บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จํากัด (มหาชน)
รายงานของผูส้ อบบัญชีและงบการเงิน
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ กรรมการและผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินที่ แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชั่น จํากัด
(มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบ
แสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และงบกระแสเงินสด สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และ หมาย
เหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จํากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดง
ฐานะการเงิ น ของบริ ษ ัท สยามอี ส ต์ โซลู ชั่น จํา กัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2561 และผลการ
ดําเนิ นงาน และกระแสเงิ นสด สําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ใน
วรรคความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและ
งบการเงิ น เฉพาะกิ จ การในรายงานของข้า พเจ้า ข้า พเจ้า มี ค วามเป็ นอิ ส ระจากบริ ษ ัท ตามข้อ กํา หนด
จรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิ ช าชี พ บัญ ชี ที่ ก ํา หนดโดยสภาวิ ช าชี พ บัญ ชี ใ นส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การ
ตรวจสอบงบการเงิ น ที่แสดงเงิ นลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ และข้าพเจ้าได้
ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆ ที่ มีนัยสําคัญที่ สุดตามดุ ลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พของ
ข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับ
งวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื่ องเหล่านี้ มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้า
ไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื่ องเหล่านี้
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 เงื่อนไขการรับมอบสิ นค้าที่ซ้ือจากต่างประเทศ (งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ)
บริ ษทั ฯ มีการสัง่ ซื้อสิ นค้าจากต่างประเทศ จํานวน 80.34 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 25.79 ของยอด
ซื้อทั้งหมด โดยมีเงื่อนไขการรับมอบสิ นค้าหลายเงื่อนไข สําหรับผูข้ ายรายเดียวกันก็มีเงื่อนไขการ
รับมอบสิ นค้าหลายเงื่อนไข ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงต้องใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบการตรวจ
ตัดยอดซื้อสิ นค้าที่เกิดขึ้น ณ วันสิ้ นงวด
ข้าพเจ้าได้ทาํ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในการบันทึกบัญชีซ้ือสิ นค้าจาก
ต่างประเทศ และทดสอบระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการรับรู ้รายการซื้อสิ นค้าจาก
ต่างประเทศโดยเฉพาะการควบคุมการตรวจตัดยอดซื้อสิ นค้า รวมทั้งตรวจสอบเนื้อหาสาระของ
การซื้อในช่วงสิ้ นปี ดังนี้
 สอบทานเงื่อนไขการส่ งมอบสิ นค้าในรายงานการควบคุมการซื้อสิ นค้าจากต่างประเทศ
 สอบทานการตรวจตัดยอดซื้อสิ นค้าจากต่างประเทศและเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่ งรวมอยู่ในรายงานประจําปี (แต่ไม่
รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น) ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงาน
ประจําปี ภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็ นของข้าพเจ้าต่องบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิ จการไม่
ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงิ นเฉพาะกิ จการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมู ลอื่นมี ความขัดแย้งที่ มีสาระสําคัญกับงบ
การเงิ นหรื อกับความรู ้ ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่ามีการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่ามี การแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแล เพื่อให้ผมู ้ ีหน้าที่ในการกํากับ
ดูแลดําเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริ ง
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เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงิ น เฉพาะกิ จการเหล่ านี้ โดยถู ก ต้องตามที่ ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอัน
เป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัด ทํา งบการเงิ น ที่ แ สดงเงิ น ลงทุ น ตามวิ ธี ส่ ว นได้เ สี ย และงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ ผู บ้ ริ ห าร
รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริ ษทั ในการดําเนิ นงานต่อเนื่ อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการ
ดําเนิ นงานต่อเนื่ องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่
ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริ ษทั หรื อหยุดดําเนินงานหรื อไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของ
บริ ษทั
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ยและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึง
รวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ น
การรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จ จริ งอัน เป็ นสาระสํา คัญ ที่ มี อยู่ไ ด้เ สมอไป ข้อมู ลที่ ขดั ต่ อข้อเท็จ จริ ง อาจเกิ ด จากการทุ จ ริ ต หรื อ
ข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละ
รายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

-4ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
 ระบุ แ ละประเมิ น ความเสี่ ย งจากการแสดงข้อมู ลที่ ขดั ต่ อข้อเท็จ จริ งอัน เป็ นสาระสําคัญในงบ
การเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิ บตั ิ งานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยง
เหล่ า นั้น และได้ห ลัก ฐานการสอบบัญ ชี ที่ เ พีย งพอและเหมาะสมเพื่อ เป็ นเกณฑ์ใ นการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ่งเป็ นผลมา
จากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้
ร่ วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่
ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
 ทํา ความเข้าใจในระบบการควบคุ มภายในที่ เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของบริ ษทั
 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณ
การทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
 สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนินงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หาร
และจากหลัก ฐานการสอบบัญ ชี ที่ ไ ด้รั บ สรุ ป ว่ า มี ค วามไม่ แ น่ น อนที่ มี ส าระสํา คัญ ที่ เ กี่ ย วกับ
เหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิ ดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของ
บริ ษทั ในการดําเนินงานต่อเนื่องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญ
ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลใน
งบการเงิ น ที่ เ กี่ ยวข้อง หรื อถ้า การเปิ ดเผยข้อมู ลดังกล่ าวไม่ เพียงพอ ความเห็ นของข้าพเจ้าจะ
เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงาน
ของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้
บริ ษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่อง
 ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและ
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่ ว นได้เ สี ยและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการแสดงรายการและเหตุ การณ์ ในรู ปแบบที่ ทาํ ให้มีการ
นําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่

-5ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลในเรื่ องต่าง ๆ ที่สาํ คัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของ
การตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่ องที่มี
นัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ ผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่
เกี่ ยวข้องกับความเป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลเกี่ ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมด
ตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของ
ข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่างๆ ที่มีนยั สําคัญมากที่สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และ
กําหนดเป็ นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่ องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่
กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ ที่ยากที่จะ
เกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าวสามา
รถคาดการณ์ ไ ด้อ ย่า งสมเหตุ ส มผลว่ า จะมี ผ ลกระทบในทางลบมากกว่ า ผลประโยชน์ ต่ อ ส่ ว นได้เ สี ย
สาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว

บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด

(นางสาวสุ ภาภรณ์ มัง่ จิตร)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8125
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นค้าคงเหลือ
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ร่ วม
อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์บนพื้นที่เช่าระยะยาว
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

งบการเงิน
ที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
หมายเหตุ
2561

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2560

4
5
6
7

85,687,324.67
0.00
90,202,657.96
23,662,116.44
199,552,099.07

85,687,324.67
0.00
90,202,657.96
23,662,116.44
199,552,099.07

95,889,431.08
147,000,000.00
76,115,711.20
25,152,951.89
344,158,094.17

8
9
10
11
12
13

8,800,000.00
144,974,631.08
12,618,974.45
11,031,260.19
41,907,614.01
1,779,352.74
11,250.00
221,123,082.47
420,675,181.54

