บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จํากัด (มหาชน)
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
สําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ

ผู้ถือหุ้น บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และงบกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการ
เปลี่ ย นแปลงส่ วนของผูถ้ ื อ หุ ้ น และงบกระแสเงิ น สด สําหรั บ งวด 3 เดื อ น สิ้ น สุ ด วัน เดี ย วกัน และหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงินแบบย่อ ของบริ ษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน) ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและ
นําเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ั บผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ป เกี่ ยวกับข้อมู ลทางการเงิ นระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของ
ข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่าง
กาล โดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วธิ ีการสอบถามบุคลากรซึ่ งส่ วนใหญ่
เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้ มีขอบเขตจํากัด
กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทําให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนยั สําคัญทั้งหมดซึ่ ง
อาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่แสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน
ข้ อสรุป

ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด

(นางสาว สุ ภาภรณ์ มัง่ จิตร )
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8125
27

วันที่ 11 พฤษภาคม 2560

27

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์บนพื้นที่เช่าระยะยาว
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุ

31 มีนาคม 2560
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/
สอบทานแล้ว)

หน่วย : บาท
31 ธันวาคม 2559
(ตรวจสอบแล้ว)

4
5
6
7

116,294,289.88
147,000,000.00
59,319,441.25
15,196,277.27
337,810,008.40

97,794,175.69
0.00
86,235,330.80
18,266,357.33
202,295,863.82

8
9
10
11

12,360,000.00
4,581,257.04
7,498,314.01
912,383.47
11,500.00
25,363,454.52
363,173,462.92

12,360,000.00
4,848,086.34
7,596,918.37
872,307.76
14,500.00
25,691,812.47
227,987,676.29

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา)
(นายวิชยั ไม้แก่นสาร)

-2บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

หนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุน้
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่ วนของหนี้สินที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 240,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 240,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท
หุน้ สามัญ 180,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมหนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุน้

หมายเหตุ

31 มีนาคม 2560
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/
สอบทานแล้ว)

หน่วย : บาท
31 ธันวาคม 2559
(ตรวจสอบแล้ว)

12
13

62,417,389.31
348,259.38
62,765,648.69

80,057,236.09
343,831.09
80,401,067.18

13
14

242,276.35
4,942,382.00
5,184,658.35
67,950,307.04

331,019.52
4,666,530.00
4,997,549.52
85,398,616.70

120,000,000.00

120,000,000.00

120,000,000.00
90,000,000.00
15

121,004,165.08

10,124,480.00

16

3,306,372.58
50,912,618.22
295,223,155.88
363,173,462.92

3,306,372.58
39,158,207.01
142,589,059.59
227,987,676.29

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
(ลงชื่อ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา)
(นายวิชยั ไม้แก่นสาร)

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

หมายเหตุ
รายได้จากการขาย
รายได้จากการบริ การ
รวมรายได้
ต้นทุนขาย
ต้นทุนบริ การ
รวมต้นทุน
กําไรขั้นต้น
รายได้อื่น
กําไรก่อนค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่าใช้จ่าย
กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับงวด
กําไรเบ็ดเสร็จอื่น
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
กําไรต่อหุน้
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก

17

2560
100,658,260.48
1,040,031.03
101,698,291.51
(66,560,523.01)
(825,428.87)
(67,385,951.88)
34,312,339.63
2,108,906.00
36,421,245.63
(10,670,765.48)
(10,688,906.26)
(21,359,671.74)
15,061,573.89
(8,295.12)
15,053,278.77
(3,298,867.56)
11,754,411.21
0.00
11,754,411.21

หน่วย : บาท
2559
113,840,747.36
0.00
113,840,747.36
(87,810,255.04)
0.00
(87,810,255.04)
26,030,492.32
2,376,084.12
28,406,576.44
(9,227,168.22)
(10,775,333.46)
(20,002,501.68)
8,404,074.76
(17,711.84)
8,386,362.92
(1,607,184.69)
6,779,178.23
0.00
6,779,178.23

0.05

0.04

214,000,000

180,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
(ลงชื่อ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา)
(นายวิชยั ไม้แก่นสาร)

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้
สําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)
ทุนเรื อนหุน้ ที่ออก
กําไรสะสม
และชําระแล้ว
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
หุน้ สามัญ
สํารองตามกฎหมาย

