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บริ ษัท ยูเรกา ดีไซน์ จํากัด (มหาชน)

ผลการดําเนินงานตามงบการเงินรวม ('

สินทรัพย์รวม
หนีสินหมุนเวียน
หนีสินรวม
มูลค่าหุ้นทีเรี ยกชําระแล้ ว
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ขายสุทธิ
รายได้ รวม
ต้ นทุนขาย
กําไรจากการดําเนินงานก่อนหักภาษี
ดอกเบียจ่าย
กําไรสุทธิ

บาท)
2017
357,111.56
118,923.60
146,206.12
158,884.96
209,312.89
247,215.88
251,259.95
177,897.11
-39,780.29
4,871.23
-46,534.41

2016
302,838.02
111,526.79
137,709.62
114,895.89
162,365.16
234,444.46
235,598.70
185,609.89
-72,395.57
6,860.64
-78,370.29

2015
457,036.05
195,435.36
230,572.38
106,260.76
220,987.47
376,258.73
378,359.69
310,753.37
-48,869.13
4,141.74
-54,528.48

2017

2016

2015

Financial Ratios
ROE (%)
ROA (%)
D/E (x)
GP Margin (%)
EBIT Margin (%)
NP Margin (%)

-25.04
-12.06
0.70
28.04
-15.83
-18.52

-40.89
-19.05
0.85
20.83
-30.73
-33.26

-26.58
-13.25
1.04
17.41
-12.92
-14.41

Stock Data (14/03/2018)
2017
Paid-up (MB.)
Listed share (M.)
Par (B.)
Market Cap (MB.)
Price (B./share)
EPS (B.)

2016
158.88
635.54
0.25
368.61
0.58
-0.09

2015
114.90
459.58
0.25
592.86
1.29
-0.18

106.26
425.04
0.25
603.56
1.42
-0.13

1

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน)

ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสาคัญอื่น
ชื่อบริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์
ชื่อภาษาอังกฤษ
ประกอบธุรกิจ

: บริ ษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท” หรื อ “UREKA”)
: Eureka Design Public Company Limited
: ให้ บริ การออกแบบและผลิตเครื่ องจักรสาหรั บทุกอุตสาหกรรม โดยเน้ นเครื่ องจักรระบบ
อัตโนมัติ

ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่
Home Page
เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนเรี ยกชาระแล้ ว

:
:
:
:
:
:
:

เลขที่ 19 หมูท่ ี่ 11 ตาบลลาดสวาย อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
www.eurekadesign.co.th
บมจ. 0107555000236
+66(0)2192-3737
+66(0)2192-3741-44
163,625,000 บาท
158,884,960.75 บาท (ณ วันที่ 29 มกราคม 2561)

2

บริ ษัท ยูเรกา ดีไซน์ จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท

3

บริ ษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน)
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) (สัดส่ วนการถือหุ้น ณ วันที่ 29 มกราคม 2561)
ชื่อ-นามสกุล อายุ
อายุ
คุณวุฒทิ างการศึกษาสูงสุด
สัดส่ วน ความสัมพันธ์ ทาง
ช่ วงเวลา
ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา 5 ปี ที่
ตาแหน่ ง
(ปี )
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่ าง
ผ่ านมา
ในบริษัท
ผู้บริหาร
(%)
1. ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์
64 - ปริ ญญาเอก Doctor of
1.91
น้ านายนรากร
2559 - ปั จจุบนั ตาแหน่ง ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
Engineering,The University of
ราชพลสิทธิ์
บริ ษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน)
Tokyo,Japan
2554 – ปั จจุบนั สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระบบบัญชีรายชื่อ
- ปริ ญญาโท Master of
2551 – 2554 ประธานคณะกรรมาธิการแก้ ไขปั ญหาหนี ้สิน
Engineering Asian Institute of
แห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร
Technology (AIT)
2550 – 2554 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระบบสัดส่วน กลุม่
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
จังหวัดที่ 1
บัณฑิต (โยธา)
2. นายเทอดศักดิ์ ยุทธนาวราภรณ์
49 -ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ (MBA)
- ไม่มี 2555 – ปั จจุบนั ตาแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบและ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อิสระ บริ ษัท ยูเรกา ดีไซน์ (มหาชน) จากัด
กรรมการอิสระ
-ปริ ญญาตรี
2555 – ปั จจุบนั ตาแหน่ง ผู้จดั การส่วนการบุคคล
สาขา รัฐประศาสนศาสตร์
บริ ษัท ฟิ นิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จากัด(มหาชน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2553 – 2554 ตาแหน่ง ผู้จดั การส่วนการบุคคล
-ผ่านการอบรมโครงการ DAP รุ่น
บริ ษัท กลุม่ สยามบรรจุภณ
ั ฑ์ จากัด
93/2554 และ ACP รุ่น 38/2555
2546 – 2552 ตาแหน่ง ผู้จดั การส่วนการบุคคล SCT
บริ ษัท ค้ าวัสดุซิเมนตไทย จากัด

4

ชื่อ-นามสกุล อายุ
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษาสูงสุด

3. นาย สุรเดช วรนัฐสุนทร
กรรมการตรวจสอบและกรรมการ
อิสระ

47

-ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ (MBA)
University of North Carolina at
Chapel Hills, USA
-ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
สาขาเครื่ องกล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ผ่านการอบรมโครงการ DAP รุ่น
93/2554

4. นางสาวนิษฐา สุวรรณประทีป
กรรมการตรวจสอบและกรรมการ
อิสระ

47

-ปริ ญญาโท Master of Science
สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย
University of Illinois at Urbana –
Champaign,USA
-ปริ ญญาตรี
สาขา การบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ผ่านการอบรมโครงการ DAP รุ่น
96/2555

สัดส่ วน ความสัมพันธ์ ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่ าง
ในบริษัท
ผู้บริหาร
(%)
- ไม่มี -

-

- ไม่มี -

ช่ วงเวลา

บริ ษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน)
ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา 5 ปี ที่
ผ่ านมา

2555 – ปั จจุบนั ตาแหน่ง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บริ ษัท ยูเรกา ดีไซน์ (มหาชน) จากัด
2551 – ปั จจุบนั ตาแหน่ง กรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท บีเอ็ม ฟอร์ ม เทค (ประเทศไทย) จากัด
2546 – 2551 ตาแหน่ง Managing Associate
บริ ษัท เมอร์ เซเดส-เบนซ์ เทคโนโลยี เอเชีย จากัด

2555 – ปั จจุบนั ตาแหน่ง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บริ ษัท ยูเรกา ดีไซน์ (มหาชน) จากัด
2549 – 2552 ตาแหน่ง Financial Director
บริ ษัท โจนส์ แลงลาซาลล์ (ประเทศไทย) จากัด

5

ชื่อ-นามสกุล อายุ
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

5. นายนรากร ราชพลสิทธิ์
กรรมการผู้จดั การ
และกรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ผูกพันบริ ษัท

47

6. นางวงศ์ทิพา ราชพลสิทธิ์
กรรมการ

47

คุณวุฒทิ างการศึกษาสูงสุด

-ปริ ญญาโทสาขา Manufacturing
and Design, Illinois Institute of
Technology, USA
-ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
สาขาเครื่ องกล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ผ่านการอบรมโครงการ DAP
รุ่นที่ 92/2554 และ DCP รุ่น
158/2555
-ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ (MBA)
สาขาการตลาด
Illinois Institute of Technology,
USA
-ปริ ญญาตรี
International Economics
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ผ่านการอบรมโครงการ DAP รุ่น
96/2555

สัดส่ วน ความสัมพันธ์ ทาง
ช่ วงเวลา
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่ าง
ในบริษัท
ผู้บริหาร
(%)
10.89 สามีนางวงศ์ทิพา
2545 – ปั จจุบนั
ราชพลสิทธิ์

8.47

ภรรยานายนรากร
ราชพลสิทธิ์

2555 – ปั จจุบนั

บริ ษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน)
ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา 5 ปี ที่
ผ่ านมา

ตาแหน่ง กรรมการบริษัท / ประธาน
กรรมการบริ หาร
บริ ษัท ยูเรกา ดีไซน์ (มหาชน) จากัด

ตาแหน่ง กรรมการ
บริ ษัท ยูเรกา ดีไซน์ (มหาชน) จากัด

6

ชื่อ-นามสกุล อายุ
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษาสูงสุด

7.นายศุภพน กิตติธนาลักษณ์
กรรมการ และกรรมการผู้มีอานาจลง
นามผูกพันบริ ษัท

44

- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมการผลิต
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้ า พระนคร
เหนือ
- ผ่านการอบรมโครงการ DAP รุ่นที่
94/2555

8.นายวสันต์ อานวยวัฒนะกุล
กรรมการ กรรมการบริ หาร และ
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพัน
บริ ษัท

45

- ปริ ญญาโท วิศวกรรมเครื่ องกล
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้ า พระนคร
เหนือ
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมเครื่ องกล
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้ า พระนคร
เหนือ
- ผ่านการอบรมโครงการ DAP
รุ่นที่ 92/2554

สัดส่ วน ความสัมพันธ์ ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่ าง
ในบริษัท
ผู้บริหาร
(%)
3.92
- ไม่มี -

3.60

- ไม่มี -

ช่ วงเวลา

บริ ษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน)
ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา 5 ปี ที่
ผ่ านมา

2559 – ปั จจุบนั ตาแหน่ง กรรมการ
บริ ษัท ยูเรกา ดีไซน์ (มหาชน) จากัด
2548 – 2558

2559 – ปั จจุบนั
2548 – 2558

ตาแหน่ง กรรมการบริษัท /
บริ ษัท ยูเรกา ดีไซน์ (มหาชน) จากัด
ตาแหน่ง กรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท ยูเรกาออโตเมชัน่ จากัด

7

ชื่อ-นามสกุล อายุ
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษาสูงสุด

9. นายศิริชยั ชูดวง
กรรมการบริ หาร

43

-ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ (M.B.A)
สาขา บริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-ปริ ญญาตรี วิศวกรรม
สาขาวิศวกรรม การผลิต
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้ า พระนคร
เหนือ
-ผ่านการอบรมโครงการ DAP
รุ่นที่ 94/2555

10. นายวิเชษฐ์ เมืองจันทร์
กรรมการบริษัท

46

-ปริ ญญาตรี วิศวกรรม
สาขาวิศวกรรมเครื่ องกล
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้ า พระนคร
เหนือ

สัดส่ วน ความสัมพันธ์ ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่ าง
ในบริษัท
ผู้บริหาร
(%)
2.85
- ไม่มี -

3.12

- ไม่มี -

ช่ วงเวลา

บริ ษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน)
ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา 5 ปี ที่
ผ่ านมา

2560 - ปั จจุบนั ตาแหน่ง รองกรรมการผู้จดั การฝ่ ายขาย
อุตสาหกรรมยานยนต์
บริ ษัท ยูเรกา ดีไซน์ (มหาชน) จากัด
2559
ตาแหน่ง รองกรรมการผู้จดั การฝ่ ายตรวจสอบ
คุณภาพ บริ ษัท ยูเรกา ดีไซน์ (มหาชน) จากัด
2548 – 2559 ตาแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผู้จดั การ
ทัว่ ไปฝ่ ายการตลาด
บริ ษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน)

2560 – ปั จจุบนั
2559 – 2560

2545 – 2559

ตาแหน่ง กรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท ยูเรกา ดีไซน์ (มหาชน) จากัด
ตาแหน่ง รองกรรมการผู้จดั การฝ่ ายขายกลุม่
อุตสาหกรรมอื่น
บริ ษัท ยูเรกา ดีไซน์ (มหาชน) จากัด
ตาแหน่ง ผู้จดั การทัว่ ไปฝ่ ายออกแบบระบบไฟฟ้ า
บริ ษัท ยูเรกา ดีไซน์ (มหาชน) จากัด

8

ชื่อ-นามสกุล อายุ
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษาสูงสุด

11. นายพันธเกียรติ ฤชากาธร
ผู้จดั การทัว่ ไปฝ่ ายสนับสนุน

42

-ปริ ญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์
มหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
-ปริ ญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
สาขาวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

12.นางฐิ ญานันท์ ดีประสิทธิ์ปัญญา
ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบัญชีและ
การเงิน และ
เลขานุการบริ ษัท และ
นักลงทุนสัมพันธ์

43

-ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ
สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขาการเงินและการธนาคาร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สัดส่ วน ความสัมพันธ์ ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่ าง
ในบริษัท
ผู้บริหาร
(%)
0.02
- ไม่มี -

0.001

-ไม่มี-

ช่ วงเวลา

บริ ษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน)
ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา 5 ปี ที่
ผ่ านมา

2560 – ปั จจุบนั ตาแหน่ง ผู้จดั การฝ่ ายสนับสนุน
บริ ษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน)
2558 – 2559 ตาแหน่ง ผู้จดั การฝ่ ายขายอุตสาหกรรมการเกษตร
บริ ษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน)
2556 – 2558 ตาแหน่ง ผู้จดั การทัว่ ไปฝ่ ายสนับสนุน
บริ ษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน)
2555 – 2556 ตาแหน่ง ผู้จดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
บริ ษัท บริ ดจ์สโตน เอ็นซีอาร์ จากัด
2553 - 2555 ตาแหน่ง ผู้จดั การแผนกทรัพยากรบุคคล
บริ ษัท อายิโนะโมะโต๊ ะ (ประเทศไทย) จากัด
2560 – ปั จจุบนั ตาแหน่ง ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริ ษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน)
2555 – ปั จจุบนั ตาแหน่ง เลขานุการบริ ษัท
บริ ษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน)
2552 – 2555 ตาแหน่ง ผู้จดั การแผนกบัญชี
บริ ษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน)
2548 - 2552 ตาแหน่ง พนักงานบัญชีอาวุโส
บริ ษัท เอ.เอฟ.ซุปเปอร์ เซลล์ จากัด
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บริ ษัท ยูเรกา ดีไซน์ จํากัด (มหาชน)

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษัท ยูเรกา ดีไซน์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ก่อตังขึนในปี 2545 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือดําเนินธุรกิจให้ บริ การ
ออกแบบและผลิตเครื องจักรสําหรับใช้ ในโรงงานอุตสาหกรรมการประกอบและผลิตชิ นส่วนยานยนต์
โดยคุณนรากร
ราชพลสิทธิและกลุม่ ผู้บริ หารอีก 5 ท่าน ซึงเป็ นเป็ นวิศวกรผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการออกแบบและผลิตเครื องจักรทีใช้
ในโรงงานอุตสาหกรรม
ในช่วงเริ มต้ นของการดําเนินธุรกิจ บริ ษัทให้ บริ การออกแบบและผลิตเครื องจักร ประเภท ได้ แก่
. เครื องทดสอบการรัวของชินงาน
. เครื องประกอบชินงาน
. เครื องทําสัญลักษณ์ในชินงาน
ในปี 2548 กลุม่ ผู้บริ หารมีความคิดในการแยกการดําเนินธุรกิจตามประเภทของเครื องจักร ดังนันจึงได้ มีการก่อตัง
บริ ษัทขึนอีก 2 บริ ษัท คือ บริ ษัท ยูเรกา เซลล์ แอนด์ เซอร์ วิส จํากัด เพือประกอบธุรกิจออกแบบและผลิตเครื องขันน๊ อต และ
บริ ษัท ยูเรกา พรี ซิชนั จํากัด เพือประกอบธุรกิจผลิตชินส่วนเพือนําไปประกอบเป็ นเครื องจักร เช่น การเจาะ การตัดแผ่นเหล็ก
ตามขนาด โดยจํ าหน่ายให้ กับทางบริ ษัทนํามาประกอบกอบเป็ นเครื องจักร อย่างไรก็ตาม ในปี 2552 ผู้บริ หารของบริ ษัท
เล็งเห็นว่าการมีบริ ษัททีประกอบธุรกิจคล้ ายคลึงกันถึง 3 แห่งทําให้ เกิดความสินเปลืองค่าใช้ จ่ายจากการซ้ อนทับกันของการ
ดําเนินงานและยังก่อเกิดความสับสนต่อลูกค้ า จึงได้ ทําการซือสินทรัพย์ของทัง 2 บริ ษัทเข้ ามาและให้ บริ ษัทเป็ นผู้ดําเนินการ
ผลิตทังหมด โดยคงเหลือไว้ แต่เพียงบริ ษัทยูเรกา ดีไซน์ จํากัดเพียงบริ ษัทเดียว และทําการปิ ดบริ ษัททัง ดังกล่าวลง
ในปี 2550 บริ ษัทได้ ขยายกลุม่ ลูกค้ าไปสูก่ ลุม่ ลูกค้ าต่างประเทศ โดยมีการส่งออกเครื องจักร ประเภทเครื องทดสอบ
การรัวของชินงาน ไปยังประเทศอินเดีย ต่อมาในปี 2553 บริ ษัทได้ ทําการร่ วมทุนกับบริ ษัท ฟูจิอิ ไอออนเวิร์ค จํากัด (ประเทศ
ญีปุ่ น) ในการจัดตัง บริ ษัท ฟูจิอิ ไอออนเวิร์ค (ประเทศไทย) จํากัดด้ วยทุนจดทะเบียน 1.00 ล้ านบาท โดยบริ ษัทถือหุ้นใน
สัดส่วนร้ อยละ 51 และทางบริ ษัท ฟูจิอิ ไอออนเวิร์ค (ประเทศญี ปุ่ น) ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 49 เพือดําเนินธุรกิจตัวแทน
จําหน่ายเครื องเจาะความเทียงตรงสูงทีควบคุมโดยระบบ CNC control ซึงออกแบบและผลิตโดยบริ ษัท ฟูจิอิ ไอออนเวิร์ค
จํากัด (ประเทศญีปุ่ น)
ในปี
บริ ษัทได้ จดั ตังบริ ษัทย่อยในต่างประเทศ เพือสนับสนุนการขาย และเพิมช่องทางธุรกิจในต่างประเทศ
อย่างสมบูรณ์มากยิงขึน ณ เมืองซิการัง (Cikarang) ประเทศอินโดนีเซีย เมือเดือนเมษายน
และ ณ เมือง ฮายานา
(Haryana) ประเทศอินเดีย เมือเดือนกันยายน
ปี
บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียน , , บาท และทุนทีชําระแล้ วทังสิน , , บาท โดยแบ่งเป็ น
หุ้นสามัญจํานวน , , หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ . บาท
โดยคุณนรากร ราชพลสิทธิและภรรยา ถือหุ้นใน
สัดส่วนร้ อยละ . ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว และบริ ษัทได้ จดั ตังบริ ษัทย่อยอีก แห่ง ภายใต้ ชือ บริ ษัท ยูเรกา
อะโกร แมชชีนเนอรี จํากัด เพือขยายธุรกิจสูอ่ ตุ สาหกรรมเครื องจักรกลการเกษตร โดยสถานประกอบการอยูแ่ ห่งเดียวกันกับ
บริ ษัทใหญ่ ณ อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
10
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ปี
บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียน
, , บาท และทุนทีชําระแล้ วทังสิน , , บาท โดยแบ่งเป็ น
หุ้นสามั}ญจํานวน , , หุ้น มูลค่าหุ้นทีตราไว้ ห้ นุ ละ . บาท
โดยคุณนรากร ราชพลสิทธิ และ ตระกูล
ราชพลสิทธิ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ .
ปี
บริ ษัทมีทุนจดทะเบียน
, , บาท และทุนทีชําระแล้ วทังสิน , , . บาท โดย
แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจํานวน
, , หุ้น มูลค่าหุ้นทีตราไว้ ห้ นุ ละ . บาท โดยคุณนรากร ราชพลสิทธิ และ
ตระกูลราชพลสิทธิ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ .
ทังนีในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครังที /
ในเดือนสิงหาคมปี
ได้ มีมติให้ ปิดบริ ษัทย่อยทีไม่ได้
ดําเนินกิจการแล้ ว จํานวน บริ ษัท ประกอบด้ วยบริ ษัทย่อยในประเทศไทย บริ ษัท และบริ ษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย
บริ ษัท ดังนี
บริ ษัทย่อยในประเทศไทย
1. บริ ษัท ยูเรกา อะโกร แมชชีนเนอรี จํากัด จดทะเบียนเลิกกิจการ วันที กันยายน
2. บริ ษัท ยูเรกาเทรดดิง จํากัด จดทะเบียนเลิกกิจการ วันที กันยายน
3. บริ ษัท ฟูจิอิ ไอออน เวิร์ค (ประเทศไทย) จํากัด จดทะเบียนเลิกกิจการ วันที กันยายน
4. บริ ษัท สยามพาร์ ท ฟี ดเดอร์ ( ) จํากัด จดทะเบียนเลิกกิจการ วันที กันยายน
บริ ษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย
1. PT.Eureka Design Indonesia อยู่ระหว่างดําเนินการแจ้ งจดทะเบียนเลิกกิจการ คาดว่าจะดําเนินการแล้ ว
เสร็ จภายในไตรมาส ของปี
โดยในปั จจุบัน (ณ มกราคม
) บริ ษัทมีทุนจดทะเบียน , , บาท และทุนทีชําระแล้ วทังสิน
, , . บาท โดยแบ่งเป็ นหุ้นสามัญจํานวน , , หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ . บาท โดยคุณนรากร
ราชพลสิทธิและตระกูลราชพลสิทธิ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ . ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว
อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายบริ หารได้ คํานึงถึงสภาวะของเศรษฐกิจและภาพรวมของทุกกลุ่มอุตสาหกรรม และได้ มีการ
ปรับเปลียนกลยุทธ์ และนโยบายทางธุรกิจเพือให้ สามารถแข่งขันกับธุรกิจได้ ทนั ต่อทิศทางธุรกิจทีเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ ว
โดยมุง่ ใช้ ทกั ษะความรู้ความสามารถ และความเชียวชาญทางวิศวกรรม ทีมีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน นํามาขยายช่อง
ทางการสร้ างรายได้ ในกลุม่ อุตสาหกรรมทีหลากหลายมากยิงขึน เพือเป็ นการตอบสนองความต้ องการของภาคอุตสาหกรรมที
มี แ นวโน้ ม จะก้ า วเข้ า สู่ก ารใช้ เทคโนโลยี ขันสูง เข้ า มาช่ ว ยในสถานประกอบการ ลดการใช้ แรงงานที มี ต้ น ทุน สูง เพิ ม
ประสิทธิภาพในการผลิต และสอดรับกับนโยบายของภาครัฐทีมีการสนับสนุนและส่งเสริ มให้ ประเทศไทยเข้ าสู่ Thailand 4.0
โดยทังนียังเป็ นส่วนหนึงของกลยุทธ์ ทีจะลดความเสียงในการพึงพาอุตสาหกรรมยานยนต์เพียงอย่างเดียว ดังเช่นในอดีต
และมุง่ หวังทีจะสร้ างรายได้ ให้ สามารถเติบโตขึนได้ อย่างยังยืนในอนาคต และในปี
ทีผ่านมานี กลุม่ บริ ษัทฯได้ รับการ
ตอบรับคําสังซือจากลูกค้ านอกกลุม่ ยานยนต์เพิมมากขึนในอัตราทีน่าพอใจ และมีความเป็ นไปได้ อย่างมากทีจะขยายฐาน
ลูกค้ าให้ มีสดั ส่วนของรายได้ นอกกลุม่ ยานยนต์เพิมขึนอีกในระยะยาว ซึงถือได้ วา่ จะเพิมศักยภาพและขยายฐานรายได้ ให้ แก่
บริ ษัทฯ ได้ อย่างยังยืนต่อไปในอนาคต
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่ อย

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จํากัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน . ล้ านบาท
ทุนชําระแล้ ว . ล้ านบาท
บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ อินเตอร์ เนชันแนล จํากัด
ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ ว
1.90 ล้ านดอลลาร์ สิงคโปร์

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ อินเดีย จํากัด
ทุนจดทะเบียน 50 ล้ านรูปี
ทุนชําระแล้ ว 35 ล้ านรูปี

บริษัท เบคุโทรุ (ประเทศไทย) จํากัด
ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ ว
. ล้ านบาท *

บริษัท ยูเรกาออโตเมชัน จํากัด
ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ ว
50 ล้ านบาท **

กิจการร่ วมค้ า ยูเรกายูเอ็มไอ

ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ ว
. ล้ านบาท ***
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจให้ บริ การออกแบบและผลิตเครื่ องจักรในทุกกลุม่ อุตสาหกรรม
เพื่อสนับสนุนให้ เกิดระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม ทังส่
้ วนของภาคการผลิต ระบบการขนส่งลาเลียง รวมถึงระบบการจัดเก็บ
ในคลัง สิ น ค้ า โดยใช้ ค วามสามารถทางวิ ศ วกรรมและประสบการณ์ เ ป็ นส่ว นส าคัญ ในการผลัก ดัน ระบบอัต โนมัติ ใ ห้
อุตสาหกรรมในประเทศไทยสามารถพัฒนา และแข่งขันได้ กบั ต่างประเทศ ทังนี
้ ้สามารถแบ่งกลุม่ ประเภทอุตสาหกรรมที่
เป็ นช่องทางรายได้ ของบริ ษัทฯ ได้ ดงั นี ้
1. การให้ บริ การออกแบบและผลิตเครื่ องจักรเพื่อการอุตสาหกรรม
บริ ษัทฯ ให้ บริ การออกแบบและผลิตเครื่ องจักรในทุกกลุม่ อุตสาหกรรม โดยสามารถแบ่งเป็ นหลากหลายกลุม่ ดังนี ้
1.1 กลุม่ อุตสาหกรรมยานยนต์
บริ ษัทฯ ให้ บริ การออกแบบและผลิตเครื่ องจักรในกลุม่ อุตสาหกรรมยานยนต์ ให้ สามารถสาหรับการประกอบและ
ทดสอบชิ ้นส่วนยานยนต์และอุปกรณ์จบั ยึด สาหรับใช้ ในโรงงานอุตสาหกรรมการประกอบและผลิตชิ ้นส่วนยานยนต์ ดังนี ้
การให้ บริ การออกแบบและผลิตเครื่ องจักรของบริ ษัทในลักษณะออกแบบตามความต้ องการของลูกค้ า (Design to
order) ซึ่งบริ ษัทจะออกแบบและผลิตเครื่ องจักรตามความต้ องการของลูกค้ าแต่ละรายที่แตกต่างกันตามประเภทของ
เครื่ องจักร โดยทางบริ ษัทจะส่งทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญเข้ าร่วมประชุมกับลูกค้ าเพื่อรับทราบความต้ องการของเครื่ องจักร
ที่ลกู ค้ าต้ องการใช้ ในการนาไปผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ รวมทังให้
้ คาปรึ กษาและคาแนะนาเกี่ยวกับรู ปแบบของเครื่ องจักรที่จะ
สามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างดีที่สดุ ทังในด้
้ านลักษณะการใช้ งานและรู ปลักษณ์ภายนอก เครื่ องจักรที่
ทางบริ ษัทผลิตนันมี
้ หลายประเภทซึ่งเครื่ องจักรแต่ละประเภทก็ จะมีคุณสมบัติในการทางานที่แตกต่างกันไป โดยประเภท
เครื่ องจักรที่บริ ษัทสามารถผลิตได้ นนได้
ั ้ แก่ เครื่ องที่ใช้ ในการผลิต การทดสอบ การทาความสะอาด การประกอบ รวมถึงการทา
สัญลักษณ์ ในชิน้ ส่วนสาหรั บระบบต่างๆ ที่เป็ นส่วนประกอบของยานยนต์ ไม่ว่าจะเป็ นระบบเครื่ องยนต์ ระบบบังคับเลี ้ยว
ระบบส่งกาลัง ระบบกันสะเทือน ระบบเบรค ฯลฯ
บริ ษัทให้ บริ การออกแบบและผลิตเครื่ องจักรให้ กบั ผู้ประกอบการในห่วงโซ่อปุ ทาน (Supply chain) ในอุตสาหกรรม
ยานยนต์หลายกลุม่ ไม่ว่าจะเป็ นบริ ษัทผู้ประกอบรถยนต์ /รถจักรยานยนต์ หรื อบริ ษัทผู้ผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ โดยลูกค้ าของ
บริ ษัทจะมีความต้ องการเครื่ องจักรใหม่เมื่อมีการออกยานยนต์รุ่นใหม่ (New Model) เข้ าสูต่ ลาด หรื อเมื่อมีการเพิ่มกาลังการ
ผลิตยานยนต์ และจะมีความต้ องการเปลีย่ นชุดอุปกรณ์จบั ยึด (Jig) ในเครื่ องจักรเดิมเมื่อมีการทาไมเนอร์ เชนจ์ยานยนต์โมเดล
เดิม ซึ่งโดยทัว่ ไปแล้ วผู้ประกอบรถยนต์จะมีการออกรถยนต์รุ่นใหม่ในทุกๆ 4 – 7 ปี ตามแต่ประเภทของรถยนต์ และมีการทา
การปรั บโฉมที่เรี ยกว่าไมเนอร์ เชนจ์ ในทุกๆ 1.5 – 2.5 ปี หลังจากที่มีการจาหน่ายรถยนต์ ในแต่ละรุ่ น และผู้ประกอบ
รถจักรยานยนต์จะมีการออกโมเดลใหม่ในทุกๆ 1 – 1.5 ปี และมีการทาไมเนอร์ เชนจ์ถึง 7 – 8 รอบต่อปี
ทังนี
้ ้ รูปแบบการนาเสนอบริ การของบริ ษัทแบ่งออกเป็ น 2 ช่องทาง คือ การนาเสนอบริ การไปยังลูกค้ าโดยตรง (End
User) และการนาเสนอบริ การผ่านบริ ษัทที่ทาธุรกิจซื ้อมาขายไป (Trading company) โดยลูกค้ าของกลุม่ บริ ษัทมีทงลู
ั ้ กค้ าใน
ประเทศ และลูกค้ าในต่างประเทศ เช่นเวียดนาม และอินเดีย อย่างไรก็ตามในปั จจุบนั ทางบริ ษัทมุ่งเน้ นที่จะนาเสนอบริ การ
โดยตรงไปยังลูกค้ าในประเทศเป็ นหลัก
รูปแบบการให้ บริ การของบริ ษัทสามารถแบ่งได้ เป็ น 3 กลุม่ หลัก ดังต่อไปนี ้
1. การออกแบบและผลิตเครื่ องจักรใหม่
2. การออกแบบและผลิตชุดอุปกรณ์จบั ยึด (Jig) สาหรับปรับปรุงเครื่ องจักรเดิม
3. การปรับปรุง แก้ ไข เปลีย่ นแปลงและซ่อมแซมเครื่ องจักรเดิม และการจัดหาอุปกรณ์และวัสดุสิ ้นเปลืองให้ ลกู ค้ า
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1.2 กลุม่ อุตสาหกรรมทัว่ ไปนอกกลุม่ ยานยนต์
บริ ษัทฯ ให้ บริ การออกแบบ ผลิตและติดตังเครื
้ ่ องจักรในกลุม่ อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีความต้ องการใช้ งานเครื่ องจักรเพื่อ
ทดแทนแรงงานคน และมุ่งเข้ าสู่แนวทางระบบอัตโนมัติในการผลิต โดยบริ ษัทฯ สามารถให้ บริ การได้ ในหลากหลายกลุ่ม
อุตสาหกรรม เช่น การออกแบบและผลิตเครื่ องเสียบหมูปิง้ ซึ่งจัดอยู่ในกลุม่ อุตสาหกรรมผลิตอาหาร เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ในกลุม่
อุตสาหกรรมที่อยู่นอกเหนือกลุ่มยานยนต์ ถือได้ ว่ายังมีความต้ องการของตลาดอีกปริ มาณมาก เนื่องจากสภาวะการขาด
แคลนแรงงานคน รวมถึงต้ นทุนค่าแรงงานที่มีทิศทางสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่อง มูลค่าของงานแต่ละโครงการมีความหลากหลายซึ่ง
ขึ ้นอยู่กบั ขนาด ความยาก และระบบการทางานของเครื่ องจักร ระยะเวลาออกแบบและติดตังประมาณ
้
1 – 4 เดือน โดย
เฉลีย่ มูลค่าประมาณ 1.5 – 5 ล้ านบาท ต่องานโครงการ
ทัง้ นีร้ ู ปแบบการให้ บริ ก ารลูกค้ า จะคล้ ายคลึงกับกระบวนการของกลุ่ม เครื่ องจักรยานยนต์ กล่าวคื อเป็ นการ
ออกแบบระบบการทางาน ตามความต้ องการและแก้ ปัญหาต่างๆ ภายในระบบการทางานของลูกค้ า โดยทางบริ ษัทฯ ได้ เข้ า
ร่ วมประชุมหารื อกับลูกค้ าโดยทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์ในการออกแบบและมีความรู้ ในระบบการทางานของเครื่ องจักรกล
เป็ นอย่างดี โดยต้ องเข้ าร่ วมประชุมเพื่อรับทราบความต้ องการ ปั ญหาปั จจุบนั และสิ่งที่ลกู ค้ าคาดหวัง ให้ การออกแบบ
เครื่ องจักรของบริ ษัทฯ สามารถตอบโจทย์ของกลุม่ ลูกค้ าในแต่ละอุตสาหกรรมที่หลากหลายได้ ซึ่งในแต่ล ะกลุม่ อุตสาหกรรม
จะมีลกั ษณะและระบบการผลิต รวมถึงองค์ประกอบของวัตถุดิบที่แตกต่างกันออกไป แต่หวั ใจหลักของการออกแบบระบบ
การทางานของเครื่ องจักรที่จะสามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างดีเยี่ยม คือการลดเวลา ลดต้ นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิตและการทางานภายในองค์กรของลูกค้ า ภายใต้ กรอบงบประมาณที่ค้ มุ ค่าต่อการลงทุน
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ยังต้ องใช้ เวลาอีกระยะหนึง่ ที่จะต้ องสร้ างชื่อเสียง ผลงาน และสร้ างการรับรู้ตอ่ ลูกค้ านอกกลุม่
ยานยนต์ โดยการเข้ าแนะนาบริ การและผลงานที่ผ่านมาในอดีต เพื่อให้ ลกู ค้ านอกกลุ่ มยานยนต์เกิ ดความเชื่อมั่นและ
ไว้ วางใจเลือกใช้ บริ การของกลุม่ บริ ษัท
2. การให้ บริ การออกแบบระบบการผลิตอัตโนมัติ (Production Automation)
บริ ษั ท ฯ ให้ บ ริ ก ารออกแบบระบบการผลิ ต อัต โนมัติ ซึ่ ง สามารถออกแบบและประยุก ต์ ใ ช้ ไ ด้ กับ หลายหลาย
อุตสาหกรรม โดยยังสามารถแบ่งกลุม่ ประเภทผลิตภัณฑ์ได้ ดงั นี ้
2.1 อุปกรณ์จดั เรี ยงชิ ้นงานระบบอัตโนมัติ (Part Feeder)
บริ ษัทฯ เป็ นผู้ออกแบบและผลิตอุปกรณ์จดั เรี ยงชิ ้นงานระบบอัตโนมัติ (Part Feeder) ซึ่งเป็ นอุปกรณ์
สาคัญ ที่ ใ ช้ ใ นหลากหลายอุต สาหกรรม เช่ น อุต สาหกรรมยานยนต์ อุต สาหกรรมอิ เลคทรอ นิ ค ส์ อุตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมของเล่น และเครื่ องใช้ อปุ โภคบริ โภคในครัวเรื อน เป็ นต้ น ลักษณะการทางานของอุปกรณ์เป็ นการจัดเรี ยงชิ ้นงาน
ขนาดเล็กโดยอัตโนมัติ ซึ่งมีความแม่นยาและรวดเร็ วกว่าแรงงานคน และอุปกรณ์ จดั เรี ยงชิน้ งานนี ้ยังใช้ เป็ นส่วนประกอบ
หนึ่งในการออกแบบและผลิต เครื่ องจักรในหลากหลายอุตสาหกรรมอี กด้ วย ระยะเวลาออกแบบและติ ดตัง้ ระบบงาน
ประมาณ 1 – 3 เดือน มูลค่างานเฉลีย่ 0.2 – 0.5 ล้ านบาท
2.2. อุปกรณ์ Load/Unload
บริ ษัทฯ เป็ นผู้ออกแบบและผลิตอุปกรณ์ Load/Unload เพื่อการใช้ งานในระบบงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่
สามารถลดแรงงานคน และมีความแม่นยา เที่ยงตรง และสามารถลดต้ นทุนการผลิตได้ ในระยะยาว ระยะเวลาออกแบบ
และติดตังระบบงานประมาณ
้
2 – 4 เดือน มูลค่างานเฉลีย่ 1-3 ล้ านบาท
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2.3. Robot Application
บริ ษัทฯ เป็ นผู้ออกแบบและติดตัง้ ระบบ Robot Application เพื่อใช้ งานในระบบการผลิตของกลุ่ม
อุตสาหกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย เพื่อลดแรงงานคน และมีความแม่นยา เที่ยงตรง ซึง่ จะสามารถลดต้ นทุนในการผลิตได้ มาก
ระยะเวลาออกแบบและติดตังระบบงานประมาณ
้
3-6 เดือน มูลค่างานเฉลีย่ 2-10 ล้ านบาท
3. ระบบบริ หารจัดการคลังสินค้ าแบบอัตโนมัติ (ระบบจัดเก็บและเคลือ่ นย้ ายลาเลียง) (Logistic Automation)
บริ ษัทฯ ให้ บริ การออกแบบและติดตัง้ ระบบจัดเก็ บ เคลื่อนย้ ายลาเลียงสินค้ าและบริ หารจัดการคลังสินค้ าแบบ
อัตโนมัติ เพื่อใช้ สาหรับลูกค้ าในทุกกลุ่มธุรกิจที่มีค วามต้ องการจัดเก็บ และบริ หารคลังสินค้ า ที่มีประสิทธิ ภาพ เป็ นระบบ
ประหยัดพื ้นที่ ลดต้ นทุนในการบริ หารจัดการ และมีความแม่นยา สะดวกสบาย สามารถประหยัดเวลาในการปฏิบตั ิงานได้
อย่า งมาก โดยประกอบด้ ว ยการออกแบบระบบโครงสร้ างของคลัง สิน ค้ า และควบคุม การปฏิ บัติ ก ารด้ ว ยโป รแกรม
คอมพิวเตอร์ ที่มีความชาญฉลาดในการบริ หารจัดการข้ อมูลและจัดการระบบงานเบิก-จ่าย ควบคุมปริ มาณคงเหลือ ซึง่ ระบบ
การจัดการนี ้ เป็ นที่แพร่ หลายในวงการธุรกิ จต่างๆ ที่จาเป็ นต้ องบริ หารสินค้ าคงคลังให้ แม่นยาและคุ้มค่า เพื่อสามารถ
ตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคได้ อย่างทันเวลา และไม่เสียโอกาสทางการค้ า ระยะเวลาออกแบบและติดตังระบบ
้
ประมาณ 10-18 เดือน มูลค่างานเฉลีย่ ของระบบคลังสินค้ าอัจฉริ ยะ 10 – 50 ล้ านบาท
4. ระบบอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน (Energy Saving)
บริ ษั ท ฯ ให้ บริ ก ารออกแบบและติ ด ตัง้ ระบบอุ ป กรณ์ ป ระหยัด พลัง งานส าหรั บ อาคารใหญ่ ซึ่ ง เป็ น ระบบ
เครื่ องปรับอากาศทาความเย็น เป็ นอุปกรณ์หลักที่ใช้ พลังงานไฟฟ้ ามากและโดยทัว่ ไปจะใช้ พลังงานสูงติด 3 อันดับแรกของค่า
พลังงานไฟฟ้ าทัง้ หมดที่เกิ ดขึ ้นตามอาคารหรื อโรงงานต่าง ๆ การจัดการพลังงานและการลงทุนเปลี่ยน Chiller เป็ นแบบ
ประหยัดพลังงาน จะช่วยลดค่าใช้ จ่ายทาให้ มีกาไรเพิ่มขึ ้นได้ โดยเฉพาะ Magnetic bearing chiller ชึ่งเป็ นนวัตกรรมใหม่จาก
ยุโรป โดยสามารถลดพลังงานจากของเดิมได้ มากกว่า 25-30 % โดยบริ ษัทฯ ได้ เริ่ มเข้ าสูธ่ ุรกิจเมื่อช่วงต้ นปี 2559 ที่ผ่านมา
ซึ่งกลุ่มลูกค้ าให้ ความสนใจต่อผลิตภัณฑ์และบริ การดังกล่าวพอสมควร แต่เนื่องจากมูลค่างานแต่ละโครงการต้ องใช้ เงิน
ลงทุน จ านวนมาก กลุ่ม ลูก ค้ า จึ ง มัก ใช้ เ วลาในการพิ จ ารณาและตัด สิ น ใจเปรี ย บเที ย บรา ยผู้ใ ห้ บ ริ ก ารอย่า งพิ ถี พิ ถัน
ระยะเวลาออกแบบและติดตังระบบ
้
ประมาณ 5-10 เดือน มูลค่างานเฉลีย่ ของระบบ 15 – 50 ล้ านบาท
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โครงสร้ างรายได้
โครงสร้ างรายได้ ของบริษัทและบริ ษัทย่อยแบ่งตามประเภทของสินค้ าและบริ การ
ประเภทของสินค้ าและบริการ
1.
2.
3.
4.

ดาเนิน
การโดย

Machine เครื่องจักร
Production Automation ระบบอัตโนมัติการผลิต
ระบบบริหารคลังสินค้ าแบบอัตโนมัติ
ระบบอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
รวมรายได้ จากการขายและบริ การ

บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท

ปี 2558
ล้ านบาท ร้ อยละ
354.38
94.19
21.88
5.81
376.26
100.00

งบการเงินรวม
ปี 2559
ปี 2560
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ
218.90
93.37
221.51
89.60
15.54
6.63
19.72
7.98
5.98
2.42
234.44
100.00
247.21
100.00

โครงสร้ างรายได้ ของบริษัทแบ่งตามพื ้นที่การจาหน่าย
รายได้ จากการขายและบริการ
1. รายได้ จากการจาหน่ายในประเทศ
2. รายได้ จากการจาหน่ายต่างประเทศ
รายได้ จากการขายและบริการ

ปี 2558
ล้ านบาท
ร้ อยละ
346.00
91.96
30.26
8.04
376.26
100.00

งบการเงินรวม
ปี 2559
ล้ านบาท
ร้ อยละ
186.73
79.65
47.71
20.35
234.44
100.00

ปี 2560
ล้ านบาท
ร้ อยละ
151.34
61.22
95.87
38.78
247.21
100.00

งบการเงินรวม
ปี 2559
ล้ านบาท
ร้ อยละ
190.36
81.20
12.74
5.43
17.29
7.38
14.05
5.99
234.44
100.00

ปี 2560
ล้ านบาท
ร้ อยละ
187.67
75.92
7.77
3.14
5.83
2.36
45.94
18.58
247.21
100.00

โครงสร้ างรายได้ ของบริษัทแบ่งตามกลุม่ ลูกค้ า
กลุ่มลูกค้ า
1. อุตสาหกรรมยานยนต์
2. อุตสาหกรรมพลาสติก
3. อุตสาหกรรมการเกษตร
4. อุตสาหกรรมอื่นๆ
รายได้ จากการขายและบริการ

ปี 2558
ล้ านบาท
ร้ อยละ
351.32
93.37
6.98
1.86
17.96
4.77
376.26
100.00
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ปั จจัยความเสี่ยง
ก่อนตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญของบริ ษัทนักลงทุนควรใช้ วิจารณญาณอย่างรอบคอบในการพิจารณาปั จจัยความ
เสีย่ งในหัวข้ อนี ้รวมทังข้
้ อมูลอื่นๆ ที่ปรากฏในเอกสารนี ้ ทังนี
้ ้ปั จจัยความเสีย่ งดังกล่าวมิได้ เป็ นปั จจัยความเสีย่ งทังหมดที
้
่มีอยู่ซงึ่
อาจมีผลกระทบต่อหุ้นสามัญของบริ ษัท ดังนันปั
้ จจัยความเสี่ยงอื่นๆ ที่บริ ษัทมิทราบในขณะนี ้ หรื อที่ บริ ษัทเห็นว่าเป็ นปั จจัย
ความเสีย่ งที่ไม่เป็ นสาระสาคัญในปั จจุบนั อาจเป็ นปั จจัยความเสีย่ งที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริ ษัทในอนาคต
1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ เฉพาะด้ าน
ธุรกิจการให้ บริ การออกแบบและผลิตเครื่ องจักรเป็ นระบบอัตโนมัติ เป็ นธุรกิจที่กระบวนการดาเนินงานมีการพึ่งพิง
ความสามารถและความชานาญของบุคลากรเป็ นหลัก โดยเน้ นที่การใช้ ความรู้ ทางวิศวกรรมหลากหลายสาขาประกอบกัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขันตอนการออกแบบเครื
้
่ องจักร ซึ่งมีสว่ นสาคัญในการนาเสนองานให้ ตรงกับความต้ องการของลูกค้ า
และสร้ างความพึงพอใจให้ แก่ลกู ค้ า ดังนันหากบริ
้
ษัทมีการสูญเสียบุคลากรโดยเฉพาะผู้บริ หารหลักในส่วนงานดังกล่าว อาจ
ส่งผลต่อความสามารถในการหารายได้ ของบริ ษัทในอนาคตได้ รวมไปถึงความสามารถในการปฏิบตั ิงานส่วนหลักของธุรกิจ
หากไม่สามารถสรรหาบุคลากรที่มีศกั ยภาพและประสบการณ์ที่ใกล้ เคียงกัน มาทดแทนได้ ในระยะเวลาอันสัน้
อย่างไรก็ตาม ผู้บริ หารหลักในส่วนงานดังกล่าว ถือเป็ นหนึ่งในผู้ก่อตัง้ และเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทในปั จจุบนั ทาให้
ความเสี่ยงดังกล่าวมีไม่สงู มากนัก นอกจากนัน้ ด้ วยลักษณะการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทนัน้ ผู้บริ หารหลักในแต่ละสายงาน
สามารถปฏิบัติหน้ าที่ทดแทนกัน ได้ ในระดับหนึ่ง จึงเชื่อว่าหากสูญเสียผู้บริ หารหลักในหน่วยงานดังกล่าว บริ ษัทจะได้ รับ
ผลกระทบไม่มากนัก นอกจากนัน้ เพื่อลดความเสีย่ งให้ อยูใ่ นระดับต่าที่สดุ บริ ษัทจึงมีการจูงใจให้ บคุ คลเหล่านันท
้ างานอยู่กบั
บริ ษัทในระยะยาวโดยจัดให้ พนักงานได้ รับสวัสดิการและค่าแรงในระดับที่เหมาะสม จัดให้ มีโบนัสและผลตอบแทนอื่นๆ
สาหรับพนักงานที่มีผลงานที่มีคุณภาพและเสร็ จทันตามกาหนดเวลา จัดหลักสูตรอบรมภายในและภายนอกเพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากร และยังเปิ ดโอกาสให้ พนักงานมีสทิ ธิในการเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท โดยกาหนดโครงการสะสมหุ้น
สาหรับพนักงาน (EJIP) ในรอบระยะเวลาโครงการปี 2557 – 2559 สาหรับเรื่ องผลกระทบในด้ านกาลังการผลิตนัน้ ทาง
บริ ษัทได้ มีวางแผนการรับงานไว้ ลว่ งหน้ าเพื่อให้ สามารถใช้ กาลังการผลิตที่มีอยูใ่ ห้ ได้ เต็มประสิทธิภาพมากที่สดุ พร้ อมทังมี
้ การ
สรรหาและพัฒนาบุคลากรเพิ่มเติมอยูเ่ สมอ รวมไปถึงแผนการสืบทอดตาแหน่งในอนาคต (Successor Plan)
2 ความเสี่ยงจากด้ านรายได้ ท่ แี สดงในงบการเงินและสภาพคล่ องของบริษัท
แต่เดิมนัน้ รายได้ หลักของบริ ษัทมาจากการให้ บริ การออกแบบและผลิตเครื่ องจักรและอุปกรณ์จบั ยึด และในรอบ 3
ปี ที่ผ่านมา ได้ ขยายธุรกิ จไปยังการให้ บริ การและสินค้ ากลุ่มอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ และสินค้ าเครื่ องจักรกลสาหรั บ
อุตสาหกรรมการเกษตร และอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งว่ามีความหลากหลายทังในด้
้ านของกลุม่ ลูกค้ าที่มีเงื่อนไขการค้ าและธรรม
เนียมปฏิบตั ิในระบบการจ่ายชาระเงินที่แตกต่างกัน โดยในด้ านการบันทึกบัญชีบริ ษัทจะรับรู้ รายได้ ตามสัดส่วนความสาเร็ จ
ของงานที่มีระยะเวลาการบริ การระยะเวลายาวนาน ตังแต่
้ 4 – 6 เดือน ซึ่งในบางกลุ่มสินค้ าจะบันทึกบัญชีการรับรู้ รายได้
ตามเกณฑ์การส่งมอบและโอนความเสีย่ ง เช่น สินค้ าสาเร็ จรูปบางประเภท ที่มีระยะเวลาการออกแบบและผลิตที่ใช้ ระยะเวลา
สัน้ สินค้ าที่ผลิตตามแบบมาตรฐานเพื่อขาย อย่างไรก็ตามในแง่ของกระแสเงิ นสด จะเป็ นการรับ ชาระเงินตามเงื่ อนไข
ทางการค้ ากับคูส่ ญ
ั ญาแต่ละรายซึง่ เงื่อนไขการชาระเงินของลูกค้ าส่วนใหญ่ จะชาระเงินจานวนน้ อยในช่วงแรก และชาระเงิน
ส่วนที่เหลือเมื่อส่งมอบงาน แต่ในด้ านต้ นทุนนัน้ บริ ษัทต้ องชาระเงินซื ้อวัตถุดิบและชิน้ ส่วนอุปกรณ์ มาแล้ วทังหมด
้
เพื่อให้
สามารถประกอบเครื่ องจักรได้ และจ่ายต้ นทุนส่วนค่าแรงงานในกลุม่ พนักงานที่เกี่ยวข้ องกับการออกแบบและผลิตงาน ซึง่
ลักษณะการประกอบธุรกิจดังกล่าวนัน้ อาจทาให้ บริ ษัทมีความเสีย่ งและผลกระทบเกิดขึ ้นได้ ดังนี ้
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1. บริ ษัทมีการรับรู้รายได้ และแสดงในงบการเงินแล้ ว แต่ยงั ไม่ได้ รับชาระเงินค่าสินค้ าตามจานวนรายได้ ที่รับรู้
2. บริ ษัทมีการซือ้ และชาระเงิ นค่าวัตถุดิบและอุปกรณ์ ไปแล้ วทัง้ หมด แต่รับรู้ เป็ นต้ นทุนได้ เ พียงบางส่วนตาม
สัดส่วนความสาเร็ จของงาน
3. บริ ษัทมีการจ่ายค่าแรงงานแก่กลุม่ พนักงานที่เกี่ยวข้ องกับการออกแบบและผลิตงาน
4. สภาพคล่องเงินสดในการดาเนินงานของบริ ษัท อาจไม่เพียงพอกรณีที่บริ ษัทรั บงานโครงการที่มีมูลค่าสูงใน
ช่วงเวลาที่ใกล้ เคียงกัน
ทังนี
้ ้ เมื่อพิจารณาผลกระทบด้ านสภาพคล่องเงินสดนัน้ อาจเกิดขึ ้นได้ ในกรณีที่บริ ษัทมีการรับงานผลิตเครื่ องจักรที่
มีมลู ค่าโครงการสูง โดยเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว บริ ษัทได้ มีวงเงินสินเชื่อระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินรวมทังหมด
้
70
ล้ านบาท สาหรับรองรับคาสัง่ ซื ้อของลูกค้ า และรองรับการขยายตัวของธุรกิจ จึงน่าจะลดผลกระทบดังกล่าวให้ อยู่ในระดับปาน
กลาง นอกจากนันในการพิ
้
จารณารับงานจากลูกค้ า ผู้บริ หารของบริ ษัทได้ มีการพิจารณาถึงสภาพคล่องและกระแสเงินสดรับ
ของบริ ษัทประกอบด้ วย
อย่างไรก็ตาม ทางฝ่ ายการเงินของบริ ษัทฯ ได้ จดั ทางบประมาณเงินสด และแผนการใช้ เงินทุนหมุนเวียน เสนอต่อ
กรรมการผู้จดั การให้ ทราบถึงปริ มาณเงินทุนหมุนเวียน เป็ นรายปี และรายไตรมาส รวมไปถึงการจัดการด้ านงบประมาณลงทุน
ประกอบการการบริ หารจัดการเงินสดที่เป็ นระบบ จึงทาให้ สามารถบริ หารจัดการด้ านสภาพคล่องได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
3 ความเสี่ยงจากการที่รูปแบบและประสิทธิภาพของสินค้ าไม่ ได้ เป็ นไปตามที่ลกู ค้ าต้ องการ
ลูกค้ าของบริ ษัทซึ่ง อยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ และอุต สาหกรรมอื่น ซึ่งส่วนใหญ่ เป็ นการรั บ การว่าจ้ างในการ
ออกแบบเพื่อผลิตให้ เครื่ องจักรหรื อระบบอัตโนมัตินนๆ
ั ้ เป็ นไปตามความต้ องการใช้ งานที่มีรูปแบบ ฟั งก์ชนั่ ระบบการทางาน
รวมถึงประสิทธิภาพตรงกับลักษณะของสินค้ าและผลิตภัณฑ์ของลูกค้ า และมีความเที่ยงตรง แม่นยาสูงในการผลิต โดยการ
รับประกันสินค้ าเป็ นเงื่อนไขที่สาคัญอย่างหนึ่งที่ลกู ค้ าจะใช้ ในการพิจารณาและตัดสินใจเลือกสัง่ ผลิตเครื่ องจักร ดังนัน้ หาก
สินค้ าของบริ ษัทไม่สามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าในแง่ของรูปแบบและประสิทธิภาพได้ จะส่งผลกระทบต่อบริ ษัท
ทังในด้
้ านค่าใช้ จ่ายที่จะเกิดขึ ้นจากการซ่อมแซมและปรับปรุ งเครื่ องจักรภายในระยะรับประกัน และผลกระทบในด้ านชื่อเสียง
และความไว้ วางใจจากลูกค้ า
4 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงอุตสาหกรรมยานยนต์ ในประเทศไทย
จากเดิมที่ตงแต่
ั ้ เริ่ มเปิ ดกิจการ (ปี 2545) รายได้ หลักของบริ ษัทมาจากอุตสาหกรรมยานยนต์เป็ นหลัก โดยผู้ผลิต
ชิ ้นส่วนยานยนต์และผู้ประกอบยานยนต์จะสัง่ ผลิตเครื่ องจักรจากทางบริ ษัทเมื่อมีการออกยานยนต์โมเดลใหม่ มี การเพิ่มกาลัง
การผลิต หรื อการทาไมเนอร์ เชนจ์ยานยนต์โมเดลเดิม ดังนัน้ ทางบริ ษัทจะได้ รับผลกระทบต่อความสามารถในการหารายได้
หากเกิดเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้
1) อุตสาหกรรมยานยนต์เกิดการชะลอตัว
2) ความถี่ในการออกยานยนต์โมเดลใหม่ หรื อการทาไมเนอร์ เชนจ์ยานยนต์โมเดลเดิมมีน้อยลง
จากการที่ในปั จจุบนั ประเทศไทยเป็ นฐานการผลิตยานยนต์ที่สาคัญของบริ ษัทผู้ผลิตยานยนต์มากกว่า 20 รายและมี
จานวนบริ ษัทที่ผลิตชิ ้นส่วนยานยนต์ลาดับที่ 1 มากกว่า 700 ราย (โปรดอ่านรายละเอียดในส่วนที่ 1 หัวข้ อ 3.2.4 ภาวะ
อุตสาหกรรมการแข่งขัน) อุตสาหกรรมยานยนต์จึงเป็ นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ และ
ยังส่งเสริ มให้ เกิดการจ้ างงานที่มากขึ ้น ทาให้ ภาครัฐมีการสนับสนุนให้ เกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศ
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ไทยเสมอมา เห็นได้ จากการที่ภาครัฐพยายามส่งเสริ มให้ ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ในเอเชี ย “Detroit of Asia”
มีการส่งเสริ มการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์มาโดยตลอด
นอกจากนัน้ การที่ในปั จจุบนั ธุรกิจการจาหน่ายยานยนต์นนมี
ั ้ การแข่งขันที่รุนแรง ยอดจาหน่ายรถยนต์ในประเทศที่
ลดน้ อยลง ทาให้ ผ้ ผู ลิตและจาหน่ายยานยนต์พยายามที่จะเพิ่มความถี่ในการผลักดันยานยนต์โมเดลใหม่ หรื อทาไมเนอร์
เชนจ์ยานยนต์เดิมเข้ าสูต่ ลาดมากขึ ้นเพื่อเป็ นการกระตุ้นยอดจาหน่ายรถยนต์ภายในประเทศ ประกอบกับการที่บริ ษัทมีการ
เฝ้าติดตามสภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์และธุรกิจการจาหน่ายยานยนต์อยู่เสมอ จึงสามารถลดผลกระทบจากความเสี่ยงใน
ด้ านนี ้ลงได้
อย่างไรก็ ตาม ผู้บริ หารของบริ ษัท ตระหนักถึงความเสี่ยงจากการพึ่งพิงอุตสาหกรรมยานยนต์ ในปั จจุบัน โดยได้
กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพในการออกแบบและผลิตเครื่ องจักรของบริ ษัท เพื่อขยายตัวไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ
ในอนาคต เพื่อให้ ความเสีย่ งดังกล่าวลดลง ซึ่งในปี 2559 และ ปี 2560 ที่ผ่านมานี ้ ได้ ขยายธุรกิจไปยังกลุม่ อุต สาหกรรมอื่น
ได้ เพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้รวมถึงแผนงานในปี 2561 ได้ ขยายไปยังอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ ระบบการประหยัดพลังงาน รวมถึง
ระบบการจัดการคลังสินค้ าอัตโนมัติ จึงถือได้ ว่าบริ ษัทฯ มีความพยายามจะเพิ่มช่องทางการสร้ างรายได้ เพื่อเป็ นการลด
ความเสีย่ งในด้ านการพึง่ พาอุตสาหกรรมยานยนต์เพียงด้ านเดียวไปได้ ระดับหนึง่
5 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารหลักเพียงกลุ่มเดียว
คุณนรากร ราชพลสิทธิ์ ดารงตาแหน่ง ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบริ หาร/กรรมการบริ ษัท รวมถึงกลุม่ กรรมการผู้จดั การ
ของบริ ษัทย่อยในเครื อ 3 ท่าน ถือ เป็ นกลุม่ ผู้บริ หารหลักที่มีความสาคัญของบริ ษัทเนื่องจากเป็ นกลุ่มผู้ก่อตังบริ
้ ษัท โดยมี
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ในอุตสาหกรรมยานยนต์มากกว่า 10 ปี และยังมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจที่ดีกบั
ลูกค้ าและผู้ประกอบการรายอื่นๆ มาโดยตลอด ปั จจุบนั กลุม่ ผู้บริ หารดังกล่าวเป็ นผู้ที่มีสว่ นสาคัญในการกาหนดนโยบายและ
แผนการดาเนินงานหลักของบริ ษัท ดังนัน้ หากบริ ษัทเกิดการสูญเสีย กลุ่มผู้บริ หารหลักไปไม่ว่าด้ วยเหตุใดก็ตาม อาจทาให้
บริ ษัทประสบปั ญหาในการบริ หารจัดการซึง่ จะส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทได้
อย่างไรก็ตาม กลุม่ ผู้บริ หารดังกล่าว เป็ นกลุม่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท จึงมีแรงจูงใจอย่างเพียงพอที่จะทาให้ กลุม่
ผู้บริ หารหลักจะช่วยให้ บริ ษัทสามารถเติบโตได้ อย่างต่อเนื่อง ด้ วยสาเหตุดงั กล่าวทาให้ ความเสีย่ งที่กลุม่ ผู้บริ หารหลักจะลาออก
จากการบริ หารงานของบริ ษัทมีน้อย นอกจากนันบริ
้ ษัทฯ ได้ สรรหาผู้บริ หารมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในการทางานทังในกลุ
้
ม่
อุตสาหกรรมยานยนต์และกลุม่ ธุรกิจต่างๆ เข้ าเสริ มทีมอีกในสายงานต่าง ๆ เพื่อจะได้ สามารถบริ หารจัดการบริ ษัทได้ อย่าง
ยัง่ ยืนต่อไป
6 ความเสี่ยงจากการมีทาเลที่ตงั ้ อยู่ในพืน้ ที่ท่ มี ีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอุทกภัย
สานักงานและโรงงานของบริ ษัทตังอยู
้ ่ที่อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็ นพืน้ ที่ที่ได้ รับผลกระทบจากมหา
อุทกภัยที่เกิดขึ ้นในช่วงปลายปี 2554 ถึงแม้ วา่ สานักงานและโรงงานของบริ ษัทไม่ได้ ถกู น ้าท่วมแต่พื ้นที่โดยรอบโรงงานถูกน ้า
ท่วมทังหมดท
้
าให้ การคมนาคมถูกตัดขาด ทางบริ ษัทจึงต้ องไปตังส
้ านักงานและโรงงานชัว่ คราวที่แหลมฉบังซึ่งทาให้ ขาดความ
คล่องตัวในการดาเนินธุรกิจ
หากทางรัฐบาลไม่ได้ มีมาตรการบริ หารจัดการน ้าที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ วเพียงพอก็มีแนวโน้ มที่จะเกิดอุทกภัยขึ ้น
อีกในอนาคตได้ อย่างไรก็ตาม ทางบริ ษัทได้ มีการวางแผนเพื่อเตรี ยมการรองรับสถานการณ์น ้าท่วม โดยบริ ษัทมีระบบการ
จัดเก็บข้ อมูลในการออกแบบและผลิตของบริ ษัทเป็ นระบบ Paperless ซึ่งมีการจัดเก็บฐานข้ อมูลส่วนใหญ่ในอินเตอร์ เน็ต ทา
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ให้ บริ ษัทยังคงสามารถดาเนินธุรกิจได้ ในสถานการณ์น ้าท่วมในขณะนันๆ
้ โดยที่บริ ษัทสามารถเลือกทาเลที่ตงโรงงานที
ั้
่จะเช่าใช้
ชัว่ คราวที่ใดก็ได้ ระหว่างประสบเหตุอทุ กภัย ซึง่ สามารถลดผลกระทบของการเกิดอุทกภัยได้ ในระดับหนึง่
ทังนี
้ ้แผนการฉุกเฉินเพื่อรองรับสถานะการณ์ น ้าท่วม ยังคงได้ รับการประเมินเพื่อทบทวนเป็ นประจาทุกปี เพื่อให้
มัน่ ใจได้ วา่ แผนฉุกเฉินดังกล่าว มีข้อมูลที่รอบด้ าน ครบถ้ วน และเป็ นปั จจุบนั ซึ่งเป็ นการเตรี ยมพร้ อมสาหรับการเผชิญเหตุไม่
คาดฝั นของความแปรปรวนจากสถานะการณ์ตา่ งๆ ได้ มนั่ ใจ
7 ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่ นอกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
จากนโยบายการเพิม่ ช่องทางการสร้ างรายได้ นอกกลุม่ อุตสาหกรรมยานยนต์ โดยเพิ่มกลุม่ รายได้ ไปยังอุตสาหกรรม
อื่น เช่น การผลิตเครื่ องจักรเพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมพลาสติก และงานระบบอัตโนมัติ สาหรับหลากหลาย
อุตสาหกรรมนัน้ บริ ษัทจาเป็ นต้ องมีการลงทุนเพื่อการทาตลาด การโปรโมทสินค้ าและผลิตภัณฑ์ รวมถึงการลงทุนใน
ค่าลิขสิทธิ์สทิ ธิบตั รต่างๆ เพื่อให้ สามารถเข้ าสูธ่ ุรกิจใหม่ได้ อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามการลงทุนในด้ านต่างๆ ดังกล่าว
มาแล้ วนัน้ เป็ นการดาเนินการตามแผนนโยบายของฝ่ ายบริ หาร ซึง่ เป็ นกลุม่ ธุรกิจใหม่ที่กิจการยังไม่มคี วามคุ้นเคยต่อ
ลักษณะเฉพาะของธุรกิจ เช่น อุตสาหกรรมการเกษตร และอุตสาหกรรมพลาสติก และในปี 2560 ที่ผา่ นมา ทาให้ บริ ษัทต้ อง
ชะลอการทาตลาดในสินค้ าบางรายการ ที่ไม่สามารถสร้ างยอดขายและกาไรได้ ในอัตราที่นา่ พอใจ และมีความจาเป็ นต้ องเลิก
ดาเนินกิจการในบางกลุม่ ธุรกิจ เพื่อทุม่ เททรัพยากรและกาลังการผลิตในการรองรับยอดขายในกลุม่ สินค้ าประเภทอื่นที่ ได้ รับ
คาสัง่ ซื ้อจากลูกค้ าอย่างสมา่ เสมอ และมีโอกาสทางธุรกิจทีจ่ ะขยายฐานรายได้ และสร้ างผลตอบแทนที่ดีกว่า เช่น กลุม่
เครื่ องจักรระบบอัตโนมัติ ระบบบริ หารจัดการคลังสินค้ าอัตโนมัติ เป็ นต้ น

