
รายงานการสอบทานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผูถือหุนบริษัท สหมิตรถังแกส จํากัด (มหาชน) 

ขาพเจาไดสอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ของบริษัท สหมิตรถังแกส จํากัด 

(มหาชน) งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนและงบ

กระแสเงินสดสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ 

ผูบริหารของบริษัทเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอขอมูลทางการเงินระหวางกาลเหลาน้ีตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวางกาล สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบใน

การรายงานใหขอสรุปเก่ียวกับขอมูลทางการเงินระหวางกาลดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอมูลทางการเงิน

ระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกลาวประกอบดวย การใชวิธีการ

สอบถามบุคลากรซ่ึงสวนใหญเปนผูรับผิดชอบดานการเงินและบัญชี และการวิเคราะหเปรียบเทียบและ

วิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจํากัดกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทําให

ขาพเจาไมสามารถไดความเชื่อมัน่วาจะพบเร่ืองทีม่ีนัยสําคัญทั้งหมด ซ่ึงอาจพบไดจากการตรวจสอบดังน้ัน

ขาพเจาจึงไมแสดงความเห็นตอขอมูลทางการเงินระหวางกาลที่สอบทาน 

ขอสรุป 

จากการสอบทาน ขาพเจาไมพบส่ิงที่เปนเหตุใหเชือ่วาขอมูลทางการเงินระหวางกาลดังกลาวไมไดจัดทาํขึ้น

ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวางกาล ในสาระสําคัญ 

นายนรินทร  จูระมงคล 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

ทะเบียนเลขที่ 8593

กรุงเทพมหานคร 

12 พฤษภาคม 2560 



บริษัท สหมิตรถังแกส จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย

                                                    31 มีนาคม 2560  31 ธันวาคม 2559

(ยังไมไดตรวจสอบ

หมายเหตุ  แตสอบทานแลว) (ตรวจสอบแลว)

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 6 109,347              94,807                  

ลูกหนี้การคา 7 481,831              417,755                

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 8 623,445              571,310                

ภาษีมูลคาเพิ่มรอรับคืน 48,116                23,985                  

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 21,450                8,921                   

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,284,189            1,116,778             

สินทรัพยไมหมุนเวียน

ลูกหนี้บุคคลที่เกี่ยวของ

    ตามภาระค้ําประกัน - สุทธิ 5 -                     -                      

เงินฝากธนาคารที่มีขอจํากัดในการใช 9 35,880                35,869                  

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน - สุทธิ 10 41,722                41,722                  

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ 11 894,809              876,924                

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 11,872                10,866                  

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 432                    432                      

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 984,715              965,813                

รวมสินทรัพย 2,268,904            2,082,591             

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ

(                                            ) (                                            )

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้ 1

พันบาท



บริษัท สหมิตรถังแกส จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

31 มีนาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

(ยังไมไดตรวจสอบ

หมายเหตุ แตสอบทานแลว) (ตรวจสอบแลว)

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร 12 378,354             291,194             

เจาหนี้การคา 217,818             226,777             

หนี้สินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

   - เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร 13 5,400                11,100               

   - หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 14 1,603                1,740                

เงินรับลวงหนาจากลูกคา 25,475               43,130               

เงินปนผลคางจาย 17 181,408             1,519                

คานายหนาคางจาย 19,952               47,354               

คาขนสงคางจาย 18,882               24,917               

ภาษีเงินไดคางจาย 88,289               58,920               

คาใชจายคางจายอื่น 5 49,878               37,738               

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 7,046                7,006                

รวมหนี้สินหมุนเวียน 994,105             751,395             

หนี้สินไมหมุนเวียน

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิ 14 5,701                6,009                

หนี้สินตามภาระผูกพันสําหรับผลประโยชนพนักงาน 15 35,606               30,681               

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 41,307               36,690               

รวมหนี้สิน 1,035,412           788,085             

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ

(                                            ) (                                            )

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้ 2

พันบาท



บริษัท สหมิตรถังแกส จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ)

