
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

������ ก�	
�������������
��� ���ก�� (�����) 

 
��ก�����	�
����ก�� 

��
 
�����	ก�������	��ก�����	������������������	���� 

 
������������ ��!�	��"	�����	��# 31  �	�&  2551 

 



 
 
 
 
 
 
 

������ก���������ก��
������ !"����#�$����%#�� 
 


��  �&	ก���ก�������� ก�	
�������������
��� ���ก�� (�����) 
 

)��*�+��,�������	����� - ��	��# 31  �	�&  2551 ��ก��,�)����	 ������ก���.��#�	�.����	)�����/!����	          
��
��ก�
�����	�������������� ��!�	��"	��������ก�	 )�����0�� ก�
��!"������&�����*�� +��ก�� ( ���	) 34#�
���������)��ก�+ก���.5	��������������&�� /�ก������
&��/��	)��)�� ��6	��ก�����	����	�" ��	)��*�+���.5	
������������6	ก�������	����ก�����	���ก���+�ก��ก�������	)��)��*�+�� ��ก��,�)����	 ������ก��
�.��#�	�.����	)�����/!����	��
��ก�
�����	�������������� ��!�	��"	�����	��# 31  �	�&  2550 )�����0��
ก�
��!"������&�����*�� +��ก�� ( ���	) �����	���������������!#	 34#�,����	������	����	��# 8 *90:�&  2550 
��, *���#���#�.5	����6����!#�����ก�����	���ก���, /�ก������ ��#&��6	���
���&���� ���กก���������#��������#�,. 
 

)��*�+��,��.;�������	�����	��  ���<�	ก������������#�ก�#��ก��ก�������	 34#�ก���	�6��)��*�+�����������	
��
.;�������	�����	 �*!#�6��,��&�� ��!#� �#	����*�.�
 �-�� ��ก�����	����)�� ����#)����)����=++�����	�.5	
���
���&����!�,  ก�������		�" �)���)�+��ก�� �����	6��6����>�ก�����/� ��&��ก�)��ก�+ก�� ��
            
ก�����&��
�?�.���������)�� �����ก�����	 +4�6��&�� ��!#� �#		���ก��ก�����+�����  ���<�	ก����������        
��#��������#�,. ���	�"	)��*�+��+4�, ��+����&�� ��=	����ก�����	��#�����	,�� 
 

)��*�+��, *���#���# �.5	����6����!#�����ก�����	���ก���, /�ก������ ��#&��6	���
���&���� ���กก�������                   
��#��������#�,.+�กก�������	)��)��*�+�� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 2 

 

)��*�+��,���&����+�����ก�����	�������.@��"	�����	��# 31 >�	��&  2550 )�����0�� ก�
��!"������&�����*�� +��ก�� 
( ���	) ��  ���<�	ก������������#��������#�,.��
,������&�� ��=	,������,  ���!#�	,)�� �����	����	��# 
15 ก� :�*�	>? 2551 )��*�+�� �,��6����>�ก�����+����!#	6�:������+�ก��	��#6	�����		�"	 ����� - ��	��# 31 >�	��&  
2550 ��#�����.����������.5	��	�	4#�)����ก�����	���ก���)�����	  
 
 
 
(��ก�  �#������#� ) 
���������������	���� 
��)�
����	 3684 
 

���0�� �&*���= +� :� �,�� �������� +��ก�� 
ก�����* ��	&� 
6 *90:�&  2551 



บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 และ 31 ธันวาคม 2550

สินทรัพย หมายเหตุ 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  

2551 2550

(ไมไดตรวจสอบ)

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 97,841 49,833

เงินลงทุนชั่วคราวในเงินฝากประจํา 80,497 50,149

ลูกหน้ีการคา 4, 5 406,457 286,532

สินคาคงเหลือ 378,950 396,479

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 45,254 41,943

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,008,999 824,936

สินทรัพยไมหมุนเวียน

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 6 994,464 987,446

ท่ีดินท่ีไมไดใชในการดําเนินงาน 6, 11 86,529 86,529

โปรแกรมคอมพิวเตอรระหวางติดต้ัง 5,000 21,132

สินทรัพยไมมีตัวตน 38,582 20,764

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 661 909

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 1,125,236 1,116,780

รวมสินทรัพย 2,134,235 1,941,716

(พันบาท)