8,800,000.00
138,188,000.00
12,618,974.45
11,031,260.19
41,907,614.01
1,779,352.74
11,250.00
214,336,451.39
413,888,550.46

8,800,000.00
0.00
0.00
4,994,363.51
43,502,294.81
1,326,530.61
9,500.00
58,632,688.93
402,790,783.10

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่.....................เมื่อวันที่................................
ขอรับรองว่ารายการข้างต้นเป็ นความจริ งและถูกต้องทุกประการ

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

(ลงชื่อ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ
(นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช)

-2บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุน้

งบการเงิน
ที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
หมายเหตุ
2561

หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
ส่ วนของหนี้สินที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
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
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น

รวมหนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุน้

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2560

14
15

100,620,382.73
0.00
100,620,382.73

100,620,382.73
0.00
100,620,382.73

96,200,276.38
331,019.42
96,531,295.80

16

8,868,754.00
8,868,754.00
109,489,136.73

8,868,754.00
8,868,754.00
109,489,136.73

7,243,731.00
7,243,731.00
103,775,026.80

120,000,000.00

120,000,000.00

120,000,000.00

120,000,000.00

120,000,000.00

120,000,000.00

121,004,165.08

121,004,165.08

121,004,165.08

6,091,046.55
64,090,833.18
311,186,044.81
420,675,181.54

6,091,046.55
57,304,202.10
304,399,413.73
413,888,550.46

5,102,434.28
52,909,156.94
299,015,756.30
402,790,783.10

17

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

(ลงชื่อ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ
(นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช)

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริ การ
กําไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี

18

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่น
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง :
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กาํ หนดไว้
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายห
รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี -สุ ทธิจากภาษีเงินได้
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
กําไรต่อหุน้
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงิน
ที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
2561
405,403,144.79
(296,201,762.06)
109,201,382.73
6,233,486.17
(47,954,820.53)
(42,716,911.51)
(12,726.33)
6,786,631.08
31,537,041.61
(4,978,165.10)
26,558,876.51

2561
405,403,144.79
(296,201,762.06)
109,201,382.73
6,233,486.17
(47,954,820.53)
(42,716,911.51)
(12,726.33)
0.00
24,750,410.53
(4,978,165.10)
19,772,245.43

2560
403,177,507.53
(282,852,317.45)
120,325,190.08
9,619,215.80
(43,211,537.58)
(41,370,554.10)
(26,608.92)
0.00
45,335,705.28
(9,414,471.25)
35,921,234.03

0.00
0.00
0.00
0.00
26,558,876.51

0.00
0.00
0.00
0.00
19,772,245.43

(1,473,778.00)
294,755.60
(1,179,022.40)
(1,179,022.40)
34,742,211.63

0.11

0.08

0.15

240,000,000

240,000,000

233,589,041

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

(ลงชื่อ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ
(นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช)

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
หน่วย : บาท
ทุนที่ออก
และชําระแล้ว
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือต้นงวด 2561
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
จ่ายเงินปั นผล
สํารองตามกฎหมาย
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
รวมการเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ยอดคงเหลือปลายงวด 2561

120,000,000.00

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
สํารองตามกฎหมาย
121,004,165.08

19.1
17

5,102,434.28

988,612.27
0.00
120,000,000.00

0.00
121,004,165.08

988,612.27
6,091,046.55

รวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้

52,909,156.94

299,015,756.30

(14,388,588.00)
(988,612.27)
26,558,876.51
11,181,676.24
64,090,833.18

(14,388,588.00)
0.00
26,558,876.51
12,170,288.51
311,186,044.81

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

(ลงชื่อ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ
(นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช)

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ทุนที่ออก

ส่ วนเกินมูลค่า

กําไรสะสม

และชําระแล้ว

หุน้ สามัญ

จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
สํารองตามกฎหมาย

90,000,000.00

10,124,480.00

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือต้นงวด 2560
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รับชําระทุนเพิ่ม
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
จ่ายเงินปั นผล
สํารองตามกฎหมาย
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
โอนไปกําไรสะสม
รวมการเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ยอดคงเหลือปลายงวด 2560
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
จ่ายเงินปั นผล
สํารองตามกฎหมาย
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
รวมการเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ยอดคงเหลือปลายงวด 2561

3,306,372.58

39,158,207.01

องค์ประกอบอื่นของ
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการ
วัดมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์พนักงานที่
0.00

142,589,059.59

(1,179,022.40)
1,179,022.40
0.00
0.00

30,000,000.00
110,879,685.08
(19,195,200.00)
0.00
34,742,211.63
0.00
156,426,696.71
299,015,756.30

0.00
0.00

(14,388,588.00)
0.00
19,772,245.43
5,383,657.43
304,399,413.73

30,000,000.00
110,879,685.08
19.2
17

1,796,061.70

30,000,000.00
120,000,000.00

110,879,685.08
121,004,165.08

19.1
17

1,796,061.70
5,102,434.28

988,612.27
0.00
120,000,000.00

0.00
121,004,165.08

988,612.27
6,091,046.55

(19,195,200.00)
(1,796,061.70)
35,921,234.03
(1,179,022.40)
13,750,949.93
52,909,156.94
(14,388,588.00)
(988,612.27)
19,772,245.43
4,395,045.16
57,304,202.10

รวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
(ลงชื่อ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา)

(ลงชื่อ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ
(นายแสงเพชร ตันทะอธิ พานิ ช)

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงิน
ที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
31,537,041.61
รายการปรับกระทบกําไร(ขาดทุน)เป็ นเงินสดรับ(จ่าย)สุ ทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
ผลประโยชน์พนักงาน
1,625,023.00
ค่าเสื่ อมราคา
2,371,583.15
2,733,320.95
สิ นทรัพย์บนพื้นที่เช่าระยะยาวตัดจําหน่าย
(กําไร)จากการจําหน่ายทรัพย์สิน
0.00
(23,729.80)
(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
ขาดทุนจากสิ นค้าล้าสมัย
308,235.29
10,403.61
หนี้สูญ
57,914.96
หนี้สงสัยจะสู ญ (กลับรายการ)
ค่าใช้จ่ายอื่น (รายได้อื่น)
(35,488.35)
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
(6,786,631.08)
ต้นทุนทางการเงิน
12,726.33
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์
31,810,399.67
และหนี้สินจากการดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
(17,341,219.83)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นค้าคงเหลือ
1,182,600.16
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
(1,750.00)
หนิ้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
7,268,690.21
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดําเนินงาน
22,918,720.21
(12,726.33)
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
(8,257,886.79)
เงินสดสุ ทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน
14,648,107.09