31 มีนาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

(ยังไมไดตรวจสอบ

หมายเหตุ แตสอบทานแลว) (ตรวจสอบแลว)

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน - หุนสามัญ มูลคาหุนละ 1 บาท 

    ทุนจดทะเบียน 536,405,305 หุน 536,405             536,405             

    หุนที่ออกและเรียกชําระเต็มมูลคาแลว 529,127,108 หุน 529,127             529,127             

สวนเกินมูลคาหุน 18,328              18,328              

สวนทุนจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 16 2,885                2,274                

กําไรสะสม

   - จัดสรรเพื่อสํารองตามกฎหมาย 53,641              53,641              

   - ยังไมไดจัดสรร 629,511             691,136             

รวมสวนของผูถือหุน 1,233,492          1,294,506          

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 2,268,904          2,082,591          

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ

(                                            ) (                                            )

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้ 3

พันบาท



บริษัท สหมิตรถังแกส จํากัด (มหาชน) (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม

หมายเหตุ 2560 2559

ขายสุทธิ 19 971,655             811,763          

ตนทุนขาย 19 (749,726)            (563,013)         

กําไรขั้นตน 221,929             248,750          

รายไดอื่น 18 36,063              30,274            

กําไรกอนคาใชจาย 257,992             279,024          

คาใชจายในการขาย (61,116)             (63,504)           

คาใชจายในการบริหาร (44,471)             (45,091)           

กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได 152,405             170,429          

ตนทุนทางการเงิน (1,693)               (2,840)            

กําไรกอนภาษีเงินได 150,712             167,589          

ภาษีเงินได (29,275)             (32,922)           

กําไรสําหรับงวด 121,437             134,667          

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด

รายการที่ไมจัดประเภทรายการเขาไวในงบกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย - สุทธิจากภาษี (3,162)               -                

รวมกําไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวด 118,275             134,667          

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

กําไร (บาทตอหุน) 0.23                 0.26               

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 529,127,108       526,996,513    

กําไรตอหุนปรับลด

กําไร (บาทตอหุน) 0.23                 0.25               

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 531,649,986       529,192,054    

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ

(                                            ) (                                            )

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้ 4

พันบาท



บริษัท สหมิตรถังแกส จํากัด (มหาชน) (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม

ทุนเรือนหุน สวนทุนจาก จัดสรรเพื่อ

ที่ออกและ สวนเกิน การจายโดย สํารองตาม ยังไมได

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุน ใชหุนเปนเกณฑ กฎหมาย จัดสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 526,996           6,098              1,833                37,908            493,061           1,065,896        

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 16 -                 -                 611                  -                 -                 611                

จายเงินปนผล -                 -                 -                   -                 (168,609)          (168,609)          

กําไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                 -                 -                   -                 134,667           134,667           

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 526,996           6,098              2,444                37,908            459,119           1,032,565        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 529,127           18,328            2,274                53,641            691,136           1,294,506        

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 16 -                 -                 611                  -                 -                 611                

จายเงินปนผล 17 -                 -                 -                   -                 (179,900)          (179,900)          

กําไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                 -                 -                   -                 118,275           118,275           

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 529,127           18,328            2,885                53,641            629,511           1,233,492        

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ

(                                            ) (                                            )

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้ 5

พันบาท

กําไรสะสม



บริษัท สหมิตรถังแกส จํากัด (มหาชน) (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม   

2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน:

กําไรกอนภาษีเงินได 150,712           167,589           

รายการปรับปรุงกระทบกําไรกอนภาษีเงินไดเปนเงินสดสุทธิ

ไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน:

คาเสื่อมราคา 13,402             10,386            

ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศที่ยังไมเกิดขึ้นจริง - สุทธิ 734                 (973)               

คาเผื่อภาระผูกพันสําหรับผลประโยชนพนักงาน 649                 452                

กําไรจากการจําหนายสินทรัพย (61)                  (646)               

คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 611                 611                

ดอกเบี้ยจาย 1,693               2,840              

เงินสดไดมาจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง

    ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 167,740           180,259           

    สินทรัพยดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น):

