
 

 

 

    

 

 

 

 

 

บริษทั สโตนเฮ้นจ์ อนิเตอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

(เดมิช่ือ บริษทั สโตนเฮ้นจ์ อนิเตอร์ จํากดั) 

 
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

และ 

รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
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บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(เดิมชื�อ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากัด)

งบแสดงฐานะการเงิน

 

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 443,903,683       45,912,900         440,192,178       33,453,407         

ลูกหนี�การค้า 4, 6 94,414,779         79,841,807         64,647,708         47,249,918         

ลูกหนี�อื�น 4 6,127,841           4,088,470           7,102,107           3,488,561           

มูลค่างานระหว่างทําตามสัญญา

   ที�ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า 4, 7 115,011,499       82,094,819         47,476,023         37,611,146         

งานระหว่างทํา 4,933,045           -                      3,237,185           -                      

เงินให้กู้ยืมระยะสั�น 4, 8 231,882              322,805              41,047,000         17,099,500         

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 6,655,741           4,599,582           5,599,542           4,370,058           

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 671,278,470       216,860,383       609,301,743       143,272,590       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 9 -                      -                      24,249,030         24,249,030         

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 10 20,664,557         20,664,557         20,664,557         20,664,557         

อาคารและอุปกรณ์ 11 8,565,848           14,096,025         6,088,756           10,049,977         

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2,758,669           2,524,178           1,288,308           887,245              

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 12 11,813,397         9,932,640           8,075,949           6,530,950           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 1,736,417           1,100,401           595,980              541,580              

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 45,538,888         48,317,801         60,962,580         62,923,339         

รวมสินทรัพย์ 716,817,358       265,178,184       670,264,323       206,195,929       

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(บาท)

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
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บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(เดิมชื�อ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากัด)

งบแสดงฐานะการเงิน  

 

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

หนี�สินหมุนเวียน

เจ้าหนี�การค้า 4, 14 11,271,847         11,512,033         4,774,751           6,277,296           

เจ้าหนี�อื�น 4, 15 28,279,579         12,168,922         24,434,290         8,348,793           

จํานวนที�เรียกเก็บจากลูกค้าสูงกว่ามูลค่า

   งานระหว่างทําตามสัญญา 4, 7 27,700,478         7,068,073           26,886,715         6,810,612           

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วน

   ที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 13 -                      1,095,448           -                      1,095,448           

หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที�ถึงกําหนด

   ชําระภายในหนึ�งปี 4, 13 7,118,992           3,102,866           4,405,934           2,278,726           

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย -                      1,270,848           -                      -                      

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 16 21,805,854         10,930,319         18,195,601         6,779,110           

รวมหนี�สินหมุนเวียน 96,176,750         47,148,509         78,697,291         31,589,985         

หนี�สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 13 -                      7,324,555           -                      7,324,555           

หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน 4, 13 1,501,650           8,619,572           1,501,650           5,906,513           

ประมาณการหนี�สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 17 46,951,909         45,168,430         31,052,962         29,224,868         

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 48,453,559         61,112,557         32,554,612         42,455,936         

รวมหนี�สิน 144,630,309       108,261,066       111,251,903       74,045,921         

 

งบการเงินรวม

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
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บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(เดิมชื�อ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากัด)

งบแสดงฐานะการเงิน  

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 18

   ทุนจดทะเบียน 134,000,000       100,000,000       134,000,000       100,000,000       

   ทุนที�ออกและชําระแล้ว 134,000,000       100,000,000       134,000,000       100,000,000       

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 18 377,066,968       -                      377,066,968       -                      

ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 9,975,903           9,975,903           9,975,903           9,975,903           

กําไรสะสม

   จัดสรรแล้ว

      ทุนสํารองตามกฎหมาย  19 8,950,000           4,060,000           8,950,000           4,060,000           

    ยังไม่ได้จัดสรร 45,067,863         45,754,717         29,019,549         18,114,105         

ส่วนตํ�าจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน (2,873,685)          (2,873,685)          -                      -                      

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 572,187,049       156,916,935       559,012,420       132,150,008       

ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม -                      183                      -                      -                      

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 572,187,049       156,917,118       559,012,420       132,150,008       

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 716,817,358       265,178,184       670,264,323       206,195,929       

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
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บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(เดิมชื�อ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากัด)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายได้

รายได้จากการให้บริการ 4 631,390,027     494,559,500     433,956,989       313,738,860       

รายได้อื�น 4 3,707,601         3,779,991         39,019,928         24,793,423         

รวมรายได้ 635,097,628     498,339,491     472,976,917       338,532,283       

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนการให้บริการ 4 431,390,725     330,666,173     295,335,071       213,863,142       

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 4, 21 115,833,612     93,060,341       81,393,851         66,215,975         

ต้นทุนทางการเงิน 4 1,140,391         1,653,665         892,907              1,310,086           

รวมค่าใช้จ่าย 548,364,728     425,380,179     377,621,829       281,389,203       

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 86,732,900       72,959,312       95,355,088         57,143,080         

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 24 (13,699,573)     (15,452,049)     (10,120,633)        (8,656,694)          

กําไรสําหรับปี 73,033,327       57,507,263       85,234,455         48,486,386         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

รายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที�กําหนดไว้ 17 1,462,273         (18,442,641)     701,236              (13,012,579)        

ภาษีเงินได้ของรายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้

    ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 24 (292,454)           3,688,528         (140,247)             2,602,516           

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้ 1,169,819         (14,754,113)     560,989              (10,410,063)        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 74,203,146       42,753,150       85,795,444         38,076,323         

การแบ่งปันกําไร

    ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 73,033,327       57,387,234       85,234,455         48,486,386         

    ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม -                    120,029            -                      -                      

กําไรสําหรับปี 73,033,327       57,507,263       85,234,455         48,486,386         

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 74,203,146       42,633,121       85,795,444         38,076,323         

    ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม -                    120,029            -                      -                      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 74,203,146       42,753,150       85,795,444         38,076,323         

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน (บาท) 25 0.36                  0.29                  0.42                     0.24                     

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 

31 ธันวาคม

 สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 

31 ธันวาคม

(บาท)

งบการเงินรวม
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บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(เดิมชื�อ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากัด)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนเกินทุน ส่วนตํ�าจาก ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น จากการจ่าย การรวมธุรกิจ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ที�ออกและ โดยใช้หุ้น ทุนสํารอง ยังไม่ได้ ภายใต้การควบคุม ผู้ถือหุ้น ที�ไม่มีอํานาจ รวมส่วน

หมายเหตุ ชําระแล้ว เป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย จัดสรร เดียวกัน ของบริษัท ควบคุม ของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2560 100,000,000 9,975,903 500,000 39,681,596 (2,873,685)           147,283,814 (119,846)            147,163,968

รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

    เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 26 -                    -                -             (33,000,000)      -                        (33,000,000)     -                     (33,000,000)      

    รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                    -                -             (33,000,000)      -                        (33,000,000)     -                     (33,000,000)      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

    กําไร -                    -                -             57,387,234        -                        57,387,234      120,029             57,507,263       

    กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น -                    -                -             (14,754,113)      -                        (14,754,113)     -                     (14,754,113)      

รวมกําไรเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                    -                -             42,633,121        -                        42,633,121      120,029             42,753,150       

โอนไปสํารองตามกฎหมาย 19 -                    -                3,560,000  (3,560,000)        -                        -                   -                     -                    

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 100,000,000     9,975,903     4,060,000  45,754,717        (2,873,685)           156,916,935    183                     156,917,118     

งบการเงินรวม 

(บาท)

กําไรสะสม
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บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(เดิมชื�อ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากัด)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนเกินทุน ส่วนตํ�าจาก ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น จากการจ่าย การรวมธุรกิจ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ที�ออกและ ส่วนเกิน โดยใช้หุ้น ทุนสํารอง ยังไม่ได้ ภายใต้การควบคุม ผู้ถือหุ้น ที�ไม่มีอํานาจ รวมส่วน

หมายเหตุ ชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ เป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย จัดสรร เดียวกัน ของบริษัทใหญ่ ควบคุม ของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2561 100,000,000 -                    9,975,903 4,060,000 45,754,717 (2,873,685)           156,916,935 183 156,917,118

รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทุนที�ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

    เพิ�มหุ้นสามัญ 18 34,000,000    377,066,968      -               -            -                    -                       411,066,968    -                     411,066,968     

    เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 26 -                -                    -               -            (70,000,000)      -                       (70,000,000)     -                     (70,000,000)      

    รวมเงินทุนที�ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น 34,000,000    377,066,968      -               -            (70,000,000)      -                       341,066,968    -                     341,066,968     

    การเปลี�ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย 

    การเลิกกิจการของบริษัทย่อย -                -                    -               -            -                    -                       -                   (183)                   (183)                  

    รวมการเปลี�ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย -                -                    -               -            -                    -                       -                   (183)                   (183)                  

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

    กําไร -                -                    -               -            73,033,327        -                       73,033,327      -                     73,033,327       

    กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น -                -                    -               -            1,169,819          -                       1,169,819        -                     1,169,819         

รวมกําไรเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                -                    -               -            74,203,146        -                       74,203,146      -                     74,203,146       

โอนไปสํารองตามกฎหมาย 19 -                -                    -               4,890,000  (4,890,000)        -                       -                   -                     -                    

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 134,000,000  377,066,968      9,975,903     8,950,000  45,067,863        (2,873,685)           572,187,049    -                     572,187,049     

งบการเงินรวม 

(บาท)

กําไรสะสม
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บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(เดิมชื�อ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากัด)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนเกินทุน

ทุนเรือนหุ้น จากการจ่าย รวมส่วน

ที�ออกและ โดยใช้หุ้น ทุนสํารอง ยังไม่ได้ ของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ ชําระแล้ว เป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย จัดสรร ของบริษัท

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2560 100,000,000          9,975,903              500,000                 16,597,782            127,073,685          

รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

    เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 26 -                        -                        -                        (33,000,000)          (33,000,000)          

    รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                        -                        -                        (33,000,000)          (33,000,000)          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

    กําไร -                        -                        -                        48,486,386            48,486,386            

    กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น -                        -                        -                        (10,410,063)          (10,410,063)          

รวมกําไรเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                        -                        -                        38,076,323            38,076,323            

โอนไปสํารองตามกฎหมาย 19 -                        -                        3,560,000              (3,560,000)            -                        

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 100,000,000          9,975,903              4,060,000              18,114,105            132,150,008          

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม

(บาท)
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บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(เดิมชื�อ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากัด)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนเกินทุน

ทุนเรือนหุ้น จากการจ่าย รวมส่วน

ที�ออกและ ส่วนเกิน โดยใช้หุ้น ทุนสํารอง ยังไม่ได้ ของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ ชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ เป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย จัดสรร ของบริษัท

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2561 100,000,000        -                       9,975,903             4,060,000             18,114,105           132,150,008         

รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทุนที�ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

    เพิ�มหุ้นสามัญ 18 34,000,000          377,066,968        -                        -                        -                        411,066,968         

    เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 26 -                       -                       -                        -                        (70,000,000)         (70,000,000)         

    รวมเงินทุนที�ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น 34,000,000          377,066,968        -                        -                        (70,000,000)         341,066,968         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

    กําไร -                       -                       -                        -                        85,234,455           85,234,455           

    กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น -                       -                       -                        -                        560,989                560,989                

รวมกําไรเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                       -                       -                        -                        85,795,444           85,795,444           

โอนไปสํารองตามกฎหมาย 19 -                       -                       -                        4,890,000             (4,890,000)           -                        

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 134,000,000 377,066,968        9,975,903             8,950,000             29,019,549           559,012,420         

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม

(บาท)
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บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(เดิมชื�อ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากัด)

งบกระแสเงินสด

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสําหรับปี 73,033,327       57,507,263       85,234,455       48,486,386       

ปรับรายการที�กระทบกําไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ภาษีเงินได้ 13,699,573       15,452,049       10,120,633       8,656,694         

ต้นทุนทางการเงิน 1,140,391         1,653,665         892,907            1,310,086         

ค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 7,653,718         7,782,859         4,853,522         4,812,459         

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยังไม่เกิดขึ�น 14,274              -                   -                   -                   

หนี�สูญและหนี�สงสัยจะสูญ 941,600            (660,000)           941,600            (660,000)           

(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายอุปกรณ์ (29,630)             129,426            (29,630)             77,194              

ดอกเบี�ยรับ (393,189)           (316,007)           (833,934)           (543,753)           

กําไรจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย (183)                  -                   -                   -                   

เงินปันผลรับ -                   -                   (29,998,800)      (16,999,320)      

96,059,881       81,549,255       71,180,753       45,139,746       

การเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน

ลูกหนี�การค้า (15,514,572)      (6,203,687)        (18,339,390)      (6,551,140)        

ลูกหนี�อื�น (2,039,304)        524,634            (3,335,510)        198,702            

มูลค่างานระหว่างทําตามสัญญาที�ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า (32,930,954)      (48,436,115)      (9,864,877)        (23,969,622)      

งานระหว่างทํา (4,933,045)        -                   (3,237,185)        -                   

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น (614,841)           104,036            (340,642)           382                   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น (636,016)           1,602,269         (54,400)             1,246,902         

เจ้าหนี�การค้า (240,186)           2,096,010         (1,502,545)        (643,716)           