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2560

24,750,410.53

45,335,705.28

1,625,023.00
2,371,583.15
2,733,320.95
0.00
(23,729.80)
308,235.29
10,403.61
57,914.96
(35,488.35)
0.00
12,726.33

1,103,423.00
1,863,602.87
430,232.64
(261,679.24)
293,303.93
101,321.85
89,263.76
(453,063.54)
3,000.00
0.00
26,608.92

31,810,399.67

48,531,719.47

(17,341,219.83)
1,182,600.16
(1,750.00)

10,483,419.38
(6,987,916.41)
2,000.00

7,268,690.21
22,918,720.21
(12,726.33)
(8,257,886.79)
14,648,107.09

10,811,662.23
62,840,884.67
(26,608.92)
(8,478,759.11)
54,335,516.64

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

(ลงชื่อ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ
(นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช)

-2บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงิน
ที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน :
เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
เงินสดรับ(จ่าย)เงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินสดจ่ายเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ร่ วม
เงินสดรับคืนเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ร่ วม
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
เงินสดจ่ายค่าก่อสร้างอาคาร
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
เงินสดสุ ทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน :
เงินสดจ่ายชําระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับค่าหุน้ และส่ วนเกินมูลค่าหุน้
เงินสดจ่ายเงินปันผล
เงินสดสุ ทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุ ทธิ

2561

2560

0.00
0.00
3,560,000.00
147,000,000.00 147,000,000.00 (147,000,000.00)
(135,000,000.00) (135,000,000.00)
0.00
(23,621,929.47) (23,621,929.47)
0.00
11,002,955.02
11,002,955.02
0.00
(7,550,914.05) (7,550,914.05) (2,474,244.95)
(1,960,717.58) (1,960,717.58) (31,928,352.43)
0.00
0.00
261,682.24
(10,130,606.08) (10,130,606.08) (177,580,915.14)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
ข้อมูลเพิ่มเติม : รายการไม่กระทบเงินสด
ก่อสร้างอาคารเป็ นเงินเชื่อ
โอนอาคารไปเป็ นสิ นทรัพย์บนพื้นที่เช่าระยะยาว
โอนสิ นทรัพย์บนพื้นที่เช่าระยะยาวไปเป็ นอาคารและอุปกรณ์
โอนค่าใช้จ่ายตั้งพักจากการซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในปี 2560 เป็ น
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

(331,019.42)
0.00
(14,388,588.00)
(14,719,607.42)
(10,202,106.41)

(331,019.42)
(343,831.19)
0.00 140,879,685.08
(14,388,588.00) (19,195,200.00)
(14,719,607.42) 121,340,653.89
(10,202,106.41) (1,904,744.61)

95,889,431.08
85,687,324.67

95,889,431.08
85,687,324.67

97,794,175.69
95,889,431.08

0.00
0.00
857,565.78

0.00
0.00
857,565.78

3,942,894.74
464,361.91
0.00

3,188,000.00

3,188,000.00

0.00

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

(ลงชื่อ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ
(นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช)

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
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 60.25 ของทุนชําระแล้ว
2. หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินและนําเสนองบการเงิน
2.1 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีที่ประกาศใช้

โดยสภา

วิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เรื่ องการจัดทําและส่ งงบการเงินและรายการเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงานของบริ ษทั จดทะเบียน พ.ศ. 2560 โดยรู ปแบบการนําเสนองบการเงินไม่แตกต่างอย่างมีสาระสําคัญจากประกาศ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เรื่ องกําหนดรายการย่อที่ตอ้ งมีในงบการเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
ในการจัดทํางบการเงินตามวิธีส่วนได้เสี ยสําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย งบการเงิน
ของบริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จํากัด (มหาชน) โดยเข้าถือหุน้ ในบริ ษทั ร่ วม ดังนี้
อัตราการถือหุน้
ร้อยละ
2561

ประเภทธุรกิจ

ความสัมพันธ์

2560

บริษัทร่ วม
บริ ษทั ยูทิลิต้ ี บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จํากัด

40.00

0.00

ประกอบกิจการเกี่ยว
กับการให้บริ การทาง
เทคนิคด้านวิศวกรรม
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริ ษทั ร่ วมเป็ นกิจการที่บริ ษทั มีอิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญ โดยมีอาํ นาจเข้าไปมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับนโยบาย
ทางการเงินและการดําเนินงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมหรื อควบคุมร่ วมในนโยบายดังกล่าว

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

บริ ษทั ร่ วม

-22. หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินและนําเสนองบการเงิน (ต่อ)
ส่ วนได้ เสี ยในเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
ส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วมบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสี ย โดยรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกด้วยราคาทุนซึ่งรวมถึงต้นทุนการทํา
รายการภายหลังการรับรู ้รายการเริ่ มแรก ส่ วนแบ่งกําไรขาดทุน และกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของเงินลงทุนที่บนั ทึกตามวิธี
ส่ วนได้เสี ยของบริ ษทั จะถูกบันทึกในงบการเงินตามวิธีส่วนได้เสี ยจนถึงวันที่บริ ษทั สู ญเสี ยความมีอิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญ
หรื อการควบคุมร่ วม
เกณฑ์ การวัดมูลค่า
งบการเงินของบริ ษทั ฯ จัดทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของรายการในงบการเงิน
ยกเว้นรายการที่เปิ ดเผยไว้ใ นนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
การวัดมูลค่ายุติธรรม
นโยบายการบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั หลายข้อกําหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งสิ นทรัพย์และหนี้สิน
ทางการเงินและไม่ใ ช่ทางการเงิน
บริ ษทั กําหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้รวมถึงผูป้ ระเมินมูลค่า ซึ่งมี
ความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนยั สําคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และรายงานโดยตรง
ต่อผูบ้ ริ หารสู งสุ ดทางด้านการเงิน
ผูป้ ระเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที่ไ ม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุ งการวัดมูลค่าที่มีนยั สําคัญอย่างสมํ่าเสมอหาก
มีการใช้ขอ้ มูลจากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรื อการตั้งราคาผูป้ ระเมินได้ประเมินหลักฐาน
ที่ไ ด้มาจากบุคคลที่สามที่สนับสนุนข้อสรุ ปเกี่ยวกับการวัดมูลค่า รวมถึงการจัดระดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็ นไปตามที่
กําหนดไว้ใ นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม
เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน บริ ษทั ได้ใ ช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ใ ห้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ มูลค่า
ยุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใ ช้ใ นการประเมินมูลค่าดังนี้
- ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน
อย่างเดียวกัน และกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วดั มูลค่า
- ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่สงั เกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรื อโดยอ้อม (เช่น ราคาที่สงั เกตได้) สําหรับ
สิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
- ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลที่ไ ม่สามารถสังเกตได้สาํ หรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น
หากข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินถูกจัดประเภทลําดับชั้นที่แตกต่างกันของมูลค่า
ยุติธรรมในภาพรวม การวัดมูลค่ายุติธรรมในภาพรวมจะถูกจัดประเภทในระดับเดียวกันกับลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของ
ข้อมูลที่อยูใ่ นระดับตํ่าสุ ดที่มีนยั สําคัญสําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมในภาพรวม
บริ ษทั รับรู ้การโอนระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่การโอนเกิดขึ้น
(ลงชื่อ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํานาจ
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-32. หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินและนําเสนองบการเงิน (ต่อ)
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง
(ปรับปรุ ง 2560) รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางบัญชีฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มี
เนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งและอธิบายให้ชดั เจน
เกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2562
ในระหว่างปี ปัจจุบนั สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2561) และฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางบัญชีจาํ นวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สาํ หรับ
งบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการ
ปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการ
อธิบายให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบตั ิทางบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ เชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งดังกล่าวส่ วนใหญ่จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ น
สาระสําคัญต่องบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบตั ิ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ ึงได้มีการเปลี่ยนแปลง
หลักการสําคัญ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสั ญญาที่ทํากับลูกค้า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง สัญญาก่อสร้าง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง รายได้

