บริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน)
รายงานของผูสอบบัญชีและงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

รายงานของผูส อบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถือหุนบริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน)
ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 งบกําไรขาดทุนและงบแสดง
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของ
บริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน) ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวน
ของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาว
จากผลการตรวจสอบของขาพเจา
ข า พเจ า ได ป ฏิ บั ติ ง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชีที่ รั บ รองทั่ ว ไป ซึ่ ง กํ า หนดให
ขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบ หลักฐานประกอบ
รายการทั้งที่เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการ
บัญชีที่กิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น
ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อ
วาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ2550
ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท ควอลลีเทค จํากัด
(มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
สํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ

(นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982
วันที่ 7 มีนาคม 2552

บริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
สินทรพย
ั 
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทยบเ
ี ทาเงนสด
ิ
ลูกหนการ
ี้ คา - สุทธิ
ลูกหนี้การคาที่ยังไมไดเรียกเก็บเงิน
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
เงินจายลวงหนาคาซื้อทรัพยสินถาวร
ลูกหนี้เงินประกนตามสญญา
ั
ั - สุทธิ
อื่น ๆ - สุทธิ
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

หมายเหตุ

2551

5
6

13,513,087.10
58,700,649.41
28,156,256.14
3,326,468.60
3,318,619.67
107,015,080.92

4,336,298.35
39,826,306.35
22,743,661.90
2,034,724.47
2,331,515.01
71,272,506.08

7, 18

51,795,821.35

57,470,701.93

5,109,858.00
455,050.00
4,658,557.92
62,019,287.27
169,034,368.19

0.00
409,100.00
1,952,672.49
59,832,474.42
131,104,980.50

8
9

บาท

2550

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ ………….. เมื่อวันที่ ………………….
ขอรับรองวารายการขางตนเปนความจริงและถูกตองทุกประการ

ลงชื่อ …………………………………………………………………………………. กรรมการตามอํานาจ
( นายสรรพัชญ รัตคาม และ นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม )

-2หนี้สินและสวนของผ

ูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคา
สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินปนผลคางจาย
คาใชจายคางจาย
อื่น ๆ
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิ
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิ
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 100,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
หุนสามัญ 50,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว
หุนสามัญ 70,000,000 หุน หุนละ 1 บาท
หุนสามัญ 45,000,000 หุน หุนละ 1 บาท
เงินรับลวงหนาคาหุน
กําไรสะสม
จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

หมายเหตุ
10
18
11, 12
18

2551

บาท

2550

0.00
7,651,612.32
4,591,375.72
5,000,000.00

4,140,537.27
2,360,305.52
5,437,218.97
0.00

15
17

0.00
12,368,575.47
1,431,245.28
31,042,808.79

29,000,000.00
10,064,025.18
2,217,182.45
53,219,269.39

11
12

3,095,569.03
5,113,890.88
8,209,459.91
39,252,268.70

4,643,818.18
5,419,290.80
10,063,108.98
63,282,378.37

13
13

100,000,000.00

13
13
13

70,000,000.00
0.00

45,000,000.00
5,000,000.00

14
15

5,602,643.29
54,179,456.20
129,782,099.49
169,034,368.19

2,752,168.41
15,070,433.72
67,822,602.13
131,104,980.50

50,000,000.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
ลงชื่อ …………………………………………………………………………………. กรรมการตามอํานาจ
( นายสรรพัชญ รัตคาม และ นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม )

บริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
หมายเหตุ
รายไดจากการใหบริการ
ตนทุนการใหบรการ
 ิ
กําไรขั้นตน
รายไดอื่น
คาใชจายในการบรหาร

ิ
คาใชจายทางการเงิน - ดอกเบี้ยจาย
กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไรสําหรับงวด

16, 18

16, 18

17

กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรสําหรับงวด
จํานวนหุนสามัญ (หุน)

2551
บาท
2550
243,333,834.28 212,120,337.82
(145,295,168.98) (135,508,521.22)
98,038,665.30 76,611,816.60
1,863,461.01
577,673.55
(38,258,788.17) (57,239,059.78)
(975,343.15) (1,190,756.49)
60,667,994.99 18,759,673.88
(3,658,497.63) (3,707,305.77)
57,009,497.36 15,052,368.11

0.86
66,666,667

0.54
28,333,333

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ …………………………………………………………………………………. กรรมการตามอํานาจ
( นายสรรพัชญ รัตคาม และ นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม )

บริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
(หนวย : บาท)
ทุนเรือนหุนที่ออก เงินรับลวงหนา
หมายเหตุ และเรียกชําระแลว
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

คาหน
 ุ

กําไรสะสม

รวม

จดสรรแลว
ั


ยงไมได
ั  จัดสรร

20,000,000.00

0.00

2,000,000.00

58,770,234.02

80,770,234.02

0.00

0.00

30,000,000.00

เพิ่มทุนหนสาม
ุ
ัญ

13

25,000,000.00

5,000,000.00

เงินปนผลจาย


15

0.00

0.00

0.00 (58,000,000.00) (58,000,000.00)

0.00

0.00

0.00

15,052,368.11

15,052,368.11

0.00

0.00

752,168.41

(752,168.41)

0.00

45,000,000.00

5,000,000.00

2,752,168.41

15,070,433.72

67,822,602.13

25,000,000.00 (5,000,000.00)

0.00

0.00

20,000,000.00

กําไรสําหรับงวด
สํารองตามกฏหมาย

14

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
เพิ่มทุนหนสาม
ุ
ัญ

13

เงินปนผลจาย


15

กําไรสําหรับงวด
สํารองตามกฏหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

14

0.00

0.00

0.00 (15,050,000.00) (15,050,000.00)

0.00

0.00

0.00

57,009,497.36

57,009,497.36

0.00

0.00

2,850,474.88

(2,850,474.88)

0.00

70,000,000.00

0.00

5,602,643.29

54,179,456.20 129,782,099.49

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ …………………………………………………………………………………. กรรมการตามอํานาจ
( นายสรรพัชญ รัตคาม
และ นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม )

บริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
2551
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล
รายการปรับปรุง
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สงสัยจะสูญกลับรายการ
คาเสื่อมราคา
กําไรจากการจําหนายสินทรัพยถาวร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้น
ขาดทุนจากการดอยคา
คาใชจายดอกเบี้ยจาย
การเปลี่ยนแปลงในสวนประกอบของสินทรัพยดําเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้การคาที่ยังไมไดเรียกเก็บเงิน
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้เงินประกันตามสัญญา
การเปลี่ยนแปลงในสวนประกอบของหนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจาหนี้การคา
คาใชจายคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดรับจากการดําเนินงาน
เงินสดจายดอกเบี้ยจาย
เงินสดจายภาษีเงินไดนิติบุคคล
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมดําเนินงาน

บาท

2550

60,667,994.99

18,759,673.88

0.00
(273,060.00)
19,767,487.79
(841,780.43)
0.00
0.00
975,343.15
80,295,985.50

17,602,408.62
0.00
19,891,856.37
(331,762.25)
109,471.69
371,552.18
1,190,756.49
57,593,956.98

(18,601,283.06)
(5,412,594.24)
(1,291,744.13)
(987,104.66)
(45,950.00)

(3,428,826.47)
(4,887,592.03)
(1,718,147.11)
(276,694.37)
1,643,670.18

5,291,306.80
2,303,749.38
(785,937.17)
60,766,428.42
(974,542.24)
(6,364,383.06)
53,427,503.12

(24,820,185.94)
(1,827,610.44)
(65,721.37)
22,212,849.43
(1,176,479.77)
(5,496,346.98)
15,540,022.68

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
ลงชื่อ …………………………………………………………………………………. กรรมการตามอํานาจ
( นายสรรพัชญ รัตคาม และ นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม )

-2บริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
2551
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถาวร
เงินสดจายซื้อสินทรัพยถาวร
เงินสดจายลวงหนาคาซื้อสินทรัพยถาวร
เงินสดจายชําระเจาหนี้คาซื้อสินทรัพยถาวร
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น
เงินกูยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น(ลดลง)
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินลดลง
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
เงินสดจายเงินปนผล
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

บาท

2550

1,078,032.21
(11,695,608.99)
(5,109,858.00)
0.00
(15,727,434.78)

550,635.51
(15,132,482.25)
0.00
(2,186,059.13)
(16,767,905.87)

(4,140,537.27)
5,000,000.00
(2,134,114.80)
(3,198,627.52)
20,000,000.00
(44,050,000.00)
(28,523,279.59)
9,176,788.75
4,336,298.35
13,513,087.10

1,329,670.68
0.00
2,767,535.32
(3,233,077.00)
30,000,000.00
(29,000,000.00)
1,864,129.00
636,245.81
3,700,052.54
4,336,298.35

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
1. ขอมูลทั่วไป
1.1 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคล เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2534 ทะเบียนเลขที่ 0105534013647 และ
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน จํากัด ทะเบียนเลขที่
0107550000220
1.2 บริษัทฯ มีสถานประกอบการสํานักงานใหญ ตั้งอยูเลขที่ 21/3 ถนนบานพลง ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง และสํานักงานสาขา ตั้งอยูเลขที่ 1/37 ตําบลหนองชาก อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี
1.3 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ ใหบริการตรวจสอบ ทดสอบและรับรองความปลอดภัยในการใชงานของงานเชื่อมโลหะ
งานโลหะและอุปกรณที่สําคัญ เชน หมอไอน้ํา ถังอัดความดันสูง ระบบทอสงผลิตภัณฑ โครงสรางเหล็ก
ขนาดใหญ ถังขนสงวัตถุอันตราย เปนตน
2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความ
ถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพ พ. ศ. 2547 และตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน ภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 งบการเงินจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของรายการ
ในงบการเงินยกเวนรายการที่เปดเผยไวในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวของ
เดิมรายการยอในงบการเงินไดจัดทําขึ้นตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการคา โดยกระทรวงพาณิชย ลงวันที่ 14
กันยายน 2544 เรื่องกําหนดรายการยอที่ตองมีในงบการเงิน อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
นําเสนองบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี "ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2550)
งบกระแสเงินสด" และ "ฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550) การนําเสนองบการเงิน" ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มี
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 เปนตนไป โดยไดจัดประเภทรายการใหมสําหรับงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ใหสอดคลองกันแลว
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-23. การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม
3.1 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 9/2550 ฉบับที่ 38/2550 และฉบับที่ 62/2550 เกี่ยวกับ
มาตรฐานการบัญชีซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว โดยใหใชมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงใหมป 2550
ดังตอไปนี้แทนมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมที่ยกเลิกไป
มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงใหมที่มีผลบังคับใชในป 2551
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2550) งบกระแสเงินสด
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550) สัญญาเชา
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2550) สินคาคงเหลือ
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2550) ตนทุนการกูยืม
ฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550) การนําเสนองบการเงิน
ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด
ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550) งบการเงินระหวางกาล
ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 49 (ปรับปรุง 2550) สัญญากอสราง
ฉบับที่ 51 สินทรัพยไมมีตัวตน
มาตรฐานการบัญชีทั้งสิบฉบับขางตนใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่
1 มกราคม 2551 เปนตนไป ฝายบริหารของบริษัทฯ ไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 43, 49 และ 51
ไมเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ สวนมาตรฐานการบัญชีอื่น ๆ ที่เกี่ยวของของบริษัทฯ ไดถือปฎิบัติไมมีผลกระทบ
อยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับป 2551
3.2 มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใชในป 2552
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) การดอยคาของสินทรัพย
ฉบับที่ 54 (ปรับปรุง 2550) สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
มาตรฐานการบัญชีขางตนใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม
2552 เปนตนไป ฝายบริหารของบริษัทฯ ไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาวจะไมมีผลกระทบอยาง
เปนสาระสําคัญตองบการเงินเมื่อไดเริ่มถือปฏิบัติ
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-34. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
4.1 การรับรูรายไดและคาใชจาย
4.1.1 บริษัทฯ รับรูรายไดและคาใชจายตามเกณฑคงคาง
4.1.2 รายไดหลักของบริษัทฯ ซึ่งไดมาจากการเรียกเก็บเงินตามสัญญาจางที่กําหนดมูลคางานตามระยะเวลาหรือ
ตามลักษณะงานที่ทํา โดยบริษัทฯ เรียกเก็บเงินเปนรายวันถึงรายเดือน บริษัทฯ รับรูรายไดดังกลาวตามระยะ
เวลาหรือปริมาณงานที่ทําเสร็จตามที่กําหนดไวในสัญญาจาง สําหรับสัญญาจางระยะยาวขนาดใหญ บริษทั ฯ
บันทึกรายไดตามวิธีเปอรเซ็นตงานที่ทําเสร็จ ซึ่งวิธีนี้บริษัทฯ บันทึกประมาณการรายไดบนเกณฑของอัตรา
ตนทุนที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปจจุบันตอประมาณการตนทุนทั้งหมด