เจ้าหนี�อื�น 16,118,130       (2,635,603)        16,109,766       (1,876,682)        

จํานวนที�เรียกเก็บจากลูกค้าสูงกว่ามูลค่างานระหว่างทําตามสัญญา 20,632,405       (3,278,590)        20,076,103       (3,536,051)        

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 10,875,535       (957,591)           11,416,491       (1,606,113)        

ประมาณการหนี�สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 3,245,752         4,340,587         2,298,500         2,944,153         

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดําเนินงาน 90,022,785       28,705,205       84,407,064       11,346,561       

ภาษีเงินได้จ่ายออก (18,584,950)      (17,401,778)      (12,694,721)      (9,594,529)        

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 71,437,835       11,303,427       71,712,343       1,752,032         

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 
31 ธันวาคม สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 
31 ธันวาคม

(บาท)

งบการเงินรวม
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บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากัดและบริษัทย่อย

(เดิมชื�อ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากัด)

งบกระแสเงินสด

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากสถาบันการเงินที�มีข้อจํากัดในการใช้ลดลง -                   6,410,045         -                   -                   

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 116,240            3,552                116,240            3,552                

เงินสดจ่ายเพื�อซื�ออุปกรณ์ (1,405,247)        (1,353,621)        (703,304)           (1,723,639)        

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (1,022,600)        (1,552,998)        (676,670)           (723,014)           

เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน -                   -                   (24,000,000)      (17,000,000)      

เงินให้กู้ยืมระยะสั�น (585,500)           (516,000)           (100,000)           (76,000)             

เงินสดรับชําระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั�น 676,423            777,823            152,500            185,500            

เงินปันผลรับ -                   -                   29,998,800       16,999,320       

ดอกเบี�ยรับ 393,122            316,007            786,728            498,994            

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (1,827,562)        4,084,808         5,574,294         (1,835,287)        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน 411,066,968     -                   411,066,968     -                   

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารจากสถาบันการเงินลดลง -                   (6,002,518)        -                   -                   

เงินสดจ่ายเพื�อชําระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (8,420,003)        (2,031,300)        (8,420,003)        (1,778,204)        

เงินสดจ่ายเพื�อชําระเงินกู้ยืมระยะสั�นจากบุคคลที�เกี�ยวข้องกัน -                   (3,497,000)        -                   -                   

เงินสดที�ผู้เช่าจ่ายเพื�อลดจํานวนหนี�สินซึ�งเกิดขึ�นจากสัญญาเช่าการเงิน (3,884,621)        (4,100,445)        (2,812,997)        (3,028,822)        

เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท (70,000,000)      (33,000,000)      (70,000,000)      (33,000,000)      

ดอกเบี�ยจ่าย (381,834)           (656,093)           (381,834)           (621,796)           

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 328,380,510     (49,287,356)      329,452,134     (38,428,822)      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ 397,990,783     (33,899,121)      406,738,771     (38,512,077)      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที� 1 มกราคม 45,912,900       79,812,021       33,453,407       71,965,484       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที� 31 ธันวาคม 443,903,683     45,912,900       440,192,178     33,453,407       

รายการที�ไม่ใช่เงินสด

ซื�ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชําระเงิน 16,795              16,720              -                   12,056              

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 
31 ธันวาคม สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 
31 ธันวาคม

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อนิเตอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 
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หมายเหตุ  สารบัญ 
   

1   ขอ้มลูทัว่ไป 

2   เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

3   นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

4   บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

5   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

6   ลกูหน้ีการคา้ 

7   มลูค่างานระหวา่งทาํตามสญัญา 

8   เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น 

9   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

10   อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 

11   อาคารและอุปกรณ์ 

12   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

13   หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 

14   เจา้หน้ีการคา้ 

15   เจา้หน้ีอ่ืน 

16   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 

17   ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 

18   ทุนเรือนหุน้ 

19   สาํรองตามกฎหมาย 

20   ส่วนงานดาํเนินงาน 

21   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
22   ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน 
23   ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 

24   ภาษีเงินได ้

25   กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
26   เงินปันผล 

 
 
 
 
 
 



บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อนิเตอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 
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หมายเหตุ  สารบัญ 
   

27   เคร่ืองมือทางการเงิน 

28   ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
29   เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

30   มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้

31   การจดัประเภทรายการใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อนิเตอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2562 

 

1 ข้อมูลทั่วไป 

 

บริษทั สโตนเฮน้จ์ อินเตอร์ จาํกดั (มหาชน) (เดิมช่ือ บริษทั สโตนเฮน้จ ์อินเตอร์ จาํกดั) “บริษทั”  เป็นนิติบุคคล 

ท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย  และมีท่ีอยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขท่ี 163 ซอยโชคชยัร่วมมิตร (รัชดา 19) แขวงดินแดง  

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

 

ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ผูถื้อหุน้มีมติใหเ้ปล่ียนช่ือบริษทัจาก 

“บริษทั สโตนเฮน้จ ์อินเตอร์ จาํกดั” เป็น “บริษทั สโตนเฮน้จ์ อินเตอร์ จาํกดั (มหาชน)” โดยบริษทัไดจ้ดทะเบียน

การเปล่ียนช่ือบริษทักบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2561 

 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือเดือนธนัวาคม 2561 

 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ในระหวา่งปีไดแ้ก่ บริษทั ยนิูเวนเจอร์ แคปปิตอล จาํกดั (ถือหุน้ร้อยละ 26) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลจดัตั้ง

ข้ึนในประเทศไทย นายสมเกียรติ ศิลวฒันาวงศ ์(ถือหุน้ร้อยละ 15) นายไพรัช เลา้ประเสริฐ (ถือหุน้ร้อยละ 11) และ

นายสมจิตร เป่ียมเปรมสุข (ถือหุน้ร้อยละ 11) 

 

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการบริหารงานและควบคุมงานก่อสร้าง กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบั 

ท่ีปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง  บริการดา้นการออกแบบงานสถาปัตยกรรม และงานวิศวกรรม 

 

รายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 9 
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02 เกณฑ์การจดัทํางบการเงนิ  

 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

 

งบการเงินน้ีจัดทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดย 

สภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง   

 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่รอบ

ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1   มกราคม 2561 การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออก

และปรับปรุงใหม่นั้ น มีผลให้เ กิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัทในบางเ ร่ือง  ทั้ ง น้ี  

การเปล่ียนแปลงดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงิน 

 

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้ สภาวิชาชีพบัญชีไดอ้อกและ

ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัในปัจจุบนัและกลุ่มบริษทัไม่ไดใ้ช้มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินดงักล่าวในการจดัทาํงบการเงินก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออก

และปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 30 

 

(ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า 

 

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการดงัต่อไปน้ี 

 

รายการ เกณฑ์การวัดมลูค่า 

หน้ีสินผลประโยชนท่ี์กาํหนดไว ้ มลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตามผลประโยชนท่ี์

กาํหนดไวซ่ึ้งไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 (ฐ) 

 

(ค) สกลุเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานและนาํเสนองบการเงิน 

 

งบการเงินน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั  
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(ง) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 

 

ในการจดัทาํงบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชวิ้จารณญาณ การประมาณ

และขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั 

สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้

 

ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างต่อเน่ือง การปรับประมาณการ 

ทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 

 

ขอ้มลูเก่ียวกบัขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการท่ีสาํคญัซ่ึงมีความเส่ียงอย่างมีนยัสาํคญัท่ีเป็นเหตุ

ให้ตอ้งมีการปรับปรุงมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภายในปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึง

ประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 

 

หมายเหตุขอ้ 3 (ณ) การรับรู้รายไดต้ามสญัญาบริการ 

หมายเหตุขอ้ 3 (ฐ) และ 17 การวดัมูลค่าภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีกําหนดไว ้ 

เก่ียวกบัขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั 

 

การวัดมลูค่ายติุธรรม 

 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทัหลายขอ้กาํหนดใหมี้การวดัมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 

 

กลุ่มบริษทักาํหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกบัการวดัมลูค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่มผูป้ระเมิน

มูลค่าซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีมีนยัสาํคญั รวมถึงการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบั 3 และ

รายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน  

 

กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวดัมูลค่าท่ีมีนัยสําคัญอย่าง

สมํ่าเสมอ หากมีการใช้ขอ้มูลจากบุคคลท่ีสามเพ่ือวดัมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตั้ งราคา  

กลุ่มผูป้ระเมินได้ประเมินหลักฐานท่ีได้มาจากบุคคลท่ีสามท่ีสนับสนุนข้อสรุปเก่ียวกับการวดัมูลค่ารวมถึง 

การจดัลาํดบัชั้นของมลูค่ายติุธรรมวา่เป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม  
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ประเดน็ปัญหาของการวดัมลูค่าท่ีมีนยัสาํคญัจะถกูรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทั 

 

เม่ือวดัมลูค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้หม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได้

มลูค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถกูจดัประเภทในแต่ละลาํดบัชั้นของมลูค่ายติุธรรมตามขอ้มลูท่ีใชใ้นการประเมินมลูค่า ดงัน้ี  

 

• ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน

อยา่งเดียวกนั 

• ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ไดม้าจากราคา) สาํหรับ

สินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

• ขอ้มูลระดบั 3  เป็นขอ้มูลสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได ้(ขอ้มูลท่ีไม่

สามารถสงัเกตได)้ 

 

หากขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ี

แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามลาํดบัชั้นของมูลค่า

ยติุธรรมของขอ้มลูท่ีอยูใ่นระดบัตํ่าสุดท่ีมีนยัสาํคญัสาํหรับการวดัมลูค่ายติุธรรมโดยรวม 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหวา่งลาํดบัชั้นของมลูค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนข้ึน  

 

ขอ้มลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัขอ้สมมติท่ีใชใ้นการวดัมลูค่ายติุธรรม อยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดงัต่อไปน้ี  

 

หมายเหตุขอ้ 10 อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 

หมายเหตุขอ้ 27 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 

3 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

 

นโยบายการบญัชีท่ีนาํเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสมํ่าเสมอสาํหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 

 

(ก) เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงินรวม 

 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”)  
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การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน  

 

การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนับนัทึกบญัชีโดยใชวิ้ธีเสมือนว่าเป็นวิธีการรวมส่วนไดเ้สีย โดยวิธีการ

ดงักล่าวผูซ้ื้อตอ้งรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของธุรกิจท่ีถูกซ้ือดว้ยมูลค่าตามบญัชีของธุรกิจดงักล่าวตามงบการเงิน

รวมของบริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด ณ วนัท่ีเกิดรายการ ส่วนต่างระหว่างมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของธุรกิจท่ีถูกนาํมา

รวมดงักล่าวกบัค่าตอบแทนท่ีจ่ายรับรู้เป็นส่วนเกินหรือส่วนขาดจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัใน

ส่วนของผูถื้อหุน้ รายการส่วนเกินหรือส่วนขาดจะถูกโอนไปยงักาํไรสะสมเม่ือมีการขายเงินลงทุนในธุรกิจท่ีซ้ือ

ดงักล่าวไป  

 

ผลการดาํเนินงานของธุรกิจท่ีถูกซ้ือจะรวมอยู่ในงบการเงินรวมของผูซ้ื้อนับตั้ งแต่วนัท่ีตน้งวดของงบการเงิน

เปรียบเทียบหรือวนัท่ีธุรกิจเหล่านั้นอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัแลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า จนถึงวนัท่ีการ

ควบคุมส้ินสุด 

 

บริษัทย่อย 

 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิใน

ผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้าํนาจเหนือกิจการนั้นทาํใหเ้กิด 

ผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม นบัแต่

วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง  

 

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 

 

ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ กลุ่มบริษทัวดัมลูค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า

จากผูถ้กูซ้ือ 

 

การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยของกลุ่มบริษทัท่ีไม่ทาํใหก้ลุ่มบริษทัสูญเสียอาํนาจการควบคุมจะบนัทึก

บญัชีโดยถือเป็นรายการในส่วนของเจา้ของ  
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การสูญเสียการควบคุม 

 

เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัย่อยนั้นออก 

รวมถึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัย่อยนั้น กาํไร

หรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  ส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อย

เดิมท่ียงัคงเหลืออยูใ่หว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม 

 

 การตัดรายการในงบการเงินรวม 

 

ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้ หรือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมา

จากรายการระหวา่งกิจการในกลุ่ม ถกูตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม  

 

(ข) เงินตราต่างประเทศ  

 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั 

โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

 

สินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ใน 

การดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น   

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑ์ราคา

ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่า ใหรั้บรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น 

 

(ค) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภท 

เผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง  
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(ง) ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอื่น 

 

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 

 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการชาํระหน้ีใน

อนาคตของลกูคา้  ลกูหน้ีจะถกูตดัจาํหน่ายบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 

 

(จ) มลูค่างานระหว่างทําตามสัญญา 

 

งานตามสัญญาท่ียงัไม่เรียกเก็บแสดงถึงมูลค่างานระหว่างทาํท่ียงัไม่เรียกเก็บซ่ึงคาดว่าจะเก็บไดจ้ากลูกคา้สาํหรับ