หน่วย : บาท
รวม

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
เพิ่มทุน
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

15

90,000,000.00
30,000,000.00

10,124,480.00

3,306,372.58

39,158,207.01

11,754,411.21
50,912,618.22

142,589,059.59
30,000,000.00
110,879,685.08
11,754,411.21
295,223,155.88

13,690,699.53
6,779,178.23
20,469,877.76

115,781,156.98
6,779,178.23
122,560,335.21

110,879,685.08
120,000,000.00

121,004,165.08

3,306,372.58

90,000,000.00

10,124,480.00

1,965,977.45

90,000,000.00

10,124,480.00

1,965,977.45

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
(ลงชื่อ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา)
(นายวิชยั ไม้แก่นสาร)

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกําไร(ขาดทุน)เป็ นเงินสดรับ(จ่าย)สุ ทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเสื่ อมราคา
สิ นทรัพย์บนพื้นที่เช่าระยะยาวตัดจ่าย
กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์สิน
(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
ขาดทุนจากสิ นค้าล้าสมัย
หนี้สูญ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี้สินจากการดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนิ้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดําเนินงาน
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
เงินสดสุ ทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน

หน่วย : บาท
2559

15,053,278.77

8,386,362.92

275,852.00
414,369.10
98,604.36
(261,679.24)
64,078.29
(5,668.02)
89,263.76
1,247,095.84
3,000.00
8,295.12

240,587.00
462,384.31
99,699.97
0.00
149,250.86
(417,046.07)
26,215.00
596,476.02
0.00
17,711.84

16,986,489.98

9,561,641.85

25,579,529.95
3,075,748.08
0.00

670,431.00
(11,999,764.01)
298,000.00

(20,677,515.37)
24,964,252.64
(8,295.12)
(365,352.97)
24,590,604.55

(45,402.81)
(1,515,093.97)
(17,711.84)
(109,145.25)
(1,641,951.06)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
(ลงชื่อ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา)
(นายวิชยั ไม้แก่นสาร)

-2บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน :
เงินสดจ่ายเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดจ่ายซื้อเครื่ องจักรและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
เงินสดสุ ทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน :
เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
เงินสดจ่ายชําระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับค่าหุน้ และส่ วนเกินทุน
เงินสดสุ ทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด

หน่วย : บาท
2559

(147,000,000.00)
(147,542.80)
261,682.24
(146,885,860.56)

0.00
(430,592.18)
0.00
(430,592.18)

0.00
(84,314.88)
140,879,685.08
140,795,370.20
18,500,114.19

(3,025,635.63)
(182,898.16)
0.00
(3,208,533.79)
(5,281,077.03)

97,794,175.69
116,294,289.88

94,319,198.22
89,038,121.19

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา)
(นายวิชยั ไม้แก่นสาร)

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)
1. ข้อมูลทัว่ ไป
1.1 บริ ษทั ฯ ได้แปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด โดยได้จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคล ตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัด
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 ทะเบียนเลขที่ 0107559000061
1.2 บริ ษทั ฯ ตั้งอยูเ่ ลขที่ 15/1 ถนนทางหลวงระยอง สาย 3191 ตําบลห้วยโป่ ง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
1.3 บริ ษทั ฯ ดําเนินกิจการหลัก คือ จําหน่ายและบริ การอุปกรณ์อุตสาหกรรม
1.4 ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กลุ่มครอบครัวนางสาวอรสา วิมลเฉลา รวมร้อยละ 61.63 ของทุนชําระแล้ว
2. หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินและนําเสนองบการเงิน
2.1 หลักเกณฑ์ใ นการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้จดั ทําขึ้นในรู ปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง การรายงาน
ทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงการตีความและแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ที่ประกาศใช้โ ดยสภาวิชาชีพบัญชี กฎระเบียบและ
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
งบการเงินระหว่างกาลนี้จดั ทําขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์ให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปี ที่นาํ เสนอครั้งล่าสุดเพื่อให้
ข้อมูลนั้นเป็ นปัจจุบนั ดังนั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกิจกรรมเหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ เพื่อ
ไม่ให้ขอ้ มูลที่นาํ เสนอซํ้าซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว อย่างไรก็ตาม งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้ และงบกระแสเงินสด ได้แสดงรายการเช่นเดียวกับงบการเงินประจําปี ดังนั้น
การใช้งบการเงินระหว่างกาลนี้ควรใช้ควบคู่ ไปกับงบการเงินประจําปี ล่าสุด
งบการเงินของบริ ษทั ฯ จัดทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของรายการในงบการเงิน
ยกเว้นรายการที่เปิ ดเผยไว้ใ นนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุ ง
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯ ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2559) รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางบัญชีฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อ
จัดให้มีข้ นึ เพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ ง
ถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ีไ ม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ

(ลงชื่อ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา)
(นายวิชยั ไม้แก่นสาร)

-23. นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณที่ใ ช้ใ นงบการเงินระหว่างกาลนี้มีความสอดคล้องกับการถือปฏิบตั ิใ นงบการเงิน
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
หน่วย : บาท
31 มีนาคม 2560
เงินสดในมือ
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากประจํา
รวม

31 ธันวาคม 2559

61,295.00

80,483.77

43,422.50
76,095,866.15
40,093,706.23
116,294,289.88

29,985.00
72,565,296.35
25,118,410.57
97,794,175.69

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน 2 แห่ง จํานวน 7.00
ล้านบาท คํ้าประกันโดยเงินฝากประจําและโดยส่วนตัวกรรมการของบริ ษทั
5. เงินลงทุนชัว่ คราว
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีเงินลงทุนชัว่ คราวเป็ นเงินฝากประจําประเภท 6 เดือน จํานวน 147.00 ล้านบาท อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 1.60 ต่อปี

(ลงชื่อ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา)

(นายวิชยั ไม้แก่นสาร)

-36. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
31 มีนาคม 2560

หน่วย : บาท
31 ธันวาคม 2559

ลูกหนี้การค้า
แยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระได้ดงั นี้
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระตั้งแต่ 1-90 วัน
เกินกําหนดชําระตั้งแต่ 91-180 วัน
เกินกําหนดชําระตั้งแต่ 181-365 วัน
เกินกําหนดชําระ 365 วัน

34,832,103.76
18,013,852.37
943,755.52
1,376,678.95
528,623.10

34,655,128.38
33,468,030.37
7,591,485.22
207,226.90
657,001.56

รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ

55,695,013.70
(728,884.30)
54,966,129.40

76,578,872.43
(853,025.56)
75,725,846.87

เงินประกัน
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

3,333,237.10

5,574,234.10

689,922.38

1,016,480.37

รายได้คา้ งรับ

1,527,126.23

1,765,298.16

404,263.24

2,383,471.30

หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ

(1,601,237.10)

(230,000.00)

ลูกหนี้อื่น-สุทธิ
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิ

4,353,311.85
59,319,441.25

10,509,483.93
86,235,330.80

1,083,025.56
1,378,299.10
(131,203.26)
2,330,121.40

0.00
1,392,691.22
(309,665.66)
1,083,025.56

ลูกหนี้อื่น ประกอบด้วย

อื่นๆ

ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างงวด ดังนี้
ยอดยกมา
ตั้งเพิม่
ลดลง
ยอดยกไป

(ลงชื่อ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา)

(นายวิชยั ไม้แก่นสาร)

-47. สินค้าคงเหลือ
หน่วย : บาท
31 มีนาคม 2560
สินค้าคงเหลือ

31 ธันวาคม 2559

18,266,435.10

21,777,012.60

583,223.58

148,394.16

(3,653,381.41)

(3,659,049.43)

15,196,277.27

18,266,357.33

(3,659,049.43)

(3,285,842.13)

ตั้งเพิม่

0.00

0.00

ลดลง

5,668.02

(373,207.30)

(3,653,381.41)

(3,659,049.43)

สินค้าระหว่างทาง
หัก ค่าเผือ่ จากการลดมูลค่าสินค้า
สุทธิ
ค่าเผือ่ การปรับลดมูลค่าสินค้ามีการเปลี่ยนแปลงระหว่างงวด ดังนี้
ยอดยกมา

ยอดยกไป
8. เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีเงินฝากประจํา จํานวน 12.36 ล้านบาท ได้นาํ ไปเป็ นหลักทรัพย์
คํ้าประกันวงเงินสินเชื่อ ตามหมายเหตุ 20
9. อาคารและอุปกรณ์
หน่วย : บาท
31 มีนาคม 2560
มูลค่าสุทธิตามบัญชีตน้ งวด