ปจจัยที่มีผลกระทบตอประมาณตนทุน

ไดแก การเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบและคาแรงงาน ประสิทธิภาพการทํางาน การวางแผนงานและองคประกอบ
ภายนอกอื่น ๆ ที่อยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัท ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานตามสัญญาจาง
และประมาณการตนทุนจนงานเสร็จ ปจจัยดังกลาวมีผลกระทบตอการรับรูรายได บริษัทฯ ไดมีการสอบทาน
ประมาณการเกี่ยวกับสัญญาจางโดยสม่ําเสมอ เมื่อพบวามีความเปนไปไดคอนขางแนที่ตนทุนดําเนินงาน
ทั้งสิ้นจะสูงกวารายไดตามสัญญาจาง บริษัทฯ จะรับรูขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นเปนคาใชจายและสะทอนให
เห็นทันที
4.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึงเงินสดและเงินฝากธนาคาร ซึ่งกําหนดรับคืนภายในระยะเวลาไมเกิน
3 เดือน
4.3 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
บริษัทฯ ตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได

ทั้งนี้

บริษัทฯ ประมาณผลขาดทุนขึ้นจากประสบการณการเรียกเก็บหนี้ในอดีต ควบคูกับการพิจารณาฐานะการเงินของ
ลูกหนี้ในปจจุบัน บริษัทฯ ไดกําหนดอัตราคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเปนรอยละของลูกหนี้ นอกเหนือจากที่กําหนดไว
ขางตน ดังนี้

ลงชื่อ …………………………………………………………………………………. กรรมการตามอํานาจ
( นายสรรพัชญ รัตคาม

และ

นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม )

-4อายุลูกหนี้เกินกําหนดชําระ
อัตราคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (%)
มากกวา 3 เดอนถ
ื ึง 6 เดอน
ื
10
มากกวา 6 เดอน
ื ถึง 9 เดอน
ื
30
มากกวา 9 เดอน
ื ถึง 12 เดอน
ื
50
มากกวา 12 เดอนขนไป
ื ึ้
100
4.4 สินคาคงเหลือ
บริษัทฯ แสดงสินคาคงเหลือในราคาทุน โดยวิธีเขากอนออกกอน (FIFO) หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใด
จะต่ํากวา
4.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
4.5.1 บริษัทฯ แสดงที่ดินดวยราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมที่เกี่ยวของ
และคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย(ถามี)
4.5.2 บริษัทฯ ตัดคาเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ โดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพย
ดังนี้
จํานวนป
อาคาร
20
สวนปรบปรงอาคาร
ั ุ
5
เครืองมอแล
่ ื ะอุปกรณ
5
เครืองใ
่ ชสํานกงาน
ั
3, 5
เครืองตกแตงตดตงสานกงาน
่
 ิ ั้ ํ ั
5
งานระบบสาธารณปโภค
ู
5
ยานพาหนะ
5
ยกเวนเครื่องมือและอุปกรณชางที่ไดมาชวงวันที่ 23 ตุลาคม 2542 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ
ที่ไดมาหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯ ตัดคาเสื่อมราคาโดยวิธียอดลดลงทวีคูณ (อายุ 5 ป) สําหรับ
เครื่องมือและอุปกรณชางบางสวน เนื่องจากบริษัทฯ เห็นวาเครื่องมือและอุปกรณชางดังกลาวมีสวนประกอบ
ของอุปกรณทางดานเทคโนโลยี ซึ่งเทคโนโลยีดังกลาวมีการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอยูตลอดเวลา
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-5และลักษณะงานของบริษัทฯ ที่ตองนําเครื่องมือและอุปกรณชางออกไปใชในการปฏิบัติงานตามสถานที่ตาง ๆ
ของลูกคา โอกาสที่เครื่องมือและอุปกรณชางดังกลาวจะลาสมัยและเกิดความเสียหายเนื่องจากใชปฏิบัติงาน
จึงมีความเปนไปไดสูง
ไมมีการตัดคาเสื่อมราคา สําหรับที่ดินและงานระหวางกอสราง
4.6 การดอยคาของสินทรัพย
บริษัทฯ ไดสอบทานการดอยคาของสินทรัพย เมื่อมีขอบงชี้วาราคาตามบัญชีของสินทรัพยของบริษัทฯ สูงกวามูลคา
ที่คาดวาจะไดรับคืน (ราคาขายสุทธิของสินทรัพยนั้นๆ ตามปกติธุรกิจ หรือมูลคาจากการใชแลวแตราคาใดจะสูงกวา)
โดยที่การสอบทานจะพิจารณาแตละรายการ หรือพิจารณาจากหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดแลวแตกรณี ในกรณี
ที่ราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน บริษัทฯ จะรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไร
ขาดทุนและจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาตอเมื่อมีขอบงชี้วาการดอยคาดังกลาวไมมีอยูอีกตอไป หรือ
ยังคงมีอยูแตเปนไปในทางที่ลดลง
4.7 รายการที่เปนเงินตราตางประเทศ
บริษัทฯ บันทึกรายการสินทรัพยและหนี้สินที่มีคาเปนเงินตราตางประเทศเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่เกิดรายการ ยอดคงเหลือของบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ในงบดุลแปลงคาเปนเงินบาทดวยอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันนั้น
กําไรขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน บันทึกเปนรายไดหรือคาใชจายในการดําเนินงานแลว
4.8 เครื่องมือทางการเงิน
เครื่องมือทางการเงินที่แสดงไวในงบดุล ประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคา ลูกหนี้อื่น
เจาหนี้การคา เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน เงินกูยืมระยะสั้น เงินกูยืมระยะยาวและเจาหนี้อื่น นโยบายการบัญชี
เกณฑการรับรูและการวัดมูลคาสําหรับแตละรายการไดมีการเปดเผยแยกตามแตละหัวขอที่เกี่ยวของ
4.9 สัญญาเชาระยะยาว
บริษัทฯ บันทึกยานพาหนะตามสัญญาเชาการเงิน/สัญญาเชาซื้อ เปนสินทรัพยและหนี้สินดวยราคายุติธรรมของ
สินทรัพยที่เชา หรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายตามสัญญาเชา สวนดอกเบี้ยจายที่เกิดขึ้นจะบันทึก
ตามระยะเวลาของสัญญาเชา
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-64.10 ผลประโยชนของพนักงาน
4.10.1 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน
บริษัทจัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งเปนลักษณะของแผนการจายสมทบตามที่ไดกําหนดการจายสมทบ
ไวแลว สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ไดแยกออกไปจากสินทรัพยของบริษัท และไดรับการบริหารโดย
ผูจัดการกองทุนภายนอก กองทุนสํารองเลี้ยงชีพดังกลาวไดรับเงินสะสมเขากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบ
จากบริษัท เงินจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เกิดรายการนั้น
4.10.2 สํารองเงินบําเหน็จ
ขอผูกพันตามนโยบายการจายเงินบําเหน็จพนักงานเมื่อครบเกษียณอายุ ซึ่งเงินผลประโยชนที่จะใหแก
พนักงานเมื่อครบเกษียณอายุตามกฎหมายแรงงานกําหนด บริษัทฯ จะบันทึกในงวดบัญชีที่พนักงานครบเกษียณอายุ
4.11 ภาษีเงินไดนิติบุคคล
บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินไดนิติบุคคลโดยคํานวณจากกําไรสุทธิทางภาษีตามที่กําหนดไวในประมวลรัษฎากร
4.12 ประมาณการทางบัญชี
การจัดทํางบการเงินเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ในบางกรณีฝายบริหารอาจตองใชการประมาณและ
การตั้งขอสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงไวในงบการเงินและการเปดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงในภายหลังอาจแตกตางไปจากจํานวนเงินที่ประมาณไว
4.13 ประมาณการหนี้สิน
บริษัทฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนของการเกิดภาระผูกพันในปจจุบันตาม
กฎหมายหรือจากการอนุมานอันเปนผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณในอดีต ภาระผูกพันดังกลาวคาดวาจะสงผลให
สูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจ เพื่อจายชําระภาระผูกพันและจํานวนที่ตองจายสามารถประมาณการ
ไดอยางนาเชื่อถือ หากบริษัทฯ คาดวาจะไดรับคืนรายจายที่จายชําระไปตามประมาณการหนี้สินทั้งหมดหรือบางสวน
อยางแนนอน บริษัทฯ จะรับรูรายจายที่ไดรับคืนเปนสินทรัพยแยกตางหากแตตองไมเกินจํานวนประมาณการหนี้สิน
ที่เกี่ยวของ
4.14 กําไรตอหุน
กําไร(ขาดทุน)ตอหุน ที่แสดงไวในงบกําไรขาดทุนเปนกําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน ซึ่งคํานวณโดยการหารยอดกําไร
(ขาดทุน)สุทธิ สําหรับปดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยที่ออกและเรียกชําระแลวในระหวางงวด
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-75. ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด
5.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย
เงินสด
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย
รวม