สญัญาท่ีมีอยู ่ณ วนันั้น มลูค่างานระหวา่งทาํตามสัญญาท่ียงัไม่เรียกเก็บวดัมูลค่าดว้ยตน้ทุนงานตามสัญญาท่ีเกิดข้ึน

บวกกาํไรท่ีรับรู้ (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (ณ)) หกัดว้ยจาํนวนท่ีไดเ้รียกเก็บจากลูกคา้และขาดทุนท่ีรับรู้ 

ตน้ทุนงานตามสัญญารวมค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบังานตามสัญญาทั้งหมดและการปันส่วนตน้ทุนคงท่ีและ

ตน้ทุนผนัแปรซ่ึงเกิดข้ึนตามสญัญาของกลุ่มบริษทั โดยข้ึนอยูก่บัความสามารถในการดาํเนินงานตามปกติ 

 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการท่ีรับรู้แลว้แต่ยงัไม่ถึงกาํหนดเรียกชาํระตามสัญญาแสดงไวเ้ป็น “มูลค่างานระหว่างทาํตาม

สัญญาท่ียงัไม่เรียกเก็บจากลูกคา้” ภายใตสิ้นทรัพยห์มุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน ส่วนสัญญาท่ีมีการเรียกเก็บ

เงินจากลูกคา้มากกว่ารายไดท่ี้รับรู้แลว้จะแสดงเป็น “จาํนวนท่ีเรียกเก็บจากลูกคา้สูงกว่ามูลค่างานระหว่างทาํตาม

สญัญา” ภายใตห้น้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 
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(ฉ) เงินลงทุน 

 

เงินลงทุนในบริษัทบริษัทย่อย 

 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทับนัทึกบญัชีโดยใชวิ้ธีราคาทุน  

 

การจาํหน่ายเงินลงทุน 

 

เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชี จะถูกบนัทึกในกาํไรหรือ

ขาดทุน 

 

ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัจาํหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู่ การคาํนวณตน้ทุนสาํหรับเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายไปและ

เงินลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท่ั้งหมด 

 

(ช) อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนไดแ้ก่อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพ่ือหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่าหรือจากมูลค่าท่ี

เพ่ิมข้ึนหรือทั้งสองอย่าง ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือให้บริการ

หรือใชใ้นการบริหารงาน 

 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนวดัมลูค่าดว้ยราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า   

 

ตน้ทุนรวมค่าใชจ่้ายทางตรงเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน  

 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนประเภทท่ีดิน 
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(ซ) อาคารและอปุกรณ์  

 

การรับรู้และการวัดมลูค่า 

 

สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัท 

 

อาคารและอุปกรณ์วดัมลูค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ

ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์

เพ่ือใหสิ้นทรัพยน์ั้นอยูใ่นสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะ

สถานท่ีตั้งของสินทรัพย ์สําหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ซ่ึงไม่สามารถทาํงานไดโ้ดยปราศจาก

ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์นั้นใหถื้อวา่ ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์ 

 

ส่วนประกอบของรายการอาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ

ส่วนประกอบท่ีมีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั  

 

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่าย

กบัมลูค่าตามบญัชีของอาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

  

 สินทรัพย์ท่ีเช่า 

 

การเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้นๆ ให ้

จดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน  ส่วนอุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยทาํสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่า

ยติุธรรมหรือมลูค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าแลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า หกัดว้ยค่าเส่ือม

ราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  ค่าเช่าท่ีชาํระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงิน และส่วนท่ีจะหัก

จากหน้ีตามสัญญา เพ่ือทาํใหอ้ตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีสําหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน ค่าใชจ่้ายทาง

การเงินจะบนัทึกโดยตรงในกาํไรหรือขาดทุน 
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ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 

 

ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการอาคารและอุปกรณ์ 

ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถ

วดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ  ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี 

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบาํรุงอาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

 

ค่าเส่ือมราคา 

 

ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์

หรือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมลูค่าคงเหลือของสินทรัพย ์

 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกาํไรหรือขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายุการใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดง

ไดด้งัน้ี 

 

อาคารชุด 10 ปี 

ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 5 และ 10 ปี 

อุปกรณ์ 5 ปี 

เคร่ืองใชส้าํนกังาน 3 และ 5 ปี 

ยานพาหนะ 5 ปี 

 

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรัพย ์และมลูค่าคงเหลือ ถกูทบทวนอยา่งนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบ

ปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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(ฌ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายกุารใชง้านจาํกดั วดัมลูค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและ

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 
 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต  โดยรวมเป็น

สินทรัพยท่ี์สามารถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้งนั้น  ค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเกิดข้ึนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

 

ค่าตัดจาํหน่าย  
 

ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจาํนวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมลูค่าคงเหลือ 

 

ค่าตัดจาํหน่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์นั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย ์

ไม่มีตวัตน โดยเร่ิมตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใหป้ระโยชน ์ 

 

ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชนส์าํหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งัน้ี 
 

 ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 5 ปี 

 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวา่งติดตั้ง 

 

วิธีการตดัจาํหน่าย ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน ์และมูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี

และปรับปรุงตามความเหมาะสม  

 

(ญ) การด้อยค่า 

 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่  

ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะทาํการประมาณมลูค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน   

 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่มลูค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึก

ในกาํไรหรือขาดทุน 
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การคาํนวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 

 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้อง

สินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนึง

ภาษีเงินไดเ้พ่ือใหส้ะทอ้นมลูค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ 

สาํหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน

รวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 

 

การกลบัรายการด้อยค่า 

 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัท่ี 

ท่ีออกรายงานวา่มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลง

ประมาณการท่ีใชใ้นการคาํนวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ี

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย เสมือนหน่ึง 

ไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 

 

(ฎ) หน้ีสินที่มีภาระดอกเบ้ีย 

 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกในมลูค่ายติุธรรมหกัค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการเกิดหน้ีสิน ภายหลงัจากการบนัทึก

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหน้ีเร่ิมแรกและยอดหน้ี 

เม่ือครบกาํหนดไถ่ถอน จะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายกุารกูย้ืมโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 

(ฏ) เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น 

 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 

 

(ฐ) ผลประโยชน์ของพนักงาน   

 

โครงการสมทบเงิน 

 

ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกาํไรหรือขาดทุนในรอบ

ระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้าํงานใหก้บักิจการ 
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โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้ 

 

ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชนท่ี์กาํหนดไวถู้กคาํนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจาก

การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการทาํงานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ ผลประโยชน์

ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพ่ือใหเ้ป็นมลูค่าปัจจุบนั 

 

การคาํนวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวน้ั้นจดัทาํโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บ

อนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้

 

ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวสุ้ทธิ กาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที กลุ่มบริษทักาํหนดดอกเบ้ียจ่ายของ

หน้ีสินผลประโยชนท่ี์กาํหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีใชว้ดัมลูค่าภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ตน้ปี 

โดยคาํนึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและ 

การจ่ายชาํระผลประโยชน ์ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการใน

กาํไรหรือขาดทุน 

 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน ์

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ กาํไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน

ทนัที กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรและขาดทุนจากการจ่ายชาํระผลประโยชนพ์นกังานเม่ือเกิดข้ึน 

 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนักงานทาํงานให ้ หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะ 

จ่ายชาํระ หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจาก 

การท่ีพนกังานไดท้าํงานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
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(ฑ) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์   

 

มลูค่ายติุธรรมของสิทธิซ้ือหุน้ ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิแก่พนกังาน (ชาํระดว้ยตราสารทุน) รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพร้อม ๆ ไปกบั

การเพ่ิมข้ึนในส่วนของผูถื้อหุน้ ตลอดระยะเวลาท่ีพนกังานสามารถเขา้ใชสิ้ทธิไดอ้ย่างไม่มีเง่ือนไข  จาํนวนท่ีรับรู้

เป็นค่าใชจ่้ายจะถูกปรับปรุงเพ่ือให้สะทอ้นถึงจาํนวนสิทธิซ้ือหุ้นท่ีแทจ้ริงซ่ึงเขา้เง่ือนไขการให้บริการท่ีเก่ียวขอ้ง

และเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขเร่ืองตลาดทุน ซ่ึงเป็นจาํนวนท่ีเดิมเคยรับรู้ตามจาํนวนสิทธิซ้ือหุ้นท่ีเขา้

เง่ือนไขการให้บริการท่ีเก่ียวข้องและเง่ือนไขการได้รับสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขเร่ืองตลาดทุน ณ วนัท่ีไดรั้บสิทธิ  

สาํหรับเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขการบริการหรือผลงาน มูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุน้ ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ

จะถูกวดัค่าเพ่ือให้สะท้อนถึงเง่ือนไขนั้นและไม่มีการปรับปรุงสําหรับผลต่างระหว่างจํานวนท่ีคาดไว้กับ 

ผลท่ีเกิดข้ึนจริง  

 

(ฒ) ประมาณการหน้ีสิน 

 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัจากการอนุมานท่ีเกิดข้ึน

ในปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงสามารถประมาณจาํนวนของภาระผกูพนัไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ และมี

ความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพ่ือชาํระภาระผกูพนัดงักล่าว ประมาณการ

หน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงถึงภาษี

เงินได ้เพ่ือให้สะทอ้นจาํนวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน 

ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 

 

(ณ) รายได้ 

 

รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม และแสดงในจาํนวนสุทธิจากส่วนลดการคา้ 

 

รายได้ค่าบริการตามสัญญา 

 

รายได้ตามสัญญาประกอบด้วยจํานวนเม่ือเร่ิมแรกตามท่ีตกลงไว้ในสัญญาบวกจํานวนท่ีเก่ียวข้องกับการ

เปล่ียนแปลงสัญญาอนัเกิดจากการขยายเวลาทาํงาน หรือการดดัแปลงงานเม่ือสามารถประมาณผลของงานตาม

สญัญาไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ รายไดแ้ละตน้ทุนการใหบ้ริการจะถกูรับรู้กาํไรหรือขาดทุนตามสดัส่วนของขั้นความสาํเร็จ

ของงาน 
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ขั้นความสําเร็จของงานประมาณโดยอา้งอิงกบัอตัราส่วนของตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

กบัประมาณการตน้ทุนทั้งส้ินเม่ือส้ินสุดสญัญา เม่ือไม่สามารถประมาณผลของงานบริการไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ รายได้

ตามสญัญาบริการจะถกูรับรู้ไดไ้ม่เกินกวา่ตน้ทุนการใหบ้ริการท่ีเกิดข้ึนและมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีจะไดรั้บ

ตน้ทุนนั้นคืน ผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากงานรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที  

 

รายได้ค่าเช่า 

 

รายไดค่้าเช่ารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า  

 

เงินปันผลรับ 

 

เงินปันผลรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัสิทธิไดรั้บเงินปันผล    

 

ดอกเบีย้รับและรายได้อ่ืน 

 

 ดอกเบ้ียรับและรายไดอ่ื้นบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง  

 

(ด) ต้นทุนทางการเงิน 

 

ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ยดอกเบ้ียจ่ายและค่าใช้จ่ายในทาํนองเดียวกนั บนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในงวด 

ท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน ตน้ทุนทางการเงินท่ีเกิดจากตามสญัญาเช่าการเงิน บนัทึกโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 

(ต) สัญญาเช่าดําเนินงาน 

 

รายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า  

 

ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนตอ้งนาํมารวมคาํนวณจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสญัญาเช่า เม่ือไดรั้บ

การยืนยนัการปรับค่าเช่า 
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(ถ) ภาษเีงินได้ 

 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้อง

งวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีรับรู้โดยตรง

ในส่วนของผูถื้อหุน้หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดวา่จะจ่ายชาํระหรือไดรั้บชาํระ โดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุนประจาํปี

ท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุง 

ทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ 

 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์

และหน้ีสินและจํานวนท่ีใช้เพ่ือความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจาก 

ผลแตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ี  การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก  การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็น

รายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ี

เก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยหากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้   

 

การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่ม

บริษทัคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายชําระหน้ีสินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วนัท่ีส้ินรอบ

ระยะเวลาท่ีรายงาน 

 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดย

ใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน 

 

ในการกําหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริษทัต้องคาํนึงถึง

ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจทาํให้จาํนวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้ง

ชาํระ กลุ่มบริษทัเช่ือว่าไดต้ั้ งภาษีเงินไดค้้างจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินได้ท่ีจะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการ

ประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินน้ี

อยู่บนพ้ืนฐานการประมาณการและขอ้สมมติ และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต 

ขอ้มูลใหม่ๆ อาจจะทาํใหก้ลุ่มบริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู ่

การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม

กฎหมายท่ีจะนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหน้ีสินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและ 

ภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสาํหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั 

สําหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้ งใจจะจ่ายชําระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 

ดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั  

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากาํไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะมี

จาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าวกาํไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตตอ้งพิจารณาถึง 

การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้น กาํไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตหลงัปรับปรุงการกลบัรายการ 

ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีพิจารณาจากแผนธุรกิจของแต่ละบริษทัย่อยในกลุ่มบริษทัแลว้อาจมีจาํนวนไม่เพียงพอท่ีจะ

บนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดท้ั้งจาํนวน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะ

ถกูปรับลดลงเท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถกูใชจ้ริง  

 

(ท) กาํไรต่อหุ้น 

 

กลุ่มบริษทัแสดงกาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานสําหรับหุ้นสามญั กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรของ 

ผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกจาํหน่ายระหวา่งปี 

 

(ธ) รายงานทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 

ผลการดาํเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด 

ด้านการดําเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานดาํเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีได้รับ 

การปันส่วนอยา่งสมเหตุสมผล รายการท่ีไม่สามารถปันส่วนไดส่้วนใหญ่เป็นรายการค่าใชจ่้ายสาํนกังานใหญ่ 

 

4 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั   

 

เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หาก

กลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีนยัสาํคญัต่อบุคคลหรือ

กิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักัน โดยท่ีกลุ่มบริษทัอยู่ภายใตก้ารควบคุม

เดียวกนัหรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีนยัสาํคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวขอ้งน้ีอาจเป็นรายบุคคล

หรือเป็นกิจการ 



บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อนิเตอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทับริษทัย่อยไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 9 สําหรับความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริหารสําคญัและ

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี 

 

ช่ือกจิการ ประเทศที่จดัตั้ง 

/สัญชาติ 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั ยนิูเวนเจอร์ แคปปิตอล จาํกดั ไทย เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ (ร้อยละ 26) และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั สโตนเฮน้จ ์นอร์ท จาํกดั ไทย เป็นกิจการท่ีมีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 

บริษทั สโตนเฮน้จ ์นอร์ทอีสท ์จาํกดั ไทย เป็นกิจการท่ีมีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 

บริษทั สโตนเฮน้จ ์โฮลดิงส์ จาํกดั ไทย เป็นกิจการท่ีมีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เอส.เอ.ออโต ้จาํกดั ไทย เป็นกิจการท่ีมีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 

บริษทั โกดงั 19 จาํกดั ไทย เป็นกิจการท่ีมีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 

บริษทั สาํนกังาน อินทิเกรท ดีไซน์ จาํกดั ไทย เป็นกิจการท่ีมีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 

บริษทั แกรนด ์ยนิูต้ี ดิเวลลอ็ปเมนท ์จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั แอล อาร์ เค ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั วนัแบงคอ็ก จาํกดั  

   (เดิมช่ือ บริษทั เกษมทรัพยว์ฒัน จาํกดั) 

ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทัใหญ่ 

   ของบริษทั ยนิูเวนเจอร์ แคปปิตอล จาํกดั 

บริษทั เกษมทรัพยสิ์ริ จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทัใหญ่ 

   ของบริษทั ยนิูเวนเจอร์ แคปปิตอล จาํกดั 

บริษทั ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทัใหญ่ 

   ของบริษทั ยนิูเวนเจอร์ แคปปิตอล จาํกดั 

มูลนิธิสิริวฒันภกัดี ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทัใหญ่ 

   ของบริษทั ยนิูเวนเจอร์ แคปปิตอล จาํกดั 

บริษทั เอเอสเอม็ แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทัใหญ่ 

   ของบริษทั ยนิูเวนเจอร์ แคปปิตอล จาํกดั 

บริษทั ที.ซี.ซี.เทคโนโลย ีจาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทัใหญ่ 

   ของบริษทั ยนิูเวนเจอร์ แคปปิตอล จาํกดั 

บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี โฮลด้ิงส์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทัใหญ่ 

ของบริษทั ยนิูเวนเจอร์ แคปปิตอล จาํกดั 

บริษทั อาคเนยป์ระกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน) ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทัใหญ่ 

   ของบริษทั ยนิูเวนเจอร์ แคปปิตอล จาํกดั 

บริษทั อาคเนยป์ระกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทัใหญ่ 

   ของบริษทั ยนิูเวนเจอร์ แคปปิตอล จาํกดั 

   

https://smelink.net/company/integrated-design-office-co-ltd.html


บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อนิเตอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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ช่ือกจิการ ประเทศที่จดัตั้ง 

/สัญชาต ิ

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั อาคเนยแ์คปปิตอล จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทัใหญ่ 

   ของบริษทั ยนิูเวนเจอร์ แคปปิตอล จาํกดั 

บริษทั บางกอกอาร์ตเบียนนาเล่  

    แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทัใหญ่ 

   ของบริษทั ยนิูเวนเจอร์ แคปปิตอล จาํกดั 

บริษทั อินเตอร์ โฮเรกา้ จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

บริษทั วนั แบงคอ็ก โฮลด้ิงส์ จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

บริษทั เดอะสตรีท รีเทล ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

บริษทั อาร์.ดี. พฒันา จาํกดั ไทย มีผูถื้อหุน้ในบริษทัใหญ่ลาํดบัสูงสุดเป็นญาติกบัผูถื้อหุน้ใน 

   บริษทัใหญ่ลาํดบัสูงสุดของบริษทั ยนิูเวนเจอร์ แคปปิตอล จาํกดั 

บริษทั ฐานนิรันดร์ จาํกดั ไทย มีผูถื้อหุน้ในบริษทัใหญ่ลาํดบัสูงสุดเป็นญาติกบัผูถื้อหุน้ใน 

   บริษทัใหญ่ลาํดบัสูงสุดของบริษทั ยนิูเวนเจอร์ แคปปิตอล จาํกดั 

บริษทั เชาวเ์อน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั ไทย มีผูถื้อหุน้ในบริษทัใหญ่ลาํดบัสูงสุดเป็นญาติกบัผูถื้อหุน้ใน 

   บริษทัใหญ่ลาํดบัสูงสุดของบริษทั ยนิูเวนเจอร์ แคปปิตอล จาํกดั 

บริษทั ตลาดต่อยอด เออีซี จาํกดั ไทย มีผูถื้อหุน้ในบริษทัใหญ่ลาํดบัสูงสุดเป็นญาติกบัผูถื้อหุน้ใน 

   บริษทัใหญ่ลาํดบัสูงสุดของบริษทั ยนิูเวนเจอร์ แคปปิตอล จาํกดั 

บริษทั อนัดามนั รีสอร์ท แอสเสท จาํกดั  

   (เดิมช่ือบริษทั บนัยนัทรี กระบ่ี รีสอร์ท 

แอนด ์สปา จาํกดั) 

ไทย มีผูถื้อหุน้ในบริษทัใหญ่ลาํดบัสูงสุดเป็นญาติกบัผูถื้อหุน้ใน 

   บริษทัใหญ่ลาํดบัสูงสุดของบริษทั ยนิูเวนเจอร์ แคปปิตอล จาํกดั 

บริษทั ทีซีซีซีแอล อนัดามนั รีสอร์ท จาํกดั  

 

ไทย มีผูถื้อหุน้ในบริษทัใหญ่ลาํดบัสูงสุดเป็นญาติกบัผูถื้อหุน้ใน 

   บริษทัใหญ่ลาํดบัสูงสุดของบริษทั ยนิูเวนเจอร์ แคปปิตอล จาํกดั 

บริษทั ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเมน้ท ์

จาํกดั  

ไทย มีผูถื้อหุน้ในบริษทัใหญ่ลาํดบัสูงสุดเป็นญาติกบัผูถื้อหุน้ใน 

   บริษทัใหญ่ลาํดบัสูงสุดของบริษทั ยนิูเวนเจอร์ แคปปิตอล จาํกดั 

ผูบ้ริหารสาํคญั ไทย บุคคลท่ีมีอาํนาจและความรับผิดชอบการวางแผน สัง่การและ 

   ควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 

   ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษทั (ไม่วา่จะทาํหนา้ท่ี 

   ในระดบับริหารหรือไม่) 
 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รายการ  นโยบายการกาํหนดราคา   

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ  ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
รายไดค่้าเช่าและรายไดอ่ื้น  ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา 



บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อนิเตอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 

 

37 

รายการ  นโยบายการกาํหนดราคา   

ดอกเบ้ียรับ  อตัราท่ีตกลงร่วมกนั 

เงินปันผลรับ  ตามท่ีประกาศจ่าย 

ซ้ืออุปกรณ์  ราคาตามบญัชีบวกส่วนเพ่ิม 

ตน้ทุนผูรั้บเหมาช่วง  ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา 

ค่าท่ีปรึกษา  ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน  ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา / ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

ดอกเบ้ียจ่าย  อตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
 

รายการท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

บริษทัย่อย        

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ -  -  6,764  4,651 

ตน้ทุนผูรั้บเหมาช่วง -  -  7,877  10,678 

รายไดค่้าเช่า -  -  1,589  1,589 

ดอกเบ้ียรับ -  -  531  318 

เงินปันผลรับ -  -  29,999  16,999 

รายไดอ่ื้น -  -  3,384  2,780 

ซ้ืออุปกรณ์ -  -  -  1,037 

ค่าท่ีปรึกษา -  -  1,680  1,680 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน -  -  -  101 

        

กจิการอืน่ที่เกีย่วข้องกนั        

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 215,029  105,400  205,429  86,543 

ซ้ืออุปกรณ์ -  451  -  319 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 6,087  2,718  5,251  2,481 

ดอกเบ้ียจ่าย 39  50  39  50 
 

 

 

       



บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อนิเตอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

ผู้บริหารสําคัญ        

รายไดอ่ื้น 2,732  2,163  2,732  1,685 
        

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั        

  ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 49,050  39,429  34,339  26,686 

  ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 1,208  670  869  411 

  รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ 50,258  40,099  35,208  27,097 

 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

ลกูหน้ีการค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั        

บริษทัยอ่ย -  -  3,754  2,020 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 26,853  9,507  25,038  7,544 

รวม 26,853  9,507  28,792  9,564 

        

ลกูหน้ีอื่น - บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั        

บริษทัยอ่ย -  -  2,058  426 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 615  1,241  527  1,104 

ผูบ้ริหารสาํคญั 2,732  1,685  2,732  1,685 

รวม 3,347  2,926  5,317  3,215 
        

มลูค่างานระหว่างทําตามสัญญาที่ยงัไม่เรียก 

   เกบ็จากลกูค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั 
       

บริษทัยอ่ย -  -  1,112  1,839 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 30,014  16,174  28,506  11,373 

รวม 30,014  16,174  29,618  13,212 
 



บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อนิเตอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 
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เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการ อตัราดอกเบีย้ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  

   ที่เกีย่วข้องกนั 2561  2560 2561  2560  2561  2560 

 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย 1.50  3.10 -  -  41,000  17,000 

รวม    -  -  41,000  17,000 

 

  รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 

เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

บริษทัย่อย        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  -  -  17,000  - 

เพ่ิมข้ึน -  -  24,000  17,000 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม -  -  41,000  17,000 

        

รวมเงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  -  -  17,000  - 

เพ่ิมข้ึน -  -  24,000  17,000 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม -  -  41,000  17,000 

 

เจ้าหน้ีการค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั        

บริษทัยอ่ย -  -  3,402  2,789 

รวม -  -  3,402  2,789 

        

เจ้าหน้ีอื่น - บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั        

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,154   102  2,096   67 

ผูบ้ริหารสาํคญั 834  101   819  94 

รวม 2,988   203   2,915   161 

        



บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อนิเตอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

จาํนวนที่เรียกเกบ็จากลกูค้าสูงกว่ามลูค่างาน 

   ระหว่างทําตามสัญญา - กจิการที่เกีย่วข้องกนั 

       

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,710   1,395  7,710   1,395 

รวม 7,710   1,395  7,710   1,395 

        

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - กจิการ 

   ที่เกีย่วข้องกนั 
       

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 827  1,107  827  1,107 

รวม 827  1,107  827  1,107 
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี  

 

เงินกู้ยมืระยะส้ันจาก 

   บุคคลที่เกีย่วข้องกนั 

อตัราดอกเบีย้ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  

    2561  2560 2561  2560  2561  2560 

 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

เงินกู้ยมืระยะส้ัน           

ผูบ้ริหารสาํคญั -  - -  -  -  - 

รวม    -  -  -  - 



บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อนิเตอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 
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เงินกู้ยมืจากบุคคลที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

ผู้บริหารสําคัญ        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  -  3,497  -  - 

ลดลง -  (3,497)  -  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม -  -  -  - 

 

สัญญาสําคัญที่ทํากบักิจการที่เกีย่วข้องกนั   

 

สัญญาบริการ  

 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสญัญาบริการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัหลายฉบบั ภายใตส้ัญญาดงักล่าวบริษทัและบริษทัย่อย

จะให้บริการเก่ียวกบัท่ีปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง  บริการดา้นการออกแบบงานสถาปัตยกรรม และ 

งานวิศวกรรม ในการน้ีบริษทัและบริษทัยอ่ยจะไดรั้บค่าบริการตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

 

สัญญาว่าจ้างผู้ รับเหมาช่วง 

 

บริษทัมีสัญญาว่าจา้งผูรั้บเหมาช่วงหลายฉบบักบับริษทั สโตนเฮน้จ ์จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ภายใตส้ัญญาดงักล่าว

บริษัทย่อยจะให้บริการเก่ียวกับท่ีปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง  บริการด้านการออกแบบ 

งานสถาปัตยกรรม และงานวิศวกรรมแก่บริษทั ในการน้ีบริษทัมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าบริการตามอตัราท่ีระบุ

ไวใ้นสญัญา 

 

สัญญาที่ปรึกษา  

 

เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2561 บริษทัไดท้าํสัญญาท่ีปรึกษากบับริษทั สโตนเฮน้จ ์จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยภายใตส้ัญญา