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 และ 31 ธันวาคม 2550

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  

2551 2550

(ไมไดตรวจสอบ)

หน้ีสินหมุนเวียน

เจาหน้ีการคา 131,774 97,058

เงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 100,000 100,000

หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงินท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 1,792 2,988

ภาษีเงินไดคางจาย 89,678 54,246

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 4 100,826 79,065

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 424,070 333,357

หน้ีสินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 25,000 50,000

หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน 2,448 2,899

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 27,448 52,899

รวมหน้ีสิน 451,518 386,256

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน 7
   ทุนจดทะเบียน 1,000,000 1,000,000

   ทุนท่ีออกและชําระแลว 1,000,000 1,000,000

สวนเกินมูลคาหุน 102,248 102,248

กําไรสะสม

   จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย 88,000 88,000

   ยังไมไดจัดสรร 492,469 365,212

รวมสวนของผูถือหุน 1,682,717 1,555,460

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 2,134,235 1,941,716

(พันบาท)

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2551 และ 2550 (ไมไดตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2551 2550

รายได

รายไดจากการขายและการใหบริการ 4 796,026 652,824

กําไรจากอัตราแลกเปล่ียนสุทธิ 4,660 1,787

รายไดอ่ืน 20,200 4,100

รวมรายได 820,886 658,711

คาใชจาย

ตนทุนขายและการใหบริการ 544,470 405,916

คาใชจายในการขายและบริหาร 4 111,637 105,039

รวมคาใชจาย 656,107 510,955

กําไรกอนดอกเบ้ียจายและภาษีเงินได 164,779 147,756

ดอกเบ้ียจาย (2,090) (3,059)

ภาษีเงินได (35,432) (36,768)

กําไรสุทธิ 127,257 107,929

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 9 0.13 0.11

(พันบาท)

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 และ 2550 (ไมไดตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน

ที่ออกและ จัดสรรเปนสํารอง รวมสวนของ
หมายเหตุ ชําระแลว สวนเกินมูลคาหุน ตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร ผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 1,000,000 102,248 68,000 231,832 1,402,080 
กําไรสุทธิ -      -       -     107,929 107,929 

เงินปนผล 10 -      -       -     (120,000) (120,000)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 1,000,000 102,248 68,000 219,761 1,390,009 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 1,000,000 102,248 88,000 365,212 1,555,460 
กําไรสุทธิ -      -       -     127,257 127,257 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 1,000,000 102,248 88,000 492,469 1,682,717 

กําไรสะสม

(พันบาท)

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2551 และ 2550 (ไมไดตรวจสอบ)

2551 2550

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสุทธิ 127,257 107,929 

รายการปรับปรุง

คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 32,682 31,301 

ดอกเบ้ียรับ (428) (883)

ดอกเบ้ียจาย 2,090 3,059 

กําไรจากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไมเกิดขึ้นจริง (1,468) (900)

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (กลับรายการ) 2,200 (150)

คาเผื่อสินคาเส่ือมสภาพและมูลคาสินคาลดลง (15,755) 1,242 

ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนายอุปกรณ -                     1,089 

ภาษีเงินได 35,432 36,768 

182,010 179,455 

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน

ลูกหน้ีการคา (122,319) (59,817)

สินคาคงเหลือ 33,284 8,020 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (3,971) (8,901)

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 249 (343)

เจาหน้ีการคา 36,377 18,932 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 21,839 38,571 

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 147,469 175,917 

(พันบาท)

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2551 และ 2550 (ไมไดตรวจสอบ)

2551 2550

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รับดอกเบ้ีย 1,087 883 

ซื้ออาคารและอุปกรณ (38,579) (38,918)

โปรแกรมคอมพิวเตอรระหวางติดต้ังลดลง 16,132 -                     

สินทรัพยไมมีตัวตนเพ่ิมขึ้น (18,957) -                     

ขายอุปกรณ 20 611 

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (40,297) (37,424)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จายดอกเบ้ีย (2,169) (3,090)

-                     (3,680)

ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (25,000) -                     

จายชําระหน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน (1,647) (1,614)

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (28,816) (8,384)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ 78,356 130,109 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 99,982 135,613 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันส้ินงวด 178,338 265,722 

ขอมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวย

เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 97,841 144,778 

เงินลงทุนชั่วคราวในเงินฝากประจํา 80,497 120,944 
รวม 178,338 265,722 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง

(พันบาท)

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2551 (ไมไดตรวจสอบ) 
 

 9 

หมายเหตุ  สารบัญ 
   
1  ขอมูลท่ัวไป 
2  เกณฑการจัดทํางบการเงิน 
3  การดําเนินงานท่ีเปนไปตามฤดูกาล 
4  รายการท่ีเกิดข้ึนและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
5  ลูกหนี้การคา 
6  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 
7  ทุนเรือนหุน 
8  ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
9  กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน 
10  เงินปนผล 
11  ภาระผูกพันท่ีมีกับกิจการท่ีไมเกี่ยวของกันและอื่น ๆ 
12  เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบดุล 
13  การจัดประเภทรายการใหม 
   

 
 
 
 
 



บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2551 (ไมไดตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี ้
 
งบการเงินระหวางกาลน้ีไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากกรรมการเมือ่วันท่ี 6 พฤษภาคม 2551 
 

1 ขอมูลทั่วไป  
 
บริษัท กระเบ้ืองหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) “บริษัท” เปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนในประเทศไทย  และท่ีอยู 
จดทะเบียนและโรงงานต้ังอยูเลขท่ี 69-70 หมู 1 ถนนมิตรภาพ (กม. 115) ตําบลตลิ่งชัน อําเภอเมอืง จงัหวัด
สระบุรี ประเทศไทย  
 
บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทยเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2548 
 

ผูถือหุนรายใหญในระหวางงวด ไดแก บริษัท มายเรียด วัสดุ จํากัด (ถือหุนรอยละ 73.3) ซึ่งบริษัทดังกลาวเปน    
นิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนในประเทศไทย 
 
บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเก่ียวกบัการผลิตกระเบ้ืองมุงหลังคาและไมฝา  
 

2 เกณฑการจัดทาํงบการเงิน 
 
งบการเงินระหวางกาลน้ีนําเสนอเพ่ือวัตถุประสงคของการรายงานเพื่อใชในประเทศไทย และจัดทําเปน
ภาษาไทย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษไดจัดทําข้ึนเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินท่ีไมคุนเคยกับ
ภาษาไทย 
 
งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําข้ึนในรูปแบบยอและตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับท่ี 41 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง 
งบการเงินระหวางกาล รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชี 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ีเกี่ยวของและตามหลักการบัญชีท่ี
รับรองท่ัวไปของประเทศไทย 
 
งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําข้ึนเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 
โดยเนนการใหขอมูลท่ีเปนกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหมๆ เพื่อไมใหซ้ําซอนกับขอมูลท่ีไดเคย
นําเสนอรายงานไปแลว ดังน้ัน การอานงบการเงินระหวางกาลน้ีจึงควรอานควบคูกับงบการเงินสําหรับปสิ้นสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 



บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2551 (ไมไดตรวจสอบ) 
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งบการเงินระหวางกาลน้ีแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาท  และมีการปดเศษเพื่อใหแสดงเปนหลักพันบาท เวนแต
ท่ีระบุไวเปนอยางอื่น 
 

ในป 2551 บริษัทไดใชมาตรฐานการบัญชีตอไปนี้ ซึ่งเก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจของกิจการ 
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบกระแสเงินสด 
   

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สัญญาเชา 
   

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สินคาคงเหลือ 
   

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง ตนทุนการกูยืม 
   

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 35 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน 
   

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 39 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการและ
ขอผิดพลาด 

   

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 41 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบการเงินระหวางกาล 
   

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 51   เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน 
 

การใชมาตรฐานการบัญชีฉบับใหมและฉบับปรับปรุงเหลาน้ี ไมมีผลกระทบท่ีเปนสาระสําคัญกับงบการเงินของ
บริษัท  
 

บริษัทไดใชนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและวิธีการคํานวณในงบการเงินระหวางกาลสําหรับงวดสามเดือนสิน้สุด
วันท่ี 31 มีนาคม 2551 เชนเดียวกับท่ีใชสําหรับการจัดทํางบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 
 