2551
บาท
2550
198,500.11
198,463.34
24,963.00
42,000.00
13,289,623.99
4,095,835.01
13,513,087.10
4,336,298.35

5.2 ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
รายการไมกระทบเงินสด
ในระหวางป 2551 บริษัทฯ มีการซื้อยานพาหนะ โดยการทําสัญญาเชาซื้อจํานวน 3.40 ลานบาท โดยไดจาย
ชําระแลวจํานวน 0.77 ลานบาท
ในระหวางป 2550 บริษัทฯ มีการซื้อยานพาหนะ โดยการทําสัญญาเชาซื้อจํานวน 3.67 ลานบาท โดยไดจาย
ชําระแลวจํานวน 1.24 ลานบาท
6. ลูกหนี้การคา - สุทธิ ประกอบดวย
2551
บาท
2550
ลูกหนี้ที่เรียกเก็บเงินแลวแยกตามอายุลูกหนี้
ลูกหนี้ที่ยังไมถึงกําหนดชําระ
26,711,433.38
14,688,925.87
ลูกหนี้ที่เกินกําหนดชําระ
- นอยกวา 3 เดือน
29,523,664.44
20,598,070.22
- มากกวา 3 เดือน ถึง 6 เดือน
2,036,439.25
4,500,725.39
- มากกวา 6 เดือน ถึง 9 เดือน
883,637.53
793,200.00
- มากกวา 9 เดือน ถึง 12 เดือน
28,420.00
3,358,567.08
- มากกวา 12 เดือน ขึ้นไป
13,072,202.38
9,715,025.36
รวม
72,255,796.98
53,654,513.92
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(13,555,147.57) (13,828,207.57)
สุทธิ
58,700,649.41
39,826,306.35
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-87. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ - สทธ
ุ ิ ประกอบดวย
บาท
สวนปรบปรง

ั ุ

เครองมอ
ื่ ื

เครองใช
ื่ 

เครองตกแต
งตดตั
ื่
ิ ้ง

งานระบบ

งานระหวาง


สํานักงาน

สาธารณูปโภค

1,291,122.36 34,935,682.96

ที่ดนิ

อาคาร

อาคาร

และอุปกรณ

สานั
ํ กงาน

ยานพาหนะ

กอสราง

รวม

7,219,000.00

9,290,260.87

2,143,717.35

69,484,854.47

5,430,732.61

3,313,008.83

ซื้อเพมิ่

0.00

0.00

0.00

9,734,158.91

737,254.06

330,625.06

0.00

3,406,429.91

120,391.05

14,328,858.99

จาหน
ํ าย

0.00

0.00

0.00

(1,935,203.85)