31 ธันวาคม 2559

4,848,086.34

4,910,378.14

147,542.80

1,652,967.00

(3.00)

0.00

ค่าเสื่อมราคาสําหรับงวด

(414,369.10)

(1,715,258.80)

มูลค่าสุทธิตามบัญชีปลายงวด

4,581,257.04

4,848,086.34

ซื้อเพิ่ม
จําหน่ายระหว่างงวด

(ลงชื่อ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา)

(นายวิชยั ไม้แก่นสาร)

-59. อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
เครื่ องจักรและอุปกรณ์ซ่ ึงได้หกั ค่าเสื่อมราคาสะสมเต็มจํานวนแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ ราคาทุนของสินทรัพย์ดงั กล่าว
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจาํ นวน 11.40 ล้านบาท และจํานวน 13.27 ล้านบาท ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ยานพาหนะมีมูลค่าสุทธิ จํานวน 0.96 ล้านบาท และจํานวน
1.46 ล้านบาท ตามลําดับ มีภาระผูกพันในการจ่ายชําระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ตามหมายเหตุ 13
10. สินทรัพย์บนพื้นที่เช่าระยะยาว
หน่วย : บาท
31 มีนาคม 2560

31 ธันวาคม 2559

มูลค่าสุทธิตามบัญชีตน้ งวด

14,119,645.85

14,119,645.85

หัก ตัดจําหน่ายสะสม

(6,621,331.84)
7,498,314.01

(6,522,727.48)
7,596,918.37

มูลค่าสุทธิตามบัญชีปลายงวด

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 2559 จํานวน 0.99 ล้านบาท และจํานวน 0.10 ล้านบาท
ตามลําดับ
ั ญาเช่า
สินทรัพย์บนพื้นที่เช่าระยะยาวเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ ได้แก่ อาคารโชว์รูมและสํานักงานที่สร้างบนที่ดินที่อยูภ่ ายใต้สญ
ดําเนินงานระยะยาว โดยสัญญาเช่าดังกล่าวมีระยะเวลา 20 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2578 ณ วันสิ้นสุดสัญญาเช่า สํานักงานและ
สิ่งปลูกสร้างบนพื้นที่เช่าจะตกเป็ นของผูใ้ ห้เช่า โดยไม่คิดค่าตอบแทน ตามหมายเหตุ 18.5.1
11. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การเพิ่มขึ้นและลดลงของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีดงั นี้
ณ วันที่

บันทึกเป็ น

หน่วย : บาท

ณ วันที่

บันทึกเป็ น

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2558 (ค่าใช้จ่าย)รายได้ 31 ธันวาคม 2559

(ค่าใช้จ่าย)รายได้

31 มีนาคม 2560

ในกําไรหรื อขาดทุน

ในกําไรหรื อขาดทุน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงาน

740,839.00

192,467.00

933,306.00

55,170.40

988,476.40

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์บนพื้นที่เช่า
ระยะยาว
0.00
รวม
740,839.00

(60,998.24)
131,468.76

(60,998.24)
872,307.76

(15,094.69)
40,075.71

(76,092.93)
912,383.47
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-612. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หน่วย : บาท
31 มีนาคม 2560

31 ธันวาคม 2559

เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้า

44,470,702.29

50,592,483.02

554,416.67

44,911.86

45,025,118.96

50,637,394.88

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

6,872,085.49

17,956,487.98

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย

7,869,425.79

4,895,835.49

เงินมัดจํา

1,874,986.92

4,531,495.71

775,772.15

2,036,022.03

17,392,270.35
62,417,389.31

29,419,841.21
80,057,236.09

เช็คจ่ายล่วงหน้า
รวมเจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น ประกอบด้วย

อื่นๆ
รวมเจ้าหนี้อื่น
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
13. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
13.1 รายละเอียดเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่เช่าตามสัญญาเช่าการเงิน มีดงั นี้

หน่วย : บาท
31 มีนาคม 2560
ยานพาหนะ

1,285,000.00

31 ธันวาคม 2559
3,554,000.00

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

(320,369.61)

(2,094,517.02)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ

964,630.39

1,459,482.98

13.2 จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายสําหรับสัญญาเช่าการเงินข้างต้นมีดงั นี้
หน่วย : บาท
31 มีนาคม 2560