ลูกหนี้การคา (69,577)            13,645            

สินคาคงเหลือ (52,135)            (36,953)           

ภาษีมูลคาเพิ่มรอเรียกคืน (24,131)            12,298            

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (12,590)            (3,265)             

    หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง):

เจาหนี้การคา (8,813)              5,883              

เงินรับลวงหนาจากลูกคา (17,903)            27,497            

คานายหนาคางจาย (27,228)            10,856            

คาขนสงคางจาย (6,035)              3,102              

คาใชจายคางจายอื่น 12,299             12,194            

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 40                   109                

เงินสดไดมาจาก (ใชไปใน) การดําเนินงาน (38,333)            225,625           

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ

(                                            ) (                                            )

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้ 6

พันบาท



บริษัท สหมิตรถังแกส จํากัด (มหาชน) (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม

2560 2559

เงินสดไดมาจาก (ใชไปใน) การดําเนินงาน (ตอ) (38,333)            225,625           

จายดอกเบี้ย (1,467)             (2,630)             

จายภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย (122)                (240)                

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (39,922)            222,755           

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน:

เงินฝากธนาคารที่มีขอจํากัดในการใชเพิ่มขึ้น (11)                 (11)                 

เงินสดรับจากการจําหนายสินทรัพย 61                  787                 

ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (31,287)            (33,717)            

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (31,237)            (32,941)            

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน:

เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) 91,855             (80,514)            

จายชําระเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร (5,700)             (5,700)             

จายชําระหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน (445)                (167)                

จายเงินปนผล (11)                 (1)                   

เงินสดสุทธิมาจาก (ใชไปใน) ในกิจกรรมจัดหาเงิน 85,699             (86,382)            

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น – สุทธิ 14,540             103,432           

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 94,807             58,641             

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด 109,347           162,073           

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไมใชเงินสด

- ซื้อยานพาหนะภายใตสัญญาเชาซื้อ -                 5,499              

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ

(                                            ) (                                            )

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้ 7

พันบาท



บริษัท สหมิตรถังแกส จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ณ วันที ่31 มีนาคม 2560 (ยังไมไดตรวจสอบ สอบทานแลว) 

(เปรียบเทียบขอมูลป 2559 (ตรวจสอบแลว)) 

 

1. ลักษณะการดําเนินธุรกิจ 

 

บริษัท สหมิตรถังแกส จํากัด (มหาชน) จดทะเบียนเปนบริษัทมหาชนจํากัดในประเทศไทยและจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทดําเนินธุรกิจเก่ียวกับการผลิตถังแกสปโตรเลียมเหลวและถังทนความดันชนิดตางๆ 

จําหนายทั้งในประเทศและตางประเทศ 

 

2. ขอมูลทั่วไปและเกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

 

งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินระหวางกาล 

โดยเลือกเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตาม ไดมีการขยายการแสดงรายการในงบการเงิน เพิ่มเติม

เชนเดียวกับงบการเงินประจําป 

 

งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําขึ้นเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปที่นําเสนอคร้ังลาสุด ดังน้ันจึงเนนการให

ขอมูลเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ และสถานการณใหมๆ เพื่อไมใหขอมูลที่นําเสนอซํ้าซอนกับขอมูลที่ไดรายงานไป

แลว ผูใชงบการเงินควรใชงบการเงินระหวางกาลน้ีควบคูไปกับงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559  

 

งบการเงินระหวางกาลฉบับน้ีจัดทําขึ้นเปนภาษาไทย การแปลงบการเงินฉบับน้ีเปนภาษาอ่ืนตองใหสอดคลองกับงบ

การเงินฉบับภาษาไทย 

 

3. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

 

งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับที่ใชสําหรับการจัดทํางบ

การเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

 

สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการบัญชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหมและการตีความ

มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใชสําหรับการจัดทํางบการเงินที่มี

รอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 ซ่ึงบริษัทไดนํามาตรฐานและการตีความมาตรฐานเหลาน้ี