(87,332.25)

(51,751.38)

0.00

(1,465,032.00)

(2,270.00)

(3,541,589.48)

โอน

0.00

0.00

0.00

109,020.05

0.00

5,035.00

0.00

0.00

(114,055.05)

0.00

7,219,000.00

9,290,260.87

2,143,717.35

77,392,829.58

6,080,654.42

3,596,917.51

1,291,122.36 36,877,080.87

ณ วนที
ั ่ 31 ธันวาคม 2550

0.00

2,679,882.68

297,901.49

44,442,118.78

3,965,392.60

2,544,060.92

861,451.10 20,850,723.95

0.00

75,641,531.52

คาเสื่อมราคาสําหรับป

0.00

417,886.17

114,646.81

12,390,224.90

856,335.54

363,588.10

258,223.67

5,366,582.60

0.00

19,767,487.79

คาเสื่อมราคาสวนที่จาหน
ํ าย

0.00

0.00

0.00

(1,753,119.83)

(82,369.90)

(4,816.97)

0.00

(1,465,031.00)

0.00

(3,305,337.70)

ณ วนที
ั ่ 31 ธันวาคม 2551

0.00

3,097,768.85

412,548.30

55,079,223.85

4,739,358.24

2,902,832.05

1,119,674.77 24,752,275.55

0.00

92,103,681.61

มลคาสิ
ู  นทรัพยสุทธิ - ตามบัญชี
ณ วนที
ั ่ 31 ธันวาคม 2550 7,219,000.00

6,610,378.19

1,845,815.86

25,042,735.69

1,465,340.01

768,947.91

429,671.26 14,084,959.01

3,854.00

57,470,701.93

6,192,492.02

1,731,169.05

22,313,605.73

1,341,296.18

694,085.46

171,447.59 12,124,805.32

7,920.00

51,795,821.35

ราคาทุน :
ณ วนที
ั ่ 31 ธันวาคม 2550

ณ วนที
ั ่ 31 ธันวาคม 2551

3,854.00 133,112,233.45

7,920.00 143,899,502.96

คาเสื่อมราคาสะสม :

ณ วนที
ั ่ 31 ธันวาคม 2551

7,219,000.00
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-9ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 อุปกรณราคาทุน จํานวนเงิน 34.20 ลานบาท และ 27.15 ลานบาท
ตามลําดับ บริษัทฯ ไดคิดคาเสื่อมราคาเต็มมูลคาแลว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ยานพาหนะราคาทุน จํานวนเงิน 20.81 ลานบาท และ 24.12 ลานบาท
ตามลําดับ อยูในระหวางการจายชําระตามสัญญา (หมายเหตุ 12)
ที่ดิน อาคารและสวนปรับปรุงอาคารราคาทุน จํานวนเงิน 18.65 ลานบาท ไดจดจํานองไวเปนหลักประกัน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (หมายเหตุ 10) เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร (หมายเหตุ 11) และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
ในภายหนาจากการใหธนาคารออกหนังสือค้ําประกัน (หมายเหตุ 22)
เครื่องมือและอุปกรณชาง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
(หนวย : บาท)
คาเสื่อมราคา
สินทรัพยทไดมาชวง
ี่  
ราคาทุน
สะสม
ราคาทุนสุทธิ
ตัดคาเสื่อมราคา โดยวิธีเสนตรง
- กอนวันที่ 23 ตุลาคม 2542
6,357,407.29
(6,357,074.29)
333.00
- ป 2547 ถึงปปจจุบัน
29,004,305.58 (20,038,695.58)
8,965,610.00
ตัดคาเสื่อมราคา โดยวิธียอดลดลงทวีคูณ
- วันที่ 23 ตุลาคม 2542 ถึงป 2546
14,135,322.89 (14,135,059.89)
263.00
- ป 2549 ถึงปปจจุบัน
27,895,793.82 (14,548,394.09) 13,347,399.73
รวม
77,392,829.58 (55,079,223.85) 22,313,605.73
คาเสื่อมราคา สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 จํานวนเงิน 12.39 ลานบาท
8. ลูกหนี้เงินประกันตามสัญญา - สุทธิ ประกอบดวย
2551
บาท
2550
ลูกหนี้เงินประกันตามสัญญา
4,077,614.07
4,031,664.07
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(3,622,564.07) (3,622,564.07)
สุทธิ
455,050.00
409,100.00
9. สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น - สุทธิ ประกอบดวย
2551
บาท
2550
ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จาย
4,658,557.92
1,952,672.49
ทรัพยสินรอการขาย
371,522.18
371,522.18
รวม
5,030,080.10
2,324,194.67
หัก คาเผื่อการดอยคา
(371,522.18)
(371,522.18)
สุทธิ
4,658,557.92
1,952,672.49
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- 10 10. เงินเบิกเกินบัญชีสถาบันการเงิน
บริษัทฯ มีเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารแหงหนึ่ง วงเงิน 4.50 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ MRR ตอป ค้ําประกัน
โดยการจดจํานองที่ดินของบริษัท (หมายเหตุ 7 )
11. เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิ ประกอบดวย
2551
บาท
2550
เงินกูยืมจากธนาคาร
4,739,880.86
6,873,995.66
หัก สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
(1,644,311.83) (2,230,177.48)
สุทธิ
3,095,569.03
4,643,818.18
บริษัทฯ มีเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารแหงหนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 วงเงิน 10.90 ลานบาท
อัตราดอกเบี้ยรอยละ MRR ตอป จายชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยจายทุกเดือน ๆ ละประมาณ 0.23 ลานบาท
เริ่มจายเดือนกันยายน 2547 สิ้นสุดเดือนมีนาคม 2555 เงินกูยืมดังกลาวค้ําประกันโดยจดจํานองที่ดินและอาคาร
ของบริษัท (หมายเหตุ 7) และกรรมการบริษัทบางทาน
12. หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิ ประกอบดวย
1) หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินไมรวมดอกเบี้ยจายในอนาคต มีดังนี้
2551
บาท
2550
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
8,060,954.77
8,626,332.29
หัก สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
(2,947,063.89) (3,207,041.49)
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิ
5,113,890.88
5,419,290.80
2) จํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายสําหรับสัญญาเชาการเงิน มีดังนี้
ภายใน 1 ป
เกิน 1 ป แตไมเกิน 3 ป
เกิน 3 ป แตไมเกิน 5 ป
รวม
หัก ดอกเบี้ยจายในอนาคตของสัญญาเชาการเงิน
มูลคาปจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเชา

2551
บาท
3,454,727.28
5,404,587.72
0.00
8,859,315.00
(798,360.23)
8,060,954.77

2550
3,649,637.14
4,658,480.49
1,265,549.80
9,573,667.43
(947,335.14)
8,626,332.29

ลงชื่อ …………………………………………………………………………………. กรรมการตามอํานาจ
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- 11 13. ทุนเรือนหุน
ในระหวางป 2551
ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2551 มีมติใหเพิ่มทุนอีก 50
ลานบาท รวมเปน 100 ลานบาท (หุนสามัญ 100 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท) โดยจัดสรรหุนเพิ่มทุน ดังนี้
1) หุนสามัญ จํานวน 20 ลานหุน จัดสรรใหกับผูถือหุนเดิมในอัตราสวน 2.5 หุนเดิม ตอ 1 หุนใหม
2) หุนสามัญ จํานวน 28.50 ลานหุน เสนอขายใหกับประชาชนทั่วไป
3) หุนสามัญ จํานวน 1.50 ลานหุน เสนอขายใหกับผูบริหารและพนักงานของบริษัท
บริษัทฯ ไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกับกระทรวงพาณิชยแลว เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2551 ทําใหบริษัทฯ มี
ทุนจดทะเบียน จํานวน 100 ลานบาท และมีทุนที่รับชําระแลว จํานวน 70 ลานบาท
ในระหวางป 2550
ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2550 และครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่
11 สิงหาคม 2550 มีมติใหเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวจากเดิมหุนละ 2,000 บาท เปนหุนละ 100 บาท และเพิ่มทุนอีก
25 ลานบาท รวมเปน 45 ลานบาท (หุนสามัญ 450,000 หุน หุนละ 100 บาท) โดยในระหวางปบริษัทฯ ไดเรียกและ
รับชําระคาหุนสามัญดังกลาวเต็มมูลคาแลว และไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวและเพิ่มทุนกับกระทรวง
พาณิชยแลว เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2550
ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 และครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่
17 พฤศจิกายน 2550 มีมติใหแปรสภาพบริษัท เปนบริษัทมหาชนจํากัด, เปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไว จากเดิม
หุนละ 100 บาท เปนหุนละ 1 บาท และเพิ่มทุนอีกจํานวน 5 ลานบาท รวมเปน 50 ลานบาท (หุนสามัญ 5 ลานหุน
หุนละ 1 บาท) ในระหวางปบริษัทฯ ไดจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยแลว เมื่อวันที่ 12
ธันวาคม 2550 ทําใหบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 50 ลานบาท และมีทุนที่รับชําระแลว จํานวน 45 ลานบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีเงินรับลวงหนาคาหุนเพิ่มทุน จํานวน 5 ลานบาท และ เมื่อวันที่ 4 มกราคม
2551 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชย ทําใหบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนที่รับ
ชําระแลวเทากับ 50 ลานบาท
14. สํารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด บริษัทฯ ตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปไวเปนสํารองตามกฏหมาย
ไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหลังหักดวยขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาสํารองตามกฎหมายนี้จะมี
ยอดไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งทุนสํารองตามกฎหมายนี้ไมอาจนําไปจายเงินปนผลได

ลงชื่อ ……………………………………………………………....................................กรรมการตามอํานาจ
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- 12 15. การจัดสรรกําไรสะสม
ตามรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2551 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2551 มีมติจายเงินปนผล จากกําไร
ป 2550 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.215 บาท จํานวน 70 ลานหุน เปนจํานวนเงิน 15.05 ลานบาท ซึ่งไดจายชําระแลว
ในระหวางงวด
ตามรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2550 มีมติจายเงินปนผล จากกําไร
ป 2549 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 5,800 บาท จํานวน 10,000 หุน เปนจํานวนเงิน 58 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2550 บริษัทฯ มีเงินปนผลคางจาย จํานวน 29 ลานบาท ซึ่งไดจายชําระแลวในระหวางงวด
16. คาใชจายตามลักษณะ ประกอบดวย
2551
บาท
2550
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
110,055,489.61 94,595,145.34
คาเสื่อมราคา
19,767,487.79 19,891,856.37
สินคาใชไป
19,168,840.91 19,552,584.81
คาจางผูรับเหมา
11,500,560.74 17,986,318.66
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
- ลูกหนี้การคา
38,557.94 13,979,844.55
- ลูกหนี้เงินประกันสัญญา
0.00
3,622,564.07
คาใชจายในการเดินทางและที่พัก
8,446,357.25
7,136,431.23
คาใชจายเกี่ยวกับสํานักงาน
4,370,010.21
6,241,648.66
คาธรรมเนียมและคาที่ปรึกษา
3,345,120.29
2,536,132.26
คาซอมแซมและบํารุงรักษา
2,038,462.32
2,064,777.56
คาตอบแทนกรรมการ
690,000.00
680,000.00
คาใชจายอื่น ๆ
4,133,070.09
4,460,277.49
รวม
183,553,957.15 192,747,581.00
คาตอบแทนกรรมการเปนผลประโยชนที่จายใหแกกรรมการบริษัท โดยไมรวมเงินเดือนและผลประโยชนที่
เกี่ยวของที่จายใหแกกรรมการบริษัท
17. การคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคล
ภาษีเงินไดนิติบุคคล คํานวณขึ้นในอัตรารอยละ 30 จากกําไร(ขาดทุน)กอนหักภาษีสําหรับป บวกกลับดวยสํารอง
คาใชจายและรายการอื่น ๆ ที่ไมอนุญาตใหถือเปนรายจายในการคํานวณภาษี ยกเวนกําไรในสวนที่ไดรับยกเวน
จากการสงเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 19)
ลงชื่อ ……………………………………………………………....................................กรรมการตามอํานาจ
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- 13 18. รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน
สวนหนึ่งในสินทรัพย หนี้สิน รายไดและคาใชจายของบริษัทฯ เกิดขึ้นจากรายการทางบัญชีกับบุคคลและกิจการ
ที่เกี่ยวของกัน รายการที่เกี่ยวของกันดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงระหวางกัน มี
รายละเอียดดังนี้
18.1 ขอมูลทั่วไป
ชื่อ/รายการคา
ลกษณะความส
ั
ั ั 
มพนธ
นโยบายการกําหนดราคา
บุคคลที่เกี่ยวของกัน
คณะบุคคล เพนทาก็อน
ผูจัดการคณะบุคคลเปนกรรมการ ตามสัญญาเชาที่ดิน 2 แปลง
คาเชาที่ดิน
และผูถือหนบร
ุ ิษัท
(เนื้อที่ 322 ตรว.) อัตราคาเชาเดือนละ
50,000.00 บาท ใชเปนที่เก็บยานพาหนะ
และอื่น ๆ กอสรางสํานักงานใหญ
คณะบุคคล วิวกรุป
ผูจัดการคณะบุคคลเปนกรรมการ ตามสัญญาเชาที่ดิน 1 แปลง
ุ ิษัท
คาเชาที่ดิน
และผูถือหนบร
(เนื้อที่ 2,246 ตรว.) อัตราคาเชาเดือนละ
50,000.00 บาท ใชเปนที่เก็บยานพาหนะ
และอื่น ๆ ของสํานักงานสาขา
คณะบุคคล ซินเนอรยี่กรุป
ผูจัดการคณะบุคคลเปนกรรมการ ตามสัญญาเชาที่ดิน 1 แปลง
คาเชาที่ดินและอาคาร
และผูถือหุนบริษัท
(เนื้อที่ 800 ตรว.) อัตราคาเชาเดือนละ
50,000.00 บาท ใชเปนที่เก็บยานพาหนะ
และอื่น ๆ ของสํานักงานสาขา และคาเชา
อาคาร ทาวเฮาสหนึ่งหลัง อัตราคาเชา
เดือนละ 40,000.00 บาท ใชเปน
หนวยงานหนึ่งของสํานักงานใหญ
ในระหวางป 2550 บริษัทฯ ไดยกเลิกรายการคาที่มีกับบุคคลที่เกี่ยวของกันทั้ง 3 แหง ดังกลาวขางตน
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท ดูเวลล อินเตอรเทรด จํากัด
ผูถือหุนเปนญาติสนิทกรรมการ ใกลเคียงกับราคาตลาด
ซื้ออุปกรณชาง
และผูถือหุนบริษัท
ซื้อสินคา