3 การดําเนินงานที่เปนไปตามฤดูกาล 
 

ยอดรายไดจากการขายของบริษัทจากกิจกรรมกระเบ้ืองมุงหลังคาและไมฝาเปนไปตามฤดูกาล รายไดจาก           
การขายและรายจายสวนใหญโดยปกติเกิดในเดือนมกราคมถึงมิถุนายน  

 

4         รายการที่เกิดขึ้นและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกนั 
 

บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ไดแก บุคคลหรือกิจการตาง ๆ ท่ีมีความเก่ียวของกับบริษัทโดยการเปนผูถือหุน 
หรือมีผูถือหุนรวมกัน หรือมีกรรมการรวมกัน  รายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี ่ยวของกันได
กําหนดข้ึนโดยใชราคาตลาดหรือในราคาท่ีตกลงกันตามสัญญาหากไมมีราคาตลาดรองรับ 



บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2551 (ไมไดตรวจสอบ) 
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ความสัมพันธท่ีบริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันซึ่งมีการควบคุม หรือควบคุมรวมกันในบริษัท  หรือ
เปนกิจการท่ีบริษัทควบคุม หรือควบคุมรวมกัน หรือเปนบุคคลหรือกิจการท่ีมีรายการบัญชีกับบริษัท มีดังน้ี 

 

ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดต้ัง / สัญชาติ ลักษณะความสัมพันธ 
บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ไทย มีกรรมการรวมกันกับบริษัท 
 

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแตละประเภทอธิบายไดดังตอไปนี้ 
 

รายการ  นโยบายการกําหนดราคา 
ขายสินคาและใหบริการ  ราคาตลาด 
 

รายการท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน สําหรับแตละงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2551 
และ 2550 สรุปไดดังน้ี 
 

 2551  2550 
 (พันบาท) 
บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกีย่วของกัน   
ขายสินคาและใหบริการ 297 233 
คาตอบแทนกรรมการ 1,367 1,916 

 

ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 และ 31 ธันวาคม 2550 กับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน มีดังน้ี 
 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2551  2550 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีการคา    
กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน    
บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) 218  157 

    
คาตอบแทนกรรมการคางจาย 2,456  1,425 

 
 
 
 



บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2551 (ไมไดตรวจสอบ) 
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5 ลูกหน้ีการคา  
 

 หมายเหตุ 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
  2551  2550 
  (พันบาท) 
กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 4 218 157 
กิจการอื่นๆ 429,209 307,145 

 429,427 307,302 

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (22,970) (20,770) 

สุทธิ 406,457 286,532 
  

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (กลับรายการ) สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2,200 (150) 
 

การวิเคราะหอายุของลูกหนี้การคา มีดังน้ี 
 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2551  2550 
 (พันบาท) 
กิจการที่เกีย่วของกัน   
ยังไมครบกําหนดชําระ  218  157 
  

กิจการอื่นๆ   
ยังไมครบกําหนดชําระ  347,317  248,573 
เกินกําหนดชําระ :    
 นอยกวา 60 วัน 52,744  39,494 
 60 วัน - 120 วนั 7,824  398 
 120 วัน  - 360 วัน 2,978  194 
 มากกวา 360 วนั 18,346  18,486 

 429,209  307,145 
หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (22,970)  (20,770) 

สุทธ ิ 406,239  286,375 

รวม 406,457  286,532 
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสินเช่ือแกลูกคาของบริษัทมีระยะเวลาต้ังแต 30 วันถึง 120 วัน 



บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 
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6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  
 

การซ้ือ จําหนาย และโอนสําหรับท่ีดิน อาคารและอุปกรณระหวางงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2551 
และ 2550 มีดังน้ี 

  
 2551  2550 
   การจําหนายและ    การจําหนายและ 
 การซ้ือและ  การโอน - ราคา  การซ้ือและ  การโอน - ราคา 
 การโอน - ราคาทุน  ตามบัญชีสุทธิ  การโอน- ราคาทุน  ตามบัญชีสุทธิ 
 (พันบาท) 
อาคารและส่ิงปลูกสราง 7,759 - 23,090 - 
เครื่องจักรและอุปกรณ 3,565 19 205,754 220 
เครื่องตกแตง ติดต้ังและ     
   อุปกรณสํานักงาน 7,808 - 1,561 33 
ยานพาหนะ 130 - 6,929 1,447 
งานระหวางกอสราง 27,106                7,789 6,829 205,244 