20

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน)

ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถอื หุ้น
1 หลักทรัพย์ ของบริษัท
บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 93.50 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 187.00 ล้ าน
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท
บริ ษัท จดทะเบี ยนลดทุน จดทะเบีย น ณ วัน ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ทุน จดทะเบี ยนใหม่เ ท่ากับ 85.00 ล้ า นบาท
แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 170.00 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท
บริ ษัทจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ทุนจดทะเบียนเท่ากับ 85.00 ล้ านบาท
แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 340.00 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท
บริ ษัทจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ทุนจดทะเบียนใหม่เท่ากับ 163.625 ล้ านบาท
แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 654.50 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท
บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 163.625 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 654.50
ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท
บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 163.625 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 654.50
ล้ านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท
2 ผู้ถอื หุ้น
ณ วันที่ 29 มกราคม 2561 บริ ษัทมีผ้ ถู ือหุ้นตามสมุดทะเบียนดังนี ้
รายชื่อผู้ถือหุ้น

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9
10

กลุม่ ผู้บริ หารของบริ ษัท
นายนรากร
ราชพลสิทธิ์
นางวงศ์ทิพา
ราชพลสิทธิ์
นายสามารถ
ราชพลสิทธิ์
รวมครอบครัวราชพลสิทธิ์
นายศุภพน
กิตติธนาลักษณ์
นายวสันต์
อานวยวัฒนะกุล
นายวิเชษฐ์
เมืองจันทร์
นายศิริชยั
ชูดวง
รวมการถือหุ้นของกลุม่ ผู้บริ หาร
นางสาวจุไรรัตน์
พงษ์ สอน
นางอารี ยา
โภวาที
นายอภิชา
ถาวรอมรศรี
รวมจานวนผู้ถอื หุ้นสูงสุด 10 รายแรก
ผู้ถอื หุ้นอื่น
รวมจานวนหุ้นทัง้ หมด

สัดส่วนการถือหุ้น
จานวนหุ้น
ร้ อยละ
69,218,802

10.89

53,810,343

8.47

12,162,100

1.91

135,191,245

21.27

24,925,998

3.92

22,905,745

3.60

19,814,416

3.12

18,112,037

2.85

85,758,196

13.49

61,063,300

9.61

22,000,000

3.46

16,431,600

2.59

320,444,341
315,095,502
635,539,843

50.42
49.58
100
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นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริ ษัท หลังหักภาษีเงินได้ นติ ิบคุ คลและหลังหักสารองตามกฎหมายในแต่ละปี ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปั นผลโดย
คานึงถึงปั จจัยต่างๆ เพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ถู ือหุ้น เช่น ผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของบริ ษัท หรื อแผนการ
ลงทุนของบริ ษัทในแต่ละช่วงเวลา ตามทีค่ ณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรหรื อเหมาะสม และการจ่ายปั นผลนันจะต้
้ องไม่มี
ผลกระทบต่อการดาเนินงานปกติของบริ ษัทอย่างมีนยั สาคัญ
ปี
อัตรากาไร(ขาดทุน)สุทธิตอ่ หุ้น
อัตราเงินปั นผลต่อหุ้น
อัตราการจ่ายเงินปั นผล (ต่อกาไรสุทธิ (%)

2558
(0.13)
40.00%

2559
(0.18)
40.00%

2560
(0.09)
40.00%

บริ ษัทย่อย มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นไม่น้อยกว่าร้ อยละ 20 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริ ษัทย่อย หลังหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คล และหลังหักสารองตามกฎหมายในแต่ละปี ทังนี
้ ้ บริ ษัทย่อยจะพิจารณาการ
จ่ายเงินปั นผลโดยคานึงถึงปั จจัยต่างๆ เพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ถู ือหุ้น เช่น ผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของ
บริ ษัทย่อย หรื อแผนการลงทุนของบริ ษัทย่อยในแต่ละช่วงเวลา ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทย่อยเห็นสมควรหรื อเหมาะสม และ
การจ่ายปั นผลนันจะต้
้ องไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานปกติของบริ ษัทย่อยอย่างมีนยั สาคัญ
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โครงสร้ างการจัดการ
ผังโครงสร้ างองค์กร ของ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน)
( ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 )
คณะกรรมการบริ ษัท 9 ท่าน
คณะกรรมการบริ หาร 3 ท่าน

คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน

ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
(บริษัท มัลติพลัส ออดิท แอนด์ คอนซัลติ ้ง จากัด)

กรรมการผู้จดั การ
นายวิเชษฐ์ เมืองจันทร์

ผู้จดั การทัว่ ไป
ฝ่ ายขาย

ผู้จดั การทัว่ ไป
คานวณต้ นทุน

ผู้จดั การทัว่ ไป
ฝ่ ายออกแบบ

ผู้จดั การทัว่ ไป
ฝ่ ายสนับสนุน

ผู้จดั การทัว่ ไป
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน

แผนกขายสินค้ ากลุม่ ยานยนต์

แผนกออกแบบระบบเครื่องกล

แผนกธุรการทัว่ ไป

แผนกบัญชีทวั่ ไป

แผนกขายสินค้ ากลุม่ อุตสาหกรรม

แผนกออกแบบระบบไฟฟ้า

แผนกทรัพยากรบุคคล

แผนกบัญชีต้นทุน

แผนกออกแบบระบบคลังสินค้ า

แผนกข้ อมูลและสารสนเทศ

แผนกการเงิน
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คณะกรรมการของบริษัท
โครงสร้ างกรรมการของบริ ษัทประกอบด้ วยคณะกรรมการ 3 คณะ ได้ แก่ คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริ ษัทมีจานวนทังสิ
้ ้น 9 ท่าน ประกอบด้ วย
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ ษัท / กรรมการอิสระ
1. ดร.สามารถ
ราชพลสิทธิ์
2. นายเทอดศักดิ์
ยุทธนาวราภรณ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. นายสุรเดช
วรนัฐสุนทร
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4. นางสาวนิษฐา
สุวรรณประทีป
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
5. นายนรากร
ราชพลสิทธิ์
กรรมการ
6. นางวงศ์ทิพา
ราชพลสิทธิ์
กรรมการ
7. นายศุภพน
กิตติธนาลักษณ์
กรรมการ
8. นายวสันต์
อานวยวัฒนะกุล
กรรมการ
/
กรรมการผู้จดั การ
9. นายวิเชษฐ์
เมืองจันทร์
โดยมี นางฐิ ญานันท์ ดีประสิทธิ์ปัญญา ดารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ ษัท
ทังนี
้ ้ ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ในการประชุมสามัญประจาปี ของผู้ถือหุ้นทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งหนึ่งใน
สามตามอัตรา ถ้ าจานวนกรรมการที่จะออกแบ่งให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม โดย
กรรมการที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการซึง่ พ้ นจากตาแหน่งแล้ วอาจได้ รับเลือกตังให้
้
ดารงตาแหน่งอีกก็ได้
กรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กรรมการผู้มีอานาจลงนาม เพื่อมีผลผูกพันแทนบริ ษัทได้ คือ นายนรากร ราชพลสิทธิ์
ลงลายมือชื่อร่ วมกับ นายศุภพน กิตติธนาลักษณ์ หรื อ นายวสันต์ อานวยวัฒนะกุล รวมป็ นกรรมการสองท่านลงลายมือชื่อ
ร่วมกัน และประทับตราสาคัญของบริ ษัท
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริษัท
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 4 / 2555 เมื่อวันที่ 12 มิถนุ ายน 2555 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครัง้ ที่ 3 / 2555 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 ได้ มีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัท ไว้ ดงั ต่อไปนี ้
นอกจากคณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจและหน้ าที่ตามที่กาหนดในข้ อบังคับของบริ ษัทแล้ ว ให้ คณะกรรมการบริ ษัทมี
อานาจหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
1) ดูแลและกาหนดนโยบายที่สาคัญของบริ ษัท เกี่ยวกับหลักในการดาเนินธุรกิจ การเงิน การระดมทุน การบริ หาร
เงินทุน และการบริ หารความเสีย่ งของบริ ษัท
2) พิจารณาเกี่ยวกับการลงทุน โดยพิจารณาอนุมตั ิงบประมาณ โครงการลงทุนของบริ ษัท และกากับดูแลดาเนิน
โครงการให้ เป็ นไปตามแผนงานที่วางไว้
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3) กากับดูแลการดาเนินงานของบริ ษัท เพื่อให้ เป็ นไปตามเป้าหมายหรื อดีกว่าเป้าหมายที่วางไว้ และกาหนดแนว
ทางแก้ ไขกรณีที่มีปัญหาอุปสรรคเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ หรื อดีกว่าเป้าหมายที่วางไว้
4) จัดให้ มีรายงานข้ อมูลทัว่ ไป และข้ อมูลทางการเงินของบริ ษัท เพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสียหรื อผู้
ลงทุนทัว่ ไปอย่างถูกต้ อง ทันกาล และเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
5) รั บทราบรายงานการตรวจสอบที่สาคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อฝ่ ายตรวจสอบภายใน รวมทัง้ ผู้
ตรวจสอบบัญชี และที่ปรึกษาฝ่ ายต่างๆ ของบริ ษัท และมีหน้ าที่กาหนดแนวทางในการปรับปรุ งแก้ ไข กรณีที่พบ
ข้ อบกพร่องที่เป็ นสาระสาคัญ
6) สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริ หารความเสีย่ งของบริ ษัท
7) จัดให้ มีกระบวนการสร้ างผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทเพื่อให้ มีขึ ้นมาทดแทนอย่างต่อเนื่อง (Succession Plan)
8) แต่งตังกรรมการตรวจสอบ
้
และให้ ความเห็นชอบเกี่ยวกับอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
9) แต่งตังกรรมการคนหนึ
้
ง่ คนใดหรื อหลายคนหรื อบุคคลอื่นกระทาการอย่างใดอย่างหนึง่ แทนคณะกรรมการบริ ษัท
ทังนี
้ ้การมอบอานาจดังกล่าวผู้ได้ รับมอบอานาจนันต้
้ องไม่มีอานาจอนุมตั ิรายการที่บคุ คลดังกล่าวหรื อบุคคลที่
อาจมี ค วามขัด แย้ ง (“บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ ง” ให้ มี ค วามหมายตามที่ ก าหนดไว้ ในประกาศของ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีสว่ นได้ เสียหรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ใน
ลักษณะอื่นใดกับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
เว้ นแต่เรื่ องต่อไปนี ้ จะกระทาได้ ต่อเมื่อได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทังนี
้ ้กาหนดให้ รายการที่
กรรมการหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง มีสว่ นได้ เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่ นใดกับบริ ษัท
หรื อบริ ษัทย่อย ให้ กรรมการซึง่ มีสว่ นได้ เสียในเรื่ องนัน้ ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้
 เรื่ องที่กฎหมายกาหนดให้ ต้องได้ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 การทารายการที่กรรมการมีสว
่ นได้ เสียและอยูใ่ นข่ายที่กฎหมาย หรื อข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้
ต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 นอกจากนันในกรณี
้
ดงั ต่อไปนี ้จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าประชุมและมีสิ ทธิออกเสียง
ลงคะแนน
- การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
- การรับซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทมหาชนอื่นหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของ บริ ษัท
- การทา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่ สาคัญ การ
มอบหมายให้ บุ ค คลอื่ น เข้ าจั ด การธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท หรื อ การรวมกิ จ การกั บ บุ ค คลอื่ น โดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
- การออกหุ้นใหม่เพื่อชาระแก่เจ้ าหนี ้ของบริ ษัท ตามโครงการแปลงหนี ้เป็ นทุน
- การลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท โดยการลดจานวนหุ้น หรื อลดมูลค่าหุ้น
- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรื อเลิกบริ ษัท
- เรื่ องอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนด
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คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีจานวนทังสิ
้ ้น 3 ท่าน ประกอบด้ วย
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1. นายเทอดศักดิ์
ยุทธนาวราภรณ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุรเดช
วรนัฐสุนทร
กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวนิษฐา
สุวรรณประทีป1/2
กรรมการตรวจสอบ
โดยมี นางฐิ ญานันท์ ดีประสิทธิ์ปัญญา ดารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ : 1. กรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท
2. กรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่าน เป็ นกรรมการของบริ ษัทและได้ รับแต่งตัง้ ให้ เป็ นกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555 ทังนี
้ ้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ครัง้ ที่
3/2555 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 ได้ มีมติแปรสภาพจากบริษัทจากัดเป็ นบริ ษัทมหาชน และแต่งตังกรรมการตรวจสอบ
้
ของบริ ษัท รวมทัง้ พิจารณาขอบเขต อานาจ หน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ ยึดถือ
ขอบเขต อานาจ หน้ าที่ดงั กล่าวมาตังแต่
้ วนั ที่ 12 มีนาคม 2555 เป็ นต้ นมา

กรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่าน เป็ นกรรมการอิสระ ทังนี
้ ้ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระ
การดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบวาระการดารงตาแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ทังนี
้ ้เมื่อครบ
กาหนดออกตามวาระอาจได้ รับเลือกตังให้
้ ดารงตาแหน่งอีกก็ได้
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 12 มิถนุ ายน 2555 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้
ที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 ได้ มีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ ดังต่อไปนี ้
1) สอบทานให้ บริ ษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ อง และเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับ
ผู้สอบบัญชี ภายนอกและผู้บริ หารของบริ ษัทรั บผิดชอบจัดทารายงานทางการเงิ น ทัง้ รายไตรมาสและราย
ประจาปี
2) สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิ ผล
โดยสอบทานร่ วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน (ถ้ ามี) และพิจารณาความเป็ นอิสระของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3) สอบทานการปฏิบตั ิงานของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัท รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดย
คานึง ถึงความน่า เชื่ อถื อ ความเพี ยงพอของทรั พยากรและปริ ม าณงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชี นนั ้ และ
ประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้ รับมอบหมายให้ ทาการตรวจสอบบัญชีของบริ ษัท และเข้ าร่ วมประชุมกับผู้สอบ
บัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่วมประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
5) พิจารณาเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษั ท ในกรณี เกิ ด รายการเกี่ ย วโยงกัน หรื อรายการที่ อ าจมี ความขัดแย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อกาหนดของตลาดหลักทรั พย์ เพื่อให้ มั่นใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท
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6) ปฏิบตั ิงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น ทบทวน
นโยบายการบริ หารทางการเงิ น และบริ หารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติ ตามจรรยาบรรณทางธุรกิ จของ
ผู้บริ หาร ทบทวนร่ วมกับผู้บริ หารของบริ ษัทในรายงานที่สาคัญ ๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมาย
กาหนด ได้ แก่ บทรายงานและวิเคราะห์ของฝ่ ายบริ หาร เป็ นต้ น
7) จัดทารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ของบริ ษัท ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานดังกล่าวควรประกอบด้ วย

ความเห็นเกี่ ยวกับกระบวนการจัดทาและการเปิ ดเผยข้ อมูลในรายงานทางการเงินของบริ ษัทถึง
ความถูกต้ องครบถ้ วนเป็ นที่เชื่อถือได้

ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษัท

ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรื อกฎหมายที่
เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท

เหตุผลเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้ าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่าน

ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎบัตร

รายงานอื่นใดที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบภายใต้ ขอบเขต
หน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
เพื่อให้ การปฏิบัติหน้ า ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิ ภาพที่ดี คณะกรรมการตรวจส อบอาจแสวงหา
ความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจาเป็ นก็ได้ ทังนี
้ ้ด้ วยค่าใช้ จ่ายของบริ ษัท

1.

2.

3.

4.

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของยูเรกาฯ ทังนี
้ ้ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนันๆ
้
ด้ วย
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อบริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ ง เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่ อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสานักงาน ทังนี
้ ้
ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อที่ปรึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็ นผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท
ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฏหมายในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คู่
สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตรของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับ
การเสนอชื่อเป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง
ในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้ วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ
ซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรื อผู้บริ หาร ของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัท ย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อ
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5.

6.

7.
8.

9.
10.

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง เว้ นแต่ได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นขอ
อนุญาตต่อสานักงาน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการทารายการทางการค้ าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า
หรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้ วย
การรับหรื อให้ ก้ ยู ืม ค ้าประกัน การให้ สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผล
ให้ บริ ษัทหรื อคู่สญ
ั ญามีภาระหนี ้ที่ต้องชาระต่ออีก ฝ่ ายหนึ่ง ตังแต่
้ ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษั ท
หรื อตังแต่
้ ยี่สิบล้ านบาทขึ ้นไปแล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทังนี
้ ก้ ารคานวณภาระหนี ้ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการ
คานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้ วยการ
เปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระ
หนี ้ดังกล่าวให้ นบั รวมภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่างหนึง่ ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง และ
ไม่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จดั การของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งสังกัด อยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรื อที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึง่ ได้ รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความ
ขัดแย้ ง ทังนี
้ ใ้ นกรณี ที่ผ้ ใู ห้ บริ การทางวิชาชีพเป็ นนิติบุคคลให้ รวมถึงการเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่
กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จดั การ ของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่
เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ น
หุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงิ นเดือน
ประจา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละหนึง่ ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท
ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ตัดสินใจในการดาเนินงานของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งและไม่เป็ นกรรมการของ
บริ ษัทจดทะเบียนที่เป็ นบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยในลาดับเดียวกัน
ภายหลังได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตามวรรคหนึ่ง (1) ถึง (10) แล้ ว กรรมการอิสระ
อาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม
บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง โดยมีการตัดสินใจในรู ปแบบขององค์คณะ (Collective
decision) ได้
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คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทมีคณะกรรมการบริ หารจานวนทังสิ
้ ้น 3 ท่าน ประกอบด้ วย
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1. นายนรากร
ราชพลสิทธิ์
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
2. นายวสันต์
อานวยวัฒนะกุล
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
3. นายวิเชษฐ์
เมืองจันทร์
(รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารทุกท่าน ปรากฏในเอกสารแนบ 1)

ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหาร
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 12 มิถนุ ายน 2555 ได้ มีการกาหนดขอบเขตอานาจ
หน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หารไว้ ดังต่อไปนี ้
1) ให้ มีอานาจตัดสินใจในเรื่ องการดาเนินงานที่สาคัญของบริ ษั ท โดยกาหนดขอบเขต ประเภท หรื อขนาดของ
กิจการ วัตถุประสงค์ แนวทางและนโยบายของบริ ษัทภายในขอบเขตอานาจที่ได้ รับมอบหมาย รวมถึงการกากับ
ดูแลการดาเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กบั ลูกค้ า และต้ องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษัท
2) พิจารณาเรื่ องการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื ้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริ ษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
3) มีอ านาจกระท าการและแสดงตนเป็ นตัวแทนของกิ จ การต่อบุค คลภายนอกในกิ จ การที่เ กี่ ย วข้ องและเป็ น
ประโยชน์ตอ่ กิจการ
4) พิจารณาเรื่ องการระดมทุนของบริ ษัทเพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
5) อนุมตั ิการแต่งตังที
้ ่ปรึกษาด้ านต่างๆ ที่จาเป็ นต่อการดาเนินงานของกิจการ
6) ดาเนินกิจการที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารงานโดยทัว่ ไปของกิจการ
7) พิจารณาอนุมตั ิแผนการปฏิบตั ิของแต่ละฝ่ ายงานของบริ ษัท และพิจารณาอนุมตั ิคาขอจากฝ่ ายงานต่างๆ ของ
บริ ษัทที่เกินอานาจสัง่ การของฝ่ ายงานนัน้
ทังนี
้ ้ การมอบหมายอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารนัน้ การมอบอานาจดังกล่าว ผู้ได้ รับ
มอบอานาจนันต้
้ องไม่มีอานาจอนุมตั ิรายการที่บคุ คลดังกล่าวหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง”ให้
มีความหมายตามที่กาหนดไว้ ในประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์) มีส่วนได้ เสียหรื ออาจมี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย ซึ่งการอนุมตั ิรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้ องเสนอ
ต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิรายการดังกล่าวตามข้ อบังคับของบริ ษัท
หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกาหนด เว้ นแต่เป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นลักษณะการดาเนินธุรกรรมการค้ าปกติทวั่ ไปของบริ ษัทที่
เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาอนุมตั ิไว้
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7.2 ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทมีผ้ บู ริ หารจานวนทังสิ
้ ้น 6 ท่าน ประกอบด้ วย
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1. นายนรากร
ราชพลสิทธิ์
ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบริ หาร
3. นายวสันต์
อานวยวัฒนะกุล กรรมการบริ หาร/กรรมการผู้จดั การบริ ษัท ยูเรกาออโตเมชัน่ จากัด
กรรมการบริ หาร/กรรมการผู้จดั การ
3. นายวิเชษฐ์
เมืองจันทร์
4. นายศิริชยั
ชูดวง
5. นายชัยวัธน์
ธัญวรรณ์
6. นายพันธเกียรติ ฤชากาธร

รองกรรมการผู้จดั การฝ่ ายขาย
ผู้จดั ฝ่ ายออกแบบ
ผู้จดั ฝ่ ายทัว่ ไป

ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของกรรมการผู้จัดการ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 12 มิถนุ ายน 2555 ได้ มีการกาหนดขอบเขตอานาจ
หน้ าที่ของกรรมการผู้จดั การไว้ ดังต่อไปนี ้
1) ควบคุมดูแลการดาเนินกิจการและ/หรื อบริ หารงานทัว่ ไปของบริ ษัท
2) ดาเนินการหรื อปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้ อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท
และ/หรื อ คณะกรรมการบริ หารของบริ ษัท
3) มีอานาจอนุมตั ิ และมอบอานาจช่วงอนุมตั ิเบิกจ่ายเพื่อการจัดซื ้อจัดจ้ างซึ่งทรัพย์สินและบริ การเพื่อประโยชน์
ของบริ ษัท ซึ่งอานาจการอนุมตั ิดงั กล่าวจะเป็ นการอนุมตั ิรายการปกติทวั่ ไปทางการค้ าที่มีวงเงินไม่เ กินตามที่
คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด
4) มีอานาจออกคาสัง่ ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของ
บริ ษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินยั การทางานภายในองค์กร
5) มีอ านาจกระท าการและแสดงตนเป็ นตัว แทนของบริ ษั ท ต่อ บุค คลภายนอกในกิ จ การที่ เ กี่ ยวข้ อ งและเป็ น
ประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
6) อนุมตั ิการแต่งตังที
้ ่ปรึกษาด้ านต่างๆ ทีจ่ าเป็ นต่อการดาเนินงานของบริ ษัท
7) เป็ นผู้รับมอบอานาจของบริ ษัทในการบริ หารกิ จการของบริ ษัทให้ เป็ นตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ นโยบาย
ระเบียบ ข้ อกาหนด คาสัง่ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรื อ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการ
บริ หารทุกประการ
ทังนี
้ ้ การมอบอานาจให้ แก่กรรมการผู้จดั การ ตลอดจนการมอบอานาจแก่บคุ คลอื่นที่กรรมการผู้จดั การเห็นควร จะไม่
รวมถึงอานาจ และ/หรื อ การมอบอานาจในการอนุมตั ิรายการใดที่ ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง มีสว่ นได้ เสีย หรื ออาจมี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้ อบังคับของบริ ษัทและตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์กาหนด) กับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย ซึง่ การอนุมตั ิรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้ องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัท และ/หรื อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิรายการดังกล่าวตามข้ อบังคับของบริ ษัท หรื อกฎหมายที่เกี่ ยวข้ อง
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กาหนด เว้ นแต่เป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นลักษณะการดาเนินธุรกรรมการค้ าปกติทวั่ ไปของบริ ษัทที่เป็ นไปตามนโยบายและ
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาอนุมตั ิไว้
การกาหนดอานาจอนุมัติวงเงิน
ตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 12 มิถนุ ายน 2555 ได้ มีการกาหนดอานาจอนุมตั ิวงเงิน
ไว้ ดังต่อไปนี ้
1) กรรมการผู้จดั การมีอานาจอนุมตั ิทาธุรกรรมที่เกี่ยวข้ องกับวัตถุดิบและ/หรื อสินค้ าอันเป็ นปกติธุระของบริ ษัท
ในวงเงินไม่เกิน 30 ล้ านบาท และอนุมตั ิการทาธุรกรรมที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สินอื่นในวงเงินไม่เกิน 20 ล้ าน
บาท และอนุมตั ิการทาธุรกรรมทางการเงินไม่เกิน 10 ล้ านบาท หากเกินจานวนที่สามารถอนุมตั ิได้ ให้ นาเสนอ
เพื่อขออนุมตั ิตอ่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ หาร
2) ประธานกรรมการบริ หารมีอานาจอนุมตั ิทาธุรกรรมที่เกี่ยวข้ องกับวัตถุดิบและ/หรื อสินค้ าอันเป็ นปกติธุระของ
บริ ษัทในวงเงินไม่เกิน 40 ล้ านบาท และอนุมตั ิการทาธุรกรรมที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สินอื่นในวงเงินไม่เกิน 30
ล้ านบาท และอนุมตั ิการทาธุรกรรมทางการเงินไม่เกิน 25 ล้ านบาท หากเกินจานวนที่สามารถอนุมตั ิได้ ให้
นาเสนอเพื่อขออนุมตั ิตอ่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ หาร
3) คณะกรรมการบริ หารมีอานาจอนุมตั ิการทาธุรกรรมที่เกี่ยวข้ องกับวัตถุดิบและ/หรื อสินค้ าอันเป็ นปกติธุระของ
บริ ษัทในวงเงินไม่เกิน 50 ล้ านบาท และอนุมตั ิการทาธุรกรรมที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สินอื่นในวงเงินไม่เกิน 40
ล้ านบาท และอนุมตั ิการทาธุรกรรมทางการเงินไม่เกิน 40 ล้ านบาท หากเกินจานวนที่สามารถอนุมตั ิได้ ให้
นาเสนอเพื่อขออนุมตั ิตอ่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
ทังนี
้ ้ การมอบอานาจให้ แก่กรรมการผู้จดั การ ตลอดจนการมอบอานาจแก่บคุ คลอื่นที่กรรมการผู้จดั การเห็นควร จะไม่
รวมถึงอานาจ และ/หรื อ การมอบอานาจในการอนุมตั ิรายการใดที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัด แย้ ง มีสว่ นได้ เสีย หรื ออาจมี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้ อบังคับของบริ ษัทและตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์กาหนด) กับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย ซึง่ การอนุมตั ิรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้ องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัท และ/หรื อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิรายการดังกล่าวตามข้ อบังคับของบริ ษัท หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
กาหนด เว้ นแต่เป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นลักษณะการดาเนินธุรกรรมการค้ าปกติทวั่ ไปของบริ ษัทที่เป็ นไปตามนโยบายและ
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาอนุมตั ิไว้
อานาจอนุมตั ิวงเงินดังกล่าวข้ างต้ น จะต้ องไม่ขดั ต่อกฏหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ
ประกาศ คาสัง่ หรื อข้ อกาหนดที่เกี่ยว รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดเกี่ยวกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้ มาหรื อ
จาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ที่สาคัญของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 ผู้ดารงตาแหน่งกรรมการผู้จดั การและประธานกรรมการบริ หาร เป็ นบุคคลเดียวกัน คือ
นายนรากร ราชพลสิทธิ์ ทัง้ นี ้ โครงสร้ างองค์ กรและการกาหนดอานาจอนุมัติในปั จจุบนั เป็ นการจัดเตรี ยมเพื่อรองรั บการ
ขยายตัวของบริ ษัทในอนาคต
และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ยังคงใช้ อานาจอนุมตั ิดาเนินการฉบับเดิม ตามที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
บริ ษัทครั ง้ ที่ 4/2555 วันที่ 12 มิถุน ายน 2555 โดยได้ พิจารณาแล้ วว่าวงเงิ นอนุมัติดังกล่าวยัง คงมีความเหมาะสมกับ
สถานะการและธุรกรรมของโดยรวมของบริ ษัท
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เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติแต่งตังให้
้ นางฐิ ญานันท์ ดีประสิทธิ์ปัญญา ดารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการบริ ษัท ตังแต่
้
วันที่ 12 มิถนุ ายน 2555 ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 4 ปี 2555 โดยคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการ
บริ ษัทปรากฎในเอกสารแนบ 1 โดยยังคงปฏิบตั ิหน้ าที่ในตาแหน่งดังกล่าวจนถึงปั จจุบนั

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ที่ประชุมได้ อนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ โดยก าหนดค่ า ตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษั ท และคณะกรรมการตรวจสอบในแต่ล ะปี รวมทัง้ สิน้ ไม่ เ กิ น
2,500,000 บาทต่อปี ตามรายละเอียดดังนี ้

รายชื่อกรรมการ

ตาแหน่ง

ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์

ประธานกรรมการ

นายเทอดศักดิ์ ยุทธนาวราภรณ์

กรรมการ
กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นายสุรเดช วรนัฐสุนทร

นางสาวนิษฐา สุวรรณประทีป

นายนรากร ราชพลสิทธิ์
นางวงศ์ทิพา ราชพลสิทธิ์
นายศุภพน กิตติธนาลักษณ์
นายวสันต์ อานวยวัฒนะกุล
นายวิเชษฐ์ เมืองจันทร์
รวม

ค่าตอบแทนกรรมการ ( บาท )
ค่าเบี ้ยประชุม
ค่าเบี ้ยประชุม
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
บริ ษัท
ตรวจสอบ
100,000
-

รวม

100,000

20,000

40,000

60,000

40,000

60,000

100,000

40,000

60,000

100,000

20,000

-

20,000

40,000
40,000
20,000
20,000
340,000

160,000

40,000
40,000
20,000
20,000
500,000
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จานวนครัง้ ทีเ่ ข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการ
รายชื่อกรรมการ

ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์

ตาแหน่ง

จานวนครัง้ ที่เข้ าร่วมประชุม
การประชุม
การประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
4/4
-

ประธานกรรมการ

นายเทอดศักดิ์ ยุทธนาวราภรณ์ กรรมการ
กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
นายสุรเดช วรนัฐสุนทร
กรรมการ
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
นางสาวนิษฐา สุวรรณประทีป กรรมการ
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
นายนรากร ราชพลสิทธิ์
กรรมการ
กรรมการผู้จดั การ
นางวงศ์ทิพา ราชพลสิทธิ์
กรรมการ
นายศุภพน กิตติธนาลักษณ์
กรรมการ
นายวสันต์ อานวยวัฒนะกุล
กรรมการ
กรรมการ
นายวิเชษฐ์ เมืองจันทร์

2/4

2/4

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

-

4/4
4/4
4/4
4/4

-

ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทมีผ้ บู ริ หารจานวน 9 ท่าน โดยในปี 2560 บริ ษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้
ผู้บริ หารของบริ ษัท ในรูปของเงินเดือน เงินกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ และค่าสวัสดิการอื่นๆ ดังนี ้

ค่าตอบแทนผู้บริ หาร
เงินเดือน ค่านายหน้ าและโบนัส
ค่าตอบแทนอื่น ๆ ได้ แก่ กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
กองทุนประกันสังคมและค่าล่วงเวลา
รวม

ปี 2559
จานวนราย
จานวนเงิน
(คน)
(ล้ านบาท)
10
14.52

ปี 2560
จานวนราย
(คน)
9

จานวนเงิน
(ล้ านบาท)
13.69

10

2.19

9

1.49

10

16.71

9

15.18
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ค่ าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร
- เงินกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
บริ ษัทได้ จดั ให้ มีกองทุนสารองเลี ้ยงชีพให้ แก่ผ้ บู ริ หารโดยบริษัทได้ สมทบในอัตราส่วนร้ อยละ 3-5 ของเงินเดือน ขึ ้นอยู่
กับอายุงานของผู้บริ หารท่านนัน้ และเป็ นระเบียบเดียวกันกับทีใ่ ช้ กาหนดอัตราส่วนนี ้แก่พนักงานของบริ ษัทเช่นกัน โดยในปี
2560 นี ้ บริ ษัทได้ จ่ายเงินสมทบกองทุนสารองเลี ้ยงชีพสาหรับผู้บริ หารจานวน 9 ราย รวมทังสิ
้ ้น 0.49 ล้ านบาท
จานวนพนักงานและผลตอบแทน
ปี 2560
บริ ษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน)
พนักงานปฏิบตั ิการ ( คน )
116
พนักงานบริ หาร ( คน )
6
รวม (คน)
122
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้ านบาท)
89.71
7.5 บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทมีพนักงานทังหมด
้
122 คน รวมในปี 2560 นี ้ บริ ษัทได้ จ่ายผลตอบแทนให้
พนักงานจานวนทังสิ
้ ้น 89.71 ล้ านบาท ซึง่ ผลตอบแทนได้ แก่ เงินเดือน ค่าตาแหน่ง ค่าโทรศัพท์ เงินโบนัส เงินประกันสังคม
และเงินสมทบกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ เป็ นต้ น
จานวนพนักงาน (คน)
อายุงานเฉลีย่ (ปี )
ฝ่ ายงาน
ณ 31 ธ.ค. 59 ณ 31 ธ.ค. 60
ณ 31 ธ.ค. 60
ฝ่ ายบริ หาร (รวมเลขานุการบริษัท)
5
7
11
ฝ่ ายขาย
12
5
6
ฝ่ ายต่างประเทศ
1
1
12
ฝ่ ายคานวณต้ นทุน
5
6
5
ฝ่ ายควบคุมโครงการ
4
5
5
ฝ่ ายออกแบบเครื่ องจักร
12
8
4
ฝ่ ายออกแบบระบบขนส่งอัตโนมัติ
2
5
ฝ่ ายออกแบบระบบไฟฟ้ า
7
7
5
ฝ่ ายผลิตชิ ้นส่วน
16
17
5
ฝ่ ายตรวจสอบคุณภาพ
7
5
6
ฝ่ ายประกอบ
15
15
6
ฝ่ ายผลิตเครื่ องจักรการเกษตร
7
0
ฝ่ ายผลิตอุปกรณ์จดั เรี ยงชิ ้นงาน
12
9
3
ฝ่ ายบริ การและติดตัง้
6
8
7
ฝ่ ายจัดซื ้อจัดหา/จัดจ้ าง
5
7
7
ฝ่ ายคลังสินค้ าและระบบขนส่งสินค้ า
3
5
5
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
11
9
4
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและสารสนเทศ
8
6
3
รวม
136
122
5.5
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทมีพนักงานทังหมด
้
122 คน โดยได้ จ่ายค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินให้ แก่พนักงานที่
ไม่ใช่ผ้ บู ริ หาร ได้ แก่ เงินเดือน ค่านายหน้ า โบนัส กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม และค่าล่วงเวลา เป็ นจานวนรวม
74.13 ล้ านบาท
ข้ อพิพาทด้ านแรงงานในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา
- ไม่มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากร
บริ ษัทมีนโยบายอย่างต่อเนื่องที่จะส่งเสริ มและพัฒนาบุคลากรในแต่ละระดับชัน้ ให้ มีความรู้ ความชานาญและ
ความสามารถในการปฏิบตั ิงานเพิ่มขึ ้นอย่างสม่าเสมอเพื่อให้ เกิดการทางานที่มีประสิทธิ ภ าพสูงสุดต่อบริ ษัท โดยแบ่งการ
พัฒนาในระดับต่างๆ ดังต่อไปนี ้
1) ระดับบริ หาร
บริ ษัทมุง่ เน้ นเรื่ องการพัฒนาด้ านการบริ หารจัดการ ภาวะความเป็ นผู้นาและวิสยั ทัศน์ในการเป็ นผู้นาขององค์กร
2) ระดับหัวหน้ างาน
บริ ษัทมุง่ เน้ นเรื่ องการพัฒนาด้ านการจัดการบริ หารเบื ้องต้ น ทักษะการเป็ นหัวหน้ างาน การสร้ างทีมงานและการ
สร้ างความร่วมมือในการทางาน ทักษะการสือ่ สารอย่างมีประสิทธิภาพทังภายในและภายนอกองค์
้
กร ตลอดจน
การส่งเสริ มพัฒนาความรู้ความเข้ าใจเฉพาะทาง
3) ระดับพนักงาน
บริ ษัทมุง่ เน้ นเรื่ องการสร้ างความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในงานที่ตนเองรับผิดชอบสร้ างแรงจูงใจให้
เกิดการพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอและการมีทศั นคติที่ดีตอ่ ฝ่ ายบริ หารและบริ ษัท
ทังนี
้ ้ ยังรวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรในกรณีมีการโยกย้ ายหรื อปรับเปลี่ยนตาแหน่งงาน เพื่อให้ สามารถรองรับการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ในตาแหน่งงานใหม่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผ่านการฝึ กอบรมและพัฒนาทังภายในองค์
้
กรโดยผู้มีทกั ษะและ
ความเชี่ ยวชาญสูง ในสายงานนัน้ ๆ และการฝึ กอบรมสัมมนาภายนอกองค์ กรโดยสถาบันที่ได้ รับความน่าเชื่ อถื อและมี
ประสบการณ์
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การกากับดูแลกิจการ
บริ ษัทมีนโยบายนาหลักการ การปฏิบตั ิตามข้ อพึงปฏิบตั ิที่ดี (Code of Best Practices) ใช้ เป็ นแนวทางในการ
ดาเนินงานของบริ ษัท โดยได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 4 / 2555 เมื่อวันที่ 12 มิถนุ ายน 2555
เพื่อประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัท และเพื่อเป็ นการเสริ มสร้ างความโปร่งใสในการดาเนินงาน ตลอดจนเพื่อเพิ่มความ
มีประสิทธิ ภาพของฝ่ ายบริ หารจัดการ อันจะทาให้ เกิ ดความเชื่ อมัน่ ขึน้ ในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย ซึ่ง
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังมีรายละเอียดดังนี ้
1)

สิทธิของผู้ถอื หุ้น

บริ ษัทได้ ตระหนักและให้ ความสาคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่กระทาการใด ๆ ที่เป็ นการละเมิดหรื อลิดรอนสิทธิ
ของผู้ถือหุ้น รวมถึงส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สทิ ธิของตน โดยสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของผู้ถือหุ้นได้ แก่ สิทธิในการซื ้อขายหรื อการโอนหุ้น
สิทธิในการได้ รับข่าวสารข้ อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในส่วนแบ่งกาไรของกิจการ สิทธิในการเลือกตังและถอดถอนกรร
้
รมการ และให้ ความเห็นชอบในการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีอิสระ สิทธิในการเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นเพื่อตัดสินใจในเรื่ องที่มีผลกระทบต่อบริ ษัท เช่น การจัดสรรเงิ นปั นผล การกาหนดหรื อการแก้ ไขข้ อบังคับและหนังสือ
บริ คณห์สนธิ การลดทุนหรื อเพิ่มทุน และการอนุมตั ิรายการพิเศษ เป็ นต้ น
นอกเหนือจากสิทธิพื ้นฐานต่าง ๆ ข้ างต้ นแล้ ว บริ ษัทมีนโยบายในการดาเนินการในเรื่ องต่าง ๆ ที่เป็ นการส่งเสริ ม และ
อานวยความสะดวกในการใช้ สทิ ธิของผู้ถือหุ้น ดังนี ้

จัดให้ มีการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ทุกปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือน นับจากวันสิ ้นสุดรอบบัญชีในแต่ละปี
พร้ อมทังจั
้ ดส่งหนังสือนัดประชุม และข้ อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบล่วงหน้ า
ก่อนวันประชุม 7 วัน และลงประกาศหนังสือพิมพ์แ จ้ งวันนัดประชุมล่วงหน้ าเป็ นเวลาติดต่อกัน 3 วันก่อนที่จะถึง
วันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบไปด้ วย

เผยแพร่ ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้ นล่วงหน้ าในเว็บไซต์ของบริ ษัท พร้ อมทังชี
้ ้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นใน
การเข้ าประชุมและสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ผ้ ถู ื อหุ้นไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง บริ ษัท จะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรื อบุคคลใดๆ เข้ าร่ วมประชุมแทนตนได้ เพื่อสนับสนุนการใช้ สิทธิ ออกเสียงของผู้ถือหุ้น โดยใช้
หนังสือมอบฉันทะแบบหนึง่ แบบใดที่บริ ษัทได้ จดั ส่งไปพร้ อมกับหนังสือนัดประชุม

ก่อนการประชุมเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ ข้ อซักถามได้ ลว่ งหน้ าก่อนวันประชุม
ผ่านอีเมล์แอดแดรสของนักลงทุนสัมพันธ์ หรื ออีเมล์แอดแดรสของเลขานุการคณะกรรมการบริ ษัท

ในการประชุม บริ ษัทจะจัดสรรเวลาให้ เหมาะสมและจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ หรื อ
ตังค
้ าถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ให้ ข้อมูลรายละเอียดในเรื่ อง
ดังกล่าวอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจอนุมตั ิทารายการใดๆ โดยในวาระที่ผ้ ถู ือหุ้นมีข้อสงสัย ข้ อซักถาม บริ ษัทจะ
จัด เตรี ย มบุค ลากรที่ มี ค วามรู้ ความเชี่ ย วชาญในแต่ ล ะสาขาเป็ นผู้ใ ห้ ค าตอบภายใต้ ค วามรั บ ผิ ดชอบของ
คณะกรรมการบริ ษัท

กรรมการทุกคนจะเข้ าร่วมประชุมเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถซักถามข้ อมูลรายละเอียดในเรื่ องต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องได้
2)

การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน

บริ ษัทมีนโยบายที่จะสร้ างความเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุม่ ด้ วยความเป็ นธรรม ทังผู
้ ้ ถือหุ้นที่เป็ นผู้บริ หาร
ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นต่างชาติ และผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย ดังนี ้
36

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน)







3)

การปฏิบตั ิและอานวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่าเทียมกัน และไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการจากัดหรื อ
ละเมิดหรื อลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
การกาหนดให้ สทิ ธิออกเสียงในที่ประชุมเป็ นไปตามจานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นถืออยู่โดยหนึง่ หุ้นมีสทิ ธิเท่ากับหนึง่ เสียง
การกาหนดให้ กรรมการอิสระเป็ นผู้มีหน้ าที่ดแู ลผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย โดยผู้ ถือหุ้นส่วนน้ อยสามารถเสนอแนะ แสดง
ความคิดเห็นหรื อข้ อร้ องเรี ยนไปยังกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะเป็ นผู้พิจารณาดาเนินการให้ เหมาะสมใน
แต่ละเรื่ อง เช่น หากเป็ นข้ อร้ องเรี ยน กรรมการอิสระจะดาเนินการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งและหาวิธีการเยียวยาที่
เหมาะสม หรื อกรณีเป็ นข้ อเสนอแนะที่กรรมการอิสระพิจารณาแล้ วมีความเห็นว่าเป็ นเรื่ องสาคัญที่มีผลต่อผู้มีสว่ น
ได้ เสียโดยรวม หรื อมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริ ษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่ องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณากาหนดเป็ นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดมาตรการป้องกันการใช้ ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่
เกี่ยวข้ องซึ่งรวมถึง กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างของกลุม่ บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูล (รวมทังคู
้ ่สมรส
และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) รวมถึงได้ กาหนดโทษเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัท หรื อ
การนาข้ อมูลของบริ ษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์ ส่วนตนไว้ แล้ วตามนโยบายการป้ องกันการนาข้ อมูลภายในไปใช้
ประโยชน์ รวมทังได้
้ ให้ ความรู้ ความเข้ าใจแก่คณะกรรมการของบริ ษัทและผู้บริ หาร ในหน้ าที่การรายงานการถือ
หลัก ทรั พ ย์ ต่อ สานัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์ และตลาดหลัก ทรั พ ย์ (กลต.) ตามมาตรา 59 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ.2535 รวมทังจะแจ้
้
งข่าวสารและข้ อกาหนดต่างๆ ของ
สานักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ แก่คณะกรรมการของบริ ษัท และผู้บริ หารตามที่ได้ รับ
แจ้ งจากทางหน่วยงานดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ

บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย

บริ ษัทได้ ตระหนักถึงสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ที่ เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท ทังผู
้ ้ มีสว่ นได้ สว่ นเสียภายใน ได้ แก่ ผู้ถือหุ้น
พนักงาน และผู้บริ หารของบริ ษัท หรื อผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียภายนอก ได้ แก่ คูแ่ ข่ง คูค่ ้ า ลูกค้ า เป็ นต้ น โดยบริ ษัทตระหนักดีว่าการ
สนับสนุนและรับฟั งข้ อคิดเห็น ตลอดจนการสร้ างสัมพันธ์อนั ดีกบั ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทุกกลุม่ จะเป็ นประโยชน์ในการดาเนินงาน
และพัฒนาให้ ธุรกิจของบริ ษัทมีการเติบโตและขยายตัวได้ ในอนาคต โดยบริ ษัทจะจัดให้ ให้ ทกุ กลุม่ มีสิทธิได้ รับการปฏิบัติอย่าง
เท่าเทียมกันและเป็ นธรรม รวมทังปฏิ
้ บตั ิตามข้ อกาหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้

ผู้ถือหุ้น : บริ ษัทจะเป็ นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดาเนินธุรกิจ โดยคานึงถึงการเจริ ญเติบโตของมูลค่าบริ ษัทใน
ระยะยาว รวมทังมี
้ ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน

พนักงาน : บริ ษัทตระหนักดีวา่ พนักงานเป็ นหนึง่ ในทรัพยากรหลักที่มีความสาคัญในการพัฒนาองค์กรให้ มีความ
เติบโต บริ ษัทจึงสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท รวมทัง้
ส่งเสริ มการทางานในลักษณะเป็ นทีมเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการทางาน และจัดให้ สภาพแวดล้ อมในการทางาน
มีความปลอดภัยต่อพนักงาน รวมทังปฏิ
้ บตั ิต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็ นธรรม โดยให้ ผลตอบแทนที่
เหมาะสม

คูค่ ้ า: ปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ าตามกรอบการค้ าที่สจุ ริ ตโดยยึดหลักการปฏิบตั ิตามสัญญาเงื่อนไขทางการค้ าและคามัน่ ทีใ่ ห้
ไว้ กบั คูค่ ้ าอย่างเคร่งครัด

คูแ่ ข่ง : ปฏิบตั ิต่อคู่แข่งอย่างมีจรรยาบรรณในเชิงธุรกิจตามกรอบกติกาแห่งการแข่งขันที่ดี โดยการหลีกเลี่ยงการ
แข่งขันด้ วยวิธีไม่สจุ ริ ต
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ลูกค้ า : บริ ษัทมีความมุ่งมัน่ ที่จะผลิตสินค้ าที่มีคุณภาพและให้ บริ การที่ดีแก่ลกู ค้ า โดยทาการค้ ากับลูกค้ าด้ วย
ความซื่อสัตย์และเป็ นธรรม

สังคม : บริ ษัทให้ ความสาคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมของชุมชนรอบๆ ที่ตงของส
ั้
านักงานบริ ษัท
ทังนี
้ ้บริ ษัทได้ กาหนดแนวทางที่ต้องปฏิบตั ิเพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียแต่ละกลุ่มไว้ อย่าง
ชัดเจนใน “จริ ยธรรมธุรกิจ” พร้ อมทังเผยแพร่
้
และรณรงค์ให้ คณะกรรมการบริ ษัท ฝ่ ายบริ หาร ตลอดจนผู้ปฏิบตั ิงาน ยึดถือเป็ น
หลักปฏิบตั ิในการดาเนินงาน และถือเป็ นภาระหน้ าที่ที่สาคัญของทุกคน


4)

การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส

บริ ษัทตระหนักดีถึงความสาคัญของการเผิดเผยข้ อมูลที่มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน และโปร่ งใส ทังรายงานข้
้
อมูลทาง
การเงินและข้ อมูลทัว่ ไปตามหลักเกณฑ์การเปิ ดเผยข้ อมูลและสารสนเทศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้ อมูลอื่นที่สาคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ ของบริ ษัท
ซึง่ มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีสว่ นได้ เสียของบริ ษัท
โดยบริ ษัทจะเผยแพรข้ อมูลสารสนเทศของบริ ษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการ
เผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมถึงเว็บไซต์ของบริ ษัท คือ www.eurekadesign.co.th
ในส่วนของงานด้ านผู้ลงทุนสัมพันธ์นนบริ
ั ้ ษัทยังไม่ได้ มีการจัดตังหน่
้ วยงานเฉพาะ อย่างไรก็ตามในเบื ้องต้ นบริ ษัทได้
มอบหมายให้ เลขานุการของบริ ษัททาหน้ าที่ติดต่อสือ่ สารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทัง้ นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ผ้ ้ ู
ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานดังกล่าวได้ ที่ คุณฐิ ญานันท์ ดีประสิทธิ์ปัญญา โทรศัพท์ 0 2192 3737 ต่อ 204
หรื อ ที่ E-mail address: ir@eurekadesign.co.th และสายตรงถึงนักลงทุนสัมพันธ์ที่ 092-623-3377
5)

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสร้ างของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่สามารถเอื ้อประโยชน์ได้ กบั บริ ษัท โดย
เป็ นผู้มีบทบาทสาคัญในการให้ ความเห็นชอบการวางนโยบายและแผนการดาเนินธุรกิจและมีการติด ตามผลการดาเนินงาน
เป็ นรายไตรมาส อีกทังยั
้ งให้ ความสาคัญกับระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเพื่อประโยชน์ของบริ ษัทและผู้
ถือหุ้นโดยรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการของบริ ษัทมีจานวน 9 ท่าน ประกอบด้ วย กรรมการที่เป็ นผู้บริ หารจานวน
4 ท่าน และกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการบริ ษัททังหมด
้
เพื่อทาหน้ าที่
ถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตลอดจนสอบทานการบริ หารงานของฝ่ ายบริ หารเพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อ
บริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการเพื่อช่วยในการกากับดูแลกิจการของบริ ษัท 2 ชุด คือคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริ หาร โดยบริ ษัทได้ มีการแบ่งแยกบทบาทหน้ าที่ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ หารที่มีต่อผู้ถือหุ้นไว้ อย่างชัดเจนเพื่อความเป็ นอิสระในการตัดสินใจและ
นาเสนอวิสยั ทัศน์ ดังรายละเอียดที่กล่าวไว้ แล้ วภายใต้ หวั ข้ อโครงสร้ างการจัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบทังสิ
้ ้น 3 ท่าน เพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่เฉพาะเรื่ องและเสนอเรื่ องให้ คณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณาหรื อรับทราบตามขอบเขตอานาจหน้ าที่ที่ได้ ระบุไว้
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คณะกรรมการบริ หาร
บริ ษัทมีคณะกรรมการบริ หารทังสิ
้ ้นจานวน 4 ท่าน เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานเป็ นไปด้ วยความคล่องตัวโดยมีขอบเขต
อานาจหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
นอกจากนี ้บริ ษัทมีนโยบายในการแบ่งแยกตาแหน่งประธานกรรมการบริ ษัทและกรรมการผู้จดั การให้ เป็ นคนละบุคคล
กัน เพื่อป้องกันมิให้ บุคคลใดมีอานาจโดยไม่จากัด โดยคณะกรรมการของบริ ษัทจะเป็ นผู้กาหนดอานาจหน้ าที่และคัดเลือก
บุคคลเพื่อเข้ าดารงตาแหน่งดังกล่าว
ทังนี
้ บ้ ริ ษัทมีเลขานุการคณะกรรมการบริ ษัทซึ่งทาหน้ าที่ให้ คาแนะนาด้ านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้ อง
ทราบและปฏิบตั ิหน้ าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทังประสานงานให้
้
มีการปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการ
ค่ าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษัทได้ รายงานค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการไว้ อย่างชัดเจนตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) โดยค่าตอบแทนดังกล่าวต้ องได้ รับการอนุมัติจากการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจาปี (Annual General Meeting (AGM) ทุกปี กรณีที่กรรมการของบริ ษัทได้ รับมอบหมายให้ มีหน้ าที่และความรับผิดชอบ
เพิ่มมากขึ ้น เช่น การเป็ นกรรมการตรวจสอบร่วมด้ วย เป็ นต้ น จะได้ รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้ าที่และความรับผิดชอบที่
ได้ รับมอบหมายเพิ่มมากขึ ้นด้ วย ซึง่ ต้ องพิจารณาตามความสามารถของบริ ษัทประกอบด้ วย
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นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร โดยนโยบายดังกล่าว
ได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 4 / 2555 เมื่อวันที่ 12 มิถนุ ายน 2555
โดยบริ ษัทได้ ตระหนักถึงความสาคัญของนโยบายกากับดูแลกิจการเนื่องจากเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของ
บริ ษัทและจะส่งเสริ มให้ บริ ษัทมีความมัน่ คงและเจริ ญเติบโตได้ อย่างยัง่ ยืนในระยะยาว สาหรับการกาหนดแนวทางในการ
ดาเนินงานนัน้ บริ ษัทให้ ความสาคัญเรื่ องการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการบริ ษัทจะมีการ
ประเมินความเพียงพอการควบคุมภายในร่วมกันเป็ นประจาทุกปี ตังแต่
้ ปี 2555 เป็ นต้ นไป เพื่อให้ บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามหลักการ
การกากับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทัง้ นี ค้ ณะกรรมการจะจัด ให้ มี การทบทวนนโยบายและการปฏิบัติ ต ามนโยบายดัง กล่าวเป็ นประจ านอกจากนี ้
ภายหลังจากที่ห้ นุ สามัญของบริ ษัท เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ แล้ ว บริ ษัทจะถือปฏิบตั ิตามกฎและ
ข้ อบังคับต่างๆ ตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กาหนด
จรรยาบรรณธุรกิจ
บริ ษัทได้ กาหนดหลักปฏิบตั ิเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ ายบริ หาร และพนักงาน เพื่อให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ อง
ยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามภารกิจของบริ ษัทด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต และเที่ยงธรรม ทังการปฏิ
้
บตั ิต่อผู้มีสว่ น
ได้ เสียทุกกลุม่ ทังนี
้ ้บริ ษัทได้ มีการประกาศและแจ้ งให้ พนักงานและผู้บริ หารทุกคนรับทราบและยึดปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าว
อย่างเคร่งครัด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ใน
การดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้ องทาเพื่อผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทเท่านัน้ และควรหลีกเลี่ยงการกระทาที่ก่อให้ เกิดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ โดยกาหนดให้ ผ้ ูที่มีส่วนเกี่ ยวข้ องหรื อเกี่ ยวโยงกับรายการที่พิจารณาต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททราบถึ ง
ความสัมพันธ์หรื อการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้ องไม่เข้ าร่ วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึง ไม่มีอานาจอนุมตั ิใน
ธุรกรรมนันๆ
้
คณะกรรมการตรวจสอบจะนาเสนอคณะกรรมการบริ ษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ ซึ่ง ได้ มี ก ารพิ จ ารณาความเหมาะสมอย่ างรอบคอบ รวมทัง้ บริ ษัท ได้ ปฏิ บัติต ามหลัก เกณฑ์ ข องตลาด
หลักทรั พย์ แห่งประเทศไทยอย่างเคร่ งครั ดในเรื่ องการกาหนดราคาและเงื่ อนไขต่างๆ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งด้ าน
ผลประโยชน์ให้ เสมือนทารายการกับบุคคลภายนอกและส่งรายงานตามระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
และจะได้ มีการเปิ ดเผยไว้ ในงบการเงิน รายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ด้ วย
รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทรั บผิดชอบต่อรายงานทางการเงิ นของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย รวมทัง้ สารสนเทศที่ปรากฏใน
รายงานประจาปี แบบแสดงรายการข้ อมูล และงบการเงินซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้สอบทานคุณภาพของรายงาน
ทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน และการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยนาเสนอโดยต่อ
คณะกรรมการบริ ษัททุกไตรมาส การจัดทางบการเงินดังกล่าวตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตจากสานักงาน กลต.
เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย และมีการเปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศที่สาคัญทังข้
้ อมูลทางการเงิน
และไม่ใช่การเงิน ดาเนินการบนพื ้นฐานความถูกต้ องครบถ้ วน สมเหตุสมผล เชื่อถือได้ และใช้ นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม
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การประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทจะจัดให้ มีการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษัทอย่างสม่าเสมออย่างน้ อยทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษ
เพิ่มเติมตามความจาเป็ นโดยกาหนดวาระการประชุมที่ชัดเจนล่วงหน้ า และมีวาระพิจารณาติ ดตามผลการดาเนินงานเป็ น
ประจา โดยในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัททุกครัง้ จะมีเลขานุการคณะกรรมการเป็ นผู้จดั ทาวาระต่างๆ ของการประชุมและ
ดาเนินการจัดส่งเอกสารการประชุมให้ คณะกรรมการบริ ษัทล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วันก่อนการประชุมเพื่อให้ กรรมการได้ มีเวลา
พิจารณาและศึกษาข้ อมูลอย่างเพียงพอ รวมถึงการบันทึกการประชุม และจัดส่งรายงานดังกล่าวให้ แก่กรรมการบริ ษัทเป็ น
รายบุคคลตามความเหมาะสม ตลอดจนจัดเก็บรายงานการประชุมกรรมการที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริ ษัทอย่าง
เป็ นระบบและพร้ อมให้ คณะกรรมการของบริ ษัทและผู้ที่เกี่ยวข้ องตรวจสอบได้
ในการพิจารณาเรื่ องต่างๆ ประธานกรรมการบริ ษัทซึ่งทาหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุมจะเปิ ดโอกาสให้ กรรมการ
แสดงความเห็นอย่างอิสระ ทังนี
้ ้ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทให้ ถือมติของเสียงข้ างมาก โดยกรรมการคนหนึง่ มี
เสียงหนึง่ เสียง กรรมการที่มีสว่ นได้ เสียจะไม่เข้ าร่ วมประชุม หรื องดออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ ทังนี
้ ้ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากัน
ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
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ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)
นโยบายภาพรวม
ตลอดระยะเวลาการดาเนินธุรกิจ บริ ษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) ตระหนักถึงบทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบ
ต่อการร่วมสร้ างสังคมส่วนรวมให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ประเทศชาติ และดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงหน้ าที่และความรับผิดชอบที่พงึ มี
เพื่อธารงไว้ ซงึ่ สังคมส่วนรวมทีด่ ตี ามปณิธารของผู้บริ หาร ทีม่ งุ่ มัน่ จะพัฒนาธุรกิจอย่างยัง่ ยืน โดยการพัฒนากระบวนการ เพื่อ
สร้ างและพัฒนาแนวความคิด ด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม จากภายในบริษัทฯ (CSR-in-process) ซึง่ หมายถึงการดาเนิน
ธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย ได้ แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน คูค่ ้ า ลูกค้ า คูแ่ ข่ง ชุมชนสังคมและสิง่ แวดล้ อม ตาม
กรอบการดาเนินงานด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม ของบริษัทฯ นอกจากนันได้
้ มีการจัดทากิจกรรม เพื่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม
(CSR-after-process) อย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน โดยได้ การกาหนด วิสยั ทัศน์ ที่สะท้ อนให้ เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
วิสัยทัศน์ "ช่วยประเทศไทยให้ สามารถแข่งขันกับชาติอื่นๆได้ โดยการเพิม่ ผลิตผลผ่านระบบอัตโนมัติ"
ผู้บริ หารและพนักงานทุกคนของบริ ษัทฯ ได้ ยดึ มัน่ ตามนโยบาย เรื่อง การกากับดูแลกิจการที่ดี และตระหนักถึงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในทุกระดับ ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ถึงการพัฒนาที่ยงั่ ยืน จึงได้ สง่ เสริ มให้ บริษัทฯ ดาเนินกิจกรรมที่เอื ้อประโยชน์ ต่อผู้มี
ส่วนได้ สว่ นเสีย และสังคมในมิตติ า่ งๆ ทีเ่ ป็ นรูปธรรม อย่างต่อเนื่อง
การดาเนินงานและการจัดทารายงาน
บริ ษัทฯ ส่งเสริ มให้ มีระบบบริ หารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่ งใส ตรวจสอบได้ โดยตระหนัก และให้ ความสาคัญใน
การปลูกฝั งจิตสานึกเรื่ องจริ ยธรรม ในการดาเนินธุรกิจ ด้ วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ การเป็ นตัวอย่างที่ดี มีความรับผิด ชอบ
ต่อสังคม รวมถึงความซือ่ สัตย์ บริ ษัทฯ ดาเนินงานด้ วยความโปร่งใส และคานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเป็ นหลักและจัดให้ มี
การถ่ายทอด ปลูกฝั งนโยบายดังกล่าว ให้ พนักงานรับทราบทัว่ ทังองค์
้ กร เริ่ มต้ นตังแต่
้ ระดับกรรมการบริ หาร ลงมาสูพ่ นักงาน
ระดับปฏิบตั ิการ
บริ ษัทฯ ดาเนินงานเพื่อให้ เป็ นไปตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และคานึงถึงผู้มีสว่ นได้ เสีย (นโยบายการ
ทางาน” และ “นโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ” ที่เว็บไซต์บริษัทฯ www.eurekadesign.co.th
ความมุง่ มัน่ อันแน่วแน่ในการผสาน 3 องค์ประกอบ ได้ แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้ อม เข้ าด้ วยกัน กลยุทธ์ด้าน
การเติบโตอย่างยัง่ ยืนเป็ นหนึง่ ในกลยุทธ์ที่สาคัญซึง่ เน้ นการเพิ่มประสิทธิผลของการดาเนินงาน ทบทวนการปฎิบตั งิ านและ
รับรองประสิทธิผลในการดาเนินงาน
กลยุทธ์ “Give & Grow = EUREKA Sustainability” การเติมโตอย่างยัง่ ยืน
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"Give & Grow = EUREKA Sustainability"
ผู้มีส่วนได้ เสีย