ลงชื่อ …………………………………………………………………………………. กรรมการตามอํานาจ
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- 14 18.2 ยอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน มีดังนี้
เจาหนี้การคา
2551

บริษัท ดูเวลล อินเตอรเทรด จํากัด

บาท

48,685.00

2550

410,880.00

เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน
2551

ผูถือหุน

บาท

2550

5,000,000.00

0.00

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ ไดกูยืมเงินจากผูถือหุนทุกรายตามสัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ โดยออก
ตั๋วสัญญาใชเงิน ครบกําหนดเมื่อทวงถามอัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.90 ตอป วัตถุประสงคเพื่อใชจายชําระคาซื้อเครื่องจักร
และอุปกรณ
18.3 รายการรายไดและคาใชจายกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน ดังนี้
2551

บาท

2550

ตนทุนการใหบริการ
616,050.00

3,575,670.00

คณะบุคคล เพนทาก็อน - คาเชาที่ดิน

0.00

550,000.00

คณะบุคคล วิวกรุป - คาเชาที่ดิน

0.00

300,000.00

คณะบุคคล ซินเนอรยี่กรุป - คาเชาที่ดินและอาคารทาวเฮาส

0.00

990,000.00

0.00

1,840,000.00

บริษัท ดูเวลล อินเตอรเทรด จํากัด - คาซื้อสินคา
คาใชจายในการบริหาร

18.4 รายการซื้ออุปกรณกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน มีดังนี้
2551

บาท

2550

อุปกรณชาง
792,000.00

บริษัท ดูเวลล อินเตอรเทรด จํากัด

412,500.00

ลงชื่อ …………………………………………………………………………………. กรรมการตามอํานาจ
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- 15 19. สิทธิและประโยชนตามบัตรสงเสริม
19.1 บริษัทฯ ไดรับสิทธิประโยชนบางประการในฐานะผูไดรับการสงเสริมการลงทุน ตามพระราชบัญญัติสงเสริม
การลงทุน พ.ศ. 2520 ฉบับที่ 1 สําหรับการใหบริการตรวจสอบความสมบูรณของเนื้อโลหะและบริการตรวจสอบ
ชนิดของโลหะ ประเภทกิจการบริการทดสอบทางวิทยาศาสตร และไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุนตามบัตรสงเสริม ตั้งแตวันที่ 28 ธันวาคม 2548 และฉบับที่ 2 สําหรับใหบริการตรวจสอบความสมบูรณของ
พื้นถังบรรจุน้ํามันตามโรงกลั่นหรือคลังน้ํามันและตรวจสอบความสมบูรณของถังบรรจุน้ํามันและภาชนะบรรจุ
แรงดันทั้งใบ โดยไมเปดถังหรือหยุดการผลิต และไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนตามบัตร
สงเสริม ตั้งแตวันที่ 18 มิถุนายน 2550 ซึ่งบริษัทฯ ไดรับสิทธิพิเศษที่สําคัญดังนี้
19.1.1 ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนพิจารณาอนุมัติ
19.1.2 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการ ที่ไดรับการสงเสริม มีกําหนด
เวลา 8 ป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหวาง
เวลาที่ไดรับยกเวนภาษีเงินได สามารถนําผลขาดทุนประจําปที่เกิดขึ้นไปหักออกจากกําไรสุทธิที่เกิดขึ้น
ภายหลังระยะเวลาที่ไดรับยกเวนภาษี ภายในกําหนดเวลาไมเกิน 5 ป นับแตวันพนกําหนดระยะเวลา
ดังกลาว
19.1.3 ผูถือหุนของบริษัทฯ จักไดรับประโยชนจากการไดรับยกเวนภาษีเงินได สําหรับเงินปนผลที่ไดรับจาก
บริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่บริษัทฯ ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
ทั้งนี้บริษัทฯ จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขตาง ๆ ตามที่กําหนดไวในบัตรสงเสริมการลงทุน
19.2 ผลการดําเนินงานของบริษัท สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
(หนวย : บาท)
สวนที่ไดรับการสงเสริมการลงทนุ
2551

