข้ึน (ลดลง) 

 เพิ่มข้ึนร้อยละ 1  ลดลงร้อยละ 1 

อตัราคิดลด (3,103,148.25)  3,642,840.75 

อตัราการข้ึนเงินเดือน 4,140,285.00  (3,552,559.50) 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน  (3,353,096.25)  2,520,474.75 

อตัราการมรณะ 286,898.25  (283,698.00) 

 

14. สํารองตามกฎหมาย 

  ตามบทบญัญติัของพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัตอ้งจดัสรรทุนสาํรอง

อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิจนกวา่ทุนสาํรองดงักล่าวจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 

ของทุนจดทะเบียน ทุนสาํรองตามกฎหมายน้ีจะนาํไปจ่ายเงินปันผลไม่ได ้

 

15. ค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 

  15.1  ส่วนประกอบหลกัของค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้

   สําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 

ประกอบดว้ย 
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 บาท 

 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 
 

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2561  2560  2561  2560 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นกาํไรขาดทุน :        

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั :        

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวด 16,858,832.51  14,675,801.45  50,502,929.62  40,032,608.29 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว        

 ท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกและท่ีกลบัรายการ (97,193.42)  (502,644.04)  (388,803.57)  (1,041,498.83) 

 รวม 16,761,639.09  14,173,157.41  50,114,126.05  38,991,109.46 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบของ 

 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน : 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

ผลขาดทุนจากการประมาณการตาม 

 หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 

- 
 

 

- 
 

 

- 
 

 

(988,947.20) 

กาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการเปล่ียนแปลง        

 ในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผือ่ขาย 46,757.81  (660.00)  93,854.68  215,570.71 

 รวม 46,757.81  (660.00)  93,854.68  (773,376.49) 

 

15.2 การกระทบยอดระหว่างจาํนวนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้และผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบั

อตัราภาษีท่ีใช ้

   สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

 บาท 

 2561  2560 

กาํไรทางบญัชีสาํหรับงวด 267,452,692.45  209,716,452.21 

อตัราภาษีท่ีใช ้ 20%  20% 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษีท่ีใช ้ 53,490,538.49  41,943,290.44 

รายการกระทบยอด    

ผลกระทบทางภาษีของค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถนาํมาหกัในการ    

คาํนวณกาํไรทางภาษี    

- ค่าใชจ่้ายท่ีไม่อนุญาตใหถื้อเป็นรายจ่ายในการคาํนวณ    
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กาํไรทางภาษี 530,257.13  663,042.95 

ผลกระทบทางภาษีของรายไดห้รือกาํไรท่ีไม่ตอ้งนาํมาคาํนวณ    

กาํไรทางภาษี    

- รายไดเ้งินปันผลท่ีไดรั้บยกเวน้ (877,020.54)  (876,820.54) 

- กาํไรของกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนท่ีไดรั้บยกเวน้ (1,507,620.90)  (1,516,589.67) 

- ค่าใชจ่้ายท่ีหกัเป็นรายจ่ายไดเ้พิ่มในทางภาษี (1,522,028.13)  (1,221,813.72) 

รวมรายการกระทบยอด (3,376,412.44)  (2,952,180.98) 

รวมค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 50,114,126.05  38,991,109.46 

  

  15.3 การกระทบยอดระหวา่งอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ียและอตัราภาษีท่ีใช ้

   สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

 2561  2560 

 จาํนวนภาษี 

(บาท) 

 อตัราภาษี  

(%) 

 จาํนวนภาษี 

(บาท) 

 อตัราภาษี  

(%) 

กาํไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวด 267,452,692.45    209,716,452.21   

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีใช ้ 53,490,538.49  20.00  41,943,290.44  20.00 

รายการกระทบยอด (3,376,412.44)  (1.26)  (2,952,180.98)  (1.41) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ีย 50,114,126.05  18.74  38,991,109.46  18.59 

 

16. การบริหารจัดการทุน 

  วตัถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนท่ีสําคญัของบริษทัคือการจัดให้มีซ่ึงโครงสร้างทาง

การเงินท่ีเหมาะสมและการดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองเพื่อสร้าง

ผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน 

  ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน  2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมี

อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.16:1 และ 0.17:1 ตามลาํดบั 

 

17. เงินปันผล 

 สาํหรับปี 2561 

  เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 4/2561 มีมติอนุมติัใหบ้ริษทั

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดาํเนินงานในงวดหกเดือนแรกของปี 2561 ให้แก่ผูถื้อ

หุน้ในอตัราหุน้ละ 0.14 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 74.20 ลา้นบาท 
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  เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 มีมติอนุมติัให้บริษทั

จ่ายเงินปันผลประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.22 บาท เป็น

จาํนวน 116.60 ลา้นบาท 

  รวมจ่ายเงินปันผลในปี 2561 เป็นจาํนวนเงิน 190.80 ลา้นบาท 

 สาํหรับปี 2560 

  เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 4/2560 มีมติอนุมติัใหบ้ริษทั

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดาํเนินงานในงวดหกเดือนแรกของปี 2560 ให้แก่ผูถื้อ

หุน้ในอตัราหุน้ละ 0.14 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 74.20 ลา้นบาท 

  และเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 มีมติอนุมติัใหบ้ริษทั

จ่ายเงินปันผลประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.18 บาท เป็น

จาํนวน 95.40 ลา้นบาท  

  รวมจ่ายเงินปันผลในปี 2560 เป็นจาํนวนเงิน 169.60 ลา้นบาท 

 

18. กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

  กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสําหรับงวดดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวั

เฉล่ียท่ีถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ในระหวา่งงวด 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2561  2560  2561  2560 

กาํไรสาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั (บาท) 71,446,380.60  60,783,528.11  217,338,566.40  170,725,342.75 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (หุน้) 530,000,000  530,000,000  530,000,000  530,000,000 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุน้) 0.13  0.11  0.41  0.32 

 

19. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

  รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญั ดงัต่อไปน้ี 

 บาท 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2561  2560  2561  2560 

ค่าซ้ือสินคา้ 410,013,440.67  350,883,505.82  1,160,968,090.26  1,079,469,906.40 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้และงานระหวา่งทาํ (44,775,176.65)  (6,622,582.74)  (9,209,614.01)  (104,194,240.94) 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 16,278,635.27  17,116,090.65  44,508,777.90  46,338,686.64 

ค่าใชจ่้ายพนกังาน 50,653,355.09  48,888,280.03  151,176,795.91  142,669,238.75 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 7,632,906.00  7,291,194.00  23,088,721.00  22,013,585.00 

ค่าเส่ือมราคา 15,921,790.75  17,412,713.88  48,774,240.54  53,230,355.66 

ค่าขนส่งและค่านํ้ามนัรถ 5,747,982.11  5,014,576.35  16,847,830.43  14,781,989.40 

  



172 

 

 

20. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

  บริษทัและพนักงานของบริษทัไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ี

พนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัจ่ายสมทบให ้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยธนาคาร

กรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) และจะจ่ายใหพ้นกังานในกรณีท่ีลาออกจากงานตามระเบียบว่า

ดว้ยกองทุนสาํรองเล้ียงชีพของบริษทั สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 

2560 บริษทัไดจ่้ายเงินสมทบใหก้บักองทุนสาํรองเล้ียงชีพเป็นจาํนวนเงิน 1.03 ลา้นบาท และ 

0.88 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

21. เคร่ืองมือทางการเงิน 

 21.1 นโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 

  บริษทัมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียน และมี

ความเส่ียงจากการท่ีคู่สัญญาไม่ปฏิบติัตามสัญญา บริษทัไม่มีนโยบายประกอบธุรกรรม

ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินเพื่อการเกง็กาํไรหรือเพื่อการคา้ 

 

 21.2 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 

  ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียน้ีเกิดข้ึนจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาด

ในอนาคต ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั บริษทั

มีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย เน่ืองจากมีเงินฝาก เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมจาก

สถาบนัการเงิน 

 

เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินส่วนใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น บริษทัจึงไม่มีความเส่ียง

จากอตัราดอกเบ้ียท่ีเป็นสาระสาํคญั 

  ส่วนหน้ีสินทางการเงินของบริษัทส่วนใหญ่เป็นหน้ีสินระยะสั้ น ซ่ึงมีอตัรา

ดอกเบ้ียปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด ฝ่ายบริหารเห็นว่าอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืเหมาะสมกบั

สถานการณ์ปัจจุบนั และคาดวา่จะไม่มีความผนัผวนดา้นอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มือยา่งเป็น

สาระสาํคญั 
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 21.3 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

  บริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการท่ีบริษทัมี

ธุรกรรมท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงบริษทัไดม้ีการทาํสัญญาป้องกนัความเส่ียงจาก

อตัราแลกเปล่ียนไว ้

  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัมีสญัญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือ

อยูส่ามารถสรุปไดด้งัน้ี 

สกลุเงิน  จาํนวนเงินตรา

ต่างประเทศ 

(หลกัพนั) 

 จาํนวนเงินตามสญัญา 

(พนับาท) 

 มูลค่ายติุธรรม 

(พนับาท) 

USD  4,082  133,857  130,958 

EUR  252  9,628  9,321 

  

 21.4 ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 

  บริษทัมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ี อยา่งไรก็ตามบริษทัมี

ฐานของลูกคา้ที่หลากหลายและมีจาํนวนมากราย ดงันั้นบริษทัจึงไม่คาดว่าจะพบความ

เสียหายอยา่งเป็นสาระสาํคญัจากการเกบ็หน้ีจากลูกหน้ีเหล่านั้น 

 

 21.5 การวดัมูลค่ายติุธรรม 

  บริษทัใชว้ิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

ยกเวน้ในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายใน

ตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัจะใชว้ิธีราคาทุนหรือวิธีรายไดใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม

ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวแทน 

ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

ระดบัท่ี 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่อง

สาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 

ระดบัท่ี 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นระดบั 1 ท่ีสามารถ

สังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคาตลาด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ี

คาํนวณมาจากราคาตลาด) สาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 

ระดบัท่ี 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดเ้ช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการ

ประมาณข้ึน 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรม แยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 บาท 

 ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม        

เงินลงทุนชัว่คราว        

 - หน่วยลงทุน -  189,963,966.27  -  189,963,966.27 

 - ตราสารทุน 409,000.00  -  -  409,000.00 

 รวม 409,000.00  189,963,966.27  -  190,372,966.27 

 

  ในระหว่างงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาํดบัชั้นของมูลค่า

ยติุธรรม 

  เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้ําหรับการวดัมูลค่ายุติธรรม

ระดบัท่ี 2 

  มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยคาํนวณโดยใชมู้ลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยท่ีประกาศ

โดยผูจ้ดัการกองทุน 
 

22. สิทธิประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการส่งเสริมการลงทุน 

22.1 บริษทัไดร้ับสิทธิประโยชน์จากการไดร้ับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ในกิจการชุบเหลก็

แขง็ ดงัน้ี 

เลขท่ีบตัรส่งเสริมการลงทุน 2229 (2)/2554  1476 (2)/2557 

ลงวนัท่ี 7 ตุลาคม 2554  11 พฤศจิกายน 2556 

ประเภทกิจกรรมท่ีไดรั้บการส่งเสริม ประเภท 4.5 : กิจการอบ - ชุบโลหะ   ประเภท 4.5 : กิจการอบ - ชุบโลหะ  

สิทธิประโยชน์ท่ีสาํคญัท่ีไดรั้บตามบตัรส่งเสริมการลงทุน    

1. การยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธินบัจาก วันท่ี

 มีรายได ้

4 ตุลาคม 2555 

ส้ินสุดวนัท่ี 3 ตุลาคม 2563 

 28 มีนาคม 2560 

ส้ินสุดวนัท่ี 27 มีนาคม 2567 

2. การยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรเป็นระยะเวลา (ปี) 8 ปี  8 ปี 

 (มูลค่าไม่เกิน 75 ลา้นบาท)  (มูลค่าไม่เกิน 74 ลา้นบาท) 

   ในฐานะท่ีเป็นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไข

และขอ้กาํหนด ในบตัรส่งเสริม 

  รายไดจ้ากการขายและบริการสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 

ประกอบดว้ย 
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 พนับาท 

 2561  2560 

 กิจการท่ีไดรั้บ 

การส่งเสริม 

 กิจการท่ีไม่ได้

รับการส่งเสริม 

 รวม  กิจการท่ีไดรั้บ 

การส่งเสริม 

 กิจการท่ีไม่ได้

รับการส่งเสริม 

 รวม 

รายไดจ้ากการขายและบริการ            

 - ในประเทศ 10,172  548,086  558,258  7,546  530,428  537,974 

 - ต่างประเทศ -  9,955  9,955  -  6,731  6,731 

 รวม 10,172  558,041  568,213  7,546  537,159  544,705 

 

  รายไดจ้ากการขายและบริการสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 

ประกอบดว้ย 

 พนับาท 

 2561  2560 

 กิจการท่ีไดรั้บ 

การส่งเสริม 

 กิจการท่ีไม่ได้

รับการส่งเสริม 

 รวม  กิจการท่ีไดรั้บ 

การส่งเสริม 

 กิจการท่ีไม่ได้

รับการส่งเสริม 

 รวม 

รายไดจ้ากการขายและบริการ            

 - ในประเทศ 26,508  1,725,719  1,752,227  23,391  1,501,537  1,524,928 

 - ต่างประเทศ -  19,935  19,935  -  21,729  21,729 

 รวม 26,508  1,745,654  1,772,162  23,391  1,523,266  1,546,657 

 

22.2 บริษทัได้รับสิทธิประโยชน์จากการได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุน  ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ในกิจการ

บริษทัการคา้ระหวา่งประเทศ ดงัน้ี 

เลขท่ีบตัรส่งเสริมการลงทุน 61-0132-1-00-0-0 

ลงวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2561 

ประเภทกิจกรรมท่ีไดรั้บการส่งเสริม ประเภท 7.6 : กิจการบริษทัการคา้ระหว่างประเทศ  

สิทธิประโยชน์ท่ีสาํคญัท่ีไดรั้บตามบตัรส่งเสริมการลงทุน  

1. การยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัร ตอ้งนาํเขา้ภายในวนัท่ี 2 สิงหาคม 2563 

2. การยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับวตัถุดิบและวสัดุจาํเป็น 

 ท่ีตอ้งนาํเขา้มาจาก ต่างประเทศเพื่อใชใ้นการผลิตเพื่อการส่งออก 

ยงัไม่เร่ิมดาํเนินการ 

(ระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนันาํเขา้คร้ังแรก) 

3. การยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับของท่ีผูไ้ดรั้บการส่งเสริม 

 นาํเขา้มาเพื่อส่งกลบัออกไป 

ยงัไม่เร่ิมดาํเนินการ 

(ระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนันาํเขา้คร้ังแรก) 
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23. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

  บริษทัไดน้าํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานดาํเนินงานเป็นรูปแบบหลกัในการ

รายงาน ส่วนงานดาํเนินงานพิจารณาจากระบบการบริหารจดัการและโครงสร้างการรายงาน

ทางการเงินภายในท่ีไดร้ายงานต่อผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของบริษทัเป็น

เกณฑใ์นการกาํหนดส่วนงาน 

  บริษทัประกอบธุรกิจหลกัในการนาํเขา้และจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์ซ่ึงมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลกั

ในประเทศโดยมีส่วนงานธุรกิจ 3 ส่วนงานหลกั ไดแ้ก่ (1) เหลก็และโรงชุบเหลก็ (2) เคร่ืองมือ

เคร่ืองจกัร และ (3) อ่ืน ๆ ประกอบดว้ยกระดาษ เยือ่กระดาษ วิศวกรรมไฟฟ้า และเคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์สาํหรับอุตสาหกรรมไม ้

  ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

2561 มีดงัน้ี 

 พนับาท 

 เหลก็และ  เคร่ืองมือ  อ่ืน ๆ  รวม 

 โรงชุบเหลก็  เคร่ืองจกัร     

รายไดจ้ากการขายและบริการ 1,023,065  511,880  237,218  1,772,163 

กาํไรขั้นตน้ตามส่วนงาน 355,237  117,052  74,143  546,432 

รายไดอ่ื้น  13,562  978  6,629  21,169 

รายไดสุ้ทธิ 368,799  118,030  80,772  567,601 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วนงาน :        

รายไดอ่ื้น       5,817 

ค่าใชจ่้ายในการขาย       (83,074) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร       (199,047) 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร       (23,089) 

ตน้ทุนทางการเงิน       (756) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       (50,114) 

กาํไรสาํหรับปี       217,338 

        

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561        

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน       516,583 

สินคา้คงเหลือ       995,205 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์       776,732 

รวมสินทรัพยอ่ื์น       276,095 

 รวม       2,564,615 

  



177 

 

 ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 มี

ดงัน้ี 

 พนับาท 

 เหลก็และ  เคร่ืองมือ  อ่ืน ๆ  รวม 

 โรงชุบเหลก็  เคร่ืองจกัร     

รายไดจ้ากการขายและบริการ 929,485  383,677  233,495  1,546,657 

กาํไรขั้นตน้ตามส่วนงาน 336,930  93,778  65,248  495,956 

รายไดอ่ื้น  2,609  1,852  5,490  9,951 

รายไดสุ้ทธิ 339,539  95,630  70,738  505,907 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วนงาน :        

รายไดอ่ื้น       5,741 

ค่าใชจ่้ายในการขาย       (80,510) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร       (198,758) 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร       (22,013) 

ตน้ทุนทางการเงิน       (651) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       (38,991) 

กาํไรสาํหรับปี       170,725 

        

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560        

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน        511,433 

สินคา้คงเหลือ       887,747 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์       763,463 

รวมสินทรัพยอ่ื์น       274,622 

 รวม       2,437,265 
 
24. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ภายหน้า 

  24.1 ภาระผกูพนั 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัมีภาระผกูพนั ดงัน้ี  

  -  บริษทัมีภาระผกูพนัจากการทาํสญัญาค่าสิทธิการใชเ้คร่ืองหมายการคา้กบับริษทัแห่ง

หน่ึงในต่างประเทศโดยบริษัทต้องจ่ายค่าสิทธิในอตัราร้อยละ 1.5 ของยอดขาย

ภายในประเทศ และอตัราร้อยละ 1 ของยอดขายต่างประเทศ 

  -  บริษทัมีภาระผูกพนัจากการซ้ือสินคา้ท่ียงัไม่ไดส่้งมอบเป็นจาํนวนเงิน 340,734.30 

เหรียญสหรัฐฯ และภาระผกูพนัจากการซ้ือเคร่ืองจกัรท่ียงัไม่ไดส่้งมอบเป็นจาํนวนเงิน 

420,000.00 ยโูร และ 648,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 
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  24.2 ภาระคํ้าประกนั 

   ณ วนัท่ี 30 กนัยายน2561 บริษทัมีภาระคํ้าประกนั ดงัน้ี  

  -  บริษทัมีหนงัสือคํ้าประกนั ซ่ึงออกโดยธนาคารในนามของบริษทัเป็นจาํนวนเงินรวม 

8.77 ลา้นบาทเพื่อคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าและเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางการปฏิบติั

บางประการตามปกติธุรกิจของบริษทั 

  -  บริษทัมีการทาํเลตเตอร์ออฟเครดิตกบัสถาบนัการเงินท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระเป็น

จาํนวนเงิน 115.59 ลา้นบาท 

  

25. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมีผลบังคบัในอนาคต 

ในระหวา่งปี 2561 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน

ใหม่ ซ่ึงลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหม่ 

โดยมีผลบงัคบัใชถื้อปฏิบติักบังบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 

มกราคม 2562 มีดงัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีทาํกับลูกค้า 