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
(ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18

เรื่ อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า

(ปรับปรุ ง 2560)
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(นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช)

-42. หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินและนําเสนองบการเงิน (ต่อ)
กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทาํ กับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยูใ่ น
ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ได้กาํ หนดหลักการ 5 ขั้นตอนสําหรับการรับรู ้รายได้ที่เกิดขึ้น
จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู ้รายได้ในจํานวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับ
จากการแลกเปลี่ยนสิ นค้าหรื อบริ การที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกําหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจ และพิจารณา
ข้อเท็จจริ งและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ เชื่อว่ามาตรฐานฉบับดังกล่าว จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
ในระหว่างปี ปัจจุบนั สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน ประกอบด้วย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จํานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 7
เครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
มาตรฐานการบัญชี
การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 32
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชําระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กําหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่ องมือ
ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจําหน่าย โดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงินลักษณะของกระแส
เงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคํานวณการด้อยค่าของเครื่ องมือทาง
การเงิน โดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ ยง รวมถึง
การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้
จะทําให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยูใ่ นปัจจุบนั
ถูกยกเลิกไป
ปัจจุบนั ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ อยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปี ที่เริ่ มนํามาตรฐานกลุ่มดังกล่าว
มาถือปฏิบตั ิ
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-53. สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
3.1 การรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่าย
3.1.1 รายได้จากการขายสิ นค้า รับรู ้เมื่อบริ ษทั ฯ ได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่เป็ นสาระสําคัญของความเป็ นเจ้าของ
สิ นค้าให้กบั ผูซ้ ้ือ และรายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกํากับสิ นค้า โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สําหรับสิ นค้าที่ได้
ส่ งมอบหลังจากหักสิ นค้ารับคืนและส่ วนลดแล้ว
3.1.2 รายได้จากการให้บริ การ รับรู ้เมื่อได้ส่งมอบงานให้กบั ลูกค้าแล้ว
3.1.3 รายได้อื่นรับรู ้ตามเกณฑ์ดงั ต่อไป
รายได้ค่าส่ งเสริ มการขาย รับรู ้ตามสัญญาที่ได้ทาํ ไว้
รายได้ค่านายหน้า รับรู ้เมื่อผูจ้ าํ หน่ายสิ นค้าส่ งสิ นค้าให้แก่ลูกค้า
รายได้อื่นนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น รับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู ง
ซึ่งถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่มีขอ้ จํากัดในการเบิกใช้
3.3 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นแสดงตามมูลค่าสิ ทธิที่จะได้รับหักค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ บริ ษทั ฯ ตั้งค่าเผือ่ หนี้สงสัย
จะสู ญเท่ากับจํานวนหนี้ที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ โดยประมาณจากประสบการณ์ในการเก็บหนี้และวิเคราะห์ฐานะลูกหนี้แต่ละ
รายตามความเห็นชอบของฝ่ ายบริ หารหนี้สูญที่เกิดขึ้น จะรับรู ้ไว้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ โดยถือเป็ นส่ วนหนึ่งของค่าใช้จ่าย
ในการบริ หาร
3.4 สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงในราคาทุน หรื อมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนของปั๊มและส่ วนประกอบหลัก
คํานวณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่ วนประกอบอื่นและวัสดุสิ้นเปลืองคํานวณโดยวิธีเข้าก่อน ออกก่อน มูลค่าสุ ทธิที่คาดว่าจะได้รับ
หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายอื่นที่จาํ เป็ นเพื่อให้ขายสิ นค้านั้นได้ก่อน
3.5 อาคารและอุปกรณ์
อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม และค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
บริ ษทั ฯ คํานวณค่าเสื่ อมราคาสําหรับสิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสิ นทรัพย์ดงั นี้
จํานวนปี
อาคารและส่ วนปรับปรุ ง
5, 20
เครื่ องมือและอุปกรณ์
5
เครื่ องใช้สาํ นักงาน
5
ยานพาหนะ
5
เมื่อมีการขายหรื อเลิกใช้งานสิ นทรัพย์ บริ ษทั ฯ จะบันทึกตัดราคาทุนและค่าเสื่ อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์น้ นั ออกจาก
บัญชีและรับรู ้ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์เหล่านั้นในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
(ลงชื่อ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํานาจ
(นางสาวอรสา วิมลเฉลา)

(นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช)

-63. สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ (ต่อ)
ในกรณี ที่ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งคํานวณจากมูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะเกิด
ในอนาคตจากการใช้สินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง หรื อจํานวนที่จะได้รับจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์หกั ด้วยต้นทุนจากการจําหน่าย
สิ นทรัพย์น้ นั แล้วแต่จาํ นวนใดจะสู งกว่า ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
การซ่อมแซมและบํารุ งรักษา จะรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จในระหว่างงวดบัญชีที่เกิดรายการขึ้น ต้นทุนของการ
ปรับปรุ งให้ดีข้ ึนอย่างสําคัญจะถูกรวมไว้ในราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่