ดงักล่าว บริษทัย่อยจะให้บริการเก่ียวกบัการใหค้าํปรึกษาดา้นการออกแบบงานสถาปัตยกรรม และงานวิศวกรรม

และงานควบคุมงานก่อสร้างแก่บริษทั ในการน้ีบริษทัมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าบริการตามอตัราท่ีกาํหนดไวใ้น

สญัญา สญัญาน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 

สัญญาบริการอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ 



บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อนิเตอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 
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บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสญัญารับบริการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หลายฉบบักบับริษทั ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จาํกดั ซ่ึงเป็น

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั สญัญามีกาํหนดระยะเวลา 3 ปี และจะครบกาํหนดในระหว่างปี 2563 ถึงปี 2564 โดยบริษทัและ

บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าบริการตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

 

 

 

 

สัญญาเช่ายานพาหนะ 

 

บริษทัมีสญัญาเช่ารถยนตฉ์บบัหน่ึงกบับริษทั อาคเนยแ์คปปิตอล จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั สัญญามีกาํหนด

ระยะเวลา 5 ปี และจะครบกาํหนดในปี 2564 โดยบริษทัมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าตามอตัราท่ีระบุไวใ้น

สญัญา  

 

5 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

เงินสดในมือ 200  201  80  97 

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 4,100  1,805  4,081  1,580 

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 33,922  43,897  30,359  31,776 

เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง 35,682  10  35,672  - 

แคชเชียร์เช็ค 370,000  -  370,000  - 

รวม 443,904  45,913  440,192  33,453 

 

6 ลูกหนีก้ารค้า  

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 



บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อนิเตอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 
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  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 26,853      9,507  28,792  9,564 

บุคคลหรือกิจการอ่ืน ๆ  71,722  73,553  37,238  38,126 

รวม  98,575  83,060  66,030  47,690 

หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (4,160)  (3,218)  (1,382)  (440) 

สุทธิ  94,415  79,842  64,648  47,250 

         

หน้ีสูญ และ (กลบัรายการ)  

   หน้ีสงสยัจะสูญสาํหรับปี 

  

942 

  

(660) 
 

 

942 

  

(660) 



บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อนิเตอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 
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การวิเคราะห์อายขุองลกูหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

กจิการที่เกีย่วข้องกนั         

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ  23,733      8,479  24,209  9,036 

เกินวนัครบกาํหนดชาํระ :         

       นอ้ยกวา่ 3 เดือน  1,819  1,028  2,461  528 

        3 - 6 เดือน  1,201  -  2,122  - 

        6 - 12 เดือน  100  -  -     - 

  26,853      9,507  28,792  9,564 

         

บุคคลหรือกจิการอืน่ ๆ         

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ  28,447  24,361  16,417  12,093 

เกินวนัครบกาํหนดชาํระ :         

 นอ้ยกวา่ 3 เดือน  28,944  29,787  16,761  21,963 

        3 - 6 เดือน  4,702  10,716  1,652  1,663 

        6 - 12 เดือน  2,359  2,902  1,026  - 

        มากกวา่ 12 เดือน  7,270  5,787  1,382  2,407 

  71,722  73,553  37,238  38,126 

หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (4,160)  (3,218)  (1,382)  (440) 

  67,562  70,335  35,856  37,686 

         

สุทธิ  94,415  79,842  64,648  47,250 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลกูคา้ของกลุ่มบริษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 15 วนัถึง 30 วนั 

 



บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อนิเตอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 
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7 มูลค่างานระหว่างทําตามสัญญา 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

มลูค่างานระหว่างทําตามสัญญาที่ 

   ยงัไม่เรียกเกบ็จากลกูค้า 

      

ตน้ทุนงานตามสญัญาบวกกาํไร  627,738  473,718  380,843  309,397 

หัก จาํนวนท่ีเรียกเกบ็จากลกูคา้  (512,726)  (391,623)  (333,367)  (271,786) 

สุทธิ  115,012  82,095  47,476  37,611 
         

จาํนวนที่เรียกเกบ็จากลกูค้าสูงกว่า 

   มลูค่างานระหว่างทําตามสัญญา 

        

จาํนวนท่ีเรียกเกบ็จากลูกคา้  197,249  96,658  189,049  93,239 

หัก ตน้ทุนงานตามสญัญาบวกกาํไร  (169,549)  (89,590)  (162,162)  (86,428) 

สุทธิ  27,700  7,068  26,887  6,811 

 

8 เงนิให้กู้ยมืระยะส้ัน 

 

  อตัราดอกเบีย้ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 หมายเหต ุ 2561  2560 2561  2560  2561  2560 

  (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 1.50  3.10 -  -  41,000  17,000 

บุคคลอ่ืน ๆ  0, 12  0, 12 232  323  47  100 

รวม     232  323  41,047  17,100 

 

  

 

 

 

 



บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อนิเตอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 
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9 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561  2560 

 (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  24,249  24,249 

บริษทัยอ่ยเลิกกิจการ (2,283)  - 

กลบัรายการค่าเผื่อการดอ้ยค่า 2,283  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 24,249  24,249 

 

ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั สโตนเฮน้จ ์แอสเสท จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2559 

ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัเป็นเอกฉนัทใ์หบ้ริษทั สโตนเฮน้จ ์แอสเสท จาํกดั เลิกกิจการ บริษทั สโตนเฮน้จ ์แอสเสท จาํกดั

ไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2559 และการชาํระบญัชีไดเ้สร็จส้ินเม่ือวนัท่ี  

1 สิงหาคม 2561  

  
 



บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อนิเตอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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เงินลงทุนในบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสาํหรับแต่ละปี มีดงัน้ี 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 สดัส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน - สุทธิ  เงินปันผลรับ 

 2561  2560 2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 

 (ร้อยละ) (พันบาท) 

บริษทัย่อยทางตรง                       

บริษทั สโตนเฮน้จ ์จาํกดั 99.99  99.99 5,000  5,000  24,249  24,249  -  -  24,249  24,249  29,999  16,999 

                       

บริษทัย่อยทางอ้อม                       

บริษทั สโตนเฮน้จ ์แอสเสท จาํกดั                       

(และถือหุน้ผา่นทางบริษทั       

   สโตนเฮน้จ ์จาํกดั ร้อยละ 34.79) -  30.43 

 

- 

  

7,500 

 

- 

 

2,283 

 

- 

 

(2,283) 

  

- 

  

- 

  

- 

 

 

 

- 

รวม        24,249  26,532  -  (2,283)  24,249  24,249  29,999  16,999 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อนิเตอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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10 อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนประกอบดว้ยท่ีดินท่ีกิจการถือครองไวห้ลายแห่ง ซ่ึงปัจจุบนัยงัมิไดร้ะบุวตัถุประสงค์

ของการใชง้านในอนาคต 

 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนส่วนท่ีหน่ึงมีราคาทุน 18.28 ลา้นบาทและราคาตามบญัชี 16.08 ลา้นบาท ประเมิน

ราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยมีมูลค่ายุติธรรมจาํนวน 16.08 ลา้นบาท และส่วนท่ีสองมีราคาทุนและราคาตาม

บญัชี 4.58 ลา้นบาทประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยมีมลูค่ายติุธรรมจาํนวน 17.45 ลา้นบาท โดยพิจารณา

ราคาตลาดตามเกณฑข์องสินทรัพยท่ี์ใชง้านอยู่ในปัจจุบนั การวดัมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 

ถกูจดัลาํดบัชั้นการวดัมลูค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 2 จากเกณฑข์อ้มลูท่ีนาํมาใชใ้นเทคนิคการประเมินมลูค่ายติุธรรม 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัไดจ้ดจาํนองท่ีดินบางส่วนกบัสถาบนัการเงินในประเทศเพ่ือเป็นหลกัประกนัเงิน

กูย้ืมกบัสถาบนัการเงิน ซ่ึงต่อมาในวนัท่ี 12 กนัยายน 2561 บริษทัไดจ่้ายชาํระคืนเงินกูแ้ละไถ่ถอนหลกัประกนั

ดงักล่าวแลว้ (ดูหมายเหตุขอ้ 13) 

 



บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อนิเตอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 
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11 อาคารและอุปกรณ์ 

 งบการเงินรวม 

   ส่วนปรับปรุง    เคร่ืองใช ้     

 อาคารชุด  สิทธิการเช่า  อุปกรณ์  สาํนกังาน  ยานพาหนะ  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน            

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 1,581  12,869  1,188  9,170  30,207  55,015 

เพ่ิมข้ึน -  -  40  1,330  -  1,370 

จาํหน่าย  -    -  (848)  (4,143)  -  (4,991) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 1 มกราคม 2561 1,581  12,869  380  6,357  30,207  51,394 

เพ่ิมข้ึน -  32  -     1,390  -     1,422 

จาํหน่าย  -    -     -     (100)  -     (100) 

ณ วนัที่  31 ธันวาคม 2561 1,581  12,901  380  7,647  30,207  52,716 
            

ค่าเส่ือมราคา             

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 1,257  11,444  1,027  6,902  14,337  34,967 

เพ่ิมข้ึน 108  602  47  1,048  5,385  7,190 

จาํหน่าย  -    -  (822)  (4,037)  -  (4,859) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 1 มกราคม 2561 1,365  12,046  252  3,913  19,722  37,298 

เพ่ิมข้ึน 108  262  50  1,124  5,321  6,865 

จาํหน่าย  -    -     -     (13)  -     (13) 

ณ วนัที่  31 ธันวาคม 2561 1,473  12,308  302  5,024  25,043  44,150 
 



บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อนิเตอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 งบการเงินรวม 

   ส่วนปรับปรุง    เคร่ืองใช ้     

 อาคารชุด  สิทธิการเช่า  อุปกรณ์  สาํนกังาน  ยานพาหนะ  รวม 

 (พันบาท) 

มลูค่าสุทธิทางบัญชี            

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560            

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 324   1,425    161    2,268   1,441     5,619 

ภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน -  -  -  -  14,429   14,429  

 324   1,425    161    2,268   15,870  20,048 
            

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 1 มกราคม 2561            

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 216  823  128  2,444  962  4,573 

ภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน -  -  -  -  9,523  9,523 

 216  823  128  2,444  10,485  14,096 
            

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561            

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 108  593  78  2,623  548  3,950 

ภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน -  -     -  -  4,616  4,616 

 108  593  78  2,623  5,164  8,566 
 



บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อนิเตอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ส่วนปรับปรุง    เคร่ืองใช ้     

 สิทธิการเช่า  อุปกรณ์  สาํนกังาน  ยานพาหนะ  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน          

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 818  868  3,477  22,659  27,822 

เพ่ิมข้ึน 981  40  714  -  1,735 

จาํหน่าย -  (600)  (1,359)  -  (1,959) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 1 มกราคม 2561 1,799  308  2,832  22,659  27,598 

เพ่ิมข้ึน -     -  703  -  703 

จาํหน่าย -     -  (100)  -  (100) 

ณ วนัที่  31 ธันวาคม 2561 1,799  308  3,435  22,659  28,201 

          

ค่าเส่ือมราคา          

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 695  767  2,370  10,953  14,785 

เพ่ิมข้ึน 271  33  462  3,875  4,641 

จาํหน่าย -  (600)  (1,278)  -  (1,878) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 1 มกราคม 2561 966  200  1,554  14,828  17,548 

เพ่ิมข้ึน 196  40  529  3,812  4,577 

จาํหน่าย -  -  (13)  -  (13) 

ณ วนัที่  31 ธันวาคม 2561 1,162  240  2,070  18,640  22,112 
 



บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อนิเตอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ส่วนปรับปรุง    เคร่ืองใช ้     

 สิทธิการเช่า  อุปกรณ์  สาํนกังาน  ยานพาหนะ  รวม 

 (พันบาท) 

มลูค่าสุทธิทางบัญชี          

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560          

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั  123    101    1,107    970    2,301  

ภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน -  -  -  10,736  10,736 

  123    101    1,107   11,706  13,037 
          

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 1 มกราคม 2561          

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 833  108  1,278  633  2,852 

ภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน -  -  -  7,198  7,198 

 833  108  1,278  7,831  10,050 
          

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561          

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 637  68  1,365  360  2,430 

ภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน -  -  -  3,659  3,659 

 637  68  1,365  4,019  6,089 



บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อนิเตอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัและบริษทัก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคา

เตม็จาํนวนแลว้ แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีจาํนวน 6.5 ลา้นบาท และ 5.5 ลา้นบาทตามลาํดบั 

(2560: 6.3 ล้านบาท และ 5.3 ล้านบาทตามลาํดับ) 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษทัไดจ้ดจาํนองอาคารชุดกบัสถาบนัการเงินในประเทศเพ่ือเป็นหลกัประกนั

หนงัสือคํ้ าประกนักบัสถาบนัการเงิน ซ่ึงต่อมาในวนัท่ี 28 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษทัได้ไถ่ถอนหลกัประกัน

ดงักล่าวแลว้ (ดหูมายเหตุขอ้ 28)  

 

12 ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 

  

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 สินทรัพย์  หนีสิ้น 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

รวม 11,880  10,870  (67)  (937) 

การหกักลบรายการของภาษี  (67)  (937)  67  937 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชีสุทธิ  11,813  9,933  -  - 

 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 สินทรัพย์  หนีสิ้น 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