นโยบาย 2560

ช่ องทาง/การดาเนินการ

ผู้ถอื หุ้น : บริ ษัทจะเป็ นตัวแทนทีด่ ีของผู้
ถือหุ้นในการดาเนินธุรกิจ โดยคานึงถึงการ
เจริ ญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว
รวมทังมี
้ ระบบการควบคุมและตรวจสอบ
ภายใน

สร้ างความเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นทุก
ราย ทุกกลุม่ ด้ วยความเป็ นธรรม ทังผู
้ ้
ถือหุ้นที่เป็ นผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็ น
ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นต่างชาติ และผู้ถือ
หุ้นส่วนน้ อย

* ข้ อเสนอแนะ หรื อ ข้ อร้ องเรี ยน
EUREKA Whistleblower
* ประชุมผู้ถือหุ้น
* ประชุมนักวิเคราะห์

พนักงาน : บริ ษัทตระหนักดีวา่ พนักงาน
พัฒนาคุณภาพทีด่ ีให้ แก่พนักงานและ
เป็ นหนึง่ ในทรัพยากรหลักที่มคี วามสาคัญ ความผูกพันในองค์กร
ในการพัฒนาองค์กรให้ มีความเติบโต
บริ ษัทจึงสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพ
ของทรัพยากรบุคคลให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
ต่อบริ ษัท

* กิจกรรมผู้บริ หารพบพนักงาน
ประจาเดือน
* กิจกรรมของพนักงาน
* ข้ อพิพาททางแรงงาน
* ข้ อเสนอแนะ หรื อ ข้ อร้ องเรี ยน
EUREKA Whistleblower

คู่ค้า: ปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ าตามกรอบการค้ าที่
สุจริ ตโดยยึดหลักการปฏิบตั ิตามสัญญา
เงื่อนไขทางการค้ าและคามัน่ สัญญาที่ให้ ไว้
กับคูค่ ้ าอย่างเคร่งครัด

ประกอบกิจการด้ วยความสุจริ ต ไม่
เรี ยก รับ จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ ม่
สุจริ ต และ ร่วมมือในการพัฒนา
ขันตอนการท
้
างานเพื่อรับผิดชอบต่อ
สังคม

* การเยี่ยมเยียนคูค่ ้ า
* ข้ อเสนอแนะ หรื อ ข้ อร้ องเรี ยน
EUREKA Whistleblower
* ประชุมคูค่ ้ า
* ประเมิน คูค่ ้ า

ลูกค้ า : บริ ษัทมีความมุง่ มัน่ ที่จะผลิต
สินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพและให้ บริ การที่ดีแก่
ลูกค้ าโดยทาการค้ ากับลูกค้ าด้ วยความ
ซื่อสัตย์และเป็ นธรรม

ส่งมอบผลิตภัณฑ์ ที่มีคณ
ุ ภาพ
ทันเวลา มุง่ มัน่ พัฒนา อย่างต่อเนื่อง
เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้ แก่ลกู กค้ า

* ความพึงพอใจของลูกค้ า
* ข้ อเสนอแนะ หรื อ ข้ อร้ องเรี ยน
EUREKA Whistleblower
* มาตรฐานการผลิต

คู่แข่ ง : ปฏิบตั ิตอ่ คูแ่ ข่งอย่างมี
จรรยาบรรณในเชิงธุรกิจตามกรอบกติกา
แห่งการแข่งขันที่ดีโดยการหลีกเลีย่ งการ
แข่งขันด้ วยวิธีไม่สจุ ริ ต

ประกอบกิจการด้ วยความสุจริ ต ไม่เอา * ข้ อเสนอแนะ หรื อ ข้ อร้ องเรี ยน
เปรี ยบ ไม่ทาให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องเดือดร้ อน
EUREKA Whistleblower
* ข้ อตกลง

ชุมชน และ สังคม : บริ ษัทให้
ความสาคัญในการดูแลรักษา
สภาพแวดล้ อมของชุมชนรอบๆ ที่ตงของ
ั้
สานักงานบริ ษัท

อยูร่ ่วมกันกับชุมชน อย่างยัง่ ยืน ไม่ทา
ให้ ชมุ ชนรอบข้ างเดือดร้ อน
จ้ างแรงงานท้ องถิ่น

* กิจกรรมเยี่ยมชม บริษัท
* ข้ อเสนอแนะ หรื อ ข้ อร้ องเรี ยน
EUREKA Whistleblower
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การเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
ด้ วยความหลากหลายของกลุม่ ผู้มีสว่ นได้ เสียต่อการดาเนินธุรกิจ ยูเรกาฯ จึงใช้ เครื่ องมือที่แตกต่างและหลากหลายใน
การค้ นหา ความต้ องการ ความคาดหวังของผู้มีสว่ นได้ เสียแต่ละกลุม่ อาทิ การรับฟั งความคิดเห็น การสารวจความคิดเห็นผู้
มีสว่ นได้ เสีย การจัดประชุมร่วม แล้ วนาข้ อร้ องเรี ยน ข้ อเสนอแนะ ข้ อคิดเห็นต่าง ๆ มาใช้ เป็ นแนวทางในการปรับปรุงการ
ดาเนินงานและตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีสว่ นได้ เสีย ทุกกลุม่ อย่างเหมาะสมและต่อเนือ่ ง บนพื ้นฐานของการมีสว่ น
ร่วม และหลักบรรษัทภิบาลในการดาเนินธุรกิจ

การดาเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่ อความรั บผิดชอบต่ อสังคม
ในปี 2560 บริ ษัทฯ ดาเนินธุรกิจ อย่างไม่มีผลกระทบ ด้ านลบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่มี
กิจกรรมเพื่อประโยชน์ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม (CSR-after-process)
บริ ษัทฯ ได้ ทากิจกรรมเพื่อให้ พนักงานมีสว่ นร่วม อันก่อให้ เกิดเป็ นประโยชน์ แบ่งปั น และสนับสนุน กิจกรรมต่างๆ
เพื่อดาเนินการด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม ดังต่อไปนี ้
 กิจกรรมร่ วมบริจาคสิ่งของ
EUREKA พาน้ องอุน่ ยารักษาโรค โรงเรี ยนห้ วยคุ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

 กิจกรรมส่ งเสริมสุขภาพพนักงาน
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การควบคุมภายใน
1 การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในโดยคณะกรรมการบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบ
ทังสามท่
้
านเข้ าร่ วมประชุมด้ วย ได้ ทาการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจาปี 2560

ของ

บริ ษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย โดยการซักถามข้ อมูลจากฝ่ ายบริ หารและบริ ษัท มัลติพลัส ออดิท
แอนด์ คอนซัลติ ้ง จากัด ซึง่ ได้ รับการแต่งตังจากบริ
้
ษัทให้ ทาหน้ าที่เป็ นผู้ตรวจสอบภายใน สรุปได้ วา่ จากการประเมินระบบ
ควบคุมภายในของกลุม่ บริ ษัทในด้ านต่างๆ 5 ด้ าน คือ
1.
2.
3.
4.
5.

องค์กรและสภาพแวดล้ อม
การบริ หารความเสีย่ ง
การควบคุมการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หาร
ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้ อมูล
ระบบติดตาม

คณะกรรมการบริ ษัท มี ความเห็ นว่า ในสภาพปั จจุบันกลุ่มบริ ษัท มี ระบบการควบคุม ภายในที่ เ พีย งพอและ
สอดคล้ องกับแบบประเมินการควบคุมภายในของสานักงานคณะกรรมการ กลต. โดยเฉพาะในส่วนของการควบคุมภายใน
ที่เกี่ยวกับเรื่ องการทาธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หารและบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว (ตามข้ อ 3.3
ถึง 3.7 ของแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน) นัน้ กลุม่ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมและ
เพียงพอให้ การทารายการดังกล่าวมีความโปร่ งใส และเป็ นธรรม สาหรับการควบคุมภายในหัวข้ ออื่นของระบบควบคุม
ภายใน คณะกรรมการเห็นว่า ปั จจุบนั กลุม่ บริ ษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ
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นโยบายการดาเนินงานตรวจสอบภายใน
ปี 2556 จนถึง ปี 2560 บริ ษัทได้ ว่าจ้ างบริ ษัท มัลติพลัส ออดิท แอนด์ คอนซัลติ ้ง จากัด เพื่อปฏิบัติงาน
ตรวจสอบความเพี ย งพอและประสิท ธิ ผลของระบบควบคุม ภายในของบริ ษั ท เพื่ อ ให้ มั่น ใจตามควรแก่ เ หตุแ ละผล
(Reasonable Assurance) ว่าบริ ษัทมีการบริ หารการจัดการและการดาเนินงานภายใต้ หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและ
มีการควบคุมภายในและการบริ หารความเสีย่ งที่เพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนได้ ให้ ข้อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงระบบงานให้ มีความรัดกุมเพิ่มขึ ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส
บริ ษั ท บริ ษัท มัลติพลัส ออดิท แอนด์ คอนซัลติง้ จากัด ได้ ทาการประเมินความเสี่ยงและจัดทาแผนการ
ตรวจสอบภายในรายปี ดาเนินการตรวจสอบ ให้ ข้อเสนอแนะ และติดตามผลการปรับปรุงระบบเป็ นประจาทุกไตรมาสและ
รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใช้ เป็ นประโยชน์ในการกากับดูแลกิจการตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด โดย
รายงานผลการตรวจสอบภายฉบับล่าสุดได้ สรุปผลการประเมินระบบควบคุมภายในของกลุม่ บริ ษัทในด้ านต่างๆ ดังนี ้
ระดับองค์กร
o แผนกลยุทธ์ และการควบคุมติดตาม
o การมอบหมายอานาจดาเนินการ
o รายการที่เกี่ยวข้ องกัน
 ระดับกิจกรรม
o ระบบการขายและรับชาระหนี ้
o ระบบซื ้อ
o ระบบการบริ หารสินค้ าคงเหลือ
o ระบบการผลิต
o ระบบเงินสดย่อย
o ระบบควบคุมสินทรัพย์ถาวร
o ระบบเงินเดือนและบริ หารงานบุคคล
o ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายงานผลการตรวจสอบฉบับลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 มีประเด็นข้ อตรวจพบและข้ อเสนอแนะที่สาคัญ


โดยสรุปได้ ดงั นี ้
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สภาพแวดล้ อมการควบคุม (Control Environment)
ประเด็นที่สอบทาน
สรุ ปผลการประเมิน
1. องค์ กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่ าของความ ใช่ บริ ษัท ได้ ปฏิบตั ิตามนโยบายต่างๆดังนี ้
ซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม
- นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี ได้ รับความเห็นชอบจาก
1.1 คณะกรรมการและผู้บริ หารกาหนดแนวทาง และมี คณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 12 มิถนุ ายน 2555
และได้ ทบทวนจรรยาบรรณในการทางาน เพื่อความเหมาะสม
การปฏิบตั ิที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและการรักษา
และประกาศใช้ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558
จรรยาบรรณในการดาเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง
- นโยบายการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ มีการประกาศใช้ ในวันที่
1.1.1 การปฏิบตั ิหน้ าที่ประจาวัน และการ
13 พฤษภาคม 2558
ตัดสินใจในเรื่ องต่าง ๆ
นอกจากนี ้ยังมีเผยแพร่ ไว้ ในเวปไซต์ของบริ ษัท
www.eurekadesign.co.th
1.1.2 การปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ า ลูกค้ า และ
ใช่ บริ ษัทมีการปฎิบตั ิตอ่ คูค่ ้ าลูกค้ า และบุคคลภายนอก โดย
บุคคลภายนอก
กาหนดไว้ ใน คูม่ ือจรรยาบรรณธุรกิจ(code of conduct) ข้ อพึง
ปฏิบตั ิที่ดีตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสีย ซึง่ จัดให้ มีการสื่อสารกับพนักงานใน
ทุกๆปี รวมถึงได้ มีการปรับปรุ งเนื ้อหาให้ เหมาะสมและประกาศใช้
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559
1.2 มีข้อกาหนดที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ ผ้ บู ริ หาร
ใช่ มีการกาหนดไว้ ในคูม่ ือจรรยาบรรณธุรกิจ (code of
และพนักงานปฏิบตั หิ น้ าที่ด้วยความซื่อตรงและรักษา conduct) ข้ อพึงปฏิบตั ิที่ดีในการปฏิบตั ิงาน สาหรับ
จรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง
คณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และผู้ปฏิบตั ิงานในฝ่ ายต่างๆ
1.2.1 มีข้อกาหนดเกี่ยวกับจริ ยธรรม (code of ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559
conduct) สาหรับผู้บริ หารและพนักงาน ที่เหมาะสม
1.2.2 มีข้อกาหนดห้ ามผู้บริ หารและพนักงาน
ใช่ บริ ษัทมีข้อกาหนดไว้ ใน ข้ อบังคับของบริ ษัท หมวดที่ 8 หน้ าที่
ปฏิบตั ิตนในลักษณะที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทาง วินยั และโทษทางวินยั ของพนักงาน ข้ อที่ 8.7
ผลประโยชน์กบั กิจการ ซึง่ รวมถึงการห้ ามคอร์ รัปชัน 8.14,8.21,8.20,8.27,8.28,8.32,8.33,8.37,8.39,8.49
อันทาให้ เกิดความเสียหายต่อองค์กร
ประกาศใช้ ณ วัน 28 สิงหาคม 2552
1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่ าฝื น
ข้ อกาหนดข้ างต้ น

ใช่ บริ ษัทมีข้อกาหนดไว้ ใน ข้ อบังคับของบริ ษัท หมวดที่ 9 การ
ลงโทษทางวินยั ข้ อที่ ประกาศใช้ ณ วัน 28 สิงหาคม 2552
นอกจากนี ้ยังมีกาหนดไว้ ในประกาศที่ 35/2559 เรื่ องบทลงโทษ
(แก้ ไขครัง้ ที่ 3)
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ประเด็นที่สอบทาน
1.2.4 มีการสื่อสารข้ อกาหนดและบทลงโทษ
ข้ างต้ นให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานทุกคนรับทราบ เช่น
รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้ พนักงานลง
นามรับทราบข้ อกาหนดและบทลงโทษเป็ นประจาทุก
ปี รวมทังมี
้ การเผยแพร่ code of conduct ให้ แก่
พนักงานและบุคคลภายนอกได้ รับทราบ
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิ
ตาม Code of Conduct
1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในหรื อหน่วยงานกากับดูแลการปฏิบตั ิ
(compliance unit)
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริ หารและ
พนักงาน

1.3.3 การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็ นอิสระ
จากภายนอกองค์กร
1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบตั ิ
ตามข้ อกาหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษา
จรรยาบรรณ
1.4.1 มีกระบวนการที่ทาให้ สามารถตรวจพบ
การฝ่ าฝื นได้ ภายในเวลาที่เหมาะสม
1.4.2 มีกระบวนการที่ทาให้ สามารถลงโทษหรื อ
จัดการกับการฝ่ าฝื นได้ อย่างเหมาะสม และภายใน
เวลาอันควร
1.4.3 มีการแก้ ไขการกระทาที่ขดั ต่อหลักความ
ซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และ
ภายในเวลาอันควร

สรุ ปผลการประเมิน
ใช่ บริ ษัทมีการทบทวนเรื่ องจรรยาบรรณในการทางาน และจัดทา
เป็ นประกาศที่ 23/2558 เรื่ องจรรยาบรรณในการทางาน (Code
of Conducts) เพื่อแจ้ งให้ พนักงานทุกคนได้ รับทราบโดยการติด
บอร์ ด ส่งอีเมลล์ นอกจากนี ้ยังมีการเผยแพร่ ทาง website ของ
บริ ษัท
ใช่ บริ ษัท มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน จากภายนอก โดยบริ ษัท
มัลติพลัส ออดิท แอนด์ คอนซัลติ ้ง จากัด ทาหน้ าที่ตรวจสอบ/
ประเมิน/ติดตามกระบวนการปฏิบตั ิงานของบริ ษัท (ตามแผนการ
ตรวจสอบที่กาหนดไว้ ) โดยได้ รายงานสรุ ปผลการตรวจสอบต่อ
ฝ่ ายบริ หารเพื่อหาแนวทางการป้องกันและแก้ ไขข้ อสังเกตุที่ตรวจ
พบ
ใช่ บริ ษัทมีจดั ทาเป็ นแผนงานในการทางาน (Code of
conducts) โดยมีการจัดทารายงานพนักงานรับทราบและร่ วมมือ
ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณในการทางาน ในไตรมาสหนึง่ ประจาปี
2559
ใช่ บริ ษัทมีการว่าจ้ างผู้ตรวจสอบภายใน ซึง่ เป็ นบริ ษัทภายนอก
ในการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริ ษัท
ใช่ บริ ษัทมีการประเมินความเพียงพอการควบคุมภายในปี ละ 1
ครัง้ โดยผู้ตรวจสอบภายในที่เป็ นหน่วยงานอิสระจากภายนอก
องค์กร

ใช่ บริ ษัท มีกระบวนการที่ทาให้ สามารถลงโทษหรื อจัดการกับ
การฝ่ าฝื นโดยปกติบริ ษัท มีการแก้ ไขในทันที ซึง่ อ้ างอิงจาก
ประกาศที่ 35-2559 เรื่ องบทลงโทษ (แก้ ไขครัง้ ที่ 3)
ใช่ บริ ษัทมีการแก้ ไขการกระทาที่ขดั ต่อหลักความซื่อตรงและการ
รักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควรตาม
ระเบียบบริ ษัท และมีผ้ ตู รวจสอบภายในรับผิดชอบตรวจสอบ
และรายงาน อย่างไรก็ตามไม่พบการกระทาที่ขดั ต่อหลักความ
ซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ
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2. คณะกรรมการมีความเป็ นอิสระจากฝ่ าย
บริหาร และทาหน้ าที่กากับดูแล (Oversight) และ
พัฒนาการดาเนินการด้ านการควบคุมภายใน
2.1 มีการกาหนดบทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการ
แยกจากฝ่ ายบริ หาร โดยได้ สงวนสิทธิ์อานาจเฉพาะ
ของคณะกรรมการบริ ษัทไว้ อย่างชัดเจน
2.2 คณะกรรมการบริ ษัทกากับดูแลให้ มีการกาหนด
เป้าหมายการดาเนินธุรกิจที่ชดั เจนและวัดผลได้ เพื่อ
เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารและ
พนักงาน
2.3 คณะกรรมการบริ ษัทกากับดูแลให้ บริ ษัทกาหนด
บทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการและผู้บริ หารให้
ถูกต้ องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึง่ ครอบคลุมบทบาทที่
สาคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้
ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทาง
การเงิน

2.4 คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้มีความรู้ เกี่ยวกับธุรกิจ
ของบริ ษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็ นประโยชน์ตอ่
บริ ษัท หรื อสามารถขอคาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญใน
เรื่ องนันๆได้
้
2.5 คณะกรรมการของบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการ
อิสระที่มีความรู้ ความสามารถน่าเชื่อถือ และมีความ
เป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างแท้ จริ ง เช่น ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท ไม่มีความสัมพันธ์
อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ ดลุ ยพินิจและปฏิบตั ิ
หน้ าที่อย่างเป็ นอิสระ ในจานวนที่เหมาะสมเพียงพอ

สรุ ปผลการประเมิน
ใช่ บริ ษัทมีการกาหนดบทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการแยกจาก
ฝ่ ายบริ หาร และพัฒนาการดาเนินการด้ านการควบคุมภายใน
โดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ อ้ างอิงได้ จาก รายงาน
ประจาปี หัวข้ อโครงสร้ างการจัดการ

ใช่ บริ ษัทมีการกากับดูแลให้ มกี ารกาหนดเป้าหมายการดาเนิน
ธุรกิจที่ชดั เจนและวัดผลได้ จากรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท เพื่อพิจารณาผลการดาเนินงานของบริ ษัท
และมีการจัดทา Action Plan ให้ สอดคล้ องกับเป้าหมาย
แผนงาน และงบลงทุน
ใช่ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 3 / 2555 ซึง่ ประชุม
กันเมื่อ 30 พฤษภาคม 2555 ได้ มีการกาหนดขอบเขตอานาจ
หน้ าที่ คณะกรรมการบริ ษัทกากับดูแลให้ บริ ษัทกาหนดบทบาท
หน้ าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริ ษัทให้ ดาเนินการตาม
กฎหมาย และกาหนดให้ คณะกรรมการแต่ละชุดต้ องรายงานการ
ดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อเป็ นการกากับดูและให้ มี
การปฎิบตั ิตาม สาหรับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และ
ผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน กรรมการบริ ษัทกากับดูแล
ผ่านทางคณะกรรมการตรวจสอบ
ใช่ คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้มีความเชี่ยวชาญที่เป็ นประโยชน์
ต่อบริ ษัท ซึง่ อ้ างอิงได้ จากหนังสือรับรองประวัติกรรมการบริ ษัท
(F24-2)
ใช่ บริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการอิ
้
สระที่มีความรู้ ความสามารถ
น่าเชื่อถือ และมีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้ าที่ ซึง่ อ้ างอิงได้
จาก หนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบ(F24-2)
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2.6 คณะกรรมการบริ ษัทกากับดูแลการพัฒนาและ
ปฏิบตั ิเรื่ องการควบคุมภายใน ในองค์กร ซึง่
ครอบคลุมทังการสร้
้
างสภาพแวดล้ อมการควบคุม
การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้ อมูล
และการสื่อสาร และการติดตาม

3. ฝ่ ายบริหารได้ จัดให้ มีโครงสร้ างสายการ
รายงาน การกาหนดอานาจในการสั่งการและ
ความรั บผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้ องค์ กรบรรลุ
วัตถุประสงค์ ภายใต้ การกากับดูแล (oversight)
ของคณะกรรมการ
3.1 ผู้บริ หารระดับสูงกาหนดโครงสร้ างองค์กรที่
สนับสนุนการบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริ ษัท โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมทังทางธุ
้
รกิจและกฎหมาย
รวมถึงการจัดให้ มีการควบคุมภายในอย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้ าที่ในส่วนงานที่สาคัญ
ซึง่ ทาให้ เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีงาน
ตรวจสอบภายในที่ขึ ้นตรงกับกรรมการตรวจสอบ และ
มีสายการรายงานที่ชดั เจน เป็ นต้ น

สรุ ปผลการประเมิน
ใช่ คณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบ
ทาหน้ าที่กากับดูแลการพัฒนาและปฏิบตั ิเรื่ องการควบคุมภายใน
ในองค์กร ซึง่ ครอบคลุมทังการสร้
้
างสภาพแวดล้ อมการควบคุม
การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้ อมูลและการ
สื่อสาร และการติดตาม โดยได้ ระบุไว้ ใน รายงานประจาปี ในส่วน
โครงสร้ างการจัดการ ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ใช่ บริ ษัทได้ มีการจัดผังองค์กรที่มีการแบ่งแยกหน้ าที่ชดั เจนและ
ผู้ตรวจสอบภายในได้ มีการรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ คานึงถึงความ
เหมาะสมทังทางธุ
้
รกิจและกฎหมาย โดยพิจารณาการแบ่งแยก
หน้ าที่ในส่วนงานที่สาคัญ ซึง่ ทาให้ เกิดการตรวจสอบถ่วงดุล
ระหว่างกัน

3.2 ผู้บริ หารระดับสูงกาหนดสายการรายงานในบริ ษัท ใช่ บริ ษัท มีการกาหนดสายการรายงานโดยคานึงถึงอานาจ
โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอานาจหน้ าที่ หน้ าที่ของงานแต่ละด้ าน และตาแหน่งงานต่างๆตามสายบังคับ
ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้ อมูล
บัญชา จึงมีการกาหนดระดับของพนักงานและจัดทา Job
Description ของทุกตาแหน่งงานไว้ และจัดผังโครงสร้ างองค์กรที่
ชัดเจน เพื่อจะเป็ นประโยชน์ในการกากับดูแล และให้ มีการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
3.3 มีการกาหนด มอบหมาย และจากัดอานาจหน้ าที่ ใช่ บริ ษัทมีการกาหนด มอบหมาย และจากัดอานาจหน้ าที่และ
และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่าง
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทผู้บริ หารระดับสูง
คณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หารระดับสูง ผู้บริ หาร และ ผู้บริ หาร และพนักงานได้ ระบุไว้ ใน ระเบียบ ว่าด้ วยการกากับดูแล
พนักงาน
กิจการที่ดี หมวด 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ข้ อ 3
บทบาทหน้ าที่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
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สรุ ปผลการประเมิน
4. องค์ กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและ ใช่ บริ ษัทมีระเบียบโดยรวมในการบริ หารงานบุคคล ซึง่ ได้ ใช้
รั กษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ
แนวทางปฏิบตั ิงานไว้ ในข้ อบังคับการทางาน หมวดที่ 2 การ
ว่าจ้ าง และได้ จดั ทาประกาศที่เป็ นแรงจูงใจให้ กบั พนักงาน
4.1 บริ ษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบตั ิเพื่อจัดหา พัฒนา
และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ และความสามารถที่เหมาะสม ดังนี ้
- Incentive Sale
และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบตั ินนั ้
- หลักเกณฑ์การปรับเงินเดือนประจาปี 2559 และการ
อย่างสม่าเสมอ
จ่ายเงินช่วยเหลือสาหรับความทุ่มเทประจาปี 2558
- ระบบจ่ายค่าตอบแทนความทุ่มเทในการขาย (Incentive
For Sales)
- การจ่ายค่าเบี ้ยเลี ้ยง สาหรับกรณีไปปฏิบตั ิงานค้ างคืน
ต่างจังหวัด
- ค่าทักษะด้ านภาษาอังกฤษ
- สวัสดิการทางเลือก
4.2 บริ ษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การให้
แรงจูงใจหรื อรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบตั ิงานดี และ
การจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง
การสื่อสารกระบวนการเหล่านี ้ให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงาน
ทราบ
4.3 บริ ษัทมีกระบวนการแก้ ไขปั ญหาหรื อเตรี ยมพร้ อม
สาหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้ และความสามารถที่
เหมาะสมอย่างทันเวลา

4.4 บริ ษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริ หาร
และพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบที่ปรึกษา
(mentoring) และการฝึ กอบรม

ใช่ บริ ษัท มีบนั ทึกภายใน เรื่ อง ระเบียบปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับ
กระบวนการประเมินผลงานและหลักเกณฑ์ในการให้
แรงจูงใจที่สอดคล้ องกับแบบประเมินผล ซึงมีการแบ่งเป็ น 6
ระดับดังนี ้ คือ A,B,C,D,E, และ F ตามลาดับ โดยมีผลบังคับ
ใช้ วันที่ 28 มกราคม 2559
ใช่ บริ ษัทมีกระบวนการแก้ ไขปั ญหาหรื อเตรี ยมพร้ อมสาหรับ
การขาดบุคลากรที่มีความรู้ และความสามารถที่เหมาะสม
อย่างทันเวลาตาม ข้ อบังคับการทางาน หมวด 2 การว่าจ้ าง
และได้ จดั ทาประกาศที่ 23/2559 เรื่ องแต่งตังคณะกรรมการ
้
สวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ทาหน้ าที่ปรึกษาปั ญหาที่
ควรแก้ ไขหารื อ หาข้ อมูลความต้ องการของพนักงานใน
สวัสดิการเรื่ องต่างๆ เป็ นต้ น ซึง่ ประกาศ ณ วันที่ 27
พฤษภาคม 2559
ใช่ บริ ษัทฯได้ กาหนดคูม่ ือปฏิบตั ิงานของฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
ซึง่ ครอบคลุมถึงเรื่ องการสรรหาและการฝึ กอบรมแล้ ว
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4.5 บริ ษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตาแหน่ง
(succession plan) ที่สาคัญ

สรุ ปผลการประเมิน
ใช่ บริ ษัท ได้ มีนโยบายและระเบียบการทดแทนตาแหน่ง
(Succession Plan) มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 มีนาคม
2559 เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมทางด้ านบุคลากรใน
ระดับสูงและในระดับรองๆลงไป
5. องค์ กรกาหนดให้ บุคลากรมีหน้ าที่และความ
ใช่ บริ ษัทมีการสื่อสารเชิงบังคับไปยังบุคลากรทุกระดับทังใน
้
รั บผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้ บรรลุตาม
ระดับบริ หาร และระดับปฎิบตั งิ าน โดยการจัดทาคูม่ ือการ
วัตถุประสงค์ ขององค์ กร
ปฎิบตั ิงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายใน โดยประกาศเป็ นนโยบายในการปฎิบตั ิงาน
5.1 คณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารมีกระบวนการและ
การสื่อสารเชิงบังคับให้ บคุ ลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อ ของบริ ษัท
การควบคุมภายใน และจัดให้ มีการปรับปรุ งแก้ ไข
กระบวนการปฏิบตั ิ ในกรณีที่จาเป็ น
5.2 คณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารกาหนดตัวชี ้วัดผลการ
ปฏิบตั ิงาน การสร้ างแรงจูงใจ และการให้ รางวัล ที่เหมาะสม
โดยพิจารณาทังเรื
้ ่ องการปฏิบตั ิตาม Code of Conduct
และวัตถุประสงค์ในระยะสันและระยะยาวของบริ
้
ษัท

ใช่ บริ ษัทมีกาหนดหัวข้ อในแบบประเมินผลงานประจาปี ที่
เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ / ความขยันหมัน่ เพียร /
ความซื่อตรง และการรักษาระเบียบวินยั / ข้ อบังคับ สุขภาพ
ร่ างกาย และความประพฤติ ซึง่ ใช้ เป็ นตัวชี ้วัดผลการ
ปฏิบตั ิงานนอกจากนี ้บริ ษัทมีการกาหนดแนวทางในการให้
แรงจูงใจหรื อรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบตั ิงานดี รวมถึง
มีระกาศ เรื่ องหลักเกณฑ์การปรับเงินเดือนประจาปี 2559
และการช่วยเหลือสาหรับความทุ่มเทประจาปี 2558
5.3 คณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารประเมินแรงจูงใจและ ใช่ บริ ษัทมีกาหนดหัวข้ อในแบบประเมินผลงานประจาปี ที่
การให้ รางวัลอย่างต่อเนื่องโดยเน้ นให้ สามารถเชื่อมโยงกับ เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ / ความขยันหมัน่ เพียร /
ความสาเร็ จของหน้ าที่ในการปฏิบตั ิตามการควบคุมภายใน ความซื่อตรง และการรักษาระเบียบวินยั / ข้ อบังคับ สุขภาพ
ด้ วย
ร่ างกาย และความประพฤติ ซึง่ ใช้ เป็ นตัวชี ้วัดผลการ
ปฏิบตั ิงานนอกจากนี ้บริ ษัทมีการกาหนดแนวทางในการให้
แรงจูงใจหรื อรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบตั ิงานดี มีการ
จัดทาบันทึกภายใน เรื่ องระเบียบปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับ
กระบวนการประเมินและหลักเกณฑ์ในการให้ แรงจูงใจที่
สอดคล้ องกับแบบประเมินผล
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5.4 คณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารได้ พิจารณาไม่ให้ มี
การสร้ างแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบตั หิ น้ าที่ของ
บุคลากรแต่ละคน

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
ประเด็นที่สอบทาน
6. องค์ กรกาหนดวัตถุประสงค์ ไว้ อย่ างชัดเจนเพียงพอ
เพื่อให้ สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่ าง ๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ ขององค์ กร
6.1 บริ ษัทสามารถปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
โดยทัว่ ไป และเหมาะสมกับธุรกิจในขณะนัน้ โดยแสดงได้ วา่
รายการในรายงานทางการเงินมีตวั ตนจริ ง ครบถ้ วนแสดงถึง
สิทธิหรื อภาระผูกพันของบริ ษัทได้ ถกู ต้ อง มีมลู ค่าเหมาะสม
และเปิ ดเผยข้ อมูลครบถ้ วน ถูกต้ อง
6.2 บริ ษัทกาหนดสาระสาคัญของรายการทางการเงิน โดย
พิจารณาถึงปั จจัยที่สาคัญ เช่น ผู้ใช้ รายงานทางการเงิน
ขนาดของรายการ แนวโน้ มของธุรกิจ

6.3 รายงานทางการเงินของบริ ษัทสะท้ อนถึงกิจกรรมการ
ดาเนินงานของบริ ษัทอย่างแท้ จริ ง

สรุ ปผลการประเมิน
ใช่ บริ ษัทมีกาหนด Job Description แต่ละบุคคลให้ มีความ
เหมาะสม นอกจากนี ้บริ ษัทมีการกาหนดแนวทางในการให้
แรงจูงใจหรื อรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบตั ิงานดี ตาม
บันทึกภายใน เรื่ องระเบียบปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับกระบวนการ
ประเมินและหลักเกณฑ์ในการให้ แรงจูงใจที่สอดคล้ องกับแบบ
ประเมินผล

สรุ ปผลการประเมิน
ใช่ บริ ษัทสามารถปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองโดยทัว่ ไป และเหมาะสมกับธุรกิจ อย่างไรก็ตาม
ไม่พบรายงานข้ อเท็จจริ งที่เป็ นสาระสาคัญที่แสดงให้
เห็นถึงการไม่ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
ทัว่ ไปจากรายงานผู้สอบบัญชี

ใช่ บริ ษัทคานึงถึงสาระสาคัญของรายการทางการเงิน
โดยได้ กาหนดให้ การจัดทารายงานทางการเงินมีความ
สอดคล้ องกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง ทังในด้
้ าน
มาตรฐานการบัญชี การปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ของกลต.
และตลาดหลักทรัพย์ในการเปิ ดเผยข้ อมูลทางการเงิน
ตามขนาดของรายการ พร้ อมทังทบทวนแนวโน้
้
มการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจซึง่ นาไปสูก่ ารปรับปรุ งและ
เปลี่ยนแปลงรายงานทางการเงินอย่างสม่าเสมอ
ใช่ รายงานทางการเงินของบริ ษัทได้ รับการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีที่ได้ รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. โดย
ไม่พบประเด็นอื่นจากรายงานผู้สอบบัญชี และผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ เห็นได้ วา่
สะท้ อนการดาเนินงานของบริ ษัทแล้ ว
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6.4 คณะกรรมการหรื อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
อนุมตั ิและสื่อสารนโยบาย บริ หารความเสี่ยงให้ ผ้ บู ริ หารและ
พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบตั ิ จนเป็ นส่วนหนึง่ ของ
วัฒนธรรมขององค์กร
7. องค์ กรระบุและวิเคราะห์ ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจ
กระทบต่ อการบรรลุวัตถุประสงค์ ไว้ อย่ างครอบคลุมทั่ว
ทัง้ องค์ กร

สรุ ปผลการประเมิน
ใช่ คณะกรรมการบริ ษัท ปฏิบตั ิหน้ าที่ในการอนุมตั ิและ
สื่อสารนโยบายบริ หารความเสี่ยงให้ ผ้ บู ริ หารและ
พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบตั ิ โดยอ้ างอิงจาก
รายงานประจาปี
ใช่ บริ ษัทมีการระบุความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจาก
ปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอกองค์กรเป็ นลายลักษณ์
อักษร โดยอ้ างอิงจากรายงานประจาปี

7.1 บริ ษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึง่ อาจมีผลกระทบต่อ
การดาเนินธุรกิจทังระดั
้ บองค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ ายงาน และ
หน้ าที่งานต่าง ๆ
7.2 บริ ษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทัง้
ปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอกองค์กร ซึง่ รวมถึงความเสี่ยง
ด้ านกลยุทธ์ การดาเนินงาน การรายงานการปฏิบตั ิตาม
กฎเกณฑ์ และด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.3 ผู้บริ หารทุกระดับมีสว่ นร่ วมในการบริ หารความเสี่ยง

7.4 บริ ษัทได้ ประเมินความสาคัญของความเสี่ยง โดย
พิจารณาทังโอกาสเกิ
้
ดเหตุการณ์ และผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ ้น
7.5 บริ ษัทมีมาตรการและแผนปฏิบตั ิงานเพื่อจัดการความ
เสี่ยง โดยอาจเป็ นการยอมรับความเสี่ยงนัน้ (acceptance)
การลดความเสี่ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
(avoidance) หรื อการร่ วมรับความเสี่ยง (sharing)

ใช่ บริ ษัทได้ มีการปรับโครงสร้ างกลุม่ บริ ษัทเพื่อให้ เกิด
ความคล่องตัวในการพิจารณาการขยายการลงทุนใน
ธุรกิจอื่นๆ ในอนาคต และการบริ หารจัดการเงินลงทุนใน
บริ ษัทย่อย
ใช่ บริ ษัทได้ มีการปรับโครงสร้ างกลุม่ บริ ษัท เริ่ มโดยการ
แบ่งกิจกรรมทางธุรกิจออกเป็ น 3 ประเภท
- กิจกรรมด้ านการออกแบบและขาย
- กิจกรรมด้ านการผลิต (รวมถึงการจัดซื ้อจัดจ้ าง)
- กิจกรรมสนับสนุนธุรกิจ
ใช่ บริ ษัทได้ มีการปรับโครงสร้ างกลุม่ บริ ษัทเพื่อให้ เกิด
ความคล่องตัวในการพิจารณาการขยายการลงทุนใน
ธุรกิจอื่นๆ ในอนาคต และการบริ หารจัดการเงินลงทุนใน
บริ ษัทย่อย
ใช่ บริ ษัทได้ มีการปรับโครงสร้ างกลุม่ บริ ษัท เพื่อช้ สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี ของบริ ษัท Eureka Automation ให้ ได้
ประโยชน์สงู สุด เนื่องจากบริ ษัท Eureka Automation
ได้ รับบัตรส่งเสริ มใหม่จาก BOI เริ่ มตังแต่
้ ปี 2560 –
2567 ซึง่ สาหรับ
สิทธิประโยชน์ทางภาษี ของบริ ษัท Eureka Design PLC
จะหมดลงในปี 2561
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สรุ ปผลการประเมิน
8. องค์ กรได้ พจิ ารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริ ต ใน ใช่ บริ ษัทมีการประกาศนโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่
การประเมินความเสี่ยง ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ ของ โดยมีการกาหนด ห้ ามคณะกรรมการ ผู้บริ หาร และ
องค์ กร
พนักงานของยูเรกา ดาเนินการยอมรับการคอร์ รัปชัน่ ใน
ทุกรู ปแบบทังทางตรงหรื
้
อทางอ้ อม โดยครอบคลุมถึง
8.1 บริ ษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริ ตขึ ้น โดย
ธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานี่เกี่ยวข้ อง และมีการ
ครอบคลุมการทุจริ ตแบบต่างๆ เช่น การจัดทารายงาน
ทางการเงินเท็จ การทาให้ สญ
ู เสียทรัพย์สนิ การคอร์ รัปชัน สอบทานการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ นี ้
อย่างสม่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบตั ิ และ
การที่ผ้ บู ริ หารสามารถฝ่ าฝื นระบบควบคุมภายใน
ข้ อกาหนดในการดาเนินการเพื่อให้ สอดคล้ องกับการ
(management override of internal controls) การ
เปลี่ยนแปลงข้ อมูลในรายงานที่สาคัญ การได้ มาหรื อใช้ เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบข้ อบังคับ และ
ข้ อกาหนดหฎหมาย ที่ชดั เจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และ
ไปซึง่ ทรัพย์สินโดยไม่ถกู ต้ อง เป็ นต้ น
แจ้ งให้ พนักงานรับทราบ โดยยึดเป็ นหลักการในการ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษัท โดยมีการประกาศวันที่ 13
พฤษภาคม 2558
8.2 บริ ษัทได้ ทบทวนเป้าหมายการปฏิบตั ิงานอย่าง
ใช่ บริ ษัทได้ ทบทวนเป้าหมายการปฏิบตั ิงานอย่าง
รอบคอบ โดยพิจารณาความเป็ นไปได้ ของเป้าหมายที่
รอบคอบ โดยพิจารณาความเป็ นไปได้ ของเป้าหมายที่
กาหนดแล้ ว รวมทังได้
้ พิจารณาความสมเหตุสมผลของ กาหนด ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
การให้ สิ่งจูงใจหรื อผลตอบแทนแก่พนักงานแล้ วด้ วยว่า ไม่ วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัท
มีลกั ษณะส่งเสริ มให้ พนักงานกระทาไม่เหมาะสม เช่น ไม่ ประจาไตรมาส 1-4 ปี 2560
ตังเป
้ ้ าหมายยอดขาย ของบริ ษัทไว้ สงู เกินความเป็ นจริ ง
จนทาให้ เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็ น
ต้ น
8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาและสอบถาม
ใช่ คณะกรรมการตรวจสอบสามารถสอบทาน และ
ผู้บริ หารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริ ต และมาตรการที่ ตรวจสอบโอกาสที่จะเกิดการทุจริ ตในการประชุม
บริ ษัทดาเนินการเพื่อป้องกันหรื อแก้ ไขการทุจริ ต
คณะกรรมการตรวจสอบ
8.4 บริ ษัทได้ สื่อสารให้ พนักงานทุกคนเข้ าใจและปฏิบตั ิ
ตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิที่กาหนดไว้

ใช่ บริ ษัทได้ มีการสื่อสารให้ พนักงานทราบโดยการติด
บอร์ ดและส่งอีเมล์
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9. องค์ กรสามารถระบุและประเมินความ
เปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่ อระบบการ
ควบคุมภายใน
9.1 บริ ษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปั จจัยภายนอก
องค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ การ
ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้
กาหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนัน้
อย่างเพียงพอแล้ ว
9.2 บริ ษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการทาธุรกิจ
ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ การควบคุม
ภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ กาหนด
มาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนันอย่
้ าง
เพียงพอแล้ ว
9.3 บริ ษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นาองค์กร ที่อาจมี
ผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และ
รายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ กาหนดมาตรการ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนันอย่
้ างเพียงพอแล้ ว

สรุ ปผลการประเมิน
ใช่ บริ ษัทระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงปั จจัยภายนอก
องค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ ไว้ ในรายงาน
ประจาปี นอกจากนี ้ยังมีการสอบทานการควบคุมภายใน
และรายงานทางการเงินเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจมี
ขึ ้นจากปั จจัยภายนอกที่มีสาระสาคัญโดยผ่านการประชุม
ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ใช่ บริ ษัทระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงปั จจัยภายนอก
องค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ ไว้ ในรายงาน
ประจาปี นอกจากนี ้ยังมีการสอบทานการควบคุมภายใน
และรายงานทางการเงินเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจมี
ขึ ้นจากปั จจัยภายนอกที่มีสาระสาคัญโดยผ่านการประชุม
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ใช่ บริ ษัทได้ มีการประเมินความเหมาะสมในการ
เปลี่ยนแปลงผู้นาองค์กร ผ่านการประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัท
ใช่ บริ ษัท มี นโยบายการจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่ง
(Succession Plan) เพื่อเตรี ยมแนวทางปฏิบตั ิที่ดีไว้ หากมี
ผลกระทบกับการดาเนินธุรกิจ โดยเน้ นการสรรหาบุคคลกร
จากภายในบริ ษัท
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มาตการควบคุม (Control Activities)
ประเด็นที่สอบทาน
10. องค์ กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ ขององค์ กร ให้ อยู่ในระดับที่ยอมรั บได้

สรุ ปผลการประเมิน
ใช่ บริ ษัท ได้ กาหนดกระบวนการทางานที่มี
ระบบการควบคุมภายในภายใต้ ระบบ ISO
10.1 มาตรการควบคุมของบริ ษัทมีความเหมาะสมกับความเสี่ยง มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็ นอิสระ
และลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น สภาพแวดล้ อม ความซับซ้ อน ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ เป็ นผู้รับผิดชอบในการ
ควบคุมภายในของบริ ษัท เพื่อให้ มนั่ ใจว่าบริ ษัทมี
ของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดาเนินงาน รวมถึง
การควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม ซึง่ มี
ลักษณะเฉพาะอื่น ๆ
การรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ทังนี
้ ้บริ ษัทมีการติดตามผลอย่าง
สม่าเสมอ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าระบบการควบคุม
ภายใน สามารถดาเนินไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
10.2 บริ ษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่กาหนดเป็ นลายลักษณ์
ใช่ บริ ษัทได้ จดั ทาคูม่ ือการปฏิบตั ิงานทางบัญชี
อักษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น มี
การเงิน เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และการบริ หาร
นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั งิ านเกี่ยวกับธุรกรรมด้ านการเงิน
ทัว่ ไปบริ ษัทได้ นาเอาระบบ ISO มาใช้ สาหรับ
การจัดซื ้อ และการบริ หารทัว่ ไป ตลอดจนกาหนดขอบเขต อานาจ งาน จัดซื ้อ งานผลิต คลังสินค้ าและงานขายอีก
หน้ าที่ และลาดับชันการอนุ
้
มตั ิของผู้บริ หารในแต่ละระดับไว้ อย่าง ด้ วย ตลอดจนกาหนดขอบเขต อานาจหน้ าที่
ชัดเจน รัดกุม เพื่อให้ สามารถป้องกันการทุจริ ตได้ เช่น มีการ
และลาดับชันการอนุ
้
มตั ิของผู้บริ หารในแต่ละ
กาหนดขนาดวงเงินและอานาจอนุมตั ิของผู้บริ หารแต่ละระดับ
ระดับไว้ อย่างชัดเจน รัดกุมโดยกาหนดให้
ขันตอนในการอนุ
้
มตั ิโครงการลงทุน ขันตอนการจั
้
ดซื ้อและวิธีการ ทบทวนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงวิธีปฎิบตั ิงาน หรื อ
คัดเลือกผู้ขาย การบันทึกข้ อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซื ้อ
มีการเปลี่ยนแปลงข้ อกาหนดของกฎหมาย
ขันตอนการเบิ
้
กจ่ายวัสดุอปุ กรณ์ หรื อ การเบิกใช้ เครื่ องมือต่างๆ
เป็ นต้ น โดยได้ จดั ให้ มีกระบวนการสาหรับกรณีตา่ ง ๆ ดังนี ้
10.2.1 การเก็บรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ใช่ บริ ษัทมีการจัดทานโยบายการทารายการ
กรรมการ ผู้บริ หาร และผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว รวมทัง้
ระหว่างกันเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและบริ ษัทมีการ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการ รวบรวมข้ อมูลดังกล่าวทุกไตรมาสเสนอต่อ
ทารายการระหว่างกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทาง
คณะกรรมการบริ ษัท
ผลประโยชน์ รวมทังมี
้ การปรับปรุ งข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั เสมอ
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ประเด็นที่สอบทาน
10.2.2 กรณีที่บริ ษัทอนุมตั ิธุรกรรมหรื อทาสัญญากับผู้ที่
เกี่ยวข้ องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริ ษัทในระยะยาวไปแล้ ว เช่น
การทาสัญญาซื ้อขายสินค้ า การให้ ก้ ยู ืม การค ้าประกัน บริ ษัทได้
ติดตามให้ มนั่ ใจแล้ วว่า มีการปฏิบตั ิเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน
ไว้ ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริ ษัท เช่น ติดตามการชาระคืนหนี ้
ตามกาหนด หรื อมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็ นต้ น

สรุ ปผลการประเมิน
ใช่ บริ ษัททาสัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้ องในลักษณะที่
มีผลผูกพันบริ ษัทในระยะยาวสาหรับกรณี
สัญญาเช่าการเงินซึง่ มีภาระผูกพันเฉพาะการ
ชาระคืนหนี ้ผูกพันตามกาหนด และบริ ษัทได้
ปฏิบตั ิตามสัญญาและข้ อตกลงโดยฝ่ ายบัญชี
และการเงินทาหน้ าจัดเตรี ยมสาหรับการชาระคืน
หนี ้ผูกพันภายในกาหนดเวลา
10.3 บริ ษัทกาหนดให้ การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่าง ใช่ บริ ษัทมีการจัดทาการควบคุมภายในโดยผ่าน
เหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ manual และ automated หรื อการ ระบบ manual ซึง่ การอนุมตั ิรายการเป็ นไปตาม
ควบคุมแบบป้องกันและติดตาม
คูม่ ือการปฏิบตั ิงานทางบัญชีและการเงินรวมถึง
การอนุมตั ิรายการตามอานาจอนุมตั ิที่ได้ ประกาศ
ไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และมีการควบคุมแบบ
automated โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาหรับ
การประมวลผลทางบัญชี อีกทังมี
้ การตรวจสอบ
ระบบเอกสารว่าได้ มีการอนุมตั ิตามอานาจการ
อนุมตั ิอย่างถูกต้ อง
10.4 บริ ษัทกาหนดให้ มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร ใช่ บริ ษัทได้ นาเอาระบบ ISO มาใช้ ในการ
เช่น ทังระดั
้ บกลุม่ บริ ษัท หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ ายงาน แผนก หรื อ บริ หารงานสาหรับฝ่ ายต่างๆ เพื่อใช้ เป็ นแนวทาง
กระบวนการ
ในการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
10.5 บริ ษัทมีการแบ่งแยกหน้ าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้ าน
ใช่ บริ ษัทได้ นาเอาระบบ ISO มาใช้ ในการ
ต่อไปนี ้ ออกจากกัน
บริ หารงานสาหรับฝ่ ายต่างๆ เช่น การปฏิบตั ิงาน
โดยเด็ดขาด เพื่อเป็ นการตรวจสอบซึง่ กันและกัน กล่าวคือ
ฝ่ ายขาย การปฏิบตั ิงานแผนกจัดซื ้อ
(1) หน้ าที่อนุมตั ิ
นอกจากนี ้บริ ษัทได้ มีการกาหนดเพิ่มเติมในส่วน
(2) หน้ าที่บนั ทึกรายการบัญชีและข้ อมูลสารสนเทศ และ
ของระเบียบการปฏิบตั ิงานฝ่ ายการเงินและบัญชี
(3) หน้ าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน
ซึง่ บริ ษัทมีการแบ่งแยกหน้ าที่ความรับผิดชอบ
งานออกจากกันเพื่อเป็ นการตรวจสอบซึง่ กันและ
กัน โดยผู้ที่ทาหน้ าที่บนั ทึกรายการบัญชีและ
ข้ อมูลสารสนเทศ และหน้ าที่ในการดูแลจัดเก็บ
ทรัพย์สนิ และผู้มีหน้ าที่อนุมตั ิ เป็ นคนละคนกัน
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11. องค์ กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไป
ด้ วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่ วยสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์

สรุ ปผลการประเมิน
ใช่ บริ ษัทมีนโยบายและขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงาน การ
ควบคุมระบบงาน โดยกาหนดชื่อผู้ใช้ งาน และ
รหัสผ่าน ก่อนมีการปฏิบตั ิงานในระบบสารสนเทศอยู่
เสมอ

11.1 บริ ษัทควรกาหนดความเกี่ยวข้ องกันระหว่างการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในกระบวนการปฏิบตั ิงานและการ
ควบคุมทัว่ ไปของระบบสารสนเทศ
11.2 บริ ษัทควรกาหนดการควบคุมของโครงสร้ างพื ้นฐานของ ใช่ บริ ษัทใช้ ระบบสารสนเทศสาเร็ จรู ปในการ
ระบบเทคโนโลยีให้ มีความเหมาะสม
ประมวลผลข้ อมูลและจัดทารายงานการเงินโดยระบบ
ดังกล่าวมีการกาหนดรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านแยกตาม
หน่วยงานเพื่อควบคุมโครงสร้ างพื ้นฐานของระบบ
เทคโนโลยีทาให้ เป็ นอิสระจากการแทรกแซงของฝ่ าย
จัดการ
11.3 บริ ษัทควรกาหนดการควบคุมด้ านความปลอดภัยของ ใช่ ระบบสารสนเทศที่บริ ษัทใช้ มีระบบการรักษาความ
ระบบเทคโนโลยีให้ มีความเหมาะสม
ปลอดภัยที่ระบุให้ ผ้ มู ีความเหมาะสมเข้ าใช้ เท่านัน้ ซึง่
กาหนดให้ ผ้ ใู ช้ งานต้ องเปลี่ยนรหัสผ่าน ทุกๆ 3-6 เดือน
เพื่อความปลอดภัยในการดาเนินงาน
11.4 บริ ษัทควรกาหนดการควบคุมกระบวนการได้ มา การ
พัฒนา และการบารุ งรักษาระบบเทคโนโลยีให้ มีความ
เหมาะสม

ใช่ บริ ษัทมีการควบคุมการได้ มาของระบบเทคโนโลยี
โดยผ่านขันตอนกระบวนการจั
้
ดซื ้อ นอกจากนี ้ ในการ
พัฒนา และการบารุ งรักษาระบบเทคโนโลยี บริ ษัทมี
การทบทวนการพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีให้
ปลอดภัยและเหมาะสมเป็ นระยะๆตามระเบียบ
ปฏิบตั ิงานเรื่ องการดูแลรักษาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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12. องค์ กรจัดให้ มีกจิ กรรมการควบคุมผ่ านทางนโยบาย
ซึ่งได้ กาหนดสิ่งที่คาดหวังและขัน้ ตอน การปฏิบัติ
เพื่อให้ นโยบายที่กาหนดไว้ นัน้ สามารถนาไปสู่การ
ปฏิบัตไิ ด้

สรุ ปผลการประเมิน
ใช่ บริ ษัทมีการจัดทานโยบายการทารายการระหว่าง
กันเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและบริ ษัทมีการรวบรวม
ข้ อมูลดังกล่าวทุกไตรมาสเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

12.1 บริ ษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้ การทาธุรกรรม
ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับ
บุคคลดังกล่าว ต้ องผ่านขันตอนการอนุ
้
มตั ิที่กาหนด เช่น
ข้ อบังคับของบริ ษัท เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยเกณฑ์ของสานักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรื
อนาผลประโยชน์ของบริ ษัทไปใช้ สว่ นตัว
12.2 บริ ษัทมีนโยบายเพื่อให้ การพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรม
กระทาโดยผู้ที่ไม่มีสว่ นได้ เสียในธุรกรรมนัน้

12.3 บริ ษัทมีนโยบายเพื่อให้ การพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรม
คานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทเป็ นสาคัญ และพิจารณา
โดยถือเสมือนเป็ นรายการที่กระทากับบุคคลภายนอก (at
arms’ length basis)

ใช่ บริ ษัทได้ มีการสอบทานการทาธุรกรรมโดย
คณะกรรมการตรวจสอบในการทาธุรกรรมของผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับ
บุคคลดังกล่าว
ใช่ บริ ษัทได้ มีการสอบทานการทาธุรกรรมโดย
คณะกรรมการตรวจสอบในการทาธุรกรรมของผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับ
บุคคลดังกล่าว และบริ ษัทมีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ดังกล่าวทุกไตรมาส
ใช่ คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทมีการพิจารณา
ติดตามผลการดาเนินงานของบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัท
ร่ วมทุกไตรมาส

12.4 บริ ษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดาเนินงานของ
บริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วม รวมทังก
้ าหนดแนวทางให้ บคุ คลที่
บริ ษัทแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการหรื อผู้บริ หารในบริ ษัทย่อยหรื อ
ร่ วมนัน้ ถือปฏิบตั ิ (หากบริ ษัทไม่มีเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
หรื อ บริ ษัทร่ วมไม่ต้องตอบข้ อนี ้)
12.5 บริ ษัทกาหนดหน้ าที่และความรับผิดชอบในการนา
ใช่ บริ ษัทมีการกาหนดหน้ าที่และความรับผิดชอบใน
นโยบายและกระบวนการ ไปปฏิบตั ิโดยผู้บริ หารและพนักงาน การนานโยบายไปปฏิบตั ิโดยผ่านกรรมการบริ หารและ
ผู้บริ หารในแต่ละฝ่ ายเพื่อการกาหนดกระบวนการไปสู่
การปฏิบตั ิจริ ง
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12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิของบริ ษัทได้ รับการ
นาไปใช้ ในเวลาที่เหมาะสม โดยบุคลากรที่มีความสามารถ
รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ ไขข้ อผิดพลาดในการ
ปฏิบตั ิงาน