รวม 46,368 7,808 244,163 206,944 
 

บริษัทไดจํานองท่ีดิน สวนหนึ่งของอาคารและส่ิงปลูกสราง เครื่องจักรและอุปกรณ และท่ีดินท่ีไมไดใชในการ
ดําเนินงานซ่ึงมีมูลคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 จํานวนเงินรวม 108.1 ลานบาท (31 ธันวาคม 
2550: 110.1 ลานบาท) เพ่ือใชเปนหลักทรัพยคํ้าประกันเงินกูยืม วงเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินสินเช่ืออื่น ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 
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สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2551 (ไมไดตรวจสอบ) 
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7 ทุนเรือนหุน 
 

 ราคาตาม  2551  2550 
 มูลคาหุน  จํานวนหุน  จํานวนเงิน  จํานวนหุน  จํานวนเงิน 
 (บาท)  (พันหุน / พันบาท) 
ทุนจดทะเบียน          
ณ วันท่ี 1 มกราคม          
หุนสามัญ 5           -           -  200,000  1,000,000 
หุนสามัญ 1  1,000,000  1,000,000           -           - 
          

ณ วันที่ 31 มีนาคม          

หุนสามัญ 5           -           -  200,000  1,000,000 

หุนสามัญ 1  1,000,000  1,000,000           -           - 
          

ทุนที่ออกและชําระแลว          
ณ วันท่ี 1 มกราคม          
หุนสามัญ 5           -           -  200,000  1,000,000 
หุนสามัญ 1  1,000,000  1,000,000           -           - 
          

ณ วันที่ 31 มีนาคม          

หุนสามัญ 5           -           -  200,000  1,000,000 

หุนสามัญ 1  1,000,000  1,000,000           -           - 
 

ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทเม่ือวันท่ี 21 สิงหาคม 2550 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนของบริษัท
จากมูลคาหุนละ 5 บาท จํานวน 200,000,000 หุน เปนมูลคาหุนละ 1 บาท จํานวน 1,000,000,000 หุน บริษัทได
จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยแลว เมื่อวันท่ี 4 กันยายน 2550 
 

8 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 

บริษัทประกอบธุรกิจผลิตกระเบ้ืองมุงหลังคาและไมฝา ซึ่งเปนกลุมของผลิตภัณฑเดียวกันและมีลักษณะการ
ดําเนินงานท่ีสนับสนุนซ่ึงกันและกัน ฝายบริหารจึงพิจารณาวาบริษัทมีสวนงานธุรกิจเพียงสวนงานเดียว 
นอกจากน้ี บริษัทดําเนินธุรกิจสวนใหญในประเทศ ดังน้ัน ฝายบริหารจึงพิจารณาวาบริษัทมีสวนงานทาง
ภูมิศาสตรเพียงสวนงานเดียว 

 



บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 
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สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2551 (ไมไดตรวจสอบ) 
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9 กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 
 
กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐานสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2551_คํานวณจากกําไรสุทธิสวนของ           
ผูถือหุนสามัญจํานวน 127.3 ลานบาท (2550: 107.9 ลานบาท) และจํานวนหุนสามัญท่ีออกจําหนายแลวระหวาง
งวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2551 จํานวน 1,000 ลานหุน (2550: 1,000 ลานหุน ภายหลังการแตกหุน
ในป 2550) ในการคํานวณกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 
คํานวณจากจํานวนหุนสามัญท่ีเกิดข้ึนจากการแตกหุนในป 2550 (หมายเหตุ 7) โดยจัดทําข้ึนตามสมมติฐานท่ีวา
การแตกหุนไดเกิดข้ึนนับแตวันเริ่มตนของงวดแรกท่ีเสนอรายงาน 
 

10 เงินปนผล 
 

ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันท่ี 26 มีนาคม 2550 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการจัดสรร
เงินปนผลแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.6 บาท เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 120 ลานบาท บริษัทไดจายเงินปนผลใหแก
ผูถือหุนในระหวางป 2550 
 