รวม 8,143  7,468  (67)  (937) 

การหกักลบรายการของภาษี  (67)  (937)  67  937 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชีสุทธิ 8,076  6,531  -  - 

 

 

 



บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อนิเตอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 งบการเงินรวม 

   บนัทึกเป็น(รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 ณ วนัท่ี 1 

มกราคม 2561  

กาํไรหรือ

ขาดทุน 

 กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน  

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        

ลกูหน้ีการคา้ 643  189  -  832 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 441  -  -  441 

จาํนวนท่ีเรียกเกบ็จากลูกคา้สูงกวา่ 

   มลูค่างานระหวา่งทาํตามสญัญา 

 

294 
 

 

(294) 
 

 

- 
 

 

- 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 458  759  -  1,217 

ประมาณการหน้ีสินสาํหรับ 

   ผลประโยชนพ์นกังาน 

 

9,034 
 

 

648 
 

 

(292) 
 

 

9,390 

รวม 10,870  1,302  (292)  11,880 

        

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        

มลูค่างานระหวา่งทาํตามสญัญาท่ี 

   ยงัไม่เรียกเกบ็จากลูกคา้ 

 

(937) 
 

 

870 
 

 
 
-  

 

(67) 

รวม (937)  870  -  (67) 

        

สุทธิ 9,933  2,172  (292)  11,813 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อนิเตอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 
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 งบการเงินรวม 

   บนัทึกเป็น(รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 ณ วนัท่ี 1 

มกราคม 2560  

กาํไรหรือ

ขาดทุน 

 กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน  

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        

ลกูหน้ีการคา้ 775                        (132)  -  643 

มลูค่างานระหวา่งทาํตามสญัญาท่ี 

   ยงัไม่เรียกเกบ็จากลูกคา้ 

 

105                                        
 

 

(105) 
 

 

- 
 

 

 - 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 441  -  -  441 

จาํนวนท่ีเรียกเกบ็จากลูกคา้สูงกวา่ 

   มลูค่างานระหวา่งทาํตามสญัญา 

 

1,470                                   
 

 

(1,176) 
 

 

- 
 

 

294 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน -  458  -  458 

ประมาณการหน้ีสินสาํหรับ 

   ผลประโยชนพ์นกังาน 

 

4,477                              
 

 

868 
 

 

3,689 
 

 

9,034 

รวม 7,268                                    (87)  3,689  10,870 

        

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        

มลูค่างานระหวา่งทาํตามสญัญาท่ี 

   ยงัไม่เรียกเกบ็จากลูกคา้ 

 

- 
 

 

(937) 
 

 

- 
 

 

(937) 

รวม -  (937)  -  (937) 

        

สุทธิ 7,268                                    (1,024)  3,689  9,933 

 
  



บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อนิเตอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   บนัทึกเป็น(รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 ณ วนัท่ี 1 

มกราคม 2561  

กาํไรหรือ

ขาดทุน 

 กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน  

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        

ลกูหน้ีการคา้ 88  188  -  276 

เงินลงทุนในบริษทัย่อย 457  (457)  -  - 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 441  -  -  441 

จาํนวนท่ีเรียกเกบ็จากลูกคา้สูงกวา่ 

   มลูค่างานระหวา่งทาํตามสญัญา 

 

294 
 

 

(294) 
 

 

- 
 

 

- 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 343  872  -  1,215 

ประมาณการหน้ีสินสาํหรับ 

   ผลประโยชนพ์นกังาน 

 

5,845 
 

 

506 
 

 

(140) 
 

 

6,211 

รวม 7,468  815  (140)  8,143 

        

หนีสิ้นภาษเีงินได้รอการตดับัญชี        

มลูค่างานระหวา่งทาํตามสญัญาท่ี 

   ยงัไม่เรียกเกบ็จากลูกคา้ 

 

(937) 
 

 

870 
 

 

- 
 

 

(67) 

รวม (937)  870  -  (67) 

        

สุทธิ 6,531  1,685  (140)  8,076 

 

  



บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อนิเตอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   บนัทึกเป็น(รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 ณ วนัท่ี 1 

มกราคม 2560  

กาํไรหรือ

ขาดทุน 

 กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน  

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        

ลกูหน้ีการคา้ 220  (132)  -  88 

มลูค่างานระหวา่งทาํตามสญัญาท่ี 

   ยงัไม่เรียกเกบ็จากลูกคา้ 

 

105                                       
 

 

(105) 
 

 

- 
 

 

- 

เงินลงทุนในบริษทัย่อย 457                                        -  -  457 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 441  -  -  441 

จาํนวนท่ีเรียกเกบ็จากลูกคา้สูงกวา่ 

   มลูค่างานระหวา่งทาํตามสญัญา 

 

1,470                                   
 

 

(1,176) 
 

 

- 
 

 

294 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน -  343  -  343 

ประมาณการหน้ีสินสาํหรับ 

   ผลประโยชนพ์นกังาน 

 

2,653                                 
 

 

589 
 

 

2,603 
 

 

5,845 

รวม 5,346                                    (481)  2,603  7,468 

        

หนีสิ้นภาษเีงินได้รอการตดับัญชี        

มลูค่างานระหวา่งทาํตามสญัญาท่ี 

   ยงัไม่เรียกเกบ็จากลูกคา้ 

 

- 
 

 

(937) 
 

 

- 
 

 

(937) 

รวม -  (937)  -  (937) 

        

สุทธิ 5,346                                    (1,418)  2,603  6,531 

 



บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อนิเตอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 
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13 หนีสิ้นที่มภีาระดอกเบีย้ 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

ส่วนที่หมุนเวียน         

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน         

   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี         

    - ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  -  1,095              -  1,095              

เงนิกู้ยมืระยะส้ัน  -  1,095               -  1,095              

         

หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิที่ถึง 

   กาํหนดชําระภายในหน่ึงปี 

  

7,119 

  

3,103 

  

4,406 

  

2,279 

         

รวมหนีสิ้นที่มดีอกเบีย้ระยะส้ัน  7,119  4,198  4,406  3,374 

         

ส่วนที่ไม่หมนุเวียน         

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน         

    - ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  -  7,325  -  7,325 

เงนิกู้ยมืระยะยาว  -  7,325  -  7,325 

         

หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิ  1,502  8,620  1,502  5,907 

         

รวมหนีสิ้นที่มดีอกเบีย้ระยะยาว  1,502  15,945  1,502  13,232 

 



บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อนิเตอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 
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หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียดอกเบ้ียซ่ึงไม่รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน แสดงตามระยะเวลาครบกาํหนดการจ่าย

ชาํระ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

ครบกาํหนดภายในหน่ึงปี -  1,095               -  1,095              

ครบกาํหนดหลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี -  7,325  -  7,325 

รวม -  8,420  -  8,420 

 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียส่วนท่ีมีหลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีรายละเอียดของหลกัประกนัซ่ึงเป็นสินทรัพย์

ดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน  -  16,080  -  16,080 

รวม -  16,080  -  16,080 

 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 

เม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน 2558 บริษทัทาํสญัญากูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงเป็นจาํนวนเงิน 12.60 ลา้นบาท ใน

อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ MLR + 0.5 ต่อปี บริษทัมีกาํหนดเวลาชาํระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียทุก 1 เดือน โดยชาํระคืน

งวดละ 0.2 ลา้นบาท เร่ิมชาํระตั้งแต่วนัท่ี 12 กรกฎาคม 2558  ถึง 12 มิถุนายน 2565 ระยะเวลา 7 ปี ทั้งน้ี บริษทัได้

จ่ายชาํระคืนเงินกูแ้ละไถ่ถอนหลกัประกนัดงักล่าวแลว้ในวนัท่ี 12 กนัยายน 2561  

 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินคํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดินบางส่วน (ดูหมายเหตุขอ้ 10) 



บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อนิเตอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 
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หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 

 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 2561  2560 

 มลูค่าอนาคต

ของจาํนวน 

เงินขั้นตํ่าท่ี

ตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มลูค่า 

ปัจจุบนัของ

จาํนวนเงินขั้น

ตํ่าท่ีตอ้งจ่าย  

มลูค่าอนาคต

ของจาํนวน

เงินขั้นตํ่าท่ี

ตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มลูค่า 

ปัจจุบนัของ

จาํนวนเงินขั้น

ตํ่าท่ีตอ้งจ่าย 

 (พันบาท) 

ครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 7,589  (470)  7,119  3,886  (783)  3,103 

ครบกาํหนดชาํระหลงัจากหน่ึงปี 1,537  (35)  1,502  9,126  (506)  8,620 

รวม 9,126  (505)  8,621  13,012  (1,289)  11,723 

 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561  2560 

 มลูค่าอนาคต

ของจาํนวน 

เงินขั้นตํ่าท่ี

ตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มลูค่า 

ปัจจุบนัของ

จาํนวนเงินขั้น

ตํ่าท่ีตอ้งจ่าย  

มลูค่าอนาคต

ของจาํนวน

เงินขั้นตํ่าท่ี

ตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มลูค่า 

ปัจจุบนัของ

จาํนวนเงินขั้น

ตํ่าท่ีตอ้งจ่าย 

 (พันบาท) 

ครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 4,734  (328)  4,406  2,814  (535)  2,279 

ครบกาํหนดชาํระหลงัจากหน่ึงปี 1,537  (35)  1,502  6,271  (364)  5,907 

รวม 6,271  (363)  5,908  9,085  (899)  8,186 

 

กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาเช่าการเงินหลายฉบบัเพ่ือซ้ือยานพาหนะ สัญญาเช่าการเงินดงักล่าวมีระยะเวลาเช่า 4 - 5 ปี 

และจะครบกาํหนดในระยะเวลาแตกต่างกนัจนถึงเดือนกนัยายน 2564  

 



บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อนิเตอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 
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14 เจ้าหนีก้ารค้า 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 หมายเหต ุ 2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -  -  3,402  2,789 

บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  11,272  11,512  1,373  3,488 

รวม  11,272  11,512  4,775  6,277 

 

15 เจ้าหนีอ้ืน่ 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 หมายเหต ุ 2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 4 2,988  203  2,915  161 
         

อื่นๆ         

ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้คา้งจ่าย  13,884  -  13,884  - 

ค่าล่วงเวลาและค่าสวสัดิการคา้งจ่าย  3,098  3,065  2,333  2,243 

เจา้หน้ีภาษีมลูค่าเพ่ิม  2,875  2,879  1,902  1,971 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพคา้งจ่าย  1,957  1,385  1,415  1,018 

อ่ืนๆ  3,478  4,637  1,985  2,956 

  25,292  11,966  21,519  8,188 
         

รวม  28,280  12,169  24,434  8,349 
 



บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อนิเตอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 
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16 หนีสิ้นหมุนเวยีนอื่น 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายรอนาํส่ง 9,414  3,555  8,022  2,262 

ภาษีขายท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 6,231  5,057  4,025  2,771 

ประมาณการหน้ีสินจากคดีฟ้องร้องตามกฎหมาย 4,416  1,685  4,417  1,685 

อ่ืนๆ 1,745  633  1,732  61 

รวม 21,806  10,930  18,196  6,779 

 

17 ประมาณการหนีสิ้นสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงนิ        

ภาระผูกพนัในงบแสดงฐานะการเงนิ        

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 46,952  45,168  31,053  29,225 

        

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม        

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ        

รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน        

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 6,889  4,340  4,835  2,944 

        

รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น        

(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลกั        

  คณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในระหวา่งปี (1,462)  18,443  (701)  13,013 

ขาดทุนสะสมจากการประมาณตามหลกั        

   คณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ 23,095  24,557  16,469  17,170 

 



บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อนิเตอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 
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โครงการผลประโยชน์ที่กาํหนดไว้ 
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัการโครงการผลประโยชนท่ี์กาํหนดไวต้ามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 

พ.ศ. 2541 ในการใหผ้ลประโยชนเ์ม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 

 

โครงการผลประโยชนท่ี์กาํหนดไวมี้ความเส่ียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความเส่ียง

ของช่วงชีวิต ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงจากตลาด (เงินลงทุน) 

 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 45,168  22,385  29,225  13,268 
        

รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน        

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 5,768  2,986  4,109  1,947 

ตน้ทุนบริการในอดีต -  564  -  564 

ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 1,121  790  726  433 

 6,889  4,340  4,835  2,944 

 

รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
    

 
 

 
(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 

(1,462) 

  

18,443 

  

(701) 

  

13,013 
        

อืน่ ๆ        

ผลประโยชนจ่์าย (3,643)  -  (2,536)  - 

รับโอนภาระผกูพนัจากบริษทัย่อย -  -  230  - 

 (3,643)  -  (2,306)  - 
        

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 46,952  45,168  31,053  29,225 
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เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2561 สภานิติบญัญติัแห่งชาติไดพิ้จารณาปรับปรุงร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานใหน้ายจา้ง

ตอ้งจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจา้งท่ีถูกเลิกจา้งเพ่ิมเติม หากลูกจา้งทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไป ลูกจา้งมีสิทธิไดรั้บ

ค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั กลุ่มบริษทัจะแกไ้ขโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานใน

งวดท่ีร่างปรับปรุงดงักล่าวถือเป็นกฎหมายและประกาศในราชกิจจานุเบกษา จากการแกไ้ขโครงการดงักล่าวจะทาํให้