31 ธันวาคม 2559

ภายใน 1 ปี

370,440.00

370,440.00

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

246,960.10

339,570.10

รวม

617,400.10

710,010.10

หัก ดอกเบี้ยจ่ายในอนาคตของสัญญาเช่าการเงิน

(26,864.37)

(35,159.49)

มูลค่าปัจจุบนั ของหนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน

590,535.73

674,850.61
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-713. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (ต่อ)
13.3 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินไม่รวมดอกเบี้ยจ่ายในอนาคต มีดงั นี้
หน่วย : บาท
31 มีนาคม 2560

31 ธันวาคม 2559

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

590,535.73

674,850.61

หัก ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ

(348,259.38)
242,276.35

(343,831.09)
331,019.52

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มีสญ
ั ญาเช่าการเงินสําหรับยานพาหนะมีกาํ หนดชําระเป็ น
รายเดือน โดยชําระให้เสร็จสิ้นภายในปี 2561
14. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
บริ ษทั ฯ จ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลังออกจากงานและบําเหน็จ ตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และวันที่ 31
ธันวาคม 2559
31 มีนาคม 2560
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันต้นงวด
ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันสิ้นงวด

หน่วย : บาท
31 ธันวาคม 2559

4,666,530.00

3,704,195.00

235,021.00

832,707.00

40,831.00

129,628.00

4,942,382.00

4,666,530.00

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่รับรู ้ในรายการต่อไปนี้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2560 และ 2559 ดังนี้
หน่วย : บาท
31 มีนาคม 2560
31 มีนาคม 2559
ค่าใช้จ่ายในการขาย
109,033.00
89,138.00
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวม

166,819.00
275,852.00

151,449.00
240,587.00
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-815. ส่วนเกินมูลค่าหุน้
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติกาํ หนดราคาเสนอขายหุน้ จํานวน
60 ล้านหุน้ ในราคาหุน้ ละ 2.45 บาท โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท ทําให้มีส่วนเกินมูลค่าหุน้ จํานวน 110.88 ล้านบาท
ซึ่งสุทธิจากค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเพื่อเสนอขายหุน้ ดังกล่าวจํานวน 6.12 ล้านบาท
16. สํารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริ ษทั ฯ ต้องจัดสรรกําไรอย่างน้อยร้อยละ 5 เป็ นสํารองตามกฎหมาย
ทุกครั้งที่มีการประกาศจ่ายเงินปันผล จนกว่ายอดสะสมของสํารองนี้มีจาํ นวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนทุนสํารองดังกล่าว
จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
17. ภาษีเงินได้
บริ ษทั ฯ คํานวณภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20 จากกําไร(ขาดทุน)ก่อนหักภาษีเงินได้สาํ หรับปี บวกกลับด้วยสํารองค่าใช้จ่าย
และรายการอื่นๆ ที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็ นรายจ่ายในการคํานวณภาษีเงินได้ (ถ้ามี)
17.1 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ สําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 2559 สรุ ปได้ดงั นี้
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั

31 มีนาคม 2560

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

3,338,943.27

หน่วย : บาท
31 มีนาคม 2559
1,640,135.86

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(40,075.71)
3,298,867.56

(32,951.17)
1,607,184.69

17.2 กระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริ ง
สําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี้
31 มีนาคม 2560
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล

15,053,278.77

หน่วย : บาท
31 มีนาคม 2559
8,386,362.92

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

20%

จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่อยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3,010,655.75

1,677,272.58

288,211.81
3,298,867.56

(70,087.89)
1,607,184.69

อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริ ง

22%

20%

19%
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-918. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
18.1 ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯ มีรายการธุรกิจที่สาํ คัญกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไป
ตามเงื่อนไขทางการค้าและตามเกณฑ์ที่ตกลงร่ วมกันระหว่างบริ ษทั ฯ บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็ นไป
ตามปกติธุรกิจ
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั ฯ กับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันสรุ ปได้ดงั นี้
ลักษณะธุรกิจ/
รายชื่อบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลักษณะ
นางสาวอรสา วิมลเฉลา