2550

สวนทไมได
 ี่  รับการสงเสริมการลงทนุ
2551

รวม

2550

2551

2550

243,333,834.28

212,120,337.82

รายไดจากการใหบริการ

152,274,243.67

91,544,727.68

91,059,590.61

120,575,610.14

ตนทุนการใหบริการ

(80,312,283.53)

(48,983,452.54)

(64,982,885.45)

(86,525,068.68) (145,295,168.98) (135,508,521.22)

71,961,960.14

42,561,275.14

26,076,705.16

34,050,541.46

98,038,665.30

76,611,816.60

0.00

0.00

1,590,401.01

577,673.55

1,590,401.01

577,673.55

(23,681,099.26)

(17,034,240.37)

(14,577,688.91)

(22,973,397.79)

(38,258,788.17)

(40,007,638.16)

0.00

(683,336.65)

273,060.00

(16,548,084.97)

273,060.00

(17,231,421.62)

(599,952.32)

(300,783.46)

(375,390.83)

(889,973.03)

(975,343.15)

(1,190,756.49)

0.00
47,680,908.56

0.00
24,542,914.66

(3,658,497.63)
9,328,588.80

(3,707,305.77)
(9,490,546.55)

(3,658,497.63)
57,009,497.36

(3,707,305.77)
15,052,368.11

กําไรขั้นตน
รายไดอื่น
คาใชจายในการบริหาร
คาใชจายอื่น
คาใชจายทางการเงิน
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไรสําหรับงวด
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- 16 20. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจในสวนงานทางธุรกิจเดียวคือ การใหบริการตรวจสอบและทดสอบ โดยไมทําลาย และการให
บริการตรวจสอบ ทดสอบและรับรองอื่น สําหรับความปลอดภัยในการใชงานของงานเชื่อมโลหะ งานโลหะและอุปกรณ
ที่สําคัญ และบริษัทฯ มีสวนงานทางภูมิศาสตรทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ แตเนื่องจากสวนงานในตางประเทศมี
รายไดจากการใหบริการไมถึงรอยละ 10 ของรายไดจากการใหบริการรวม บริษัทฯ จึงไมไดนําเสนอขอมูลทางการเงินจําแนก
ตามสวนงาน
21. การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน
1) นโยบายการบัญชี
รายละเอียดนโยบายบัญชีที่สําคัญ วิธีการที่ใชซึ่งรวมถึงเกณฑในการรับรูและการวัดมูลคาเกี่ยวกับสินทรัพยและ
หนี้สินทางการเงินแตละประเภท ไดเปดเผยไวแลวในหมายเหตุขอ 4.8
2) ความเสี่ยงจากการไมปฏิบัติตามสัญญา
ความเสี่ยงจากการไมปฏิบัติตามสัญญา เกิดจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญา ซึ่งกอใหเกิด
ความเสียหายแกบริษัท บริษัทฯ มีนโยบายในการปองกันความเสี่ยงนี้ โดยการพิจารณาฐานะทางการเงินของลูกคา
และเรียกเก็บเงินตามสวนของงานที่ทําเสร็จ
สําหรับสินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบดุลราคาตามบัญชีของ
สินทรัพยหลังหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ถือเปนมูลคาสูงสุดของความเสี่ยงที่เกิดจากการไมปฏิบัติตามสัญญา
3) ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต การเปลี่ยน
แปลงดังกลาวจะสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท บริษัทฯ มีความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตรา
ดอกเบี้ย เนื่องจากมีเงินฝากสถาบันการเงินและเงินกูยืมระยะยาว บริษัทฯ มิไดใชตราสารอนุพันธทางการเงินเพื่อ
ปองกันความเสี่ยงดังกลาว
4) ราคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบดุล ประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคา และ
ลูกหนี้อื่น หนี้สินทางการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบดวย เงินเบิกเกินบัญชีสถาบันการเงิน เจาหนี้การคา เงินกูยืม
เงินกูยืมระยะยาวและเจาหนี้อื่น
ราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน มีมูลคาใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม
22. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา
บริษัทฯ มีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนาจากการใหธนาคารในประเทศแหงหนึ่ง ออกหนังสือค้ําประกันผลงาน
ใหแกลูกคาบางรายของบริษัท และค้ําประกันการใชไฟฟากับหนวยงานราชการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
รวมจํานวนเงิน 3.80 ลานบาท และ 3.36 ลานบาท ตามลําดับ
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- 17 23. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2549 บริษัทฯ ไดเขารวมเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพชื่อ "กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
สวัสดิการพัฒนา" ซึ่งจดทะเบียนแลว ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และที่แกไขเพิ่มเติมโดย
ใหบริษัทจัดการกองทุนเปนผูจัดการกองทุนฯ ซึ่งตามระเบียบของกองทุนฯ พนักงานตองจายเงินสะสมเขากองทุน
ในอัตรารอยละ 3 ถึง 9 ของคาจางตามอายุการทํางานของพนักงาน และบริษัทฯ จายสมบทเปนรายเดือนเขากองทุน
ในอัตราเดียวกัน สวนที่พนักงานจายสะสมและผลประโยชนจะจายแกสมาชิก เมื่อสมาชิกนั้น ๆ เสียชีวิต ทุพพลภาพ
เกษียณอายุหรือลาออกจากการเปนสมาชิก
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด สําหรับป 2551 และ 2550
บริษัทฯ มีคาใชจายเงินสมทบกองทุน เปนจํานวนเงิน 2.12 ลานบาท และ 1.90 ลานบาท ตามลําดับ
24. การจัดประเภทบัญชีใหม
บริษัทฯ ไดจัดประเภทบัญชีใหมบางรายการในงบการเงินป 2550 เพื่อใหสอดคลองกับการแสดงรายการในงบการเงิน
ป 2551
25. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2552
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