กลุ่มบริษทัรับรู้ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุในงวดท่ีมีการแกไ้ขและรับรู้ตน้ทุนบริการใน

อดีตในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเพ่ิมข้ึนโดยประมาณจาํนวน 10.20 ลา้นบาท และ 5.41 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั 

 

กาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน เกิดข้ึนจาก 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์  (1,157)  2,712  931  2,593 

ขอ้สมมติทางการเงิน  (6,500)  1,997  (4,453)  1,286 

การปรับปรุงจากประสบการณ์ 6,195  13,734  2,821  9,134 

รวม (1,462)  18,443  (701)  13,013 

 

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย 

 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั) 

ไดแ้ก่ 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2561  2560  2561  2560 

  (ร้อยละ) 

อตัราคิดลด   2.59  2.46 - 2.48  2.59  2.46 

การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต  6.00  7.00  6.00  7.00 

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน   1 - 36  1 - 26   1 - 27  1 - 26 

 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มลูทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ  
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวเ้ป็น 19 - 20 ปี 

(2560: 21 ปี)  

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว  

 

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปได้

อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพนัของโครงการ

ผลประโยชนเ์ป็นจาํนวนเงินดงัต่อไปน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 เพ่ิมข้ึน  ลดลง  เพ่ิมข้ึน  ลดลง 

 )พันบาท(  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561        

อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) (2,574)  2,802  (1,755)  1,925 

การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต   

   (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) 

 

2,611 

  

(2,421) 

  

1,797 

  

(1,660) 

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน  

   (เปล่ียนแปลงร้อยละ 10) 

 

(1,476) 

  

1,647 

  

(934) 

  

1,047 

        

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560        

อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) (2,633)  2,886  (1,706)  1,874 

การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต   

   (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) 

 

2,653 

  

(2,454) 

  

1,728 

  

(1,595) 

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน  

   (เปล่ียนแปลงร้อยละ 10) 

 

(1,820) 

  

1,967 

  

(1,307) 

  

1,409 

 

แมว้่าการวิเคราะห์น้ีไม่ไดค้าํนึงการกระจายตวัแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใตโ้ครงการดงักล่าว 

แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติต่างๆ 
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18 ทุนเรือนหุ้น 

 

   2561  2560 

 มลูค่าหุ้น     

 ต่อหุ้น  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 

 (บาท)  (พันหุ้น / พันบาท) 

ทุนจดทะเบียน          

ณ วนัท่ี 1 มกราคม          

- หุน้สามญั 100  1,000  100,000  1,000  100,000 

ลดมลูค่าหุน้          

- จาก 100 บาท เป็น 0.50 บาท 0.50  199,000  -  -  - 

ออกหุน้ใหม่ 0.50  68,000  34,000  -  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม          

- หุ้นสามญั 100  -  -  1,000  100,000 

- หุ้นสามญั 0.50  268,000  134,000  -  - 
          

หุ้นที่ออกและชําระแล้ว          

ณ วนัท่ี 1 มกราคม          

- หุน้สามญั 100  1,000  100,000  1,000  100,000 

ลดมลูค่าหุน้          

- จาก 100 บาท เป็น 0.50 บาท 0.50  199,000  -  -  - 

ออกหุน้ใหม่ 0.50  68,000  34,000  -  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม          

- หุ้นสามญั 100  -  -  1,000  100,000 

- หุ้นสามญั 0.50  268,000  134,000  -  - 

 

ผูถื้อหุน้สามญัจะไดรั้บสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหน่ึง

เสียงต่อหน่ึงหุน้ในท่ีประชุมของบริษทั 
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การเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนแรกเร่ิม 
 

ในเดือนธันวาคม 2561 บริษทัไดเ้สนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ให้แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรกจาํนวน 68 ลา้นหุ้น 

โดยการขายหุ้นใหม่ให้แก่ผูจ้องในราคาหุ้นละ 6.30 บาท (ทุน 0.50 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้น 5.80 บาท) โดย

ไดรั้บเงินจากการขายหุ้นรวม 428.40 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นทุนชําระแลว้ 34 ลา้นบาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้น 

394.40 ลา้นบาท บริษทัไดจ้ดทะเบียนการเพ่ิมทุนท่ีชาํระแลว้กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2561 และ

หุน้ของบริษทัเร่ิมการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (MAI) ในวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2561 ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง

โดยตรงกบัการเสนอขายหุน้แก่ประชาชนจาํนวนเงิน 17.33 ลา้นบาท แสดงหกัจากส่วนเกินมูลค่าหุน้ท่ีไดรั้บจาก

การเสนอขายหุน้แก่ผูล้งทุนใหม่ 

 

การเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุ้นและการเพิม่ทุนจดทะเบียน 

 

วนัท่ี 26 เมษายน 2561 การประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ มีมติดงัน้ี 

1. อนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวจ้ากเดิมมูลค่าหุน้ละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท เป็นผลให้

จาํนวนหุน้จดทะเบียนเพ่ิมข้ึนเป็น 200,000,000 หุ้น บริษทัไดจ้ดทะเบียนการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้อง

หุน้กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2561 

2. อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนโดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 34,000,000 บาท โดยการออกหุน้ใหม่เป็นหุน้

สามญัจาํนวน 68,000,000 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 0.50  บาท บริษทัไดจ้ดทะเบียนการเพ่ิมทุนดงักล่าวต่อกระทรวง

พาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2561 รวมเป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 134 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัไดเ้รียกชาํระค่า

หุน้ส่วนท่ีจดทะเบียนเพ่ิมทุนดงักล่าวแลว้ในเดือนธนัวาคม 2561 

 

ส่วนเกนิมลูค่าหุ้น 

 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่า

มลูค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้น้ี

จะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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19 สํารองตามกฎหมาย 

 

ตามบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนสํารอง (“สํารองตามกฎหมาย”)  

อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิ ทุกคร้ังท่ีมีการจ่ายเงินปันผล จนกว่าสํารองดังกล่าวมีจาํนวนไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสาํรองตามกฎหมายน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 

20 ส่วนงานดาํเนินงาน 

 

กลุ่มบริษทัมี 2 ส่วนงานท่ีรายงานดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีสาํคญัของกลุ่มบริษทั หน่วยงาน

ธุรกิจท่ีสําคัญน้ีให้บริการท่ีแตกต่างกัน และมีการบริหารจัดการแยกต่างหาก ผูมี้อาํนาจตัดสินใจสูงสุดด้าน 

การดําเนินงานสอบทานรายงานการจัดการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจท่ีสําคัญอย่างน้อยทุกไตรมาส 

การดาํเนินงานของ แต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทัโดยสรุปมีดงัน้ี 

• ส่วนงาน 1   ธุรกิจการบริหารงานและควบคุมงานก่อสร้าง 

• ส่วนงาน 2   ธุรกิจการออกแบบงานสถาปัตยกรรม และงานวิศวกรรม 

 

ขอ้มูลผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานไดร้วมอยู่ดงัขา้งล่างน้ี ผลการดาํเนินงานวดัโดยใชก้าํไรก่อน

ภาษีเงินไดข้องส่วนงาน ซ่ึงนาํเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้น 

การดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใชก้าํไรก่อนภาษีเงินไดใ้นการวดัผลการดาํเนินงานนั้นเป็นขอ้มูล

ท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงานและสอดคล้องกับกิจการอ่ืนท่ีดําเนินธุรกิจใน

อุตสาหกรรมเดียวกนั 



บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อนิเตอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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ข้อมลูเกีย่วกบัส่วนงานที่รายงาน 

 

 

ธุรกจิการบริหารงาน 

และควบคุมงานก่อสร้าง  

ธุรกจิการออกแบบงาน

สถาปัตยกรรมและวศิวกรรม   ตดัรายการระหว่างกนั  รวม 

 2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 551,024  400,839  80,366  93,721  -  -  631,390  494,560 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน -  -  6,067  3,900  (6,067)  (3,900)  -  - 

รวมรายได้ 551,024  400,839  86,433  97,621  (6,067)  (3,900)  631,390  494,560 
                

ผลการดาํเนินงานส่วนงาน  79,497  51,189  20,500  31,578  -  -  99,997  82,767 

                

รายไดท่ี้ไม่ไดปั้นส่วน             3,708  3,780 

ค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน             (16,972)  (13,587) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้             (13,700)  (15,452) 

กาํไรสําหรับปี             73,033  57,508 

 

 



บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อนิเตอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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ข้อมลูเกีย่วกบัส่วนงานภูมิศาสตร์ 

 

กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเป็นหลกั ไม่มีรายไดจ้ากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่างประเทศท่ีมี

สาระสาํคญั 

 

ลกูค้ารายใหญ่  

 

รายไดจ้ากลกูคา้รายหน่ึงจากส่วนงานท่ี 1 และ 2 ของกลุ่มบริษทัเป็นเงินประมาณ 135 ลา้นบาท (2560: 43 ล้านบาท) 

จากรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั 

 

21 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน 69,294  52,614  49,357  39,429 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 8,153  7,004  5,888  5,282 

ค่าเช่าและบริการ 6,978  6,767  5,164  5,189 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 7,654  7,783  4,854  4,812 

ขาดทุนจากประมาณการหน้ีสินคดี 

   ฟ้องร้องตามกฎหมาย 2,732  1,685 

 

2,732  1,685 

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 942  340  942  - 

อ่ืน ๆ 20,082  16,867  12,457  9,819 

รวม 115,834  93,060  81,394  66,216 

 



บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อนิเตอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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22 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

เงินเดือนและค่าแรง  343,733  282,204  233,658  195,768 

โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไว ้  7,446  6,195  4,977  4,450 

อ่ืน ๆ  62,364  58,883  36,642  30,273 

รวม  413,543  347,282  275,277  230,491 

 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพสําหรับพนกังานของกลุ่มบริษทับนพ้ืนฐานความสมคัรใจของพนกังาน

ในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 3 ถึง 10 ของเงินเดือนทุกเดือนและกลุ่ม

บริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 3 ถึง 10 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ด

ทะเบียนเป็นกองทุนสาํรองเล้ียงชีพตามขอ้กาํหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ี

ไดรั้บอนุญาต 
 

23 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จไดร้วมการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายตามหนา้ท่ี ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะไดเ้ปิดเผยตามขอ้กาํหนดใน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัต่าง ๆ ดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

รวมอยู่ในต้นทุนการให้บริการ        

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน 344,249  294,668  225,920  191,062 
        

รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร        

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน 69,294  52,614  49,357   7  39,429 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 7,654  7,783  4,854  4,812 

ขาดทุนจากประมาณการหน้ีสินคดี 

   ฟ้องร้องตามกฎหมาย 2,732  1,685 

 

2,732  1,685 

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 942  340  942  - 



บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อนิเตอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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24 ภาษเีงินได้ 

 

ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 หมายเหต ุ 2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

ภาษเีงินได้ของงวดปัจจุบัน         

สาํหรับงวดปัจจุบนั  15,872  14,428  11,806  7,239 

  15,872  14,428  11,806  7,239 

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี         

การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว 12 (2,172)  1,024  (1,685)  1,418 

รวมภาษเีงินได้  13,700  15,452  10,121  8,657 

 

ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณตาม 

   หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 

(1,462)  

 

18,443  (701)  13,013 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ 292  (3,689)  140  (2,603) 

สุทธิจากภาษเีงินได้ (1,170)  14,754  (561)  10,410 

  

  



บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อนิเตอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีี่แท้จริง 

 

 งบการเงินรวม 

 2561  2560 

 อตัราภาษี

(ร้อยละ) 

  

(พันบาท) 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

  

(พันบาท) 

กาํไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   86,733    72,959 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  17,347  20  14,592 

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   1,166     1,141 

ค่าใชจ่้ายท่ีสามารถหกัไดเ้พ่ิมข้ึน   (4,813)    (212) 

การใชข้าดทุนทางภาษีท่ีเดิมไม่ไดบ้นัทึก   -    (69) 

รวม 16  13,700  21  15,452 
 
 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561  2560 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

  

(พันบาท) 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

  

(พันบาท) 

กาํไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   95,355    57,143 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  19,071  20  11,428 

รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (6,000)    (3,400) 

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   783    748 

ค่าใชจ่้ายท่ีสามารถหกัไดเ้พ่ิมข้ึน   (3,733)    (119) 

รวม 11  10,121  15  8,657 

 

 

 



บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อนิเตอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั) 
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25 กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 คาํนวณจากกาํไรสาํหรับปีท่ีเป็น 

ส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างปีในแต่ละปีโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วง

นํ้าหนกั แสดงการคาํนวณดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันหุ้น / พันบาท) 

กาํไรสําหรับปีที่เป็นส่วนของ        

   ผู้ถือหุ้นของบริษทั (ขั้นพืน้ฐาน) 73,033  57,387  85,234  48,486 
        

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม        

   - ปรับปรุงจากการลดมลูค่าหุน้ 200,000  200,000  200,000  200,000 

ผลกระทบจากหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่าย 

   ณ วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2561 

 

3,540 
 

 

- 
 

 

3,540 
 

 

- 

จาํนวนหุ้นสามญัโดยวธีิถัวเฉลีย่  

   ถ่วงนํา้หนัก (ขั้นพืน้ฐาน) 