ที่ประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจในอนาคต ที่จะไหลเข้าสู่ บริ ษทั ฯ จะมีมูลค่าสู งเกินกว่ามาตรฐานการใช้ประโยชน์เดิมของสิ นทรัพย์ที่มีไว้ต้งั แต่ตน้
เมื่อได้มาซึ่งสิ นทรัพย์ที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั การปรับปรุ งหลักจะถูกตัดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่เหลืออยูข่ อง
สิ นทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
กําไรขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์กาํ หนดขึ้นจากราคาตามบัญชี และได้รวมอยูใ่ นการคํานวณกําไรจาก
การดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ระหว่างติดตั้งแสดงในราคาทุน โดยที่ยงั ไม่มีการตัดค่าเสื่ อมราคาจนกว่าสิ นทรัพย์น้ นั จะแล้วเสร็ จและพร้อมที่จะ
ตามวัตถุประสงค์
ดอกเบี้ยจากการกูย้ มื เงินเพื่อนํามาใช้ในการก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์ ได้บนั ทึกเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนของสิ นทรัพย์น้ นั
ตลอดช่วงเวลาการก่อสร้างและเตรี ยมสิ นทรัพย์น้ นั ให้อยูใ่ นสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์ ต้นทุนการกูย้ มื ประกอบด้วย
ดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกูย้ มื
3.6 สิ นทรัพย์บนพื้นที่เช่าระยะยาว
สิ นทรัพย์บนพื้นที่เช่าระยะยาวแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสม และค่าเผือ่ ขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)
ค่าตัดจําหน่าย
สิ นทรัพย์บนพื้นที่เช่าระยะยาวตัดบัญชีเป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุน คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาของสัญญา
เช่า 20 ปี
3.7 การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
บริ ษทั ฯ พิจารณาการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ ประเภทเงินลงทุน อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน เมื่อมีขอ้ บ่งชี้ว่า สิ นทรัพย์เกิดการด้อยค่า โดยพิจารณาจากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์
หากมีราคาตํ่ากว่าราคาตามบัญชีถือว่าสิ นทรัพย์น้ นั เกิดการด้อยค่า ซึ่งจะรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าดังกล่าวในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จบริ ษทั ฯ จะบันทึกกลับรายการจากการด้อยค่า ต่อเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ว่าการด้อยค่านั้นไม่มีอยูอ่ ีกต่อไปหรื อยังคง
มีอยูแ่ ต่เป็ นไปในทางที่ลดลง โดยบันทึกในบัญชี "รายได้อื่น" มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ หมายถึง ราคาขาย
สุ ทธิหรื อมูลค่าจากการใช้ทรัพย์สิน แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่าและจะประมาณจากสิ นทรัพย์แต่ละรายการ หรื อหน่วยสิ นทรัพย์
ที่ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี

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

(นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช)

-73. สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ (ต่อ)
3.8 เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมเป็ นเงินลงทุนระยะยาว บันทึกโดยวิธีส่วนได้เสี ยในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
บันทึกในราคาทุนหักค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ
3.9 สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาเช่าสิ นทรัพย์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่า
การเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่า หรื อมูลค่าปัจจุบนั สุ ทธิของ
จํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่าโดยจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายจะปันส่ วนระหว่างหนี้สินและค่าใช้จ่าย
ทางการเงินเพื่อให้ได้อตั ราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้างอยูโ่ ดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหัก
ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี้สินระยะยาว
ส่ วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จตลอดอายุของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะ
คิดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ที่เช่า
สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสิ นทรัพย์โดยที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ตกอยูก่ บั ผูใ้ ห้เช่าจะจัด
เป็ นสัญญาเช่าดําเนินงาน เงินที่ตอ้ งจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าดําเนินงาน (สุ ทธิจากสิ่ งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจากผูใ้ ห้เช่า) จะบันทึก
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น
3.10 ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้น
บริ ษทั ฯ รับรู ้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์ระยะยาว
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั ฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่ง
ประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมกับเงินที่บริ ษทั จ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนเลี้ยงชีพได้แยกออก
จากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั เงินที่บริ ษทั จ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์
บริ ษทั ฯ มีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฏหมายแรงงาน ซึ่งบริ ษทั ถือว่าเงิน
ชดเชยดังกล่าวเป็ นการจ่ายตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
บริ ษทั ฯ คํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณ
การไว้ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
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-83. สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ (ต่อ)
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบญั ญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้มีมติผา่ นร่ างพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานฉบับใหม่ ซึ่งได้
กําหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณี เลิกจ้าง สําหรับลูกจ้างที่ทาํ งานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้นไป ให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่นอ้ ยกว่า
อัตราสุ ดท้าย 400 วัน อย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานฉบับใหม่ดงั กล่าวอยูร่ ะหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ดังนั้นบริ ษทั ฯ จะบันทึกผลกระทบจากพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานฉบับใหม่ เมื่อมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย
3.11 ประมาณการทางบัญชี
การจัดทํางบการเงินเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารต้องใช้การประมาณการและตั้งข้อสมมติฐาน
บางประการซึ่งอาจมีผลกระทบต่อจํานวนเงินที่แสดงไว้ในงบการเงินและการเปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผลที่
เกิดขึ้นจริ ง ภายหลังอาจแตกต่างไปจากจํานวนเงินที่ประมาณไว้
3.12 ประมาณการหนี้สิน
บริ ษทั ฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สิน เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาระผูกพันในปัจจุบนั ตามกฎหมาย
หรื อจากการอนุมานอันเป็ นผลสื บเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่ งผลให้สูญเสี ยทรัพยากรที่มี
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายชําระภาระผูกพันและจํานวนที่ตอ้ งจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ หากบริ ษทั ฯ
คาดว่าจะได้รับคืนรายจ่ายที่จ่ายชําระไปตามประมาณการหนี้สินทั้งหมดหรื อบางส่ วนอย่างแน่นอน บริ ษทั ฯ จะรับรู ้รายจ่ายที่
ได้รับคืนเป็ นสิ นทรัพย์แยกต่างหากแต่ตอ้ งไม่เกินจํานวนประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้อง
3.13 รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาท โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สิ นทรัพย์และหนี้สิน
ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ คงเหลืออยู่ ณ วันที่ในรายงานแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะ
การเงิน
กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนรวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
3.14 รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ฯ หรื อถูกควบคุมโดยบริ ษทั ฯ
ไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อมหรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ นอกจากนี้บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคล ซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญกับบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารสําคัญกรรมการหรื อพนักงานของ
บริ ษทั ฯ ที่มีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
3.15 เครื่ องมือทางการเงิน
เครื่ องมือทางการเงินที่แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า
และลูกหนี้หมุนเวียนอื่น เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน นโยบายบัญชีเกณฑ์การรับรู ้และการวัดมูลค่า สําหรับ
แต่ละรายการได้มีการเปิ ดเผยแยกตามแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
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3.16 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
3.16.1 ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
บริ ษทั ฯ บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจํานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคํานวณจากกําไร
ทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในกฎหมายภาษีอากร
3.16.2 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯ บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้สิน
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษทั ฯ รับรู ้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสี ยภาษีทุกรายการ แต่รับรู ้สินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจํานวน
เท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่
บริ ษทั ฯ จะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและผลขาดทุนทาง
ภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
บริ ษทั ฯ จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทําการ
ปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริ ษทั ฯ จะไม่มีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้งั หมดหรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์
บริ ษทั ฯ จะนําบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุน้ หากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้
บันทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุน้
3.17 กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ที่แสดงไว้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเป็ นกําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน ซึ่งคํานวณโดยการหาร
ยอดกําไร(ขาดทุน)สําหรับปี ด้วยจํานวนหุน้ สามัญที่ออกจําหน่ายและเรี ยกชําระแล้วถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
3.18 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สาํ คัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ
ในเรื่ องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจํานวนเงินที่แสดงในงบ
การเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณการไว้
การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สาํ คัญมีดงั นี้
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ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ในการประมาณค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ ผลขาดทุน
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสิ นค้าคงเหลือนั้น โดยค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับพิจารณาจากราคาที่คาดว่าจะขาย
ได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายสิ นค้านั้น และค่าเผือ่ สําหรับสิ นค้าเก่าล้าสมัย เคลื่อนไหวช้าหรื อเสื่ อม
คุณภาพพิจารณาจากอายุโดยประมาณของสิ นค้าแต่ละชนิด
สั ญญาเช่ า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงานหรื อสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจ
ในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริ ษทั ฯ ได้โอนหรื อรับโอนความเสี่ ยงและผลประโยชน์
ในสิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
ค่าเผื่อหนีส้ งสั ยจะสู ญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคํานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจ
ที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น
มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน ที่บนั ทึกในงบแสดงฐานะการเงินที่ไม่มีการซื้อขายในตลาด และ
ไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
ดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจําลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจําลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มี
อยูใ่ นตลาด โดยคํานึงถึงความเสี่ ยงทางด้านเครดิต (ทั้งของธนาคารฯ และคู่สญ
ั ญา) สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการ
เปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่ องมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการ
คํานวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิ ดเผยลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่ อมราคา
ในการคํานวณค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องทําการประมาณอายุการให้ประโยชน์ และ
มูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุน
จากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ในการนี้ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้อง
ใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯจะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้
เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า บริ ษทั ฯ จะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราว
และขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องประมาณการว่าบริ ษทั ฯ ควรรับรู ้จาํ นวนสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เป็ นจํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