12.7 บริ ษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิให้ มี
ความเหมาะสมอยู่เสมอ

สรุ ปผลการประเมิน
ใช่ บริ ษัท มีการสื่อสารนโยบายและกระบวนการ
ปฏิบตั ิงานให้ แก่พนักงานในทุกระดับให้ รับทราบโดย
จะมีการรายงานความคืบหน้ าในการดาเนินการตาม
แผนงานและนโยบายในการประชุมทังในระดั
้
บฝ่ าย
และระดับองค์การและมีฝ่ายตรวจสอบภายในทา
หน้ าที่ตรวจสอบและรายงาน เพื่อนาไปสูก่ ารแก้ ไข
ปรับปรุ ง
ใช่ บริ ษัท ได้ จดั ให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริ หาร
และการประชุมผู้จดั การอย่างสม่าเสมอ เพื่อติดตาม
ทบทวนผลการปฏิบตั ิงานของบริ ษัท หากมีการ
เปลี่ยนแปลงในกระบวนการก็จะปรับปรุ งขันตอนการ
้
ดาเนินการเพื่อให้ เหมาะสมกับเหตุการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล (Information & Communication)
ประเด็นที่สอบทาน
สรุ ปผลการประเมิน
13. องค์ กรข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุน ใช่ บริ ษัทกาหนดข้ อมูลที่ต้องการใช้ ในการ
ให้ การควบคุมภายในสามารถดาเนินไปได้ ตามที่กาหนดไว้ ดาเนินงานและนาเข้ าที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
้ อมูลภายในและภายนอกองค์กรที่มี
13.1 บริ ษัทกาหนดข้ อมูลที่ต้องการใช้ ในการดาเนินงาน ทังข้
้ อมูล ซึง่ เป็ นทังข้
จากภายในและภายนอกองค์กร ที่มีคณ
ุ ภาพและเกี่ยวข้ องต่องาน คุณภาพและเกี่ยวข้ องกับงานไตรมาสละครัง้
13.2 บริ ษัทพิจารณาทังต้
้ นทุนและประโยชน์ที่จะได้ รับ รวมถึง
ปริ มาณและความถูกต้ องของข้ อมูล

13.3 บริ ษัทดาเนินการเพื่อให้ คณะกรรมการมีข้อมูลที่สาคัญ
อย่างเพียงพอสาหรับใช้ ประกอบการตัดสินใจ ตัวอย่างข้ อมูลที่
สาคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่ องที่เสนอให้ พิจารณา เหตุผล
ผลกระทบต่อบริ ษัท ทางเลือกต่าง ๆ

ใช่ บริ ษัทรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ ระบบสารสนเทศตาม
ความเหมาะสมกับงานซึง่ ได้ คานึงถึงต้ นทุนและ
ประโยชน์ที่จะได้ รับ รวมถึงปริ มาณและความถูกต้ อง
ของข้ อมูล
ใช่ บริ ษัทได้ จดั ส่งข้ อมูลที่สาคัญให้ แก่
คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการบริ หารเพื่อ
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ เช่น งบการเงินและ
รายงานวิเคราะห์ตา่ งๆ
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13.4 บริ ษัทดาเนินการเพื่อให้ กรรมการบริ ษัทได้ รับหนังสือนัด
ประชุมหรื อเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จาเป็ นและ
เพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้ าอย่างน้ อย
ภายในระยะเวลาขันต
้ ่าตามที่กฎหมายกาหนด

สรุ ปผลการประเมิน
ใช่ บริ ษัทได้ มีการส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมเพื่อให้ คณะกรรมการพิจารณา
ก่อนการประชุมล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน

13.5 บริ ษัทดาเนินการเพื่อให้ รายงานการประชุมคณะกรรมการมี
รายละเอียดตามควรเพื่อให้ สามารถตรวจสอบย้ อนหลังเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการแต่ละราย เช่น
การบันทึกข้ อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรื อข้ อสังเกตของ
กรรมการในเรื่ องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็น
ด้ วยกับเรื่ องที่เสนอพร้ อมเหตุผล เป็ นต้ น
13.6 บริ ษัทมีการดาเนินการดังต่อไปนี ้
13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสาคัญ ไว้ อย่างครบถ้ วนเป็ น
หมวดหมู่

ใช่ บริ ษัทมีการจัดทารายงานการประชุม
คณะกรรมการบริ หารทุกๆไตรมาส รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ มีรายละเอียด
ตามที่ควร เช่น ความเห็น/ข้ อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

13.6.2 กรณีที่ได้ รับแจ้ งจากผู้สอบบัญชีหรื อผู้ตรวจสอบภายใน
ว่ามีข้อบกพร่ องในการควบคุมภายใน บริ ษัทได้ แก้ ไขข้ อบกพร่ อง
นันอย่
้ างครบถ้ วนแล้ ว
14. องค์ กรสื่อสารข้ อมูลภายในองค์ กร ซึ่งรวมถึง
วัตถุประสงค์ และความรั บผิดชอบต่ อการควบคุมภายในที่
จาเป็ นต่ อการสนับสนุนให้ การควบคุมภายในสามารถ
ดาเนินไปได้ ตามที่วางไว้
14.1 บริ ษัทมีกระบวนการสื่อสารข้ อมูลภายในอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุน
การควบคุมภายใน
14.2 บริ ษัทมีการรายงานข้ อมูลที่สาคัญถึงคณะกรรมการบริ ษัท
อย่างสม่าเสมอ และคณะกรรมการบริ ษัทสามารถเข้ าถึงแหล่ง
สารสนเทศที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน หรื อสอบทานรายการต่าง
ๆ ตามที่ต้องการ เช่น การกาหนดบุคคลที่เป็ นศูนย์ติดต่อเพื่อให้
สามารถติดต่อขอข้ อมูลอื่นนอกจากที่ได้ รับจากผู้บริ หาร รวมทัง้
การติดต่อสอบถามข้ อมูลจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน
การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและผู้บริ หารตามที่

ใช่ บริ ษัทจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
และบัญชีตา่ งๆไว้ ครบถ้ วนเป็ นหมวดหมูแ่ ละไม่เคย
ได้ รับแจ้ งจากผู้สอบบัญชีวา่ มีข้อบกพร่ องในเรื่ องนี ้
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ใช่ โดยปกติบริ ษัทมีการแก้ ไขข้ อบกพร่ องนันในทั
้ นที

ใช่ บริ ษัทมีการสื่อสารให้ พนักงานได้ รับทราบโดย
การติดบอร์ ดประกาศ ส่งอีเมล์ รวมทังจั
้ ดอบรม
พนักงานอยู่เสมอ

ใช่ บริ ษัทมีการจัดทารายงานการประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการบริ หารทุก
ไตรมาส นอกจากนี ้บริ ษัทได้ แต่งตังเลขานุ
้
การ
บริ ษัทเพื่อทาหน้ าที่ประสานงานระหว่าง
คณะกรรมการบริ ษัทกับผู้เกี่ยวข้ องทังภายในและ
้
ภายนอกองค์กร
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ประเด็นที่สอบทาน
คณะกรรมการร้ องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารื อระหว่าง
คณะกรรมการและผู้บริ หารนอกเหนือจากการประชุม
คณะกรรมการ เป็ นต้ น
14.3 บริ ษัทจัดให้ มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรื อช่องทางลับ
เพื่อให้ บคุ คลต่าง ๆ ภายในบริ ษัทสามารถแจ้ งข้ อมูลหรื อเบาะแส
เกี่ยวกับการฉ้ อฉลหรื อทุจริ ตภายในบริ ษัท (whistle-blower
hotline) ได้ อย่างปลอดภัย

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
ประเด็นที่สอบทาน
15. องค์ กรได้ ส่ ือสารกับหน่ วยงานภายนอก เกี่ยวกับ
ประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่ อการควบคุมภายใน
15.1 บริ ษัทมีกระบวนการสื่อสารข้ อมูลกับผู้มีสว่ นได้ เสีย
ภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการ
สื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัด
ให้ มีเจ้ าหน้ าที่หรื อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่ อง
ร้ องเรี ยน เป็ นต้ น
15.2 บริ ษัทจัดให้ มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรื อช่องทางลับ
เพื่อให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้ งข้ อมูลหรื อ
เบาะแสเกี่ยวกับการฉ้ อฉลหรื อทุจริ ต (whistle-blower
hotline) แก่บริ ษัทได้ อย่างปลอดภัย
16. องค์ กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
เพื่อให้ ม่ ันใจได้ ว่าการควบคุมภายในยังดาเนินไปอย่ าง
ครบถ้ วน เหมาะสม

สรุ ปผลการประเมิน

ใช่ บริ ษัทมีการสร้ าง อีเมล์ลบั สาหรับ
บุคคลภายนอก กรณีที่ต้องการแจ้ งข้ อมูลข่าวสาร
ใดๆ ที่ต้องการให้ เป็ นความลับแก่ผ้ บู ริ หารของบริ ษัท

สรุ ปผลการประเมิน
ใช่ บริ ษัทมีการสร้ าง อีเมล์ลบั สาหรับ บุคคลภายนอก
กรณีที่ต้องการแจ้ งข้ อมูลข่าวสารใดๆ ที่ต้องการให้ เป็ น
ความลับแก่ผ้ บู ริ หารของบริ ษัท

ใช่ บริ ษัทมีการสร้ าง อีเมล์ลบั สาหรับ บุคคลภายนอก
กรณีที่ต้องการแจ้ งข้ อมูลข่าวสารใดๆ ที่ต้องการให้ เป็ น
ความลับแก่ผ้ บู ริ หารของบริ ษัท

ใช่ บริ ษัทฯ ได้ มีนโยบายที่เกี่ยวข้ องและประกาศให้
ผู้บริ หารและพนักงานทุกคนในองค์กรรับทราบดังนี ้
1.นโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจ
2.นโยบายภาพรวม
16.1 บริ ษัทจัดให้ มีกระบวนการติดตามการปฏิบตั ิตาม
จริ ยธรรมธุรกิจและข้ อกาหนดห้ ามฝ่ ายบริ หารและพนักงาน 3.นโยบายการทารายการระหว่างกันในอนาคต
นโยบายดังกล่าวให้ ถือปฏิบตั ิตามนโยบายอย่าง
ปฏิบตั ิตนในลักษณะที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ เช่น กาหนดให้ แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบตั ิ เคร่ งครัดและกาชับให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานระดับ
หัวหน้ างานกากับและติดตามการทางานของ
และรายงานผู้บงั คับบัญชา หรื อมอบหมายให้ หน่วยงาน
ผู้ใต้ บงั คับบัญชา
ตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบตั ิ และรายงานต่อ
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ประเด็นที่สอบทาน
คณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นต้ น
16.2 บริ ษัทจัดให้ มีการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามระบบการ
ควบคุมภายในที่วางไว้ โดยการประเมินตนเอง และ/หรื อการ
ประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน

16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสม
กับการเปลี่ยนแปลงของบริ ษัท

16.4 ดาเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุม
ภายใน โดยผู้ที่มีความรู้ และความสามารถ

16.5 บริ ษัทกาหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบ
ภายในให้ ขึ ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
16.6 บริ ษัทส่งเสริ มให้ ผ้ ตู รวจสอบภายในปฏิบตั ิหน้ าที่ตาม
มาตรฐานสากล การปฏิบตั ิงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
(International Standards for the Professional Practice of
Internal Auditing, IIA)
17. องค์ กรประเมินและสื่อสารข้ อบกพร่ องของการ
ควบคุมภายในอย่ างทันเวลาต่ อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่ง
รวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความ
เหมาะสม

สรุ ปผลการประเมิน
ใช่ บริ ษัท มีการนาเสนอแผนการตรวจสอบภายในต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ โดยการ
ประเมินอิสระจากผู้ตรวจสอบภายใน (Out Source)
เพื่อทาหน้ าที่ในการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานตาม
ระบบการควบคุมภายในของบริ ษัท ตามแผนที่กาหนด
ไว้
ใช่ ฝ่ ายตรวจสอบภายในกาหนดแผนการตรวจสอบ
โดยการประเมินความเสี่ยงด้ านต่างๆ เพื่อกาหนด
ความถี่ในการติดตามประเมินผล ซึง่ แผนการ
ตรวจสอบดังกล่าวต้ องได้ รับการพิจารณาเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ จากการทบทวนความถี่
ดังกล่าวเห็นว่ามีความเหมาะสม
ใช่ ฝ่ ายตรวจสอบภายในกาหนดแผนการตรวจสอบ
โดยการประเมินความเสี่ยงด้ านต่างๆ เพื่อกาหนด
ความถี่ในการติดตามประเมินผล ซึง่ แผนการ
ตรวจสอบดังกล่าวต้ องได้ รับการพิจารณาเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ จากการทบทวนความถี่
ดังกล่าวเห็นว่ามีความเหมาะสม
ใช่ ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบ
ภายในที่พบขึ ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ใช่ บริ ษัทได้ มีการประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายใน
เพื่อเตรี ยมพร้ อมในการปฎิบตั ิหน้ าที่ตาม
มาตรฐานสากล การปฏิบตั ิงานวิชาชีพการตรวจสอบ
ภายใน (International Standards for the
Professional Practice of Internal Auditing, IIA)
ใช่ บริ ษัทใช้ รายงานของผู้ตรวจสอบภายใน ในการ
รายงานความคืบหน้ าของการปรับปรุ งข้ อบกพร่ อง
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ประเด็นที่สอบทาน
17.1 บริ ษัทประเมินผลและสื่อสารข้ อบกพร่ องของการ
ควบคุมภายใน และดาเนินการเพื่อติดตามแก้ ไขอย่าง
ทันท่วงที หากผลการดาเนินงานที่เกิดขึ ้นแตกต่างจาก
เป้าหมายที่กาหนดไว้ อย่างมีนยั สาคัญ
17.2 บริ ษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี ้
17.2.1 ฝ่ ายบริ หารต้ องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท
โดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรื อสงสัยว่ามีเหตุการณ์
ทุจริ ตอย่างร้ ายแรง มีการปฏิบตั ิที่ฝ่าฝื นกฎหมาย หรื อมีการ
กระทาที่ผิดปกติอื่น ซึง่ อาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะ
การเงินของบริ ษัทอย่างมีนยั สาคัญ
17.2.2 รายงานข้ อบกพร่องที่เป็ นสาระสาคัญ พร้ อม
แนวทางการแก้ ไขปั ญหา (แม้ วา่ จะได้ เริ่ มดาเนินการจัดการ
แล้ ว) ต่อคณะกรรมการบริ ษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ
พิจารณาภายในระยะเวลาอันควร
17.2.3 รายงานความคืบหน้ าในการปรับปรุ ง
ข้ อบกพร่ องที่เป็ นสาระสาคัญต่อคณะกรรมการบริ ษัท/
คณะกรรมการตรวจสอบ

สรุ ปผลการประเมิน

ใช่ บริ ษัทมีการประชุมติดตามผลโดยประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจาโดยในปี 2560 มี
การประชุมทังสิ
้ ้น 4 ครัง้ ซึง่ ต้ องรายงานที่ประชุมใน
กรณีที่มีเหตุการณ์ที่ผิดปกติสง่ ผลกระทบต่อบริ ษัท

ใช่ บริ ษัทฯ กาหนดให้ ฝ่ายตรวจสอบภายในต้ อง
รายงานความคืบหน้ าในการปรับปรุ งข้ อบกพร่ องที่เป็ น
สาระสาคัญต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทุกครัง้ ที่มีการ
ประชุม และให้ คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อที่
ประชุมคณะกรรการบริ ษัท
ใช่ บริ ษัทใช้ รายงานของผู้ตรวจสอบภายในและ
รายงานข้ อบกพร่ องจากการควบคุมภายในและ
ข้ อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีเพื่อรับทราบความคืบหน้ า
ของการปรับปรุ งข้ อบกพร่ อง

65

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน)

ผลการประเมินความเพียงพอการควบคุมภายในเป็ นรายระบบงาน
1. วงจรรายได้
สิ่งที่ปฏิบตั ิและมีประโยชน์
- ฝ่ ายขายและการตลาดมีกระบวนการในการทางาน ที่ครอบคุลมในเรื่ องต่อไปนี ้
1. การรับความต้ องการของลูกค้ า
2. การอนุมตั ิราคาขาย และการพิจารณาการให้ สว่ นลด ก่อนนาเสนอขาย
3. การรับคาสัง่ ซื ้อของลูกค้ า จนถึงการส่งมอบสินค้ า
- ฝ่ ายการเงินมีกระบวนการในการทางาน ที่ครอบคลุมในเรื่ องต่อไปนี ้
1. การจัดทาใบแจ้ งหนี ้ และใบกากับภาษี /ใบส่งของ/ใบแจ้ งหนี ้ มีรายละเอียดการซื ้อสินค้ าจาก
ลูกค้ า ได้ แก่ ชนิดสินค้ า จานวนเงิน และจานวนสินค้ า ตรงกันกับใบสัง่ ซื ้อของลูกค้ า รวมถึงมีการ
ลงลายมือชื่อผู้รับของ
2. การจัดทาสมุดรายวันขาย มีการลงลายมือชื่อผู้ลงบัญชี และผู้อนุมตั ิโดยผู้จดั การฝ่ ายการเงิน
สิ่งที่ควรพิจารณาปรับปรุ งแก้ ไข : - ไม่มี 2. วงจรการรับชาระเงิน
สิ่งที่ปฏิบตั ิและมีประโยชน์
- ใบเสร็ จรับเงินเมื่อมีการรับชาระเงินจากลูกค้ าเรี ยบร้ อยแล้ ว โดยรายละเอียดในใบเสร็จรับเงินต้ องมีชื่อ
ลูกค้ า รายละเอียดของสินค้ า และจานวนเงิน ตรงกับใบแจ้ งหนี ้ / ใบส่งสินค้ า ที่ลกู ค้ าได้ ชาระ รวมทังมี
้
การลงนามผู้รับเงิน และผู้อนุมตั ิจากผู้จดั การฝ่ ายการเงิน
- ใบสาคัญรับเงิน มีรายละเอียด ชื่อลูกค้ า จานวนเงิน ถูกต้ องตรงกันกับใบเสร็ จรับเงิน รวมทังมี
้ การลง
ลายมือชื่อผู้จดั ทา และผู้อนุมตั ิโดยผู้จดั การฝ่ ายบัญชี
สิ่งที่ควรพิจารณาปรับปรุ งแก้ ไข : - ไม่มี –
3. วงจรต้ นทุน
สิ่งที่ปฏิบตั ิและมีประโยชน์
- มีการจัดทาวิธีการปฏิบตั ิงาน เรื่ องการวางแผนการผลิตและการติดตามสถานะการผลิต วันที่ บังคับใช้
: 15กุมภาพันธ์ 2555 เพื่อรองรับการผลิตให้ สอดคล้ องกับการวางแผนการผลิตราย สัปดาห์
- มีการจัดทารายงายสรุ ปความคืบหน้ าการผลิตตามขันความส
้
าเร็ จของงาน โดยฝ่ ายบัญชีต้นทุน
สิ่งที่ควรพิจารณาปรับปรุ งแก้ ไข : - ไม่มี –
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4. วงจรจัดซื ้อ จัดจ้ าง
สิ่งที่ปฏิบตั ิและมีประโยชน์
- ใบสัง่ ซื ้อ (PO) มีรายละเอียดการสัง่ ซื ้อสินค้ า ถูกต้ องตรงกันกับใบเสนอราคาของผู้ขาย รวมถึงมีการ
อนุมตั ิใบสัง่ ซื ้อ (PO) ก่อนการสัง่ ซื ้อทุกครัง้ • การจัดรับสินค้ าเข้ าระบบ โดยจัดทาใบรับสินค้ าจากคา
สัง่ ซื ้อ มีรายละเอียด ได้ แก่ ชนิดสินค้ า จานวนเงิน จานวนสินค้ า และวันที่ ตรงกันกับ ใบส่งของ /ใบแจ้ ง
หนี ้หรื อใบวางบิล จากผู้ขาย และมีการลงลายมือชื่อผู้รับของ
- สมุดรายวันซื ้อในประเทศ/ต่างประเทศ มีรายละเอียดได้ แก่ ชื่อของผู้ขาย จานวนเงิน และวันที่ ถูกต้ อง
ตรงกันกับ ใบรับสินค้ าจากคาสัง่ ซื ้อและมีการลงนามผู้จดั ทา ผู้ตรวจสอบและผู้อนุมตั ิโดย เจ้ าหน้ าที่
บัญชีอาวุโส
สิ่งที่ควรพิจารณาปรับปรุ งแก้ ไข : - ไม่มี –
5. วงจรการจ่ายเงิน
สิ่งที่ปฏิบตั ิและมีประโยชน์
- ใบเสร็ จรับเงินมีชื่อที่อยู่เป็ นของบริ ษัทถูกต้ อง
- เอกสารประกอบการจ่ายเงินมีรายละเอียด ได้ แก่ ชื่อผู้ขาย จานวนเงิน ถูกต้ องตรงกันกับใบสาคัญจ่าย
- ใบสาคัญรายวันจ่าย มีการลงนามผู้จดั ทา ผู้ตรวจสอบ และผู้อนุมติ
สิ่งที่ควรพิจารณาปรับปรุ งแก้ ไข : - ไม่มี –
6. วงจรเงินเดือนและค่าแรง
สิง่ ที่ปฏิบตั ิและมีประโยชน์
-

มีแนวทางการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการประเมินผลงานพนักงานของบริ ษัท ซึง่ แบ่งเป็ น 6 ระดับ ดังนี ้
A,B,C,D,E และ F

-

มีแนวทางการปรับเงินเดือนที่พิจารณาจากเกรดพนักงานได้ รับโดยคิดจากคแนน KPI ราย ต าแหน่งงาน

-

มีการประกาศจัดตังคณะกรรมการสวั
้
สดิการ

-

มีการจัดแผนการฝึ กอบรมของพนักงาน จัดทาประวัติการฝึ กอบพนักงาน รวมถึงมีการสรุป แผนการฝึ กอบรม
ประจาปี 2560

สิ่งที่ควรพิจารณาปรับปรุ งแก้ ไข : - ไม่มี –
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หัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
ในการประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบครั ง้ ที่ 1 ปี 2560 วั น ที่ 26 กุ ม ภาพัน ธ์ 2560 ได้ แต่ ง ตั ง้ ให้
บริ ษัท มัลติพลัส ออดิท แอนด์ คอนซัลติ ้ง จากัด ให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ผ้ ูตรวจสอบภายในของบริ ษัทตังแต่
้ วนั ที่ 26 กุมภาพันธ์
2560 ซึง่ บริ ษัท มัลติพลัส ออดิท แอนด์ คอนซัลติ ้ง จากัด ได้ มอบหมายให้ นายสุรพล ถวัลยวิชชจิต เป็ นผู้รับผิดชอบหลัก
ในการปฎิบตั ิหน้ าที่ผ้ ตู รวจสอบภายในของบริ ษัท ดังมีรายละเอียดของผู้ตรวจสอบภายในดังนี ้
บริษัท มัลติพลัส ออดิท แอนด์ คอนซัลติง้ จากัด
ที่อยู่ 325/9 อาคารเจมาร์ ท (อาคาร ซี) ชัน้ 3 ถนนรามคาแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม โทร. 02-373-7643-4
หัวหน้าสานักงาน : นายสุรพล ถวัลยวิชชจิต
คุณวุฒิทางการศึกษา
บริ หารธุรกิจ มหาบัณฑิต
ประกาศนียบัตรขันสู
้ งทางการสอบบัญชี
บัญชีบณ
ั ฑิต

จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณวุฒิพิเศษ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ประสบการณ์การทางาน และการฝึ กอบรมทีเ่ กี ่ยวข้อง
ปี 2556 – ปั จจุบนั
กรรมการบริ หาร บริษัท มัลติพลัส ออดิท แอนด์ คอนซัลติ ้ง จากัด
ปี 2555 - 2556
อดีต กรรมการบริ หาร บริ ษัท เค พีเอ็ม จี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
หลักสูตรอบรม
ปี 2560

Internal Audit in Disruptive Technology
COSO 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน รุ่นที่ 3/60
รับมือตามเกณฑ์การรับรู้รายได้ ใหม่ตามTFRS15 สาหรับธุรกิจทัว่ ไป รุ่นที่ 2/60

ปี 2559

ความเสีย่ ง และการกากับดูแลด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk and IT governance) รุ่น 2/59

ปี 2558

หลักสูตร โครงการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย สมาคม
ผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

การอบรมในอดีตทีเ่ กี ่ยวข้อง : DCP รุ่น 40 (Diriector Certification Program ) , DAP (Director Accreditation Program )
งานสอนพิ เศษในอดีต : อดีตอาจารย์พิเศษ วิชาการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัย เอเชียอาคเนย์
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หน้าทีค่ วามรับผิ ดชอบ
1. สอบทานแผนงานการตรวจสอบและนาเสนอแผนการตรวจสอบ
2. สอบทานแนวการตรวจสอบ(Audit Program)
3. สอบทานกระดาษทาการของผู้ชว่ ย
4. สอบทานร่างรายงานการตรวจสอบและสรุปผลการตรวจสอบ
5. จัดทารายงานการตรวจสอบและผลการตรวจสอบชุดสุดท้ าย

คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคุณสมบัตขิ อง บริ ษัท มัลติพลัส ออดิท แอนด์ คอนซัลติง จากัด และ
นายสุรพล ถวัลยวิชชจิต แล้ วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบตั ิหน้ าที่ดงั กล่าว เนื่องจากมีความเป็ นอิสระ และ
มีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานด้ านการตรวจสอบภายในรวมระยะเวลา 20 ปี
ทังนี
้ ้ การพิจารณาและอนุมตั ิ แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ ายผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายในของ
บริ ษัท จะต้ องผ่านการอนุมตั ิ หรือได้ รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้ า
งานตรวจสอบภายใน ปรากฎในเอกสารแนบ
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รายการระหว่ างกัน
รายการระหว่ างบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
บุคคลที่เกี่ยวข้ อง
และความสัมพันธ์

ขนาดรายการ (บาท)
ลักษณะรายการ

บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
1. รายได้ คา่ บริ การ
บริ ษัท ฟูจิอิ ไอออน เวิร์ค (ประเทศไทย จากัด
(บริ ษัทถือหุ้นจานวน 101,994 หุ้น มูลค่าหุ้นละ
10 บาท คิดเป็ นสัดส่วน 51%)

รายละเอียดรายการ ความจาเป็ น
และความสมเหตุสมผลของรายการ

ปี 2560

ปี 2559

115,390.00

123,815.00 บริ ษัทฯลงทุนในบริษัทย่อยในสัดส่วน 51% และได้ คิดค่าบริ การด้ านการ
บริ หารสานักงานงานจัดซื ้อและทาบัญชี เดือนละ 5,000 บาท และค่า
บริ หารงานขาย 1% จากยอดขาย

2.ค่าบริ การอื่น ๆ

206,500.00

3.ซื ้อทรัพย์สนิ

374,026.52

329,473.50 บริ ษัทใช้ บริการเช่ารถยนต์จากบริ ษัทย่อย เดือนละ 17,000 บาท
-

บริ ษัทฯซื ้อทรัพย์สนิ หลายรายการจากบริษัทย่อย เนื่องจากบริษัทย่อย
เลิกกิจการ โดยใช้ ราคาซื ้อขายจากการเทียบราคาตลาด

4.เจ้ าหนี ้เงินกู้ยืม

บริ ษัท ยูเรกา ดีไซน์ อินโดนีเซีย จากัด

1.รายได้ คา่ บริ การ

1,000,000.00

-

-

บริ ษัทฯ กู้ยืมเงินจากบริษัทย่อยจานวนเงิน 1,000,000 บาท เพื่อใช้ เป็ น
เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ โดยมีอตั ราดอกเบี ้ยเท่ากับอัตราดอกเบี ้ยเงิน
กู้ยืมจากธนาคาร 7.40% ต่อปี

502,072.95 บริ ษัทฯ ได้ คิดค่าบริ การออกแบบเครื่ องจักร จากบริ ษัทย่อย
และขายอุปกรณ์ในการผลิตให้ แก่บริ ษัทย่อย
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บุคคลที่เกี่ยวข้ อง
และความสัมพันธ์

ขนาดรายการ (บาท)
ลักษณะรายการ
ปี 2560

บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษัท ยูเรกา ดีไซน์ อินเดีย จากัด

1.รายได้ คา่ สินค้ าและบริ การ

บริ ษัท ยูเรกาออโตเมชัน่ จากัด

1. รายได้ คา่ บริ การอื่นๆ

ปี 2559

รายละเอียดรายการ ความจาเป็ น
และความสมเหตุสมผลของรายการ

2,008,687.60

3,514,659.83 บริ ษัทฯ ให้ บริ การออกแบบเครื่ องจักรและขายอุปกรณ์ในการผลิตให้ แก่
บริ ษัทย่อย

18,433,567.29

868,957.81 บริ ษัทฯ ให้ บริ การด้ านทรัพยากรบุคคลเดือนละ 780,000 ค่าเช่าพื ้นที่
สานักงานโรงงานเดือนละ 260,000 ค่าเช่าเครื่ องจักร 354,448.85

(บริ ษัทถือหุ้นจานวน 1,199,998 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท คิดเป็ นสัดส่วน
60%)

ค่าบริ การใช้ รถยนต์เดือนละ 25,000 รวมถึงค่าไฟฟ้ าโรงงานตามอัตรา
ส่วนของพื ้นที่โรงงาน

2. ขายสินค้ า
ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2559 บริ ษัทซื ้อหุ้น
เพิ่มทุนจานวน 30,000,000 หุ้น มูลค่า
หุ้นละ 10 บาท ทาให้ บริ ษัทถือหุ้นรวม 3.ขายทรัพย์สนิ
จานวน 4,999,998 หุ้น คิดเป็ น 99.99%
4. ซื ้อสินค้ าและงานจ้ างทา

1,394,974.62
9,987,800.00

123,965,199.39

416,050.00 บริ ษัทฯ ขายสินค้ าประเภทอุปกรณ์ให้ แก่บริ ษัทย่อยเพื่อนาไปใช้ ในการผลิต
-

บริ ษัทฯ ขายทรัพย์สนิ ประเภทเครื่ องจักรหลายรายการให้ กบั บริ ษัทย่อย
เพื่อนาไปใช้ ในการดาเนินงาน ตามการปรับโครงสร้ างบริ ษัทฯ

254,000.00 บริ ษัทฯจ้ างผลิตเครื่ องจักรและสัง่ ซื ้ออุปกรณ์จากบริ ษัทย่อย ตามการ
ปรับโครงสร้ างบริ ษัท
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บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน)

บุคคลที่เกี่ยวข้ อง
และความสัมพันธ์
บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษัท ยูเรกาออโตเมชัน่ จากัด

ขนาดรายการ (บาท)
ลักษณะรายการ
ปี 2560
5. ค่าบริ การอื่นๆ

6. ซื ้อสินทรัพย์

7. ลูกหนี ้เงินกู้ยืม

1. รายได้ คา่ บริ การ

8,197,617.13

-

38,800,000.00

62,000.00

บริ ษัท ยูเรกาเทรดดิ ้ง จากัด
(บริ ษั ท ถื อ หุ้น จ านวน 199,996 หุ้น 2. ซื ้อสินค้ าและอุปกรณ์
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท คิดเป็ นสัดส่วน
99.99%)
3. ค่าบริ การอื่นๆ

-

80,000.00

ปี 2559

รายละเอียดรายการ ความจาเป็ น
และความสมเหตุสมผลของรายการ

1,074,459.17 บริ ษัทฯ ได้ ใช้ บริ การจากบริ ษัทย่อย ในด้ านแรงงานในการผลิต (Man hour)
หรื อเพื่อดาเนินการกิจการต่างๆ รวมถึงค่าบริการใช้ รถยนต์ของบริ ษัทย่อย
2,633,969.55 บริ ษัทฯ ซื ้อสินทรัพย์หลายรายการจากบริ ษัทย่อย เพื่อการปรับโครงสร้ าง
องค์กร ราคาในการซื ้อขายเป็ นราคาที่มีผ้ ปู ระเมินราคาอิสระประเมินราคา
2,000,000.00 บริ ษัทย่อยกู้ยืมเงินจาก บริ ษัทฯ จานวนเงิน 38,800,000 บาท
เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ โดยบริ ษัทฯ คิดอัตราดอกเบี ้ยเท่ากับ
อัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมจากธนาคาร 7.40% ต่อปี
84,000.00 บริ ษัทฯ คิดค่าบริ การด้ านทรัพยากรบุคคลและค่าทาบัญชีจากบริ ษัทย่อย
เดือนละ 4,000 บาท รวมถึงค่าบริ การดาเนินการปิ ดกิจการ
148,850.00 บริ ษัทฯ สัง่ ซื ้อสินค้ าและอุปกรณ์บางรายการที่บริ ษัทย่อยเป็ นตัวแทน
จาหน่ายจากผู้ขายในต่างประเทศ
-

บริ ษัทฯ ใช้ บริ การเช่ารถยนต์จากบริ ษัทย่อย
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บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน)

บุคคลที่เกี่ยวข้ อง
และความสัมพันธ์

ขนาดรายการ (บาท)
ลักษณะรายการ
ปี 2560

บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษั ท ยู เ รกา อะโกร แมชชี น เนอรี่ 1. รายได้ คา่ บริ การ
จากัด
(บริ ษั ท ถื อ หุ้น จ านวน 800,000 หุ้น 2. ลูกหนี ้เงินกู้ยืม
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท คิดเป็ นสัดส่วน
100% )
3. ค่าจ้ างบริ การ (ค่าแรงงาน)

4. ซื ้อสินค้ าและบริ การ

229,295.47

-

-

487,996.30

ปี 2559

รายละเอียดรายการ ความจาเป็ น
และความสมเหตุสมผลของรายการ

2,281,092.45 บริ ษัทคิดค่าบริ การด้ านทรัพยากรบุคคล ค่าเช่าพื ้นที่สานักงาน ค่าแรงงาน
และค่าบริ การเครื่ องจักรจากบริ ษัทย่อย รวมถึงค่าดาเนินการปิ ดกิจการ
19,500,000.00 บริ ษัทฯ ตัดชาระหนี ้สูญฯให้ บริ ษัทย่อย จานวน 17,300,000 บาท
เนื่องจากบริ ษัทย่อยเลิกกิจการและไม่สามารถชาระเงินคืนได้
239,674.53 บริ ษัทฯ ได้ ใช้ บริ การจากบริ ษัทย่อย ในด้ านแรงงานในการผลิต (Man-hour)
เช่น การใช้ บคุ คลกรจากบริ ษัทย่อยในการประกอบเครื่ องจักร หรื อทางาน
ที่เกี่ยวข้ องกับการผลิต เป็ นต้ น
-

บริ ษัทฯ ซื ้อสินค้ าจากบริ ษัทย่อยเพื่อนามาใช้ ในการประกอบเครื่ องจักร
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บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน)

1.2 รายการระหว่ างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
บุคคลที่เกี่ยวข้ อง
และความสัมพันธ์
ผู้บริ หารสาคัญ

ลักษณะรายการ
1. ผลประโยชน์ระยะสัน้
ของพนักงาน

2. ผลประโยชน์หลังออก
จากงาน

ขนาดรายการ (บาท)
ปี 2560
15,179,303.38

407,682.00

รายละเอียดรายการ ความจาเป็ น
และความสมเหตุสมผลของรายการ

ปี 2559
16,716,875.00 นิยามของผู้บริ หารสาคัญหมายถึง บุคคลที่มีอานาจและความรับผิดชอบ
การวางแผน สัง่ การ และ ควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการ ไม่วา่ ทาง
ตรงหรื อทางอ้ อม และรวมถึง กรรมการของกลุม่ บริ ษัท
932,338.00 ตามมาตรฐานการบัญชีเรื่ องหนี ้สินผลประโยชน์พนักงานหลังเกษี ยณ
TAS19
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บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน)

ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
ตารางสรุ ปฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน กระแสเงินสด และอัตราส่ วนทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่ อย
งบดุล / งบแสดงฐานะการเงิน

งบรวม
ปี 2559

ปี 2558
ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ปี 2560

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี ้การค้ า
รายได้ ค้างรับ
ลูกหนี ้อื่น
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ บคุ คลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน

82.70
118.53
13.21
34.91
249.35

18.10
25.93
2.89
7.63
54.55

23.30
1.71
45.32
10.55
42.20
123.09

7.69
0.56
14.96
3.48
13.93
40.64

11.38
1.45
71.92
28.57
7.20
62.06
182.57

3.19
0.41
20.14
8.00
2.02
17.38
51.12

สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในการร่วมค้ า
เงินลงทุนในบริษัทอื่น
เงินฝากที่ติดภาระค ้าประกัน
ที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ค่าสิทธิบตั ร
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้ า
ค่าความนิยม
ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

0.58
156.41
22.89
3.75
3.39
12.33
1.36
6.96
207.69
457.04

0.13
34.22
5.01
0.82
0.74
2.70
0.30
1.52
45.44
100.00

0.69

0.23

1.73

0.48

0.58
-

0.19
-

0.28
-

0.08
-

147.96
18.9

48.86
6.24

148.25
13.57

41.51
3.80

9.24

3.05

5.96

1.67

-

-

-

-

0.35

0.12

0.72

0.20

2.03

0.67

4.03

1.13

179.75
302.84

59.35
100.00

174.54
357.11

48.88
100.00

110.04

24.07

63.46

20.95

49.7

13.92

47.52

10.39

18.82

6.21

32.05

8.97

16.42

5.42

19.55

5.47

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
เจ้ าหนี ้การค้ า
เจ้ าหนี ้อื่น
ภาษีเงินได้ ค้างจ่าย
ค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่าย
หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ครบกาหนดชาระในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที่ครบกาหนดชาระใน
หนึ่งปี
เงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน

-

-

0.003

0.00

0.76

0.21

24.57

5.37

-

0.57

1.58

3.43

-

2.63

4.79

0.96

4.78
-

1.04
-

1.60

0.53

0.9

0.25

-

-

6.0

1.68
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บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน)
งบดุล / งบแสดงฐานะการเงิน

งบรวม
ปี 2559

ปี 2558
ล้ านบาท

หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี ้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ปี 2560

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ
1.83
33.30

5.90
195.44

1.28
42.76

6.43
111.53

2.12
36.83

6.54
118.92

2.31
23.04
1.00
8.79

0.50
5.04
0.21
1.92

17.74
0.70
0.37
7.37

5.86
0.23
0.12
2.43

14.32
0.14
2.15
9.34

4.01

-

-

-

1.33

0.37

35.14
230.57

7.68
50.44

26.18
137.71

8.64
45.47

27.28
146.21

7.64
40.94

163.62

35.80

163.62

54.03

163.63

45.82

0.04
0.60
2.62

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
2559 : หุ้นสามัญ 654,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ ว
2559: หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
กาไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรเพื่อสารองตามกฎหมาย
ที่ยงั ไม่ได้ จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่ วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

-

106.26
157.63

23.24
34.49

4.66
(45.94)
(1.62)
220.99
5.48
226.46
457.04

1.66
(10.34)
(0.05)
48.35
1.19
49.55
100.00

114.90

37.94

158.88

44.49

166.28

54.91

209.89

58.77

1.54
4.66
(40.13) (168.05)
(0.64)
3.93
53.61 209.31
0.91
1.59
54.53 210.91
100.00 357.11

1.30
(47.06)
1.10
58.61
0.45
59.06
100.00

4.66
(121.52)

(1.94)
162.36
2.76
165.13
302.84
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บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน)

งบกาไรขาดทุน/
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ปี 2558
ล้ านบาท
ร้ อยละ

งบรวม
ปี 2559
ล้ านบาท
ร้ อยละ

ปี 2560
ล้ านบาท
ร้ อยละ

รายได้ จากการขายและบริการ
ต้ นทุนขายและบริการ

376.26 100.00
(310.75) (82.59)

234.44
(185.61)

100.00
(79.17)

247.22
(177.9)

100.00
(71.96)

กาไรขันต้
้ น
รายได้ อื่น
กาไรก่อนค่าใช้ จา่ ย
ค่าใช้ จา่ ยในการขาย
ค่าใช้ จา่ ยในการบริหาร
รวมค่าใช้ จา่ ย

65.51 17.40
2.10
0.55
67.61 17.95
(8.88) (2.36)
(107.60) (28.59)
(116.48) (30.95)

48.83
1.15
49.98
(6.53)
(115.85)
(122.38)

20.83
0.49
21.32
(2.79)
(49.41)
(52.20)

69.32
0.15
69.47
(7.38)
(105.75)
(113.14)

28.04
0.06
28.10
(2.99)
(42.78)
(45.76)

(48.87) (12.98)
(4.14) (1.10)
(53.01) (14.08)
(0.87) (0.23)
(53.88) (14.31)
-

(72.40)
(6.86)
(79.26)
(0.67)
(79.93)
-

(30.88)
(2.93)
(33.81)
(0.29)
(34.10)
-

(43.66)
(4.87)
(44.65)
(1.18)
(45.83)
-

(17.66)
(1.97)
(18.06)
(0.48)
(15.54)
-

-

2.64
-

1.13
-

6.65

2.69

0.18
0.04
(53.70) (14.27)

(0.32)
(77.61)

(0.14)
(33.11)

(0.78)
(39.96)

(0.32)
(16.16)

(54.35) (14.44)

(78.37)

(33.43)

(45.12)

(18.25)

0.65
0.17
(53.70) (14.27)

(1.56)
(79.93)

(0.66)
(34.09)

(0.71)
(45.83)

(0.29)
(18.54)

กาไรก่ อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้ นทุนทางการเงิน - สุทธิ
กาไรก่อนภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้ จา่ ย) ภาษีเงินได้
กาไรสุทธิสาหรับปี
กาไรเบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยสาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ผลกาไรจากการตีมลู ค่าสินทรัพย์ใหม่
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า
หน่วยงานต่างประเทศ
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
การแบ่ งปั นกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

กาไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน (บาท)
จานวนหุ้นถัวเฉลี่ย

-

(0.13)

(0.18)

(0.09)

425,043,047

459,583,548

635,539,843
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งบกระแสเงินสด
ปี 2558
ล้ านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
ขาดทุนสาหรับปี
รายการปรับกระทบขาดทุนเป็ นเงินสดได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
(กาไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนทีย่ งั ไม่เกิดขึ ้นจริง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ดอกเบี ้ยรับ
หนี ้สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายทรัพย์สิน
ค่าเสื่อมราคา
ค่าตัดจาหน่าย
ประมาณการหนี ้สินจากการรับประกันผลงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้
ต้ นทุนทางการเงิน
ขาดทุนจากการด้ อยค่าความนิยมและสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้ องจากการ

ปี 2560
ล้ านบาท

(53.88)

(79.93)

(45.83)

(0.13)
0.17

(0.06)
(0.32)

0.21
(0.78)

(0.44)

(0.29)

(0.52)

0.32

0.06

0.96

0.15
13.66
5.51
14.11
2.52
0.87
4.14

0.13
16.77
5.81
8.18
1.88
0.67
6.86

4.71
15.98
7.75
3.58
1.97
1.17
4.87

14.67
0.86
0.007

(0.02)
(1.04)

(12.99)

(24.70)

(6.97)

(33.47)
(26.43)
0.04
(0.38)
(9.90)
13.57
(0.34)
(69.90)
(0.80)
(70.71)

75.68
(8.16)
0.01
4.91
(7.58)
(37.78)
2.38
(0.23)
2.16

(45.77)
(19.84)
(2.94)
(0.35)
(3.47)
16.33
1.33

รวมธุรกิจ
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้ าลดลง
ส่วนแบ่ง (กาไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้ า (สุทธิจากภาษี)
กาไร(ขาดทุน)จากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี ้สิน
ดาเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี ้สินดาเนินงาน
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจากัดในการเบิกใช้
ประมาณการหนี ้สินจากการรับประกันผลงาน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดรับจากกิจกรรมดาเนินงาน
จ่ายดอกเบี ้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน

งบรวม
ปี 2559
ล้ านบาท

-

(61.68)
-

(0.67)
(62.35)
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งบกระแสเงินสด

งบรวม
ปี 2559
ล้ านบาท

ปี 2558
ล้ านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี ้ย
เงินลงทุนชัว่ คราวเพิ่มขึ ้น
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและเงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินให้ ก้ ยู ืมแก่กรรมการหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินฝากประจาที่ตดิ ภาระค ้าประกัน
เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
เงินสดจ่ายเพื่อซื ้ออาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื ้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ /สิทธิบตั ร
เงินสดสุทธิใช้ ไปในการรวมธุรกิจ
เงินจ่ายสุทธิจากการลงทุนในกิจการร่วมค้ า
เงินจ่ายสุทธิจากการลงทุนในบริษัทย่อย
เงินจ่ายสุทธิจากการซื ้อส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินสดรับจากเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ บคุ คลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายต้ นทุนทางการเงิน
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสัน้
ชาระคืนเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสัน้
จ่ายชาระหนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
จ่ายชาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินสดจ่ายเพื่อชาระเงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลหรือกิจการที่
เกี่ยวข้ องกัน
เงินสดรับจากการหุ้นทุนออกให้ ตามสิทธิ
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
ค่าใช้ จา่ ยในการออกหุ้น
เงินปั นผลจ่าย
การได้ มาซึง่ ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินปั นผลจ่ายให้ สว่ นได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินสดสุทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) - สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นปี
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิน้ ปี

0.48
0.01
(0.07)
-

ปี 2560
ล้ านบาท

(80.67)

0.30
(1.71)
(8.52)
0.03
(5.85)
(0.70)
(1.00)
(17.45)

0.52
1.55
0.3
(23.74)
0.69
0.004
(11.60)
(0.31)
16.53
(16.05)

(4.85)
692.77
(595.26)
(3.94)
24.40
(1.98)
-

(6.88)
681.91
(728.49)
(2.63)
(5.28)
-

(4.88)
625.38
(639.14)
(1.81)
(4.79)
27.30

0.02
97.75
(1.10)
(9.22)
0.99
199.57

17.27
(44.10)

(21.30)
87.61
(1.88)
66.49

48.19
34.49
0.01
82.7

(59.40)
82.70
(0.003)
23.30

(11.91)
23.30
(0.01)
11.38

0.22
-

(51.26)
(8.81)
(15.32)

(8.00)

2.08
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อัตราส่ วนทางการเงิน
ปี 2558

งบรวม
ปี 2559

ปี 2560

1.28
1.10
(0.53)
3.66
99.65
14.33
25.47
7.24
50.43
74.69

1.10
1.48
0.014
2.86
127.55
4.81
75.82
5.60
65.23
138.14

1.54
0.70
(0.52)
4.22
86.55
3.41
106.96
6.99
52.19
141.32

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร (Profitability Ratio)
อัตรากาไรขันต้
้ น (%)
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน (%)
อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร (%)
อัตรากาไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)

17.40%
-12.98%
1.45%
-14.41%
-26.58%

20.83%
-30.73%
-2.98%
-30.73%
-40.49%

28.04%
-15.83%
-1.56%
-18.52%
-25.04%

อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)

-13.25%
-22.61%
1.03

-19.05%
37.76%
0.62

-12.06%
-20.61%
0.76

อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราความสามารถชาระดอกเบี ้ย (เท่า)
อัตราความสามารถชาระภาระผูกพัน (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล (%)

1.04
(7.17)
1.12
0.97%

0.85
10.55
0.002
0%

0.70
(8.17)
(5.37)
0%

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้การค้ า (เท่า)
ระยะเวลาชาระหนี ้เฉลี่ย (วัน)
Cash Cycle (วัน)
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การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
1 การวิเคราะห์ การดาเนินงานที่ผ่านมา
จากสถานการณ์เศรษฐกิจในกลุม่ อุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีการชะลอตัวอย่างรุ นแรงตังแต่
้ ช่วงปลายปี 2557 ที่ผ่าน
มานัน้ ก็สง่ ผลกระทบต่อกลุม่ ผู้ประกอบการที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ในวงกว้ าง และเป็ นสาเหตุให้ ปริ มาณงาน
สัง่ ซือ้ จากลูกค้ ารายใหญ่ ของบริ ษัทหลายรายลดลง รวมไปถึงผู้ประกอบการใหม่ที่เริ่ มเข้ าสู่ตลาดการผลิตเครื่ องจักรของ
เมืองไทย จากประเทศญี่ปนุ่ เริ่ มเข้ ามามีบทบาทในการแข่งขันด้ านราคาและการแย่งชิงปริ มาณงานสัง่ ซื ้อในอุตสาหกรรมนี ้
เพิ่มขึ ้น ทําให้ บริ ษัทฯ ต้ องมีการปรับกลยุทธ์ด้านราคาและการขายครัง้ ใหญ่เพื่อให้ สามารถแข่งขันได้
ในปี 2560 ที่ผา่ นมานี ้ ฝ่ ายบริ หารมีการวิเคราะห์ยอดขายและรายได้ ในระยะเวลาที่ผา่ นมา พบว่าการทําตลาดใน
ผลิตภัณฑ์ใหม่ในบางกลุ่มอุตสาหกรรม และบางกลุ่มสินค้ า ได้ รับการตอบสนองและไม่สามารถทํากําไรในอัตราที่น่าพอใจ
เช่น เครื่ องจักรในอุตสาหกรรมพลาสติก เครื่ องจักรกลการเกษตร เป็ นต้ น บริ ษัทฯ จึงได้ ให้ ความสําคัญต่อการทําตลาดใน
กลุม่ ลูกค้ าอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ เพิ่มมากขึ ้น ที่จะสามารถต่อยอดจากทักษะความรู้ ความสามารถในด้ านวิศวกรรม
และมุง่ เน้ นเข้ าเสนอขายสินค้ าและบริ การต่อกลุม่ ลูกค้ าที่มีความประสงค์จะนําระบบอัตโนมัติไปใช้ ปรับปรุ งระบบการผลิตใน
แต่ละภาคอุตสาหกรรม และยังตอบรับกับนโยบายของภาครัฐที่มีทิศทางและแนวโน้ มในการส่งเสริ มภาคอุตสาหกรรมให้ หนั
มาใช้ ระบบอัตโนมัติเพื่อทดแทนกําลังคน รวมถึงยังสามารถลดต้ นทุนการผลิตในระยะยาวได้ เป็ นอย่างดี อย่างไรก็ตามใน
รอบปี 2560 นี ้ ยังถือว่าสัดส่วนรายได้ ของบริ ษัทกว่าร้ อยละ 80 ยังคงอยูใ่ นกลุม่ ลูกค้ าในอุตสาหกรรมยานยนต์เป็ นหลัก และ
มีคําสัง่ ซื ้อจากลูกค้ ารายใหญ่ในประเทศแม็กซิโก และจีนในมูลค่ารวมที่สงู ที่จดั อยูใ่ นกลุม่ อุตสาหกรรมยานยนต์เช่นกัน ทังนี
้ ้
คาดหมายว่าในปี 2561 เป็ นต้ นไป จะยังคงสามารถรั กษายอดคําสัง่ ซือ้ จากต่างประเทศจากลูกค้ ารายใหญ่นี่ไปได้ อย่าง
ต่อเนื่อง สาเหตุจากราคาเสนอขายเมื่อเทียบกับคุณภาพการออกแบบและผลิตเครื่ องจักรของบริ ษัท มีความคุ้มค่าอย่างมาก
รวมถึงยังตอบสนองโจทย์และความต้ องการใช้ งานของลูกค้ าได้ อย่างดีเยี่ยม
ผลการดาเนินงานที่ผ่านมาของแต่ ละสายผลิตภัณฑ์
รายได้
รายได้ ของกลุม่ บริ ษัทสามารถจําแนกได้ 4 รู ปแบบหลัก โดยรายได้ รวมของกลุม่ บริ ษัทระหว่างปี 2558 – 2560
สามารถแสดงได้ ดงั นี ้


ประเภทของสินค้ าและบริการ
1. เครื่ องจักร (Machine)
2. ระบบอัตโนมัติการผลิต (Production Automation)
3. ระบบบริหารคลังสินค้ าแบบอัตโนมัติ
4. ระบบอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
รวมรายได้ จากการขายและบริ การ
% การขยายตัว

ปี 2558
ล้ านบาท
ร้ อยละ
354.38
94.19
21.88
5.81
376.26
100.00
21.30%

งบการเงินรวม
ปี 2559
ล้ านบาท
ร้ อยละ
218.90
93.37
15.54
6.63
234.44
100.00
-37.69%

ปี 2560
ล้ านบาท
ร้ อยละ
221.51
89.60
19.72
7.98
5.98
2.42
247.21
100.00
5.45%

ในอดีตนัน้ กลุม่ บริ ษัทมีการขยายตัวหรื อลดลงของรายได้ ไปตามสภาวะของอุตสาหกรรมยานยนต์โดยรวม โดย
ระหว่างปี 2558 – 2560 กลุม่ บริ ษัทมีรายได้ จากการขายและบริ การ เท่ากับ 376.26 ล้ านบาท 234.44 และ 247.21 ล้ าน
บาท ตามลําดับ ซึ่งคิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 21.30 ในปี 2558 ลดลงร้ อยละ 37.69 ในปี 2559 และเพิ่มขึ ้นร้ อยละ
5.45 ตามลําดับ
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ทังนี
้ ้ รายได้ จากการออกแบบและผลิตเครื่ องจักรใหม่ ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ยังถือเป็ นรายได้ หลักของกลุ่ม
บริ ษัท โดยมีสดั ส่วนประมาณร้ อยละ 77.97 – 93.37 ของรายได้ รวมในระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมา แต่ก็เป็ นสาเหตุหลักที่ทําให้
รายได้ โดยรวมของกลุม่ บริ ษัทลดลง จากสภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ซบเซาในรอบระยะ 2-3 ปี ที่ผา่ นมานี ้ เช่นกัน
อย่ า งไรก็ ต าม รายได้ จ ากการออกแบบและผลิ ต เครื่ อ งจัก รใหม่ ใ นกลุ่ม อุต สาหกรรมอื่ น เช่ น อุต สาหกรรม
เครื่ องจักรกลการเกษตร ก็สามารถทํารายได้ และยอดขายของบริ ษัทได้ เพิ่มขึ ้นบ้ าง โดยจากปี 2558 – 2560 กลุม่ บริ ษัทมี
รายได้ จากกลุม่ อุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลการเกษตร เท่ากับ 6.98 ล้ านบาท 17.29 ล้ านบาท และ 5.83 ล้ านบาท ตามลําดับ
ซึง่ คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 1.86 ร้ อยละ 7.38 ร้ อยละ 2.36 ตามลําดับ
ในปี 2559 กลุม่ บริ ษัทยังได้ เพิ่มช่องทางการสร้ างรายได้ ในอุตสาหกรรมพลาสติ กอีกด้ วย โดยสามารถสร้ างรายได้
เท่ากับ 12.74 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 5.43 ซึ่งเป็ นปี แรกที่มีรายได้ จากกลุม่ สินค้ านี ้ ซึ่งในปี 2560 สัดส่วนของ
รายได้ ในอุตสาหกรรมพลาสติกลดลงเหลือเพียง 7.77 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 3.14
ทังนี
้ ้ รายได้ จากกลุ่มสินค้ าระบบบริ หารคลังสินค้ าแบบอัตโนมัติ และระบบอุปกรณ์ ประหยัดพลังงาน ที่บริ ษัทได้
เริ่ มทําตลาดไปยังกลุม่ ลูกค้ าตังแต่
้ ปี 2559 ยังคงอยู่ในช่วงทําการตลาดเพื่อสร้ างความรับรู้ และเริ่ มเสนองานต่อลูกค้ าหลาย
ราย จึงยังไม่สามารถสร้ างรายได้ ให้ เกิดขึ ้นได้ ในปี 2560 นี ้
ในปี 2560 นี ้ บริ ษัทฯ ได้ กําหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ทางการตลาด โดยเน้ นไปที่กลุม่ ลูกค้ าในอุตสาหกรรมอื่น ซึง่ มี
ความต้ องการใช้ ระบบอัตโนมัติเพื่อช่วยในการผลิต และจากการเข้ าเสนอบริ การเพื่อออกแบบและผลิตเครื่ องจักรเพื่อตอบ
โจทย์ในระบบการผลิตสินค้ าของลูกค้ าหลายราย หลากหลายอุตสาหกรรม บริ ษัทฯ จึงได้ รับยอดคําสัง่ ผลิตจากกลุม่ สินค้ า
ระบบอัตโนมัตินอกกลุม่ ยานยนต์นี ้ มากเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 – 2560 สัดส่วนร้ อยละ 4.77 ร้ อยละ 5.99
และ ร้ อยละ 16.53 ตามลําดับ
โดยเมื่อพิจารณาในส่วนของจํานวนงานที่รับใหม่ในแต่ละปี และมูลค่างานเฉลีย่ ต่อเครื่ องจักรย้ อนหลังเป็ นระยะเวลา
3 ปี ซึง่ สามารถแสดงได้ ดงั นี ้
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
จํานวนเครื่องจักรที่ผลิต
130
104
117
มูลค่าเครื่องจักร (ล้ านบาท)*
241.95
158.80
232
มูลค่าเฉลี่ยต่อเครื่อง (ล้ านบาท)
1.86
1.52
1.98
* มูลค่าต่อเครื่องจักรอาจไม่สามารถกระทบได้ กบั งบการเงินโดยตรง เนื่องจากงบการเงินที่แสดงเป็ นการแสดงรายได้ ตามขันความสํ
้
าเร็จของงาน

ต้ นทุนและค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร

ต้ นทุนขายและบริการ
ต้ นทุนขายและบริ การถือเป็ นค่าใช้ จ่ายหลักในการประกอบธุรกิจหลักของกลุ่มบริ ษั ท โดยกลุ่มบริ ษัทมีการกําหนด
นโยบายราคาจําหน่ายเครื่ องจักรในลักษณะต้ นทุนส่วนเพิ่ม ซึ่งมีการตังเป
้ ้ าหมายอัตรากําไรขันต้
้ นที่ประมาณร้ อยละ 25 – 30
ของรายได้ จากการขายและบริ การในช่วงเวลาที่ผ่านมา หรื อการบริ หารจัดการให้ ต้นทุนขายและบริ การอยู่ในระดับร้ อยละ
71.95 – 82.59 ของรายได้ จากการขาย
ทังนี
้ ้ ในปี 2558 – 2560 กลุ่มบริ ษัทมีต้นทุนขายและบริ การเท่ากับ 310.75 ล้ านบาท 185.61 ล้ านบาท และ
177.90 ล้ านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นสัดส่วน ร้ อยละ 82.59 ร้ อยละ 79.17 และร้ อยละ 71.95 ของรายได้ จากการขายและ
บริ การในแต่ละปี ตามลําดับ ซึง่ สามารถแสดงรายละเอียดได้ ดงั นี ้
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สัดส่ วนต้ นทุนขายและบริการต่ อรายได้
ต้ นทุนวัตถุดิบรวม
ต้ นทุนค่าแรงงาน
ต้ นทุนค่าโสหุ้ยการผลิต
รวมต้ นทุนขายและบริการ
รายได้ จากการขายและบริการ

ปี 2558
ล้ านบาท
ร้ อยละ
228.47
60.72
64.59
17.17
17.69
4.70
310.75
82.59
376.26
100.00

งบการเงินรวม
ปี 2559
ล้ านบาท
ร้ อยละ
124.33
53.03
43.21
18.43
18.07
7.71
185.61
79.17
234.44
100.00

ปี 2560
ล้ านบาท
ร้ อยละ
118.42
47.90
42.91
17.35
16.57
6.70
177.90
71.95
247.21
100.00