มาถือปฏิบัติในการจัดทํางบการเงินเร่ิมตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2560 แลว โดยไมมีผลกระทบตอฐานะการเงินและผล

การดําเนินงานสําหรับงวดอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงิน 
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4. การประมาณการ 

 

ในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล ฝายบริหารใชดุลยพินิจ การประมาณการ และขอสมมติฐานเก่ียวกับการรับรู และ

การวัดมูลคาของสินทรัพย หน้ีสิน รายได และคาใชจาย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจจะแตกตางจากการใชดุลยพินิจ การ

ประมาณการ และขอสมมติฐานที่จัดทําโดยฝายบริหาร  

 

การใชดุลยพินิจ การประมาณการ และขอสมมติฐาน ที่นํามาใชในงบการเงินระหวางกาล รวมถึงแหลงขอมูลสําคัญ

เก่ียวกับความไมแนนอนของการประมาณการไดใชเชนเดียวกับที่ใชในงบการเงินประจําปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2559 

 

5. รายการบัญชีกับบุคคลที่เก่ียวของกัน 

 

บริษัทมีรายการบัญชีบางรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลและบริษัทที่เก่ียวของกัน บุคคลและบริษัทเหลาน้ีเก่ียวของกันโดย

มีการถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน ดังน้ัน งบการเงินน้ีจึงแสดงผลของรายการเหลาน้ีตามมูลฐานที่พิจารณา

รวมกันระหวางบริษัทกับบุคคลและบริษัทที่เก่ียวของกัน ซ่ึงบางกรณีอาจใชเกณฑที่แตกตางจากรายการกับกิจการที่

ไมเก่ียวของกัน 

 

ยอดคงเหลือระหวางบุคคลที่เก่ียวของกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบดวย 

 

  พันบาท 

  31 มีนาคม 2560  31 ธันวาคม 2559 

ลูกหน้ี - กรรมการ ตามภาระคํ้าประกันหน้ีรวมของ 

    บริษัท เหล็กสหมติร จํากัด 

   

- กองมรดกของนายสุธรรม เอกะหิตานนท  191,210  191,210 

- นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร  191,210  191,210 

รวม  382,420  382,420 

หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  (382,420)  (382,420) 

สุทธิ          -          - 

     

คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ     

คาเผื่อผลประโยชนหลังออกจากงาน  14,682  14,085 

 

คาเผื่อผลประโยชนหลังออกจากงานที่ถึงกําหนดชาํระภายในหน่ึงป แสดงรายการเปนคาใชจายคางจายอ่ืน และสวนที่

ถึงกําหนดชําระมากกวาหน่ึงปแสดงรายการเปนหน้ีสินตามภาระผูกพันสําหรับผลประโยชนพนักงาน 
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รายการระหวางบุคคลที่เก่ียวของกันที่สําคัญ สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 2559 ประกอบ 

ดวย 

 

   พันบาท 

   สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่ 

31 มีนาคม 

   2560  2559 
      

คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ      

   ผลประโยชนปจจุบัน   19,452  19,139 

   คาเผื่อผลประโยชนหลังออกจากงาน   86  72 

รวม   19,538  19,211 

 

6. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 

  พันบาท 

 31 มีนาคม 2560  31 ธันวาคม 2559 

    

เงินสด 353  290 

เงินฝากธนาคาร – ออมทรัพย 60,508  88,553 

เงินฝากธนาคาร – กระแสรายวนั 48,486  5,964 

รวม 109,347  94,807 
 

7. ลูกหน้ีการคา 
 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ลูกหน้ีการคาแยกตามอายหุน้ีที่คางชําระ มีดังน้ี 
 

 พันบาท 

 31 มีนาคม 2560  31 ธันวาคม 2559 

    

ยังไมถึงกําหนดชําระ 391,005  213,813 

เกินกําหนดชําระ :    

นอยกวา 3 เดือน 83,746  199,143 

มากกวา 3 เดือน ไมเกิน 6 เดือน 6,559  705 

มากกวา 6 เดือน ไมเกิน 12 เดือน 472     4,094 

มากกวา 12 เดือน 49              - 

รวม 481,831  417,755 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสินเชื่อแกลูกคา มีระยะเวลาตั้งแต 30 – 90 วัน 
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8. สินคาคงเหลือ – สุทธิ  