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

- 11 3. สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ (ต่อ)
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ ระยะยาวอื่นของพนักงาน
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของ
พนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตรา
คิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็ นต้น
4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดในมือ
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากประจํา
รวม

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสี ย และงบ
การเงินเฉพาะกิจการ
2561
76,622.00
42,210.29
81,719,220.04
3,849,272.34
85,687,324.67

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน 2 แห่ง รวมจํานวน 7.00 ล้านบาท
คํ้าประกันโดยเงินฝากประจํา ตามหมายเหตุ 8 และโดยส่ วนตัวกรรมการของบริ ษทั
5. เงินลงทุนชัว่ คราว
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีเงินลงทุนชัว่ คราวเป็ นเงินฝากประจําประเภท 5 เดือน จํานวน 147.00 ล้านบาท อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 1.35-1.50 ต่อปี

(ลงชื่อ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํานาจ
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(นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช)

หน่วย : บาท
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

2560
80,311.95
58,382.22
52,020,622.92
43,730,113.99
95,889,431.08

- 12 6. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสี ย และงบ
การเงินเฉพาะกิจการ
2561
ลูกหนี้การค้า
แยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระได้ดงั นี้
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระตั้งแต่ 1-90 วัน
เกินกําหนดชําระตั้งแต่ 91-180 วัน
เกินกําหนดชําระตั้งแต่ 181-365 วัน
เกินกําหนดชําระ 365 วัน
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี้การค้า - สุ ทธิ

หน่วย : บาท
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

2560

67,704,491.28
15,400,856.56
469,646.54
36,492.35
687,876.98
84,299,363.71
(687,876.98)
83,611,486.73

38,030,856.25
23,884,275.30
1,196,838.38
142,824.90
629,962.02
63,884,756.85
(629,962.02)
63,254,794.83

284,860.00

6,743,000.00

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

1,564,850.61

1,335,400.59

รายได้คา้ งรับ

3,075,608.62

2,865,942.96

อื่นๆ

1,665,852.00

1,916,572.82

6,591,171.23
90,202,657.96

12,860,916.37
76,115,711.20

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
เงินประกัน

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-สุ ทธิ
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-สุ ทธิ

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

(นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช)

- 13 6. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (ต่อ)
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสี ย และงบ
การเงินเฉพาะกิจการ
2561
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี ดังนี้
ยอดยกมา
ตั้งเพิม่
ลดลง
ยอดยกไป

629,962.02
127,212.52
(69,297.56)
687,876.98

หน่วย : บาท
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

2560
1,083,025.56
1,015,281.10
(1,468,344.64)
629,962.02

7. สิ นค้าคงเหลือ
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสี ย และงบ
การเงินเฉพาะกิจการ
2561
สิ นค้าคงเหลือ

หน่วย : บาท
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

2560

27,052,819.23

28,808,129.65

677,903.78

105,193.52

(4,068,606.57)
23,662,116.44

(3,760,371.28)
25,152,951.89

ยอดยกมา

3,760,371.28

3,659,049.43

ตั้งเพิ่ม
ลดลง
ยอดยกไป

507,868.96

388,280.30

(199,633.67)
4,068,606.57

(286,958.45)
3,760,371.28

สิ นค้าระหว่างทาง
หัก ค่าเผือ่ จากการลดมูลค่าสิ นค้า
สุ ทธิ
ค่าเผือ่ การปรับลดมูลค่าสิ นค้ามีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี ดังนี้
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- 14 8. เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯ มีเงินฝากประจําประเภท 3 เดือนและ 11 เดือน จํานวน 8.80 ล้านบาท ได้นาํ ไปเป็ น
หลักทรัพย์ค้ าํ ประกันวงเงินสิ นเชื่อ ตามหมายเหตุ 4 และ 22.1
9. เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสี ย
สัดส่ วน

เงินลงทุน

เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

ตามวิธีส่วนได้เสี ย
ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั ยูทิลิต้ ี บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จํากัด
รวม

เงินลงทุน
40%

2561
144,974,631.08
144,974,631.08

2561
138,188,000.00
138,188,000.00

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 บริ ษทั ฯ ได้ซ้ือเงินลงทุนในบริ ษทั ยูทิลิต้ ี บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
ในประเทศไทย ประกอบกิจการเกี่ยวกับการให้บริ การทางเทคนิคด้านวิศวกรรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การลงทุนดังกล่าวได้รับ
อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561
ในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯ ได้บนั ทึกเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม จํานวน
144.97 ล้านบาท (คิดเป็ นร้อยละ 34.46 ของสิ นทรัพย์รวม) ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2561 จํานวน 6.79 ล้านบาท (คิดเป็ นร้อยละ 25.55 ของกําไรสําหรับปี ) โดยถือตามข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ร่ วม
สําหรับปี ดังกล่าว ซึ่งได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีอื่น
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2560
0.00
0.00