ในปี 2559 บริ ษัทฯ มีต้นทุนค่าวัตถุดิบรวมลดลง จากเดิมอัตราร้ อยละ 53.03 เหลือเพียงร้ อยละ 47.90 ซึ่งงาน
โครงการใหญ่หลายงาน ทางบริ ษัทสามารถควบคุมต้ นทุนวัตถุดิบ ได้ อย่างต่อเนื่อง โดยการเลือกใช้ อปุ กรณ์ที่มีคณ
ุ ภาพและ
เหมาะสมกับ ประเภทของงานโครงการนันๆ
้ ซึ่งสามารถใช้ ทดแทนกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ทังนี
้ ้ในระยะเวลาตังปี
้ 2558 ถึงปี 2560 ต้ นทุนค่าแรงงาน อยู่ในอัตราใกล้ เคียงกันคือร้ อยละ 17.17 ร้ อยละ 18.43
และร้ อยละ 17.35 ตามลํา ดับ จึ ง ถื อ ว่า บริ ษั ท ยัง สามารถบริ ห ารจัด การต้ น ทุน ค่า แรงงงานได้ ใ นสัด ส่ว นที่ ไม่มี ก าร
เปลีย่ นแปลงมากนัก
นอกจากนัน้ เมื่อพิจารณาถึงโครงสร้ างของต้ นทุนขายและบริ การประกอบด้ วย ต้ นทุนวัตถุดิบ ต้ นทุนค่าแรงงาน และ
โสหุ้ยการผลิต โดยต้ นทุนในส่วนของวัตถุดิบคิดเป็ นส่วนประกอบหลักของต้ นทุนขายและบริ การ โดยคิดเป็ นสัดส่วนประมาณ
ร้ อยละ 66.56 – 73.52 ของต้ นทุนขายและบริ การทังหมด
้
ในขณะที่ค่าแรงงาน คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 20.79 – 24.71 และ
โสหุ้ยการผลิตคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 5.69 – 9.73 โดยสัดส่วนต้ นทุนแต่ละประเภทต่อต้ นทุนขายรวมในช่วง 3 ปี ที่
ผ่านมา และสัดส่วนต้ นทุนขายและบริ การต่อรายได้ สามารถแสดงได้ ดงั นี ้
วัตถุดิบ
ค่าแรงงาน
โสหุ้ยการผลิต
ต้ นทุนขายและบริการรวม

ปี 2558
73.52%
20.79%
5.69%
100.00%

ปี 2559
66.98%
23.28%
9.73%
100.00%

ปี 2560
66.56%
24.12%
9.31%
100.00%

ทังนี
้ ้โดยที่อตั ราส่วนค่าแรงงานเพิ่มขึ ้นเป็ นอัตราร้ อยละ 24.12 ในปี 2560 เมื่อเปรี ยบเทียบกับอัตราร้ อยละ 23.28
ในปี 2559 นัน้ สาเหตุเนื่องจากการปรับขึ ้นค่าจ้ างแรงงานประจําปี และรวมถึง บริ ษัทมีการผลิตชิ ้นส่วนภายในเพิ่มมากขึ ้น
เพื่อลดต้ นทุนการผลิตโดยรวมและสามารถบริ หารจัดการระยะเวลาในการผลิตชิ ้นส่วนทดแทนการสัง่ จากภายนอก ดังจะเห็น
จากสัดส่วนต้ นทุนรวมการขายและบริ การ เมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างปี 2559 และปี 2560 มีอตั ราร้ อยละ 79.17 และ อัตราร้ อย
ละ 71.95 ตามลําดับ จึงถือว่าประสบความสําเร็ จระดับหนึง่ ในด้ านของการบริ หารจัดการต้ นทุนรวม
สําหรับแนวทางในการบริ หารจัดการต้ นทุนขายและบริ การให้ เป็ นไปตามนโยบายที่กําหนดไว้ นนั ้ บริ ษัทมิได้ ม่งุ เน้ นที่
การกํ าหนดราคาหรื อมูลค่าการออกแบบและผลิตเครื่ องจักรในลักษณะต้ นทุนส่ว นเพิ่มเพียงอย่างเดียว เนื่องจากบริ ษั ท
ตระหนักดีว่าการกํ าหนดราคาจําหน่ายเครื่ องจักรนันต้
้ องมีความเหมาะสม เพื่อก่อให้ เกิดความเป็ นธรรมกับคู่ค้าทุกราย
รวมทังเพื
้ ่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้ านราคา แต่บริ ษัทมุ่งเน้ นการบริ หารจัดการภายในเพื่อควบคุมต้ นทุนการผลิต
เพิ่มขึ ้น ทังการวิ
้
จยั พัฒนา เพื่อลดระยะเวลาในการผลิตซึ่งจะนํามาซึ่งการลดต้ นทุนในการดําเนินงาน รวมทั ง้ การลงทุนใน
เครื่ องจักรเพื่อใช้ ในการผลิตชิ ้นส่วนบางประเภทเพิ่มขึ ้น เช่น เครื่ อง CNC Double Column Machining "AWEA" เครื่ อง
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Paragon Universal Cylindrical Grinder เครื่ อง "Force One" CNC Precision Lathe FCL200S เป็ นต้ น ซึง่ จะช่วยทดแทน
จากการซื ้อชิ ้นส่วนสําเร็ จรูปจากคูค่ ้ ารายอื่นเพื่อลดต้ นทุนในการผลิตลง
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร ในปี 2558 – 2560 มีมูลค่าเท่ากับ 116.48 ล้ านบาท 122.38 ล้ านบาท และ
113.18 ล้ านบาท ตามลําดับ ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วน ร้ อยละ 30.96 ร้ อยละ 52.20 และร้ อยละ 45.78 ของรายได้ จากการขาย
และบริ การของช่วงเวลาดังกล่าวตามลําดับ ทังนี
้ ้โดยส่วนใหญ่เป็ นค่าใช้ จ่ายในการบริ หารเป็ นหลัก ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้


ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร

ปี 2558
ล้ านบาท
ร้ อยละ
8.88
2.36
107.60
28.60
116.48
30.96

งบการเงินรวม
ปี 2559
ล้ านบาท
ร้ อยละ
6.53
2.79
115.85*
49.41
122.38
52.20

ปี 2560
ล้ านบาท
ร้ อยละ
ค่าใช้ จา่ ยในการขาย
7.38
2.98
ค่าใช้ จา่ ยในการบริหาร
105.80
42.80
รวมค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริหาร
113.18
45.78
รายได้ จากการขายและบริการ
247.21
376.26
100.00
234.44
100.00
100.00
* ในปี 2559 ค่าใช้ จา่ ยในการบริหาร จํานวนเงินรวม 115.85 ล้ านบาท ได้ รวมจํานวนมูลค่าการตัดจําหน่ายค่าความนิยมจากการซื ้อกิจการ
บริษัท สยามพาร์ ท ฟี ดเดอร์ (2008) จํากัด จํานวนเงิน 12.33 ล้ านบาท หากไม่นับ รวมการตัดจําหน่ายค่าความนิยม จะทําให้ ค่าใช้ จ่ายใน
การบริหาร คงเหลือ 103.52 ล้ านบาท และคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 44.16 ของรายได้ จากการขายและบริการ

ค่าใช้ จา่ ยในการขาย
ในปี 2558 – 2560 บริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายในการขายเท่ากับ 8.88 ล้ านบาท 6.53 ล้ านบาท และ 7.38 ล้ านบาท
ตามลําดับ ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วน ร้ อยละ 2.36 ร้ อยละ 2.79 และร้ อยละ 2.98 ของรายได้ จากการขายและบริ การ ตามลําดับ
ค่าใช้ จ่ายในการขาย ส่วนใหญ่ เป็ นค่าใช้ จ่ายที่เกิ ดขึ ้นจากการเดินทางและค่ายานพาหนะทังในส่
้ ว นการขายใน
ประเทศและต่างประเทศ สําหรับ ปี 2560 ปรับสัดส่วนเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย โดยเกี่ยวเนื่องจากค่านายหน้ าและค่าบริ การ
ทางการตลาดรวมถึงค่าใช้ จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อเจรจาธุรกิจการขยายตลาดการค้ าระหว่างประเทศตาม
นโยบายแผนการขยายธุรกิจ ซึ่งทางบริ ษัทให้ ความสําคัญกับการควบคุมค่าใช้ จ่ายให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยคํานึงถึง
ความสามารถในการแข่งขันของบริ ษัท ซึง่ ในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา บริ ษัทยังคงรักษาสัดส่วนค่าใช้ จ่ายในการขายให้ ตํ่ากว่าร้ อยละ
3 ของรายได้ จากการขายและบริ การ
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร
ในปี 2558 – 2560 บริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร (รวมค่าตอบแทนผู้บริ หาร) เท่ากับ 107.60 ล้ านบาท 115.85
ล้ านบาท และ 105.80 ล้ านบาท ตามลําดับ ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วน ร้ อยละ 28.60 ร้ อยละ 49.41 และร้ อยละ 42.80 ของรายได้
จากการขายและบริ การในแต่ละปี
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารส่วนใหญ่ เป็ นค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับพนักงานในปี 2560 ปรับลดลง อันเนื่องมีการปรับ
โครงสร้ างองค์กร และการควบคุมงบประมาณรายจ่ายทุกรายการอย่างเคร่งครัด ประกอบกับการปรับขนาดขององค์กรเมื่อ
ไตรมาส 1 ปี 2560 ก็ทําให้ ภาพรวมของรายจ่ายที่เกี่ยวข้ องกับพนักงานในภาพรวมลดลง
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ต้ นทุนทางการเงิน
ในปี 2558 – 2560 บริ ษัทมีต้นทุนทางการเงินจํานวน 4.14 ล้ านบาท 6.86 ล้ านบาท และ 4.87 ล้ านบาท
ตามลําดับ ซึง่ คิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 65.70 และอัตราการลดลงร้ อยละ 29.01 ตามลําดับจากช่วงเดียวกันของปี
ก่อนหน้ า
ในปี 2559 บริ ษัทมีต้นทุนทางการเงินที่สงู เพิ่มขึ ้น ซึง่ ต่อเนื่องจากปี 2558 ที่บริ ษัทได้ ออกตัว๋ สัญญาแลกเงินระยะ
สัน้ เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันและ/หรื อผู้ลงทุนรายใหญ่ (B/E) รวมมูลค่า 70 ล้ านบาท และทังหมดมี
้
กําหนดครบอายุ
สัญญาในปี 2559 โดยอัตราดอกเบี ้ยตัว๋ สัญญาแลกเงินระยะสันนี
้ ้ คํานวณอัตราดอกเบี ้ยตัว๋ สัญญาแลกเงินอายุ 6 เดือน
เท่ากับร้ อยละ 5.10 และคํานวณอัตราดอกเบี ้ยตัว๋ สัญญาแลกเงินอายุ 9 เดือน เท่ากับร้ อยละ 5.40 อย่างไรก็ตามในปี 2559
นี ้ บริ ษัทยังได้ ออกตัว๋ สัญญาแลกเงินระยะสันแก่
้ นกั ลงทุนเพิ่มอีก รวมมูลค่า 50 ล้ านบาท อายุ 6 เดือน กําหนดครบอายุ
สัญญาวันที่ 18 ตุลาคม 2559 จํานวน 1 ฉบับ, อายุ 6 กําหนดครบอายุสญ
ั ญาวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 จํานวน 1 ฉบับ,
อายุ 9 เดือน กําหนดครบอายุสญ
ั ญา 25 พฤศจิกายน 2559 , อายุ 9 เดือน กําหนดครบอายุสญ
ั ญา 14 ธันวาคม 2559 และ
ฉบับสุดท้ าย อายุ 9 เดือน กําหนดครบอายุสญ
ั ญา 16 ธันวาคม 2559 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทได้ ชําระคืนเงิน
ตามตัว๋ สัญญาแลกเงินทุกฉบับครบถ้ วนตามกําหนดที่ระบุในสัญญา และไม่มีการออกตัว๋ สัญญาแลกเงินเพิ่มเติมแต่อย่างใด
ในปี 2560 ต้ นทุนทางการเงินได้ ลดลง เป็ นจํานวนเงิน 1.99 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 29.01 เมื่อเทียบจากปี
2559 โดยเหตุผลหลักคือบริ ษัทได้ รับเงินเพิ่มทุนจากการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ ในการซือ้ หุ้นสามัญของบริ ษัท
(UREKA-W1) ครัง้ สุดท้ าย (ครัง้ ที่ 5) ในเดือน เมษายน 2560 มูลค่าการรับชําระเงินเพิ่มทุนจํานวนรวม 87.70 ล้ านบาท จึง
ทําให้ บริ ษัท มีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ ในกิจการเพียงพอแก่การรับคําสัง่ ซื ้อจากลูกค้ า และลดปริ มาณการกู้ยืมจากสถาบัน
การเงินลงได้ จํานวนมาก




กำไร
กาไร

รายได้ จากการขายและการให้ บริการ
กําไรขันต้
้ น
ขาดทุนจากการดําเนินงาน
ขาดทุนสุทธิ
กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน

ปี 2558
ล้ านบาท
ร้ อยละ
376.26
100.00
65.51
17.40
(29.70)
(12.92)
(54.53)
(14.41)
(70.71)
-

งบการเงินรวม
ปี 2559
ล้ านบาท
ร้ อยละ
234.44
100.00
48.83
20.83
(49.82)
(30.73)
(78.37)
(33.26)
2.16

ปี 2560
ล้ านบาท
ร้ อยละ
247.21
100.00
69.31
28.05
(16.05)
(15.83)
(46.53)
(18.52)
(62.35)

สําหรับปี 2560 บริ ษัทมีอตั รากําไรขันต้
้ นปรับตัวเพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 28.05 จากปี 2559 ที่มีอตั รากําไรขันต้
้ นร้ อย
ละ 20.83 เนื่องจากทางบริ ษัทมีการควบคุมต้ นทุนการผลิตสินค้ าในทุกกระบวนการและขันตอน
้
เริ่ มจากกระบวนการคํานวณ
ต้ นทุนเพื่อการเสนอราคา การออกแบบคุณลักษณะการทํางานของเครื่ องจักรโดยเลือกใช้ วสั ดุและอุปกรณ์ที่เหมาะสมและมี
คุณภาพภายใต้ กรอบงบประมาณงานโครงการนัน้ ๆ การเปรี ยบเทียบราคาวัต ถุดิบและอุปกรณ์จากผู้ขายหลายราย และ
การควบคุมชั่วโมงการปฏิบตั ิงานของพนักงานให้ เป็ นตามแผนงานที่กําหนดไว้ อย่างเข้ มงวด รัดกุม และเป็ นระบบระเบียบ
อีกทังยั
้ งมีการจัดทํางบประมาณเป็ นรายโครงการและควบคุมให้ สามารถใช้ ต้นทุนของแต่ละงานโครงการได้ อย่างประหยัด มี
ประสิทธิภาพ ซึง่ ทําให้ สง่ ผลโดยตรงกับอัตรากําไรขันต้
้ นที่เพิ่มขึ ้นอย่างเห็นได้ ขดั อย่างไรก็ตามจากสาเหตุของการตังค่
้ าเผื่อ
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การด้ อยค่าเงินลงทุนตามหลักเกณฑ์ทางการบัญชีจึงให้ เกิดผลขาดทุนสุทธิจากการดําเนินงานจํานวน 44.65 ล้ านบาท ดัง
ปรากฎตามงบการเงินรวมของกิจการ
อัตราผลตอบแทนต่ อผู้ถอื หุ้น
ในปี 2558 – 2560 ทางบริ ษัท มีการจ่ายเงิ นปั นผลเท่า กับ 9.22 ล้ านบาท ในปี 2558 และปี 2559 – 2560
ประกาศงดจ่ายปั นผล เนื่องจากมีผลประกอบการขาดทุน
ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
ณ สิ ้นปี 2558 – 2560 กลุม่ บริ ษัทมีสนิ ทรัพย์รวมเท่ากับ 457.03 ล้ านบาท 302.84 ล้ านบาท และ 357.11 ล้ าน
บาท ตามลําดับ ทังนี
้ ้สินทรัพย์รวมของกลุม่ บริ ษัทมีการปรับลดลงในอัตราร้ อยละ 33.74 ในปี 2559 และขยายตัวเพิ่มขึ ้นใน
อัตราร้ อยละ 17.92 จากวันสิ ้นงวดบัญชีก่อนหน้ าตามลําดับ ทังนี
้ ้ ส่วนประกอบสําคัญของสินทรัพย์ สามารถแสดงได้ ดงั นี ้
สัดส่ วนต่ อสินทรัพย์ รวม
ลูกหนี ้การค้ า
รายได้ ค้างรับ
สินค้ าคงเหลือ
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
ที่ดิน อาคาร เครื่ องจักรและอุปกรณ์
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

ปี 2558
25.93%
2.89%
7.63%
54.55%
34.22%
45.45%
100.00%

ปี 2559
14.96%
13.93%
40.64%
48.85%
59.36%
100.00%

ปี 2560
3.19%
17.38%
51.12%
41.51%
48.88%
100.00%

จากตารางแสดงโครงสร้ างของสินทรัพย์ข้างต้ น สินทรัพย์หลักในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริ ษัท ประกอบด้ วย
สินทรัพย์หลัก 3 กลุม่ คือ ลูกหนี ้การค้ า สินค้ าคงเหลือ และที่ดินอาคารและอุปกรณ์เป็ นหลัก โดยลูกหนี ้การค้ าและรายได้ ค้าง
รับรวมแล้ วจะมีสดั ส่วนประมาณร้ อยละ 15 – 35 ของสินทรัพย์รวม สินค้ าคงเหลือสัดส่วนประมาณร้ อยละ 17.38 ในขณะที่
ที่ดิน อาคาร เครื่ องจักรและอุปกรณ์จะคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 35 – 50 ของสินทรัพย์รวม
ในปี 2558 ปริ มาณลูกหนี ้การค้ าเพิ่มขึ ้นจํานวนมาก เนื่องจากปริ มาณงานที่เรี ยบเก็บค่างวดงานแล้ วยังคงรอเครดิต
เทอมในการชําระเงินในงวดบัญชีถดั ไปมีปริ มาณมาก ส่วนรายได้ ค้างรับลดลงเหลือเพียงร้ อยละ 2.89 เนื่องจากงานโครงการ
ส่วนใหญ่ได้ สง่ มอบครบหมดตังแต่
้ ช่วงปลายปี และรอการชําระเงินจากลูกค้ าเท่านัน้
ในปี 2559 ปริ มาณลูกหนี ้การค้ าลดลงจํานวนมาก เนื่องจากรายได้ จากการให้ บริ การและยอดขายลดลงอย่างมาก
จึงทําให้ ปริ มาณยอดลูกหนี ้การค้ าคงค้ างลดลงตามไปด้ วย และไม่มีรายได้ ค้างรับคงเหลือ
ในปี 2560 นี ้ ปริ มาณลูกหนี ้การค้ าลดลงจํานวนมาก เนื่องจากกิจการได้ สง่ มอบสินค้ าและได้ รับชําระเงินส่วนมาก
ทันภายในเวลาสิ ้นปี แต่มีปริ มาณงานระหว่างการผลิตที่รอส่งมอบต่อลูกค้ า (Backlog) ในรอบไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ปี
2561 เป็ นจํานวนมาก
ทังนี
้ ้ รายละเอียดของสินทรัพย์หลักของกลุม่ บริ ษัทสามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี ้
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ลูกหนีก้ ารค้ าและรายได้ ค้างรับ
ลูกหนี ้การค้ าของบริ ษัทประกอบด้ วย ลูกหนี ้การค้ าในประเทศ ซึ่งให้ เครดิตเทอมอยู่ที่ 30 – 60 วัน และลูกหนี ้การค้ า
ต่างประเทศ ซึง่ ให้ เครดิตเทอมอยูท่ ี่ 14 – 30 วัน โดยหากเป็ นลูกค้ าในประเทศบริ ษัทจะเรี ยกเก็บเงินเมื่อทําการติดตังเครื
้ ่ องจักร
ที่หน้ างานและลูกค้ ารับมอบงานแล้ ว และหากเป็ นลูกค้ าต่างประเทศบริ ษัทจะเรี ยกเก็บเงินหลังจากวันที่ได้ รับเอกสาร Bill of
Lading แล้ ว 14 วัน และตังแต่
้ ปี 2553 เป็ นต้ นมาบริ ษัทมีการบันทึกรายได้ ค้างรับที่เกิดจากการรับรู้ รายได้ ตามเปอร์ เซ็นต์
ความสําเร็ จของงานแต่ยงั มิได้ ครบกําหนดชําระจากลูกค้ า
ลูกหนี ้การค้ าของบริ ษัทจําแนกตามอายุหนี ้ที่ค้างชําระ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้


ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนี ้การค้ าที่ยงั ไม่ถึงกําหนดชําระ
ลูกหนี ้การค้ าแยกตามอายุหนี ้ที่ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
เกินกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน
เกินกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ1/
ลูกหนีก้ ารค้ า-สุทธิ

2558
ล้ านบาท
ร้ อยละ
110.40
92.88
5.92
0.56
1.64
0.32
118.85
(0.32)
118.53

4.99
0.47
1.39
0.27
100
100

ณ 31 ธันวาคม
2559
ล้ านบาท
ร้ อยละ
32.13
70.29
5.29
1.70
6.08
0.5
45.71
(0.38)
45.32

11.57
3.72
13.31
1.11
100
100

2560
ล้ านบาท
ร้ อยละ
54.09
73.83
16.87
0.15
1.51
0.64
73.26
(1.35)
71.91

23.03
0.20
2.06
0.87
100
100

หมายเหตุ : 1/ บริษัทมีนโยบายการตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญในอัตราร้ อยละ 50 ของยอดลูกหนี ้การค้ าที่ค้างชําระเกินกว่า 12 เดือน และอัตราร้ อย
ละ 100 ของยอดลูกหนี ้การค้ าที่ค้างชําระเกินกว่า 18 เดือน

ณ สิ ้นปี 2558 – 2560 ลูกหนี ้การค้ าส่วนใหญ่เป็ นลูกหนี ้การค้ าที่ยงั ไม่ถึงกําหนดชําระและลูกหนี ้ที่ค้างชําระไม่เกิน 3
เดือน โดยลูกหนี ้การค้ าที่ค้างชําระไม่เกิน 3 เดือน ส่วนใหญ่จะเกิดจากการที่ลกู ค้ ามักจะกําหนดรอบการวางบิลในแต่ละเดือน
โดยระบุวนั ที่สามารถวางบิลได้ ดังนันทํ
้ าให้ ระยะเวลาครบกําหนดชําระไม่ตรงกัน ส่วนลูกหนี ้การค้ าที่เกินกว่า 3 เดือนขึ ้นไปในปี
2558 – 2560 ทังหมดจํ
้
านวน 2.52 ล้ านบาท 8.28 ล้ านบาท และ 2.30 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ในรายการค้ างชําระเกินกําหนดนาน
เกิด 3 เดือนในปี 2560 นี ้ได้ ลดจํานวนลง เนื่องจากการติดตามทวงถามและเคร่ งครัดในระเบียบด้ านการอนุมตั ิวงเงินเครดิต
แก่ลกู ค้ ารายใหม่
สินค้ าคงเหลือ
จากเดิมที่ลกั ษณะการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทเป็ นการให้ บริ การออกแบบและผลิตเครื่ องจักรตามความต้ องการของ
ลูกค้ าแต่ละราย ซึง่ ส่วนใหญ่แล้ วจะทําการส่งมอบสินค้ าให้ กบั ลูกค้ าทันทีเมื่อผลิตเสร็ จ โดยไม่มีการเก็บสต็อกสินค้ าสําเร็ จรูปไว้
แต่เมื่อต่อมาบริ ษัทได้ ปรับเพิ่ม กลุม่ สินค้ าอื่นเพื่อการขยายช่องทางการสร้ างรายได้ นนั ้ จึงมีสินค้ าคงเหลือคงเหลือในรู ปของ
สิน ค้ า สํา เร็ จ รู ป เพิ่ ม ขึน้ และรวมถึ ง งานระหว่า งทํ า ที่ ใ ช้ ร ะยะเวลาการออกแบบ ผลิต ชิ น้ ส่ว น ประกอบและติ ด ตัง้ งาน
โดยประมาณใช้ เวลา 4-6 เดือน และสินค้ าคงเหลือเดิมที่เป็ นวัสดุและอุปกรณ์สิ ้นเปลือง อาทิเช่น น๊ อต สกรู เป็ นต้ น ที่บริ ษัท
สัง่ ซื ้อเข้ ามาเพื่อใช้ ในกระบวนการผลิต รวมถึงผลิตภัณฑ์เหล็กแปรรู ปที่ทางบริ ษัทสัง่ ซื ้อมาไว้ สําหรับผลิตชิน้ ส่วนเอง ณ สิ ้นปี
2558 – 2560 บริ ษัทมีสนิ ค้ าคงเหลือสุทธิเท่ากับ 34.91 ล้ านบาท 42.20 ล้ านบาท และ 62.06 ล้ านบาท ตามลําดับ ซึ่งคิด
เป็ น ร้ อยละ 7.64 ร้ อยละ 13.93 และ ร้ อยละ 17.38 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ ทังนี
้ ้ในปี 2560 นี ้มีอตั ราการเพิ่มขึ ้น
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ของสินค้ าคงเหลือสูงขึ ้นมาก เนื่องจากปริ มาณงานสินค้ าคงเหลือประเภทงานระหว่างทําที่รอการส่งมอบ (Backlog) ในช่วง
ไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ของปี 2561
ทื่ดิน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
ณ สิ ้นปี 2558 – 2560 กลุม่ บริ ษัทมีที่ดิน อาคาร เครื่ องจักรและอุปกรณ์เท่ากับ 156.41 ล้ านบาท 147.96 ล้ านบาท
และ 148.25 ล้ านบาท ตามลําดับ ซึ่งคิดเป็ น ร้ อยละ 34.22 ร้ อยละ 48.85 และร้ อยละ 41.51 ของสินทรัพย์รวมในแต่ละ
ช่วงเวลาตามลําดับ โดยรายละเอียดดังนี ้


อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์

2557

ที่ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร1/
เครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่องใช้ สํานักงาน
ยานพาหนะ
รวมราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี – สุทธิ

ล้ านบาท
34.29

ร้ อยละ
16.11

91.59
49.73
17.87
19.03
212.51
(56.10)
156.41

43.15
23.27
8.64
8.8
100.00
(26.47)
73.52

งบการเงินรวม ณ สิน้ ปี
2558
ล้ านบาท
ร้ อยละ
34.29
15.59
91.98
56.88
17.29
19.48
219.92
(71.96)
147.96

2560
ล้ านบาท
42.60

ร้ อยละ
18.34

92.40
66.43
16.91
13.97
232.31
(84.06)
148.25

39.77
28.60
7.28
6.01
100.00
(36.18)
63.82

41.82
25.86
7.86
8.87
100.00
(32.72)
67.28

หมายเหตุ : 1/ รายการส่วนปรับปรุงที่ดินได้ โอนจากเดิมที่รวมอยูใ่ นรายการอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร ไปรวมอยูใ่ นรายการ
ที่ดิน ภายหลังจากการซื ้อที่ดินเป็ นกรรมสิทธิ์ของบริ ษัท
ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีนโยบายตัดค่าเสื่อมราคาอาคาร เครื่ องจักร และอุปกรณ์ โดยวิธีเส้ นตรงเพื่อลดราคาตามบัญชีของ
สินทรัพย์แต่ละชนิดตลอดประมาณการอายุการให้ ประโยชน์ โดยกําหนดอายุการให้ ประโยชน์ของอาคารและและส่วนปรับปรุ ง
อาคารที่ 20 ปี เครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่ 10 – 20 ปี เครื่ องใช้ สาํ นักงานที่ 5 ปี และยานพาหนะที่ 5 – 10 ปี



สภาพคล่ อง
กระแสเงินสด
แหล่งที่มาของเงินทุนส่วนใหญ่ของบริ ษัทในปี 2560 มาจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน
รายการ

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไป) ในกิจกรรมดําเนินงาน (ล้ านบาท)

(70.71)

2.16

(62.35)

เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไป) ในกิจกรรมลงทุน (ล้ านบาท)

(80.67)

(17.45)

(16.05)

เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไป )ในกิจกรรมจัดหาเงิน (ล้ านบาท)

199.57

(44.10)

66.49

48.19

(59.40)

11.38

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้น (ลดลง) – สุทธิ (ล้ านบาท)
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เงินสดสุทธิใช้ ไปจากกิจกรรมดําเนินงานของบริ ษัทในปี 2558 – 2560 เท่ากับ 70.71 ล้ านบาท ได้ มาจากกิจกรรม
การดําเนินงานเท่ากับ 2.16 ล้ านบาท และใช้ ไปจากกิจกรรมดําเนินงานเท่ากับ 62.35 ล้ านบาท
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุนของบริ ษัทในปี 2558 – 2560 ใช้ ไปจากกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 80.67 ล้ านบาท ใช้
ไปในกิจกรรมการลงทุนเท่ากับ 17.45 ล้ านบาท และใช้ ไป 16.05 ล้ านบาท ตามลําดับ
เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงินของบริ ษัทในปี 2558 – 2560 ได้ มา 199.57 ล้ านบาท และ ใช้ ไป 44.10
ล้ านบาท ในปี 2560 นัน้ เงินสดสุทธิใช้ ไปสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินของบริ ษัท เกิดจากการรับชําระเงินเพิ่มทุนในการแปลง
สภาพใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ (UREKA-W1) ครัง้ ที่ 5 (ครัง้ สุดท้ าย) ในเดือน เมษายน 2560
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
บริ ษัทมีอตั ราส่วนสภาพคล่อง ณ สิ ้นปี 2558 – 2560 เท่า 1.28 เท่า 1.10 เท่า และ 1.54 เท่า ตามลําดับ ซึ่ง
อัตราส่วนมีการปรับลดลงในปี 2558 และ 2559 โดยในปี 2559 – 2560 สินทรัพย์หมุนเวียนมีอตั ราการลดลงร้ อยละ 50.64
ในปี 2559 และเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 48.32 ตามลําดับ ในขณะที่หนี ้สินหมุนเวียนมีอตั ราการลดลงร้ อยละ 42.93 ในปี 2559 และ
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6.63 ตามลําดับ โดยสินทรัพย์หมุนเวียนส่วนใหญ่เป็ นลูกหนี ้การค้ าและสินค้ าคงเหลือที่รอกําหนดการส่งมอบ
ในรอบบัญชีถดั ไป ในปี 2560 นี ้ หนี ้สินหมุนเวียนส่วนใหญ่เป็ นเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
และเจ้ าหนี ้การค้ าที่บริ ษัทได้ รับเครดิตเทอมในการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบ
ในปี 2558 – 2560 บริ ษัทมีระยะเวลาขายสินค้ าเฉลีย่ ประมาณ 25.47 วัน 75.82 วัน และ 106.96 วัน ตามลําดับ
ทังนี
้ ้ เนื่องจากลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทเป็ นการให้ บริ การออกแบบและผลิตเครื่ องจักรและชุดอุปกรณ์จบั ยึด ซึง่ จะทํา
การส่งมอบสินค้ าทันทีหลังจากผลิตและทดสอบแล้ วเสร็ จ ประกอบลักษณะและขนาดของงานโครงการที่หากเป็ นโครงการ
ใหญ่มีมลู ค่าสูง ซึ่งในปี 2560 ที่ผ่านมานี ้มีงานโครงการขนาดใหญ่ที่ได้ รับคําสัง่ ซื ้อจากลูกค้ ารายหนึ่งจากประเทศเม็กซิโก
และประเทศจีน จึงมีระยะเวลาในการผลิตงานและการขนส่งรวมกันเป็ นเวลายาวนานมากขึ ้น โดยบริ ษัทมีระยะเวลาการเก็บ
หนี ้เฉลี่ย 99.65 วัน 127.55 วัน และ 85.55 วัน ตามลําดับ การที่ระยะเวลาการเก็บหนี ้เฉลี่ย สูงขึ ้นเนื่องจากมีลกู ค้ าราย
ใหญ่บางราย ขอขยายเงื่อนไขการชําระเงิน ( เครดิตเทอม ) จากนโยบายของกลุม่ บริ ษัทของลูกค้ า และเพื่อให้ สามารถรักษา
ยอดขายและความสัมพันธ์อนั ดีในการประสานงานขายอีกทังบริ
้ ษัทได้ พิจารณาแล้ วถึงฐานะการเงินและความมัน่ คงในกิจการ
ของบริ ษั ท ลูก ค้ า จึ ง ได้ อ นุมัติ เ พิ่ ม ระยะเวลาการชํ า ระเงิ น ดังกล่า ว อี ก ทัง้ ประกอบกับ เมื่ อ บริ ษั ท ขยายกลุ่ม ธุ ร กิ จ ไปยัง
อุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์อื่นที่หลากหลายมากยิ่งขึ ้น ซึ่งบางกลุม่ ธุรกิจจะมีเงื่อนไขระยะเวลาการชําระเงินแตกต่างไปจาก
กลุม่ อุตสาหกรรมยานยนต์ เป็ นต้ น ในขณะที่ทางบริ ษัทมีระยะเวลาชําระหนี ้เฉลี่ยประมาณ 50.43 วัน 65.23 วัน และ
52.19 วัน ตามลําดับ โดยการที่ระยะเวลาชําระหนี ้เฉลีย่ ปรับเพิ่มขึ ้นนันเป็
้ นผลมาจากการที่สามารถเจรจาต่อรองเงื่อนไข
การชํ าระเงิ นจากผู้ข ายได้ ดี และเหมาะสมขึน้ และมี การสรรหาผู้จํา หน่ายรายใหม่ ๆ ที่ มีเ งื่ อ นไขทางการค้ าที่ ดีก ว่า มา
เปรี ยบเทียบก่อนพิจารณาการสัง่ ซื ้อสินค้ า ทําให้ วงจรเงินสดของบริ ษัท ณ สิ ้นปี 2558 – 2560 อยูท่ ี่ 74.69 วัน 138.14 วัน
และ 141.32 วัน ตามลําดับ ซึ่งการบริ หารจัดการปริ มาณเงินสดของกิจการนัน้ จะพิจารณาจากกระแสเงินสดจากการ
ดําเนินงานในช่วงใดที่มีความจําเป็ นใช้ เงินสด ทางบริ ษัทจะจัดหาเงินทุนโดยการใช้ วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้
จากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม การที่บริ ษัทได้ รับวงเงินสินเชื่อระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินเพิ่ มขึ ้นในปี 2558 – 2560 ทําให้
ทางบริ ษัทยังสามารถมีสภาพคล่องเงินสดเพียงพอที่ใช้ ในการดําเนินธุรกิ จ อีกทังในช่
้ วงไตรมาส 2 ปี 2560 ยังได้ รับกระแส
เงินสดบางส่วนจากการชําระทุนจดทะเบียนในการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพจากใบสําคัญแสดงสิทธิ จํานวนเงินประมาณ 87.70 ล้ าน
บาท ซึง่ เป็ นการครบกําหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ ที่ 5 (ครัง้ สุดท้ าย) ในเดือน เมษายน 2560
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แหล่ งที่มาของเงินทุน
แหล่งที่มาของเงินทุนหลักของบริ ษัทนัน้ มาจาก 1) การกู้ยืมสถาบันการเงิน และ 2) การเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้น โดย
หนี ้สินส่วนใหญ่ของบริ ษัทจะอยูใ่ นส่วนของหนี ้สินหมุนเวียนประเภทเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
สําหรับแหล่งเงินทุนจากผู้ถือหุ้นนัน้ ในปี 2560 บริ ษัทมีการเพิ่มทุนจากการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ UREKA-W1 ที่มี
กําหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ ที่ 5 (ครัง้ สุดท้ าย) โดยรวมจํานวนเงินเพิ่มทุนจากการใช้ สิทธิครัง้ นี ้ รวมจํานวนเงิน 87.70 ล้ านบาท
ซึง่ ได้ จดทะเบียนชําระเงินทุนเพิ่มในไตรมาส 2 ปี 2560
หนีส้ ิน
ณ สิ ้นปี 2558 – 2560 บริ ษัทมีหนี ้สินรวมเท่ากับ 230.57 ล้ านบาท 137.71 ล้ านบาท และ 146.21 ล้ านบาท
ตามลําดับ ซึง่ ลดลงคิดเป็ นอัตรา ร้ อยละ 40.27 และเพิ่มขึ ้นอัตราร้ อยละ 6.17 จาก ณ สิ ้นปี 2558 – 2560 ตามลําดับ โดยใน
ปี 2559 เป็ นการลดลงของหนี ้สินหมุนเวียนในส่วนเงินกู้ยืมระยะสันจากสถานบั
้
นการเงิน และในปี 2560 เป็ นจํานวนที่
เพิ่มขึ ้นจากเจ้ าหนี ้การค้ าและเงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลที่เกี่ยวข้ องกัน
ทังนี
้ ้ หนี ้สินส่วนใหญ่ของบริ ษัท ณ สิ ้นปี 2560 ที่มีรายการเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
สัดส่วนร้ อยละ 33.99 และรายการเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่นในสัดส่วนร้ อยละ 21.92 ของหนี ้สินรวม
รายละเอียดของหนี ้สินของบริ ษัท มีดงั ต่อไปนี ้
สัดส่ วนต่ อหนีส้ ินรวม
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลที่เกี่ยวข้ องกัน
ภาษีเงินได้ ค้างจ่าย
ประมาณการหนี ้สินจากการรับประกันผลงาน
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนีส้ ินรวม

2558
47.73%
31.27%
2.14%
12.07%
0.43%
2.53%
0.03%
3.81%
100%

งบการเงินรวม ณ สิน้ ปี / สิน้ งวด
2559
46.08%
13.67%
4.64%
13.40%
11.92%
4.67%
0.27%
5.35%
100%

2560
33.99%
21.92%
2.96%
9.89%
17.48%
1.99%
4.47%
0.91%
6.39%
100%

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
ณ สิ ้นปี 2558 – 2560 บริ ษัทมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินเท่ากับ 110.04 ล้ านบาท
63.46 ล้ านบาท และ 49.70 ล้ านบาท ตามลําดับ ซึ่งลดลงร้ อยละ 42.33 และลดลงร้ อยละ 21.68 จาก ณ สิ ้นปี 2558
และ 2559 ตามลําดับ


เจ้ าหนีก้ ารค้ า ค่ าใช้ จ่ายค้ างจ่ ายและเจ้ าหนีอ้ ่ ืน
ณ สิ ้นปี 2558 – 2560 บริ ษัทมีเจ้ าหนี ้การค้ า ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายและเจ้ าหนี ้อื่นรวมเท่ากับ 72.09 ล้ านบาท 35.24
ล้ านบาท และ 51.59 ล้ านบาท ตามลําดับ ซึ่งลดลงร้ อยละ 51.12 และเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 46.40 จาก ณ สิ ้นปี 2558 – 2559
ตามลําดับ
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หนีส้ ินตามสัญญาเช่ าทางการเงิน
ณ สิ ้นปี 2558 – 2560 บริ ษัทมีหนี ้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินเท่ากับ 4.94 ล้ านบาท 2.30 ล้ านบาท และ 1.04
ล้ านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นอัตราการลดลงร้ อยละ 53.44 และลดลงร้ อยละ 54.78 ตามลําดับ โดย ในปี 2559 และปี 2560
ลดลงจากการชําระคืนเงินค่างวดเช่าซื ้อรถยนต์ตามกําหนดระยะเวลา


(หน่ วย : ล้ านบาท)

งบการเงินรวม ณ สิน้ ปี
2559

2558
หนีส้ ินตามสัญญาเช่ าทางการเงิน
- ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี
- ส่วนที่ถึงกําหนดชําระมากกว่า 1 ปี
รวมหนีส้ ินตามสัญญาเช่ าทางการเงิน

2.63
2.31
4.94

2560

1.60
0.70
2.30

0.90
0.14
1.04

เงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ณ สิ ้นปี 2558 – 2560 บริ ษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 27.82 ล้ านบาท 22.53 ล้ านบาท และ 17.75
ล้ านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นอัตราการลดลงร้ อยละ 19.01 และลดลงร้ อยละ 21.22 ตามลําดับ ทังนี
้ ้ในปี 2559 และ ปี 2560
เกิดจากการผ่อนชําระคืนเงินกู้ยืมเงินเพื่อการก่อสร้ างอาคารและเงิ นกู้อื่นจากสถาบันการเงินตามงวดการชําระเงินที่ระบุใน
สัญญา


(หน่ วย : ล้ านบาท)

งบการเงินรวม ณ สิน้ ปี
2559

2558
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
- ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี
- ส่วนที่ถึงกําหนดชําระมากกว่า 1 ปี
รวมเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

4.78
23.04
27.82

4.79
17.74
22.53

2560
3.43
14.32
17.75

ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทประกอบด้ วย 3 ส่วน คือทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว กําไรสะสม และส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจ
ควบคุม
ณ สิ ้นปี 2558 – 2560 บริ ษัทมีขาดทุนสะสม 42.90 ล้ านบาท ขาดทุนสะสม 121.52 ล้ านบาท และ 168.05
ตามลําดับ ซึง่ คิดเป็ นอัตราการลดลงร้ อยละ 183.26 ลดลงร้ อยละ 38.29 จาก ณ สิ ้นปี 2558 – 2560 ตามลําดับ โดยบริ ษัทมี
ผลการดําเนินงานในปี 2558 – 2560 ขาดทุนสุทธิ 53.88 ล้ านบาท ขาดทุนสุทธิ 79.93 ล้ านบาท และขาดทุนสุทธิ 45.83
ล้ านบาท ตามลําดับ
ณ สิ ้นปี 2558 – 2560 บริ ษัทมีส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมจํานวน 0.65 ล้ านบาท (1.56) ล้ านบาท และ
0.71 ล้ านบาท ตามลําดับ
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ความเหมาะสมของโครงสร้ างเงินทุน
ณ สิ ้นปี 2558 – 2560 บริ ษัทมีสดั ส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้ นเท่ากับ 1.04 เท่า 0.85 เท่า และ 0.70 เท่า
ตามลําดับ ในปี 2559 ลดลงจากการจ่ายชําระคืนตัว๋ แลกเงินระยะสันแก่
้ นกั ลงทุนจนครบจํานวนตามกําหนด และได้ รับเงิน
เพิ่มทุนจากการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ (UREKA-W1) ครัง้ ที่ 3 ในเดือนพฤษภาคม ปี 2559 และ
ครัง้ ที่ 4 เดือน พฤศจิกายน ปี 2559 โดยในปี 2560 ลดลงจากการได้ รับเงินเพิ่มทุน จากการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิที่
จะซื ้อหุ้นสามัญ (UREKA-W1) ครัง้ ที่ 5 (ครัง้ สุดท้ าย) ในเดือน เมษายน 2560


ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ปี 2559 บริ ษัทกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจํานวน 1.33 ล้ านบาท ประกอบด้ วยค่าสอบบัญชีจํานวน 0.46 ล้ าน
บาท ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสละ 0.14 ล้ านบาท และค่าสอบทานการปฏิบตั ิตามเงื่อนไข BOI จํานวน 0.08 ล้ านบาท
สําหรับบริ ษัทย่อยมีคา่ ตอบแทนผู้สอบบัญชี บริ ษัทละ จํานวน 0.04 ล้ านบาท จํานวน 2 บริ ษัท คือ บริ ษัท ฟูจิอิ ไอออน เวิร์ค
(ประเทศไทย) จํากัด และ บริ ษัท สยามพาร์ ท ฟี ดเดอร์ (2008) จํากัด ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี บริ ษัทละ 0.06 ล้ านบาท
จํานวน 2 บริ ษัท คือ บริ ษัท ยูเรกาเทรดดิ ้ง จํากัด และบริ ษัท ยูเรกา อะโกรแมชชีนเนอรี่ จํากัด และค่าตอบแทนการสอบ
บัญชี จํานวน 0.13 ล้ านบาท จํานวน 1 บริ ษัท คือ บริ ษัท ยูเรกาออโตเมชัน่ จํากัด โดยสามารถเปรี ยบเทียบค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีได้ ดงั นี ้
ปี 2560 บริ ษัทกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจํานวน 1.50 ล้ านบาท ประกอบด้ วยค่าสอบบัญชีจํานวน 0.35 ล้ าน
บาท ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสละ 0.14 ล้ านบาท และค่าสอบทานการปฏิบตั ิตามเงื่อนไข BOI จํานวน 0.08 ล้ านบาท
สําหรับบริ ษัทย่อยมีคา่ ตอบแทนผู้สอบบัญชี บริ ษัทละ จํานวน 0.06 ล้ านบาท จํานวน 3 บริ ษัท คือ บริ ษัท ฟูจิอิ ไอออน เวิร์ค
(ประเทศไทย) จํากัด บริ ษัท ยูเรกาเทรดดิ ้ง จํากัด และ บริ ษัท สยามพาร์ ท ฟี ดเดอร์ (2008) จํากัด ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
บริ ษัทละ 0.08 ล้ านบาท จํานวน 1 บริ ษัท บริ ษัท ยูเรกา อะโกรแมชชีนเนอรี่ จํากัด และค่าตอบแทนการสอบบัญชี จํานวน
3.90 ล้ านบาท จํานวน 1 บริ ษัท คือ บริ ษัท ยูเรกาออโตเมชัน่ จํากัด โดยสามารถเปรี ยบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีได้ ดงั นี ้

รายการ

ปี 2560

ปี 2559

ค่าสอบบัญชีสาํ หรับปี สิ ้นสุด 31 ธ.ค

350,000

500,000

ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 3 ไตรมาสๆ ละ 140,000 บาท

420,000

420,000

60,000

40,000

390,000

130,000

ค่าสอบบัญชีบริ ษัทย่อย บริ ษัท ยูเรกาเทรดดิ ้ง จํากัด

60,000

60,000

ค่าสอบบัญชีบริ ษัทย่อย บริ ษัท สยามพาร์ ทฟี ดเดอร์ (2008) จํากัด

60,000

40,000

ค่าสอบบัญชีบริ ษัทย่อย บริ ษัท ยูเรกา อะโกร แมชชีนเนอรี่ จํากัด

80,000

60,000

ค่าสอบทานการปฏิบตั ิตามเงื่อนไข BOI ต่อ 1 บัตร

80,000

80,000

1,500,000

1,330,000

ค่าสอบบัญชีบริ ษัทย่อย บริ ษัท ฟูจิอิ ไอออน เวิร์ค (ประเทศไทย) จํากัด
ค่าสอบบัญชีบริ ษัทย่อย บริ ษัท ยูเรกาออโตเมชัน่ จํากัด

รวมค่ าบริการ
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ปั จจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลต่ อการดาเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
หลังจากที่ทางบริ ษัทได้ ประสบภาวะผลประกอบการขาดทุนตัง้ แต่รอบปี 2557 มาจนถึงปี 2560 แล้ วนัน้ โดย
สาเหตุเกิดจากสภาพเศรษฐกิจในประเทศและภูมิภาคที่สง่ ผลกระทบต่อตุ สาหกรรมยานยนต์โดยรวม อย่างไรก็ตามเมื่อทาง
บริ ษัทฯ ได้ พิจารณาถึงปั จจับดังกล่าวซึง่ เกิดจากแหล่งรายได้ หลักของธุรกิจมาจากอุตสาหกรรมยานยนต์เป็ นส่วนใหญ่ และได้
ดําเนินการขยายธุรกิจไปยังกลุม่ อุตสาหกรรมอื่นที่ยงั คงใช้ ทกั ษะความสามารถในด้ านงานวิศวกรรม ที่ถือเป็ นความเชี่ยวชาญ
หลักของบุคคลากรในองค์กร โดยได้ ขยายไปยังกลุม่ อุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลการเกษตร โดยเน้ นด้ านการนํานวัตกรรมมา
ปรับใช้ กับรู ปแบบการทําการเกษตรในประเทศไทย ซึ่งถือได้ ว่าสามารถตอบสนองความต้ องการของกลุ่มเกษตรกร ในช่วง
เริ่ ม ต้ น ของการแนะนํ า สิน ค้ า ออกสู่ต ลาดได้ เ ป็ นอย่า งดี และกลุ่ม บริ ษั ท ฯ ยัง พยายามสร้ างฐานรายได้ ใ หม่ใ นกลุ่ม
อุตสาหกรรมพลาสติก กลุม่ อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์ และกลุม่ อุตสาหกรรมการอนุรักษ์ พลังงาน เพื่อเป็ นการลดการพึ่งพา
รายได้ จากอุตสาหกรรมยานยนต์เป็ นหลัก ซึ่งแม้ ในบางกลุม่ อุตสาหกรรมจะยังไม่สามารถสร้ างรายได้ ให้ เห็นชัดเจนและยัง
ไม่เป็ นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ ตามแผนธุรกิจ ฝ่ ายบริ หารก็ได้ มีการปรั บเปลีย่ นรูปแบบและกลยุทธ์ในการทําตลาด และ
กําหนดเป้าหมาย รวมถึงมีความพยายามในการกําหนดทิศทางการหารายได้ จากความสามารถหลักของกลุม่ บริ ษัท ไปยังฐาน
ลูกค้ าใหม่
ในรอบปี 2560 ที่ผา่ นมานี ้ ถือว่ากลุม่ รายได้ จากอุตสาหกรรมอื่นนอกกลุม่ ยานยนต์ เริ่ มมีทิศทางที่ขยายตัวและมี
แนวโน้ มที่จะสร้ างรายได้ ให้ แก่กลุม่ บริ ษัทในระยะยาว และแผนงานในปี 2561 นี ้ ทางกลุม่ บริ ษัทฯ ได้ กําหนดทิศทางเพื่อจะ
เข้ าสู่ระบบอัตโนมัติในหลากหลายรู ปแบบที่เกี่ยวเนื่อ งกับทุกอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 ของ
ภาครัฐบาล และมุ่งเน้ นที่จะสร้ างเครื่ องมือและระบบงานอัตโนมัติให้ ตอบโจทย์และแก้ ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน รวมถึง
การเพิ่มผลิตผลในกลุม่ ผู้ประกอบการของประเทศไทย เพื่อสามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ ในทุกมิติ
อย่างไรก็ตาม แม้ ว่ากิจการจะมีแผนการสร้ างรายได้ ที่หลากหลายไปยังกลุม่ อุตสาหกรรมอื่ นดังกล่าวมาแล้ วนัน้
ทางกลุม่ บริ ษัทฯ จําเป็ นต้ องกําหนดโครงสร้ างของต้ นทุนสินค้ ารวมถึงการควบคุมต้ นทุนในแต่ละกลุม่ ประเภทให้ แม่นยํา รัดกุม
และเป็ นระบบ ระเบียบ ที่สามารถตรวจสอบย้ อนกลับ เพื่อทําการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานในเชิงคุณภาพ เพื่อการตัดสินใจ
ทางธุรกิจ หรื อปรับกลยุทธ์ด้านราคา และการแข่งขันทางการตลาดได้ อย่างเหมาะสม รวมถึงสร้ างผลตอบแทนกลับยังองค์กร
ได้ อย่างน่าพอใจ อีกทังการกระจายฐานลู
้
กค้ าไปยังหลากหลายกลุม่ นี ้ จําเป็ นต้ องพิจารณาถึงธรรมเนียมปฏิบตั ิ และระบบ
การเงินของลูกค้ ากลุม่ ใหม่ๆ อย่างเคร่ งครัด รัดกุม และผ่านการพิจารณา พินิจ พิเคราะห์เป็ นอย่างดี เพื่อไม่ให้ สง่ ผลกระทบ
ต่อสภาพคล่องและฐานะทางการเงินของบริ ษัทในอนาคต
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บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จํากัด (มหาชน)

ตารางสรุ ปฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน กระแสเงินสด และอัตราส่ วนทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่ อย
งบดุล / งบแสดงฐานะการเงิน

งบรวม
ปี 2559

ปี 2558
ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ปี 2560

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี ้การค้ า
รายได้ ค้างรับ
ลูกหนี ้อื่น
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ บคุ คลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน

82.70
118.53
13.21
34.91
249.35

18.10
25.93
2.89
7.63
54.55

23.30
1.71
45.32
10.55
42.20
123.09

7.69
0.56
14.96
3.48
13.93
40.64

11.38
1.45
71.92
28.57
7.20
62.06
182.57

3.19
0.41
20.14
8.00
2.02
17.38
51.12

สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในการร่วมค้ า
เงินลงทุนในบริษัทอื่น
เงินฝากที่ติดภาระคํ ้าประกัน
ที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ค่าสิทธิบตั ร
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้ า
ค่าความนิยม
ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

0.58
156.41
22.89
3.75
3.39
12.33
1.36
6.96
207.69
457.04

0.13
34.22
5.01
0.82
0.74
2.70
0.30
1.52
45.44
100.00

0.69

0.23

1.73

0.48

0.58
-

0.19
-

0.28
-

0.08
-

147.96

48.86

148.25

41.51

18.9
9.24

6.24
3.05

13.57
5.96

3.80
1.67

-

-

-

-

0.35

0.12

0.72

0.20

2.03

0.67

4.03

1.13

179.75
302.84

59.35
100.00

174.54
357.11

48.88
100.00

110.04

24.07

20.95

10.39

6.21

49.7
32.05

13.92

47.52

63.46
18.82
16.42

5.42

19.55

5.47

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
เจ้ าหนี ้การค้ า
เจ้ าหนี ้อื่น
ภาษีเงินได้ ค้างจ่าย
ค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่าย
หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ครบกําหนดชําระในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที่ครบกําหนดชําระใน
หนึ่งปี
เงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น

8.97

-

-

0.003

0.00

0.76

0.21

24.57

5.37

-

0.57

1.58

3.43

-

2.63

4.79

0.96

4.78
5.90

1.04
1.28

1.60

0.53

0.9

0.25

-

-

6.0

1.68

6.43

2.12

6.54

1.83
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บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จํากัด (มหาชน)
งบดุล / งบแสดงฐานะการเงิน

งบรวม
ปี 2559

ปี 2558
ล้ านบาท

รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี ้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ปี 2560

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ
33.30

195.44

42.76

111.53

36.83

118.92

2.31
23.04
1.00
8.79

0.50
5.04
0.21
1.92

17.74
0.70
0.37
7.37

5.86
0.23
0.12
2.43

14.32
0.14
2.15
9.34

4.01
0.04

35.14
230.57

7.68
50.44

26.18
137.71

8.64
45.47

1.33
27.28
146.21

0.37

7.64
40.94

163.62

35.80

163.62

54.03

163.63

45.82

0.60
2.62

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
2559 : หุ้นสามัญ 654,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชําระแล้ ว
2559: หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
กําไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรเพื่อสํารองตามกฎหมาย
ที่ยงั ไม่ได้ จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่ วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

-

106.26
157.63

23.24
34.49

4.66
(45.94)
(1.62)
220.99
5.48
226.46
457.04

1.66
(10.34)
(0.05)
48.35
1.19
49.55
100.00

114.90

37.94

158.88

44.49

166.28

54.91

209.89

58.77

1.54
4.66
(40.13) (168.05)
(0.64)
3.93
53.61 209.31
0.91
1.59
54.53 210.91
100.00 357.11

1.30
(47.06)
1.10
58.61
0.45
59.06
100.00

4.66
(121.52)

(1.94)
162.36
2.76
165.13
302.84
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บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จํากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุน/
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ปี 2558
ล้ านบาท
ร้ อยละ

งบรวม
ปี 2559
ล้ านบาท
ร้ อยละ

ปี 2560
ล้ านบาท
ร้ อยละ

รายได้ จากการขายและบริการ
ต้ นทุนขายและบริการ

376.26 100.00
(310.75) (82.59)

234.44
(185.61)

100.00
(79.17)

247.22
(177.9)

100.00
(71.96)

กําไรขันต้
้ น
รายได้ อื่น
กําไรก่อนค่าใช้ จา่ ย
ค่าใช้ จา่ ยในการขาย
ค่าใช้ จา่ ยในการบริหาร
รวมค่าใช้ จา่ ย

65.51 17.40
2.10
0.55
67.61 17.95
(8.88) (2.36)
(107.60) (28.59)
(116.48) (30.95)

48.83
1.15
49.98
(6.53)
(115.85)
(122.38)

20.83
0.49
21.32
(2.79)
(49.41)
(52.20)

69.32
0.15
69.47
(7.38)
(105.75)
(113.14)

28.04
0.06
28.10
(2.99)
(42.78)
(45.76)

(48.87) (12.98)
(4.14) (1.10)
(53.01) (14.08)
(0.87) (0.23)
(53.88) (14.31)
-

(72.40)
(6.86)
(79.26)
(0.67)
(79.93)
-

(30.88)
(2.93)
(33.81)
(0.29)
(34.10)
-

(43.66)
(4.87)
(44.65)
(1.18)
(45.83)
-

(17.66)
(1.97)
(18.06)
(0.48)
(15.54)
-

-

2.64
-

1.13
-

6.65

2.69

0.18
0.04
(53.70) (14.27)

(0.32)
(77.61)

(0.14)
(33.11)

(0.78)
(39.96)

(0.32)
(16.16)

(54.35) (14.44)

(78.37)

(33.43)

(45.12)

(18.25)

0.17

(1.56)

(0.66)

(0.71)

(0.29)

(53.70) (14.27)

(79.93)

(34.09)

(45.83)

(18.54)

กาไรก่ อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้ นทุนทางการเงิน - สุทธิ
กําไรก่อนภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้ จา่ ย) ภาษีเงินได้
กาไรสุทธิสาหรับปี
กําไรเบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ผลกําไรจากการตีมลู ค่าสินทรัพย์ใหม่
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า
หน่วยงานต่างประเทศ
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
การแบ่ งปั นกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม

กาไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน (บาท)
จํานวนหุ้นถัวเฉลี่ย

-

0.65

(0.13)

(0.18)

(0.09)

425,043,047

459,583,548

635,539,843
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บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
ปี 2558
ล้ านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ขาดทุนสําหรับปี
รายการปรับกระทบขาดทุนเป็ นเงินสดได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนทีย่ งั ไม่เกิดขึ ้นจริง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ดอกเบี ้ยรับ
หนี ้สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายทรัพย์สิน
ค่าเสื่อมราคา
ค่าตัดจําหน่าย
ประมาณการหนี ้สินจากการรับประกันผลงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้
ต้ นทุนทางการเงิน
ขาดทุนจากการด้ อยค่าความนิยมและสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้ องจากการ

ปี 2560
ล้ านบาท

(53.88)

(79.93)

(45.83)

(0.13)
0.17

(0.06)
(0.32)

0.21
(0.78)

(0.44)

(0.29)

(0.52)

0.32

0.06

0.96

0.15
13.66
5.51
14.11
2.52
0.87
4.14

0.13
16.77
5.81
8.18
1.88
0.67
6.86

4.71
15.98
7.75
3.58
1.97
1.17
4.87

14.67
0.86
0.007

(0.02)
(1.04)

(12.99)

(24.70)

(6.97)

(33.47)
(26.43)
0.04
(0.38)
(9.90)
13.57
(0.34)
(69.90)
(0.80)
(70.71)

75.68
(8.16)
0.01
4.91
(7.58)
(37.78)
2.38
(0.23)
2.16

(45.77)
(19.84)
(2.94)
(0.35)
(3.47)
16.33
1.33

รวมธุรกิจ
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้ าลดลง
ส่วนแบ่ง (กําไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้ า (สุทธิจากภาษี)
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี ้สิน
ดําเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี ้สินดําเนินงาน
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจํากัดในการเบิกใช้
ประมาณการหนี ้สินจากการรับประกันผลงาน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน
จ่ายดอกเบี ้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน

งบรวม
ปี 2559
ล้ านบาท

-

(61.68)
-

(0.67)
(62.35)

143

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

งบรวม
ปี 2559
ล้ านบาท

ปี 2558
ล้ านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี ้ย
เงินลงทุนชัว่ คราวเพิ่มขึ ้น
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและเงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินให้ ก้ ยู ืมแก่กรรมการหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินฝากประจําที่ตดิ ภาระคํ ้าประกัน
เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
เงินสดจ่ายเพื่อซื ้ออาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื ้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ /สิทธิบตั ร
เงินสดสุทธิใช้ ไปในการรวมธุรกิจ
เงินจ่ายสุทธิจากการลงทุนในกิจการร่วมค้ า
เงินจ่ายสุทธิจากการลงทุนในบริษัทย่อย
เงินจ่ายสุทธิจากการซื ้อส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
เงินสดรับจากเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ บคุ คลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายต้ นทุนทางการเงิน
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสัน้
ชําระคืนเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสัน้
จ่ายชําระหนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
จ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินสดจ่ายเพื่อชําระเงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลหรือกิจการที่
เกี่ยวข้ องกัน
เงินสดรับจากการหุ้นทุนออกให้ ตามสิทธิ
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
ค่าใช้ จา่ ยในการออกหุ้น
เงินปั นผลจ่าย
การได้ มาซึง่ ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
เงินปั นผลจ่ายให้ สว่ นได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
เงินสดสุทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) - สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นปี
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิน้ ปี

0.48
0.01
(0.07)
-

ปี 2560
ล้ านบาท

(80.67)

0.30
(1.71)
(8.52)
0.03
(5.85)
(0.70)
(1.00)
(17.45)

0.52
1.55
0.3
(23.74)
0.69
0.004
(11.60)
(0.31)
16.53
(16.05)

(4.85)
692.77
(595.26)
(3.94)
24.40
(1.98)
-

(6.88)
681.91
(728.49)
(2.63)
(5.28)
-

(4.88)
625.38
(639.14)
(1.81)
(4.79)
27.30

0.02
97.75
(1.10)
(9.22)
0.99
199.57

17.27
(44.10)