กาํหนดให้กิจการใช้กับสัญญาท่ีทาํกับลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาท่ีอยู่ในขอบเขตของ

มาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน และไดก้าํหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนสาํหรับการรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึน

จากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ี

กิจการคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบใหแ้ก่ลูกคา้ และ

กาํหนดให้กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เทจ็จริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดใน

การพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอนหลกัการสาํคญัของมาตรฐานฉบบัน้ีให้ขอ้กาํหนด

สาํหรับการรับรู้รายไดโ้ดยใหใ้ชแ้ทนมาตรฐาน ต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31 

(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียน

เก่ียวกบับริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 

(ปรับปรุง 2560) 

เร่ืองโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 

  (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สัญญาสาํหรับการก่อสร้าง

อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 18 

(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

โดยมีผลบงัคบัใช้ถือปฏิบติักับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 

มกราคม 2563 มีดงัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินในกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงระบุวิธีท่ีกิจการตอ้งใช้

ในการจดัประเภทและวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน และสัญญาท่ีจะซ้ือ
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หรือจะขายรายการท่ีไม่ใช่รายการทางการเงินโดยกาํหนดให้กิจการรับรู้สินทรัพยท์างการเงิน

หรือหน้ีสินทางการเงินในงบแสดงฐานะทางการเงินของกิจการเม่ือกิจการเป็นคู่สัญญาตาม

ขอ้กาํหนดของสญัญาของเคร่ืองมือทางการเงินเหล่านั้น ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก กิจการ

ตอ้งวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไรหรือขาดทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรม บวกหรือหักดว้ยตน้ทุนการทาํรายการซ่ึงเก่ียวขอ้ง

โดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกสินทรัพยท์างการเงิน หรือหน้ีสินทางการเงินนั้น มีดงัน้ี 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32 เร่ืองการแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานรายงานทางการเงินบญัชีฉบบัท่ี 7 เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานรายงานทางการเงินบญัชีฉบบัท่ี 9 เร่ืองเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ืองการป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิ

ในหน่วยงานต่างประเทศ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 19 

 

เร่ืองการชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบ

การเงินในปีท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

 

26. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 8 

พฤศจิกายน 2561 

  



 

4.2  การวเิคราะห์อตัราร้อยละตามแนวตั้ง 

ตารางที ่1 การวเิคราะห์งบแสดงฐานะการเงินตามวธีิตาราง 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

% % %

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 35,279,459.66                25,431,122.19              23,792,582.21              1.35                          1.01                          0.93                          

เงินลงทุนชั่วคราว 259,344,553.08              189,568,892.58            190,372,966.27           9.92                          7.52                          7.42                          

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 567,391,952.53              546,163,622.80            516,583,334.82           21.70                       21.66                       20.14                       

สินค้าคงเหลือ 950,125,211.95              949,447,408.94            995,205,150.82           36.34                       37.66                       38.81                       

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 636,063.11                      1,392,163.30                 1,669,959.40                0.02                          0.06                          0.07                          

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,812,777,240.33           1,712,003,209.81         1,727,623,993.52        69.34                       67.91                       67.36                       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากประจําธนาคารที่มีภาระผูกพัน 639,337.74                      639,337.74                    639,337.74                   0.02                          0.03                          0.02                          

เงินลงทุนทั่วไป 57,407,130.63                57,407,130.63              57,407,130.63              2.20                          2.28                          2.24                          

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 741,178,218.42              748,643,931.42            776,732,077.89           28.35                       29.70                       30.29                       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 2,301,453.80                   2,293,249.30                 2,212,757.73                0.09                          0.09                          0.09                          

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 801,526,140.59              808,983,649.09            836,991,303.99           30.66                       32.09                       32.64                       

รวมสินทรัพย์ 2,614,303,380.92           2,520,986,858.90         2,564,615,297.51        100.00                     100.00                     100.00                     

บริษัท สหมิตรเครื่องกล จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน 

งวดสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

สินทรัพย์

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
% % %

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น

จากสถาบันการเงิน 9,679,193.65 1,726,200.38 3,720,975.16 0.37 0.07 0.15

เจ้าหนี้การค้า 179,750,288.03 156,203,954.16 205,968,305.73 6.88 6.20 8.03

เจ้าหนี้อื่น 40,478,608.32 41,841,334.31 54,258,430.58 1.55 1.66 2.12

เงินรับล่วงหน้าจากการขายและบริการ 25,828,915.38 20,926,883.58 18,464,052.25 0.99 0.83 0.72

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 45,838,224.19 31,518,475.65 15,589,684.93 1.75 1.25 0.61

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 4,461,037.87 3,979,851.39 3,075,428.19 0.17 0.16 0.12

รวมหนี้สินหมุนเวียน 306,036,267.44 256,196,699.47 301,076,876.84 11.71 10.16 11.74

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 11,244,458.52 10,970,954.26 10,920,518.65 0.43 0.44 0.43

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 34,005,847.00 35,371,135.00 36,736,420.00 1.30 1.40 1.43

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 45,250,305.52 46,342,089.26 47,656,938.65 1.73 1.84 1.86

รวมหนี้สิน 351,286,572.96 302,538,788.73 348,733,815.49 13.44 12.00 13.60

บริษัท สหมิตรเครื่องกล จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

งวดสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

% % %

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ  550,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00  บาท 550,000,000.00         550,000,000.00         550,000,000.00         21.04                       21.82                       21.45                       

ทุนที่ออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว

หุ้นสามัญ  530,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00  บาท 530,000,000.00         530,000,000.00         530,000,000.00         20.27                       21.02                       20.67                       

ส่วนเกินทุน

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 262,262,300.00         262,262,300.00         262,262,300.00         10.03                       10.40                       10.23                       

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซื้อคืน 12,951,122.72           12,951,122.72           12,951,122.72           0.50                          0.51                          0.50                          

กําไรสะสม

จัดสรรแล้ว

สํารองตามกฎหมาย 55,000,000.00           55,000,000.00           55,000,000.00           2.10                          2.18                          2.14                          

ยังไม่ได้จัดสรร 1,277,716,628.84      1,233,540,374.18      1,230,786,754.78      48.87                       48.93                       47.99                       

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 125,086,756.40         124,694,273.27         124,881,304.52         4.78                          4.95                          4.87                          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,263,016,807.96      2,218,448,070.17      2,215,881,482.02      86.56                       88.00                       86.40                       

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,614,303,380.92      2,520,986,858.90      2,564,615,297.51      100.00                     100.00                     100.00                     

บริษัท สหมิตรเครื่องกล จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

งวดสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

182 
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ตารางที ่1  การวเิคราะห์งบแสดงฐานะการเงินตามวธีิแนวตั้ง 

การอธิบายผลการวเิคราะห์บริษัท สหมิตรเคร่ืองกล จํากดั (มหาชน) 

 จากการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินของ บริษทั สหมิตรเคร่ืองกล จาํกดั (มหาชน) 

สาํหรับไตรมาสท่ี 1-3 เดือน มีนาคม มิถุนายน กนัยายน ปี 2561 ดว้ยวิธีการวิเคราะห์แนวตั้งหรือ

วิเคราะห์ยอดรวมเป็นการเปรียบเทียบยอดรวมของ ไตรมาส 1-3 พบวา่ 

              กิจการเปรียบเทียบขอ้มูล 3 ไตรมาส พบว่ากิจการมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ลดลงทุกไตรมาส คือ ไตรมาสท่ี 1 = 1.35 % ไตรมาสท่ี 2 = 1.01 % ไตรมาสท่ี 3 = 0.93 %  

เงินลงทุนชัว่คราวลดลงทุกไตรมาส คือ ไตรมาสท่ี 1 = 9.92% ไตรมาสท่ี 2 = 7.52%  

ไตรมาสท่ี 3 = 7.42 % ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนลดลงทุกไตรมาส คือ ไตรมาสท่ี 1 = 21.70 % 

ไตรมาสท่ี 2 = 21.66 % ไตรมาสท่ี 3 = 20.14 % สินคา้คงเหลือเพิ่มข้ึนทุกไตรมาส คือ 

ไตรมาสท่ี 1 = 36.34% ไตรมาสท่ี 2 = 37.66 % ไตรมาสท่ี 3 = 38.81 % สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน

เพิ่มข้ึนทุกไตรมาส คือ ไตรมาสท่ี 1 = 0.02 % ไตรมาสท่ี 2 = 0.06 % ไตรมาสท่ี 3 = 0.07 %  

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน เพิ่มข้ึนและลดลงทุกไตรมาส คือไตรมาสท่ี 1 = 69.34 %  

ไตรมาสท่ี 2 = 67.91 % ไตรมาสท่ี 3 = 67.36 %  เงินฝากประจาํธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัเพิ่มข้ึน 

และลดลงทุกไตรมาสคือ ไตรมาสท่ี 1 = 0.02 % ไตรมาสท่ี 2 = 0.03 % ไตรมาสท่ี 3 = 0.02%  

เงินลงทุนทัว่ไปเพิ่มข้ึนและลดลงทุกไตรมาส คือไตรมาสท่ี 1 = 2.20 % ไตรมาสท่ี 2 = 2.28 %  

ไตรมาสท่ี 3 = 2.24 % ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มข้ึนทุกไตรมาส คือ ไตรมาสท่ี 1 = 28.35 %  

ไตรมาสท่ี 2 = 29.70 % ไตรมาสท่ี 3 = 30.29 % สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนไม่มีการเปล่ียนแปลงทุก

ไตรมาสคือ 0.09 % รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนเพิ่มข้ึนทุกไตรมาสคือ ไตรมาสท่ี 1 = 30.66 %  

ไตรมาสท่ี 2 = 32.09 % ไตรมาสท่ี 3 = 32.64 % รวมสินทรัพยไ์ม่มีการเปล่ียนแปลงทุกไตรมาส 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงินเพิ่มข้ึนและลดลงทุกไตรมาส คือ  

ไตรมาสท่ี 1 = 0.37 % ไตรมาสท่ี 2 = 0.07 % ไตรมาสท่ี 3 = 0.15 % เจา้หน้ีการคา้เพิ่มข้ึน 

และลดลงทุกไตรมาส คือ ไตรมาสท่ี 1 = 6.88 % ไตรมาสท่ี 2 = 6.20 % ไตรมาสท่ี 3 = 8.03 % 

เจา้หน้ีอ่ืนเพิ่มข้ึนทุกไตรมาส คือ ไตรมาสท่ี 1 = 1.55 % ไตรมาสท่ี 2 = 1.66 %  

ไตรมาสท่ี 3 = 2.12% เงินรับล่วงหน้าจากการขายและบริการลดลงทุกไตรมาส คือ  

ไตรมาสท่ี 1 = 0.99 % ไตรมาสท่ี 2 = 0.83 % ไตรมาสท่ี 3 = 0.72% ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายลดลง 

ทุกไตรมาส คือ ไตรมาสท่ี 1 = 1.75 % ไตรมาสท่ี 2 = 1.25 % ไตรมาสท่ี 3 = 0.61 %   

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนลดลงทุกไตรมาส คือ ไตรมาสท่ี 1 = 0.17% ไตรมาสท่ี 2 = 0.16 %  

ไตรมาสท่ี 3 = 0.12 % รวมหน้ีสินหมุนเวียนเพิ่มข้ึนและลดลงทุกไตรมาสคือ 

ไตรมาสท่ี1 = 11.71 % ไตรมาสท่ี 2 = 10.16 % ไตรมาสท่ี 3 = 11.74 % หน้ีสินภาษีเงินได ้

รอการตดับญัชีไม่มีการเปล่ียนแปลงทุกไตรมาสคือ0.43 % ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน
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เพิ่มข้ึนทุกไตรมาสคือ ไตรมาสท่ี 1 = 1.30% ไตรมาสท่ี 2 = 1.40% ไตรมาสท่ี 3 = 1.43 % 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียนเพิ่มข้ึนทุกไตรมาส คือ ไตรมาสท่ี 1 = 1.73 % ไตรมาสท่ี 2 = 1.84 %  

ไตรมาสท่ี 3 = 1.86 % รวมหน้ีสินเพิ่มข้ึนและลดลงทุกไตรมาส คือ ไตรมาสท่ี 1 = 13.44 %  

ไตรมาสท่ี 2 = 12.00 % ไตรมาสท่ี 3 = 13.60 %  ส่วนของเจา้ของ ทุนจดทะเบียนหุ้นสามญั  

550,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.00  บาท เพิ่มข้ึนและลดลงทุกไตรมาส คือ ไตรมาสท่ี 1 = 21.04% 

ไตรมาสท่ี 2 = 21.82 % ไตรมาสท่ี 3 = 21.45 %  ทุนท่ีออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 

หุ้นสามัญ  530 ,000 ,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00  บาทเพิ่ม ข้ึนและลดลงทุกไตรมาส คือ  

ไตรมาสท่ี 1 = 20.27 % ไตรมาสท่ี 2 = 21.02 % ไตรมาสท่ี 3 = 20.67 % ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั

เพิ่มข้ึนและลดลงทุกไตรมาส คือ ไตรมาสท่ี 1 = 10.03 % ไตรมาสท่ี 2 = 10.40 %  

ไตรมาสท่ี 3 = 10.23 % ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซ้ือคืนเพิ่มข้ึนและลดลงทุกไตรมาส คือ 

ไตรมาสท่ี 1 = 0.50 % ไตรมาสท่ี 2 = 0.51 % ไตรมาสท่ี 3 = 0.50 % กาํไรสะสมจดัสรรแลว้สาํรอง

ตามกฎหมายเพิ่มข้ึนและลดลงทุกไตรมาสคือ ไตรมาสท่ี 1 = 2.10% ไตรมาสท่ี 2 = 2.18%  

ไตรมาสท่ี 3 = 2.14% กาํไรสะสมยงัไม่ได้จัดสรรเพิ่มข้ึนและลดลงทุกไตรมาสคือ  

ไตรมาสท่ี 1 = 48.87 % ไตรมาสท่ี 2 = 48.93 % ไตรมาสท่ี 3 = 47.99% องคป์ระกอบอ่ืนของส่วน

ของผูถื้อหุน้เพิ่มข้ึนและลดลงทุกไตรมาสคือ ไตรมาสท่ี 1 = 4.78 % ไตรมาสท่ี 2 = 4.95 %  

ไตรมาสท่ี 3 = 4.87 % รวมส่วนของผูถื้อเพิ่มข้ึนและลดลงทุกไตรมาสคือ ไตรมาสท่ี 1 = 86.56 % 

ไตรมาสท่ี 2 = 88.00 % ไตรมาสท่ี 3 = 86.40 % รวมหน้ีสินและส่วนของเจา้ของไม่มีการ

เปล่ียนแปลงทุกไตรมาสคือ 100 % 

 

สรุปการเปรียบเทียบทั้ง 3 ไตรมาส ตามการรวมสินทรัพยห์มุนเวียนพบว่าทั้ง 3 ไตรมาสมี

การลดลงของทุกไตรมาส คือ ไตรมาส 1 = 69.34% ไตรมาสท่ี 2 = 67.91% ไตรมาสท่ี 3 = 67.36 %  

และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนพบวา่ทั้ง 3 ไตรมาสมียอดเพิ่มข้ึนทุกไตรมาส คือ ไตรมาส 1 = 30.66 % 

ไตรมาสท่ี 2 = 32.09 % ไตรมาสท่ี 3 = 32.64 % การรวมหน้ีสินหมุนเวียนของทั้ง 3 ไตรมาสพบว่า

ยอดเพิ่มข้ึนและลดลงทุกไตรมาส ไตรมาส 1 = 11.71 % ไตรมาสท่ี 2 = 10.16 % ไตรมาสท่ี 3  

= 11.74 % การรวมหน้ีสินไม่หมุนเวียนมียอดเพิ่มข้ึนทุกไตรมาส คือ ไตรมาสท่ี 1 = 1.73 %  

ไตรมาสท่ี 2 = 1.84 % ไตรมาสท่ี 3 = 1.86 % รวมส่วนของผูถื้อเพิ่มข้ึนและลดลงทุกไตรมาส 

คือ ไตรมาสท่ี 1 = 86.56 % ไตรมาสท่ี 2 = 88.00 % ไตรมาสท่ี 3 = 86.40 %
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ตารางที ่2  การวเิคราะห์งบกาํไรขาดทุนตามวธีิตาราง 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

% % %

รายได้

รายได้จากการขายและบริการ 610,123,495.13 593,825,575.77     568,213,754.15     99.00 98.79 97.57 

รายได้อื่น

ค่านายหน้ารับ 4,673,141.81 557,251.96             672,313.56             0.76 0.09 0.12 

เงินปันผลรับ -                    4,376,102.73         9,000.00                 -     0.73 0.00 

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน -                    862,262.29             4,543,841.90         -     0.14 0.78 

กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์ 119,764.27 491,365.84             14,936.27               0.02 0.08 0.00 

อื่นๆ 1,387,587.78 1,000,639.22         8,911,867.09         0.23 0.17 1.53 

รวมรายได้ 616,303,988.99 601,113,197.81     582,365,712.97     100.00 100.00 100.00 

บริษัท สหมิตรเครื่องกล จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับงวดสิ้นสุดณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

 

185   



   186 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

% % %

รวมรายได้ 616,303,988.99 601,113,197.81     582,365,712.97     100.00 100.00 100.00 

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายและการบริการ 422,927,578.64 409,601,159.15     393,201,611.14     68.62 68.14 67.52 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 28,452,382.81 28,285,966.52       26,335,285.26       4.62 4.71 4.52 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 66,238,215.69 66,707,102.23       66,735,743.88       10.75 11.10 11.46 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 7,327,907.00 8,127,908.00         7,632,906.00         1.19 1.35 1.31 

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน -                    -                    -                    -     -     -     

ต้นทุนทางการเงิน 252,147.00 252,147.00             252,147.00             0.04 0.04 0.04 

รวมค่าใช้จ่าย 525,198,231.14 512,974,282.90     494,157,693.28     85.22 85.34 84.85 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 91,105,757.85 88,138,914.91       88,208,019.69       14.78 14.66 15.15 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 17,637,317.39 15,715,169.57       16,761,639.09       2.86 2.61 2.88 

กําไรสําหรับงวด 73,468,440.46 72,423,745.34       71,446,380.60       11.92 12.05 12.27 

บริษัท สหมิตรเครื่องกล จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสิ้นสุดณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

% % %

ไ ้  
601,113,197.81     582,365,712.97     100.00 100.00 100.00 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :-

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

- สุทธิจากภาษีเงินได้ -                    -                    -                    

-                    -                    -                    

รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่ในภายหลังเข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน

กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม

ของเงินลงทุนเผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้ 580,870.59 (392,483.13) 187,031.25 0.09 (0.07) 0.03 

580,870.59 (392,483.13) 187,031.25 0.09 (0.07) 0.03 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด 580,870.59 (392,483.13) 187,031.25 0.09 (0.07) 0.03 

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 74,049,311.05       72,031,262.21       71,633,411.85       12.02 11.98 12.30 

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.14 0.14 0.13 

บริษัท สหมิตรเครื่องกล จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสิ้นสุดณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
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ตารางที ่2  การวเิคราะห์งบกาํไรขาดทุนตามวธีิแนวตั้ง 

การอธิบายผลการวเิคราะห์บริษัท สหมิตรเคร่ืองกล จํากดั (มหาชน)  

 จากการวิเคราะห์งบกาํไรขาดทุนของ บริษทั สหมิตรเคร่ืองกล จาํกดั (มหาชน)  สาํหรับ

ไตรมาสท่ี 1-3 เดือน มีนาคม มิถุนายน กนัยายน ปี 2561 ดว้ยวิธีการวิเคราะห์แนวตั้งหรือวิเคราะห์