นโยบาย

ความสัมพันธ์

รายการ

ผูถ้ ือหุน้

คํ้าประกันวงเงินสินเชื่อ

กําหนดราคา
ไม่มีคา่ ตอบแทน

ค่าเช่าที่ดิน

ราคาตลาด

คํ้าประกันวงเงินสินเชื่อ

(ประเมินโดย
ผูป้ ระเมินอิสระ)
ไม่มีค่าตอบแทน

และกรรมการ
นายเกริ ก ลีเกษม

ผูถ้ ือหุน้

นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช

ผูถ้ ือหุน้
และกรรมการ
บริ ษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จํากัด
ผูถ้ ือหุน้ และ
กรรมการร่ วมกัน
ห้างหุน้ ส่วนจํากัด อัครวินท์ วิศวกรรม
ผูถ้ ือหุน้ และ
กรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั ยูทิลิต้ ี บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จํากัด ผูถ้ ือหุน้ และ
กรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จํากัด (มหาชน ผูถ้ ือหุน้ และ

ค่าเช่าและค่าบริ การ
ค่าซ่อมแซม
ขายสินค้า
ขายสินค้า

กรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั วิมลเฉลา จํากัด

ผูถ้ ือหุน้ และ

ราคาตามที่ตกลงกัน
ตามสัญญา
ราคาตลาด
ต้นทุนบวกกําไร
10-30%
ตามอัตราที่ขายให้
กับลูกค้ารายอื่น

ค่าบริ การ

ราคาตามที่ตกลงกัน

กรรมการร่ วมกัน
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- 10 18. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
18.2 รายการบัญชีที่เป็ นสาระสําคัญระหว่างบริ ษทั กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
31 มีนาคม 2560

31 ธันวาคม 2559

18.2.1 ลูกหนี้การค้า
บริ ษทั ยูทิลิต้ ี บิสิเนส อัลลายแอนซ์

0.00

80,506.80

24,266.54

24,080.36

18.2.2 เจ้าหนี้อื่น
บริ ษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จํากัด

นายเกริ ก ลีเกษม
45,157.35
18.3 รายได้และค่าใช้จ่ายกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสําคัญรวมอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับงวด

225,629.40

3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 2559
หน่วย : บาท
31 มีนาคม 2560

31 มีนาคม 2559

18.3.1 ขายสินค้า
บริ ษทั ยูทิลิต้ ี บิสิเนส อัลลายแอนซ์

0.00

289,000.00

บริ ษทั บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จํากัด (มหาชน)

0.00

7,695.00

33,093.00

33,093.00

180,157.35

180,157.35

1,401.00

1,092.00

18.3.2 ค่าเช่าและบริ การ
บริ ษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จํากัด
นายเกริ ก ลีเกษม
18.3.3 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
บริ ษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จํากัด

18.4 ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผบู ้ ริ หารสําคัญ สําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี้
หน่วย : บาท
31 มีนาคม 2560
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

31 มีนาคม 2559

9,987,845.04

10,864,693.31

103,122.00
10,090,967.04

84,976.00
10,949,669.31

(ลงชื่อ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา)
(นายวิชยั ไม้แก่นสาร)

- 11 18. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
18.5 ภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังต่อไปนี้

1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
เกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
5 ปี ขึ้นไป
รวม

31 มีนาคม 2560
324,112.62
1,246,779.00
1,039,500.00
11,010,588.00
13,620,979.62

หน่วย : บาท
31 ธันวาคม 2559
458,649.60
1,299,465.00
1,188,000.00
11,010,588.00
13,956,702.60

18.5.1 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตสําหรับสัญญาเช่า
ที่ดินกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 1 ราย (ตามหมายเหตุ 10) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2578 เป็ นจํานวน 13.39 ล้านบาท
และจํานวน 13.69 ล้านบาท ตามลําดับ
18.5.2 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตสําหรับสัญญาเช่า
อาคารสํานักงานขายกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็ นจํานวน 0.23 ล้านบาท
และจํานวน 0.26 ล้านบาท ตามลําดับ
19. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่ายที่สาํ คัญสําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี้
หน่วย : บาท
การเปลี่ยนแปลงในสินค้า
ยอดซื้อ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าเสื่อมราคา

31 มีนาคม 2560
3,075,748.08
63,484,774.93
13,054,733.02
414,369.10

31 มีนาคม 2559
(11,999,764.01)
99,810,019.05
12,100,709.31
462,384.31

ค่านายหน้า

1,510,679.84

1,564,184.93

ค่าที่ปรึ กษา

120,000.00

647,500.00

(ลงชื่อ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํานาจ
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(นายวิชยั ไม้แก่นสาร)