 

   พันบาท 

 31 มีนาคม 2560  31 ธันวาคม 2559 

    

สินคาสําเร็จรูป 38,555  55,224 

สินคาระหวางผลิต 43,476  36,579 

วัตถุดิบและอ่ืนๆ 542,070  480,163 

รวม 624,101  571,966 

หัก คาเผื่อสินคาเส่ือมคุณภาพ (656)  (656) 

สุทธิ 623,445  571,310 

 

9. เงินฝากธนาคารที่มีขอจํากัดในการใช 

 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีเงินฝากประจําและเงินฝากออมทรัพยจํานวนรวม 

35.88 ลานบาท และ 35.87 ลานบาท ตามลําดับ ที่มีขอจํากัดในการใชเน่ืองจากไดนําเปนหลักทรัพยค้ําประกันใหแก

ธนาคารพาณิชยซ่ึงเปนผูออกหนังสือคํ้าประกันเพื่อบริษัทสําหรับการใชสาธารณูปโภค การปฏิบัติตามสัญญาขาย

สินคา และเปนหลักประกันสําหรับเงินกูยืมจากธนาคาร  

 

10. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนแสดงมูลคายุติธรรมตามการ

ประเมินของผูประเมินราคาอิสระซ่ึงใชวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดของอสังหาริมทรัพยขางเคียง (ขอมูลระดับ 2)  

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนดังกลาว ติดภาระคํ้าประกันวงเงินสินเชื่อดังกลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 

12 และ 13  

 

ในระหวางงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ไมมีการเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อ

การลงทุนอยางมีสาระสําคัญ 

 

11. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 
 

ในระหวางงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัทมีรายการเปล่ียนแปลงอยางยอในบัญชี ที่ดิน อาคาร และ

อุปกรณ ดังน้ี : 
 

 พันบาท 
  

มูลคาสุทธิตามบญัช ีณ วันที่ 1 มกราคม 2560 876,924 

ซ้ือสินทรัพย 31,287 

คาเส่ือมราคาสําหรับงวด (13,402) 

มูลคาสุทธิตามบญัช ีณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 894,809 
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ที่ดินและส่ิงปลูกสราง รวมถึงเคร่ืองจักรสวนหน่ึง ไดถูกจดจํานองเปนหลักประกันสําหรับวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร

แหงหน่ึง ดังที่กลาวในหมายเหตุขอ 12 และ 13 
 

12. เงินกูยืมระยะส้ันจากธนาคาร 

 

    พันบาท 

  31 มีนาคม 2560  31 ธันวาคม 2559 

     

หน้ีสินภายใตสัญญาทรัสตรีซีทส  378,354  277,758 

ตั๋วสัญญาใชเงิน             -  13,436 

รวม  378,354  291,194 

 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัทมีวงเงินสินเชื่อจากธนาคารเปนจํานวนเงินรวม 5,231 ลานบาท (31 ธันวาคม 2559 

: 5,231 ลานบาท) ตั๋วสัญญาใชเงินและหน้ีสินภายใตสัญญาทรัสตรีซีทส มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.6 – 2.2 ตอป (31 

ธันวาคม 2559 : รอยละ 1.5 – 4.5 ตอป) เงินกูยืมจากธนาคารดังกลาวมกีารคํ้าประกันโดยการจดจาํนองที่ดิน รวมทั้ง

อาคารและเคร่ืองจักรของบริษัทและอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน เงินฝากธนาคาร และโดยการจํานําหุนของบริษัท 

ซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของผูถือหุน และค้ําประกันสวนตัวโดยกรรมการของบริษัท 

 

13. เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร – สุทธ ิ

 

 พันบาท 

 31 มีนาคม 2560  31 ธันวาคม 2559 

    

เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร 5,400  11,100 

หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป (5,400)  (11,100) 

เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร – สุทธิ            -             - 

 