ยอดรวมเป็นการเปรียบเทียบยอดรวมของ ไตรมาส 1-3 พบวา่ 

              กิจการเปรียบเทียบขอ้มูล 3 ไตรมาส พบว่ากิจการมีรายไดจ้ากการขายและบริการลดลง

ทุกไตรมาส คือ ไตรมาสท่ี 1 = 99.00% ไตรมาสท่ี 2 = 98.79 % ไตรมาสท่ี 3 = 97.57 %  

ค่านายหนา้รับลดลงทุกไตรมาส คือ ไตรมาสท่ี 1 = 0.76% ไตรมาสท่ี 2 = 0.09 % ไตรมาสท่ี 3 = 

0.12 % เงินปันผลรับเพิ่มข้ึนและลดลงทุกไตรมาส คือ ไตรมาสท่ี 1 = 0.00% ไตรมาสท่ี 2 = 0.73% 

ไตรมาสท่ี 3 = 0.00 % กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนเพิ่มข้ึนทุกไตรมาส คือ ไตรมาสท่ี 1 = 0.00 % 

ไตรมาสท่ี 2 = 0.14 % ไตรมาสท่ี 3 = 0.78 % กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยเ์พิ่มข้ึนและลดลง 

ทุกไตรมาส คือ ไตรมาสท่ี 1 = 0.02 % ไตรมาสท่ี 2 = 0.08 % ไตรมาสท่ี 3 = 0.00 % รายไดอ่ื้น ๆ

เพิ่มข้ึนและลดลงทุกไตรมาส คือ ไตรมาสท่ี 1 = 0.23% ไตรมาสท่ี 2 = 0.17% ไตรมาสท่ี 3 = 

1.53% รวมรายไดไ้ม่มีการเปล่ียนแปลงทุกไตรมาสคือ100 % ตน้ทุนขายและการบริการลดลงทุก

ไตรมาสคือ ไตรมาสท่ี 1 = 68.62 % ไตรมาสท่ี 2 = 68.14 % ไตรมาสท่ี 3 = 67.52 % ค่าใชจ่้ายใน

การขายเพิ่มข้ึนและลดลงทุกไตรมาสคือไตรมาสท่ี 1 = 4.62%ไตรมาสท่ี 2 = 4.71 %ไตรมาสท่ี 3 = 

4.52 % ค่าใชจ่้ายในการบริหารเพิ่มข้ึนทุกไตรมาสคือไตรมาสท่ี 1 = 10.75%ไตรมาสท่ี 2 = 

11.10% ไตรมาสท่ี 3 = 11.46 % ค่าตอบแทนผูบ้ริหารเพิ่มข้ึนและลดลงทุกไตรมาส คือ  

ไตรมาสท่ี 1 = 1.19 %  ไตรมาสท่ี 2 = 1.35 % ไตรมาสท่ี 3 = 1.31 % ตน้ทุนทางการเงินไม่มีการ

เปล่ียนแปลงทุกไตรมาสคือ 0.04 % รวมค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึนและลดลงทุกไตรมาสคือ ไตรมาสท่ี 1 = 

85.22 % ไตรมาสท่ี 2 = 85.34 % ไตรมาสท่ี 3 = 84.85 % กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดล้ดลงและ

เพิ่มข้ึนทุกไตรมาส คือ ไตรมาสท่ี 1 = 14.78 % ไตรมาสท่ี 2 = 14.66 % ไตรมาสท่ี 3 = 15.15 %  

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดล้ดลงและเพิ่มข้ึนทุกไตรมาสคือ ไตรมาสท่ี 1 = 2.86 % ไตรมาสท่ี 2 = 2.61 %

ไตรมาสท่ี 3 = 2.88 % กาํไรสาํหรับงวดเพิ่มข้ึนทุกไตรมาสคือ ไตรมาสท่ี 1 = 11.92 %  

ไตรมาสท่ี 2 = 12.05 %ไตรมาสท่ี 3 = 12.27 % กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวดลดลงและ

เพิ่มข้ึนทุกไตรมาสคือ ไตรมาสท่ี 1 = 0.09 % ไตรมาสท่ี 2 = 0.07% ไตรมาสท่ี 3 = 0.03 %  

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดลดลงและเพิ่มข้ึนทุกไตรมาสคือ ไตรมาสท่ี1 = 12.02%  

ไตรมาสท่ี2 = 11.98% ไตรมาสท่ี3 = 12.30%  
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สรุปการเปรียบเทียบทั้ง 3 ไตรมาส กิจการมีกาํไรสาํหรับงวดเพิ่มข้ึนทุกไตรมาส แสดงว่า

รายไดข้องกิจการไตรมาสท่ี 2 ลดลงจากไตรมาสท่ี 1 แต่ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึนจากไตรมาสท่ี 2  

จึงถึงว่ารายได้ไม่ลดลงมากนัก แต่กิจการมีการลดตน้ทุนค่าใช้จ่ายลงออย่างต่อเน่ือง จึงทาํให ้

ผลกาํไรเบด็เสร็จเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองเช่นกนั 
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4.3  การวเิคราะห์อตัราร้อยละตามแนวนอน 

ตารางที ่3 การวเิคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน

ไตรมาส 2-1 ไตรมาส 3-2
เพิมลด เพิมลด

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 35,279,459.66       25,431,122.19       23,792,582.21       (9,848,337.47) (27.92) (1,638,539.98) (6.44)

เงินลงทุนชั่วคราว 259,344,553.08    189,568,892.58    190,372,966.27    (69,775,660.50) (26.90) 804,073.69 0.42 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 567,391,952.53    546,163,622.80    516,583,334.82    (21,228,329.73) (3.74) (29,580,287.98) (5.42)

สินค้าคงเหลือ 950,125,211.95    949,447,408.94    995,205,150.82    (677,803.01) (0.07) 45,757,741.88 4.82 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 636,063.11            1,392,163.30         1,669,959.40         756,100.19 118.87 277,796.10 19.95 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,812,777,240.33 1,712,003,209.81 1,727,623,993.52 (100,774,030.52) (5.56) 15,620,783.71 0.91 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากประจําธนาคารที่มีภาระผูกพัน 639,337.74            639,337.74            639,337.74            -     -     -     -     

เงินลงทุนทั่วไป 57,407,130.63       57,407,130.63       57,407,130.63       -     -     -     -     

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 741,178,218.42    748,643,931.42    776,732,077.89    7,465,713.00 1.01 28,088,146.47 3.75 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 2,301,453.80         2,293,249.30         2,212,757.73         (8,204.50) (0.36) (80,491.57) (3.51)

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 801,526,140.59    808,983,649.09    836,991,303.99    7,457,508.50 0.93 28,007,654.90 3.46 

รวมสินทรัพย์ 2,614,303,380.92 2,520,986,858.90 2,564,615,297.51 (93,316,522.02) (3.57) 43,628,438.61 1.73 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 % %

บริษัท สหมิตรเครื่องกล จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน 

งวดสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

สินทรัพย์
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ไตรมาส 2-1 ไตรมาส 3-2
เพิ่มลด เพิ่มลด

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น

จากสถาบันการเงิน 9,679,193.65 1,726,200.38 3,720,975.16 (7,952,993.27) (82.17) 1,994,774.78 115.56 

เจ้าหนี้การค้า 179,750,288.03 156,203,954.16 205,968,305.73 (23,546,333.87) (13.10) 49,764,351.57 31.86 

เจ้าหนี้อื่น 40,478,608.32 41,841,334.31 54,258,430.58 1,362,725.99 3.37 12,417,096.27 29.68 

เงินรับล่วงหน้าจากการขายและบริการ 25,828,915.38 20,926,883.58 18,464,052.25 (4,902,031.80) (18.98) (2,462,831.33) (11.77)

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 45,838,224.19 31,518,475.65 15,589,684.93 (14,319,748.54) (31.24) (15,928,790.72) (50.54)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 4,461,037.87 3,979,851.39 3,075,428.19 (481,186.48) (10.79) (904,423.20) (22.73)

รวมหนี้สินหมุนเวียน 306,036,267.44 256,196,699.47 301,076,876.84 (49,839,567.97) (16.29) 44,880,177.37 17.52 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 11,244,458.52 10,970,954.26 10,920,518.65 (273,504.26) (2.43) (50,435.61) (0.46)

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 34,005,847.00 35,371,135.00 36,736,420.00 1,365,288.00 4.01 1,365,285.00 3.86 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 45,250,305.52 46,342,089.26 47,656,938.65 1,091,783.74 2.41 1,314,849.39 2.84 

รวมหนี้สิน 351,286,572.96 302,538,788.73 348,733,815.49 (48,747,784.23) (13.88) 46,195,026.76 15.27 

%

บริษัท สหมิตรเครื่องกล จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน  (ต่อ)

งวดสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 %
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ไตรมาส 2-1 ไตรมาส 3-2

เพิ่มลด เพิ่มลด

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ  550,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00  บาท 550,000,000.00    550,000,000.00    550,000,000.00    -     -     -     -     

ทุนที่ออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว

หุ้นสามัญ  530,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00  บาท 530,000,000.00    530,000,000.00    530,000,000.00    -     -     -     -     

ส่วนเกินทุน -     

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 262,262,300.00    262,262,300.00    262,262,300.00    -     -     -     -     

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซื้อคืน 12,951,122.72       12,951,122.72       12,951,122.72       -     -     -     -     

กําไรสะสม

จัดสรรแล้ว

สํารองตามกฎหมาย 55,000,000.00       55,000,000.00       55,000,000.00       -     -     -     -     

ยังไม่ได้จัดสรร 1,277,716,628.84 1,233,540,374.18 1,230,786,754.78 (44,176,254.66) (3.46) (2,753,619.40) (0.22)

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 125,086,756.40    124,694,273.27    124,881,304.52    (392,483.13) (0.31) 187,031.25 0.15 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,263,016,807.96 2,218,448,070.17 2,215,881,482.02 (44,568,737.79) (1.97) (2,566,588.15) (0.12)

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,614,303,380.92 2,520,986,858.90 2,564,615,297.51 (93,316,522.02) (3.57) 43,628,438.61 1.73 

%

บริษัท สหมิตรเครื่องกล จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน  (ต่อ)

งวดสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 %

192 

  



   193 

 

ตารางที ่3 การวเิคราะห์งบแสดงฐานะการเงินตามวธีิแนวนอน 

การอธิบายผลการวเิคราะห์บริษัท สหมิตรเคร่ืองกล จํากดั (มหาชน) 

จากการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินของบริษทั สหมิตรเคร่ืองกล จาํกัด (มหาชน)  

ของทั้ง 3 ไตรมาส ปี 2561 ดว้ยวิธีแนวนอนหรือวิธีแนวโนม้ แสดงเก่ียวกบัการเพิ่มข้ึนและลดลง

ของจาํนวนเงินเป็นร้อยละ เปรียบเทียบขอ้มูล 3 ไตรมาส โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม พบวา่ 

กลุ่มท่ี 1 เป็นการเปรียบเทียบระหว่างไตรมาส 1 และ ไตรมาส 2 เป็นไปได้ว่ากิจการ 

มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 9,848,337.47 บาท = 27.92 % เงินลงทุนชัว่คราวลดลง 

69,775,660.50 บาท = 26.90 % ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนลดลง 21,228,329.73 บาท = 3.74 %

สินคา้คงเหลือลดลง 677,803.01 บาท = 0.07 % สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนเพิ่มข้ึน 756,100.19 บาท  

= 118.87 % รวมสินทรัพยห์มุนเวียนลดลง 100,774,030.52 บาท = 5.56 % เงินฝากประจาํธนาคาร

ท่ีมีภาระผูกพนัไม่มีการเปล่ียนแปลง เงินลงทุนทัว่ไปไม่มีการเปล่ียนแปลง ท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณ์เพิ่มข้ึน 7,465,713 บาท = 1.01 % สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนลดลง 8,204.50 บาท = 0.36 %

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนเพิ่มข้ึน 7,457,508.50 บาท = 0.93 % รวมสินทรัพยล์ดลง 

93,316,522.02บาท = 3.57 % เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง 

7,952,993.27 บาท = 82.17 % เจา้หน้ีการคา้ลดลง 23,546,333.87 บาท = 13.10 %  เจา้หน้ีอ่ืน

เพิ่มข้ึน 1,362,725.99 บาท = 3.37 % เงินรับล่วงหน้าจากการขายและบริการลดลง  

4,902,031.80 บาท = 18.98 % ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายลดลง 14,319,748.54 บาท = 31.24 % 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนลดลง 481,186.48 บาท = 10.79 %  รวมหน้ีสินหมุนเวียนลดลง  

49,839,567.97 บาท = 16.29 %  หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีลดลง 273,504.26บาท = 2.43 % 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเพิ่มข้ึน 1,365,288.00บาท = 4.01 %  รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน

เพิ่มข้ึน 1,091,783.74บาท = 2.41 %  รวมหน้ีสินลดลง 48,747,784.23บาท = 13.88 %   

ส่วนของเจา้ของ ทุนจดทะเบียนหุ้นสามญั  550,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00  บาทไม่มีการ

เปล่ียนแปลงทุนท่ีออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้วหุ้นสามัญ  530 ,000 ,000 หุ้น  

มูลค่าหุ้นละ 1.00ไม่มีการเปล่ียนแปลง  ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญไม่มีการเปล่ียนแปลง  

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซ้ือคืนไม่มีการเปล่ียนแปลง กาํไรสะสมจดัสรรแลว้สํารองตามกฎหมาย 

ไม่มีการเปล่ียนแปลง กาํไรสะสมยงัไม่ได้จดัสรรลดลง 44,176,254.66บาท = 3.46 % 

 องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ลดลง 392,483.13บาท = 0.31 %  รวมส่วนของผูถื้อลดลง

44,568,737.79 บาท = 1.97 %  รวมหน้ีสินและส่วนของเจา้ของลดลง 93,316,522.02บาท = 3.57 % 
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กลุ่มท่ี 2  เป็นการเปรียบเทียบระหว่างไตรมาส 2 และ ไตรมาส 3 เป็นไปไดว้่ากิจการ 

มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 1,638,539.98 บาท = 6.44 % เงินลงทุนชัว่คราวเพิ่มข้ึน

804,073.69 บาท = 0.42 % ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนลดลง 29,580,287.98 บาท = 5.42 % 

สินคา้คงเหลือเพิ่มข้ึน 45,757,741.88 บาท = 4.82 % สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนเพิ่มข้ึน 277,796.10

บาท = 19.95 % รวมสินทรัพยห์มุนเวียนเพิ่มข้ึน 15,620,783.71 บาท = 0.91 % เงินฝากประจาํ

ธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัไม่มีการเปล่ียนแปลง เงินลงทุนทัว่ไปไม่มีการเปล่ียนแปลง ท่ีดิน อาคาร

และอุปกรณ์เพิ่มข้ึน 28,088,146.47 บาท = 3.75 % สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนลดลง 80,491.57 บาท 

= 3.51 % รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนเพิ่มข้ึน 28,007,654.90บาท = 3.46 % รวมสินทรัพยเ์พิ่มข้ึน

43,628,438.61 บาท = 1.73 % เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน

1,994,774.78 บาท = 115.56 % เจา้หน้ีการคา้เพิ่มข้ึน 49,764,351.57 บาท = 31.86 %  เจา้หน้ีอ่ืน

เพิ่มข้ึน 12,417,096.27 บาท = 29.68 % เงินรับล่วงหน้าจากการขายและบริการลดลง  

2,462,831.33 บาท = 11.77 % ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายลดลง 15,928,790.72 บาท = 50.54 %  

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนลดลง 904,423.20 บาท = 22.73 %  รวมหน้ีสินหมุนเวียนเพิ่มข้ึน

44,880,177.37 บาท = 17.52 %  หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีลดลง 50,435.61 บาท = 0.46 % 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเพิ่มข้ึน 1,365,285.00 บาท = 3.86 %  รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน

เพิ่มข้ึน 1,314,849.39 บาท = 2.84 %  รวมหน้ีสินเพิ่มข้ึน 46,195,026.76 บาท = 15.27 %   

ส่วนของเจ้าของ ทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญ  550 ,000 ,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 

ไม่มีการเปล่ียนแปลงทุนท่ีออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้หุ้นสามญั  530,000,000 หุ้น  

มูลค่าหุ้นละ 1.00ไม่มีการเปล่ียนแปลง ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญไม่มีการเปล่ียนแปลง  

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซ้ือคืนไม่มีการเปล่ียนแปลง กาํไรสะสมจดัสรรแลว้สํารองตามกฎหมาย 

ไม่มีการเปล่ียนแปลง กาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรลดลง 2,753,619.40 บาท = 0.22 %   

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้เพิ่มข้ึน 187,031.25 บาท = 0.15 %  รวมส่วนของผูถื้อลดลง 

2,566,588.15บาท = 0.12%  รวมหน้ีสินและส่วนของเจา้ของเพิ่มข้ึน43,628,438.61 บาท = 1.73 % 

 

สรุป จากการเปรียบเทียบทั้ง 2 กลุ่ม พบว่ากลุ่มท่ี 1 คือไตรมาส 1 และ ไตรมาส 2ไม่ดีเท่า 

กลุ่มท่ี 2คือไตรมาส 2 และ ไตรมาส 3 เพราะกิจการมีสินทรัพย์หมุนเวียนลดลง  

100,774,030.52  บาท = 5.56 % และกลุ่มท่ี 2 กิจการมีสินทรัพยห์มุนเวียนเพิ่มข้ึนถึง 0.91 %   
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ตารางที ่4 การวเิคราะห์งบกาํไรขาดทุน 

 

ไตรมาส 2-1 ไตรมาส 3-2

เพิ่มลด เพิ่มลด

รายได้

รายได้จากการขายและบริการ 610,123,495.13 593,825,575.77 568,213,754.15 (16,297,919.36) (2.67) (25,611,821.62) (4.31)

รายได้อื่น

ค่านายหน้ารับ 4,673,141.81 557,251.96         672,313.56         (4,115,889.85) (88.08) 115,061.60 20.65 

เงินปันผลรับ -                4,376,102.73      9,000.00              4,376,102.73 -     (4,367,102.73) (99.79)

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน -                862,262.29         4,543,841.90      862,262.29 -     3,681,579.61 426.97 

กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์ 119,764.27 491,365.84         14,936.27           371,601.57 310.28 (476,429.57) (96.96)

อื่นๆ 1,387,587.78 1,000,639.22      8,911,867.09      (386,948.56) (27.89) 7,911,227.87 790.62 

รวมรายได้ 616,303,988.99 601,113,197.81 582,365,712.97 (15,190,791.18) (2.46) (18,747,484.84) (3.12)

บริษัท สหมิตรเครื่องกล จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับงวดสิ้นสุดณ วันที่ 30 กันยายน 2561

% %
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

 

195   



   196 

 

ไตรมาส 2-1 ไตรมาส 3-2

เพิ่มลด เพิ่มลด

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายและการบริการ 422,927,578.64 409,601,159.15  393,201,611.14  (13,326,419.49) (3.15) (16,399,548.01) (4.00)

ค่าใช้จ่ายในการขาย 28,452,382.81 28,285,966.52    26,335,285.26    (166,416.29) (0.58) (1,950,681.26) (6.90)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 66,238,215.69 66,707,102.23    66,735,743.88    468,886.54 0.71 28,641.65 0.04 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 7,327,907.00 8,127,908.00       7,632,906.00       800,001.00 10.92 (495,002.00) (6.09)

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน -                 -                 -                 -     -     

ต้นทุนทางการเงิน 252,147.00 252,147.00          252,147.00          -     -     -     -     