(21.30)
87.61
(1.88)
66.49

48.19
34.49
0.01
82.7

(59.40)
82.70
(0.003)
23.30

(11.91)
23.30
(0.01)
11.38

0.22
-

(51.26)
(8.81)
(15.32)

(8.00)

2.08
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ความเห็น
ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย (กลุ่ม
บริ ษัท) และของเฉพาะบริ ษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) (บริ ษัท) ตามลาดับ ซึ่งประกอบด้ วยงบแสดงฐานะการเงิ นรวมและ
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและ งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
เฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และ
งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาหรับปี สิ ้นสุด
วันเดียวกัน รวมถึง หมายเหตุซึ่งประกอบด้ วย
สรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญและเรื่ องอื่นๆ
ข้ าพเจ้ าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้ างต้ นนี ้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ
กลุม่ บริ ษัทและบริ ษัท ตามลาดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดาเนินงานรวมและผลการดาเนินงานเฉพาะกิจการ และ
กระแสเงิ นสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิ จการ สาหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้ าพเจ้ าได้ กล่าวไว้ ในวรรคความรับผิ ดชอบ
ของผูส้ อบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการในรายงานของข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ ามีความเป็ นอิสระ
จากกลุ่มบริ ษัทและบริ ษัทตามข้ อกาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่
เกี่ ยวข้ องกับการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ และข้ าพเจ้ าได้ ปฏิ บัติตามความรั บ ผิดชอบด้ า น
จรรยาบรรณอื่นๆ ซึง่ เป็ นไปตามข้ อกาหนดเหล่านี ้ ข้ าพเจ้ าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้ าได้ รับเพียงพอและเหมาะสม
เพื่อใช้ เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า

เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆ ที่มีนยั สาคัญที่สดุ ตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้ าพเจ้ าในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับงวดปั จจุ บั น ข้ าพเจ้ าได้ นาเรื่ อ งเหล่ า นี ม้ าพิ จ ารณาในบริ บ ทของการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า ทังนี
้ ้ข้ าพเจ้ าไม่ได้ แสดง
ความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี ้
การรับรู้รายได้ ตามขันความส
้
าเร็ จของงาน
อ้ างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 4 (ณ) ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื่องสำคัญในกำรตรวจสอบ
ได้ ตรวจสอบเรื่องดังกล่ ำวอย่ ำงไร
รายได้ ตามสัญญารับรู้ ตามสัดส่วนของขันความส
้
าเร็ จของ วิธีการตรวจสอบของข้ าพเจ้ านันรวมถึ
้
ง
งานตามสัญ ญา ในการก าหนดขัน้ ความส าเร็ จ ของงาน  การประเมินความเหมาะสมของวิธีการที่ใช้ ในการรั บรู้
วิศวกรของกลุม่ บริ ษัทเป็ นผู้ประเมินขันความส
้
าเร็ จของงาน
รายได้
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การรับรู้รายได้ ตามขันความส
้
าเร็ จของงาน
อ้ างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 4 (ณ) ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื่องสำคัญในกำรตรวจสอบ
ได้ ตรวจสอบเรื่องดังกล่ ำวอย่ ำงไร
โดยการเปรี ยบเทียบงานที่ทาเสร็ จ ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลา  ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม เ กี่ ย ว กั บ ค ว า ม รู้
รายงานกับงานทังหมด
้
การบันทึกบัญชีของสัญญาดังกล่าว
ความสามารถและประสบการณ์ของวิศวกร
เป็ นความเสีย่ งที่มีนยั สาคัญต่อกลุม่ บริ ษัท เนื่องจากมีการใช้  การทดสอบการออกแบบและการนาไปใช้ และทดสอบ
การประมาณการและวิจารณญาณในระดับสูงของผู้บริ หาร
ความมี ป ระสิท ธิ ผลของการปฏิ บัติ ต ามกระบวนการ
เกี่ ยวกับขัน้ ความสาเร็ จของงาน ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลา
ควบคุ ม เกี่ ย วกั บ การอนุ มัติ ข องผู้ บริ ห ารและลูก ค้ า
รายงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรั บสัญญาระยะยาว และ
ภายนอกในแต่ ล ะขั น้ ความส าเร็ จของงาน เพื่ อ
เกี่ยวข้ องกับการรับรู้ ของสัญญาที่ขาดทุนและงานระหว่าง
ตอบสนองต่อความเสีย่ งดังกล่าวนี ้
ทาของสัญญาที่ยงั ไม่เรี ยกเก็บเงิน ความไม่แน่นอนจากการ  การทดสอบรายละเอียดของรายการโดยการสุ่มเข้ าร่ วม
ใช้ วิจารณญาณเหล่านี ้สามารถทาให้ เกิดผลต่างซึ่งมีจานวน
สัง เกตการณ์ ต รวจนับ สิ น ค้ า คงเหลื อ และอ้ า งอิ ง กับ
ที่เป็ นสาระสาคัญต่อกาไรหรื อขาดทุนที่บนั ทึกในงวดปี บัญชี
เอกสารการประเมินขันความส
้
าเร็ จของงานโดยวิศวกร
ปั จจุบนั รวมถึงมูลค่าของงานระหว่างทาของสัญญาที่ยงั ไม่
ของกลุ่มบริ ษัท เพื่อพิจารณาขันความส
้
าเร็ จของงานที่
เรี ยกเก็บเงิน ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลาบัญชี ข้ าพเจ้ าจึงเห็นว่า
กลุม่ บริ ษัทรับรู้เป็ นรายได้
เรื่ องดังกล่าวเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
 ประเมิ นการประมาณขันความส
้
าเร็ จของงานของกลุ่ม
บริ ษัทโดยการเปรี ยบเทียบกับต้ นทุนที่เกิดขึ ้นและต้ นทุน
ที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นเพื่อให้ เสร็ จตามสัญญากับประมาณ
การต้ นทุน
 ประเมิ น ความเหมาะสมและความเพี ย งพอของการ
เปิ ดเผยข้ อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การด้ อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
อ้ างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 4 (ฎ), 12 และ 16 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื่องสำคัญในกำรตรวจสอบ
ได้ ตรวจสอบเรื่องดังกล่ ำวอย่ ำงไร
จากความถดถอยของธุรกิจยานยนต์ ทาให้ กลุ่มบริ ษัทมีผล วิธีการตรวจสอบของข้ าพเจ้ านันรวมถึ
้
ง
ประกอบการขาดทุน ติด ต่อกัน เป็ นเวลาหลายปี ส่ง ผลให้  การประเมินผลประกอบการในปั จจุบนั และการประมาณ
กลุ่มบริ ษัทมีผลขาดทุนสะสม ณ วันสิ ้นปี นอกจากนี ้ความ
ผลประกอบการในอนาคตของกลุม่ บริ ษัท และพิจารณา
ไม่แน่นอนของสถานการณ์ เ ศรษฐกิ จในปั จ จุบัน อาจจะมี
ว่ามีปัจจัยใดหรื อไม่ที่แสดงให้ เห็นว่าเงินลงทุนในบริ ษัท
ผลกระทบท าให้ ประมาณการกระแสเงิ นสดในอนาคตต่ า
ย่อยเกิดการด้ อยค่า
กว่ามูลค่าของสินทรัพย์ของกลุ่มบริ ษัท ส่งผลให้ ต้องมีการ  การเปรี ยบเทียบประมาณการกระแสเงิ นสดในอนาคต
ตังค่
้ าเผื่อการด้ อยค่า
และสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
กับข้ อมูลในอดีต เพื่อพิจารณาความสมเหตุสมผลของ
การประเมินการด้ อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยนันเป็
้ น
การประมาณการของผู้บริ หาร รวมถึงการเปรี ยบเทีย บ
การพิ จ ารณาว่า มูลค่า ตามบัญ ชี ข องสิน ทรั พ ย์ ห รื อหน่ว ย
ประมาณการของอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมกับ
สินทรัพย์ที่ก่อให้ เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่จะได้ รับคืนหรื อไม่
ข้ อมูลการวิเคราะห์ของตลาดภายนอก
ซึ่งเกี่ยวข้ องกับการใช้ วิจารณญาณอย่างสูงของผู้บริ หารใน  ทดสอบความเหมาะสมของอัต ราคิ ด ลดที่ ใ ช้ ในการ
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การรับรู้รายได้ ตามขันความส
้
าเร็ จของงาน
อ้ างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 4 (ณ) ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื่องสำคัญในกำรตรวจสอบ
ได้ ตรวจสอบเรื่องดังกล่ ำวอย่ ำงไร
การประมาณการผลการด าเนิ น งานทางธุ ร กิ จในอนาคต
ประมาณการกระแสเงินสดของกลุม่ บริ ษัทกับข้ อมูลของ
สมมติฐานที่จัดทาโดยผู้บริ หารในการสอบทานการด้ อยค่า
บริ ษัทอื่นในกลุม่ อุตสาหกรรม
ได้ ถูก พิ จ ารณาเป็ นเรื่ อ งส าคัญ ของการใช้ วิ จ ารณญาณ  ให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านการวัดมูลค่าของเคพีเอ็มจีพิจารณา
ได้ แก่ ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต อัตราการเติบโต
ความเหมาะสมของอัตราคิดลด
ทางเศรษฐกิ จ และอัตราคิด ลด ข้ า พเจ้ า จึง เห็น ว่า เรื่ อ ง  การประเมินความเหมาะสมและความเพียงพอของการ
ดังกล่าวเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เปิ ดเผยข้ อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน
อ้ างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 20 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื่องสำคัญในกำรตรวจสอบ
ได้ ตรวจสอบเรื่องดังกล่ ำวอย่ ำงไร
กลุ่มบริ ษัทมีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิ นหลายแห่งเพื่อใช้ วิธีการตรวจสอบของข้ าพเจ้ านันรวมถึ
้
ง
สาหรับการดาเนินงานซึ่งกลุม่ บริ ษัทต้ องปฏิบตั ิตามเงื่อนไข  การตรวจสอบรายละเอี ย ดของสัญ ญาเงิ น กู้ ยื ม แต่ล ะ
และข้ อจากัดบางประการตามที่ระบุในสัญญาเงินกู้ยืม การ
สถาบัน การเงิ น และสอบทานเงื่ อ นไขการกู้ ยื ม เงิ น
ไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้ อกาหนดเหล่านันจั
้ ดเป็ นการไม่
รวมถึงข้ อกาหนดของการดารงอัตราส่วนและเหตุที่ทา
ปฏิบตั ิตามสัญญา ซึ่งกลุม่ บริ ษัทมี การตอบสนองต่อการไม่
ให้ ผิดนัดชาระ
ปฏิบตั ิตามสัญญาดังกล่าวโดยการเจรจากับสถาบันการเงิน  ประเมิ น การค านวณอัต ราส่ว นที่ ต้ อ งด ารงไว้ ข องกลุ่ม
เหล่า นัน้ และได้ รั บ หนัง สือ ยืน ยัน การผ่อ นผัน จากสถาบัน
บริ ษัทตามสัญญาเงินกู้ยืม
การเงินในแต่ละปี เป็ นระยะเวลาหลายปี ติดต่อกัน
 การได้ รับหนังสือยืนยันการผ่อนผันที่เป็ นลายลักษณ์
อักษรจากสถาบันการเงินในกรณีที่กลุม่ บริ ษัทไม่
ในมุมมองการจัดทารายงานทางการเงิน การไม่ปฏิบตั ิตาม
สามารถปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขและข้ อจากัดที่กาหนดใน
เงื่อนไขและข้ อจากัดของสัญญาเงินกู้ยืม โดยไม่ได้ รับการ
สัญญาเงินกู้ยืม และ
ผ่อนผันจากสถาบันการเงิ น มีผลกระทบต่ออัตราดอกเบีย้  การประเมินความเหมาะสมและความเพียงพอของการ
และการจัดประเภทรายการเงินกู้ยืมในงบการเงินข้ าพเจ้ าจึง
เปิ ดเผยข้ อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เห็นว่าเรื่ องดังกล่าวเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ

ข้ อมูลอื่น
ผู้บริ หารเป็ นผู้รับผิดชอบต่อข้ อมูลอื่น ข้ อมูลอื่นประกอบด้ วยข้ อมูลซึง่ รวมอยูใ่ นรายงานประจาปี แต่ไม่รวมถึง
งบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยูใ่ นรายงานนัน้ ซึ่งคาดว่ารายงานประจาปี จะถูกจัดเตรี ยมให้
ข้ าพเจ้ าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี ้
ความเห็นของข้ าพเจ้ าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้ อมูลอื่นและข้ าพเจ้ าไม่ได้
เชื่อมัน่ ต่อข้ อมูลอื่น

ให้ ความ
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ความรับผิดชอบของข้ าพเจ้ าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านข้ อมูลอื่น
ตามที่ระบุข้างต้ นเมื่อจัดทาแล้ ว และพิจารณาว่าข้ อมูลอื่นมีความขัดแย้ งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงิน รวมและงบการเงิ น
เฉพาะกิจการหรื อกับความรู้ที่ได้ รับจากการตรวจสอบของข้ าพเจ้ า หรื อปรากฏว่าข้ อมูลอื่นมีการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่

ความรั บผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ
ผู้บริ หารมีหน้ าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี ้โดยถูกต้ องตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผ้ บู ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้ สามารถ
จัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม่ บริ ษัทและ
บริ ษัทในการดาเนินงานต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้ เกณฑ์การ
บัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องเว้ นแต่ผ้ บู ริ หารมีความตังใจที
้ ่จะเลิกกลุ่มบริ ษัทและบริ ษัท หรื อหยุดดาเนินงานหรื อไม่
สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลมีหน้ าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุม่ บริ ษัทและบริ ษัท

ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้ าพเจ้ ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ได้ ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรื อ
ข้ อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซงึ่ รวมความเห็นของข้ าพเจ้ าอยูด่ ้ วย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความ
เชื่อมัน่ ในระดับสูงแต่ไม่ได้ เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี
จะสามารถตรวจ
พบข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญที่มีอยูไ่ ด้ เสมอไป ข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรื อ
ข้ อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์ได้ อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ ง แต่ละรายการหรื อทุก
รายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้ งบการเงินจากการใช้ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เหล่านี ้
ในการตรวจสอบของข้ าพเจ้ าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้ าพเจ้ าได้ ใช้ ดลุ ยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง ผู้ประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้ าพเจ้ ารวมถึง

ระบุและประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินรวมและ งบ
การเงินเฉพาะกิจการไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรื อข้ อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ
ตอบสนองต่อความเสีย่ งเหล่านัน้ และได้ หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดง
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ความเห็นของข้ าพเจ้ า ความเสีย่ งที่ไม่พบข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึง่ เป็ นผลมาจากการทุจริตจะสูง
กว่าความเสีย่ งทีเ่ กิดจากข้ อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน
การตังใจละเว้
้
นการแสดงข้ อมูล การแสดงข้ อมูลที่ไม่ตรงตามข้ อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
ทาความเข้ าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ ที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุม่
บริ ษัทและบริ ษัท
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผ้ บู ริ หารใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องซึง่ จัดทาขึ ้นโดยผู้บริ หาร
สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้ เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริ หารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้ รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ ที่อาจเป็ นเหตุให้
เกิดข้ อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของกลุม่ บริ ษัทและบริ ษัทในการดาเนินงานต่อเนื่องหรื อไม่ ถ้ าข้ าพเจ้ า
ได้ ข้อสรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้ าพเจ้ าต้ องกล่าวไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญชี ของข้ าพเจ้ าโดยให้
ข้ อสังเกตถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้ อง หรื อถ้ าการเปิ ดเผยข้ อมูล
ดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้ าพเจ้ าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้ อสรุ ปของข้ าพเจ้ าขึ ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่
ได้ รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้ าพเจ้ า อย่างไรก็ ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ ในอนาคตอาจเป็ น
เหตุให้ กลุม่ บริ ษัทและบริ ษัทต้ องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
ประเมินการนาเสนอโครงสร้ างและเนื ้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผย
ข้ อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาให้ มีการนาเสนอข้ อมูล
โดยถูกต้ องตามที่ควรหรื อไม่
ได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้ อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุม่ หรื อกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริ ษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้ าพเจ้ ารับผิดชอบต่อการกาหนดแนวทาง การ
ควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุม่ บริ ษัท ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้ าพเจ้ า

ข้ าพเจ้ าได้ สอื่ สารกับผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลในเรื่ องต่างๆ ที่สาคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่
ได้ วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้ อบกพร่ องที่มีนยั สาคัญในระบบการควบคุมภายในหาก
ข้ าพเจ้ าได้ พบในระหว่างการตรวจสอบของข้ าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ าได้ ให้ คารับรองแก่ผ้ มู ีหน้ าที่ในการกากับดูแลว่าข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้ องกับความเป็ น
อิสระและได้ สื่อสารกับผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ทงหมดตลอดจนเรื
ั้
่ องอื่นซึ่งข้ าพเจ้ าเชื่อว่ามีเหตุผลที่
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้ าพเจ้ าและมาตรการที่ข้าพเจ้ าใช้
เพื่อป้องกันไม่ให้
ข้ าพเจ้ าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่สื่อสารกับผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแล ข้ าพเจ้ าได้ พิจารณาเรื่ องต่างๆ ที่มีนยั สาคัญที่สดุ ในการตรวจสอบ
งบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ ข้ าพเจ้ าได้ อธิบายเรื่ อง
เหล่านี ้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้ นแต่กฎหมายหรื อข้ อบังคับไม่ให้ เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับ
เรื่ องดังกล่าว หรื อใน
สถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ ้น ข้ าพเจ้ าพิจารณาว่าไม่ควรสือ่ สารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้ าพเจ้ าเพราะการกระทาดังกล่าว
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บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน)

สามารถคาดการณ์ได้ อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ตอ่ ส่วนได้ เสียสาธารณะจากการสื่อสาร
ดังกล่าว

(ธนิต โอสถาเลิศ)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 5155
บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
กรุงเทพมหานคร
26 กุมภาพันธ์ 2561
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บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

สิ นทรัพย์

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2560
2559
(บาท)

สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัวคราว
ลูกหนี การค้า
ลูกหนี อืน
เงินให้กยู้ ืมระยะสันแก่กิจการทีเกียวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ
เงินฝากสถาบันการเงินทีมีขอ้ จํากัดในการเบิกใช้

7

11,382,363

23,302,994

1,485,849

2,844,369

6, 8
6, 9
6
10
19

155,045
71,919,239
28,569,670
7,200,000
62,056,346
1,290,000

1,705,971
45,324,471
10,547,260
42,204,355
-

155,045
61,787,309
43,021,285
38,800,000
37,958,430
1,290,000

1,705,971
27,928,155
5,543,600
3,000,000
32,853,172
-

182,572,663

123,085,051

184,497,918

73,875,267

รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

11
12

1,732,759
-

693,000
-

64,485,590

50,885,481

เงินลงทุนระยะยาวอืน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์

14
15

280,000
148,253,898

580,000
147,957,049

280,000
137,296,187

580,000
141,715,160

ค่าความนิ ยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินฝากสถาบันการเงินทีมีขอ้ จํากัดในการเบิกใช้

16
17
18
19

19,528,058
716,081
307,265

28,143,355
345,895
1,250,878

19,452,898
307,265

26,521,761
1,198,294

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

3,720,831
174,538,892

782,787
179,752,964

571,500
222,393,440

585,700
221,486,396

รวมสิ นทรัพย์

357,111,555

302,838,015

406,891,358

295,361,663

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี
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บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หนีสิ นและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2560
2559
(บาท)

หนีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ ืมระยะสันจาก
สถาบันการเงิน
20
เจ้าหนี การค้า
6, 21
เจ้าหนี อืน
6, 22
ส่ วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ทีถึงกําหนดชําระภายในหนึ งปี
20
เงินกูย้ ืมระยะสันจากบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน 6, 20
หนี สิ นตามสัญญาเช่าการเงินทีถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ประมาณการหนี สิ นจากการรับประกันผลงาน
รวมหนีสิ นหมุนเวียน
หนีสินไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี สิ นตามสัญญาเช่าการเงิน
หนี สิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี สิ นไม่หมุนเวียน
สําหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี สิ นไม่หมุนเวียนอืน
รวมหนีสิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีสิ น

49,696,595
32,046,045
19,551,342

63,461,909
18,823,350
16,417,118

49,696,595
83,128,719
11,240,295

63,461,909
12,922,356
11,136,495

3,426,366
6,000,000

4,792,311
-

3,426,366
8,486,380

4,792,311
4,000,000

901,029
765,390
6,536,835
118,923,602

1,602,263
3,171
6,426,667
111,526,789

407,452
3,820,837
160,206,644

539,959
5,626,097
102,479,127

20
20
18

14,317,502
140,948
2,150,445

17,740,540
704,522
370,817

14,317,502
96,932
1,904,453

17,740,540
166,930
2,161

23

9,340,294
1,333,333
27,282,522
146,206,124

7,366,951
26,182,830
137,709,619

7,083,982
1,333,333
24,736,202
184,942,846

7,332,704
25,242,335
127,721,462

20
24

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี
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บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หนีสิ นและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2560
2559
(บาท)

ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน

25
163,625,000

163,625,000

163,625,000

163,625,000

158,884,961

114,895,887

158,884,961

114,895,887

209,891,407

166,267,833

209,891,407

166,267,833

4,660,000
(168,052,548)
3,929,071
209,312,891
1,592,540

4,660,000
(121,518,136)
(1,940,425)
162,365,159
2,763,237

4,660,000
(158,134,251)
6,646,395
221,948,512
-

4,660,000
(118,183,519)
167,640,201
-

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

210,905,431

165,128,396

221,948,512

167,640,201

รวมหนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

357,111,555

302,838,015

406,891,358

295,361,663

ทุนทีออกและชําระแล้ว
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้น
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
กําไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ขาดทุนสะสม
องค์ประกอบอืนของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
รวมส่ วนของบริษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม

25

26
26
13

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี
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บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได้จากการขายและการให้บริ การ
ต้นทุนขายและการให้บริ การ
กําไรขันต้ น
รายได้อืน
รายได้จากการลงทุน
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
ขาดทุนก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
หมายเหตุ
2560
2559
2560
2559
(บาท)
6, 27, 33 247,215,875
234,444,458
209,831,656
185,519,631
6, 10, 27 (177,897,114) (185,609,889) (184,696,312) (146,116,706)
69,318,761
48,834,569
25,135,344
39,402,925
6, 27
153,990
859,497
25,819,024
3,831,013
6, 27
2,850,322
294,747
4,611,965
2,469,309
72,323,073
49,988,813
55,566,333
45,703,247
6, 27, 28
(7,383,758)
(6,531,359)
(6,134,991)
(5,511,914)
6, 27, 29 (105,759,363) (115,846,026)
(84,050,425) (131,146,828)
6, 27
(4,871,229)
(6,860,635)
(5,090,956)
(6,911,869)
11, 27
1,039,759
(7,000)
(44,651,518)
(79,256,207)
(39,710,039)
(97,867,364)
32
(1,177,588)
(675,464)
(240,693)
(407,308)

ขาดทุนสํ าหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ใน
กําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน
รายการทีจะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ใน
กําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไรจากการตีมูลค่าสิ นทรัพย์ใหม่ - สุ ทธิ จากภาษี
ผลกําไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน
ทีกําหนดไว้
รวมรายการทีจะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ใน
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสํ าหรับปี - สุ ทธิจากภาษี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

15
23

(45,829,106)

(79,931,671)

(776,899)

(321,192)

6,646,395
6,646,395
5,869,496
(39,959,610)

2,647,347
2,647,347
2,326,155
(77,605,516)

(39,950,732)

-

6,646,395
6,646,395
6,646,395
(33,304,337)

(98,274,672)

-

2,975,934
2,975,934
2,975,934
(95,298,738)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี
154

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
หมายเหตุ
2560
2559
2560
2559
(บาท)
การแบ่ งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่ วนทีเป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนทีเป็ นของส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
ขาดทุนสํ าหรับปี

(46,534,412)
705,306
(45,829,106)

(78,370,294)
(1,561,377)
(79,931,671)

(39,950,732)
(39,950,732)

(98,274,672)
(98,274,672)

การแบ่ งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนทีเป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนทีเป็ นของส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

(40,664,916)
705,306
(39,959,610)

(76,029,532)
(1,575,984)
(77,605,516)

(33,304,337)
(33,304,337)

(95,298,738)
(95,298,738)

(0.09)

(0.18)

(0.07)

(0.23)

ขาดทุนต่ อหุ้น (บาท)
ขาดทุนต่อหุ ้นขันพืนฐาน

34

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี
155

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
กําไร (ขาดทุน) สะสม

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุน้ สามัญ

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย

ยังไม่ได้จดั สรร
(ขาดทุนสะสม)

106,260,762

157,632,708

4,660,000

(45,946,771)

25

8,635,125
8,635,125

8,635,125
8,635,125

-

5

8,635,125

8,635,125

-

136,975
136,975
136,975

-

(78,370,294)
2,661,954
(75,708,340)

(321,192)
(321,192)

(121,518,136)

(553,215)

หมายเหตุ
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2559
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2559
รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนทีได้ รับจากผู้ถอื หุ้น
หุน้ ทุนออกให้ตามสิ ทธิ
รวมเงินทุนทีได้ รับจากผู้ถอื หุ้น
การเปลียนแปลงในส่ วนได้ เสียในบริษัทย่ อย
การได้มาซึงส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุมโดย
อํานาจควบคุมไม่เปลียนแปลง
รวมการเปลียนแปลงในส่ วนได้ เสียในบริษัทย่ อย
รวมรายการกับผู้เป็ นเจ้ าของทีบันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
ขาดทุน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2559

ทุนเรื อนหุน้
ทีออกและ
ชําระแล้ว

งบการเงินรวม
องค์ประกอบอืนของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ผลต่างทีเกิดจาก
รวม
รายการภายใต้ องค์ประกอบอืน
การแปลงค่า
การควบคุม
ของส่ วนของ
งบการเงิน
เดียวกัน
ผูถ้ ือหุน้
(บาท)
(232,023)
(1,387,210)
(1,619,233)

114,895,887

166,267,833

4,660,000

-

รวม
ส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้ ของ
บริ ษทั ใหญ่

ส่ วนของ
ส่ วนได้เสี ยที
ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้

220,987,466

5,476,196

226,463,662

-

-

-

17,270,250
17,270,250

-

-

-

136,975
136,975
17,407,225

(1,136,975)
(1,136,975)
(1,136,975)

(1,000,000)
(1,000,000)
16,270,250

(321,192)
(321,192)

(78,370,294)
2,340,762
(76,029,532)

(1,561,377)
(14,607)
(1,575,984)

(79,931,671)
2,326,155
(77,605,516)

(1,940,425)

162,365,159

2,763,237

165,128,396

(1,387,210)

-

17,270,250
17,270,250

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
156

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินรวม
กําไร (ขาดทุน) สะสม

องค์ประกอบอืนของส่วนของผูถ้ ือหุน้
ผลต่างทีเกิดจาก

ทุนเรื อนหุน้
ทีออกและ
หมายเหตุ

ชําระแล้ว

ส่วนเกิน

ทุนสํารอง

มูลค่าหุน้ สามัญ ตามกฎหมาย

ขาดทุนสะสม

รวม

ส่วนของ

รายการภายใต้

ส่วนเกินทุน

องค์ประกอบอืน

ส่วนของ

ส่วนได้เสี ยที

การแปลงค่า

การควบคุม

จากการตีราคา

ของส่วนของ

ผูถ้ ือหุน้ ของ

ไม่มีอาํ นาจ

รวมส่วนของ

งบการเงิน

เดียวกัน

สิ นทรัพย์

ผูถ้ ือหุน้

บริ ษทั ใหญ่

ควบคุม

ผูถ้ ือหุน้

(1,940,425)

162,365,159

2,763,237

165,128,396

(บาท)

สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2560
รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนทีได้รับจากผู้ถอื หุ้น
หุน้ ทุนออกให้ตามสิ ทธิ
รวมเงินทุนทีได้รับจากผู้ถอื หุ้น

รวม

25

114,895,887

166,267,833

43,989,074
43,989,074

43,623,574
43,623,574

4,660,000

(121,518,136)

(553,215)

(1,387,210)

-

-

-

-

-

-

-

87,612,648
87,612,648

-

87,612,648
87,612,648

-

-

-

-

-

-

(1,876,003)

(1,876,003)

-

-

-

-

-

-

87,612,648

(1,876,003)
(1,876,003)

(1,876,003)
85,736,645

-

-

-

-

(46,534,412)

705,306

(45,829,106)

การเปลียนแปลงในส่ วนได้เสียในบริ ษัทย่อย
เงินปันผลของบริ ษทั ย่อยให้กบั ส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมการเปลียนแปลงในส่ วนได้เสียในบริ ษัทย่อย
รวมรายการกับผู้เป็ นเจ้ าของทีบันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น

13

43,989,074

43,623,574

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
กําไรหรื อขาดทุน

-

-

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

-

-

-

-

-

-

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560

158,884,961

209,891,407

4,660,000

(46,534,412)

(776,899)

-

6,646,395

5,869,496

5,869,496

-

5,869,496

(46,534,412)

-

(776,899)

-

6,646,395

5,869,496

(40,664,916)

705,306

(39,959,610)

(168,052,548)

(1,330,114)

6,646,395

3,929,071

209,312,891

1,592,540

210,905,431

(1,387,210)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
157

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้น
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไร (ขาดทุน) สะสม

หมายเหตุ
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2559
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2559
รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนทีได้ รับจากผู้ถอื หุ้น
หุ ้นทุนออกให้ตามสิ ทธิ
รวมเงินทุนทีได้ รับจากผู้ถอื หุ้น
รวมรายการกับผู้เป็ นเจ้ าของทีบันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น

25

ทุนเรื อนหุ ้น
ทีออกและ

ส่ วนเกิน

ชําระแล้ว

มูลค่าหุ ้นสามัญ

ทุนสํารองตาม

ยังไม่ได้จดั สรร

รวมส่ วนของ

กฎหมาย
(บาท)
4,660,000

(ขาดทุนสะสม)

ผูถ้ ือหุ ้น

106,260,762

157,632,708

(22,884,781)

245,668,689

8,635,125
8,635,125

8,635,125
8,635,125

-

-

17,270,250
17,270,250

8,635,125

8,635,125

-

-

17,270,250

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
ขาดทุน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2559

114,895,887

166,267,833

4,660,000

(98,274,672)
2,975,934
(95,298,738)

(98,274,672)
2,975,934
(95,298,738)

(118,183,519)

167,640,201

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
158

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไร (ขาดทุน) สะสม

หมายเหตุ
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2560
รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนทีได้ รับจากผู้ถอื หุ้น
หุน้ ทุนออกให้ตามสิ ทธิ
รวมเงินทุนทีได้ รับจากผู้ถอื หุ้น
รวมรายการกับผู้เป็ นเจ้ าของทีบันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
ขาดทุน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560

25

ทุนเรื อนหุน้
ทีออกและ
ชําระแล้ว

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุน้ สามัญ

ทุนสํารองตาม
กฎหมาย

114,895,887

166,267,833

4,660,000

43,989,074
43,989,074
43,989,074

43,623,574
43,623,574
43,623,574

158,884,961

209,891,407

-

4,660,000

ขาดทุนสะสม
(บาท)
(118,183,519)

-

องค์ประกอบอืนของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวม
ส่ วนเกินทุน
องค์ประกอบอืน
จากการตีราคา
ของส่ วนของ

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้

-

-

167,640,201

-

-

87,612,648
87,612,648
87,612,648

(39,950,732)
(39,950,732)

6,646,395
6,646,395

6,646,395
6,646,395

(39,950,732)
6,646,395
(33,304,337)

(158,134,251)

6,646,395

6,646,395

221,948,512

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
158

บริษทั ยูเรกา ดีไซน์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ขาดทุนสําหรับปี
ปรั บรายการทีกระทบขาดทุนเป็ นเงินสดรั บ (จ่ าย)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าเสื อมราคา
ค่าตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืน
ผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนีสิ นจากการรับประกันผลงาน
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนทียังไม่เกิดขึน
ผลต่างของอัตราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน
ส่ วนแบ่ง (กําไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า (สุ ทธิจากภาษี)
(กลับรายการ) หนีสูญและหนีสงสัยจะสูญจากเงินให้กยู้ มื ระยะสัน
แก่กิจการทีเกียวข้องกัน
(กลับรายการ) หนีสงสัยจะสูญ
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสิ นค้า
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายและตัดจําหน่ายอุปกรณ์
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายและตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินปันผลรับ
ดอกเบียรับ
ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยมและสิ นทรัพย์ทีเกียวข้อง
จากการรวมธุรกิจ
การเปลียนแปลงในสิ นทรั พย์ และหนีสิ นดําเนินงาน
ลูกหนีการค้า
ลูกหนีอืน
สิ นค้าคงเหลือ
เงินฝากสถาบันการเงินทีมีขอ้ จํากัดในการเบิกใช้
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
เจ้าหนีการค้า
เจ้าหนีอืน
(โอน) รับโอนประมาณการหนีสิ นสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
จากกิจการทีเกียวข้องกัน
ประมาณการหนีสิ นจากการรับประกันผลงาน
หนีสิ นไม่หมุนเวียนอืน
กระแสเงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดําเนินงาน
ภาษีเงินได้จ่ายออก
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

15
17
23
12

11
6
8
10

23

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
2560
2559
2560
2559
(บาท)
(45,829,106)

(79,931,671)

(39,950,732)

(98,274,672)

1,177,588
4,871,229
15,979,268
7,747,211
1,973,343
3,582,450
212,852
(776,899)
(1,039,759)

675,464
6,860,635
16,773,356
5,806,948
1,883,426
8,181,029
(63,778)
(321,192)
7,000

240,693
5,090,956
14,227,304
7,378,064
1,404,770
345,085
8,899,891
(54,234)
-

407,308
6,911,869
15,001,859
4,858,798
1,691,466
7,646,727
34,212,739
106,969
-

956,748
(15,044)
3,535,884
1,173,678
(523,146)

63,484
859,115
126,416
(294,745)

(1,200,000)
(178,780)
(4,163,337)
(63)
(1,952,340)
(2,659,625)

18,500,000
(140,266)
137,258
(2,469,309)

(6,973,703)

14,671,858
(24,702,655)

(12,572,348)

(11,409,254)

(27,751,428)
(18,023,375)
(19,836,947)
(346,387)
(2,938,044)
13,210,319
3,118,427

73,033,165
2,651,379
(8,156,809)
4,910,343
17,671
(28,516,476)
(9,268,284)

(33,880,705)
(37,478,650)
(5,105,258)
(398,971)
14,200
70,205,039
(259,249)

69,843,665
1,821,646
(11,780,812)
4,908,642
(27,118,587)
(8,648,690)

(3,472,282)
1,333,333
(61,680,087)
(667,527)
(62,347,614)

(7,582,983)
2,385,351
(229,272)
2,156,079

(1,653,492)
(2,150,345)
1,333,333
(21,946,446)
(21,946,446)

2,027,984
(7,330,040)
12,314,554
12,314,554

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั ยูเรกา ดีไซน์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม

สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม

2560

2559

2560

2559

(บาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายชําระค่าหุ ้นสามัญ

12

-

-

เงินสดจ่ายเพือซือบริ ษทั ย่อยสุ ทธิจากเงินสดทีได้มา

12

-

-

-

(1,000,000)

เงินสดรับจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

12

-

-

-

3,000,000

เงินสดจ่ายเพือซือส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม

5

-

(1,000,000)

-

-

เงินสดจ่ายเพือซือส่ วนได้เสี ยในกิจการร่ วมค้า

11

-

(700,000)

-

-

685,719

26,468

10,644,358

24,830

(11,603,830)

(8,517,787)

(7,058,758)

(11,782,240)

เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพือซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืน

4,308

เงินสดจ่ายเพือซือสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืน
เงินให้กยู้ มื ระยะสันแก่บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน

(309,900)

(5,853,078)

(22,500,000)

762

(7,500,000)

-

(309,900)

(7,117,581)

(23,736,212)

-

(41,100,000)

(15,500,000)

16,536,212

-

6,500,000

21,000,000

เงินสดรับชําระคืนจากเงินให้กยู้ มื ระยะสันแก่บุคคลหรื อ
กิจการทีเกียวข้องกัน
เงินปันผลรับ

-

-

1,952,340

ดอกเบียรับ

524,111

301,126

2,660,590

2,475,690

1,550,926

(1,705,971)

1,550,926

(1,705,971)

เงินลงทุนชัวคราวลดลง (เพิมขึน)
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะยาว

14

กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

300,000

-

300,000

-

-

(16,048,666)

(17,449,242)

(47,359,682)

(18,105,272)

625,375,539

681,915,400

625,375,539

681,915,400

(639,140,853)

(728,497,486)

(639,140,853)

(728,497,486)

(4,788,983)

(5,280,558)

(4,788,983)

(5,280,558)

(1,812,909)

(2,628,908)

(750,605)

(941,371)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ มื
ระยะสันจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายเพือชําระเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและ
เงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายเพือชําระเงินกูย้ มื ระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน
เงินสดทีผูเ้ ช่าจ่ายเพือลดจํานวนหนีสิ นซึงเกิดขึน
จากสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสันจากบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน

27,300,000

-

16,153,734

5,000,000

เงินสดจ่ายเพือชําระเงินกูย้ มื ระยะสันจากบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน

(21,300,000)

-

(11,411,240)

(1,000,000)

87,612,648

17,270,250

เงินสดรับจากหุ ้นทุนออกให้ตามสิ ทธิ
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม

25

87,612,648

13

(1,876,003)

17,270,250
-

-

-

ดอกเบียจ่าย

(4,882,174)

(6,882,039)

(5,102,407)

(6,933,273)

กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

66,487,265

(44,103,341)

67,947,833

(38,467,038)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั ยูเรกา ดีไซน์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม

สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม

2560

2559

2560

2559

(บาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุ ทธิ
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลียน

(11,909,015)

(59,396,504)

(1,358,295)

(44,257,756)

(11,616)

(3,739)

(225)

(3,739)

(11,920,631)

(59,400,243)

(1,358,520)

(44,261,495)

23,302,994
11,382,363

82,703,237
23,302,994

2,844,369
1,485,849

47,105,864
2,844,369

ผลกระทบของอัตราแลกเปลียนทีมีต่อเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดลดลงสุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที 31 ธันวาคม

7
7

รายการทีไม่ ใช่ เงินสด
ในระหว่างปี 2560 กลุ่มบริ ษทั ได้ซือส่ วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์ในราคาทุนรวมจํานวนเงิน 12.2 ล้านบาท (2559: 8.6 ล้ านบาท) ซึงในจํานวนนี กลุ่ม
บริ ษทั จัดซือโดยเงินสดจํานวนเงินรวม 11.6 ล้านบาท (2559: 8.5 ล้ านบาท) โดยการทําสัญญาเช่าการเงินจํานวน 0.6 ล้านบาท (2559: ไม่ มี) และคงค้างเป็ น
เจ้าหนีค่าซือสิ นทรัพย์ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 จํานวนเงิน 0.04 ล้านบาท (2559: 0.1 ล้ านบาท)
ในระหว่างปี 2560 กลุ่มบริ ษทั ได้ซือสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืนในราคาทุนรวมจํานวนเงิน 0.3 ล้านบาท (2559 : 7.0 ล้ านบาท) ซึงในจํานวนนีกลุ่มบริ ษทั จัดซือ
โดยเงินสดจํานวนเงินรวม 0.3 ล้านบาท (2559: 5.9 ล้ านบาท) และคงค้างเป็ นเจ้าหนีค่าซือสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืน ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 จํานวนเงิน ล้านบาท (2559: 1.1 ล้ านบาท)
ในระหว่างปี 2560 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้บนั ทึกกําไรจากการตีราคาสิ นทรัพย์จาํ นวน 8.3 ล้านบาท (2559: ไม่ มี) ไว้เป็ นส่ วนหนึงในองค์ประกอบอืนของ
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ในระหว่างปี 2560 บริ ษทั ได้ซือส่ วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์ในราคาทุนรวมจํานวนเงิน 8.0 ล้านบาท (2559: 11.9 ล้ านบาท) ซึงในจํานวนนีบริ ษทั จัดซือ
โดยเงินสดจํานวนเงินรวม 7.1 ล้านบาท (2559: 11.8 ล้ านบาท) โดยการทําสัญญาเช่าการเงินจํานวน 0.6 ล้านบาท (2559: ไม่ มี) และคงค้างเป็ นเจ้าหนีค่าซือ
สิ นทรัพย์ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 จํานวนเงิน 0.3 ล้านบาท (2559: 0.1 ล้ านบาท)
ในระหว่างปี 2560 บริ ษทั ได้ซือสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืนในราคาทุนรวมจํานวนเงิน 0.3 ล้านบาท (2559: 8.2 ล้ านบาท) ซึงในจํานวนนีบริ ษทั จัดซือโดยเงินสด
จํานวนเงินรวม 0.3 ล้านบาท (2559: 7.1 ล้ านบาท) และคงค้างเป็ นเจ้าหนีค่าซือสิ นทรัพย์ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 จํานวนเงิน - ล้านบาท (2559: 1.1 ล้ าน
บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หมายเหตุ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

สารบัญ

ข้อมูลทัว่ ไป
เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
การได้มาซึ่ งส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีขอ้ จํากัดในการเบิกใช้
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันผลงาน
ทุนเรื อนหุน้
สํารอง
ส่ วนงานดําเนิ นงาน
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ภาษีเงินได้
สิ ทธิ ประโยชน์จากการส่ งเสริ มการลงทุน
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บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
34
35
36
37

ขาดทุนต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
เครื่ องมือทางการเงิน
ภาระผูกพันกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
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บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
1

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั ยูเรกา ดีไซน์ จํากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีที่อยูจ่ ดทะเบียนดังนี้
(ก) สํานักงานจดทะเบียน :
(ข) สํานักงานสาขา
:

ตั้งอยูเ่ ลขที่ 19 หมู่ที่ 11 ตําบลลาดสวาย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ตั้งอยูเ่ ลขที่ 333/117 หมู่ที่ 3 ตําบลบ่อวิน อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี

บริ ษทั จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2556
ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ในระหว่างปี ได้แก่ กลุ่มราชพลสิ ทธิ์ ซึ่ งถือหุ น้ รวมประมาณร้อยละ 21 และ กลุ่มปิ ยะตรึ งส์ ซึ่ งถือหุ น้
รวมประมาณร้อยละ 12
กลุ่มบริ ษทั ดําเนิ นธุ รกิจหลักเกี่ยวกับการออกแบบและผลิตเครื่ องจักร รวมถึงเครื่ องป้ อนชิ้นงานสําหรับอุตสาหกรรม
ยานยนต์และอุตสาหกรรมอื่ น รายละเอี ยดของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ได้เปิ ดเผยไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12
2

เกณฑ์ การจัดทางบการเงิน

(ก) เกณฑ์ การถือปฏิบัติ
งบการเงิ น นี้ จดั ทําขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึ งแนวปฏิ บตั ิ ทางการบัญชี ที่ประกาศใช้โดย
สภาวิ ช าชี พ บัญ ชี ฯ (“สภาวิ ช าชี พ บัญ ชี ”) กฎระเบี ย บและประกาศคณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรั พ ย์แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
สภาวิชาชี พ บัญชี ไ ด้ออกและปรั บปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นหลายฉบับ ซึ่ งมี ผ ลบังคับใช้ต้ งั แต่
รอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 ในเบื้ องต้นการปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่น้ นั มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั ในบางเรื่ อง
การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงิน
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นอกเหนื อจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ขา้ งต้น สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกและปรับปรุ ง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ ซึ่ งมีผลบังคับสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม
2561 เป็ นต้นไป และไม่ได้มีการนํามาใช้สาํ หรับการจัดทํางบการเงินนี้
(ข) เกณฑ์ การวัดมูลค่ า
งบการเงินนี้จดั ทําขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการดังต่อไปนี้
รายการ
สิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายจากการรวมธุรกิจ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
หนี้สินผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้

เกณฑ์ การวัดมูลค่ า
มูลค่ายุติธรรม
การตีราคาใหม่ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม
มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันตามผลประโยชน์ที่กาํ หนด
ไว้ซ่ ึ งได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 4 (ฑ)

(ค) สกุลเงินทีใ่ ช้ ในการดาเนินงานและนาเสนองบการเงิน
งบการเงิ นนี้ จดั ทําและแสดงหน่ วยเงิ นตราเป็ นเงิ นบาทซึ่ งเป็ นสกุลเงิ นที่ ใช้ในการดําเนิ นงานของบริ ษทั ข้อมูล
ทางการเงินทั้งหมดในหมายเหตุประกอบงบการเงินแสดงเป็ นหลักบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็ นอย่างอื่น
(ง)

การใช้ วิจารณญาณและการประมาณการ
ในการจัดทํางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารต้องใช้วิ จารณญาณ การประมาณ
และข้อสมมติ หลายประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายการบัญชี และการรายงานจํานวนเงิ นที่เกี่ยวกับ
สิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทาง
บัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไป
ข้ อสมมติและความไม่ แน่ นอนของการประมาณการ
ข้อมูลเกี่ยวกับข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการที่สาํ คัญซึ่ งมีความเสี่ ยงอย่างมีนยั สําคัญที่เป็ นเหตุ
ให้ตอ้ งมีการปรับปรุ งจํานวนเงินที่รับรู ้ในงบการเงิน ซึ่ งได้เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้
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หมายเหตุขอ้ 12 และ 16
หมายเหตุขอ้ 23
หมายเหตุขอ้ 24

การทดสอบการด้อยค่าเกี่ยวกับการใช้ขอ้ สมมติที่สาํ คัญในการประมาณมูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับคืน
การวัดมูลค่าภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้เกี่ ยวกับข้อง
สมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย และ
การรับรู ้รายการและการวัดมูลค่าประมาณการหนี้สินจากการรับประกันผลงาน

การวัดมูลค่ ายุติธรรม
นโยบายการบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลของกลุ่มบริ ษทั หลายข้อกําหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งสิ นทรัพย์และ
หนี้สินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั กําหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้ รวมถึงกลุ่มผูป้ ระเมิน
มูลค่าซึ่ งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนยั สําคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และ
รายงานโดยตรงต่อผูบ้ ริ หารสูงสุ ดทางด้านการเงิน
กลุ่ มผูป้ ระเมิ นมูลค่ า มี การทบทวนข้อมูลที่ ไ ม่ ส ามารถสังเกตได้ และปรั บ ปรุ งการวัดมูลค่ า ที่ มีนัย สําคัญ อย่า ง
สมํ่า เสมอ หากมี การใช้ข ้อมูลจากบุ ค คลที่ ส ามเพื่ อวัดมูลค่ ายุติ ธรรม เช่ น ราคาจากนายหน้า หรื อการตั้งราคา
กลุ่มผูป้ ระเมิ นได้ประเมิ นหลักฐานที่ ได้มาจากบุคคลที่ สามที่ สนับสนุ นข้อสรุ ปเกี่ ยวกับการวัดมูลค่ ารวมถึงการ
จัดลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม
ประเด็นปัญหาของการวัดมูลค่าที่มีนยั สําคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริ ษทั
เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน กลุ่มบริ ษทั ได้ใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้
มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถกู จัดประเภทในแต่ละลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้




ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อ
หนี้สินอย่างเดียวกัน
ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่สงั เกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรื อโดยอ้อม (เช่น ได้มาจากราคา) สําหรับ
สิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่ไม่ได้มาจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ (ข้อมูลที่ไม่
สามารถสังเกตได้)

166

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หากข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินถูกจัดประเภทลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่
แตกต่างกัน การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดี ยวกันตามลําดับชั้นของมูลค่า
ยุติธรรมของข้อมูลที่อยูใ่ นระดับตํ่าสุ ดที่มีนยั สําคัญสําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้การโอนระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการโอนขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติ มเกี่ยวกับข้อสมมติที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นข้อ 35 เครื่ องมือ
ทางการเงิน
การใช้ เกณฑ์ ในการดาเนินงานต่ อเนื่อง
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีขาดทุนสุ ทธิ จาํ นวน 47 ล้านบาทและ 40 ล้านบาท
ตามลําดับ (2559: 78 ล้ านบาท และ 98 ล้ านบาทตามลาดับ) และมีขาดทุนสะสมจํานวน 168 ล้านบาทและ 158 ล้าน
บาทตามลําดับ (2559: 122 ล้ านบาทและ 118 ล้ านบาทตามลาดับ) และกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ไม่สามารถดํารง
อัตราส่ วนความสามารถในการชําระหนี้ตามที่กาํ หนดในสัญญาเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินแห่ งหนึ่ ง อย่างไรก็ตาม
บริ ษัท ได้รั บ หนัง สื อ ยื น ยัน การผ่ อ นผัน จากสถาบัน การเงิ น สํา หรั บ การละเมิ ด สั ญ ญาเงิ น กู้ยื ม ดัง กล่ า วแล้ว
สถานการณ์ ดงั กล่ า วแสดงให้เ ห็ นว่ามี ค วามไม่ แน่ นอนที่ มีส าระสํา คัญซึ่ งอาจเป็ นเหตุ ใ ห้เ กิ ด ข้อสงสัย อย่า งมี
นัยสําคัญเกี่ ยวกับความสามารถในการดําเนิ นงานอย่างต่อเนื่ องของกลุ่มบริ ษทั กลุ่มบริ ษทั ใช้นโยบายและวิธีการ
เพื่อจัดการความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง และสถานการณ์อื่นๆ รวมถึงการได้รับ จดหมายผ่อนปรนการผิดเงื่อนไข
ข้อตกลงในสัญญาเงินกูก้ บั สถาบันการเงิน
ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั เชื่อมัน่ ว่ากลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จะสามารถหาแหล่งเงินทุนได้ในอนาคตอันใกล้ งบการเงิน
รวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการได้จดั ทําขึ้ นโดยฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษ ทั โดยใช้หลัก เกณฑ์การ
ดําเนินงานต่อเนื่ อง โดยมีขอ้ สมมติว่ากิจการมีเงินทุนหมุนเวียนและวงเงินสิ นเชื่ อเพียงพอสําหรับการดําเนิ นธุ รกิจ
ตามที่ กลุ่มบริ ษ ทั และบริ ษทั ต้องการ ดังนั้น งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการจึ ง ไม่ไ ด้ร วมรายการ
ปรับปรุ งมูลค่าสิ นทรัพย์และการจัดประเภทรายการสิ นทรัพย์และหนี้ สินใหม่ ซึ่ งอาจจําเป็ นหากกลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษทั ไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
3

การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี
กลุ่มบริ ษทั ได้เปลี่ยนนโยบายการบัญชี เรื่ องการวัดมูลค่าของที่ดินจากวิธีราคาทุนเป็ นวิธีการตีราคาใหม่ การตีราคา
ใหม่ดาํ เนินการโดยผูเ้ ชี่ยวชาญในการประเมินราคาที่มีความเป็ นอิสระอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้มนั่ ใจว่าราคาตามบัญชี
ของสิ นทรัพย์ที่ได้รับการประเมินไม่แตกต่างอย่างเป็ นสาระสําคัญจากมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รายงาน
มูลค่าของสิ นทรัพย์ส่วนที่ตีเพิ่มขึ้นจะบันทึกไปยังกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นและแสดงเป็ น “ผลกําไรจากการตีมูลค่า
สิ นทรัพย์” ในองค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ยกเว้นกรณี ที่เคยประเมินมูลค่าของสิ นทรัพย์ลดลงและรับรู ้
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ขาดทุนในกําไรหรื อขาดทุนของสิ นทรัพย์ชิ้นเดียวกันนั้นแล้ว ในกรณี ที่มูลค่าของสิ นทรัพย์ลดลงจากการตีราคา
ใหม่จะบันทึ กในกําไรหรื อขาดทุนสําหรับมูลค่าที่ลดลงเฉพาะจํานวนที่ลดลงมากกว่าส่ วนเกินทุนจากการตี ราคา
สิ นทรัพย์ที่เคยบันทึกไว้ครั้งก่อนในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของสิ นทรัพย์ชิ้นเดียวกันนั้น ในกรณี ที่มีการจําหน่าย
สิ นทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาของสิ นทรัพย์ที่จาํ หน่ายจะโอนโดยตรงไปยังกําไรสะสมและไม่
รวมในการคํานวณกําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์
4

นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
นโยบายการบัญชี ที่นาํ เสนอดังต่อไปนี้ ได้ถือปฏิ บตั ิ โดยสมํ่าเสมอสําหรับงบการเงิ นทุกรอบระยะเวลาที่ รายงาน
ยกเว้นที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุขอ้ 3 เรื่ องการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

(ก) เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (รวมกันเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”) และส่ วนได้เสี ย
ของกลุ่มบริ ษทั ในการร่ วมค้า
การรวมธุรกิจ
กลุ่มบริ ษทั บันทึกบัญชีสาํ หรับการรวมธุ รกิจตามวิธีซ้ื อ เมื่อการควบคุม (ตามที่กล่าวไว้ในส่ วนของบริ ษทั ย่อย) ถูก
โอนไปยังกลุ่มบริ ษทั ยกเว้นในกรณี ที่เป็ นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
การควบคุมเกิดขึ้ นเมื่อกลุ่มบริ ษทั เปิ ดรับหรื อมีสิทธิ ในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ ยวข้องกับกิจการนั้นและมี
ความสามารถในการใช้อาํ นาจเหนือกิจการนั้นทําให้เกิดผลกระทบต่อจํานวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริ ษทั วันที่
ซื้ อกิจการคื อวันที่ อาํ นาจในการควบคุมนั้นได้ถูกโอนไปยังผูซ้ ้ื อ การกําหนดวันที่ซ้ื อกิจการและการระบุเกี่ ยวกับ
การโอนอํานาจควบคุมจากฝ่ ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ ายหนึ่งต้องใช้ดุลยพินิจเข้ามาเกี่ยวข้อง
ค่าความนิยมถูกวัดมูลค่า ณ วันที่ซ้ื อ โดยวัดจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ซ่ ึ งรวมถึงการรับรู ้จาํ นวน
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อ หักด้วยมูลค่าสุ ทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสิ นทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและ
หนี้สินที่รับมาซึ่ งวัดมูลค่า ณ วันที่ซ้ื อ กําไรจากการซื้ อในราคาตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนทันที
สิ่ งตอบแทนที่ โอนให้ตอ้ งวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่โอนไป หนี้ สินที่กลุ่มบริ ษทั ก่อขึ้นเพื่อจ่ายชําระ
ให้แก่เจ้าของเดิ ม และส่ วนได้เสี ยในส่ วนของเจ้าของที่ออกโดยกลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ สิ่งตอบแทนที่ โอนให้ยงั รวมถึง
มูลค่ายุติธรรมของหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นและมูลค่าของโครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ที่ออกแทนโครงการของผู ้
ถูกซื้ อเมื่อรวมธุ รกิจ หากการรวมธุ รกิจมีผลให้สิ้นสุ ดความสัมพันธ์ของโครงการเดิมระหว่างกลุ่มบริ ษทั และผูถ้ ูก
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ซื้ อ ให้ใช้ราคาที่ต่าํ กว่าระหว่างมูลค่าจากการยกเลิกสัญญาตามที่ระบุในสัญญาและมูลค่าองค์ประกอบนอกตลาด
ไปหักจากสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ และรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายอื่น
หนี้ สินที่ อาจเกิ ดขึ้นของบริ ษทั ที่ ถูกซื้ อที่รับมาจากการรวมธุ รกิ จ รับรู ้เป็ นหนี้ สินหากมีภาระผูกพันในปั จจุบนั ซึ่ ง
เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ
ต้นทุ นที่ เกี่ ยวข้องกับการซื้ อของกลุ่มบริ ษทั ที่ เกิ ดขึ้ นซึ่ งเป็ นผลมาจากการรวมธุ รกิ จ เช่ น ค่าที่ ปรึ กษากฎหมาย
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าที่ปรึ กษาอื่นๆ ถือเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
หากการบันทึ กบัญชี เ มื่ อ เริ่ มแรกสํา หรั บการรวมธุ ร กิ จไม่เ สร็ จสมบู รณ์ ภายในวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่
การรวมธุรกิจเกิดขึ้น กลุ่มบริ ษทั ประมาณการมูลค่าของรายการซึ่ งข้อมูลทางบัญชี ยงั ไม่สมบูรณ์เพื่อรายงาน มูลค่า
ประมาณการดังกล่าวจะถูกปรับปรุ ง หรื อรับรู ้สินทรัพย์ หรื อหนี้ สินเพิ่มเติ มในระหว่างช่ วงระยะเวลาในการวัด
มูลค่ า เพื่ อสะท้อนผลของข้อมูลเพิ่ มเติ มที่ ได้รับเกี่ ยวกับข้อเท็จจริ งและสถานการณ์แวดล้อมที่ มีอยู่ ณ วันที่ ซ้ื อ
ซึ่ งข้อมูลดังกล่าวมีผลต่อการวัดมูลค่าของจํานวนต่างๆ ที่เคยรับรู ้ไว้ ณ วันที่ซ้ื อ
บริ ษัทย่ อย
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิจการที่ อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริ ษทั การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริ ษทั เปิ ดรับหรื อมีสิทธิ
ในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อาํ นาจเหนื อกิจการนั้นทําให้
เกิ ดผลกระทบต่อจํานวนเงิ นผลตอบแทนของกลุ่มบริ ษทั งบการเงิ นของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงิ นรวม
นับแต่วนั ที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้ นสุ ดลง
ส่ วนได้ เสี ยที่ ไม่ มีอานาจควบคุม
ณ วันที่ซ้ื อธุรกิจ กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมตามอัตราส่ วนได้เสี ยในสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มา
จากผูถ้ กู ซื้ อ
การเปลี่ยนแปลงส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยของกลุ่มบริ ษทั ที่ไม่ทาํ ให้กลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยอํานาจการควบคุมจะบันทึก
บัญชีโดยถือเป็ นรายการในส่ วนของเจ้าของ
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ส่ วนได้ เสี ยในเงินลงทุนที่ บันทึ กตามวิธีส่วนได้ เสี ย
ส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในเงินลงทุนที่บนั ทึกตามวิธีส่วนได้เสี ย ประกอบด้วยส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
การร่ วมค้าเป็ นการร่ วมการงานที่กลุ่มบริ ษทั มีการควบคุมร่ วมในการงานนั้น โดยมีสิทธิ ในสิ นทรัพย์สุทธิ ของการ
ร่ วมการงานนั้นมากกว่าการมีสิทธิ ในสิ นทรัพย์และภาระผูกพันในหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการร่ วมการงานนั้น
ส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้าบันทึกบัญชี ตามวิธีส่วนได้เสี ย โดยรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกด้วยราคาทุนซึ่ งรวมถึงต้นทุน
การทํารายการ ภายหลังการรับรู ้รายการเริ่ มแรก ส่ วนแบ่งกําไรหรื อขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของเงิ น
ลงทุนที่บนั ทึกตามวิธีส่วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั จะถูกบันทึกในงบการเงินรวมจนถึงวันที่ กลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยความ
มีอิทธิ พลอย่างมีนยั สําคัญ หรื อการควบคุมร่ วม
การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชี ระหว่างกิ จการในกลุ่ม รวมถึงรายได้หรื อค่าใช้จ่ายที่ ยงั ไม่เกิ ดขึ้นจริ งซึ่ งเป็ นผลมา
จากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงินรวม กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งซึ่ งเป็ นผลมา
จากรายการกับบริ ษทั ร่ วมและกิจการที่ควบคุมร่ วมกันถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าที่กลุ่มบริ ษทั มีส่วนได้เสี ยใน
กิจการที่ถูกลงทุนนั้น ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับกําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง แต่เท่าที่
เมื่อไม่มีหลักฐานการด้อยค่าเกิดขึ้น
(ข) เงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชี ที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชี ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนิ นงานของแต่ละบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั
โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ เป็ นตัวเงินและเป็ นเงิ นตราต่างประเทศ ณ วันที่ รายงาน แปลงค่าเป็ นสกุลเงิ นที่ ใช้ในการ
ดําเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ ไม่เป็ นตัวเงิ นซึ่ งเกิ ดจากรายการบัญชี ที่เป็ นเงิ นตราต่างประเทศซึ่ งบันทึ กตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่า ให้รับรู ้เป็ นกําไรหรื อขาดทุนในงวดบัญชีน้ นั
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หน่ วยงานในต่ างประเทศ
สิ นทรัพย์และหนี้สินของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนที่ใกล้เคียงกับอัตรา
ณ วันที่เกิดรายการ
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่า บันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และแสดงเป็ นรายการผลต่าง
จากอัตราแลกเปลี่ ยนในส่ วนของผูถ้ ื อ หุ ้น จนกว่า มี การจําหน่ ายเงิ นลงทุ นนั้นออกไป ยกเว้นผลต่ างจากการ
แปลงค่าที่ถกู ปันส่ วนให้ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รายการที่เป็ นตัวเงินที่เป็ นลูกหนี้หรื อเจ้าหนี้ กบั หน่วยงานในต่างประเทศ ซึ่ งรายการดังกล่าวมิได้คาดหมายว่าจะมี
แผนการชําระหนี้หรื อไม่มีความเป็ นไปได้ว่าจะชําระเงินในอนาคตอันใกล้ กําไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
จากรายการทางการเงินดังกล่าวจะถูกพิจารณาเป็ นส่ วนหนึ่ งของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงานต่างประเทศและรับรู ้
ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และแสดงเป็ นรายการผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ จนกว่ามีการ
จําหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป
(ค) เครื่ องมือทางการเงินที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์
เครื่ องมือทางการเงินที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์ได้ถูกนํามาใช้เพื่อจัดการความเสี่ ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เกิดจากกิจกรรมดําเนิ นงาน เครื่ องมือทางการเงินที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์ไม่ได้มีไว้
เพื่ อค้า อย่างไรก็ตาม ตราสารอนุ พนั ธ์ ที่ไม่เข้า เงื่ อนไข การกําหนดให้เป็ นเครื่ องมื อป้ องกันความเสี่ ย งถื อเป็ น
รายการเพื่อค้า
(ง)