การเปล่ียนแปลงในบัญชีเงินกูยืมระยะยาวสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 มีรายละเอียดดังน้ี 

 

 พันบาท 

  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 11,100 

หัก จายคืนเงินกู (5,700) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 5,400 
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เงินกูยืมระยะยาวมีกําหนดชําระคืนประมาณ 1.90 ลานบาทตอเดือน อัตราดอกเบี้ยรอยละ MLR – 1.00 ตอป มี

กําหนดจายชําระคืนภายใน 3 ป เงินกูยืมธนาคารดังกลาวมีการคํ้าประกันโดยการจดจํานองที่ดิน รวมทั้งอาคารและ

เคร่ืองจักรบางสวนของบริษัทและอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน เงินฝากธนาคาร และโดยการจํานําหุนของบริษัท ซ่ึง

เปนกรรมสิทธิ์ของผูถือหุน และค้ําประกันสวนตัวโดยกรรมการของบริษัท 

 

14. หน้ีสินตามสัญญาเชาทางการเงิน – สุทธิ   
 

 พันบาท 

 31 มีนาคม 2560  31 ธันวาคม 2559 

หน้ีสินตามสัญญาเชาทางการเงนิ    

    ครบกําหนดชําระภายใน 1 ป 2,029  2,114 

    ครบกําหนดชําระเกิน 1 ปแตไมเกิน 4 ป 6,318  6,786 

รวม 8,347  8,900 

หัก ดอกเบี้ยจายรอตัดบญัช ี (1,043)  (1,151) 

 7,304  7,749 

หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป (1,603)  (1,740) 

สุทธิ 5,701  6,009 

 

บริษัทไดทําสัญญาเชาทางการเงิน สําหรับยานพาหนะ เพื่อใชในการดําเนินงาน โดยมีระยะเวลาผอนชําระ 48 - 49 

เดือน  

 

15. หน้ีสินตามภาระผูกพันสําหรับผลประโยชนพนักงาน 

 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ประมาณการหน้ีสินตามภาระผลประโยชนพนักงานมีการ

เปล่ียนแปลงมีดังน้ี : 

 

 พันบาท 

  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 30,681 

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 3,952 

จํานวนที่บันทึกเพิ่มระหวางงวด 973 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 35,606 

 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัทไดประเมินหน้ีสินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน

พนักงานใหม ซ่ึงคํานวณโดยนักคณิตศาสตรประกันภัย 
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คาใชจายประมาณการผลประโยชนพนักงานทั้งหมดที่รับรูในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด

สามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 2559 มีดังน้ี 

 

 พันบาท 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่

31 มีนาคม 

 2560  2559 

    

รับรูในกําไรหรือขาดทุน    

ตนทุนบริการ 649  452 

ตนทุนทางการเงิน 324  284 

    

รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น    

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย - สุทธิจาก

ภาษ ี

 

3,162 

  

           - 

 

16. ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

 

ในระหวางงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 2559 ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทมีการ

เปล่ียนแปลงมีดังน้ี : 

 
 2560 2559 

 จํานวนใบสําคัญ สวนทนุจากการจาย จํานวนใบสําคัญ สวนทนุจากการจาย 

 แสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ  โดยใชหุนเปนเกณฑ แสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ โดยใชหุนเปนเกณฑ 

 (หนวย) (พันบาท) (หนวย) (พันบาท) 

     

ณ วันที่ 1 มกราคม 6,992,105 2,274 9,122,700 1,833 

บันทึกการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ

เปนคาใชจายในระหวางงวด 

 

                - 

 

611 

 

                - 

 

611 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 6,992,105 2,885 9,122,700 2,444 

 

17. เงินปนผลจาย 

 

เมื ่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ที่ประชุมสามัญผูถือหุ นประจําป มีมติใหจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสําหรับผลการ

ดําเนินงานประจําปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุนละ 0.64 บาท ซ่ึงไดจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลว

สําหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ในอัตราหุนละ 0.30 บาท สําหรับหุน 529,127,108 หุน รวมเปน