- 15 10. เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ร่ วม
หน่วย : บาท
งบการเงินที่แสดง

งบการเงิน

เงินลงทุนตามวิธี

เฉพาะกิจการ

ส่ วนได้เสี ย และงบ
การเงินเฉพาะกิจการ
2561
ยกมา

2560
0.00

0.00

เพิ่มขึ้น

23,621,929.47

0.00

ลดลง
ยกไป

(11,002,955.02)
12,618,974.45

0.00
0.00

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 บริ ษทั ฯ ให้กยู้ มื เงินแก่บริ ษทั ยูทิลิต้ ี บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จํากัด จํานวน 23.62 ล้านบาท ตามสัญญา
เงินกู้ 2 ฉบับ ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ซึ่งได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 เงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ร่ วม
คิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.5 ต่อปี โดยจ่ายชําระเป็ นรายเดือน ครบกําหนดชําระในวันที่ 30 ตุลาคม 2561 และวันที่
30 ตุลาคม 2562
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- 16 11. อาคารและอุปกรณ์
อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย

ส่ วนปรับปรุ งอาคาร เครื่ องใช้สาํ นักงานเครื่ องมือและอุปกรณ์ ตูค้ อนเทรนเนอร์

อาคาร
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
รายการที่เพิ่ม
รายการที่จาํ หน่าย
รายการรับโอน(โอนออก)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
รายการที่เพิ่ม
รายการที่จาํ หน่าย
รายการรับโอน(โอนออก)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มูลค่าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ยานพาหนะ

ทรัพย์สินอื่นๆ ครื่ องจักรระหว่างติดตั้ง

รวม

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

3,876,680.32
3,566,965.87
0.00
503,500.00
7,947,146.19

1,922,509.74
3,360,014.04
0.00
43,400.00
5,325,923.78

233,200.00
0.00
0.00
0.00
233,200.00

13,362,075.70
2,500.00
0.00
0.00
13,364,575.70

363,000.00
96,027.80
0.00
310,665.78
769,693.58

0.00
525,406.34
0.00
0.00
525,406.34

19,757,465.76
7,550,914.05
0.00
857,565.78
28,165,945.59

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

3,213,459.69
748,838.04
0.00
0.00
3,962,297.73

1,302,425.48
445,582.21
0.00
0.00
1,748,007.69

233,199.00
0.00
0.00
0.00
233,199.00

10,000,511.53
1,046,166.07
0.00
0.00
11,046,677.60

13,506.55
130,996.83
0.00
0.00
144,503.38

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

14,763,102.25
2,371,583.15
0.00
0.00
17,134,685.40

0.00

0.00

3,984,848.46

3,577,916.09

1.00

2,317,898.10

625,190.20

525,406.34

11,031,260.19
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- 17 11. อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

อาคาร
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
รายการที่เพิ่ม
รายการที่จาํ หน่าย
รายการรับโอน(โอนออก)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 1 มกราคม
รายการที่เพิ่ม
รายการที่จาํ หน่าย
รายการรับโอน(โอนออก)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
รายการที่เพิ่ม
รายการที่จาํ หน่าย
รายการรับโอน(โอนออก)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 1 มกราคม
รายการที่เพิ่ม
รายการที่จาํ หน่าย
รายการรับโอน(โอนออก)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มูลค่าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ส่ วนปรับปรุ งอาคาร เครื่ องใช้สาํ นักงานเครื่ องมือและอุปกรณ์ ตูค้ อนเทรนเนอร์

ยานพาหนะ

ทรัพย์สินอื่นๆ ครื่ องจักรระหว่างติดตั้ง

รวม

1,694,424.00
0.00
0.00
(1,694,424.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1,311,121.84
27,716.64
0.00
(1,338,838.48)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

3,690,078.18
186,602.14
0.00
0.00
3,876,680.32
3,566,965.87
0.00
503,500.00
7,947,146.19

1,270,055.53
652,454.21
0.00
0.00
1,922,509.74
3,360,014.04
0.00
43,400.00
5,325,923.78

233,200.00
0.00
0.00
0.00
233,200.00
0.00
0.00
0.00
233,200.00

14,009,781.31
1,244,471.96
(1,892,177.57)
0.00
13,362,075.70
2,500.00
0.00
0.00
13,364,575.70

0.00
363,000.00
0.00
0.00
363,000.00
96,027.80
0.00
310,665.78
769,693.58

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
525,406.34
0.00
0.00
525,406.34

22,208,660.86
2,474,244.95
(1,892,177.57)
(3,033,262.48)
19,757,465.76
7,550,914.05
0.00
857,565.78
28,165,945.59

1,574,585.36
26,623.65
0.00
(1,601,209.01)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

923,950.21
43,741.35
0.00
(967,691.56)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2,959,351.11
254,108.58
0.00
0.00
3,213,459.69
748,838.04
0.00
0.00
3,962,297.73

1,267,244.40
35,181.08
0.00
0.00
1,302,425.48
445,582.21
0.00
0.00
1,748,007.69

233,199.00
0.00
0.00
0.00
233,199.00
0.00
0.00
0.00
233,199.00

10,402,244.44
1,490,441.66
(1,892,174.57)
0.00
10,000,511.53
1,046,166.07
0.00
0.00
11,046,677.60

0.00
13,506.55
0.00
0.00
13,506.55
130,996.83
0.00
0.00
144,503.38

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

17,360,574.52
1,863,602.87
(1,892,174.57)
(2,568,900.57)
14,763,102.25
2,371,583.15
0.00
0.00
17,134,685.40

0.00
0.00

0.00
0.00

663,220.63
3,984,848.46

620,084.26
3,577,916.09

1.00
1.00

3,361,564.17
2,317,898.10

349,493.45
625,190.20

0.00
525,406.34

4,994,363.51
11,031,260.19

(ลงชื่อ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํานาจ
(นางสาวอรสา วิมลเฉลา)
(นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิ ช)

- 18 11. อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ดังนี้
หน่วย : บาท

1,863,602.87
2,371,583.15

ปี 2560 (งบการเงินเฉพาะกิจการ)
ปี 2561 (งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ)

เครื่ องจักรและอุปกรณ์ซ่ ึ งได้หกั ค่าเสื่ อมราคาสะสมเต็มจํานวนแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ ราคาทุนของสิ นทรัพย์ดงั กล่าว ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีจาํ นวน 12.87 ล้านบาท และจํานวน 11.81 ล้านบาท ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ยานพาหนะมีมูลค่าสุ ทธิ จํานวน 0.77 ล้านบาท มีภาระผูกพันในการจ่ายชําระหนี้สินตามสัญญา
เช่าการเงิน ตามหมายเหตุ 15
12. สิ นทรัพย์บนพื้นที่เช่าระยะยาว
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสี ย และงบ
การเงินเฉพาะกิจการ
2561
มูลค่าทรัพย์สินตามบัญชีตน้ งวด