รวมค่าใช้จ่าย 525,198,231.14 512,974,282.90  494,157,693.28  (12,223,948.24) (2.33) (18,816,589.62) (3.67)

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 91,105,757.85 88,138,914.91    88,208,019.69    (2,966,842.94) (3.26) 69,104.78 0.08 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 17,637,317.39 15,715,169.57    16,761,639.09    (1,922,147.82) (10.90) 1,046,469.52 6.66 

กําไรสําหรับงวด 73,468,440.46 72,423,745.34    71,446,380.60    (1,044,695.12) (1.42) (977,364.74) (1.35)

บริษัท สหมิตรเครื่องกล จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสิ้นสุดณ วันที่ 30 กันยายน 2561

% %
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
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ไตรมาส 2-1 ไตรมาส 3-2

เพิ่มลด เพิ่มลด

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :-

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

- สุทธิจากภาษีเงินได้ -                -                -                -     -     -     

-                -                -                -     -     -     

รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่ในภายหลังเข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน

กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม

ของเงินลงทุนเผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้ 580,870.59 (392,483.13) 187,031.25 (973,353.72) (167.57) 579,514.38 (147.65)

580,870.59 (392,483.13) 187,031.25 (973,353.72) (167.57) 579,514.38 (147.65)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด 580,870.59 (392,483.13) 187,031.25 (973,353.72) (167.57) 579,514.38 (147.65)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 74,049,311.05   72,031,262.21   71,633,411.85   (2,018,048.84) (2.73) (397,850.36) (0.55)

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.14 0.14 0.13 

บริษัท สหมิตรเครื่องกล จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสิ้นสุดณ วันที่ 30 กันยายน 2561

% %
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
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ตารางที ่4  การวเิคราะห์งบกาํไรขาดทุนตามวธีิแนวนอน 

การอธิบายผลการวเิคราะห์บริษัท สหมิตรเคร่ืองกล จํากดั (มหาชน) 

                 จากการวิเคราะห์งบกําไรขาดทุนของบริษัท สหมิตรเคร่ืองกล จํากัด (มหาชน) 

ของทั้ง 3 ไตรมาส ปี 2561ดว้ยวิธีแนวนอนหรือวิธีแนวโนม้ แสดงเก่ียวกบัการเพิ่มข้ึนและลดลง

ของจาํนวนเงินเป็นร้อยละ เปรียบเทียบขอ้มูล 3 ไตรมาส โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม พบวา่ 

               กลุ่มท่ี 1 เป็นการเปรียบเทียบระหว่างไตรมาส 1 และ ไตรมาส 2 เป็นไปไดว้่ากิจการ 

มีรายไดจ้ากการขายและบริการลดลง 16,297,919.36 บาท = 2.67 % ค่านายหน้ารับลดลง 

4,115,889.85 บาท = 88.08 % เงินปันผลรับเพิ่มข้ึน 4,376,102.73 บาท = 0.00 % กาํไรจากอตัรา

แลกเปล่ียนเพิ่มข้ึน 862,262.29 บาท = 0.00 % กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยเ์พิ่มข้ึน 

371,601.57 บาท  = 310.28 % รายไดอ่ื้น ๆ ลดลง 386,948.56 บาท = 27.89% รวมรายไดล้ดลง 

15,190,791.18 บาท = 2.46 % ตน้ทุนขายและการบริการลดลง 13,326,419.49 บาท  = 3.15 %

ค่าใชจ่้ายในการขายลดลง 166,416.29 บาท = 0.58 % ค่าใชจ่้ายในการบริหารเพิ่มข้ึน 

468,886.54 บาท = 0.71 % ค่าตอบแทนผูบ้ริหารเพิ่มข้ึน 800,001 บาท = 10.92 % ตน้ทุนทาง

การเงินไม่มีการเปล่ียนแปลงรวมค่าใชจ่้ายลดลง 12,223,948.24 บาท = 2.33 % กาํไรก่อนค่าใชจ่้าย

ภาษีเงินไดล้ดลง 2,966,842.94 บาท = 3.26 % ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดล้ดลง 1,922,147.82 บาท = 

10.90 % กาํไรสําหรับงวดลดลง 1,044,695.12 บาท = 1.42% กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

สําหรับงวดลดลง 973,353.72 บาท = 167.57 % กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 

ลดลง 2,018,048.84 บาท = 2.73%  

                กลุ่มท่ี 2 เป็นการเปรียบเทียบระหว่างไตรมาส 2 และ ไตรมาส 32 เป็นไปไดว้่ากิจการ 

มีรายไดจ้ากการขายและบริการลดลง 25,611,821.62 บาท = 4.31 % ค่านายหน้ารับเพิ่มข้ึน 

115,061.60 บาท = 20.65 % เงินปันผลรับลดลง 4,367,102.73 บาท = 99.79 % กาํไรจากอตัรา

แลกเปล่ียนเพิ่มข้ึน 3,681,579.61บาท = 426.97 % กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยล์ดลง 

476,429.57บาท  = 96.96 % รายไดอ่ื้น ๆ เพิ่มข้ึน 7,911,227.87บาท = 790.62% รวมรายไดล้ดลง 

18,747,484.84บาท = 3.12 % ตน้ทุนขายและการบริการลดลง 16,399,548.01บาท  = 4.00 % 

ค่าใชจ่้ายในการขายลดลง 1,950,681.26บาท = 6.90 % ค่าใชจ่้ายในการบริหารเพิ่มข้ึน 28,641.65

บาท = 0.04 % ค่าตอบแทนผูบ้ริหารลดลง 495,002บาท = 6.09 % ตน้ทุนทางการเงินไม่มี 

การเปล่ียนแปลงรวมค่าใชจ่้ายลดลง 18,816,589.62 บาท = 3.67 % กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้

เพิ่มข้ึน 69,104.78 บาท = 0.08 % ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้พิ่มข้ึน 1,046,469.52บาท = 6.66 %  

กาํไรสาํหรับงวดลดลง 977,364.74บาท = 1.35% กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวดเพิ่มข้ึน

579,514.38บาท = 147.65% กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวดลดลง 397,850.36บาท = 0.55%  
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                   สรุป จากการเปรียบเทียบทั้ง 2 กลุ่ม พบวา่กลุ่มท่ี 1 คือไตรมาส 1 และ ไตรมาส 2 

ไม่ ดี เ ท่ า  ก ลุ่ม ท่ี  2  คือไตรมาส 2 และ ไ ตรมาส 3เพราะ กิจการมีกําไรขาดทุนลดลง 

1,044,695.12 บาท = 1.42 % และกลุ่มท่ี 2 กิจการมีกาํไรลดลงถึง 1.35 % แสดงว่ากิจการมีการ

บริหารตน้ทุนเก่ียวกบัค่าใช่จ่ายในการบริหารซ่ึงทาํใหกิ้จการมีกาํไรขาดทุนซ่ึงมากกวา่กลุ่มท่ี 2 

 

4.4  การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 

4.4.1  อตัราส่วนสภาพคล่อง 

 4.4.1.1  เงินทุนหมุนเวียน คือ สินทรัพย์หมุนเวียนลบหนีสิ้นหมุนเวียน ซ่ึงบ่งบอกถึง

สภาพคล่อง 

สูตร                =    สินทรัพยห์มุนเวียน – หน้ีสินหมุนเวียน = … บาท 

 

ไตรมาสท่ี 1 = 1,812,777,240.33 – 306,036,267.44  =  1,506,740,972.89 บาท 

ไตรมาสท่ี 2 =  1,712,003,209.81– 256,196,699.47   =  1,455,806,510.34 บาท 

ไตรมาสท่ี 3  =  1,727,623,993.52 – 301,076,876.84  =  1,426,547,116.68 บาท 

 

อธิบายผลการวเิคราะห์ 

 ไตรมาสท่ี 1 กิจการมีเงินทุนหมุนเวียนมากกวา่ ไตรมาสท่ี 2 และ ไตรมาสท่ี 3แสดงวา่ไตร

มาสท่ี 1 มีสภาพคล่องมากกวา่ไตรมาสท่ี 2 และไตรมาสท่ี 3 

 

 4.4.1.2  อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน คอื อตัราส่วนระหว่างสินทรัพย์หมุนเวยีนและ          

 หนีสิ้นหมุนเวยีน ซ่ึงบ่งบอกถึงสภาพคล่อง 

สูตร =   สินทรัพยห์มุนเวยีน  =        …   เท่า 

  หน้ีสินหมุนเวียน 

ไตรมาสท่ี 1         =   1,812,777,240.33 =     5.92 เท่า 

 306,036,267.44 

ไตรมาสท่ี 2         =   1,712,003,209.81 =     6.68 เท่า 

  256,196,699.47 

ไตรมาสท่ี 3         =  1,727,623,993.52 =     5.74    เท่า 

  301,076,876.84 
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อธิบายผลการวเิคราะห์ 

 ไตรมาสท่ี 1 กิจการมีอตัราการหมุนเวียน 5.92 เท่า แสดงวา่กิจการมีสภาพคล่องดี  

 ไตรมาสท่ี 2 กิจการมีอตัราการหมุนเวียน 6.68 เท่า มีสภาพคล่องสูง มีสินทรัพยห์มุนเวียน

มากกวา่หน้ีสินหมุนเวียน สามารถชาํระหน้ีสินได ้

 ไตรมาสท่ี 3 กิจการมีอตัราการหมุนเวียน 5.74 เท่า มีสภาพคล่องสูง 

 

 4.4.1.3  อตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว อตัราส่วนนีเ้ป็นตัวที่วัดสภาพคล่องสูงสุดโดยลบ

สินค้าคงเหลอืและค่าใช้จ่ายจ่ายล่งหน้าออกแล้ว 

 สูตร                =    สินทรัพยห์มุนเวียน – สินคา้คงเหลือ – ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ = …เท่า 

                     หน้ีสินหมุนเวียน 

 

ไตรมาสท่ี 1         =  862,652,028.38 =     2.82 เท่า 

306,036,267.44 

ไตรมาสท่ี 2         =   762,555,800.87 =     2.98 เท่า 

  256,196,699.47 

ไตรมาสท่ี 3         =  732,418,842.70 =     2.43 เท่า 

  301,076,876.84 

 

อธิบายผลการวเิคราะห์ 

 ไตรมาสท่ี 1 กิจการมีอตัราทุนหมุนเวียนเร็ว2.82 เท่า แสดงวา่กิจการมีสภาพคล่องดี  

 ไตรมาสท่ี 2กิจการมีอัตราทุนหมุนเวียนเร็ว 2.98 เท่า มีสภาพคล่องสูง มีสินทรัพย์

หมุนเวียนมากกวา่หน้ีสินหมุนเวียน สามารถชาํระหน้ีสินได ้

 ไตรมาสท่ี 3กิจการมีอตัราทุนหมุนเวียนเร็ว 2.43 เท่า มีสภาพคล่องสูง 
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4.4.2  อตัราส่วนความสามารถในการดําเนินงาน 

 

 4.4.2.1  อตัราส่วนการหมุนเวียนของลูกหนี ้อตัราส่วนนีบ้อกให้ทราบว่ากจิการบริหาร

ลูกหนีป้ระสิทธิภาพหรือไม่ 

สูตร       =            ขายสุทธิ                =     ...           รอบ 

    ลูกหน้ีถวัเฉล่ีย 

 

ไตรมาสท่ี 2         =   601,113,197.81 =     0.93 รอบ 

  556,777,787.67 

ไตรมาสท่ี 3         =  582,365,712.97 =     0.91 รอบ 

  531,373,478.81 

 

อธิบายผลการวเิคราะห์ 

 ไตรมาสท่ี 2และ ไตรมาสท่ี 3 กิจการนั้ นมีอัตราส่วนการหมุนเวียนของลูกหน้ี

โดยประมาณ 1 รอบ 

 

 4.4.2.2  อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ อัตราส่วนนี้แสดงถึงการบริหารงาน

ของสินค้าคงเหลอืว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ 

 สูตร  =        ตน้ทุนขาย  =           ..... รอบ 

    สินคา้คงเหลือถวัเฉล่ีย  

 

ไตรมาสท่ี 2         =   409,601,159.15 =     0.43 รอบ 

  949,786,310.45 

ไตรมาสท่ี 3         =  393,201,611.14 =     0.40 รอบ 

  972,326,279.88 

 

อธิบายผลการวเิคราะห์ 

 ไตรมาสท่ี 2 อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือของกิจการ ไดเ้ท่ากบั 0.43รอบ 

ไตรมาสท่ี 3 อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือของกิจการ ไดเ้ท่ากบั 0.40 รอบ 
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 4.4.2.3  อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร อตัรานีบ้อกว่าเม่ือนําเงินไปลงทุนใน

สินทรัพย์แล้ว สินทรัพย์ดังกล่าวก่อเกดิประโยชน์เต็มทีห่รือไม่ 

สูตร  = ขายสุทธิ   = ... เท่า 

         สินทรัพยถ์าวรสุทธิถวัเฉล่ีย 

 

ไตรมาสท่ี 2         =   601,113,197.81 =     0.75 เท่า 

  805,254,894,84 

ไตรมาสท่ี 3         =  582,365,712.97 =     0. 71    เท่า 

  822,987,476.54 

 

อธิบายผลการวเิคราะห์ 

 ไตรมาสท่ี 2 กิจการมีอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร 0.75 เท่า  

ไตรมาสท่ี 3 กิจการมีอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร 0.71 เท่า 

 

 4.4.2.4  อตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพย์รวม อตัรานีบ้อกให้ทราบว่ากจิการนําเงินไป

ลงทุน ในสินทรัพย์ทั้งหมดดังกล่าวก่อให้เกดิประโยชน์มากน้อยเพยีงใด 

 สูตร  = ขายสุทธิ   = ... เท่า 

          สินทรัพยร์วมถวัเฉล่ีย 

 

ไตรมาสท่ี 2         =   601,113,197.81 =     0.23 เท่า 

  2,567,645,119.91 

ไตรมาสท่ี 3         =  582,365,712.97 =     0.23    เท่า 

  2,542,801,078.21 

 

อธิบายผลการวเิคราะห์ 

 ไตรมาสท่ี 2 กิจการมีอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม 0.23 เท่า  

ไตรมาสท่ี 3 กิจการมีอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม 0.23 เท่า 
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 4.4.2.5  ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บหนี้ หมายถึง กิจการมีการขายสินค้าเป็นเงินเช่ือ

แล้วให้เวลากีว่นัในการเกบ็หนีไ้ด้ครบถือว่าดี 

สูตร  =     จาํนวนวนัในรอบปีบญัชี =       ..... วนั 

          อตัราส่วนหมุนของลูกหน้ี  

 

ไตรมาสท่ี 2         =   365 =     392   วนั 

  0.93 

ไตรมาสท่ี 3         =  365 =     401   วนั 

  0.91 

อธิบายผลการวเิคราะห์ 

 ไตรมาสท่ี 2 กิจการใชเ้วลาในการเกบ็เงินจากลูกหน้ีการคา้เฉล่ีย 392 วนั  

ไตรมาสท่ี 3 กิจการใชเ้วลาในการเกบ็เงินจากลูกหน้ีการคา้เฉล่ีย 401 วนั 

ดงันั้นไตรมาส 2 ดีดวา่ไตรมาสท่ี3 เพราะกิจการใชร้ะยะเวลาในการเกบ็ท่ีนอ้ยกวา่ 

แสดงใหเ้ห็นวา่กิจการใชเ้วลาเกบ็หน้ีการคา้นานอาจจะทาํใหบ้ริษทัขาดสภาพคล่องทางการเงินได ้

 

 4.4.2.6  ระยะเวลาถัวเฉลีย่ในการขายสินค้า 

สูตร  =     จาํนวนวนัในรอบปีบญัชี =       ..... วนั 

          อตัราส่วนหมุนของสินคา้ 

 

ไตรมาสท่ี 2         =   365 =     849   วนั 

  0.43 

ไตรมาสท่ี 3         =  365 =     913   วนั 

  0.40 

 

อธิบายผลการวเิคราะห์ 

 ไตรมาสท่ี 2 กิจการมีระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย 849 วนั 

ไตรมาสท่ี 3 กิจการมีระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย 913 วนั 
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4.4.3  อตัราส่วนสภาพความเส่ียงทางการเงิน 

 

 4.4.3.1  อตัราส่วนหนีสิ้นรวมต่อสินทรัพย์รวม อตัราส่วนนีบ้อกให้ทราบว่าสินทรัพย์

ทีมี่ทั้งหมดได้มาจากการเป็นหนีห้รือการกู้ยมืมากน้อยเพยีงใด 

 สูตร  =    หน้ีสินรวม   = ... เท่า 

     สินทรัพยร์วม 

ไตรมาสท่ี 1         =  351,286,572.96 =     0.13 เท่า 

2,614,303,380.92 

ไตรมาสท่ี 2         =   302,538,788.73 =     0.12 เท่า 

  2,520,986,858.9 

ไตรมาสท่ี 3         =  348,733,815.49 =    0.14 เท่า 

 2,564,615,297.51 

 

อธิบายผลการวเิคราะห์ 

 ไตรมาสท่ี 1 กิจการมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม0.13 เท่า 

 ไตรมาสท่ี 2 กิจการมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม 0.12 เท่า 

ไตรมาสท่ี 3 กิจการมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม 0.14 เท่า 

 

 4.4.3.2  อตัราส่วนหนีสิ้นรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อตัราส่วนนีบ้อกให้ทราบว่ากจิการ

ใช้เงินลงทุนจากหนีสิ้นเป็นกีเ่ท่าของส่วนของเจ้าของ 

 สูตร  =     หน้ีสินรวม  = ... เท่า 

     ส่วนของผูถื้อหุน้ 

ไตรมาสท่ี 1         =  351,286,572.96 =     0.16 เท่า 

2,263,016,807.96 

ไตรมาสท่ี 2         =   302,538,788.73 =     0.14 เท่า 

  2,218,448,070.17 

ไตรมาสท่ี 3         =  348,733,815.49 =     0.16 เท่า 

   2,215,881,482.02 
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อธิบายผลการวเิคราะห์ 

ไตรมาสท่ี 1 กิจการมีอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 0.16 เท่า 

 ไตรมาสท่ี 2 กิจการมีอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 0.14 เท่า 

ไตรมาสท่ี 3 กิจการมีอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 0.16 เท่า 

 

4.4.4  อตัราส่วนสมรรถภาพในการหากาํไร 

 

 4.4.4.1  อตัรากาํไรขั้นต้น เป็นอตัราทีว่ดัความสามารถของฝ่ายบริหารงานในการทาํ

กาํไรมีประสิทธิภาพหรือไม่ 

สูตร  = กาํไรขั้นตน้× 100   = ... % 

           ขายสุทธิ 

ไตรมาสท่ี 1         =  193,376,410.35 x 100 =     31.38 % 

616,303,988.99 

ไตรมาสท่ี 2         =   191,512,038.66 x 100 =     31.86 % 

  601,113,197.81 

ไตรมาสท่ี 3         =  189,164,101.83 x 100 =     32.48 % 

 582,365,712.97 

 

อธิบายผลการวเิคราะห์ 

ไตรมาสท่ี 1 กิจการมียอดขายรวมทุก 100 บาท สามารถทาํกาํไรขั้นตน้ได ้31.38 บาท 

ไตรมาสท่ี 2กิจการมียอดขายรวมทุก 100 บาท สามารถทาํกาํไรขั้นตน้ได ้31.86 บาท 

ไตรมาสท่ี 3 กิจการมียอดขายรวมทุก 100 บาท สามารถทาํกาํไรขั้นตน้ได ้32.48 บาท 

แสดงวา่ไตรมาสท่ี 3 นั้นดีกวา่ไตรมาสท่ี1และ2 
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 4.4.4.2  อตัรากาํไรสุทธิ อตัรานีแ้สดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารงานของฝ่าย