เงินปนผลทั้งส้ิน 159 ลานบาท ที่มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 บริษัทมีเงินปนผลจาย

คงเหลือสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุนละ 0.34 บาท ที่

มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท โดยคิดเปนเงินทั้งส้ิน 180 ลานบาท โดยจายเงินปนผลในวันที่ 28 เมษายน 2560 
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ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัทมีเงินปนผลคางจายคงเหลือ จํานวน 181.41 ลานบาท (31 ธันวาคม 2559 : 1.52 

ลานบาท) ซ่ึงแสดงในหน้ีสินหมุนเวียน  
 

18. รายไดอ่ืน 
 

รายไดอ่ืนสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 2559 ประกอบดวย  

 

 พันบาท 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่

31 มีนาคม 

 2560  2559 

    

รายไดจากการขายเศษซาก 31,446  24,108 

กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน 2,305  4,010 

รายไดคาขนสง 680  725 

ดอกเบี้ยรับ 63  85 

รายไดจากการตรวจสอบคุณภาพถัง 230            - 

อ่ืนๆ 1,339  1,346 

รวม 36,063  30,274 

 

19. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 

รายละเอียดขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานที่สําคัญสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 

2559 มีดังน้ี 
 

 

 พันบาท 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

 2560  2559 

 ในประเทศ  ตางประเทศ  รวม  ในประเทศ  ตางประเทศ  รวม 

            

ขายสุทธิ 60,778  910,877  971,655  43,234  768,529  811,763 

ตนทุนขาย (47,000)  (702,726)  (749,726)  (27,552)  (535,461)  (563,013) 

กําไรขั้นตน 13,778  208,151  221,929  15,682  233,068  248,750 

 

กําไรขั้นตนของแตละสวนงาน เกิดขึ้นจากยอดขายสินคาในประเทศและตางประเทศหักดวยตนทุนขายที่เก่ียวของ ซ่ึง

คํานวณถัวเฉล่ียจากตนทุนมาตรฐานของแตละผลิตภัณฑ  
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20. ภาระผูกพัน 
 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัทมีภาระผูกพันดังน้ี 
 

20.1 ภาระผูกพันจากการที่ธนาคารในประเทศไดออกหนังสือคํ้าประกันจํานวนเงินรวม 932.51 ลานบาท (31 

ธันวาคม 2559 : 788.15 ลานบาท) ใหกับกรมศุลกากร เพื่อการงดเวนการเก็บภาษีตอบโตการทุมตลาดสําหรับ

วัตถุดิบที่นําเขามาจากตางประเทศเพื่อผลิตและสงออกไปขายตางประเทศภายใน 1 ป  

 

20.2 ภาระผูกพันจากการที่ธนาคารในประเทศไดออกหนังสือคํ้าประกันเพื่อค้ําประกันการใชไฟฟาและเร่ืองอ่ืน เปน

จํานวนเงินรวม 57.31 ลานบาท (31 ธันวาคม 2559 : 37.16 ลานบาท) 

 

ทั้งน้ี หนังสือคํ้าประกันของธนาคารดังที่กลาวมีการจดจํานองที่ดิน รวมทั้งอาคารและเคร่ืองจักรบางสวนของบริษัท

ตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 10 และ 11 เปนหลักประกัน และการคํ้าประกันสวนตัวของกรรมการของบริษัท  
 

21. เคร่ืองมือทางการเงิน 

 

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

บริษัทมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนซ่ึงเกิดจากการขายและซ้ือสินคาที่เปนเงินตราตางประเทศ ซ่ึง ณ วันที่                    

31 มีนาคม 2560 บริษัทมีรายการสินทรัพยและหน้ีสินที่ไมไดปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน เน่ืองจากมีการ

ปองกันความเส่ียงตามธรรมชาติจากการนําเขาและสงออกสินคา ดังน้ี 

 

 31 มีนาคม 2560 

 จํานวนเงิน 

ตราตางประเทศ 

(พันหนวย) 

 อัตราแลกเปล่ียนที่

บันทึกบัญช ี

(อัตราปด) 