- 12 20. ภาระผูกพัน
20.1 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีวงเงิน LC, TR, ตัว๋ สัญญาใช้เงิน และ Forward contract
จากธนาคารพาณิชย์ 2 แห่ง จํานวน 40 ล้านบาท และจํานวน 60 ล้านบาท ตามลําดับ คํ้าประกันโดยเงินฝากธนาคาร ตามหมายเหตุ
8 และโดยส่วนตัวกรรมการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริ ษทั ฯ เปิ ดใช้ Forward contract จํานวน 6.60 ล้านบาท
20.2 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการให้ธนาคารพาณิชย์ 2 แห่ง ออกหนังสือคํ้าประกัน
ในการขายสินค้ากับลูกค้า เป็ นจํานวนเงิน 6.52 ล้านบาท และ 73,010 ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 :
มีจาํ นวนเงิน 20.04 ล้านบาท และ 73,010 ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา)
20.3 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการรับเงินมัดจํา
ค่าสินค้าจากลูกค้า โดยมีมูลค่าตามใบสัง่ ซื้อรวม 5.94 ล้านบาท และจํานวน 14.13 ล้านบาท ตามลําดับ บริ ษทั ฯ ได้รับเงินมัดจํา
แล้วจํานวน 1.65 ล้านบาท และจํานวน 4.32 ล้านบาท ตามลําดับ
20.4 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มีภาระผูกพันที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตสําหรับสัญญาค่ารักษา
ความปลอดภัย สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2560 เป็ นจํานวนเงิน 0.06 ล้านบาท และจํานวน 0.22 ล้านบาท ตามลําดับ
20.5 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตสําหรับสัญญาค่าบริ การ สิ้นสุดวันที่ 16 มกราคม 2561
เป็ นจํานวนเงิน 0.23 ล้านบาท
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- 13 21. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานตามประเภทส่ วนงานของบริ ษทั สําหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี้
กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี
ระบบปั๊ ม
2560
2559
ขาย
ต้นทุนขาย
กําไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรจากการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสุ ทธิสาํ หรับงวด

กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการ
กระบวนการผลิตและระบบท่อ
2560
2559

กลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม
2560

2559

29,939,097.86 59,255,155.06 41,210,964.83 22,431,606.55 29,508,197.79 32,153,985.75
(21,756,582.50) (49,932,157.39 ) (21,437,951.14) (12,883,346.00 ) (23,365,989.37) (24,994,751.65 )
8,182,515.36
9,322,997.67 19,773,013.69
9,548,260.55
6,142,208.42
7,159,234.10

กลุ่มผลิตภัณฑ์บริ การ
2560
1,040,031.03
(825,428.87)
214,602.16
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2559
0.00
0.00
0.00

รวม
2560

หน่วย : บาท

2559

101,698,291.51 113,840,747.36
(67,385,951.88 ) (87,810,255.04 )
34,312,339.63
26,030,492.32
2,376,084.12
2,108,906.00
(10,670,765.48) (9,227,168.22 )
(10,688,906.26) (10,775,333.46 )
(8,295.12 )
(17,711.84 )
15,053,278.77
8,386,362.92
(3,298,867.56) (1,607,184.69 )
11,754,411.21
6,779,178.23

- 14 22. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริ ษทั ฯ ได้จดั ตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน สําหรับพนักงานทุกคนตามระเบียบกองทุน พนักงานจ่ายเงินสะสมเข้า
กองทุนในอัตราร้อยละ 2, 4, 5, 6, 8 หรื อ 10 ของเงินเดือนแต่ละเดือน และบริ ษทั ฯ จ่ายเงินสมทบในอัตราเดียวกับที่พนักงาน
จ่ายเข้ากองทุน บริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งผูจ้ ดั การกองทุนเพื่อบริ หารกองทุนให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของกฎกระทรวง ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
สําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ดังนี้
หน่วย : บาท
31 มีนาคม 2560
เงินสมทบเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