บริหารว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ 

 สูตร  =  กาํไรสุทธิ × 100   = ... % 

                         ขายสุทธิ 

ไตรมาสท่ี 1         =  73,468,440.46 x 100 =     11.92 % 

616,303,988.99 

ไตรมาสท่ี 2         =   72,423,745.34 x 100 =     12.05 % 

  601,113,197.81 

ไตรมาสท่ี 3         =  71,446,380.60 x 100 =     12.27 % 

 582,365,712.97 

อธิบายผลการวเิคราะห์ 

 ไตรมาสท่ี 1 ทุกการลงทุน 100 บาท ของกิจการจะไดก้าํไรสุทธิเท่ากบั 11.92 บาท 

ไตรมาสท่ี 2 ทุกการลงทุน 100 บาท ของกิจการจะไดก้าํไรสุทธิเท่ากบั 12.05 บาท 

ไตรมาสท่ี 3 ทุกการลงทุน 100 บาท ของกิจการจะไดก้าํไรสุทธิเท่ากบั 12.27 บาท 

แสดงวา่ไตรมาสท่ี 3 นั้นดีกวา่ไตรมาสท่ี1และ2 

 

 4.4.4.3  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ อตัรานีบ้อกให้ทราบว่าสินทรัพย์ทีมี่อยู่

ก่อให้เกดิประโยชน์มากน้อยเพยีงใด 

 สูตร  =     กาํไรสุทธิ× 100   = ... % 

       สินทรัพยร์วมเฉล่ีย 

ไตรมาสท่ี 2         =   72,423,745.34 x 100 =     2.82 % 

  2,567,645,119.91 

ไตรมาสท่ี 3         =  71,446,380.60 x 100 =     2.81 % 

  2,542,801,078.21 

อธิบายผลการวเิคราะห์ 

 ไตรมาสท่ี 2 กิจการมีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์2.82 % แสดงวา่สินทรัพยท์ั้งหมด     

ท่ีมีอยูมี่ค่า 100 สินทรัพยด์งักล่าวก่อใหเ้กิดผลกาํไร 2.82 % 

 ไตรมาสท่ี 3 กิจการมีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์2.81% แสดงวา่สินทรัพยท์ั้งหมด    

ท่ีมีอยูมี่ค่า 100 สินทรัพยด์งักล่าวก่อใหเ้กิดผลกาํไร 2.81 %  

แสดงวา่ไตรมาสท่ี 2 ดีกวา่ไตรมาสท่ี 3
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4.5  การวเิคราะห์เปรียบเทยีบกบับริษัทคู่แข่ง 

 4.5.1 การวเิคราะห์เปรียบเทยีบกบับริษัทคู่แข่งตามแนวตั้ง 

 ตารางที ่5 การวเิคราะห์เปรียบเทยีบอตัราร้อยละงบแสดงฐานะการเงินตามแนวตั้ง 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

% % % % % %

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1.35 1.01 0.93 0.50 1.15 1.78 

เงินลงทุนชั่วคราว 9.92 7.52 7.42 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 21.70 21.66 20.14 5.81 4.90 4.58 

สินค้าคงเหลือ 36.34 37.66 38.81 16.33 13.89 13.69 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย -     -     -     46.53 -     -     

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 0.02 0.06 0.07 0.32 0.33 0.14 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 69.34 67.91 67.36 69.50 20.27 20.20 

สินทรัพย์

บริษัท สหมิตรเครื่องกล จํากัด (มหาชน) บริษัท ท.ีเอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

% % % % % %

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากประจําธนาคารที่มีภาระผูกพัน 0.02 0.03 0.02 1.54 1.64 1.67 

เงินลงทุนระยะยาว 2.20 2.28 2.24 2.20 2.33 2.37 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 28.35 29.70 30.29 25.57 74.51 74.74 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน -     -     -     0.64 0.61 0.56 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 0.09 0.09 0.09 0.55 0.64 0.47 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 30.66 32.09 32.64 30.50 79.73 79.80 

รวมสินทรัพย์ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น

จากสถาบันการเงิน 0.37 0.07 0.15 15.90 16.31 16.07 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 8.42 7.86 10.15 10.18 8.99 11.01 

เงินรับล่วงหน้าจากการขายและบริการ 0.99 0.83 0.72 -     -     -     

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 1.75 1.25 0.61 -     -     -     

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน -     -     -     1.10 1.17 1.18 

ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

บริษัท สหมิตรเครื่องกล จํากัด (มหาชน) บริษัท ท.ีเอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงฐานะการเงิน

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

 

208   



   209 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

% % % % % %

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 1.75 1.25 0.61 -     -     -     

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน -     -     -     1.10 1.17 1.18 

ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน -     -     -     1.82 2.10 2.37 

หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน -     -     -     0.02 0.01 0.00 

ประมาณการหนี้สิน -     -     -     1.07 1.19 1.17 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 0.17 0.16 0.12 0.23 0.19 0.13 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1.92 1.41 0.73 4.24 4.66 4.86 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 0.43 0.44 0.43 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน -     -     -     6.77 6.64 6.16 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 1.30 1.40 1.43 1.38 1.35 1.38 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1.73 1.84 1.86 8.15 7.99 7.55 

รวมหนี้สิน 3.65 3.25 2.59 12.38 12.65 12.40 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บริษัท สหมิตรเครื่องกล จํากัด (มหาชน) บริษัท ท.ีเอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
% % % % % %

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ  550,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00  บาท 21.04 21.82 21.45 
หุ้นสามัญ   543,750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 59.82 63.36 64.43 

ทุนที่ออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว

หุ้นสามัญ  530,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00  บาท 20.27 21.02 20.67 -     -     -     
หุ้นสามัญ   458,773,722 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 50.47 53.46 54.36 

ส่วนเกินทุน

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 10.03 10.40 10.23 14.90 12.75 12.97 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซื้อคืน 0.50 0.51 0.50 -     -     -     

กําไรสะสม

จัดสรรแล้ว

สํารองตามกฎหมาย 2.10 2.18 2.14 -     -     -     

ยังไม่ได้จัดสรร 48.87 48.93 47.99 (3.83) (4.16) (6.81)

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 4.78 4.95 4.87 -     -     -     

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 86.56 88.00 86.40 61.54 62.05 60.52 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 90.22 91.25 88.99 100.00 100.00 100.00 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

บริษัท สหมิตรเครื่องกล จํากัด (มหาชน) บริษัท ท.ีเอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงฐานะการเงิน
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ตารางที ่5 การวเิคราะห์งบแสดงฐานะการเงนิตามวธีิแนวตั้ง 

การอธิบายผลการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินตามแนวนอนบริษัท สหมิตรเคร่ืองกล จํากัด 

(มหาชน) และบริษัท ท.ีเอม็.ซี. อุตสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 

จากการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินของ บริษทั สหมิตรเคร่ืองกล จาํกดั (มหาชน) และ

บริษทั ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) สําหรับไตรมาสท่ี 1-3 เดือน มีนาคม มิถุนายน 

กนัยายน ปี 2561 ดว้ยวิธีการวิเคราะห์แนวตั้งหรือวิเคราะห์ยอดรวมเป็นการเปรียบเทียบยอดรวม

ของ ไตรมาส 1-3 พบวา่ 

จากการเปรียบเทียบร้อยละของกิจการมีสินทรัพยท์ั้งส้ินมีค่าเท่ากบั 100 ซ่ึงประกอบดว้ย

สินทรัพยห์มุนเวียนมียอดลดลงคือไตรมาส1 = 69.34 % ไตรมาส2 = 67.91 % และไตรมาส3  

= 67.36 % เม่ือพิจารณาองคป์ระกอบจึงพบว่าดา้นท่ีลดคือ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงิน

ลงทุนชัว่คราว ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ดา้นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนมียอดเพิ่มข้ึน ไตรมาส1  

= 30.66 %  ไตรมาส2 = 32.09 %ไตรมาส3 = 32.64 %  เม่ือพิจารณาองคป์ระกอบจึงพบว่าดา้นท่ี

เพิ่มคือ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ แสดงว่ากิจการนาํเงินไปลงทุนกบัสินทรัพยถ์าวร ดา้นหน้ีสินมี

ยอดเพิ่มข้ึน ไตรมาส1 = 3.65 % ไตรมาส2 = 3.25 % ไตรมาส3 = 2.59 % ประกอบดว้ยหน้ีสิน

หมุนเวียนเพิ่มข้ึนไตรมาส1 = 1.92 % ไตรมาส2 = 1.41 % ไตรมาส3 = 0.73 % หน้ีสิน 

ไม่หมุนเวียนเพิ่มข้ึนไตรมาส1 = 1.73 % ไตรมาส = 1.84 % ไตรมาส3 = 1.86 % ส่วนของผูถื้อหุ้น

เพิ่มข้ึนและลดลง ไตรมาส1 = 86.56 % ไตรมาส2 = 88 %  ไตรมาส3 = 86.40 % 

 

ส่วนของบริษทั ที.เอม็.ซี. อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

จากการเปรียบเทียบร้อยละของกิจการมีสินทรัพยท์ั้งส้ินมีค่าเท่ากบั 100 ซ่ึงประกอบดว้ย

สินทรัพยห์มุนเวียนมียอดลดลงคือไตรมาส1 = 69.50 % ไตรมาส2 = 20.27 % และไตรมาส 3  

= 20.20  %  เ ม่ือพิจารณาองค์ประกอบจึงพบว่าด้านท่ีลดคือ  ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน  

สินค้าคงเหลือ สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน ด้านสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมียอดเพิ่มข้ึน ไตรมาส1  

= 30.50 % ไตรมาส2 = 79.73 % ไตรมาส3 = 79.80 % เม่ือพิจารณาองคป์ระกอบจึงพบว่าดา้นท่ี

เพิ่มคือ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และเงินลงทุนระยะยาว แสดงว่ากิจการนําเงินไปลงทุนกับ

สินทรัพยถ์าวรดา้นหน้ีสินมียอดลดลง ไตรมาส1 = 12.38 % ไตรมาส2 = 12.65 % ไตรมาส3 = 

12.40 % ประกอบดว้ยหน้ีสินหมุนเวียนเพิ่มข้ึนไตรมาส1 = 4.24 % ไตรมาส2 = 4.66 % ไตรมาส3 

= 4.86 % หน้ีสินไม่หมุนเวียนลดลงไตรมาส1 = 8.15 % ไตรมาส = 7.99 % ไตรมาส3 = 7.55 % 

ส่วนของผูถื้อหุน้เพิ่มข้ึนและลดลง ไตรมาส1 = 61.54 % ไตรมาส2 = 62.05 % ไตรมาส3 =60.52%
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ตารางที ่6 การวเิคราะห์เปรียบเทยีบอตัราร้อยละงบกาํไรขาดทุนตามแนวตั้ง 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

% % % % % %

รายได้

รายได้จากการขายและบริการ 99.00 98.79 97.57 98.78 99.75 97.95 

รายได้อื่น 1.22 0.25 2.05 

ค่านายหน้ารับ 0.76 0.09 0.12 

เงินปันผลรับ -     0.73 0.00 

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน -     0.14 0.78 

กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์ 0.02 0.08 0.00 

อื่นๆ 0.23 0.17 1.53 

รวมรายได้ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

สําหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 สําหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

บริษัท สหมิตรเครื่องกล จํากัด (มหาชน) บริษัท ท.ีเอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุน
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

% % % % % %

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายและการบริการ 68.62 68.14 67.52 87.67 93.74 95.68 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 4.62 4.71 4.52 5.25 5.00 5.65 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 10.75 11.10 11.46 13.82 24.47 20.16 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 1.19 1.35 1.31 -     -     -     

ต้นทุนทางการเงิน 0.04 0.04 0.04 2.44 2.37 2.59 

รวมค่าใช้จ่าย 85.22 85.34 84.85 109.18 125.58 124.07 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 14.78 14.66 15.15 (9.18) (25.58) (24.07)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2.86 2.61 2.88 -     -     -     

กําไรสําหรับงวด 11.92 12.05 12.27 (9.18) (25.58) (24.07)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด 0.09 (0.07) 0.03 -           -           -           

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 12.02 11.98 12.30 (9.18) (25.58) (24.07)

สําหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 สําหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

บริษัท สหมิตรเครื่องกล จํากัด (มหาชน) บริษัท ท.ีเอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุน
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ตารางที ่6 การวเิคราะห์งบกาํไรขาดทุนตามวธีิแนวตั้ง 

การอธิบายผลการวิเคราะห์งบกําไรขาดทุนตามแนวตั้งบริษัท สหมิตรเคร่ืองกล จํากัด (มหาชน) 

และบริษัท ท.ีเอม็.ซี. อุตสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 

จากการวิเคราะห์งบกาํไรขาดทุนของ บริษทั สหมิตรเคร่ืองกล จาํกดั (มหาชน) และบริษทั 

ที.เอม็.ซี. อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) สาํหรับไตรมาสท่ี 1-3 เดือน มีนาคม มิถุนายน กนัยายน ปี 

2561 ดว้ยวิธีการวิเคราะห์แนวตั้งหรือวิเคราะห์ยอดรวมเป็นการเปรียบเทียบยอดรวมของ ไตรมาส 

1-3 พบวา่ 

จากการเปรียบเทียบร้อยละของกิจการมีรายได้และกาํไรสุทธิลดลงทุกปี รายได้จาก 

การขายและบริการ  ไตรมาส1 = 99  %  ไตรมาส2 = 98 .79  %  ไตรมาส3 = 97 .57  % 

ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มข้ึน  ไตรมาส1 = 85.22  %  ไตรมาส2 = 85.34 %  ไตรมาส3 = 84.85 % 

ทําให้กําไรสุทธิหลังหักภาษีเ งินได้เพิ่มข้ึน ไตรมาส1 = 11.92  %  ไตรมาส2 = 12.05  %  

ไตรมาส3 = 12.27 % 

 

ส่วนของบริษทั ที.เอม็.ซี. อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

จากการเปรียบเทียบร้อยละของกิจการมีรายได้และกาํไรสุทธิเพิ่มข้ึนและลดลงทุกปี 

รายไดจ้ากการขายและบริการ ไตรมาส1 = 98.78 % ไตรมาส2 = 99.75 % ไตรมาส3 = 97.95 %

ค่าใชจ่้ายรวมลดลง ไตรมาส1 = 109.18 %  ไตรมาส2 = 125.58 % ไตรมาส3 = 124.07 %  ทาํให้

กาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดล้ดลง ไตรมาส1 = 9.18 % ไตรมาส2 = 25.58 % ไตรมาส3 = 24.07 % 

 

สรุป ดงันั้นจึงจะเห็นไดว้า่ บริษทั สหมิตรเคร่ืองกล จาํกดั (มหาชน) มีกาํไรสุทธิมากกว่า ที.เอม็.ซี. 

อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 
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 4.5.2   การวเิคราะห์เปรียบเทยีบกบับริษัทคู่แข่งตามแนวนอน 

ตารางที ่7 การวเิคราะห์เปรียบเทยีบอตัราร้อยละงบแสดงฐานะการเงินตามแนวนอน 

บาท % บาท % บาท % บาท %

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (9,848,337.47) (27.92) (1,638,539.98) (6.44) 5,350,000.00 117.27 5,111,000.00 51.56 

เงินลงทุนชั่วคราว (69,775,660.50) (26.90) 804,073.69 0.42 -     -     -     -     

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (21,228,329.73) (3.74) (29,580,287.98) (5.42) (10,817,000.00) (20.48) (3,338,000.00) (7.95)

สินค้าคงเหลือ (677,803.01) (0.07) 45,757,741.88 4.82 (29,255,000.00) (19.70) (3,677,000.00) (3.08)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย -     -     -     -     (422,990,000.00) (100.00) -     -     

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 756,100.19 118.87 277,796.10 19.95 (111,000.00) (3.81) (1,588,000.00) (56.69)

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน (100,774,030.52) (5.56) 15,620,783.71 0.91 (457,823,000.00) (72.47) (3,492,000.00) (2.01)

บริษัท สหมิตรเครื่องกล จํากัด (มหาชน) บริษัท ท.ีเอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

เพิ่ม-ลด

สินทรัพย์

ไตรมาส 2-1 ไตรมาส  3-2

เพิ่ม-ลด

ไตรมาส 2-1 ไตรมาส  3-2
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บาท % บาท % บาท % บาท %

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากประจําธนาคารที่มีภาระผูกพัน -     -     -     -     34,000.00 0.24 34,000.00 0.24 

เงินลงทุนระยะยาว -     -     -     -     

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 7,465,713.00 1.01 28,088,146.47 3.75 407,026,000.00 175.15 (8,668,000.00) (1.36)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (564,000.00) (9.72) (552,000.00) (10.54)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (8,204.50) (0.36) (80,491.57) (3.51) 533,000.00 10.67 (1,599,000.00) (28.92)

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 7,457,508.50 0.93 28,007,654.90 3.46 407,029,000.00 146.82 (10,785,000.00) (1.58)

รวมสินทรัพย์ (93,316,522.02) (3.57) 43,628,438.61 1.73 (50,794,000.00) (5.59) (14,277,000.00) (1.66)

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น

จากสถาบันการเงิน (7,952,993.27) (82.17) 1,994,774.78 115.56 (4,529,000.00) (3.13) (4,401,000.00) (3.14)

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (22,183,607.88) (10.07) 62,181,447.84 31.40 (15,415,000.00) (16.66) 15,785,000.00 20.46 

ไตรมาส 2-1 ไตรมาส  3-2 ไตรมาส 2-1 ไตรมาส  3-2

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

เพิ่ม-ลด เพิ่ม-ลด

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท สหมิตรเครื่องกล จํากัด (มหาชน) บริษัท ท.ีเอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
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บาท % บาท % บาท % บาท %

เงินรับล่วงหน้าจากการขายและบริการ (4,902,031.80) (18.98) (2,462,831.33) (11.77)

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย (14,319,748.54) (31.24) (15,928,790.72) (50.54)

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน -     -     -     -     -     -     -     -     

ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน -     -     -     -     1,500,000.00 9.09 2,000,000.00 11.11 

หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน -     -     -     -     (86,000.00) (59.72) (43,000.00) (74.14)

ประมาณการหนี้สิน -     -     -     -     509,000.00 5.23 (388,000.00) (3.79)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (481,186.48) (10.79) (904,423.20) (22.73) (466,000.00) (21.96) (547,000.00) (33.03)

รวมหนี้สินหมุนเวียน (19,702,966.82) (25.88) (19,296,045.25) (34.20) 1,457,000.00 3.78 1,022,000.00 2.56 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (273,504.26) (2.43) (50,435.61) (0.46) -     -     -     -     

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน -     -     -     -     (4,500,000.00) (7.32) (5,000,000.00) (8.77)

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 1,365,288.00 4.01 1,365,285.00 3.86 (951,000.00) (7.57) 80,000.00 0.69 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,091,783.74 2.41 1,314,849.39 2.84 (5,451,000.00) (7.36) (4,920,000.00) (7.17)

รวมหนี้สิน (18,611,183.08) (15.33) (17,981,195.86) (17.50) (3,994,000.00) (3.55) (3,898,000.00) (3.59)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บริษัท สหมิตรเครื่องกล จํากัด (มหาชน) บริษัท ท.ีเอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงฐานะการเงิน

ไตรมาส 2-1 ไตรมาส  3-2 ไตรมาส 2-1 ไตรมาส  3-2

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

เพิ่ม-ลด เพิ่ม-ลด
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บาท % บาท % บาท % บาท %

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ  550,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00  บาท -     -     -     -     -     -     -     -     

หุ้นสามัญ   543,750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท -     -     -     -     -     -     -     -     