 จํานวนเงิน

เทียบเทาเงินบาท 

(พันบาท) 

      

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดที่เปนเงินตราตางประเทศ     

     สกุลเงินเหรียญดอลลารสหรัฐฯ 34  34.2857  1,166 

      

ลูกหน้ีการคาที่เปนเงินตราตางประเทศ      

 สกุลเงินเหรียญดอลลารสหรัฐฯ 10,606  34.2857  363,634 

 สกุลเงินยูโร 1,249  36.4362  45,541 

 สกุลเงินปอนดสเตอรลิง 481  42.5708  20,477 

      

เจาหน้ีการคาที่เปนเงินตราตางประเทศ      

 สกุลเงินเหรียญดอลลารสหรัฐฯ 14,203  34.6144  491,628 

      

เงินกูยืมระยะส้ันที่เปนเงินตราตางประเทศ      

 สกุลเงินเหรียญดอลลารสหรัฐฯ 10,941  34.6144  378,716 
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 31 มีนาคม 2560 

 จํานวนเงิน 

ตราตางประเทศ 

(พันหนวย) 

 อัตราแลกเปล่ียนที่

บันทึกบัญช ี

(อัตราปด) 

 จํานวนเงิน

เทียบเทาเงินบาท 

(พันบาท) 

      

เงินรับลวงหนาจากลูกคาที่เปนเงินตราตางประเทศ     

 สกุลเงินเหรียญดอลลารสหรัฐฯ 443  34.6144  15,334 

 สกุลเงินยูโร 78  37.1446  2,897 

      

คานายหนาคางจายที่เปนเงินตราตางประเทศ      

 สกุลเงินเหรียญดอลลารสหรัฐฯ 502  34.6144  17,376 

 สกุลเงินยูโร 70  37.1446  2,600 

      

 

22. หน้ีสินที่อาจจะเกิดขึ้น 

 

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 บริษัทรายหน่ึงซ่ึงเปนเจาของที่ดินในบริเวณใกลเคียงกับพื้นที่โรงงานของบริษัท ไดยื่น

ฟองรองบริษัทเปนจําเลยรวมกับผูอ่ืนอีก 4 รายตอศาลแพง เรียกรองคาเสียหายเน่ืองจากบริษัทดังกลาวไดรับ

ผลกระทบจากกระบวนการผลิตสินคาภายในโรงงานของบริษัท เปนจํานวนเงิน 130.94 ลานบาท จากจํานวนทุนทรัพย

ทั้งหมด 201.88 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยรอยละ 7.50 ตอป นับจากวันที่ 1 เมษายน 2558 จนกวาจะชําระเสร็จ  

 

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 ศาลแพงไดสรุปคดีวาเปนคดีส่ิงแวดลอม และไดนัดเพื่อกําหนดแนวทางในการดําเนินคดี

ในวันที่ 4 เมษายน 2560 อยางไรก็ตาม เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ศาลแพงพิจารณาวา คดีดังกลาวยังพอมีการตกลง

กันไดระหวางทั้งสองฝาย ศาลแพงจึงใหเล่ือนนัดเพื่อกําหนดแนวทางในการดําเนินคดีออกไปเปนวันที่ 6 มิถุนายน 

2560 

 

นอกจากน้ีบริษัทเจาของที่ดินดังกลาวไดยื่นฟองหนวยงานราชการซ่ึงเก่ียวกับการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ

โรงงานของบริษัท ซ่ึงศาลปกครองมีคําส่ังเรียกใหบริษัทเขามาเปนผูรองสอดและยื่นคําใหการตอศาลปกครอง ปจจุบัน

บริษัทอยูระหวางรอฟงคําส่ังศาลปกครองกลาง  

 

บริษัทเชื่อวาไดดําเนินธุรกิจเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด และคาดวาจะไมมีผลเสียหายที่เกิดขึ้นจากคดีฟองรอง

ดังกลาว บริษัทจึงไมบันทึกคาความเสียหายจากคดีฟองรองในงบการเงิน 

 

23. การอนุมัติงบการเงิน 

 

งบการเงินระหวางกาลน้ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 
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