31 มีนาคม 2559

374,592.00

369,772.00

23. การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่ องมือทางการเงิน
23.1 นโยบายการบัญชี
รายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ วิธีการที่ใช้ซ่ ึงรวมถึงเกณฑ์ในการรับรู ้การวัดมูลค่าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับ
สินทรัพย์ และหนี้สินทางการเงินแต่ละประเภทได้เปิ ดเผยไว้แล้วในหมายเหตุขอ้ 3
23.2 ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
ความเสี่ยงดังกล่าวเกิดจากการที่ลูกค้าไม่สามารถหรื อไม่ประสงค์ปฏิบตั ิตามข้อตกลงที่ให้ไว้กบั บริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ ไม่มี
ความเสี่ยงที่เป็ นสาระสําคัญเกี่ยวกับสินเชื่อ บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการพิจารณาสินเชื่อเป็ นราย ๆ และป้องกันความเสี่ยง
โดยการแบ่งแยกหน้าที่ฝ่ายขายฝ่ ายรับชําระ ฝ่ ายบริ การหลังการขาย และมูลค่าสินเชื่อของสัญญาแต่ละรายมีมูลค่าไม่สูง
23.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษทั ฯ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อันเนื่องมาจากการซื้อและขายสินค้าที่เป็ นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ บริ ษทั ฯ วงเงินซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการป้องกัน
ความเสี่ยง ตามที่เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุ 20.1 และ 23.5
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( นางสาวอรสา วิมลเฉลา)
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- 15 23. การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่ องมือทางการเงิน (ต่อ)
23.4 บริ ษทั ฯ มียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ดังต่อไปนี้
31 มีนาคม 2560

31 ธันวาคม 2559

สกุลเงินตรา

แปลงค่า

สกุลเงินตรา

แปลงค่า

ต่างประเทศ

เป็ นเงินบาท

ต่างประเทศ

เป็ นเงินบาท

สินทรัพย์
เยน

0.00

0.00

1,253,640.00

419,439.87

ดอลล่าร์สหรัฐอเมริ กา

0.00

0.00

980.00

37,086.36

0.00

456,526.23

หนี้สิน
เยน

20,659,245.00

6,430,685.83

21,561,310.00

6,712,790.45

ดอลล่าร์สหรัฐอเมริ กา

25,533.69

883,833.36

60,217.78

2,167,990.62

ยูโร

22,859.45

849,105.13

34,790.02

1,326,759.16

ดอลล่าร์สิงคโปร์

22,416.00

558,721.04

0.00

0.00

8,722,345.36

10,207,540.23

23.5 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีเงินตราต่างประเทศที่ซ้ือไว้ล่วงหน้ากับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในประเทศ
เพื่อป้องกันความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน ดังนี้
สกุลเงินตราต่างประเทศ

จํานวนเงิน

วันครบกําหนด

14,104,145.00

28 มิถุนายน 2560

ดอลล่าร์สหรัฐอเมริ กา

12,246.77

15 มิถุนายน 2560

ยูโร

21,896.71

15 มิถุนายน 2560

เยน

24. ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็ นผลประโยชน์ที่จ่ายให้กบั กรรมการของบริ ษทั ฯ ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริ ษทั
มหาชนจํากัด โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กบั กรรมการในฐานะผูบ้ ริ หาร
สําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ จํานวน 0.31
ล้านบาท และจํานวน 0.37 ล้านบาท ตามลําดับ
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- 16 25. ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารนี้เป็ นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการเฉพาะในฐานะ
ผูบ้ ริ หารและให้แก่ผบู ้ ริ หารตามนิยามในประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อันได้แก่
ผูจ้ ดั การหรื อผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริ หารสี่รายแรกต่อจากผูจ้ ดั การลงนามและผูซ้ ่ ึงดํารงตําแหน่งเทียบเท่าระดับบริ หารรายที่สี่
ทุกรายและให้หมายความรวมถึงผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชีหรื อการเงินที่เป็ นระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ้นไปหรื อ
เทียบเท่า
สําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร จํานวน 10.09 ล้านบาท
และจํานวน 10.95 ล้านบาท ตามลําดับ
26. การบริ หารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ ในการบริ หารทางการเงิน คือ การดํารงไว้ซ่ ึงความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องและ
ดํารงไว้ซ่ ึงโครงสร้างทุนที่เหมาะสม
ตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.23: 1 ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 :
0.60 : 1)
27. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2560 มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปันผล จํานวน 240 ล้านหุน้ ในอัตราหุน้ ละ
0.08 บาท จากผลการดําเนินงานปี 2559 เป็ นเงินจํานวน 19.20 ล้านบาท ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
28. การอนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมตั ิให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560

(ลงชื่อ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา)
(นายวิชยั ไม้แก่นสาร)