ทุนที่ออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว

หุ้นสามัญ  530,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00  บาท -     -     -     -     -     -     -     -     

หุ้นสามัญ   458,773,722 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท -     -     -     -     -     -     -     -     

ส่วนเกินทุน

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ -     -     -     -     (25,979,000.00) (19.19) -     -     

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซื้อคืน -     -     -     -     -     -     -     -     

กําไรสะสม

จัดสรรแล้ว

สํารองตามกฎหมาย -     -     -     -     -     -     -     -     

ยังไม่ได้จัดสรร (44,176,254.66) (3.46) (2,753,619.40) (0.22) (877,000.00) 2.52 (21,763,000.00) 60.98 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (392,483.13) (0.31) 187,031.25 0.15 -     -     -     -     

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (44,568,737.79) (1.97) (2,566,588.15) (0.12) (26,856,000.00) (4.80) (21,763,000.00) (4.09)

ไตรมาส 2-1 ไตรมาส  3-2 ไตรมาส 2-1 ไตรมาส  3-2

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

เพิ่ม-ลด เพิ่ม-ลด

บริษัท สหมิตรเครื่องกล จํากัด (มหาชน) บริษัท ท.ีเอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงฐานะการเงิน
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ตารางที ่7 การวเิคราะห์งบแสดงฐานะการเงินตามวธีิแนวนอน 

การอธิบายผลการวเิคราะห์งบแสดงฐานะการเงินตามแนวนอนบริษัท สหมิตรเคร่ืองกล จํากดั 

(มหาชน) และบริษัท ท.ีเอม็.ซี. อุตสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 

 จากการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินของบริษทั สหมิตรเคร่ืองกล จาํกดั (มหาชน) 

และบริษทั ที.เอม็.ซี. อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน)ทั้ง 3 ไตรมาส ปี 2561 ดว้ยวิธีแนวนอนหรือวิธี

แนวโน้ม แสดงเก่ียวกับการเพิ่มข้ึนและลดลงของจาํนวนเงินเป็นร้อยละ เปรียบเทียบขอ้มูล  

3 ไตรมาส โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม พบวา่ 

 

 กลุ่มท่ี 1 เป็นการเปรียบเทียบระหว่างไตรมาส 1 และ ไตรมาส 2 เป็นไปไดว้่ากิจการ 

มีสินทรัพยล์ดลง 93,316,522.02 บาท = 3.57 % ประกอบดว้ยสินทรัพยห์มุนเวียนลดลง 

100,774,030.52 บาท = 5.56 % ประกอบดว้ย เงินฝากประจาํธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัและเงินลงทุน

ทั่วไปไม่มีการเปล่ียนแปลง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มข้ึน 7,465,713 บาท = 1.01%  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนลดลง 8,204.5 บาท = 0.36% และส่วนหน้ีสินไม่หมุนเวียนคือหน้ีสิน

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีลดลง 273,504.26 = 2.43 % ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานเพิ่มข้ึน 

1,365,288 บาท = 4.01% ด้านส่วนของผูถื้อหุ้นลดลง 44,568,737.79 บาท = 1.97 %  

ซ่ึงประกอบดว้ยทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินทุน กาํไรสะสมและองคป์ระกอบอ่ืนของผูถื้อหุน้ 

 

 กลุ่มท่ี 2 เป็นการเปรียบเทียบระหว่างไตรมาส 2 และ ไตรมาส 3 เป็นไปไดว้่ากิจการ 

มีสินทรัพยเ์พิ่มข้ึน 43,628,438.61 บาท = 1.73 % ประกอบดว้ยสินทรัพยห์มุนเวียนเพิ่มข้ึน 

15,620,783.71 บาท = 0.91 % ประกอบดว้ย เงินฝากประจาํธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัและเงินลงทุน

ทั่วไปไม่มีการเปล่ียนแปลง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มข้ึน 28,088,146.47บาท = 3.75 % 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนลดลง 80,491.57 บาท = 3.51 % และส่วนหน้ีสินไม่หมุนเวียนคือหน้ีสิน

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีลดลง 50,435.61 = 0.46 % ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานเพิ่มข้ึน 

1,365,285 บาท = 3.86 % ดา้นส่วนของผูถื้อหุน้ลดลง 2,566,588.15 บาท = 0.12 %ซ่ึงประกอบดว้ย

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินทุน กาํไรสะสมและองคป์ระกอบอ่ืนของผูถื้อหุน้ 
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ส่วนของบริษทั ที.เอม็.ซี. อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

 

 กลุ่มท่ี 1 เป็นการเปรียบเทียบระหว่างไตรมาส 1 และ ไตรมาส 2 เป็นไปไดว้่ากิจการ 

มีสินทรัพยล์ดลง 50,794,000 บาท = 5.59 % ประกอบดว้ยสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนเพิ่มข้ึน 

407,029,000 บาท = 146.2 % ประกอบดว้ย เงินฝากประจาํธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัเพิ่มข้ึน  

34 ,000 บาท = 0.24%  ท่ี ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่ม ข้ึน 407 ,026 ,000บาท = 175.15  % 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนลดลง 564,000 บาท = 9.72 % สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนเพิ่มข้ึน 533,000 

บาท = 10.67 % และส่วนหน้ีสินไม่หมุนเวียนคือเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินลดลง 

4,529,000 = 3.13 % ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานลดลง 951,000บาท = 7.57 % ดา้นส่วนของ

ผูถื้อหุน้ลดลง 26,856,000บาท = 4.80 % ซ่ึงประกอบดว้ยทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินทุน กาํไรสะสม 

 

 กลุ่มท่ี 2 เป็นการเปรียบเทียบระหว่างไตรมาส 1 และ ไตรมาส 2 เป็นไปไดว้่ากิจการมี

สินทรัพยล์ดลง 14,277,000 บาท = 1.66 % ประกอบดว้ยสินทรัพยห์มุนเวียนลดลง 3,492,000 บาท 

= 2.01 % ประกอบดว้ย เงินฝากประจาํธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัเพิ่มข้ึน 34,000 บาท = 0.24 % ท่ีดิน 

อาคารและอุปกรณ์ลดลง 8,668,000บาท = 1.36 % สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนลดลง 552,000 บาท = 

10.54 % สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนลดลง 1,599,000บาท = 28.92 % และส่วนหน้ีสินไม่หมุนเวียน

คือเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินลดลง 5,000,000 = 8.77 % ภาระผูกพนัผลประโยชน์

พนักงานลดลง 80,000บาท = 0.69 % ดา้นส่วนของผูถื้อหุ้นลดลง 21,763,000บาท = 4.09 % 

 ซ่ึงประกอบดว้ย กาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร 

 

 สรุป จากการเปรียบเทียบทั้ง 2บริษทั บริษทั สหมิตรเคร่ืองกล จาํกดั (มหาชน)มีการ

บริการงานไดดี้กว่าบริษทั ที.เอม็.ซี. อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) เน่ืองจากดูจากงบแสดงฐานะ

การเงินของบริษทั ทั้ง2บริษทั บริษทั สหมิตรเคร่ืองกล จาํกดั (มหาชน) มีสินทรัพยม์ากกว่าบริษทั 

ที.เอม็.ซี. อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 
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ตารางที ่8  การวเิคราะห์เปรียบเทยีบอตัราร้อยละงบกาํไรขาดทุนตามแนวนอน 

บาท % บาท % บาท % บาท %

รายได้

รายได้จากการขายและบริการ (16,297,919.36) (2.67) (25,611,821.62) (4.31) 9,764,000.00 10.28 (16,193,000.00) (15.46)

รายได้อื่น (909,000.00) (77.76) 1,590,000.00 611.54 

ค่านายหน้ารับ (4,115,889.85) (88.08) 115,061.60 20.65 

เงินปันผลรับ 4,376,102.73 -     (4,367,102.73) (99.79)

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 862,262.29 -     3,681,579.61 426.97 

กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์ 371,601.57 310.28 (476,429.57) (96.96)

อื่นๆ (386,948.56) (27.89) 7,911,227.87 790.62 

รวมรายได้ (15,190,791.18) (2.46) (18,747,484.84) (3.12) 8,855,000.00 9.21 (14,603,000.00) (13.91)

ไตรมาส 2-1 ไตรมาส  3-2ไตรมาส 2-1 ไตรมาส  3-2

สําหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 สําหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

เพิ่ม-ลด เพิ่ม-ลด

บริษัท สหมิตรเครื่องกล จํากัด (มหาชน) บริษัท ท.ีเอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุน
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บาท % บาท % บาท % บาท %

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายและการบริการ (13,326,419.49) (3.15) (16,399,548.01) (4.00) 14,138,000.00 16.77 (11,935,000.00) (12.13)

ค่าใช้จ่ายในการขาย (166,416.29) (0.58) (1,950,681.26) (6.90) 197,000.00 3.90 (143,000.00) (2.72)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 468,886.54 0.71 28,641.65 0.04 12,403,000.00 93.34 (7,467,000.00) (29.06)

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 800,001.00 10.92 (495,002.00) (6.09) -     -     -     -     

ต้นทุนทางการเงิน -     -     -     -     143,000.00 6.10 (151,000.00) (6.07)

รวมค่าใช้จ่าย (12,223,948.24) (2.33) (18,816,589.62) (3.67) 26,881,000.00 25.61 (19,696,000.00) (14.94)

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (2,966,842.94) (3.26) 69,104.78 0.08 (18,026,000.00) 204.14 5,093,000.00 (18.96)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (1,922,147.82) (10.90) 1,046,469.52 6.66 -     -     -     -     

กําไรสําหรับงวด (1,044,695.12) (1.42) (977,364.74) (1.35) (18,026,000.00) 204.14 5,093,000.00 (18.96)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด (973,353.72) (167.57) 579,514.38 (147.65) -                -         -     -     

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (2,018,048.84) (2.73) (397,850.36) (0.55) (18,026,000.00) 204.14 5,093,000.00 (18.96)

ไตรมาส  3-2 ไตรมาส 2-1 ไตรมาส  3-2ไตรมาส 2-1

สําหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 สําหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

เพิ่ม-ลด เพิ่ม-ลด

บริษัท สหมิตรเครื่องกล จํากัด (มหาชน) บริษัท ท.ีเอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุน
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ตารางที ่8 การวเิคราะห์งบกาํไรขาดทุนตามวธีิแนวนอน 

การอธิบายผลการวเิคราะห์งบแสดงฐานะการเงินตามแนวนอนบริษัท สหมิตรเคร่ืองกล จํากดั 

(มหาชน) และบริษัท ท.ีเอม็.ซี. อุตสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 

จากการวิ เคราะห์งบกําไรขาดทุนของบริษัท สหมิตรเค ร่ืองกล จํากัด  (มหาชน) และ 

บริษทั ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) ทั้ง 3 ไตรมาส ปี 2561 ดว้ยวิธีแนวนอนหรือวิธี

แนวโน้มแสดงเก่ียวกับการเพิ่มข้ึนและลดลงของจาํนวนเงินเป็นร้อยละ เปรียบเทียบข้อมูล  

3 ไตรมาส โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม พบวา่ 

 

 กลุ่มท่ี 1 เป็นการแสดงการเปรียบเทียบระหวา่งไตรมาส 1 และ ไตรมาส 2 แปลความไดว้่า

กิจการมียอดขายลดลง 16,297,919.36 บาท = 2.67 % กิจการมีตน้ทุนขายลดลง 13,326,419.49 

บาท = 3.15 % กิจการมีค่าใช้จ่ายทั้ งหมดลดลง 12,223,948.24 บาท = 2.33 % ซ่ึงค่าใช้จ่าย

ประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายในการขาย ค่าใชจ่้ายในการบริหารและค่าตอบแทนผูบ้ริหาร กิจการมีกาํไร

สุทธิลดลง 1,044,695.12 บาท = 1.42 % 

 

 กลุ่มท่ี 2  เป็นการแสดงการเปรียบเทียบระหว่างไตรมาส 2 และ ไตรมาส 3 แปลความได้

ว่ากิจการมียอดขายลดลง 25,611,821.62 บาท = 4.31 % กิจการมีตน้ทุนขายลดลง 16,399,548.01 

บาท = 4.00 % กิจการมีค่าใช้จ่ายทั้ งหมดลดลง 18,816,589.62 บาท = 3.67 % ซ่ึงค่าใช้จ่าย

ประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายในการขาย ค่าใชจ่้ายในการบริหารและค่าตอบแทนผูบ้ริหาร กิจการมีกาํไร

สุทธิลดลง 977,364.74 บาท = 1.35 % 

 

ส่วนของบริษทั ที.เอม็.ซี. อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

 

 กลุ่มท่ี 1 เป็นการแสดงการเปรียบเทียบระหวา่งไตรมาส 1 และ ไตรมาส 2 แปลความไดว้่า

กิจการมียอดขายเพิ่มข้ึน 9,764,000 บาท = 10.28 % กิจการมีตน้ทุนขายเพิ่มข้ึน 14,138,000 บาท

16.77 % กิจการมีค่าใชจ่้ายทั้งหมดเพิ่มข้ึน 26,881,000 บาท = 25.61 % ซ่ึงค่าใชจ่้ายประกอบดว้ย

ค่าใชจ่้ายในการขายและในการบริหาร กิจการมีกาํไรสุทธิลดลง 18,026,000 บาท = 204.14 % 
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 กลุ่มท่ี 2  เป็นการแสดงการเปรียบเทียบระหว่างไตรมาส 2 และ ไตรมาส 3 แปลความได้

ว่ากิจการมียอดขายลดลง 16,193,000 บาท = 15.46  % กิจการมีตน้ทุนขายลดลง 11,935,000 บาท 

= 12.13 %  กิจการมีค่าใชจ่้ายทั้งหมดลดลง 19,696,000 บาท = 14.94 % ซ่ึงค่าใชจ่้ายประกอบดว้ย

ค่าใชจ่้ายในการขายและในการบริหาร กิจการมีกาํไรสุทธิเพิ่มข้ึน 5,093,000 บาท = 18.96 % 

 สรุปจากการเปรียบเทียบ กลุ่ม 1 ของบริษทั สหมิตรเคร่ืองกล จาํกดั (มหาชน) บริหาร

ดีกว่ากลุ่ม1 ของบริษทั ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) เพราะบริษทัสหมิตรเคร่ืองกล 

มีกําไรสุทธิลดลงเพียง  1 ,044 ,695.12 บาท = 1.42  %  ซ่ึ งก ลุ่ม1 ของบริษัท ที . เอ็ม. ซี .  

มีกาํไรสุทธิลดลงมากกว่ากลุ่ม1 ของบริษทั สหมิตรเคร่ืองกล และกลุ่ม 2 ของบริษทั ที.เอ็ม.ซี. 

อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) บริหารดีกว่ากลุ่ม2 ของบริษทั สหมิตรเคร่ืองกล จาํกดั (มหาชน) 

เพราะบริษทัที.เอม็.ซี. มีกาํไร 5,093,000 บาท = 18.96 %  ซ่ึงกลุ่ม2 ของบริษทั สหมิตรเคร่ืองกล มี

กาํไรสุทธิลดลงมากกวา่กลุ่ม2 ของบริษทั ที.เอม็.ซี. 
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 4.5.3  การวเิคราะห์เปรียบเทยีบอตัราส่วนทางการเงิน 2 บริษัท 

      4.5.3.1  การเปรียบเทยีบอตัราส่วนสภาพคล่อง 

อัตราส่วน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

1. อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 5.92 เท่า 6.68 เท่า 5.74 เท่า 2.29 เท่า 0.67 เท่า 0.63 เท่า

การเปรียบเทียบอัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง

บมจ. สหมิตรเครื่องกล บมจ. ท.ีเอ็ม.ซ.ี อุตสาหกรรม 

ตารางท่ี 9 การเปรียบเทียบอตัราส่วนสภาพคล่อง 

 

ผลการวเิคราะห์ 

 การเปรียบเทยีบอตัราส่วนสภาพคล่อง 

     จากการเปรียบเทียบอตัราส่วนทุนหมุนเวียนในไตรมาสท่ี 1 ปรากฏว่าอตัราส่วนทุน

หมุนเวียนของบริษทั สหมิตรเคร่ืองกล จาํกดั (มหาชน) มีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนสูงกว่าบริษทั 

ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) โดยมีอตัราส่วนทุนหมุนเวียน 5.92 เท่า ในขณะท่ีบริษทั 

ที.เอม็.ซี.อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) มีอตัราส่วนทุนหมุนเวียน 2.29 เท่า แสดงว่าบริษทั สหมิตร

เคร่ืองกล จาํกดั (มหาชน) มีความสามารถในการชาํระหน้ีสินระยะสั้นไดม้ากกว่าบริษทั ที.เอม็.ซี.

อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

     จากการเปรียบเทียบอตัราส่วนทุนหมุนเวียนในไตรมาสท่ี 2 ปรากฏว่าอตัราส่วนทุน

หมุนเวียนของบริษทั สหมิตรเคร่ืองกล จาํกดั (มหาชน) มีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนสูงกว่าบริษทั 

ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) โดยมีอตัราส่วนทุนหมุนเวียน 6.68 เท่า ในขณะท่ีบริษทั 

ที.เอม็.ซี.อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) มีอตัราส่วนทุนหมุนเวียน 0.67 เท่า แสดงว่าบริษทั สหมิตร

เคร่ืองกล จาํกดั (มหาชน) มีความสามารถในการชาํระหน้ีสินระยะสั้นไดม้ากกว่าบริษทั ที.เอม็.ซี.

อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

     จากการเปรียบเทียบอตัราส่วนทุนหมุนเวียนในไตรมาสท่ี 3 ปรากฏว่าอตัราส่วนทุน

หมุนเวียนของบริษทั สหมิตรเคร่ืองกล จาํกดั (มหาชน) มีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนสูงกว่าบริษทั 

ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) โดยมีอตัราส่วนทุนหมุนเวียน 5.74 เท่า ในขณะท่ีบริษทั 

ที.เอม็.ซี.อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) มีอตัราส่วนทุนหมุนเวียน 0.63 เท่า แสดงว่าบริษทั สหมิตร

เคร่ืองกล จาํกดั (มหาชน) มีความสามารถในการชาํระหน้ีสินระยะสั้นไดม้ากกว่าบริษทั ที.เอม็.ซี.

อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 
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      4.5.3.2  การเปรียบเทยีบอตัราส่วนวเิคราะห์ความสามารถในการดําเนินงาน 

 

อัตราส่วน ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

1. อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้    0.93 รอบ 0.91 รอบ 19.41 รอบ 2.24 รอบ

2. อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ 0.43 รอบ 0.40 รอบ 0.73 รอบ 0.73 รอบ

3. อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร 0.75 เท่า 0.71 เท่า 0.21 เท่า 0.13 เท่า

4. อัตราการหมุนเวียนของของสินทรัพย์รวม 0.23 เท่า 0.23 เท่า 0.11 เท่า 0.10 เท่า

5. ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บหนี้ 392 วัน 401 วัน 18.80 วัน 162.94 วัน

6. ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการขายสินค้า 849 วัน 913 วัน 500 วัน 500 วัน

การเปรียบเทียบอัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการดําเนินงาน

บมจ. สหมิตรเครื่องกล บมจ. ท.ีเอ็ม.ซ.ี อุตสาหกรรม 

ตารางท่ี 10 การเปรียบเทียบอตัราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการดาํเนินงาน 

 

ผลการวเิคราะห์ 

 การเปรียบเทยีบอตัราการหมุนเวยีนของลูกหนี ้

      จากการเปรียบเทียบอตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ีในไตรมาสท่ี 2 ปรากฏว่าอตัราการ

หมุนเวียนของลูกหน้ีของบริษทั สหมิตรเคร่ืองกล จาํกัด (มหาชน) มีอตัราการหมุนเวียนของ

ลูกหน้ีตํ่ากว่า บริษทั ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน)โดยมีอตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี 

0.93 รอบ ในขณะท่ีบริษทั ที.เอม็.ซี.อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) มีอตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี 

19.41 รอบ แสดงว่า บริษทั สหมิตรเคร่ืองกล จาํกดั (มหาชน) มีความสามารถในการเรียกเก็บเงิน

จากการขายเช่ือไดช้า้กวา่บริษทั ที.เอม็.ซี.อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

      จากการเปรียบเทียบอตัราการหมุนเวยีนของลูกหน้ีในไตรมาสท่ี 3 ปรากฏว่าอตัราการ

หมุนเวียนของลูกหน้ีของบริษทั สหมิตรเคร่ืองกล จาํกัด (มหาชน) มีอตัราการหมุนเวียนของ

ลูกหน้ีตํ่ากว่า บริษทั ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน)โดยมีอตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี 

0.91 รอบ ในขณะท่ีบริษทั ที.เอม็.ซี.อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) มีอตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี 

2.24 รอบ แสดงว่า บริษทั สหมิตรเคร่ืองกล จาํกดั (มหาชน) มีความสามารถในการเรียกเก็บเงิน

จากการขายเช่ือไดช้า้กวา่บริษทั ที.เอม็.ซี.อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน)   
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การเปรียบเทยีบอตัราการหมุนเวยีนของสินค้าคงเหลอื      

      จากการเปรียบเทียบอตัราการหมุนเวียนสินทรัพยถ์าวรในไตรมาสท่ี 2 ปรากฏวา่อตัรา

การหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือของบริษัท สหมิตรเคร่ืองกล จาํกัด (มหาชน) มีอัตราการ

หมุนเวียนของสินคา้คงเหลือตํ่ากว่า บริษทั ที.เอม็.ซี.อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน)โดยมีอตัราการ

หมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ 0.43 รอบ ในขณะท่ีบริษทั ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

มีอตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ 0.73 รอบ แสดงว่า บริษทั ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จาํกดั 

(มหาชน) มีความสามารถขายสินคา้ไดเ้ร็วกวา่บริษทั สหมิตรเคร่ืองกล จาํกดั (มหาชน) 

      จากการเปรียบเทียบอตัราการหมุนเวียนสินทรัพยถ์าวรในไตรมาสท่ี 3 ปรากฏวา่อตัรา

การหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือของบริษัท สหมิตรเคร่ืองกล จาํกัด (มหาชน) มีอัตราการ

หมุนเวียนของสินคา้คงเหลือตํ่ากว่า บริษทั ที.เอม็.ซี.อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน)โดยมีอตัราการ

หมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ 0.40 รอบ ในขณะท่ีบริษทั ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

มีอตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ 0.73 รอบ แสดงว่า บริษทั ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จาํกดั 

(มหาชน) มีความสามารถขายสินคา้ไดเ้ร็วกวา่บริษทั สหมิตรเคร่ืองกล จาํกดั (มหาชน) 

 

การเปรียบเทยีบอตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพย์ถาวร 

      จากการเปรียบเทียบอตัราการหมุนเวียนสินทรัพยถ์าวรในไตรมาสท่ี 2 ปรากฏวา่อตัรา

การหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวรของบริษัท สหมิตรเคร่ืองกล จาํกัด (มหาชน) มีอัตราการ

หมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวรสูงกวา่ บริษทั ที.เอม็.ซี.อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) โดยมีอตัราการ

หมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร 0.75 เท่า ในขณะท่ีบริษทั ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

มีอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร 0.21 เท่า แสดงว่าบริษัท สหมิตรเคร่ืองกล จํากัด 

(มหาชน) มีความสามารถในการใชสิ้นทรัพยถ์าวรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากกว่าบริษทั ที.เอม็.ซี.

อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

      จากการเปรียบเทียบอตัราการหมุนเวียนสินทรัพยถ์าวรในไตรมาสท่ี 3 ปรากฏวา่อตัรา

การหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวรของบริษัท สหมิตรเคร่ืองกล จาํกัด (มหาชน) มีอัตราการ

หมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวรสูงกวา่ บริษทั ที.เอม็.ซี.อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) โดยมีอตัราการ

หมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร 0.71 เท่า ในขณะท่ีบริษทั ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

มีอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร 0.13 เท่า แสดงว่าบริษัท สหมิตรเคร่ืองกล จาํกัด 

(มหาชน) มีความสามารถในการใชสิ้นทรัพยถ์าวรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากกว่าบริษทั ที.เอม็.ซี.

อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 
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การเปรียบเทยีบอตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพย์รวม 

      จากการเปรียบเทียบอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมในไตรมาสท่ี 2 ปรากฏว่า

อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมของบริษทั สหมิตรเคร่ืองกล จาํกดั (มหาชน) มีอตัราการ

หมุนเวียนของสินทรัพยร์วมสูงกว่า บริษทั ที.เอม็.ซี.อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน)โดยมีอตัราการ

หมุนเวียนของสินทรัพยร์วม 0.23 เท่า ในขณะท่ีบริษทั ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

มีอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม 0.11 เท่า แสดงวา่บริษทั สหมิตรเคร่ืองกล จาํกดั (มหาชน) 

มีความสามารถในการใช้สินทรัพย์รวมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าบริษัท ที.เอ็ม.ซี.

อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

      จากการเปรียบเทียบอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมในไตรมาสท่ี 3 ปรากฏว่า

อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมของบริษทั สหมิตรเคร่ืองกล จาํกดั (มหาชน) มีอตัราการ

หมุนเวียนของสินทรัพยร์วมสูงกว่า บริษทั ที.เอม็.ซี.อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน)โดยมีอตัราการ

หมุนเวียนของสินทรัพยร์วม 0.23 เท่า ในขณะท่ีบริษทั ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

มีอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม 0.10 เท่า แสดงวา่บริษทั สหมิตรเคร่ืองกล จาํกดั (มหาชน) 

มีความสามารถในการใช้สินทรัพย์รวมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าบริษัท ที.เอ็ม.ซี.

อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

 

การเปรียบเทยีบระยะเวลาถัวเฉลีย่ในการเกบ็หนี ้

             จากการเปรียบเทียบระยะเวลาถัวเฉล่ียในการเก็บหน้ีในไตรมาสท่ี 2 ปรากฏว่า

ระยะเวลาถวัเฉล่ียในการเก็บหน้ีของบริษทั สหมิตรเคร่ืองกล จาํกดั (มหาชน) มีระยะเวลาถวัเฉล่ีย

ในการเกบ็หน้ีสูงกวา่ บริษทั ที.เอม็.ซี.อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน)โดยมีระยะเวลาถวัเฉล่ียในการ

เก็บหน้ี 392 วนั ในขณะท่ีบริษทั ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) มีระยะเวลาถวัเฉล่ียใน

การเก็บหน้ี 18.80 วนั แสดงว่าบริษทั ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) มีความสามารถใน

การเรียกเกบ็หน้ีจากลูกหน้ีได ้โดยใชร้ะยะเวลาเร็วกวา่บริษทั สหมิตรเคร่ืองกล จาํกดั (มหาชน) 

      จากการเปรียบเทียบระยะเวลาถัวเฉล่ียในการเก็บหน้ีในไตรมาสท่ี 3 ปรากฏว่า

ระยะเวลาถวัเฉล่ียในการเก็บหน้ีของบริษทั สหมิตรเคร่ืองกล จาํกดั (มหาชน) มีระยะเวลาถวัเฉล่ีย

ในการเกบ็หน้ีสูงกวา่ บริษทั ที.เอม็.ซี.อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน)โดยมีระยะเวลาถวัเฉล่ียในการ

เก็บหน้ี 401 วนั ในขณะท่ีบริษทั ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) มีระยะเวลาถวัเฉล่ียใน

การเก็บหน้ี 162.94 วนั แสดงว่าบริษทั ที.เอม็.ซี.อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) มีความสามารถใน

การเรียกเกบ็หน้ีจากลูกหน้ีได ้โดยใชร้ะยะเวลาเร็วกวา่บริษทั สหมิตรเคร่ืองกล จาํกดั (มหาชน) 
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การเปรียบเทยีบระยะเวลาถัวเฉลีย่ในการขายสินค้า 

             จากการเปรียบเทียบระยะเวลาถวัเฉล่ียในการขายสินคา้ในไตรมาสท่ี 2 ปรากฏว่า

ระยะเวลาถวัเฉล่ียในการขายสินคา้ของบริษทั สหมิตรเคร่ืองกล จาํกดั (มหาชน) มีระยะเวลาถวั

เฉล่ียในการขายสินคา้สูงกว่า บริษทั ที.เอม็.ซี.อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน)โดยระยะเวลาถวัเฉล่ีย

ในการขายสินคา้ 849 วนั ในขณะท่ีบริษทั ที.เอม็.ซี.อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) มีระยะเวลาถวั

เฉล่ียในการขายสินคา้ 500 วนั แสดงว่าสินคา้และบริการบริษทั ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จาํกัด 

(มหาชน) ไดรั้บความนิยมมากกวา่บริษทั สหมิตรเคร่ืองกล จาํกดั (มหาชน) 

      จากการเปรียบเทียบระยะเวลาถวัเฉล่ียในการขายสินคา้ในไตรมาสท่ี 2 ปรากฏว่า

ระยะเวลาถวัเฉล่ียในการขายสินคา้ของบริษทั สหมิตรเคร่ืองกล จาํกดั (มหาชน) มีระยะเวลาถวั

เฉล่ียในการขายสินคา้สูงกว่า บริษทั ที.เอม็.ซี.อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน)โดยระยะเวลาถวัเฉล่ีย

ในการขายสินคา้ 913 วนั ในขณะท่ีบริษทั ที.เอม็.ซี.อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) มีระยะเวลาถวั

เฉล่ียในการขายสินคา้ 500 วนั แสดงว่าสินคา้และบริการบริษทั ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จาํกัด 

(มหาชน) ไดรั้บความนิยมมากกวา่บริษทั สหมิตรเคร่ืองกล จาํกดั (มหาชน) 
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      4.5.3.3 การเปรียบเทยีบอตัราส่วนวเิคราะห์สภาพความเส่ียงทางการเงิน 
 

อัตราส่วน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

1. อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม 0.13 เท่า 0.12 เท่า 0.14 เท่า 0.38 เท่า 0.37 เท่า 0.39 เท่า

2. อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.16 เท่า 0.14 เท่า 0.16 เท่า 0.62 เท่า 0.61 เท่า 0.65 เท่า

การเปรียบเทียบอัตราส่วนสภาพความเสี่ยงทางการเงิน

บมจ. สหมิตรเครื่องกล บมจ. ท.ีเอ็ม.ซ.ี อุตสาหกรรม 

ตารางท่ี 11 การเปรียบเทียบอตัราส่วนวิเคราะห์สภาพความเส่ียงทางการเงิน 

 

 ผลการวเิคราะห์ 

  การเปรียบเทยีบอตัราส่วนหนีสิ้นต่อสินทรัพย์รวม 

      จากการเปรียบเทียบอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วมในไตรมาสท่ี 1 ปรากฏว่า

อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วมของบริษทั สหมิตรเคร่ืองกล จาํกดั (มหาชน) มีอตัราส่วนหน้ีสิน

ต่อสินทรัพยร์วมตํ่ากว่าบริษทั ที.เอม็.ซี.อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) โดยมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อ

สินทรัพยร์วม 0.13 เท่า ในขณะท่ีบริษทั ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จาํกัด (มหาชน) มีอตัราส่วน

หน้ีสินต่อสินทรัพย์รวม 0.38 เ ท่ า  แสดงว่ าบริษัท  สหมิตรเค ร่ืองกล จํากัด  (มหาชน) 

มีความสามารถในการบริหารหน้ีสินได้ดีกว่าและมีความเส่ียงน้อยกว่าบริษัท ที.เอ็ม.ซี.

อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

      จากการเปรียบเทียบอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วมในไตรมาสท่ี 2 ปรากฏว่า

อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วมของบริษทั สหมิตรเคร่ืองกล จาํกดั (มหาชน) มีอตัราส่วนหน้ีสิน

ต่อสินทรัพยร์วมตํ่ากว่าบริษทั ที.เอม็.ซี.อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) โดยมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อ

สินทรัพยร์วม 0.12 เท่า ในขณะท่ีบริษทั ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จาํกัด (มหาชน) มีอตัราส่วน

หน้ีสินต่อสินทรัพย์รวม 0.37 เ ท่ า  แสดงว่ าบริษัท  สหมิตรเค ร่ืองกล จํากัด  (มหาชน) 

มีความสามารถในการบริหารหน้ีสินได้ดีกว่าและมีความเส่ียงน้อยกว่าบริษัท ที.เอ็ม.ซี.

อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 
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      จากการเปรียบเทียบอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วมในไตรมาสท่ี 3 ปรากฏว่า

อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วมของบริษทั สหมิตรเคร่ืองกล จาํกดั (มหาชน) มีอตัราส่วนหน้ีสิน

ต่อสินทรัพยร์วมตํ่ากว่าบริษทั ที.เอม็.ซี.อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) โดยมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อ

สินทรัพยร์วม 0.14 เท่า ในขณะท่ีบริษทั ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จาํกัด (มหาชน) มีอตัราส่วน

หน้ีสินต่อสินทรัพย์รวม 0.39 เ ท่ า  แสดงว่ าบริษัท  สหมิตรเค ร่ืองกล จํากัด  (มหาชน) 

มีความสามารถในการบริหารหน้ีสินได้ดีกว่าและมีความเส่ียงน้อยกว่าบริษัท ที.เอ็ม.ซี.

อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

 

การเปรียบเทยีบอตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

      จากการเปรียบเทียบอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นในไตรมาสท่ี 1 ปรากฏว่า

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั สหมิตรเคร่ืองกล จาํกดั (มหาชน) มีอตัราส่วน

หน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นตํ่ากว่าบริษทั ที.เอม็.ซี.อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) โดยมีอตัราส่วน

หน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 0.16 เท่า ในขณะท่ีบริษทั ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 0.62 เท่า แสดงว่าบริษทั สหมิตรเคร่ืองกล จาํกดั (มหาชน) 

มีความสามารถในการบริหารหน้ีสินได้ดีกว่าและมีความเส่ียงน้อยกว่าบริษัท ที.เอ็ม.ซี.

อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

      จากการเปรียบเทียบอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นในไตรมาสท่ี 2 ปรากฏว่า

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั สหมิตรเคร่ืองกล จาํกดั (มหาชน) มีอตัราส่วน

หน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นตํ่ากว่าบริษทั ที.เอม็.ซี.อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) โดยมีอตัราส่วน

หน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 0.14 เท่า ในขณะท่ีบริษทั ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จาํกัด (มหาชน) 

มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 0.61 เท่า แสดงว่าบริษทั สหมิตรเคร่ืองกล จาํกดั (มหาชน) 

มีความสามารถในการบริหารหน้ีสินได้ดีกว่าและมีความเส่ียงน้อยกว่าบริษัท ที.เอ็ม.ซี.

อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

                 จากการเปรียบเทียบอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นในไตรมาสท่ี 3 ปรากฏว่า

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั สหมิตรเคร่ืองกล จาํกดั (มหาชน) มีอตัราส่วน

หน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นตํ่ากว่าบริษทั ที.เอม็.ซี.อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) โดยมีอตัราส่วน

หน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 0.16 เท่า ในขณะท่ีบริษทั ที.เอม็.ซี.อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 0.65 เท่า แสดงว่าบริษทั สหมิตรเคร่ืองกล จาํกดั (มหาชน) 

มีความสามารถในการบริหารหน้ีสินได้ดีกว่าและมีความเส่ียงน้อยกว่าบริษัท ที.เอ็ม.ซี.

อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 
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  4.5.3.4  การเปรียบเทยีบอตัราส่วนวเิคราะห์ความสามารถในการทาํกาํไร 

 

อัตราส่วน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

1. อัตรากําไรขั้นต้น 31.38% 31.86% 32.48% 12.33% 6.26% 4.32%

2. อัตรากําไรสุทธิ 11.92% 12.05% 12.27% -9.18% -25.58% -24.07%

3. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ - 2.82% 2.81% - 3.04% 2.56%

บมจ. สหมิตรเครื่องกล บมจ. ท.ีเอ็ม.ซ.ี อุตสาหกรรม 

การเปรียบเทียบอัตราส่วนวิเคราะห์สมรรถภาพในการหากําไร

 

ตารางท่ี 12 การเปรียบเทียบอตัราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการทาํกาํไร 

 

 ผลการวเิคราะห์ 

    การเปรียบเทยีบอตัรากาํไรขั้นต้น 

      จากการเปรียบเทียบอตัรากาํไรขั้นตน้ ในไตรมาสท่ี 1 ปรากฏว่าอตัรากาํไรขั้นตน้ของ

บริษทั สหมิตรเคร่ืองกล จาํกดั (มหาชน) มีอตัรากาํไรขั้นตน้สูงกว่าบริษทั ที.เอม็.ซี.อุตสาหกรรม 

จาํกดั (มหาชน) เป็นอย่างมาก โดยมีอตัรากาํไรขั้นตน้ร้อยละ 31.38 ในขณะท่ีบริษทั ที.เอ็ม.ซี.

อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) มีอตัรากาํไรขั้นตน้เพิ่มข้ึนร้อยละ 12.33 แสดงว่าบริษทั สหมิตร

เคร่ืองกล  จํากัด (มหาชน) มีประสิทธิภาพในผลการดําเนินงานท่ีดีกว่าบริษัท ที.เอ็ม.ซี.

อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

      จากการเปรียบเทียบอตัรากาํไรขั้นตน้ ในไตรมาสท่ี 2 ปรากฏว่าอตัรากาํไรขั้นตน้ของ

บริษทั สหมิตรเคร่ืองกล จาํกดั (มหาชน) มีอตัรากาํไรขั้นตน้สูงกว่าบริษทั ที.เอม็.ซี.อุตสาหกรรม 

จาํกดั (มหาชน) เป็นอย่างมาก โดยมีอตัรากาํไรขั้นตน้ร้อยละ 31.86 ในขณะท่ีบริษทั ที.เอ็ม.ซี.

อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) มีอตัรากาํไรขั้นตน้เพิ่มข้ึนร้อยละ 6.26 แสดงว่าบริษทั สหมิตร

เคร่ืองกล จํากัด (มหาชน) มีประสิทธิภาพในผลการดําเนินงานท่ีดีกว่าบริษัท ที.เอ็ม.ซี.

อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

      จากการเปรียบเทียบอตัรากาํไรขั้นตน้ ในไตรมาสท่ี 3 ปรากฏว่าอตัรากาํไรขั้นตน้ของ

บริษทั สหมิตรเคร่ืองกล จาํกดั (มหาชน) มีอตัรากาํไรขั้นตน้สูงกว่าบริษทั ที.เอม็.ซี.อุตสาหกรรม 

จาํกดั (มหาชน) เป็นอย่างมาก โดยมีอตัรากาํไรขั้นตน้ร้อยละ 32.48 ในขณะท่ีบริษทั ที.เอ็ม.ซี.

อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) มีอตัรากาํไรขั้นตน้เพิ่มข้ึนร้อยละ 4.32 แสดงว่าบริษทั สหมิตร

เคร่ืองกล จํากัด (มหาชน) มีประสิทธิภาพในผลการดําเนินงานท่ีดีกว่าบริษัท ที.เอ็ม.ซี.

อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 
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การเปรียบเทยีบอตัรากาํไรสุทธิ 

      จากการเปรียบเทียบอตัรากาํไรสุทธิในไตรมาสท่ี 1 ปรากฏว่าอตัรากาํไรสุทธิของ

บริษทั สหมิตรเคร่ืองกล จาํกดั (มหาชน) มีอตัรากาํไรสุทธิสูงกว่า บริษทั ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม

จาํกดั (มหาชน)โดยท่ีอตัรากาํไรสุทธิร้อยละ 11.92 ในขณะท่ีบริษทั ที.เอม็.ซี.อุตสาหกรรม จาํกดั 

(มหาชน) มีอตัรากาํไรสุทธิลดลงร้อยละ 9.18 แสดงว่าบริษทั สหมิตรเคร่ืองกล จาํกดั (มหาชน) 

 มีความสามารถในการทาํกาํไรไดม้ากกวา่บริษทั ที.เอม็.ซี.อุตสาหกรรมจาํกดั (มหาชน) 

      จากการเปรียบเทียบอตัรากาํไรสุทธิในไตรมาสท่ี 2 ปรากฏว่าอตัรากาํไรสุทธิของ

บริษทั สหมิตรเคร่ืองกล จาํกดั (มหาชน) มีอตัรากาํไรสุทธิสูงกว่า บริษทั ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม

จาํกดั (มหาชน)โดยท่ีอตัรากาํไรสุทธิร้อยละ 12.05 ในขณะท่ีบริษทั ที.เอม็.ซี.อุตสาหกรรม จาํกดั 

(มหาชน) มีอตัรากาํไรสุทธิลดลงร้อยละ 25.58 แสดงว่าบริษทั สหมิตรเคร่ืองกล จาํกดั (มหาชน)  

มีความสามารถในการทาํกาํไรไดม้ากกวา่บริษทั ที.เอม็.ซี.อุตสาหกรรมจาํกดั (มหาชน) 

                  จากการเปรียบเทียบอตัรากาํไรสุทธิในไตรมาสท่ี 3 ปรากฏว่าอตัรากาํไรสุทธิของ

บริษทั สหมิตรเคร่ืองกล จาํกดั (มหาชน) มีอตัรากาํไรสุทธิสูงกว่า บริษทั ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม

จาํกดั (มหาชน)โดยท่ีอตัรากาํไรสุทธิร้อยละ 12.27 ในขณะท่ีบริษทั ที.เอม็.ซี.อุตสาหกรรม จาํกดั 

(มหาชน) มีอตัรากาํไรสุทธิลดลงร้อยละ 24.07 แสดงวา่บริษทั สหมิตรเคร่ืองกล จาํกดั (มหาชน)  

มีความสามารถในการทาํกาํไรไดม้ากกวา่บริษทั ที.เอม็.ซี.อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

 

การเปรียบเทยีบอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 

      จากการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยไ์ตรมาสท่ี 2 ปรากฏว่าอตัรา

ผลตอบแทนจากสินทรัพยข์องบริษทั สหมิตรเคร่ืองกล จาํกดั (มหาชน) มีอตัราผลตอบแทนจาก

สินทรัพย์ต ํ่ากว่าบริษัท ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จาํกัด (มหาชน)โดยมีอัตราผลตอบแทนจาก

สินทรัพยร้์อยละ 2.82 ในขณะท่ีบริษทั ที.เอม็.ซี.อุตสาหกรรมจาํกดั (มหาชน) มีอตัราผลตอบแทน

จากสินทรัพย์เพิ่ ม ข้ึน ร้อยละ 3.04 แสดงว่ าบริษัท  สหมิตรเค ร่ืองกล จํากัด  (มหาชน) 

มีความสามารถในการใชสิ้นทรัพยอ์ย่างมีประสิทธิภาพน้อยกว่าบริษทั ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม 

จาํกดั (มหาชน) 
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                  จากการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยไ์ตรมาสท่ี 3 ปรากฏว่าอตัรา

ผลตอบแทนจากสินทรัพยข์องบริษทั สหมิตรเคร่ืองกล จาํกดั (มหาชน) มีอตัราผลตอบแทนจาก

สินทรัพย์สูงกว่าบริษทั ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จาํกัด (มหาชน)โดยมีอตัราผลตอบแทนจาก

สินทรัพยร้์อยละ 2.81 ในขณะท่ีบริษทั ที.เอม็.ซี.อุตสาหกรรมจาํกดั (มหาชน) มีอตัราผลตอบแทน

จากสินทรัพย์เพิ่ ม ข้ึน ร้อยละ 2.56 แสดงว่ าบริษัท  สหมิตรเค ร่ืองกล จํากัด  (มหาชน) 

มีความสามารถในการใช้สินทรัพยอ์ย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าบริษทั ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม 

จาํกดั (มหาชน) 
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บทที ่5 

 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

5.1  สรุปผลการดําเนินงาน  

 

 การจดัทาํโครงการในคร้ังน้ี คณะผูจ้ดัทาํไดเ้ลือก บริษทั สหมิตรเคร่ืองกล จาํกดั(มหาชน) 

พ.ศ.2561 เป็นต้นแบบในการเรียนรู้ ซ่ึงประกอบธุรกิจประเภทจําหน่ายสินค้าและบริการ 

เพื่อศึกษาการจดัทาํอตัราส่วนทางการเงิน อตัราส่วนวิเคราะห์สภาพคล่อง อตัราส่วนการวิเคราะห์

สภาพเส่ียง อตัราส่วนการวิเคราะห์ดา้นประสิทธิภาพในการทาํกาํไร อตัราส่วนการวิเคราะห์ดา้น

ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน พร้อมรายงานการวิเคราะห์ของบริษทัท่ีไดศึ้กษาและเรียนรู้งบ

การเงินของบริษทัดว้ย 

 

5.2  ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 

 5.2.1  สมาชิกในกลุ่มมีเวลาวา่งไม่ตรงกนั 

 5.2.2  สมาชิกในกลุ่มคอมพิวเตอร์มีปัญหาทาํใหท้าํงานล่าชา้ 

 5.2.3  สมาชิกในกลุ่มบา้นอยูห่่างไกลกนัทาํใหป้รึกษากนัยากข้ึน 

 5.2.4  คาํนวณตวัเลขผดิ สบัสนสูตรในการคาํนวณ 

5.2.5 เม่ือส่งงานแล้วไม่ผ่านจึงต้องนํามาแก้ไขใหม่ เพราะมีความประมาท 

ความไม่รอบคอบ ในการทาํงานเท่าท่ีควร 

 

5.3  แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 

 5.3.1  ใหส้มาชิกในกลุ่มนดัวนัและเวลาท่ีวา่งกนัเพื่อทาํงานพร้อมกนั 

 5.3.2  ใหส้มาชิกส่งไฟลง์านใหเ้พื่อนเพื่อแกไ้ขรอระหวา่งรอซ่อม 

 5.3.3  หาเวลาวา่งระหวา่งวนัท่ีมาเรียนช่วงพกัเท่ียงปรึกษาหารือกนั 

 5.3.4  ควรศึกษาความรู้เก่ียวกบัเร่ืองของการคาํนวณใชสู้ตรก่อนท่ีจะลงมือปฏิบติั 

 5.3.5  ตั้งใจทาํงานมากข้ึน มีสมาธิกบังาน มีระเบียบวินัยเพื่อให้งานเป็นไปตาม 

แผนท่ีกาํหนด 
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5.4  ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการทาํโครงการ 

 5.4.1 ไดท้ราบถึงประวติัความเป็นมาของบริษทั สหมิตรเคร่ืองกล จาํกดั (มหาชน)  

 5.4.2 สามารถเขา้ใจเก่ียวกบัการวิเคราะห์งบการเงินและใหค้วามรู้แก่เยาวชนรุ่นหลงั ๆ ได ้

 5.4.3 ไดใ้ชค้วามรู้ ทกัษะและประสบการณ์ของตนเองในการศึกษาหาขอ้มูลของบริษทั 

สหมิตรเคร่ืองกล จาํกดั (มหาชน) จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 5.4.4 สามารถเขา้ใจงบการเงินของบริษทั สหมิตรเคร่ืองกล จาํกดั (มหาชน) 

 5.4.5 ได้รับความรู้จากการวิเคราะห์งบการเงินของบริษัท สหมิตรเคร่ืองกล จํากัด 

(มหาชน) 

 

5.5  ข้อเสนอแนะ 

 5.5.1  เน้ือหาในการจดัทาํโครงการน่าจะมีความควบคุมและชดัเจนมากกวา่น้ี 

 5.5.2  ควรจะให้มีเวลาในการศึกษาทาํความเขา้ใจ กบัการทาํโครงการให้มากกว่าน้ี ศึกษา

ขอ้มูลและตดัสินใจใหดี้วา่ควรเลือกบริษทัประเภทใด 

 5.5.3  ควรเปิดใชค้อมพิวเตอร์ในการเรียนวิชาโครงการ 

 5.5.4  ขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการจดัทาํโครงการจะตอ้งเป็นขอ้มูลท่ียดึหลกัความเป็นจริงเป็น

ขอ้มูลท่ีมีแหล่งท่ีมา และสามารถหาหลกัฐานมาแสดงเพื่อเป็นการพิสูจน์ขอ้เทจ็จริงได ้

 5.5.5  ควรมีการวางแผนการปฏิบัติงานท่ีรอบคอบและละเอียดก่อนการดําเนินงาน 

เพื่อลดขอ้ผดิพลาด 
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วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิย์พณชิยการ 

โครงการ Project of Account 

ประจาํปีการศึกษา 2562 

*********************************************** 

 

1.  ช่ือโครงการ การศึกษาวิเคราะห์งบการเงินของ บริษทั สหมิตรเคร่ืองกล จาํกดั (มหาชน) 

                        ไตรมาส 1-3 ปี 2561 

 

ประเภทธุรกจิ   ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้อุตสาหกรรม วตัถุดิบ เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 

 

2.  ผู้รับผดิชอบโครงการ 

2.1  นางสาววริษฐา สืบเพง็   ชั้นปวส. 2/30 เลขท่ี 4 

 2.2  นางสาวจาริณี บุญศรี  ชั้น ปวส. 2/30 เลขท่ี 9 
 

3.  หลกัการและเหตุผล 

 การบญัชีคือ เป็นแหล่งขอ้มูลของธุรกิจท่ีแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปของธุรกิจเพื่อให้

เจา้ของกิจการสามารถควบคุมไดอ้ย่างใกลชิ้ดและเม่ือปรากฏขอ้บกพร่องอยา่งใดอยา่งหน่ึงก็อาจ

แกไ้ขไดท้นัที เพื่อช่วยใหผู้ป้ระกอบการนาํขอ้มูลทางบญัชีไปเป็นแนวทางในการกาํหนดนโยบาย

และการตดัสินใจ เพื่อช่วยให้ทราบผลการดาํเนินงานของกิจการในขณะใดขณะหน่ึงว่า กิจการมี

สินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของว่ามีจาํนวนเท่าไร ช่วยให้ทราบฐานะการเงินของกิจการ

ในขณะใดขณะหน่ึงว่ากิจการมีผลดาํเนินงานในรอบปีท่ีผา่นมา กิจการมีกาํไรและขาดทุนจาํนวน

เท่าไร  เป็นประโยชน์ในการเพิ่มทุนหรือลดทุน ตลอดจนการขอสินเช่ือจากธนาคารเพื่อขยาย

กิจการและใชเ้ป็นหลกัฐานสาํคญัในการคาํนวณภาษีไดอ้ยา่งถูกตามความเป็นจริง 

 

บริษทั สหมิตรเคร่ืองกล จาํกดั (มหาชน) ผูน้าํเขา้ และจดัจาํหน่ายสินคา้อุตสาหกรรม 

วตัถุดิบ เคร่ืองจักรและอุปกรณ์สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท เร่ิมก่อตั้ ง 

เม่ือวนัท่ี 7 มิถุนายน 2516 ดว้ยทุนเร่ิมแรก 80,000 บาท จากนั้นบริษทั มีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง 

มาจนปัจจุบนับริษทัมีทุนจดทะเบียน 550 ลา้นบาท และมีผลิตภณัฑ์ครอบคลุมและรองรับ 

การเติบโตของภาคการผลิตในประเทศอีกด้วย จึงเป็นอีกบริษัทมหาชนจาํกัดท่ีน่าสนใจใน

การศึกษาวิเคราะห์งบการเงิน ทางคณะผูจ้ดัทาํจึงเลง็เห็นและไดจ้ดัทาํโครงการน้ี  

สค.1 
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4. วตัถุประสงค์ 

4.1 เพื่อใหน้กัศึกษาทราบประวติัของบริษทั สหมิตรเคร่ืองกล จาํกดั (มหาชน) 

4.2 เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถใหค้วามรู้แก่เยาวชนรุ่นหลงั ๆ ได ้

4.3 เพื่อให้นกัศึกษาใชค้วามรู้ ทกัษะและประสบการณ์ของตนเองในการศึกษาหาขอ้มูล

ของบริษทั สหมิตรเคร่ืองกล จาํกดั (มหาชน) จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 

4.4 เพื่อใหน้กัศึกษาทราบงบการเงินของบริษทั สหมิตรเคร่ืองกล จาํกดั (มหาชน) 

4.5 เพื่อใหน้กัศึกษาฝึกวิเคราะห์งบการเงินของบริษทั สหมิตรเคร่ืองกล จาํกดั (มหาชน) 

 

5. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการทาํโครงการ 

 5.1 นกัศึกษาทราบประวติัของบริษทั สหมิตรเคร่ืองกล จาํกดั (มหาชน) 

 5.2 นกัศึกษาสามารถใหค้วามรู้แก่เยาวชนรุ่นหลงั ๆ ได ้

 5.3 นักศึกษาใช้ความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ของตนเองในการศึกษาหาขอ้มูลของ

บริษทั สหมิตรเคร่ืองกล จาํกดั (มหาชน) จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  

 5.4 นกัศึกษาทราบงบการเงินของบริษทั สหมิตรเคร่ืองกล จาํกดั (มหาชน) 

 5.5 นกัศึกษาฝึกวิเคราะห์งบการเงินของบริษทั สหมิตรเคร่ืองกล จาํกดั (มหาชน) 

 

6.  เป้าหมาย 

 นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  ชั้นปีท่ี  2  ห้อง 30 สาขาวิชาการบญัชี  

วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ  จาํนวน 2 คน 
 

7.  ขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินการ 

        7.1  ขั้นตอนการเตรียมงาน 

  7.1.1  นาํเสนอโครงการฯ เพื่อขออนุมติั 

  7.1.2  ศึกษาขอ้มูลจากเอกสารคู่มือการจดัทาํโครงการ 

  7.1.3  รวบรวมขอ้มูลเพื่อจดัทาํโครงการ 

  7.1.4  แบ่งขั้นตอนการทาํงานใหเ้หมาะสมกบัแต่ละบุคคล 

 7.2  ขั้นตอนการดาํเนินการ 

  7.2.1  ลงมือปฏิบติังาน โดยนาํขอ้มูลทางการเงินของบริษทัฯ มาวเิคราะห์ 

  7.2.2  นาํเสนอโครงการเพื่อใหอ้าจารยพ์จิารณา 

  7.2.3  สรุปผลการดาํเนินการทั้งหมด 
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 7.3  ขั้นตอนสรุป 

  7.3.1  ตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารเก่ียวกบัโครงการ 

  7.3.2  นาํเสนอโครงการเพื่อใหอ้าจารยพ์จิารณา 

  7.3.3  สรุปผลการดาํเนินการทั้งหมด 

  7.3.4  จดัเรียงเอกสารเขา้รูปเล่มโครงการ 
 

8.  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 4 มิถุนายน 2562 ถึง 28 กมุภาพนัธ์ 2563 
 

9.  สถานทีด่ําเนินการ วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 
 

10.  งบประมาณดําเนินการ 
 

   ราคา/

หน่วย 

จํานวนเงิน 

บาท บาท 

1 ค่ากระดาษ A4 5 รีม 109.- 545.- 

2 ค่าหมึกเคร่ืองปร้ิน 2 ตลบั 500.- 1,000.- 

3 ค่าเขา้รูปเล่ม 1 เล่ม 200.- 200.- 

4 ค่าแผน่ซีดี 1 แผน่ 30.- 30.- 

รวม 1,775.- 

รายการ ที ่ จํานวน 
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ภาคผนวก ข 

  



   245 

 

งบการเงินของบริษัททีนํ่ามาใช้เปรียบเทยีบ 
งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2561 ของบริษทั ที.เอม็.ซี.อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 
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งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2561 ของบริษทั ที.เอม็.ซี.อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 
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งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2561 ของบริษทั ที.เอม็.ซี.อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน)  
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งบกาํไรขาดทุน ไตรมาส 1 ปี 2561 ของบริษทั ที.เอม็.ซี.อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน)  

 

งบกาํไรขาดทุน ไตรมาส 2 ปี 2561 ของบริษทั ที.เอม็.ซี.อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 
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งบกาํไรขาดทุน ไตรมาส 3 ปี 2561 ของบริษทั ที.เอม็.ซี.อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 
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ภาคผนวก ค 
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   256 

 

 
 

 
 

  



   257 
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   266 
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ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 

 

 

สรุป ค่าใชจ่้ายตามการดาํเนินการจริงตํ่ากวา่ท่ีเสนอ จาํนวน 140 บาท 

 

 

 

 

 

 

  

ค่าใช้จ่ายตามงบประมาณทีเ่สนอ ค่าใช้จ่ายตามการดําเนินการจริง 

รายการ จํานวนเงิน รายการ จํานวนเงิน 

1.  ค่ากระดาษ A4 

2.  ค่าหมึกเคร่ืองปร้ิน 

3.  ค่าเขา้รูปเล่ม 

4.  ค่าแผน่ซีดี 

545.00 

1000.00 

200.00 

30.00 

 

1.  ค่ากระดาษ A4 

2.  ค่าหมึกเคร่ืองปร้ิน 

3.  ค่าเขา้รูปเล่ม 

4.  ค่าแผน่ซีดี 

545.00 

840.00 

200.00 

30.00 

 

รวม 1,755.00 รวม 1,615.00 

  



   272 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 
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ประมวลภาพการดําเนินงาน 

 

 

 
 

ภาพที ่1  วางแผนการดาํเนินงานและแบ่งขั้นตอนการทาํงานกนั 

 

 
 

ภาพที ่2  ตรวจสอบปัญหาเก่ียวกบัขอ้มูลบริษทัเพื่อนาํมาแกไ้ข 

  



   274 

 

ขั้นตอนการดาํเนินงาน (ต่อ)  

 

 
 

ภาพที ่3 ศึกษาหาขอ้มูลเพิ่มเติม 

 

 
 

ภาพที ่4 ปรึกษากนัเพื่อทาํความเขา้ใจในโครงการ 
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ขั้นตอนการดาํเนินงาน (ต่อ) 

 

  
 

ภาพที ่5 ตรวจทานงานก่อนนําเข้าเล่มคร้ังสุดท้าย 
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ประวตัิคณะผู้จัดทาํ 

 

 

ช่ือ – สกลุ  นางสาววริษฐา  สืบเพง็ 

รหสันกัศึกษา  40267 

วนั / เดือน / ปี เกิด วนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2543 

ประวติัการศึกษา ประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตบางนา 

   มธัยมตน้ โรงเรียนสาธิตบางนา 

ปวช. วิทยาลยัเทคโนโลยบีริหารธุรกิจ

สมุทรปราการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

      . 

    

ช่ือ – สกลุ  นางสาวจาริณี  บุญศรี 

รหสันกัศึกษา  40576 

วนั / เดือน / ปี เกิด วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2540  

ประวติัการศึกษา  ประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโพนไพล 

   มธัยมตน้ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถมัภ ์

   มธัยมปลาย โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถมัภ ์
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