 

203,540 
 

 

200,000 
 

 

203,540 
 

 

200,000 
        

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 0.36  0.29  0.42  0.24 

 

  



บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อนิเตอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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26 เงนิปันผล 

 

ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไร

จากผลการดาํเนินงานประจาํปี 2560 เป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 30 บาทเป็นจาํนวนเงินรวม  30 ลา้นบาท ทั้งน้ี 

บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลแลว้ในเดือนพฤศจิกายน 2560 ในอตัราหุน้ละ 20 บาท เป็นจาํนวน 20 ลา้นบาท 

ดงันั้น บริษทัจึงจ่ายเงินปันผลเพ่ิมอีกในอตัราหุน้ละ 10 บาท เป็นจาํนวนเงิน 10 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้าย

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระหวา่งปี 2561 

 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการอนุมติัการจดัสรรกาํไรเป็นเงิน

ปันผลระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 60 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวจะจ่ายให้แก่ 

ผูถื้อหุน้ในเดือนธนัวาคม 2561 

 

ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไร

จากผลการดาํเนินงานปี 2559 เป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 13 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 13 ลา้นบาท เงินปันผล

ดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระหวา่งปี 2560 

 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560  คณะกรรมการมีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไร

เป็นเงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 20 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 20 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้าย

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระหวา่งปี 2560 

 

ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุ้นของบริษทั สโตนเฮน้จ์ จาํกดั เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ผูถื้อหุ้นมีมติ

อนุมติัการจดัสรรกาํไรจากผลการดาํเนินงานปี 2560 เป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 200 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 

10 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระหวา่งปี 2561 

 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทั สโตนเฮน้จ ์จาํกดั เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการมีมติอนุมติัการ

จดัสรรกาํไรเป็นเงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุน้ละ 400 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 20 ลา้นบาท เงินปันผล

ดงักล่าวจะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในปี 2561 

 

ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุ้นของบริษทั สโตนเฮน้จ์ จาํกดั เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560 ผูถื้อหุ้นมีมติ

อนุมติัการจดัสรรกาํไรจากผลการดาํเนินงานปี 2559 เป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 340 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 17 

ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระหวา่งปี 2560  



บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อนิเตอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั) 
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27 เคร่ืองมอืทางการเงนิ 

 

นโยบายการจดัการความเส่ียงทางด้านการเงิน 

 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่มีการถือหรือออกตราสาร

อนุพนัธ์ เพ่ือการเกง็กาํไรหรือการคา้ 

 

การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีสําคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุล

ของระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและต้นทุนของการจัดการ 

ความเส่ียง ฝ่ายบริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเส่ียงของกลุ่มบริษทัอย่างต่อเน่ืองเพ่ือใหม้ัน่ใจว่า

มีความสมดุลระหวา่งความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 

 

 การบริหารจดัการทุน  

 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนใหม้ัน่คงเพ่ือรักษาความเช่ือมัน่ของนกัลงทุน เจา้หน้ีและ

ความเช่ือมัน่ของตลาดและก่อให้เกิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การกาํกบัดูแลผลตอบแทน

จากการลงทุน ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาจากสดัส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาํเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม ซ่ึง

ไม่รวมส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม อีกทั้งยงักาํกบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 

 

 ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ีย 

 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียใน

ตลาด ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั เน่ืองจากดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนใหญ่มี

อตัราดอกเบ้ียปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูย้ืม (ดูหมายเหตุ    

ขอ้ 13) กลุ่มบริษทัไดล้ดความเส่ียงดงักล่าวโดยทาํใหแ้น่ใจว่าดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูย้ืมส่วนใหญ่มีอตัราใกลเ้คียง

กบัอตัราตลาดในปัจจุบนั  

 

  



บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อนิเตอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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อตัราดอกเบ้ียของเงินใหกู้ย้ืม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม และระยะท่ีครบกาํหนดชาํระหรือกาํหนดอตัราใหม่มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 

 

อตัราดอกเบ้ีย 

 

ภายใน 1 ปี  

หลงัจาก 1 ปี

แต่ภายใน 5 ปี  หลงัจาก 5 ปี  รวม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

ปี 2561          

หมุนเวยีน          

เงินใหกู้ย้ืมแก่บุคคลอ่ืนๆ 0, 12  232  -  -  232 

รวม   232  -  -  232 

          

ปี 2560          

หมุนเวยีน          

เงินใหกู้ย้ืมแก่บุคคลอ่ืนๆ 0, 12  323  -  -  323 

รวม   323  -  -  323 

 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 

 

อตัราดอกเบ้ีย 

 

ภายใน 1 ปี  

หลงัจาก 1 ปี

แต่ภายใน 5 ปี  หลงัจาก 5 ปี  รวม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

ปี 2561          

หมุนเวยีน          

เงินใหกู้ย้ืมแก่บุคคลอ่ืนๆ -  47  -  -  47 

เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1.50  41,000  -  -  41,000 

รวม   41,047  -  -  41,047 

          

ปี 2560          

หมุนเวยีน          

เงินใหกู้ย้ืมแก่บุคคลอ่ืนๆ -  100  -  -  100 

เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.10  17,000  -  -  17,000 

รวม   17,100  -  -  17,100 
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อตัราดอกเบ้ียของหน้ีสินทางการเงินท่ีมีดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม และระยะท่ีครบกาํหนดชาํระหรือกาํหนด

อตัราใหม่มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 

 

อตัราดอกเบ้ีย 

 

ภายใน 1 ปี  

หลงัจาก 1 ปี

แต่ภายใน 5 ปี  หลงัจาก 5 ปี  รวม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

ปี 2560          

หมุนเวยีน          

เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 6.53  1,095  -  -  1,095 

 ไม่หมุนเวยีน          

เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 6.53  -  7,325  -  7,325 

รวม   1,095  7,325  -  8,420 

 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 

 

อตัราดอกเบ้ีย 

 

ภายใน 1 ปี  

หลงัจาก 1 ปี

แต่ภายใน 5 ปี  หลงัจาก 5 ปี  รวม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

ปี 2560          

หมุนเวยีน          

เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 6.53  1,095  -  -  1,095 

 ไม่หมุนเวยีน          

เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 6.53  -  7,325  -  7,325 

รวม   1,095  7,325  -  8,420 

  

  

  



บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อนิเตอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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 ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 

 

กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเป็นเงินบาท บริษทัไม่มีความเส่ียงท่ีเป็นสาระสาํคญัจากเงินตราต่างประเทศ 

 

ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ 

 

ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถชาํระหน้ีแก่กลุ่มบริษทัตามเง่ือนไขท่ีตกลง

ไวเ้ม่ือครบกาํหนด  

 

ฝ่ายบริหารไดก้าํหนดนโยบายทางดา้นสินเช่ือเพ่ือควบคุมความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือดงักล่าวโดยสมํ่าเสมอ โดยการ

วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือในระดบัหน่ึงๆ ณ วนัท่ีรายงานไม่พบว่ามีความเส่ียง

จากสินเช่ือท่ีเป็นสาระสาํคญั ความเส่ียงสูงสุดทางดา้นสินเช่ือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินแต่

ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีฐานลูกคา้จาํนวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ไดค้าด

วา่จะเกิดผลเสียหายท่ีมีสาระสาํคญัจากการเกบ็หน้ีไม่ได ้

 

ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 

 

กลุ่มบริษทัมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน

สดใหเ้พียงพอต่อการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั และเพ่ือทาํใหผ้ลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 

 

มลูค่าตามบัญชีและมลูค่ายติุธรรม 

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้น กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่า

ยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมลูค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  
 

มูลค่ายุติธรรมของเงินกูย้ืมระยะยาว มีมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีเน่ืองจากมีอตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้ืม

ดงักล่าวใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด 

 

  



บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อนิเตอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั) 
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28 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

จาํนวนเงินขั้นต่ําที่ต้องจ่ายในอนาคตภายใต้สัญญา 

   เช่าดาํเนินงานและบริการที่บอกเลิกไม่ได้ 

       

ภายในหน่ึงปี 5,034  5,924  2,694  4,548 

หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 3,701  3,857  1,741  2,320 

รวม 8,735  9,781  4,435  6,868 

 

กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกับการเช่าท่ีดิน พ้ืนท่ีในอาคาร และสัญญาให้บริการ โดยอาย ุ

ของสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี 

 
 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

ภาระผกูพนัอื่นๆ        

หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร 9,053  11,493  39  1,559 

สญัญาบริการผูรั้บเหมาช่วง 37,358  14,632  44,726  2,915 

 

กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัภายใตห้นงัสือคํ้าประกนัจากการท่ีสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงออกหนงัสือคํ้าประกนัสําหรับ

การยื่นประมลูงานของหน่วยงานราชการ (2560: คํา้ประกันโดยอาคารชุดของกลุ่มบริษัท) 

  



บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อนิเตอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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29 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2562 คณะกรรมการไดมี้มติเห็นชอบให้เสนอ 

ต่อท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณา และอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานปี 2561 และ

กาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร เป็นจาํนวนเงิน 86.80 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ในอตัรา

หุน้ละ 0.30 บาทสาํหรับหุน้สามญัจาํนวน 200 ลา้นหุน้ รวมเป็นเงิน 60 ลา้นบาทในเดือนธนัวาคม 2561 ตามท่ีกล่าว

ไวใ้นหมายเหตุ 26 และจะจ่ายเงินปันผลคงเหลือในอตัราหุ้นละ 0.10 บาทสําหรับหุ้นสามญัจาํนวน 268 ลา้นหุ้น 

รวมเป็นเงิน 26.80 ลา้นบาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เฉพาะผูท่ี้มีสิทธิรับเงินปันผล  

 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั สโตนเฮน้จ ์จาํกดั เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2562 คณะกรรมการไดมี้มติเห็นชอบ

ให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณา และอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 35 ลา้นบาท  

จาก 5 ลา้นบาท เป็น 40 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นใหม่เป็นหุ้นสามญัจาํนวน 350,000 หุ้น มูลค่าหุน้ละ 100 บาท 

รวมถึงการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัเพ่ิมทุนจดทะเบียนดงักล่าว 

 

30 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ยังไม่ได้ใช้ 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั  ซ่ึงคาดว่าจะมี

ผลกระทบต่องบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ เม่ือนาํมาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินดงักล่าวกาํหนดใหถื้อปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม ใน

ปีดงัต่อไปน้ี  

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง มผีลบังคับใช้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7* การเปิดเผยขอ้มลูเคร่ืองมือทางการเงิน 2563 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9* เคร่ืองมือทางการเงิน 2563 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 รายไดจ้ากสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 2562 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32* การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 2563 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 19* 

การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 2563 

 

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
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(เดิมช่ือ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ทํากบัลกูค้า 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 ให้หลกัการโดยรวมในการรับรู้รายได ้ทั้งจาํนวนท่ีรับรู้และ

ช่วงเวลาท่ี รับรู้ โดยรายไดจ้ะรับรู้เม่ือ (หรือ ณ ขณะท่ี) กิจการส่งมอบการควบคุมสินคา้หรือบริการใหแ้ก่ลูกคา้

ดว้ยมลูค่าของ รายไดท่ี้กิจการคาดวา่จะไดรั้บ   

 

กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบเบ้ืองตน้ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัท่ี 15 เป็นคร้ังแรก ซ่ึงคาดวา่ไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระสาํคญัต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ของบริษทัในงวดแรกท่ีถือปฏิบติั 

 

(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกีย่วข้องกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ีให้ขอ้กาํหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทาง 

การเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมลูค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของอนุพนัธ์และการ

บญัชีป้องกนัความเส่ียง  

 

ขณะน้ีผูบ้ริหารกาํลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินเป็นคร้ังแรกต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 



บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อนิเตอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 

 

83 

31 การจดัประเภทรายการใหม่   

 

 2560 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ก่อนจดั

ประเภท

ใหม่ 

 

 

 

 

จดัประเภท

ใหม่ 

 

 

 

หลงัจดั

ประเภท

ใหม่ 

 

 

 

ก่อนจดั

ประเภท

ใหม่ 

 

 

 

 

จดัประเภท

ใหม่ 

 

 

 

หลงัจดั

ประเภท

ใหม่ 

 (พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน            

มลูค่างานระหวา่งทาํตามสญัญา 

   ท่ียงัไม่เรียกเกบ็จากลกูคา้ 

 

81,490 

  

605 

  

82,095 

  

37,576 

  

35 

  

37,611 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (10,325)  (605)  (10,930)  (6,744)  (35)  (6,779) 

   -      -   

            

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ            

รายไดอ่ื้น (4,296)  516  (3,780)  (25,309)  516  (24,793) 

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 333,135  (2,469)  330,666  213,863  -  213,863 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 3,313  (3,313)  -  2,225  (2,225)  - 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 87,794  5,266  93,060  64,507  1,709  66,216 

   -      -   

 

รายการบางรายการในงบการเงินปี 2560 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพ่ือให้สอดคลอ้งกับการนําเสนอ 

งบการเงินปี 2561 การจดัประเภทรายการใหม่น้ีเน่ืองจากผูบ้ริหารเห็นว่ามีความเหมาะสมกบัธุรกิจของกลุ่มบริษทั

มากกวา่ 
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