การป้ องกันความเสี่ยง
การป้ องกันความเสี่ ยงจากรายการที่ เป็ นเงินตราต่ างประเทศที่ จะมีในอนาคต
กําไรหรื อขาดทุนจากสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ถูกใช้
ในการป้ องกันความเสี่ ยงของรายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต จะถูกบันทึกรอไว้ใน
บัญชี จนกว่ารายการที่ คาดไว้เกิ ดขึ้ น หากรายการที่ได้รับการป้ องกันความเสี่ ยงได้รับการรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์หรื อ
หนี้สิน รายการดังกล่าวจะได้รับการแปลงค่าโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าตามสัญญา
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สิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่ มีค่าเป็ นเงิ นตราต่างประเทศ และได้รับการป้ องกันความเสี่ ยงด้วยสัญญาซื้ อขายเงิ นตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า บันทึกเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าตามสัญญา
(จ)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงิ นสดและรายการเที ยบเท่ าเงิ นสดในงบกระแสเงิ นสดประกอบด้วย ยอดเงิ นสด ยอดเงิ นฝากธนาคารประเภท
เผื่อเรี ยก และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู ง เงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารซึ่ งจะต้องชําระคืนเมื่อทวงถามถือเป็ น
ส่ วนหนึ่งของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีขอ้ จํากัดในการเบิกใช้ได้แสดงแยกต่างหากจาก “สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น และสิ นทรัพย์
ไม่หมุนเวียนอื่น” ในงบแสดงฐานะการเงิน

(ฉ) ลูกหนี้การค้ าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้ หกั ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชําระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ ยวกับการชําระหนี้ ใน
อนาคตของลูกค้า ลูกหนี้จะถูกตัดจําหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็ นหนี้สูญ
(ช) สินค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า
ต้นทุนของสิ นค้าคํานวณโดยใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน ต้นทุนสิ นค้าประกอบด้วยราคาทุนที่ซ้ื อ ต้นทุนแปลงสภาพ
หรื อต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่ และสภาพปั จจุบนั ในกรณี ของงานระหว่างประกอบและติ ดตั้ง ต้นทุน
สิ นค้ารวมการปันส่ วนของค่าโสหุย้ การผลิตอย่างเหมาะสมโดยคํานึงถึงระดับกําลังการผลิตตามปกติ
มูล ค่ า สุ ท ธิ ที่ จ ะได้รั บเป็ นการประมาณราคาที่ จ ะขายได้จ ากการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ปกติ หัก ด้วยค่ า ใช้จ่ า ยที่ จาํ เป็ น
โดยประมาณในการขาย
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(ซ) เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษัทย่ อยและการร่ วมค้ า
เงิ น ลงทุ นในบริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้า ในงบการเงิ นเฉพาะกิ จการของบริ ษทั บันทึ กบัญชี โ ดยใช้วิธีร าคาทุ น
ส่ วนการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในการร่ วมค้าในงบการเงินรวมใช้วิธีส่วนได้เสี ย
เงินลงทุนในตราสารหนีแ้ ละตราสารทุนอื่น
ตราสารหนี้ ซ่ ึ งกลุ่มบริ ษทั ตั้งใจและสามารถถือจนครบกําหนดจัดประเภทเป็ นเงิ นลงทุนที่ จะถือจนครบกําหนด
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด แสดงในราคาทุนตัดจําหน่ายหักด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน ผลต่าง
ระหว่างราคาทุนที่ซ้ื อมากับมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนี้ จะถูกตัดจ่ายโดยวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ งตลอดอายุของ
ตราสารหนี้ที่เหลือ
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่ งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า
การจาหน่ ายเงินลงทุน
เมื่ อ มี การจําหน่ ายเงิ นลงทุ น ผลต่ า งระหว่างจํานวนเงิ นสุ ทธิ ที่ไ ด้รับ และมูลค่ า ตามบัญ ชี และรวมถึ งกําไรหรื อ
ขาดทุ น สะสมจากการตี ร าคาหลักทรั พย์ที่เ กี่ ย วข้องที่ เคยบันทึ กในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นจะถูกบันทึ กในกํา ไรหรื อ
ขาดทุน
ในกรณี ที่กลุ่มบริ ษทั จําหน่ายบางส่ วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การคํานวณต้นทุนสําหรับเงินลงทุนที่จาํ หน่ายไปและ
เงินลงทุนที่ยงั ถืออยูใ่ ช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก ปรับใช้กบั มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ท้ งั หมด
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(ฌ) ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
การรั บรู้ และการวัดมูลค่ า
สิ นทรั พย์ ที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของกิจการ
อาคารและอุปกรณ์วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ยกเว้นที่ดินที่วดั มูลค่า
ด้วยราคาที่ ตีใหม่ ราคาที่ ตีใหม่หมายถึงมูลค่ายุติธรรมซึ่ งกําหนดจากเกณฑ์การใช้งานของสิ นทรัพย์ที่มีอยู่จริ ง ณ
วันที่มีการตีราคาใหม่
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่ เกี่ ยวข้องกับการได้มาของสิ นทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสิ นทรัพย์ที่กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดหาสิ นทรัพย์
เพื่อให้สินทรัพย์น้ นั อยูใ่ นสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้ อถอน การขนย้าย การบูรณะสถาน
ที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์และต้นทุนการกูย้ ืม สําหรับเครื่ องมือที่ควบคุมโดยลิขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์ ซ่ ึ งไม่สามารถทํางานได้โดย
ปราศจากลิขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์น้ นั ให้ถือว่าลิขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์ดงั กล่าวเป็ นส่ วนหนึ่ งของอุปกรณ์
ส่ วนประกอบของรายการที่ ดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการที่ มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึ ก
แต่ละส่ วนประกอบที่มีนยั สําคัญแยกต่างหากจากกัน
กําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ ายที่ ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คื อผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจากการ
จําหน่ายกับมูลค่าตามบัญชี ของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน เมื่อมีการขายสิ นทรัพย์ที่ตี
ราคาใหม่ จํานวนเงินที่บนั ทึกอยูใ่ นส่ วนเกินทุนจากการตีราคาของสิ นทรัพย์จะถูกโอนไปยังกําไรสะสม
สิ นทรั พย์ ที่เช่ า
การเช่ าซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ได้รับส่ วนใหญ่ของความเสี่ ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรั พย์สินที่ เช่ านั้น ๆ
ให้จดั ประเภทเป็ นสัญญาเช่ า การเงิ น ส่ วนเครื่ องจักรและอุปกรณ์ ที่ ได้มาโดยทํา สัญญาเช่ าการเงิ นบันทึ กเป็ น
สิ นทรัพย์ดว้ ยมูลค่ายุติธรรมหรื อมูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จาํ นวนใดจะ
ตํ่ากว่าหักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่ าที่ ชาํ ระจะแยกเป็ นส่ วนที่ เป็ นค่าใช้จ่ายทาง
การเงิ นและส่ วนที่จะหักจากหนี้ ตามสัญญา เพื่อทําให้อตั ราดอกเบี้ ยแต่ละงวดเป็ นอัตราคงที่ สาํ หรับยอดคงเหลือ
ของหนี้สิน ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกําไรหรื อขาดทุน
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สิ นทรั พย์ ที่ตีราคาใหม่
การตี ราคาใหม่ดาํ เนิ นการโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญในการประเมินราคาที่ มีความเป็ นอิสระอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้มนั่ ใจว่า
ราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์ที่ได้รับการประเมินไม่แตกต่างอย่างเป็ นสาระสําคัญจากมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รายงาน
มูลค่า ของสิ นทรัพ ย์ส่ วนที่ ตีเ พิ่มขึ้ นจะบันทึ กไปยังกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นและแสดงเป็ น “ส่ วนเกิ นทุนจาก
การตีราคาสิ นทรัพย์” ในองค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ยกเว้นกรณี ที่เคยประเมินมูลค่าของสิ นทรัพย์ลดลง
และรับรู ้ขาดทุนในกําไรหรื อขาดทุนของสิ นทรัพย์ชิ้นเดียวกันนั้นแล้ว ในกรณี ที่มูลค่าของสิ นทรัพย์ลดลงจาก
การตีราคาใหม่จะบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนสําหรับมูลค่าที่ลดลงเฉพาะจํานวนที่ลดลงมากกว่าส่ วนเกินทุนจากการ
ตี ราคาสิ นทรัพย์ที่เคยบันทึ กไว้ครั้งก่ อนในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของสิ นทรั พย์ชิ้นเดี ยวกันนั้นในกรณี ที่มีการ
จําหน่ายสิ นทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาของสิ นทรัพย์ที่จาํ หน่ายจะโอนโดยตรงไปยังกําไรสะสม
และไม่รวมในการคํานวณกําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์
ต้ นทุนที่ เกิดขึน้ ในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่ วนประกอบจะรับรู ้เป็ นส่ วนหนึ่ งของมูลค่าตามบัญชี ของรายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์
ถ้ามีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้นและสามารถ
วัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่ าเชื่ อถือ ชิ้ นส่ วนที่ ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจําหน่ ายตามมูลค่าตามบัญชี
ต้นทุ นที่ เ กิ ด ขึ้ นในการซ่ อ มบํารุ งที่ ดิ น อาคารและอุ ปกรณ์ ที่เ กิ ด ขึ้ นเป็ นประจํา จะรั บรู ้ ในกํา ไรหรื อขาดทุ น
เมื่อเกิดขึ้น
ค่ าเสื่ อมราคา
ค่าเสื่ อมราคาคํานวณจากมูลค่าเสื่ อมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึ่ งประกอบด้วยราคาทุนของสิ นทรัพย์
หรื อต้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคาบันทึ กเป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุ น คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่ วนประกอบของสิ นทรั พย์แต่ ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรั พย์
แสดงได้ดงั นี้
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
เครื่ องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

5 20
5 ถึง 10
5
5 ถึง 10
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กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและติดตั้ง
วิธีการคิดค่าเสื่ อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่ สุดทุกสิ้ นรอบปี
บัญชี และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
(ญ) สินทรั พย์ ไม่ มีตัวตน
ค่ าความนิยม
ค่าความนิยมที่เกิดจากการซื้ อกิจการของบริ ษทั ย่อยรับรู ้ในสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน การรับรู ้มูลค่าเริ่ มแรกของค่าความ
นิยม ได้อธิ บายในหมายเหตุ ขอ้ 4 (ก) ภายหลังจากการรับรู ้เริ่ มแรก ค่าความนิ ยมจะถูกวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนหัก
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม สําหรับตราสารทุน - การบัญชีดา้ นผูล้ งทุนมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิ ยมรวมอยู่
ในมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน และ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินลงทุนต้องไม่ถูกปั นส่ วนให้สินทรัพย์ใด ๆ ที่
เป็ นส่ วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนรวมถึงค่าความนิยม
สิ นทรั พย์ ไม่ มีตัวตนอื่ น ๆ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นๆ ที่ กลุ่มบริ ษทั ซื้ อมาและมีอายุการใช้งานจํากัด วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ าย
สะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
รายจ่ ายภายหลังการรั บรู้ รายการ
รายจ่ายภายหลังการรับรู ้รายการจะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็ น
สิ นทรัพย์ที่สามารถระบุได้ที่เกี่ยวข้องนั้น ค่าใช้จ่ายอื่นรวมถึงค่าความนิ ยมและตราผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นภายในรับรู ้
ในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่ าตัดจาหน่ าย
ค่าตัดจําหน่ายคํานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์หรื อจํานวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ
ค่ า ตัด จํา หน่ า ยรั บรู ้ ในกํา ไรหรื อขาดทุ นโดยวิธีเ ส้นตรงซึ่ งโดยส่ ว นใหญ่ จะสะท้อนรู ปแบบที่ ค าดว่า จะได้รั บ
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตจากสิ นทรัพย์น้ นั ตามระยะเวลาที่ คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ไม่มี
ตัวตนซึ่ งไม่รวมค่าความนิยม โดยเริ่ มตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมื่อสิ นทรัพย์น้ นั พร้อมที่จะให้ประโยชน์
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ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์สาํ หรับปี ปัจจุบนั และปี เปรี ยบเทียบแสดงได้ดงั นี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิ ทธิ บตั ร
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า

5 ปี
3 และ 5 ปี
10 ปี

กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าตัดจําหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่อยูร่ ะหว่างการติดตั้ง
วิธีการตัดจําหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือจะได้รับการทบทวนทุกสิ้ นรอบปี บัญชี
และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
(ฎ) การด้ อยค่ า
ยอดสิ นทรัพย์ตามบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่ รายงานว่ามีขอ้ บ่งชี้ เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่
ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้ จะทําการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน สําหรับค่าความนิ ยมและสิ นทรัพย์ไม่มี
ตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนหรื อยังไม่พร้อมใช้งาน จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปี
ในช่วงเวลาเดียวกัน
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้เมื่อมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าตามบัญชี ของหน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ด
เงินสดสู งกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน เว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการ
การประเมินมูลค่าของสิ นทรัพย์เพิ่มของสิ นทรัพย์ชิ้นเดี ยวกันที่ เคยรับรู ้ ในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นและมีการด้อยค่าใน
เวลาต่อมา ในกรณี น้ ีให้รับรู ้ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
การคานวณมูลค่ าที่ คาดว่ าจะได้ รับคื น
มูลค่ า ที่ ค าดว่า จะได้รั บ คื นของหลัก ทรั พ ย์ที่ถือไว้จนกว่า จะครบกํา หนดที่ บันทึ ก โดยวิธี ร าคาทุ น ตัด จํา หน่ า ย
คํานวณโดยการหามูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการกระแสเงิ นสดที่ จะได้รับในอนาคต คิ ดลดด้วยอัตราดอกเบี้ ยที่
แท้จริ ง
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์หรื อ
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสู งกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของ
สิ นทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนคํานึ ง
ภาษี เ งิ นได้เ พื่ อให้ส ะท้อนมูลค่ า ที่ อ าจประเมิ นได้ในตลาดปั จจุ บ ัน ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ย งที่ มีต่ อ
สิ นทรัพย์ สําหรับสิ นทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิ ดกระแสเงิ นสดรับโดยอิสระจากสิ นทรัพย์อื่นจะพิจารณามูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืนรวมกับหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์น้ นั เกี่ยวข้องด้วย
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การกลับรายการด้ อยค่ า
ขาดทุ นจากการด้อยค่ า ของสิ นทรั พ ย์ทางการเงิ น จะถูกกลับรายการ เมื่ อมูลค่ า ที่ ค าดว่าจะได้รับคื น เพิ่ มขึ้ นใน
ภายหลังและการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
(ฏ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
หนี้ สินที่ มีภาระดอกเบี้ ยบันทึ กเริ่ มแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่ าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวกับการเกิ ดหนี้ สิน ภายหลังจากการ
บันทึกหนี้ สินที่มีภาระดอกเบี้ยจะบันทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหนี้ เริ่ มแรกและยอด
หนี้เมื่อครบกําหนดไถ่ถอนจะบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนตลอดอายุการกูย้ ืมโดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
(ฐ)

เจ้ าหนี้การค้ าและเจ้ าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน

(ฑ) ผลประโยชน์ ของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงิ นจะถูกรั บรู ้ เป็ นค่ าใช้จ่ายพนักงานในกําไรหรื อขาดทุ นในรอบ
ระยะเวลาที่พนักงานได้ทาํ งานให้กบั กิจการ
โครงการผลประโยชน์ ที่กาหนดไว้
ภาระผูกพันสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั จากโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ถูกคํานวณแยกต่างหากเป็ นรายโครงการ
จากการประมาณผลประโยชน์ ใ นอนาคตที่ เ กิ ด จากการทํา งานของพนัก งานในงวดปั จ จุ บัน และงวดก่ อ นๆ
ผลประโยชน์ดงั กล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็ นมูลค่าปัจจุบนั
การคํานวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้น้ นั จัดทําโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ ได้รับ
อนุญาตโดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้
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ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้ สินผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้สุทธิ กําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยจะถูกรับรู ้รายการในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นทันที กลุ่มบริ ษทั กําหนดดอกเบี้ ยจ่ายของ
หนี้ สินผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้สุทธิ โดยใช้อตั ราคิ ดลดที่ ใช้วดั มูลค่ า ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์
ณ ต้นปี โดยคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆในหนี้ สินผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้สุทธิ ซ่ ึ งเป็ นผลมาจากการสมทบเงิน
และการจ่ า ยชําระผลประโยชน์ ดอกเบี้ ยจ่ า ยสุ ทธิ และค่ าใช้จ่ายอื่ นๆที่ เกี่ ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู ้
รายการในกําไรหรื อขาดทุน
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรื อการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์
ที่เกี่ ยวข้องกับการบริ การในอดี ต หรื อกําไรหรื อขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
ทันที กลุ่มบริ ษทั รับรู ้กาํ ไรและขาดทุนจากการจ่ายชําระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น
ผลประโยชน์ เมื่อเลิกจ้ าง
ผลประโยชน์เมื่ อเลิ กจ้างจะรั บรู ้ เป็ นค่ าใช้จ่ายเมื่ อวันใดวันหนึ่ งต่ อไปนี้ เกิ ดขึ้ นก่ อน เมื่ อกลุ่มบริ ษทั ไม่สามารถ
ยกเลิกข้อเสนอการให้ผลประโยชน์ดงั กล่าวได้อีกต่อไป หรื อเมื่อกลุ่มบริ ษทั รับรู ้ตน้ ทุนสําหรับการปรับโครงสร้าง
หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนับจากวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง
จะถูกคิดลดกระแสเงินสด
ผลประโยชน์ ระยะสั้ นของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทํางานให้ หนี้ สินรับรู ้ดว้ ยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่าย
ชําระ หากกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายอันเป็ นผลมาจากการที่
พนักงานได้ทาํ งานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล
(ฒ) ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้สินจะรับรู ้กต็ ่อเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันจากการอนุมานที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบนั อันเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่ งสามารถประมาณจํานวนของภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่ อถือ และมี
ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชําระภาระผูกพันดังกล่าว ประมาณ
การหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตั ราคิดลดในตลาดปั จจุบนั ก่อนคํานึ งถึง
ภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจํานวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อหนี้ สิน
ประมาณการหนี้สินส่ วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผา่ นไปรับรู ้เป็ นต้นทุนทางการเงิน
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ประมาณการค่ าประกันผลงาน
ประมาณการค่ า ประกันผลงานจะบันทึ กเมื่ อได้ข ายสิ นค้าหรื อให้บริ การแก่ ลูกค้าแล้ว ประมาณการค่ าใช้จ่า ย
พิจารณาจากประวัติการจ่ายค่าประกันผลงาน และปั จจัยต่างๆที่ อาจเกี่ยวข้องกับความน่าจะเป็ นที่จะเกิดค่าใช้จ่าย
ดังกล่าว
(ณ) รายได้
รายได้ที่รับรู ้ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มและแสดงสุ ทธิ จากส่ วนลดการค้าและส่ วนลดตามปริ มาณ
การขายสิ นค้ า
รายได้รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าที่ มีนยั สําคัญ
ไปให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว และจะไม่รับรู ้รายได้ถา้ ฝ่ ายบริ หารยังมีการควบคุมหรื อบริ หารสิ นค้าที่ ขายไปแล้วนั้นหรื อ
มีความไม่แน่นอนที่มีนยั สําคัญในการได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจจากการขายสิ นค้าหรื อให้บริ การนั้น ไม่อาจวัด
มูลค่าของจํานวนรายได้และต้นทุ นที่ เกิ ดขึ้ นได้อย่างน่ าเชื่ อถื อ หรื อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนที่ จะต้อง
รับคืนสิ นค้า
การให้ บริ การ
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายได้จากการให้บริ การตามขั้นความสําเร็ จของรายการ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ในการ
กําหนดขั้นความสําเร็ จของรายการวิศวกรของบริ ษทั เป็ นผูป้ ระเมินขั้นความสําเร็ จของรายการ
การลงทุน
รายได้จากการลงทุนประกอบด้วย เงินปันผลและดอกเบี้ยรับจากการลงทุนและเงินฝากธนาคาร
เงินปั นผลรั บ
เงินปันผลรับบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนในวันที่กลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ ได้รับเงินปั นผล
ดอกเบีย้ รั บ
ดอกเบี้ยรับบันทึกในงบกําไรหรื อขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
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(ด) ต้ นทุนทางการเงิน
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทํานองเดียวกันบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนในงวดที่ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิ ดขึ้ น ยกเว้น
ในกรณี ที่ มีก ารบันทึ กเป็ นต้นทุ นส่ วนหนึ่ งของสิ น ทรั พ ย์ อันเป็ นผลมาจากการใช้เ วลายาวนานในการจัด หา
ก่อสร้าง หรื อการผลิตสิ นทรัพย์ดงั กล่าวก่อนที่จะนํามาใช้เองหรื อเพื่อขาย
(ต) สัญญาเช่ าดาเนินงาน
รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดําเนิ นงานบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่ า ประโยชน์ที่ได้รับ
ตามสัญญาเช่าจะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเป็ นส่ วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้ นตามสัญญาตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
ค่าเช่ าที่ อาจเกิ ดขึ้ นต้องนํามารวมคํานวณจํานวนเงิ นขั้นตํ่าที่ ตอ้ งจ่ายตามระยะเวลาที่ คงเหลือของสัญญาเช่ าเมื่ อ
ได้รับการยืนยันการปรับค่าเช่า
การประเมินว่ าข้ อตกลงประกอบด้ วยสั ญญาเช่ าหรื อไม่
ณ วันที่ เริ่ มต้นข้อตกลง กลุ่มบริ ษทั จะพิจารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่ าหรื อมีสัญญาเช่ าเป็ น
ส่ วนประกอบหรื อไม่ โดยพิจารณาจากสิ นทรัพย์ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏิบตั ิตามข้อตกลงนั้น ขึ้นอยู่กบั
การใช้สินทรัพย์ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง และข้อตกลงนั้นจะนําไปสู่ สิทธิ ในการใช้สินทรัพย์ ถ้าทําให้กลุ่มบริ ษทั
มีสิทธิ ในการควบคุมการใช้สินทรัพย์
ณ วันที่เริ่ มต้นข้อตกลงหรื อมีการประเมินข้อตกลงใหม่ กลุ่มบริ ษทั แยกค่าตอบแทนสําหรับสัญญาเช่าและส่ วนที่
เป็ นองค์ประกอบอื่นโดยใช้มูลค่ายุติธรรมเป็ นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่มบริ ษทั สรุ ปว่าเป็ นสัญญาเช่าการเงิ น แต่
ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนดังกล่าวได้อย่างน่าเชื่อถือ ให้รับรู ้สินทรัพย์และหนี้สินในจํานวนที่เท่ากับมูลค่ายุติธรรม
ของสิ นทรัพย์ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลังจากนั้นจํานวนหนี้ สินจะลดลงตามจํานวนที่จ่าย และต้นทุนทางการเงิ น
ตามนัยจากหนี้สินจะรับรู ้โดยใช้อตั ราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั
(ถ) ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงิ นได้สาํ หรับปี ประกอบด้วยภาษีเงิ นได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้
ของงวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเว้นแต่ในส่ วนที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้อง
ในการรวมธุรกิจ หรื อรายการที่รับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ หรื อกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
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ภาษี เ งิ นได้ของงวดปั จจุ บันได้แก่ ภ าษี ที่ค าดว่าจะจ่ ายชําระหรื อได้รับ ชําระ โดยคํา นวณจากกําไรหรื อขาดทุ น
ประจําปี ที่ ตอ้ งเสี ยภาษี โดยใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่ คาดว่ามี ผลบังคับใช้ ณ วันที่ รายงาน ตลอดจนการ
ปรับปรุ งทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปี ก่อนๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บนั ทึกโดยคํานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์
และหนี้ สินและจํานวนที่ ใช้เพื่ อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี จะไม่ถูกรั บรู ้ เมื่ อเกิ ดจากผล
แตกต่างชัว่ คราวต่อไปนี้ การรับรู ้ค่าความนิยมในครั้งแรก การรับรู ้สินทรัพย์หรื อหนี้ สินในครั้งแรกซึ่ งเป็ นรายการ
ที่ ไม่ใช่ การรวมธุ รกิ จและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่ อกําไรขาดทุ นทางบัญชี หรื อทางภาษี และผลแตกต่ างที่
เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้าหากเป็ นไปได้วา่ จะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้
การวัด มูล ค่ า ของภาษี เ งิ นได้ร อการตัด บัญ ชี ต ้อ งสะท้อนถึ งผลกระทบทางภาษี ที่ จะเกิ ด จากลักษณะวิ ธี การที่
กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสิ นทรัพย์หรื อจะจ่ายชําระหนี้ สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบ
ระยะเวลาที่รายงาน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี วดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีที่คาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัว่ คราวเมื่อมีการกลับรายการโดย
ใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน
ในการกํา หนดมูลค่ า ของภาษี เ งิ นได้ข องงวดปั จจุ บันและภาษี เ งิ นได้ร อการตัด บัญชี กลุ่ มบริ ษ ทั ต้องคํา นึ งถึ ง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทําให้จาํ นวนภาษีที่ตอ้ งจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ ยที่ ตอ้ ง
ชําระ กลุ่มบริ ษทั เชื่ อว่าได้ต้ งั ภาษี เงิ นได้คา้ งจ่ ายเพี ยงพอสําหรั บภาษี เงิ นได้ที่จะจ่ ายในอนาคต ซึ่ งเกิ ดจากการ
ประเมินผลกระทบจากหลายปั จจัย รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษีและจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้
อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติ และอาจจะเกี่ ยวข้องกับการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต
ข้อมูลใหม่ๆอาจจะทําให้กลุ่มบริ ษทั เปลี่ยนการตัดสิ นใจโดยขึ้นอยู่กบั ความเพียงพอของภาษีเงิ นได้คา้ งจ่ายที่มีอยู่
การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้คา้ งจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิ ตาม
กฎหมายที่ จะนําสิ นทรัพย์ภาษี เ งิ นได้ของงวดปั จจุ บนั มาหักกลบกับหนี้ สินภาษีเงิ นได้ของงวดปั จจุบนั และภาษี
เงิ นได้น้ ี ประเมิ นโดยหน่ วยงานจัดเก็บภาษี หน่ วยงานเดี ยวกันสําหรับหน่ วยภาษี เดี ยวกันหรื อหน่ วยภาษีต่างกัน
สําหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชําระหนี้ สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วย
ยอดสุ ทธิ หรื อตั้งใจจะรับคืนสิ นทรัพย์และจ่ายชําระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
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สิ นทรั พ ย์ภ าษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญชี จะบันทึ ก ต่ อเมื่ อมี ค วามเป็ นไปได้ค่ อนข้า งแน่ นอนว่า กํา ไรเพื่ อเสี ย ภาษี
ในอนาคตจะมีจาํ นวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวดังกล่าว สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
(ท) ขาดทุนต่ อหุ้น
กลุ่มบริ ษทั แสดงขาดทุนต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานสําหรับหุ น้ สามัญ ขาดทุนต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารขาดทุนของ
ผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริ ษทั ด้วยจํานวนหุ น้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ออกจําหน่ายระหว่างปี
(ธ) รายงานทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ผลการดําเนิ นงานของส่ วนงานที่ รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารของกลุ่มบริ ษทั (ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้านการดําเนิ นงาน) จะแสดงถึงรายการที่ เกิ ดขึ้ นจากส่ วนงานดําเนิ นงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ ได้รับการ
ปันส่ วนอย่างสมเหตุสมผล รายการที่ไม่สามารถปันส่ วนได้ส่วนใหญ่เป็ นรายการจากการรวมธุรกิจ
5

การได้ มาซึ่งส่ วนได้ เสี ยที่ไม่ มอี านาจควบคุม
การซื้อส่ วนได้ เสียที่ไม่ มีอานาจควบคุม
ในเดือนมกราคม 2559 กลุ่มบริ ษทั ได้ซ้ื อส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ยูเรกา เทรดดิ้ง จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง
เพิ่ มเติ มร้ อยละ 20 เป็ นเงิ นสดจํานวน 1 ล้านบาท ทําให้สัดส่ วนความเป็ นเจ้าของเพิ่ มขึ้ นจากร้ อยละ 79.99
เป็ นร้อยละ 99.99 มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ยูเรกา เทรดดิ้ง จํากัด ในงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
ณ วันที่ซ้ื อ เป็ นเงินจํานวน 5.7 ล้านบาท กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมลดลงเป็ นจํานวน 1.1 ล้านบาท
และกําไรสะสมเพิ่มขึ้นเป็ นจํานวน 0.1 ล้านบาท

6

บุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
เพื่ อวัตถุประสงค์ในการจัดทํางบการเงิ น บุ คคลหรื อกิ จการเป็ นบุ คคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันกับกลุ่มบริ ษทั
หากกลุ่ ม บริ ษ ทั มี อ าํ นาจควบคุ มหรื อ ควบคุ มร่ วมกัน ทั้งทางตรงและทางอ้อมหรื อมี อิท ธิ พ ลอย่า งมี นัย สํา คัญ
ต่อบุคคลหรื อกิ จการในการตัดสิ นใจทางการเงิ นและการบริ หารหรื อในทางกลับกัน หรื อกลุ่มบริ ษทั อยู่ภายใต้
การควบคุมเดี ยวกันหรื ออยู่ภายใต้อิทธิ พลอย่างมี นยั สําคัญเดี ยวกันกับบุ คคลหรื อกิ จการนั้น การเกี่ ยวข้องกันนี้
อาจเป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นกิจการ
ความสัมพันธ์ที่มีกบั การร่ วมค้าและบริ ษทั ย่อยได้เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 และ 12 ตามลําดับ
สําหรับความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ หารสําคัญและบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น มีดงั นี้
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ชื่อกิจการ
ผูบ้ ริ หารสําคัญ

ประเทศที่จดั ตั้ง
/สั ญชาติ
ไทย

บริ ษทั ฟูจิอิ ไอออน เวิร์ค จํากัด
นายนรากร ราชพลสิ ทธิ์

ญี่ปุ่น
ไทย

บริ ษทั มณี อุดมสุ ข จํากัด

ไทย

ลักษณะความสั มพันธ์
บุคคลที่ มีอาํ นาจและความรับผิดชอบการวางแผน
สั่งการและควบคุมกิ จกรรมต่างๆของกิ จการไม่ว่า
ทางตรงหรื อทางอ้อม ทั้ง นี้ ร วมถึ งกรรมการของ
กลุ่ ม บริ ษัท (ไม่ ว่ า จะทํา หน้า ที่ ใ นระดับ บริ หาร
หรื อไม่)
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ในบริ ษทั ย่อย
เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ถือหุ น้ ในบริ ษทั ตั้งแต่ร้อยละ
10 ขึ้นไป และเป็ นกรรมการของบริ ษทั
มีผถู ้ ือหุน้ รายใหญ่ร่วมกัน

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแต่ละประเภทอธิ บายได้ดงั ต่อไปนี้
รายการ
ขายสิ นค้าและการให้บริ การ
การให้ความช่วยเหลือด้านบริ การจัดการ
ซื้ อสิ นค้าและบริ การ
ซื้ ออุปกรณ์
ขายอุปกรณ์
ค่าความช่วยเหลือด้านบริ การจัดการ
ค่าที่ปรึ กษา
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
เงินปั นผลรับ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสําคัญ

นโยบายการกาหนดราคา
ราคาต้นทุนบวกกําไรส่ วนเพิ่ม
ราคาตามที่ตกลงร่ วมกันตามสัญญา
ราคาตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติเช่นเดียวกับรายการซื้ อสิ นค้า
จากกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ราคาประเมิน
ราคาประเมิน
ราคาตามที่ตกลงร่ วมกันตามสัญญา
ราคาตามที่ตกลงร่ วมกันตามสัญญา
อัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมระยะสั้นของสถาบันการเงินภายใน
ประเทศแห่งหนึ่ง
อัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมระยะสั้นของสถาบันการเงินภายใน
ประเทศแห่งหนึ่ง
ตามประกาศจ่ายเงินปันผล
ตามหลักเกณฑ์ ที่กาํ หนดโดยคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน และตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั กําหนด
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รายการที่สาํ คัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม สรุ ปได้ดงั นี้

สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31

งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(บาท)

บริษทั ย่ อย
ขายสิ นค้าและการให้บริ การ
การให้ความช่วยเหลือด้านบริ การจัดการ
ซื้ อสิ นค้าและบริ การ
ซื้ ออุปกรณ์
ขายอุปกรณ์
ค่าความช่วยเหลือด้านบริ การจัดการ
ค่าที่ปรึ กษา
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
เงินปั นผลรับ

-

-

3,504,549
18,945,653
89,678,533
374,027
9,987,800
1,157,500
2,611,065
512,157
1,952,340

7,191,578
3,425,813
5,698,525
5,219,783
1,306,048
870,000
2,357,356
152,866
-

ผู้บริหารสาคัญ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสําคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวมค่ าตอบแทนผู้บริหารสาคัญ

15,179,303
407,682
15,586,985

16,716,875
932,338
17,649,213

11,748,821
352,922
12,101,743

13,239,522
604,453
13,843,975

กิจการอืน่ ที่เกีย่ วข้ องกัน
การขายสิ นค้าและการให้บริ การ
ซื้ อสิ นค้าและบริ การ
การให้ความช่วยเหลือด้านบริ การจัดการ
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย

6,720,000
4,324,936
444,958
253,080

3,574,199
187,000
-

6,720,000
791,534
-

-

185

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
ลูกหนี้การค้ า - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน

งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(บาท)

บริ ษทั ย่อย
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

1,309,680
1,309,680

-

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน

งบการเงินรวม
2560
2559

212,563
1,309,680
1,522,243

931,552
931,552

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(บาท)

บริ ษทั ย่อย
เงินให้ ก้ ยู มื แก่ กจิ การ
ที่เกีย่ วข้ องกัน
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้น
บริ ษทั ย่อย
การร่ วมค้า

-

-

อัตราดอกเบีย้
2560
2559
(ร้ อยละต่ อปี )
7.4
7.4

หั ก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้ นแก่
กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน - สุ ทธิ

7.4
-

1,613,546

งบการเงินรวม
2560
2559

126,685

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(บาท)

7,200,000
7,200,000
-

-

38,800,000
38,800,000
-

21,500,000
21,500,000
(18,500,000)

7,200,000

-

38,800,000

3,000,000

-

-

(1,200,000)

18,500,000

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสําหรับปี

186

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กยู้ ืมแก่บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
เงินให้ ก้ ยู มื แก่ กจิ การที่เกีย่ วข้ องกัน

งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(บาท)

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้น
บริษทั ย่ อย
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

-

-

21,500,000
41,100,000
(6,500,000)
(17,300,000)
38,800,000

การร่ วมค้ า
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31

23,736,212
(16,536,212)
7,200,000

-

-

รวมเงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้ นแก่ กจิ การ
ที่เกีย่ วข้ องกัน
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31

23,736,212
(16,536,212)
7,200,000

-

21,500,000
41,100,000
(6,500,000)
(17,300,000)
38,800,000
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- 27,000,000
15,500,000
(21,000,000)
21,500,000

-

- 27,000,000
15,500,000
(21,000,000)
21,500,000

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
เจ้ าหนี้การค้ า - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน

งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(บาท)

บริ ษทั ย่อย
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

205,688
205,688

2,255,996
2,255,996

เจ้ าหนี้อื่น - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน

งบการเงินรวม
2560
2559

75,522,475
75,522,475

89,880
89,880

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(บาท)

บริ ษทั ย่อย
เงินกู้ยมื จากบุคคลหรื อ
กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน

อัตราดอกเบีย้
2560
2559
(ร้ อยละต่ อปี )

เงินกู้ยมื ระยะสั้น
บริ ษทั ย่อย
7.4
7.4
ผูบ้ ริ หารสําคัญ
7.4
รวมเงินกู้ยมื จากบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน

-

654,536

งบการเงินรวม
2560
2559

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(บาท)

6,000,000
6,000,000

-

8,486,380
8,486,380

4,000,000
4,000,000

รายการเคลื่อนไหวของเงินกูย้ ืมจากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
เงินกู้ยมื จากบุคคลหรื อ
กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน

งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(บาท)

เงินกู้ยมื ระยะสั้น
บริษทั ย่ อย
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

-
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-

4,000,000
15,897,620
(11,411,240)
8,486,380

5,000,000
(1,000,000)
4,000,000

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
เงินกู้ยมื จากบุคคลหรื อ
กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน

งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(บาท)

ผู้บริหารสาคัญ
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

27,300,000
(21,300,000)
6,000,000

-

-

-

รวมเงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากบุคคลหรือกิจการที่
เกีย่ วข้ องกัน
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

27,300,000
(21,300,000)
6,000,000

-

4,000,000
15,897,620
(11,411,240)
8,486,380

5,000,000
(1,000,000)
4,000,000

สัญญาสาคัญที่ทากับกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาให้บริ การจัดซื้ อ ทําบัญชี และสนับสนุนการดําเนิ นงานแก่บริ ษทั ย่อย
หลายแห่ งเป็ นระยะเวลา 1 ปี โดยบริ ษทั ตกลงที่ จะให้บริ การช่ วยเหลือด้านบริ การจัดการแก่บริ ษทั ย่อยดังกล่าว
ในการนี้บริ ษทั ย่อยตกลงที่จะจ่ายค่าบริ การในจํานวนเงินตามที่ระบุในสัญญา
บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเงินให้กยู้ ืมแก่บริ ษทั ย่อยหลายแห่งโดยมีกาํ หนดรับชําระภายในเดือนธันวาคม 2561
บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเงินกูย้ ืมจากบริ ษทั ย่อยสองแห่งโดยมีกาํ หนดชําระคืนภายในเดือนสิ งหาคม 2561
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บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
7

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(บาท)

เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
รวม
8

139,351
5,785,196
5,457,816
11,382,363

278,022
5,853,922
17,171,050
23,302,994

43,139
393,149
1,049,561
1,485,849

133,465
350,842
2,360,062
2,844,369

ลูกหนีก้ ารค้ า

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(บาท)

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่นๆ
รวม
หั ก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ
รายได้คา้ งรับ
รวม
(กลับรายการ) หนี้สูญและ
หนี้สงสัยจะสูญสําหรับปี

6

1,309,680
24,557,545
25,867,225
(1,345,166)
24,522,059
47,397,180
71,919,239

33,759,584
33,759,584
(388,418)
33,371,166
11,953,305
45,324,471

1,522,243
16,021,720
17,543,963
(5,888)
17,538,075
44,249,234
61,787,309

931,552
19,316,296
20,247,848
(184,668)
20,063,180
7,864,975
27,928,155

956,748

63,484

(178,780)

(140,266)
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บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(บาท)

กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ:
น้อยกว่า 90 วัน
90 - 180 วัน
180 - 360 วัน
มากกว่า 360 วัน
หั ก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ
กิจการอืน่ ๆ
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ:
น้อยกว่า 90 วัน
90 - 180 วัน
180 - 360 วัน
มากกว่า 360 วัน

1,309,680

-

1,482,702

92,439

1,309,680
1,309,680

-

14,291
25,250
1,522,243
1,522,243

275,723
214,457
348,933
931,552
931,552

52,783,113

32,134,710

44,171,897

19,062,780

หั ก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ

16,871,098
153,105
1,507,402
640,007
71,954,725
(1,345,166)
70,609,559

5,289,614
1,700,750
6,085,192
502,623
45,712,889
(388,418)
45,324,471

16,050,098
37,183
11,776
60,270,954
(5,888)
60,265,066

2,806,342
11,776
5,115,705
184,668
27,181,271
(184,668)
26,996,603

รวม

71,919,239

45,324,471

61,787,309

27,928,155

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลกู ค้าของกลุ่มบริ ษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วันถึง 60 วัน
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บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
9

ลูกหนีอ้ นื่

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(บาท)

บุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรือกิจการอืน่
ค่าสิ นค้าจ่ายล่วงหน้า
ลูกหนี้ - กรมสรรพากร
ภาษีซ้ื อยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ภาษีมลู ค่าเพิ่มรอเครดิตเดือนถัดไป
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
เงินมัดจําจ่าย
อื่นๆ
รวม

6

-

-

1,613,546

126,685

10,035,006
8,398,093
3,919,700
3,163,597
1,140,699
646,189
1,266,386

1,141,493
2,822,386
188,994
1,988,369
2,046,492
834,257
1,525,269

30,429,321
5,190,063
3,758,825
1,053,659
329,173
646,698

969,531
1,575,336
157,895
1,223,388
578,528
912,237

28,569,670
28,569,670

10,547,260
10,547,260

41,407,739
43,021,285

5,416,915
5,543,600
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บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
10

สิ นค้ าคงเหลือ
งบการเงินรวม
2560
2559
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
งานระหว่างประกอบและติดตั้ง
วัตถุดิบ
รวม
หั ก ค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าลดลง
สุ ทธิ

51,023,501
11,876,916
62,900,417
(844,071)
62,056,346

ต้นทุนของสิ นค้าคงเหลือที่บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายและ
ได้รวมในบัญชีตน้ ทุนขาย
- ต้นทุนขาย
177,882,070
- การปรับลดมูลค่าเป็ นมูลค่าสุ ทธิ
ที่คาดว่าจะได้รับ
15,044
สุ ทธิ
177,897,114
11

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

(บาท)
1,580,441
31,931,581
9,551,448
43,063,470
(859,115)
42,204,355

32,883,976
5,074,454
37,958,430
37,958,430

25,385,573
7,467,599
32,853,172
32,853,172

184,750,774

184,696,312

146,116,706

859,115
185,609,889

184,696,312

146,116,706

เงินลงทุนในการร่ วมค้ า
งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(บาท)

ณ วันที่ 1 มกราคม
ซื้ อเงินลงทุน
ส่ วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ จาก
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

693,000
-

700,000

-

-

1,039,759
1,732,759

(7,000)
693,000

-

-
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บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
เงินลงทุนในการร่ วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
ลักษณะธุรกิจ

ยูเรกายูเอ็มไอ

สํารวจ ออกแบบ ติดตั้งงาน
บํารุ งรักษา และดําเนินการสําหรับ
การเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบปรับ
อากาศเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

ประเทศที่
กิจการจัดตั้ง

ไทย

สัดส่ วนความ
เป็ นเจ้าของ
2560
2559
(ร้ อยละ)
70
70

เงินร่ วมทุน
2560
2559

ราคาทุน
2560

2559

มูลค่าตาม
วิธีส่วนได้เสี ย
2560
2559

(บาท)
1,000,000

1,000,000

700,000

700,000

1,732,759

693,000

กลุ่มบริ ษทั ไม่มีเงินลงทุนในการร่ วมค้าซึ่ งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นจึงไม่มีราคาที่เปิ ดเผยต่อสาธารณชน
ยูเรกายูเอ็มไอได้ก่อตั้งขึ้นเป็ นหน่วยภาษีแยกต่างหากและกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ ในมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์สุทธิ ของยูเรกายูเอ็มไอ กลุ่มบริ ษทั จึงจัดประเภทส่ วนได้เสี ยในยูเรกาเอ็มเอไอเป็ น
การร่ วมค้า ภายใต้สญ
ั ญาก่อตั้งยูเรกายูเอ็มไอ
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บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
12

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(บาท)
50,885,481
79,598,220
22,500,000
7,500,000
1,000,000
(8,899,891)
(34,212,739)
(3,000,000)
64,485,590
50,885,481

ณ วันที่ 1 มกราคม
ชําระค่าหุน้
ซื้ อเงินลงทุน
ค่าเผื่อการด้อยค่า
ลดหุน้ สามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 บริ ษทั ชําระเงินค่าหุ น้ สามัญเพิ่มเติมของบริ ษทั ยูเรกา ออโตเมชัน่ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย
ทางตรงจํานวน 22.5 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 บริ ษทั ได้ลงทุนในบริ ษทั ยูเรกา เทรดดิ้ง จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยทางตรง เพิ่มอีกร้อยละ 20
ของทุนที่ออกและชําระแล้วเป็ นจํานวนเงิน 1 ล้านบาท ทําให้กลุ่มบริ ษทั มีส่วนได้เสี ยในบริ ษทั ยูเรกา เทรดดิ้ง จํากัด
เพิ่มจากร้อยละ 79.99 เป็ นร้อยละ 99.99 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 รายละเอียดของการซื้ อแสดงอยู่ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 5
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 บริ ษทั ยูเรกา เทรดดิ้ง จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยทางตรงของบริ ษทั ได้จดทะเบี ยนลดทุน
จากจํานวน 5 ล้านบาท (จํานวน 500,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 10 บาท) เป็ นจํานวน 2 ล้านบาท (จํานวน 200,000 หุ น้ มูลค่า
หุ ้นละ 10 บาท) ทั้งนี้ ส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษ ทั ในบริ ษทั ยูเรกา เทรดดิ้ ง จํากัด คงเป็ นร้ อยละ 99.99 ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ยูเรกา ออโตเมชัน่ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยทางตรงของบริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิ่มทุน
โดยการออกหุ ้นสามัญใหม่จาํ นวน 3,000,000 หุ ้น มูลค่ าหุ ้นละ 10 บาท เป็ นจํานวนเงิ นทั้งสิ้ น 30 ล้านบาท โดยมี
ทุนที่ออกและชําระแล้วเป็ นจํานวนเงิน 7.5 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 25 ทําให้กลุ่มบริ ษทั มีส่วนได้เสี ยในบริ ษทั ยูเรกา
ออโตเมชัน่ จํากัด เป็ นร้อยละ 99.99 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 และเงินปั นผลรับจากเงินลงทุนสําหรับแต่ละปี มีดงั นี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สัดส่วนความเป็ น
ลักษณะธุ รกิจ

เจ้าของ
2560

2559

ทุนชําระแล้ว
2560
2559

ราคาทุน
2560

การด้อยค่า
2559

2560

(ร้ อยละ)

ราคาทุน-สุ ทธิ
2560
2559

2559

เงินปันผลรับ
2560

2559

(บาท)

บริษทั ย่ อยทางตรง
บริ ษทั ฟูจิอิ ไอออน เวิร์ค

ออกแบบและผลิต

(ประเทศไทย) จํากัด*

เครื่ องจักรกล อุปกรณ์จบั ยึด

51

51

2,000,000

2,000,000

1,019,940

1,019,940

-

-

1,019,940

1,019,940

1,952,340

-

และชิ้นส่วนที่มีความเที่ยงตรงสูง
บริ ษทั ยูเรกา ดีไซน์

การลงทุน

100

100 46,578,370

46,578,370

46,578,370

46,578,370

(19,712,891)

(10,813,000)

26,865,479

35,765,370

-

-

ออกแบบและผลิต

99.99

99.99 50,000,000

27,500,000

49,999,980

27,499,980

(15,399,769)

(15,399,769)

34,600,211

12,100,211

-

-

99.99

99.99

2,000,000

2,000,000

1,999,960

1,999,960

1,999,960

1,999,960

-

-

99.99

99.99

8,000,000

8,000,000

7,999,970

7,999,970

(7,999,970)

(7,999,970)

-

-

-

107,598,220

85,098,220

(43,112,630)

(34,212,739)

1,952,340

-

อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด
บริ ษทั ยูเรกา ออโตเมชัน่ จํากัด

เครื่ องจักรอัตโนมัติ
บริ ษทั ยูเรกา เทรดดิ้ง จํากัด*

ธุ รกิจค้าปลีกเพื่อจัดหาและ

-

-

จําหน่ายอุปกรณ์เครื่ องมือ
บริ ษทั ยูเรกา อะโกร
แมชชีนเนอรี่ จํากัด*
รวม

ออกแบบและผลิตเครื่ องจักร

-

และอุปกรณ์การเกษตร
64,485,590

บริ ษทั ย่อยทางตรงทั้งหมดดําเนินธุรกิจในประเทศไทย ยกเว้นบริ ษทั ยูเรกา ดีไซน์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด ซึ่ งดําเนินธุรกิจในประเทศสิ งคโปร์
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50,885,481

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
รายละเอียดบริ ษทั ย่อยทางอ้อมของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี้

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศ สัดส่วนความเป็ น
ที่กิจการจัดตั้ง
เจ้าของ
2560
2559
(ร้ อยละ)

ทุนชําระแล้ว
2560
2559

ราคาทุน
2560

การด้อยค่า
2559

2560

2559

(10,813,236)

ราคาทุน - สุทธิ
2560
2559

(บาท)

บริษทั ย่ อยทางอ้ อม
อินโดนีเซีย 99.55
การออกแบบ
อินโดนีเซีย จํากัด
และผลิตเครื่ องจักร
บริ ษทั ยูเรกา ดีไซน์
การออกแบบ
อินเดีย 99.99
อินเดีย จํากัด
และผลิตเครื่ องจักร
บริ ษทั สยาม พาร์ทฟี ดเดอร์ การออกแบบ
ไทย
99.99
(2008) จํากัด**
และผลิตเครื่ อง
ป้ อนชิ้นงาน
รวม

บริ ษทั ยูเรกา ดีไซน์

99.55 20,902,759

20,902,759

20,807,746

20,807,746

(16,021,139)

99.99 19,606,770

19,606,770

19,606,764

19,606,764

(3,691,988)

99.99 2,000,000

2,000,000

15,399,769

15,399,769

(15,399,769)

(15,399,769)

55,814,279

55,814,279

(35,112,896)

(26,213,005)

-

4,786,607

9,994,510

15,914,776

19,606,764

-

20,701,383

-

29,601,274

*บริ ษทั ฟูจิอิ ไอออน เวิร์ค (ประเทศไทย) จํากัด บริ ษทั ยูเรกา เทรดดิ้ง จํากัด และบริ ษทั ยูเรกา อะโกร แมชชีนเนอรี่ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยทางตรง ได้จดทะเบียนเลิกบริ ษทั ต่อกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 และอยูร่ ะหว่างการดําเนินการชําระบัญชี
**บริ ษทั สยาม พาร์ทฟี ดเดอร์ (2008) จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อมของบริ ษทั ได้จดทะเบียนเลิกบริ ษทั ต่อกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 และ
อยูร่ ะหว่างการดําเนินการชําระบัญชี
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บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ในระหว่างปี 2560 บริ ษทั ได้ทาํ การทดสอบการด้อยค่าและการประมาณมูลค่ าที่ คาดว่าจะได้รับคื น การประมาณ
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคื นอ้างอิงจากมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์ หรื อมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หักต้นทุนใน
การขาย แล้วแต่อย่างใดจะสู งกว่า
สมมติ ฐานที่ สําคัญที่ ใช้ในการประมาณมูลค่ าที่ คาดว่าจะได้รั บคื นได้แก่ กระแสเงิ นสดสําหรั บระยะเวลาห้าปี
อัตราคิดลด และอัตราการเติบโต ผูบ้ ริ หารกําหนดสมมติฐานจากการประเมินแนวโน้มในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจ
โดยอ้างอิงข้อมูลที่ เคยเกิดขึ้นในอดี ตจากแหล่งข้อมูลภายนอกและภายใน โดยอัตราการเติบโตที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ 3
สําหรับเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อยในประเทศและต่างประเทศ (2559 : ร้ อยละ 3 และร้ อยละ 5-7) อัตราถัวเฉลี่ยถ่วง
นํ้าหนักที่ ใช้เป็ นอัตราคิ ดลดได้แก่ ร้อยละ 9.67 และร้อยละ 11.42 สําหรับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในประเทศและ
ต่างประเทศตามลําดับ (2559 : ร้ อยละ 10.48 และร้ อยละ 10)
ประมาณการกระแสเงินสดเป็ นการประมาณการสําหรับห้าปี ข้างหน้าและอัตราการเติ บโตหลังจากนั้น ซึ่ งอัตราการ
เติบโตกําหนดจากการประมาณการในระยะยาวของผูบ้ ริ หารเกี่ยวกับอัตราการเติ บโตของกําไร EBITDA ประจําปี ที่
สอดคล้องกับข้อสมมติที่วา่ ผูเ้ ข้าร่ วมตลาดจะสามารถทําได้
จากการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนทําให้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับเท่ากับมูลค่าตามบัญชี
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บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
13

ส่ วนได้ เสี ยที่ไม่ มอี านาจควบคุม
ตารางต่อไปนี้สรุ ปข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษทั ย่อยแต่ละรายของกลุ่มบริ ษทั ที่มีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมที่มีสาระสําคัญก่อนการตัดรายการระหว่างกัน
31 ธันวาคม 2560
บริษทั ฟูจอิ ิ
ไอออน เวิร์ค
(ประเทศไทย)
จากัด
ร้อยละของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ สุทธิ
มูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

49%
2,517,182
870,824
(60,208)
3,327,798
1,645,248
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บริษทั ย่ อยอืน่ ที่
ตัดรายการ
ไม่ มีสาระสาคัญ
ระหว่ างกัน
(บาท)

(52,708)

-

รวม

1,592,540

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2560
บริษทั ฟูจอิ ิ
ไอออน เวิร์ค
(ประเทศไทย)
จากัด
รายได้
กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
กําไร (ขาดทุน) ที่แบ่งให้กบั ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นที่แบ่งให้กบั ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

5,547,922
1,462,306
1,462,306
720,288
-

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (เงินปั นผลที่จ่ายให้กบั
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม: 1.9 ล้านบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดลดลงสุ ทธิ

3,052,310
127,049
(4,046,023)
(866,664)
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บริษทั ย่ อยอืน่ ที่
ตัดรายการ
ไม่ มีสาระสาคัญ
ระหว่ างกัน
(บาท)

(14,982)
-

-

รวม

705,306
-

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บริษทั ฟูจอิ ิ
ไอออน เวิร์ค
(ประเทศไทย)
จากัด
ร้อยละของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ สุทธิ
มูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

49%
7,515,635
1,558,427
(3,206,866)
(173,360)
5,693,836
2,804,614
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บริษทั ย่ อยอืน่ ที่
ตัดรายการ
ไม่ มีสาระสาคัญ
ระหว่ างกัน
(บาท)

(41,377)

-

รวม

2,763,237

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บริษทั ฟูจอิ ิ
ไอออน เวิร์ค
(ประเทศไทย)
จากัด
รายได้
ขาดทุน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ขาดทุนที่แบ่งให้กบั ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นที่แบ่งให้กบั ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

7,147,314
(3,128,489)
(3,128,489)
(1,532,960)
-

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (เงินปั นผลที่จ่ายให้กบั
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม: ไม่มี)
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดลดลงสุ ทธิ

(4,517,450)
(67,213)
(306,120)
(4,890,783)
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บริษทั ย่ อยอืน่ ที่
ตัดรายการ
ไม่ มีสาระสาคัญ
ระหว่ างกัน
(บาท)

(28,417)
-

-

รวม

(1,561,377)
-

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
14

เงินลงทุนระยะยาวอืน่
เงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี้
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
ลักษณะ
ธุรกิจ

ตราสารทุนที่ไม่ อยู่ในความต้ องการของตลาด
บริ ษทั เบคุโทรุ (ไทยแลนด์) จํากัด จําหน่ายส่ วนประกอบ
ของเครื่ องจักร อะไหล่
และเครื่ องมือต่างๆ
ตราสารหนี้ที่ถอื จนครบกาหนด
เงินลงทุนในหุน้ กู้

สัดส่ วนความเป็ น
เจ้าของ
2560
2559
(ร้ อยละ)
14

14

ในระหว่างปี 2560 บริ ษทั ได้ทาํ การไถ่ถอนหุน้ กู้
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ทุนชําระแล้ว
2560

ราคาทุน
2559

2560

2559

280,000

280,000

280,000

300,000
580,000

(บาท)
2,000,000

2,000,000

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
15

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
งบการเงินรวม

ราคาทุน / ราคาประเมินใหม่
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
เพิ่มขึ้น
โอน
จําหน่าย /
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
และ 1 มกราคม 2560
เพิ่มขึ้น
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคา
จําหน่าย / ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ที่ดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดิน

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์
โรงงาน

เครื่ องใช้
สํานักงาน
(บาท)

ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง
และติดตั้ง

34,292,007
-

91,585,305
189,737
215,245
(11,536)

49,733,695
7,164,262
379,712
(400,442)

17,873,679
173,819
(755,831)

19,025,383
458,216
-

594,957
(594,957)
-

212,510,069
8,580,991
(1,167,809)

34,292,007
8,307,993
42,600,000

91,978,751
426,496
92,405,247

56,877,227
10,078,439
(527,590)
66,428,076

17,291,667
555,647
(940,463)
16,906,851

19,483,599
1,129,145
(6,642,750)
13,969,994

-

219,923,251
12,189,727
8,307,993
(8,110,803)
232,310,168
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รวม

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
ที่ดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดิน
ค่ าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย /
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
และ 1 มกราคม 2560
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย / ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์
โรงงาน

-

17,995,663
5,374,261
(4,148)

-

23,365,776
5,422,723
28,788,499

สิ นทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง
และติดตั้ง

เครื่ องใช้
สํานักงาน
(บาท)

ยานพาหนะ

24,424,787
6,264,787
(264,120)

8,464,549
2,986,797
(636,760)

5,212,875
2,147,511
-

-

56,097,874
16,773,356
(905,028)

30,425,454
5,976,723
(538,553)
35,863,624

10,814,586
2,651,551
(310,422)
13,155,715

7,360,386
1,928,271
(3,040,225)
6,248,432

-

71,966,202
15,979,268
(3,889,200)
84,056,270
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รวม

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 กร 2559
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ ของกลุ่มบริ ษทั
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ
1 กร 2560
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ ของกลุ่มบริ ษทั
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ ของกลุ่มบริ ษทั
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน

ที่ดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดิน

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์
โรงงาน

34,292,007
34,292,007

73,589,642
73,589,642

34,292,007
34,292,007
42,600,000
42,600,000

สิ นทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง
และติดตั้ง

เครื่ องใช้
สํานักงาน
(บาท)

ยานพาหนะ

25,308,908
25,308,908

9,409,130
9,409,130

3,577,842
10,234,666
13,812,508

-

146,177,529
10,234,666
156,412,195

68,612,975
68,612,975

26,451,773
26,451,773

6,477,081
6,477,081

6,846,305
5,276,908
12,123,213

-

142,680,141
5,276,908
147,957,049

63,616,748
63,616,748

30,564,452
30,564,452

3,751,136
3,751,136

4,586,341
3,135,221
7,721,562

-

145,118,677
3,135,221
148,253,898
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รวม

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน / ราคาประเมินใหม่
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
เพิ่มขึ้น
โอน
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
และ 1 มกราคม 2560
เพิ่มขึ้น
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคา
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ที่ดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดิน

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์
โรงงาน

เครื่ องใช้
สํานักงาน
(บาท)

ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง
และติดตั้ง

34,292,007
-

91,146,304
172,861
215,245
(11,536)

45,252,082
9,960,305
379,712
(340,742)

15,725,284
810,791
(539,676)

11,117,493
300,000
-

594,957
(594,957)
-

197,533,170
11,838,914
(891,954)

34,292,007
8,307,993
42,600,000

91,522,874
72,100
91,594,974

55,251,357
6,417,974
(16,028,289)
45,641,042

15,996,399
527,535
(90,095)
16,433,839

11,417,493
963,750
(1,407,750)
10,973,493

-

208,480,130
7,981,359
8,307,993
(17,526,134)
207,243,348
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รวม

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่ดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดิน
ค่ าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
และ 1 มกราคม 2560
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์
โรงงาน