11 ภาระผูกพันที่มกีับกิจการที่ไมเกี่ยวของกันและอ่ืนๆ 
 

   31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
  2551  2550 
  (พันบาท) 
(ก) ภาระผูกพันดานรายจายฝายทนุ   
 สัญญาท่ียังไมไดรับรู   
 อาคารและส่ิงปลูกสรางอื่น 1,881 7,313 
 เครื่องจักรและอุปกรณ 5,338 14,785 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร - 2,516 
 รวม 7,219 24,614 

 

(ข) ภาระผูกพันอื่นๆ   
 เลตเตอรออฟเครดิตสําหรับซ้ือสินคาและวัสดุท่ียังไมไดใช 55,011 37,469 
 หนังสือคํ้าประกันจากธนาคาร 10,178 10,178 
 รวม 65,189 47,647 

 
(ค) บริษัทไดทําสัญญารับการบริการดานศูนยกลางฐานขอมูลออนไลนกับบริษัทแหงหน่ึงโดยท่ีคูสัญญา



บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2551 (ไมไดตรวจสอบ) 
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ดังกลาวจะใหบริการเก่ียวกับฐานขอมูลออนไลนและส่ิงอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุในสัญญา 
ในการนี้ บริษัทผูกพันท่ีจะตองจายคาธรรมเนียมตามท่ีกําหนดในสัญญา สัญญาน้ีมีผลบังคับใชสามป  
เริ่มต้ังแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2548 และสามารถตออายุสัญญาไดโดยอัตโนมัติคราวละหน่ึงปเวนแตจะมี
การบอกเลิกโดยฝายหน่ึงฝายใด โดยการแจงใหทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรเกาสิบวันกอนวัน
สิ้นสุดสัญญา  

 
(ฆ) บริษัทมีสัญญาสิทธิและการชวยเหลอืทางเทคนิคจากบริษัทตางประเทศแหงหน่ึง โดยบริษัทตางประเทศ

ดังกลาวจะใหความชวยเหลอืทางเทคนิคในการผลิตภัณฑบางชนิด สัญญานี้มีกําหนดเวลา 5 ป เริ่มต้ังแต
เดือนกุมภาพันธ 2547 และอาจบอกเลิกตามเงื่อนไขท่ีกําหนดในสัญญา บริษัทมีภาระผูกพันท่ีจะตองจาย
คาธรรมเนียมตามท่ีระบุไวในสัญญา 

 
(ง) บริษัทมีสวนหนึ่งของโฉนดท่ีดินท่ีไมไดใชในการดําเนินงานของบริษัท ซึ่งมีมูลคาตามบัญชี ณ วันท่ี  

31 มีนาคม 2551 และ 31 ธันวาคม 2550 จํานวนเงินรวม 25.4 ลานบาท ไดถอืกรรมสิทธิ์รวมกันกับ
บริษัทอื่นสองแหง 

 
12 เหตุการณภายหลังวันที่ในงบดุล 

 
(ก) ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันท่ี 4 เมษายน 2551 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการ

จัดสรร เงินปนผลแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.3 บาท เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 300 ลานบาท หลังจากหัก
เงินปนผลจายระหวางกาล หุนละ 0.12 บาท คงเหลือเปนเงินปนผลท่ีจะจายอีกหุนละ 0.18 บาท เปน
จํานวนเงินท้ังส้ิน 180   ลานบาท โดยเงินปนผลดังกลาวจะจายใหแกผูถือหุนภายในวันท่ี 29 เมษายน 
2551 

 
(ข) เมื่อวันท่ี 9 เมษายน 2551 บริษัทไดทําสัญญาซื้อเครื่องจักรกับบริษัทในตางประเทศแหงหน่ึงเพ่ือซื้อ

เครื่องจักรในการผลิตแผนผนังแบบไมมีใยหิน จํานวนเงินรวม 465 ลานบาท  
 

13 การจัดประเภทรายการใหม 
 
รายการในงบการเงินระหวางกาลท่ีจัดทําในระหวางป 2550 บางรายการไดจัดประเภทใหมใหสอดคลองกับ
รายการในงบการเงินระหวางกาลท่ีจัดทําในระหวางป 2551 