-

17,921,831
5,296,653
(4,148)

-

23,214,336
5,294,434
28,508,770

สิ นทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง
และติดตั้ง

เครื่ องใช้
สํานักงาน
(บาท)

ยานพาหนะ

23,686,659
5,834,542
(238,834)

7,878,912
2,745,959
(486,884)

3,005,575
1,124,705
-

-

52,492,977
15,001,859
(729,866)

29,282,367
5,263,178
(10,490,439)
24,055,106

10,137,987
2,493,234
(77,550)
12,553,671

4,130,280
1,176,458
(477,124)
4,829,614

-

66,764,970
14,227,304
(11,045,113)
69,947,161
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รวม

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 กร 2559
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ ของบริ ษทั
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ
1 กร 2560
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ ของบริ ษทั
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ ของบริ ษทั
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน

ที่ดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดิน

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์
โรงงาน

34,292,007
34,292,007

73,224,473
73,224,473

34,292,007
34,292,007
42,600,000
42,600,000

สิ นทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง
และติดตั้ง

เครื่ องใช้
สํานักงาน
(บาท)

ยานพาหนะ

21,565,423
21,565,423

7,846,372
7,846,372

2,946,826
5,165,092
8,111,918

-

139,875,101
5,165,092
145,040,193

68,308,538
68,308,538

25,968,990
25,968,990

5,858,412
5,858,412

5,506,407
1,780,806
7,287,213

-

139,934,354
1,780,806
141,715,160

63,086,204
63,086,204

21,585,936
21,585,936

3,880,168
3,880,168

4,776,209
1,367,670
6,143,879

-

135,928,517
1,367,670
137,296,187
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รวม

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ราคาทรัพย์สินก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่ งได้คิด ค่าเสื่ อมราคาเต็มจํานวนแล้วแต่ยงั คง
ใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจาํ นวน 17.4 ล้านบาทสําหรับกลุ่มบริ ษทั และสําหรับบริ ษทั (2559: 21.4
ล้ านบาทสาหรั บกลุ่มบริ ษัทและสาหรั บบริ ษัท)
การคา้ ประกัน
ณ วันที่ 31
ม 2560 ที่ ดินและอาคารของบริ ษทั มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี จาํ นวน 85.4
ได้จดจํานองเพื่อเป็ นหลักประกันเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุ 20)

(2559: 87.2 ล้ านบาท)

ในปี 2560 บริ ษทั มีการประเมินราคาที่ ดิน จํานวน 8.3 ล้านบาท (2559: ไม่ มี) โดยที่ ดินถูกประเมินราคาโดยผู ้
ประเมินราคาอิสระโดยพิจารณาราคาตลาด
16

ค่ าความนิยม
งบการเงินรวม
2560
2559
(บาท)
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

12,326,987
12,326,987

12,326,987
12,326,987

ขาดทุนจากการด้ อยค่ า
ณ วันที่ 1 มกราคม
ขาดทุนจากการด้อยค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(12,326,987)
(12,326,987)

(12,326,987)
(12,326,987)

-

12,326,987
-

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ดเงิ นสดนี้ เป็ นมูลค่าจากการใช้ ซึ่ งวัดมูลค่าโดยการคิดลด
กระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากการดําเนิ นงานต่อเนื่ องของบริ ษทั สยาม พาร์ ทฟี ดเดอร์ (2008) จํากัด
ซึ่ งมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน จึงบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า
จํานวน 12.3 ล้านบาท โดยรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริ หารในระหว่างปี 2559 นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั มีการบันทึ ก
210

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ขาดทุนจากการด้อยค่าในสิ นทรั พย์ไม่มีตวั ตนอื่นจํานวน 3.0 ล้านบาทซึ่ งได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้อ 17
สมมติฐานที่สาํ คัญที่ใช้ในการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนแสดงในตารางต่อไปนี้

อัตราคิดลด
อัตราการเติบโต
ประมาณการอัตราการเติบโตของกําไร EBITDA (อัตราถัวเฉลี่ย 5 ปี ข้างหน้า)

งบการเงินรวม
2559
(ร้ อยละ)
9.08
3.00
10.00

ประมาณการกระแสเงินสดเป็ นการประมาณการสําหรับ 5 ปี ข้างหน้าและอัตราการเติบโตหลังจากนั้น ซึ่ งอัตราการ
เติบโตกําหนดจากการประมาณการในระยะยาวของผูบ้ ริ หารเกี่ยวกับอัตราการเติบโตของกําไร EBITDA ประจําปี ที่
สอดคล้องกับข้อสมมติที่วา่ ผูเ้ ข้าร่ วมตลาดจะสามารถทําได้
ในระหว่างปี 2560 บริ ษทั มีมติ ให้เลิกกิ จการของบริ ษทั สยาม พาร์ ทฟี ดเดอร์ (2008) จํากัด โดยได้จดทะเบียนเลิก
บริ ษทั ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ดังนั้นบริ ษทั จึงไม่ได้ทาํ ประมาณการ
กระแสเงินสด เนื่องจากกลุ่มบริ ษทั บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าเท่ากับมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมในปี 2559
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บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
17

สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตนอืน่
งบการเงินรวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ
1 มกราคม 2560
เพิ่มขึ้น
โอนเข้า/(โอนออก)
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหว่างติดตั้ง

รวม

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

สิ ทธิ บตั ร

ความสัมพันธ์
กับลูกค้า
(บาท)

27,499,893
-

4,250,000
6,923,077

3,770,208
-

11,314,916
-

46,835,017
6,923,077

27,499,893
309,900
11,314,916
(41,481)
39,083,228

11,173,077
(2,250,000)
8,923,077

3,770,208
3,770,208

11,314,916
(11,314,916)
-

53,758,094
309,900
(2,291,481)
51,776,513

490,864
1,436,917
-

377,021
377,021
3,016,166

-

16,791,625
5,806,948
3,016,166

1,927,781
2,116,983
(1,084,090)
2,960,674

3,770,208
3,770,208

-

25,614,739
7,747,211
(1,113,495)
32,248,455

3,759,136

3,393,187

11,314,916

30,043,392

9,245,296
5,962,403

-

11,314,916
-

28,143,355
19,528,058

ค่ าตัดจาหน่ ายสะสมและ
ขาดทุนจากการด้ อยค่ า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
15,923,740
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
3,993,010
ขาดทุนจากการด้อยค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ
1 มกราคม 2560
19,916,750
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
5,630,228
จําหน่าย
(29,405)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
25,517,573
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
11,576,153
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ
1 มกราคม 2560
7,583,143
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
13,565,655

212

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ
1 มกราคม 2560
เพิ่มขึ้น
โอนเข้า/(โอนออก)
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่ าตัดจาหน่ ายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ
1 มกราคม 2560
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
1 มกราคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
สิ ทธิ บตั ร
ระหว่างติดตั้ง
(บาท)

รวม

25,760,609
1,264,504

2,000,000
6,923,077

11,314,916
-

39,075,525
8,187,581

27,025,113
309,900
11,314,916
(12,758)
38,637,171

8,923,077
8,923,077

11,314,916
(11,314,916)
-

47,263,106
309,900
(12,758)
47,560,248

15,660,081
3,905,205

222,466
953,593

-

15,882,547
4,858,798

19,565,286
5,593,449
(12,059)
25,146,676

1,176,059
1,784,615
2,960,674

-

20,741,345
7,378,064
(12,059)
28,107,350

10,100,528

1,777,534

11,314,916

23,192,978

7,459,827
13,490,495

7,747,018
5,962,403

11,314,916
-

26,521,761
19,452,898

213

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
18

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
งบการเงินรวม
สิ นทรัพย์
2560
รวม
การหักกลบรายการของภาษี
สิ นทรัพย์ (หนีส้ ิ น) ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีสุทธิ

หนีส้ ิ น
2559

2,960,462
(2,244,381)
716,081

2560

2559

(บาท)
3,087,177
(4,394,826)
(2,741,282)
2,244,381
345,895
(2,150,445)

(3,112,099)
2,741,282
(370,817)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิ นทรัพย์
2560
รวม
การหักกลบรายการของภาษี
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีสุทธิ

2,069,566
(2,069,566)
-
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หนีส้ ิ น
2559

2560

(บาท)
2,588,053
(3,974,019)
(2,588,053)
2,069,566
(1,904,453)

2559
(2,590,214)
2,588,053
(2,161)

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรวมที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดงั นี้

ณ วันที่
1 มกราคม
2560
สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ความแตกต่ างของค่ าเสื่ อมราคา)
ลูกหนี้การค้า (หนีส้ งสั ยจะสู ญ)
สิ นค้าคงเหลือ (ค่ าเผื่อการลดมูลค่ าของสิ นค้ า)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันผลงาน
ประมาณการขาดทุนที่คาดว่าจะเกิด
อื่นๆ
รวม

89,300
77,684
171,823
1,067,793
1,331,491
339,274
9,812
3,087,177

215

งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
กําไร
กําไรหรื อ
ขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
(บาท)
(25,110)
16,591
(171,823)
71,677
33,361
(28,451)
(5,744)
(109,499)

-

ผลต่างจาก
การแปลงค่า
งบการเงิน

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560

(2,292)
(1,650)
(7,628)
(5,546)
(100)
(17,216)

64,190
91,983
1,137,820
1,357,224
305,277
3,968
2,960,462

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ณ วันที่
1 มกราคม
2560
หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (จากการตีราคาเพิ่ม)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ความแตกต่ างของค่ าเสื่ อมราคา)
สัญญาเช่าการเงิน
รวม
สุ ทธิ

(114,085)
(2,998,014)
(3,112,099)
(24,922)

216

งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
กําไร
กําไรหรื อ
ขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
(บาท)
112,488
264,787
377,275
267,776

(1,661,599)
(1,661,599)
(1,661,599)

ผลต่างจาก
การแปลงค่า
งบการเงิน

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560

1,595
1,595
(15,619)

(1,661,599)
(2,733,227)
(4,394,826)
(1,434,364)

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ณ วันที่
1 มกราคม
2559
สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ความแตกต่ างของค่ าเสื่ อมราคา)
ลูกหนี้การค้า (หนีส้ งสั ยจะสู ญ)
สิ นค้าคงเหลือ (ค่ าเผื่อการลดมูลค่ าของสิ นค้ า)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันผลงาน
ประมาณการขาดทุนที่คาดว่าจะเกิด
อื่นๆ
รวม

25,076
7,881
1,758,542
19,401
15,195
1,826,095

งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
กําไร
กําไรหรื อ
ขาดทุน
ได้มาจาก
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
การรวมธุรกิจ
(บาท)
64,224
69,803
171,823
(28,912)
1,311,477
338,868
(4,893)
1,922,390
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(661,837)
(661,837)

-

ผลต่างจาก
การแปลงค่า
งบการเงิน

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559

-

89,300
77,684
171,823
1,067,793
1,331,491
339,274
9,812
3,087,177

613
406
(490)
529

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ณ วันที่
1 มกราคม
2559
หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ความแตกต่ างของค่ าเสื่ อมราคา)
สัญญาเช่าการเงิน
ส่ วนปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ได้จากการรวมธุรกิจ
รวม
สุ ทธิ

(66,892)
(617,529)
(781,192)
(1,465,613)
360,482

งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
กําไร
กําไรหรื อ
ขาดทุน
ได้มาจาก
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
การรวมธุรกิจ
(บาท)
(48,506)
(2,380,485)
(2,428,991)
(506,601)
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(661,837)

781,192
781,192
781,192

ผลต่างจาก
การแปลงค่า
งบการเงิน

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559

1,313
1,313
1,842

(114,085)
(2,998,014)
(3,112,099)
(24,922)

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ น(รายจ่าย) / รายได้ใน

สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(ความแตกต่ างของค่ าเสื่ อมราคา)
ลูกหนี้การค้า (หนีส้ งสั ยจะสู ญ)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
ผลงาน
ประมาณการขาดทุนที่คาดว่าจะเกิด
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (จากการตีราคาเพิ่ม)
สัญญาเช่าการเงิน
รวม
สุ ทธิ

ณ วันที่
1 มกราคม
2560

กําไรหรื อ
ขาดทุน

75,674
36,934
1,060,944

(29,564)
(35,756)
(51,435)

-

46,110
1,178
1,009,509

1,125,219
289,282
2,588,053

(361,052)
(40,680)
(518,487)

-

764,167
248,602
2,069,566

(2,590,214)
(2,590,214)
(2,161)

277,794
277,794
(240,693)

(1,661,599)
(1,661,599)
(1,661,599)

(1,661,599)
(2,312,420)
(3,974,019)
(1,904,453)
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กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
(บาท)

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ น(รายจ่าย) / รายได้ใน

สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(ความแตกต่ างของค่ าเสื่ อมราคา)
ลูกหนี้การค้า (หนีส้ งสั ยจะสู ญ)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
ผลงาน
ประมาณการขาดทุนที่คาดว่าจะเกิด
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สัญญาเช่าการเงิน
รวม
สุ ทธิ

ณ วันที่
1 มกราคม
2559

กําไรหรื อ
ขาดทุน

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
(บาท)

11,043
7,881
1,466,634

64,631
29,053
338,293

(743,983)

75,674
36,934
1,060,944

1,485,558

1,125,219
289,282
1,846,478

(743,983)

1,125,219
289,282
2,588,053

(336,428)
(336,428)
1,149,130

(2,253,786)
(2,253,786)
(407,308)

-

(2,590,214)
(2,590,214)
(2,161)
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(743,983)

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ยงั ไม่ได้รับรู ้ เกิดจากรายการดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(บาท)

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
ในบริ ษทั ย่อย
หนี้สงสัยจะสูญจากเงินให้กยู้ ืมระยะสั้น
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดขาดทุนยกไป
รวม

24,089,288
24,089,288

18,577,643
18,577,643

1,779,978

6,842,548

15,164,781
16,944,759

3,700,000
12,690,488
23,233,036

ขาดทุนทางภาษีจะสิ้ นอายุในปี 2565 (สําหรับกิจการที่ไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน) ถึง 2573 (สําหรับกิจการที่
ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน) ผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีที่ยงั ไม่สิ้นอายุตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้ปัจจุบนั
นั้น กลุ่มบริ ษทั ยังมิได้รับรู ้รายการดังกล่าวเป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี เนื่ องจากยังไม่มีความเป็ นได้
ค่อนข้างแน่วา่ กลุ่มบริ ษทั จะมีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีดงั กล่าว
19

เงินฝากสถาบันการเงินที่มขี ้ อจากัดในการเบิกใช้
ณ วันที่ 31
2560 และ 2559 กลุ่มบริ ษทั มีเงินฝากสถาบันการเงินกับสถาบันการเงินในประเทศ ซึ่ งใช้เป็ น
หลักทรัพย์ค้ าํ ประกันการออกหนังสื อคํ้าประกันการทํางานของบริ ษทั และเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน

221

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
20

หนีส้ ิ นที่มภี าระดอกเบีย้
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(บาท)

ส่ วนที่หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
ส่ วนที่มีหลักประกัน

3,545,026

15,539,749

3,545,026

15,539,749

เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ส่ วนที่มีหลักประกัน

46,151,569

47,922,160

46,151,569

47,922,160

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสั้ น
จากสถาบันการเงิน

49,696,595

63,461,909

49,696,595

63,461,909

เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ส่ วนที่มีหลักประกัน

3,426,366

4,792,311

3,426,366

4,792,311

6,000,000

-

8,486,380

4,000,000

407,452
62,016,793

539,959
72,794,179

เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
ส่ วนที่ไม่มีหลักประกัน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินส่ วนที่
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
รวมหนีส้ ิ นที่มดี อกเบีย้ ระยะสั้ น

6

901,029
60,023,990
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1,602,263
69,856,483

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(บาท)

ส่ วนที่ไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่ วนที่มีหลักประกัน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวมหนีส้ ิ นที่มดี อกเบีย้ ไม่ หมุนเวียน

14,317,502
140,948
14,458,450

17,740,540
704,522
18,445,062

14,317,502
96,932
14,414,434

17,740,540
166,930
17,907,470

รวม

74,482,440

88,301,545

76,431,227

90,701,649

หนี้ สินที่ มีภาระดอกเบี้ ยซึ่ งไม่รวมหนี้ สินตามสัญญาเช่ าการเงิ น แสดงตามระยะเวลาครบกําหนดการจ่ ายชําระ
ณ วันที่ 31 ธันวาคมได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2560
2559
ครบกําหนดภายในหนึ่งปี
ครบกําหนดหลังจากหนึ่ งปี แต่ไม่เกินห้าปี
ครบกําหนดหลังจากห้าปี
รวม

59,122,961
14,317,502
73,440,463

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

(บาท)
68,254,220
61,609,341
14,037,243
14,317,502
3,703,297
85,994,760
75,926,843

72,254,220
14,037,243
3,703,297
89,994,760

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยส่ วนที่มีหลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดของหลักประกันซึ่ งเป็ นสิ นทรัพย์ดงั นี้
งบการเงินรวม /
กร
ก กร
2560
2559
(บาท)
ที่ดินและอาคาร
เงินฝากประจํา
รวม

85,381,375
1,290,000
86,671,375
223

87,158,014
87,158,014

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินเบิกเกินบัญชี ธนาคาร และตัว๋ สัญญาใช้เงินและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินมี
อัตราดอกเบี้ย MOR และ MLR ลบด้วยร้อยละ 1 ต่อปี (2559: MOR และ MLR ลบด้ วยร้ อยละ 1 ต่ อปี ) นอกจากนี้
ตัว๋ แลกเงินระยะสั้นมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ - ต่อปี (2559: ร้ อยละ 5.1 และ 5.4 ต่ อปี )
บริ ษทั ได้ทาํ สัญญากูย้ ืมเงินจากสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่งมีกาํ หนดระยะเวลา 6 ปี ถึง 7 ปี เงินกูย้ ืมดังกล่าวมี
อัตราดอกเบี้ยส่ วนใหญ่อยู่ระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมขั้นตํ่า (MLR) ลบด้วยร้อยละ 0.5 ต่อปี ถึงอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3
ต่อปี และมีกาํ หนดชําระทุกเดือนจนถึงปี 2565 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ยอดคงเหลือเงินกูย้ ืมมีจาํ นวนเงิน 17.7
ล้านบาท (2559: 22.5 ล้ านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริ ษทั มีวงเงิ นสิ นเชื่ อซึ่ งยังมิได้เบิ กใช้เป็ นจํานวนเงิ นรวม 17.3 ล้านบาท (2559: 6.5
ล้ านบาท)
บริ ษทั มี ขอ้ ผูกพันที่ จะต้องปฏิ บัติต ามเงื่ อ นไขและข้อจํา กัด ที่ กาํ หนดในสัญญาเงิ นกู้ยืม เช่ น การรั กษาสัดส่ ว น
การถือหุ น้ การดํารงอัตราส่ วนของหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ และความสามารถในการชําระหนี้ ข้อจํากัดเกี่ยวกับ
การจํานอง จํานําหรื อสิ ทธิ เรี ยกร้องต่อสิ นทรัพย์ (ดูหมายเหตุขอ้ 15 และ 19) เป็ นต้น
การละเมิดสัญญาเงินกู้ยมื
เนื่องจากในระหว่างปี บริ ษทั มีผลประกอบการขาดทุน ทําให้บริ ษทั ไม่สามารถดํารงอัตราส่ วนความสามารถในการ
ชําระหนี้ตามที่กาํ หนดในสัญญาเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินแห่ งหนึ่ ง มูลค่าตามบัญชี ของเงินกูย้ ืมดังกล่าวมีจาํ นวน
17.7 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ได้รับหนังสื อยืนยันการผ่อนผันจากสถาบันการเงิน
สําหรับการละเมิดสัญญาเงินกูย้ ืมดังกล่าวแล้ว
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บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หนี้สินตามสัญญาเช่ าการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2560
มูลค่าอนาคต
ของจํานวน
เงินขั้นตํ่าที่
ต้องจ่าย

2559
มูลค่าปัจจุบนั
ของจํานวน
เงินขั้นตํ่าที่
ต้องจ่าย

ดอกเบี้ย

มูลค่าอนาคต
ของจํานวน
เงินขั้นตํ่าที่
ต้องจ่าย

ดอกเบี้ย

มูลค่าปัจจุบนั
ของจํานวน
เงินขั้นตํ่าที่
ต้องจ่าย

(บาท)
ครบกําหนดชําระภายใน
หนึ่งปี
ครบกําหนดชําระหลังจาก
หนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
รวม

930,797

(29,768)

901,029

1,664,691

(62,428)

1,602,263

142,495
1,073,292

(1,547)
(31,315)

140,948
1,041,977

716,848
2,381,539

(12,326)
(74,754)

704,522
2,306,785

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
มูลค่าอนาคต
ของจํานวน
เงินขั้นตํ่าที่
ต้องจ่าย

2559
มูลค่าปัจจุบนั
ของจํานวน
เงินขั้นตํ่าที่
ต้องจ่าย

ดอกเบี้ย

มูลค่าอนาคต
ของจํานวน
เงินขั้นตํ่าที่
ต้องจ่าย

ดอกเบี้ย

มูลค่าปัจจุบนั
ของจํานวน
เงินขั้นตํ่าที่
ต้องจ่าย

(บาท)
ครบกําหนดชําระภายใน
หนึ่งปี
ครบกําหนดชําระหลังจาก
หนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
รวม

427,332

(19,880)

407,452

563,328

(23,369)

539,959

98,384
525,716

(1,452)
(21,332)

96,932
504,384

169,272
732,600

(2,342)
(25,711)

166,930
706,889

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริ ษทั ทําสัญญาเช่าการเงินหลายฉบับกับบริ ษทั ในประเทศหลายแห่ งเพื่อ
ซื้ อเครื่ องจักร อุปกรณ์ และรถยนต์ สัญญาเช่ าดังกล่าวมีระยะเวลาเช่ าสิ้ นสุ ดจนถึงปี 2562 โดยมีอตั ราดอกเบี้ ย
ระหว่างร้อยละ 3.85 ถึง 5.59 ต่อปี ในปี 2560 (2559: ระหว่ างร้ อยละ 3.75 ถึง 5.59 ต่ อปี ) และมีกาํ หนดชําระคืน
ภายใน 24 ถึง 60 เดือน เริ่ มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2556
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บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
กรรมสิ ทธิ์ ในเครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่ซ้ื อภายใต้สัญญาเช่าการเงิ นนี้ จะโอนเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของกลุ่มบริ ษทั ต่อเมื่อ
กลุ่มบริ ษทั ได้ชาํ ระเงินงวดสุ ดท้ายแล้ว
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมดของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เป็ นสกุลเงินบาท
21

เจ้ าหนีก้ ารค้ า

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(บาท)

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่นๆ
รวม
22

6

205,688
31,840,357
32,046,045

2,255,996
16,567,354
18,823,350

75,522,475
7,606,244
83,128,719

89,880
12,832,476
12,922,356

เจ้ าหนีอ้ นื่

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(บาท)

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้ซ้ื อสิ นทรัพย์
ภาษีขายยังไม่ถึงกําหนดชําระ
อื่น ๆ
รวม

6

12,919,257
37,798
4,889,616
1,704,671
19,551,342
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12,223,812
1,133,203
3,060,103
16,417,118

654,536
8,366,858
374,500
1,274,478
569,923
11,240,295

9,439,994
1,126,674
569,827
11,136,495

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
23

ประมาณการหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์ พนักงาน
งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(บาท)

งบแสดงฐานะการเงิน
ประมาณการหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

9,340,294

7,366,951

7,083,982

7,332,704

สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รับรู้ ในกาไรหรือขาดทุน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

1,978,795

1,883,426

1,404,770

1,691,466

-

3,309,184

-

3,719,917

-

2,661,954

-

2,975,934

รับรู้ ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กําไรจากการประมาณตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู ้ในระหว่างปี
กําไรสะสมจากการประมาณตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู ้

กลุ่มบริ ษทั จัดการโครงการบําเหน็จบํานาญพนักงานตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิ ทธิ และอายุงาน
โครงการผลประโยชน์ ที่ กาํ หนดไว้มีค วามเสี่ ย งจากการประมาณการตามหลักคณิ ต ศาสตร์ ป ระกันภัย ได้แ ก่
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ ยงจากการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
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บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(บาท)

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที่ 1 มกราคม
รับรู้ ในกาไรขาดทุน
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
รับรู้ ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กําไรจากการประมาณตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
อืน่ ๆ
รับโอนจาก (โอนไป) บริ ษทั ย่อย
การแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

7,366,951

8,792,709

1,824,090
154,705
1,978,795

1,659,287
224,139
1,883,426

1,285,507
119,263
1,404,770

1,486,902
204,564
1,691,466

(3,309,184)

-

(3,719,917)

(5,452)
(5,452)
9,340,294

7,366,951

7,332,704

7,333,171

(1,653,492)
(1,653,492)

2,027,984
2,027,984

7,083,982

7,332,704

กําไรจากการประมาณตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นเกิดขึ้นจาก
งบการเงินรวม
2560
2559
ข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
ข้อสมมติทางการเงิน
การปรับปรุ งจากประสบการณ์
รวม

-
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(บาท)
1,736,615
(836,211)
2,408,780
3,309,184

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
-

1,437,220
(247,535)
2,530,232
3,719,917

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ข้ อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
ข้อสมมติ หลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ณ วันที่ รายงาน (แสดงโดยวิธีถวั เฉลี่ ยถ่ว ง
นํ้าหนัก) ได้แก่
งบการเงินรวม
2560
2559
อัตราคิดลด
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต

2.1
6.0 และ 8.0

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

(ร้ อยละ)
2.1
2.1
6.0 และ 8.0 6.0 และ 8.0

2.1
6.0 และ 8.0

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ ทวั่ ไปและตารางมรณะ
การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
การเปลี่ ยนแปลงในแต่ ละข้อสมมติ ที่เกี่ ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ อาจเป็ นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่ รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติ อื่นๆ คงที่ จะมี ผลกระทบต่ อภาระผูกพันของโครงการ
ผลประโยชน์เป็ นจํานวนเงินดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
(บาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)

เพิ่มขึ้น
(1,033,886)

ลดลง
1,209,640

เพิ่มขึ้น
(1,024,564)

ลดลง
1,197,959

1,334,540

(1,152,026)

1,322,477

(1,142,287)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
(บาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)

เพิ่มขึ้น
(809,945)

ลดลง
958,236

เพิ่มขึ้น
(804,902)

ลดลง
951,760

927,554

(802,640)

921,371

(797,692)
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บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
แม้ว่าการวิเคราะห์น้ ี ไม่ได้คาํ นึ งการกระจายตัวแบบเต็มรู ปแบบของกระแสเงิ นสดที่ คาดหวังภายใต้โครงการดังกล่าว
แต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติต่างๆ
24

ประมาณการหนีส้ ิ นจากการรับประกันผลงาน
งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(บาท)

ณ วันที่ 1 กร
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
ประมาณการหนี้สินใช้ไป
กลับรายการประมาณการหนี้สิน
การแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
25

6,426,667
5,699,206
(3,448,362)
(2,116,756)
(23,920)
6,536,835

5,828,621
8,181,029
(7,582,983)
6,426,667

5,626,097
2,461,841
(2,150,345)
(2,116,756)
3,820,837

5,309,410
7,646,727
(7,330,040)
5,626,097

ทุนเรือนหุ้น
มูลค่าหุน้
2560
2559
ต่อหุน้ จํานวนหุน้
จํานวนเงิน
จํานวนหุน้
จํานวนเงิน
(บาท)
(หุ้น / บาท)
ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุน้ สามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ

0.25

654,500,000

163,625,000

654,500,000

163,625,000

0.25

654,500,000

163,625,000

654,500,000

163,625,000

หุ้นที่ออกและชาระแล้ ว
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุน้ สามัญ
ออกหุ น้ ใหม่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ

0.25
0.25

459,583,548
175,956,295

114,895,887
43,989,074

425,043,047
34,540,501

106,260,762
8,635,125

0.25

635,539,843

158,884,961

459,583,548

114,895,887
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บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ในการประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 ที่ ประชุ มมีมติ ให้ยกเลิกโครงการออกใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ ที่ จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ให้แก่ พนักงานของบริ ษ ทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อย รวมถึ งพนักงานที่ ดาํ รงตําแหน่ ง
กรรมการของบริ ษทั ตามโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงาน (ESOP Scheme)
การใช้ สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ UREKA-W1
ในระหว่า งปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั มี การจดทะเบี ยนทุ นที่ ออกและชํา ระแล้วจากการใช้สิ ทธิ
UREKA-W1 จํานวน 175,956,295 หุ น้ (เที ยบเท่ากับ 43,989,074 บาท) และได้รับเงินเป็ นจํานวน 88 ล้านบาท
บริ ษทั ได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560
รายการเคลื่อนไหวของจํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุน้ UREKA-W1 ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
2560

2559
(สิ ทธิ )

ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม
หั ก ใช้สิทธิ ระหว่างปี
ตัดจําหน่ายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ หมดอายุ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ออก ณ วันที่ 31 ธันวาคม

177,916,354
(175,956,295)
(1,960,059)
-

212,456,855
(34,540,501)
177,916,354

ผูถ้ ือหุ น้ สามัญจะได้รับสิ ทธิ ในการรับเงินปั นผลจากการประกาศจ่ายเงินปั นผลและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนหนึ่ ง
เสี ยงต่อหนึ่งหุน้ ในที่ประชุมของบริ ษทั
ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ที่บริ ษทั เสนอขายหุน้ สูงกว่า
มูลค่าหุน้ ที่จดทะเบียนไว้ บริ ษทั ต้องนําค่าหุน้ ส่ วนเกินนี้ต้ งั เป็ นทุนสํารอง (“ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ ”) ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
นี้จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
2560

2559
(บาท)

ณ วันที่ 1 กร
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

166,267,833
43,623,574
209,891,407
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157,632,708
8,635,125
166,267,833

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
26

สารอง
สํารองประกอบด้วย
การจัดสรรกาไร และ/หรื อ กาไรสะสม
สารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษ ทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษทั จะต้องจัดสรรทุ นสํารอง
(“สํารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
สํารองดังกล่าวมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี้จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ผลต่ างจากการแปลงค่ างบการเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่ วนของเจ้าของประกอบด้วยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงิน
ของหน่วยงานในต่างประเทศ
ผลต่ างที่เกิดจากรายการภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
ผลต่างที่เกิดจากรายการภายใต้การควบคุมเดียวกันเป็ นการแสดงถึงส่ วนต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชี ของกิจการหรื อ
ธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน ณ วันที่ได้มาที่ต่าํ กว่าต้นทุน ซึ่ งจะไม่จาํ หน่ายและจะคงอยู่จนกว่าบริ ษทั ย่อยจะถูก
ขายหรื อจําหน่ายออกไป
ผลต่ างจากการเปลีย่ นแปลงในการตีราคาสิ นทรัพย์ ใหม่
ผลต่ างจากการเปลี่ ยนแปลงในการตี ราคาสิ นทรั พย์ใหม่แสดงในส่ วนของเจ้าของประกอบด้วยผลรวมของการ
เปลี่ยนแปลงสุ ทธิ ของการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่แสดงในงบการเงินด้วยการตี ราคาใหม่จนกระทัง่ มีการ
ขายหรื อจําหน่าย
การเคลือ่ นไหวในทุนสารอง
การเคลื่อนไหวในทุนสํารองแสดงรายการในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้
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บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
27

ส่ วนงานดาเนินงาน
ตั้งแต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2560 กลุ่มบริ ษทั ได้เปลี่ ยนแปลงเกณฑ์ในการนําเสนอและเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนงานดําเนิ นงาน
ส่ งผลให้ขอ้ มูลทางการเงิ นของกลุ่มบริ ษทั ถูกแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนงาน จากเดิ มที่ มีการแสดงข้อมูลจําแนกตามส่ วนงาน
เพี ยง 2 ส่ วนงาน เนื่ องจากการออกแบบ ผลิ ตและติ ดตั้งเครื่ องจักรแบบกึ่ งอัตโนมัติ ถูกพิ จารณาว่ามี ยอดคงเหลื อมี
สาระสําคัญต่ องบการเงิ นรวม กลุ่ มบริ ษทั ได้ปรั บย้อนหลังการแสดงข้อมูลตามส่ วนงานสําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2559 ที่รวมอยูใ่ นงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของกลุ่มบริ ษทั เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ให้ขอ้ มูลเปรี ยบเทียบ
กลุ่มบริ ษทั มี 3 ส่ วนงานที่รายงาน ดังรายละเอียดข้างล่าง ซึ่ งเป็ นหน่วยงานธุ รกิจที่สาํ คัญของกลุ่มบริ ษทั หน่วยงาน
ธุรกิจที่สาํ คัญนี้ผลิตสิ นค้าและให้บริ การที่แตกต่างกัน และมีการบริ หารจัดการแยกต่างหาก เนื่ องจากใช้เทคโนโลยี
และกลยุทธ์ทางการตลาดที่ แตกต่างกัน ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงานสอบทานรายงานการจัดการ
ภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจที่สาํ คัญอย่างน้อยทุกไตรมาส การดําเนินงานของแต่ละส่ วนงานที่รายงานของกลุ่ม
บริ ษทั โดยสรุ ปมีดงั นี้




ส่ วนงาน 1 ออกแบบ ผลิตและติดตั้งเครื่ องจักรแบบกึ่งอัตโนมัติ
ส่ วนงาน 2 ออกแบบ ผลิตและติดตั้งเครื่ องจักรแบบอัตโนมัติ
ส่ วนงาน 3 อื่นๆ

ข้อมูลผลการดําเนิ นงานของแต่ละส่ วนงานที่รายงานได้รวมอยู่ดงั ข้างล่างนี้ ผลการดําเนิ นงานวัดโดยใช้กาํ ไรก่อน
ภาษีเงินได้ของส่ วนงาน ซึ่ งนําเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้าน
การดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ผูบ้ ริ หารเชื่อว่าการใช้กาํ ไรก่อนภาษีเงินได้ในการวัดผลการดําเนิ นงานนั้นเป็ นข้อมูล
ที่ เ หมาะสมในการประเมิ น ผลการดํา เนิ น งานของส่ ว นงานและสอดคล้อ งกับ กิ จ การอื่ น ที่ ด ํา เนิ น ธุ ร กิ จ ใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน
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บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ข้ อมูลเกีย่ วกับส่ วนงานที่รายงาน
งบการเงินรวม
ออกแบบ ผลิต
และติดตั้งเครื่ องจักร
แบบกึ่งอัตโนมัติ
2560
2559

ออกแบบ ผลิต
และติดตั้งเครื่ องจักร
แบบอัตโนมัติ
2560
2559

อื่นๆ
2560

รวม
2559

2560

2559

(พันบาท)
รายได้จากลูกค้าภายนอก

212,095

174,921

11,792

22,637

25,810

37,746

249,697

235,304

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้

(33,358)

(27,856)

(850)

(44,956)

(10,443)

(6,444)

(44,651)

(79,256)

342
(227,411)
(3,132)
(15,253)

64
(181,976)
(4,410)
(16,455)

114
(6,628)
(1,044)
(5,084)

21
(60,659)
(1,470)
(5,485)

67
(33,274)
(695)
(3,389)

210
(42,772)
(981)
(640)

523
(267,313)
(4,871)
(23,726)

295
(285,407)
(6,861)
(22,580)

-

-

1,040

(7)

1,040

(7)

ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ส่ วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จาก
เงินลงทุนในการร่ วมค้า

-

-
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บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
ออกแบบ ผลิต
และติดตั้งเครื่ องจักร
แบบกึ่งอัตโนมัติ
2560
2559

ออกแบบ ผลิต
และติดตั้งเครื่ องจักร
แบบอัตโนมัติ
2560

อื่นๆ
2559

2560

รวม
2559

2560

2559

(พันบาท)
สิ นทรัพย์ส่วนงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สินทรัพย์ รวม

314,277

197,580

14,821

28,640

28,014

76,618

357,112
357,112

302,838
302,838

หนี้สินส่วนงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หนีส้ ินรวม

129,706

112,967

6,274

8,984

10,226

15,759

146,206
146,206

137,710
137,710
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บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
การกระทบยอดรายได้ กาไรหรื อขาดทุน สินทรั พย์ และหนี้สิน และรายการอื่นที่มีสาระสาคัญของส่ วนงานที่รายงาน
2560

2559
(พันบาท)

รายได้
รวมรายได้จากส่ วนงานที่รายงาน
รายได้อื่น
รายได้ รวม

247,215
3,005
250,220

234,444
1,154
235,598

กาไรหรือขาดทุน
รวมขาดทุนก่อนภาษีเงินได้จากส่ วนงานที่รายงาน
ขาดทุนรวมก่ อนภาษีเงินได้

(44,651)
(44,651)

(79,256)
(79,256)

สิ นทรัพย์
รวมสิ นทรัพย์ของส่ วนงานที่รายงาน
สิ นทรัพย์ รวม

357,112
357,112

302,838
302,838

หนีส้ ิ น
รวมหนี้สินของส่ วนงานที่รายงาน
หนีส้ ิ นรวม

146,206
146,206

137,710
137,710
รวมส่ วนงานที่
รายงาน
(พันบาท)

รายการอืน่ ที่มีสาระสาคัญ
2560
ดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนทางการเงิน
รายจ่ายฝ่ ายทุน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย

523
4,871
12,189
23,726
41,309
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บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
รวมส่ วนงานที่
รายงาน
(พันบาท)
รายการอืน่ ที่มีสาระสาคัญ
2559
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
รายจ่ายฝ่ ายทุน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยมและสิ นทรัพย์
ที่เกี่ยวข้องจากการรวมธุรกิจ

295
6,861
12,534
22,580
14,672
56,942

ส่ วนงานภูมิศาสตร์
ส่ วนงานที่ 1 2 และ 3 มีการจัดการ การผลิตและสํานักงานขายในประเทศไทย อินเดีย และประเทศอื่นๆ
ในการนําเสนอการจําแนกส่ วนงานภูมิศาสตร์ รายได้ตามส่ วนงานแยกตามที่ต้ งั ทางภูมิศาสตร์ของลูกค้า สิ นทรัพย์
ตามส่ วนงานแยกตามสถานที่ต้ งั ทางภูมิศาสตร์ของสิ นทรัพย์
รายได้
2560
ไทย
อินเดีย
ประเทศอื่น ๆ
รวม

219,391,163
30,306,981
522,043
250,220,187

2559

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
2560
2559

(บาท)
201,708,475
152,197,111
30,439,177
2,961,039
3,451,050
19,380,742
235,598,702
174,538,892

148,628,782
1,849,106
29,275,076
179,752,964

ลูกค้ ารายใหญ่
กลุ่มบริ ษทั มีฐานลูกค้าจํานวนมาก ไม่มีลกู ค้ารายใดมีรายได้เป็ นสาระสําคัญจากรายได้รวมของกลุ่มบริ ษทั
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บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
28

ต้ นทุนในการจัดจาหน่ าย
งบการเงินรวม
2560
2559
ค่าโฆษณาและสนับสนุนการขาย
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ ง
ค่านายหน้าในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
อื่นๆ
รวม

29

2,124,370
2,565,451
1,746,440
722,345
225,152
7,383,758

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

(บาท)
3,024,465
1,189,696
1,475,457
551,357
290,384
6,531,359

1,641,168
1,913,013
1,739,431
637,080
204,299
6,134,991

2,808,637
898,683
1,093,356
473,339
237,899
5,511,914

ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
งบการเงินรวม
2560
2559

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(บาท)

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
ในบริ ษทั ย่อย
ขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยม
และสิ นทรัพย์ที่เกี่ยวข้องจาก
การรวมธุรกิจ
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร
ค่าเช่า
ค่าที่ปรึ กษาและค่าบริ การทางวิชาชีพ
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าบริ การ
ค่าบริ การระบบสารสนเทศ
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
อื่นๆ
รวม

46,806,377

54,897,825

34,870,858

42,988,058

-

-

8,899,891

34,212,739

17,890,475
12,693,695
4,065,804
4,047,213
3,097,964
2,196,014
1,769,840
1,554,529
956,748
10,680,704
105,759,363

14,671,858
7,018,013
12,352,856
4,502,161
4,108,505
1,941,082
1,790,893
1,197,848
1,901,295
65,309
11,398,381
115,846,026

16,588,618
5,617,539
2,300,199
2,247,280
2,720,672
2,792,651
935,438
1,522,514
5,554,765
84,050,425

5,218,760
9,432,531
2,734,390
3,721,012
1,668,560
2,539,082
770,071
1,846,556
18,359,734
7,655,335
131,146,828

12
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บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
30

ค่ าใช้ จ่ายผลประโยชน์ พนักงาน

หมายเหตุ
เงินเดือนและค่าแรง
สวัสดิการพนักงาน
โครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้
ค่านายหน้าในการขาย
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง
อื่น ๆ
รวม

23

งบการเงินรวม
2560
2559
68,778,192
8,272,762
1,978,795
1,332,231
430,215
8,923,874
89,716,069

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

(บาท)
74,452,805
43,270,143
10,791,039
4,689,965
1,883,426
1,404,770
650,999
1,332,231
4,090,087
9,935,411
5,527,487
101,803,767
56,224,596

62,870,377
8,279,643
1,691,466
346,125
2,243,878
9,368,254
84,799,743

โครงการสมทบเงินที่ กาหนดไว้
กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชี พสําหรับพนักงานของกลุ่มบริ ษทั บนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานใน
การเป็ นสมาชิ กของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงิ นสะสมในอัตราร้อยละ 3 ถึง อัตราร้อยละ 7 ของเงินเดือนทุกเดือน และ
กลุ่มบริ ษทั จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 3 ถึง อัตราร้อยละ 7 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชี พนี้
ได้จดทะเบียนเป็ นกองทุนสํารองเลี้ยงชี พตามข้อกําหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผูจ้ ดั การกองทุนที่
ได้รับอนุญาต
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บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
31

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(บาท)

การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ป
และงานระหว่างทํา
ค่าจ้างทําของ
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ไป
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจําหน่าย
ขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยม
และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนจาก
การรวมธุรกิจ
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
ในบริ ษทั ย่อย
อื่นๆ
รวมต้ นทุนขาย ต้ นทุนในการจัด
จาหน่ ายและค่ าใช้ จ่าย
ในการบริหาร

30

12

17,511,480
38,988,886
108,758,410
89,716,069
15,979,268
7,747,211

(10,641,779)
29,075,559
103,370,069
101,803,767
16,773,356
5,806,947

7,498,403
131,450,502
36,312,517
56,224,596
14,227,304
7,378,064

(11,277,251)
27,371,680
70,800,783
84,799,743
15,001,859
4,858,798

-

14,671,858

-

-

12,338,911

47,127,497

8,899,891
12,890,451

34,212,739
57,007,097

291,040,235

307,987,274

274,881,728

282,775,448
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บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
32

ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ ที่รับรู้ในกาไรหรื อขาดทุน
งบการเงินรวม
2560
2559

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(บาท)

ภาษีเงินได้ ของงวดปัจจุบัน
สําหรับงวดปัจจุบนั
ภาษีงวดก่อนๆที่บนั ทึกตํ่าไป
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชัว่ คราว
รวมภาษีเงินได้

18

1,445,364
1,445,364

11,626
157,237
168,863

-

-

(267,776)
1,177,588

506,601
675,464

240,693
240,693

407,308
407,308
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บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ภาษีเงินได้ ที่รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
งบการเงินรวม
2560

ผลต่างจากการแปลงค่า
หน่วยงานในต่างประเทศ
การตีราคาที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์
กําไรจากการประมาณตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
รวม

2559
ผลต่าง
จากการ
แปลงค่า
งบการเงิน

สุ ทธิ จาก
ภาษีเงินได้

ก่อนภาษี
เงินได้

รายได้
(ค่าใช้จ่าย)
ภาษีเงินได้

(761,279)

-

(15,620)

(776,899)

(323,035)

-

1,843

8,307,994

(1,661,599)

-

6,646,395

-

-

-

-

7,546,715

(1,661,599)

(15,620)

5,869,496

3,309,184
2,986,149

(661,837)
(661,837)

1,843

2,647,347
2,326,155
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ก่อนภาษี
เงินได้
(บาท)

รายได้
(ค่าใช้จ่าย)
ภาษีเงินได้

ผลต่าง
จากการ
แปลงค่า
งบการเงิน

สุ ทธิ จาก
ภาษีเงินได้

(321,192)

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก่อนภาษี
เงินได้
กําไรจากการประมาณตาม
หลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย
การตีราคาที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์
8,307,994
รวม
8,307,994

2560
รายได้
(ค่าใช้จ่าย)
ภาษีเงินได้

สุ ทธิ จาก
ก่อนภาษี
ภาษีเงินได้
เงินได้
(บาท)

2559
รายได้
(ค่าใช้จ่าย)
ภาษีเงินได้

สุ ทธิ จาก
ภาษีเงินได้

-

-

3,719,917

(743,983)

2,975,934

(1,661,599)
(1,661,599)

6,646,395
6,646,395

3,719,917

(743,983)

2,975,934

การกระทบยอดเพือ่ หาอัตราภาษีที่แท้ จริ ง
งบการเงินรวม
2560
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้รวม
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
การใช้ขาดทุนทางภาษีที่เดิมไม่ได้บนั ทึก
การใช้ผลกระทบของกิจการที่ได้รับ

20.0

การส่ งเสริ มการลงทุน
ผลขาดทุนในปี ปัจจุบนั ที่ไม่รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายที่หกั ได้ 2 เท่า
ภาษีงวดก่อนๆที่บนั ทึกตํ่าไป
อื่นๆ
รวม

(2.6)
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2559

(บาท)
(44,651,518)
(8,930,304)
7,899,162
(3,495,986)

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20.0

(บาท)
(79,256,207)
(15,851,241)
1,870,844
(68,125)

-

(4,115,990)

5,966,943
(108,295)
(153,932)
1,177,588

18,577,643
157,237
105,096
675,464

(0.9)

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้รวม
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
การใช้ผลกระทบของกิจการที่ได้รับ
การส่ งเสริ มการลงทุน
ผลขาดทุนในปี ปัจจุบนั ที่ไม่รับรู ้เป็ น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายที่ไม่รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายที่หกั ได้ 2 เท่า
อื่นๆ
รวม

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
20.0

(0.6)

2559

(บาท)
(39,710,039)
(7,942,008)
6,252,128

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20.0

(บาท)
(97,867,364)
(19,573,473)
576,593

-

(4,115,990)

470,441

12,690,488

1,779,978
(83,139)
(236,707)
240,693

10,542,548
287,142
407,308

(0.4)

การลดอัตราภาษีเงินได้ นิติบคุ คล
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 42 พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559 ให้ปรับลดอัตราภาษี
เงินได้นิติบุคคลเหลืออัตราร้อยละ 20 ของกําไรสุ ทธิ สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม
2559 เป็ นต้นไป
33

สิ ทธิประโยชน์ จากการส่ งเสริมการลงทุน
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น อนุ ม ัติ ใ ห้ก ลุ่ ม บริ ษัท ได้รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ห ลายประการในฐานะผูไ้ ด้รั บ
การส่ งเสริ มการลงทุนตามพระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 เกี่ยวกับการผลิตเครื่ องจักร อุปกรณ์และ
ชิ้นส่ วน ซึ่ งพอสรุ ปสาระสําคัญได้ดงั นี้
(ก) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื่ องจักรที่ได้รับอนุมตั ิโดยคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน
(ข) ให้ได้รับยกเว้นภาษี เงิ นได้นิติบุคคลสําหรั บกําไรสุ ทธิ ที่ได้จากการประกอบกิ จการที่ ได้รับการส่ งเสริ มมี
กําหนดเวลา 8 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
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บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
เนื่องจากเป็ นกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน กลุ่มบริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อกําหนดตามที่ระบุไว้
ในบัตรส่ งเสริ มการลงทุน
รายได้ที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนและที่ไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนสรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2560
กิจการที่
ไม่ได้รับ
การส่ งเสริ ม

รวม

-

66,418

66,418

8,014

1,164

9,178

-

180,798
247,216

180,798
247,216

147,303
155,317

77,963
79,127

225,266
234,444

2559
กิจการที่
ไม่ได้รับ
การส่ งเสริ ม

รวม

กิจการที่
ได้รับการ
ส่ งเสริ ม
รายได้จากการให้บริ การ
ส่ งออก
รายได้จากการให้บริ การ
ในประเทศ
ตัดรายการระหว่างกัน
รวมรายได้

กิจการที่
ได้รับการ
ส่ งเสริ ม
(พันบาท)

2559
กิจการที่
ไม่ได้รับ
การส่ งเสริ ม

รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
กิจการที่
ไม่ได้รับ
การส่ งเสริ ม

รวม

-

68,445

68,445

9,109

5,018

14,127

-

141,387
209,832

141,387
209,832

121,609
130,718

49,784
54,802

171,393
185,520

กิจการที่
ได้รับการ
ส่ งเสริ ม
รายได้จากการให้บริ การ
ส่ งออก
รายได้จากการให้บริ การ
ในประเทศ
รวมรายได้

กิจการที่
ได้รับการ
ส่ งเสริ ม
(พันบาท)

ในระหว่างปี 2560 บริ ษทั ได้ทาํ การยื่นเรื่ องขอยกเลิกการได้รับสิ ทธิ ประโยชน์จากการส่ งเสริ มการลงทุน
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บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
34

ขาดทุนต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
ขาดทุนต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานสําหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 คํานวณจากขาดทุนสําหรับปี ที่ เป็ น
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริ ษทั และจํานวนหุ น้ สามัญที่ออกจําหน่ายแล้วระหว่างปี ในแต่ละปี โดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วง
นํ้าหนัก แสดงการคํานวณดังนี้
งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(บาท / หุ้น)

ขาดทุนที่เป็ นส่ วนของผู้ถือหุ้นสามัญ
ของบริษทั (ขั้นพืน้ ฐาน)
จํานวนหุน้ สามัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม
ผลกระทบจากการใช้สิทธิ
จานวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลีย่ ถ่ วงน้าหนัก
(ขั้นพืน้ ฐาน)
ขาดทุนต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน (บาท)

(46,534,412)
427,213,625
114,733,146

(78,370,294)
425,043,047
2,170,578

(39,950,732)
427,213,625
114,733,146

(98,274,672)
425,043,047
2,170,578

541,946,771
(0.09)

427,213,625
(0.18)

541,946,771
(0.07)

427,213,625
(0.23)

เนื่องจากบริ ษทั มีผลการดําเนิ นงานขาดทุนในระหว่างปี การใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ ที่ออกใหม่
ตามราคาใช้สิทธิ ทาํ ให้ขาดทุนต่อหุน้ ของบริ ษทั ลดลง ดังนั้นบริ ษทั จึงไม่แสดงขาดทุนต่อหุน้ ปรับลด
35

เครื่องมือทางการเงิน
นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้ านการเงิน
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริ ษทั ไม่มีการถือหรื อออกเครื่ องมือ
ทางการเงินที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์ เพื่อการเก็งกําไรหรื อการค้า
การจัดการความเสี่ ยงเป็ นส่ วนที่สาํ คัญของธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั กลุ่มบริ ษทั มีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุล
ของระดับความเสี่ ยงให้เป็ นที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนที่เกิดจากความเสี่ ยงและต้นทุนของการจัดการ
ความเสี่ ยง ฝ่ ายบริ หารได้มีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเสี่ ยงของกลุ่มบริ ษทั อย่างต่อเนื่ องเพื่อให้มนั่ ใจ
ว่ามีความสมดุลระหว่างความเสี่ ยงและการควบคุมความเสี่ ยง
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บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
การบริ หารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั คื อการรักษาระดับเงิ นทุนให้มนั่ คงเพื่อรักษาความเชื่ อมัน่ ของนักลงทุน เจ้าหนี้
และตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกํากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน
ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั พิจารณาจากสัดส่ วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดําเนิ นงานต่อส่ วนของเจ้าของรวม ซึ่ งไม่รวมส่ วน
ได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม อีกทั้งยังกํากับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ สามัญ
ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึง ความเสี่ ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยใน
ตลาด ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อการดําเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริ ษทั เนื่ องจากดอกเบี้ยของเงินกูย้ ืมส่ วนใหญ่
มีอตั ราคงที่ กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกูย้ ืม (ดูหมายเหตุขอ้ 20) อย่างไรก็ตาม ผูบ้ ริ หาร
เชื่ อว่ากลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงในอัตราดอกเบี้ยไม่เป็ นสาระสําคัญ ดังนั้น กลุ่มบริ ษทั จึงไม่ได้ทาํ สัญญาเพื่อป้ องกัน
ความเสี่ ยงดังกล่าว
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งของเงินให้กยู้ ืม ณ วันที่ 31 ธันวาคม และระยะที่ ครบกําหนดชําระหรื อกําหนดอัตราใหม่มี
ดังนี้

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
(ร้ อยละต่ อปี )
ปี 2560
หมุนเวียน
เงินให้กยู้ ืมแก่บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ปี 2559
หมุนเวียน
เงินให้กยู้ ืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

7.4

7.4

-

7.4
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งบการเงินเฉพาะ
งบการเงินรวม
กิจการ
ภายใน 1 ปี
ภายใน 1 ปี
(บาท)

7,200,000

-

38,800,000

3,000,000

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

อัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริ งของหนี้ สินทางการเงินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม และระยะที่ครบกําหนดชําระ
หรื อกําหนดอัตราใหม่มีดงั นี้

ปี 2560
หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
รวม
ปี 2559
หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
ไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้ อยละต่ อปี )

ภายใน 1 ปี

5.8 - 7.3
7.4

53,122,961
6,000,000

5.8 - 7.3

59,122,961

5.8 - 7.3

68,254,220

5.8 - 7.3

68,254,220

248

งบการเงินรวม
หลังจาก 1 ปี แต่
ภายใน 5 ปี
(บาท)

14,317,502
14,317,502

17,740,540
17,740,540

รวม

53,122,961
6,000,000
14,317,502
73,440,463

68,254,220
17,740,540
85,994,760

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้ อยละต่ อปี )
ปี 2560
หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
รวม
ปี 2559
หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หลังจาก 1 ปี แต่
ภายใน 1 ปี
ภายใน 5 ปี
รวม
(บาท)

5.8 - 7.3
7.4

53,122,961
8,486,380

5.8 - 7.3

61,609,341

5.8 - 7.3
7.4

68,254,220
4,000,000

5.8 - 7.3

72,254,220

14,317,502
14,317,502

17,740,540
17,740,540

53,122,961
8,486,380
14,317,502
75,926,843

68,254,220
4,000,000
17,740,540
89,994,760

ความเสี่ยงจากเงินตราต่ างประเทศ
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศ ซึ่ งเกิดจากการซื้ อสิ นค้า การขายสิ นค้าและการ
ให้บริ การที่ เป็ นเงิ นตราต่ างประเทศ กลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาซื้ อขายเงิ นตราต่ างประเทศล่วงหน้าเป็ นครั้ งคราว
ซึ่ งรายการดังกล่าวจะมีอายุไม่เกินหนึ่ งปี เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่เป็ นเงินตรา
ต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันเป็ นผลมาจาก
การมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศดังนี้
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บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(บาท)

เงินรูเปี ยห์ อินโดนีเซีย
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน
ที่มคี วามเสี่ ยง

1,175,233
1,378,562
553,509
(226,703)
(253,220)
-

5,477,161
1,680,841
842,834
(201,720)
(253,650)
-

1,689
(2,540,500)

2,627,381

7,545,466

(2,538,811)

249

4,126,042
8,661,397
231,836
(1,572,240)
(382,479)

3,891,837
10,511,455
1,904,866
(2,596,446)
(2,348,403)

-

836

11,064,556

11,363,309

-

14,638,723

6,452,371

14,814,154

7,034,990

14,638,723

6,452,371

14,814,154

7,034,990

เงินรูปีอินเดีย
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน
ที่มคี วามเสี่ ยง
เงินเหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา
ลูกหนี้การค้า
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน
ที่มคี วามเสี่ ยง

250

249
-
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บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(บาท)

เงินดอลลาร์ สิงคโปร์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้อื่น
เจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน
ที่มคี วามเสี่ ยง
เงินเยนญี่ปุ่น
เจ้าหนี้การค้า
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน
ที่มคี วามเสี่ ยง
อื่นๆ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เจ้าหนี้การค้า
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน
ที่มคี วามเสี่ ยง

859,903
90,805
(215,835)
-

6,108,627
92,137
(218,931)
-

(4,945,880)

24,134
-

734,873

5,981,833

(4,945,880)

24,134

(411,376)

(2,255,996)

-

-

(411,376)

(2,255,996)

-

-

3,273
(172,254)

40,017
-

3,273
(172,254)

40,017
-

(168,981)

40,017

(168,981)

40,017

ความเสี่ยงทางด้ านสินเชื่อ
ความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่อ คือ ความเสี่ ยงที่ลกู ค้าหรื อคู่สญ
ั ญาไม่สามารถชําระหนี้ แก่กลุ่มบริ ษทั ตามเงื่อนไขที่ตกลง
ไว้เมื่อครบกําหนด
ฝ่ ายบริ หารได้กาํ หนดนโยบายทางด้านสิ นเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่อดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอ โดยการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้า ทุกรายที่ขอวงเงินสิ นเชื่ อในระดับ หนึ่ งๆ ณ วันที่ รายงานไม่พบว่ามีความเสี่ ยง
จากสิ นเชื่ อที่เป็ นสาระสําคัญ ความเสี่ ยงสู งสุ ดทางด้านสิ นเชื่ อแสดงไว้ในราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ทางการเงิ น
แต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตามเนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั มีฐานลูกค้าจํานวนมาก ฝ่ ายบริ หารไม่ได้
คาดว่าจะเกิดผลเสี ยหายที่มีสาระสําคัญจากการเก็บหนี้ไม่ได้เกินกว่าค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
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บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ความเสี่ยงจากสภาพคล่ อง
กลุ่มบริ ษทั มีการควบคุ มความเสี่ ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงิ นสดและรายการเที ยบเท่ า
เงินสดให้เพียงพอต่อการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั และเพื่อทําให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง
มูลค่ าตามบัญชีและมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ า ยุติ ธรรมของสิ นทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ นทางการเงิ นส่ วนที่ ห มุ นเวี ย นเป็ นมูลค่ า ที่ ใกล้เ คี ย งกับมู ลค่ า ตามบัญ ชี
เนื่องจากเครื่ องมือทางการเงินเหล่านี้จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น
มูลค่ายุติธรรมของหนี้ สินทางการเงิ นส่ วนที่ ไม่หมุนเวียนเป็ นมูลค่าที่ ใกล้เคี ยงกับมูลค่าตามบัญชี เนื่ องจากอัตรา
ดอกเบี้ยตามสัญญาใกล้เคียงกับอัตราท้องตลาด
มูลค่ายุติธรรมภายใต้สัญญาเช่ าการเงิ นเป็ นมูลค่าที่ ใกล้เคี ยงกับมูลค่าตามบัญชี เนื่ องจากอัตราดอกเบี้ ยตามสัญญา
ใกล้เคียงกับอัตราท้องตลาด
36

ภาระผูกพันกับกิจการที่ไม่ เกีย่ วข้ องกัน
งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(บาท)

จานวนเงินขั้นต่าที่ต้องจ่ ายในอนาคต
ทั้งสิ้นภายใต้ สัญญาเช่ าดาเนินงาน
ที่บอกเลิกไม่ ได้
ภายในหนึ่งปี
หลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
รวม

2,309,511
4,009,948
6,319,459

2,522,872
77,142
2,600,014

972,344
1,024,400
1,996,744

ภาระผูกพันอื่นๆ
สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
รวม

2,625,878
2,625,878

-

2,625,878
2,625,878

1,640,151
75,900
1,716,051

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริ ษทั ไม่มีภาระผูกพันจากหนังสื อคํ้าประกันที่ ออกโดยธนาคารเพื่ อคํ้าประกัน
ผลงาน (2559: 0.9 ล้ านบาท)
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บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
37

หนีส้ ิ นที่อาจเกิดขึน้ และสิ นทรัพย์ ที่อาจเกิดขึน้
บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้ดาํ เนิ นการยื่นคําร้องเข้าสู่ กระบวนการอนุญาโตตุลาการเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เพื่อ
เรี ยกร้ องค่าเสี ยหายและหนี้ คา้ งชําระจากผูอ้ นุ ญาตให้ใช้สิทธิ ตามสิ ทธิ บตั ร เนื่ องจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มี
ปัญหาและการปฏิบตั ิที่เป็ นปฏิปักษ์กบั บริ ษทั ย่อยดังกล่าว โดยค่าเสี ยหายอันเกิดจากค่าเสี ยโอกาสและเครื่ องจักรที่
ได้รับถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ไม่สมบูรณ์มีจาํ นวน 1.3 ล้านบาท
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