หน่วย : บาท
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

2560

43,502,294.81

7,596,918.37

ซื้ อเพิ่ม

1,960,717.58

35,871,247.17

รายการรับโอน(โอนออก)
หัก ตัดจําหน่ายสะสม

(822,077.43)

464,361.91

(2,733,320.95)

(430,232.64)

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชีปลายงวด

41,907,614.01

43,502,294.81

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ดังนี้
หน่วย : บาท
ปี 2560 (งบการเงินเฉพาะกิจการ)
ปี 2561 (งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ)

430,232.64
2,733,320.95

สิ นทรัพย์บนพื้นที่เช่าระยะยาวเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ ได้แก่ อาคารโชว์รูมและสํานักงานที่สร้างบนที่ดินที่อยูภ่ ายใต้สัญญาเช่า
ดําเนินงานระยะยาว โดยสัญญาเช่าดังกล่าวมีระยะเวลา 20 ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2578 ณ วันสิ้ นสุ ดสัญญาเช่า สํานักงานและ
สิ่ งปลูกสร้างบนพื้นที่เช่าจะตกเป็ นของผูใ้ ห้เช่า โดยไม่คิดค่าตอบแทน ตามหมายเหตุ 20.5.1
(ลงชื่อ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํานาจ
(นางสาวอรสา วิมลเฉลา)

(นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช)

- 19 13. สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การเพิ่มขึ้นและลดลงของสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีดงั นี้
หน่วย : บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ น(ค่าใช้จ่าย)รายได้

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559

ในกําไรหรื อขาดทุน

ในกําไรขาดทุน

ณ วันที่

บันทึกเป็ น

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2560

(ค่าใช้จ่าย)รายได้

31 ธันวาคม 2561

เบ็ดเสร็จอื่น

ในกําไรหรื อขาดทุน

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงาน

933,306.00

220,684.60

294,755.60

1,448,746.20

395,884.32

1,844,630.52

(60,998.24)
872,307.76

(61,217.35)
159,467.25

0.00
294,755.60

(122,215.59)
1,326,530.61

56,937.81
452,822.13

(65,277.78)
1,779,352.74

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์บนพื้นที่เช่า
ระยะยาว
รวม

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

(นายแสงเพชร ตันทะอธิ พานิช)

- 20 14. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
หน่วย : บาท
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสี ย และงบ
การเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

2561

2560

เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้า

57,864,250.95

57,810,050.39

134,672.99

497,459.05

57,998,923.94

58,307,509.44

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

13,889,339.93

27,729,893.99

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย

3,164,115.32

5,991,014.88

20,617,171.53

3,311,696.57

4,950,832.01

860,161.50

42,621,458.79
100,620,382.73

37,892,766.94
96,200,276.38

เช็คจ่ายล่วงหน้า
รวมเจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

เงินมัดจํา
อื่นๆ
รวมเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
15. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
15.1 รายละเอียดเกี่ยวกับสิ นทรัพย์ที่เช่าตามสัญญาเช่าการเงิน มีดงั นี้

หน่วย : บาท
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสี ย และงบ
การเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

2561

2560

ยานพาหนะ

0.00

หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม

0.00

(513,999.60)

ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

0.00

771,000.40

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

1,285,000.00

- 21 15. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (ต่อ)
15.2 จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายสําหรับสัญญาเช่าการเงินข้างต้นมีดงั นี้
หน่วย : บาท
งบการเงินที่แสดง

งบการเงิน

เงินลงทุนตามวิธี

เฉพาะกิจการ

ส่ วนได้เสี ย และงบ
การเงินเฉพาะกิจการ
2561

2560

ภายใน 1 ปี

0.00

339,570.10

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

0.00

0.00

รวม

0.00

339,570.10

หัก ดอกเบี้ยจ่ายในอนาคตของสัญญาเช่าการเงิน

0.00

(8,550.68)

มูลค่าปัจจุบนั ของหนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน

0.00

331,019.42

15.3 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินไม่รวมดอกเบี้ยจ่ายในอนาคต มีดงั นี้
หน่วย : บาท
งบการเงินที่แสดง

งบการเงิน

เงินลงทุนตามวิธี

เฉพาะกิจการ

ส่ วนได้เสี ย และงบ
การเงินเฉพาะกิจการ
2561

2560

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

0.00

331,019.42

หัก ส่ วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิ

0.00
0.00

(331,019.42)
0.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯ มีสญ
ั ญาเช่าการเงินสําหรับยานพาหนะมีกาํ หนดชําระเป็ นรายเดือน โดยชําระ
ครบถ้วนแล้ว เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
16. ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสําหรับประโยชน์พนักงาน
บริ ษทั ฯ จ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลังออกจากงานและบําเหน็จ ตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่พนักงานตามสิ ทธิและอายุงาน
16.1 การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
(ลงชื่อ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํานาจ
(นางสาวอรสา วิมลเฉลา)

(นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช)

- 22 16. ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสําหรับประโยชน์พนักงาน (ต่อ)
หน่วย : บาท
งบการเงินที่แสดง

งบการเงิน

เงินลงทุนตามวิธี

เฉพาะกิจการ

ส่ วนได้เสี ย และงบ
การเงินเฉพาะกิจการ
2561

2560

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันต้นงวด

7,243,731.00

4,666,530.00

ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั

1,461,311.00

940,099.00

163,712.00

163,324.00

0.00

1,473,778.00

8,868,754.00

7,243,731.00

ต้นทุนดอกเบี้ย
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู ้
ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันสิ้นงวด

16.2 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่รับรู ้ในรายการต่อไปนี้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
และ 2560 ดังนี้
หน่วย : บาท
งบการเงินที่แสดง

งบการเงิน

เงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสี ย และงบ
การเงินเฉพาะกิจการ
2561

เฉพาะกิจการ

2560

รับรู ้ในกําไรขาดทุน
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวม

819,018.00

545,101.00

806,005.00
1,625,023.00

558,322.00
1,103,423.00

0.00

1,473,778.00

รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย

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

(นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช)

- 23 16. ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสําหรับประโยชน์พนักงาน (ต่อ)
16.3 ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้
หน่วย : บาท

รวมอยูใ่ นกําไรสะสมต้นปี
รับรู ้ระหว่างปี
ยอดคงเหลือสิ้นปี

งบการเงินที่แสดง

งบการเงิน

เงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสี ย และงบ
การเงินเฉพาะกิจการ
2561
0.00
0.00
0.00

เฉพาะกิจการ

2560
0.00
1,473,778.00
1,473,778.00

16.4 ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เกิดขึ้นจากข้อสมมติฐานหลัก มีดงั นี้
หน่วย : บาท

อัตราคิดลด
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
การปรับปรุ งจากประสบการณ์
รวม

งบการเงินที่แสดง

งบการเงิน

เงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสี ย และงบ
การเงินเฉพาะกิจการ
2561
0.00
0.00
0.00
0.00

เฉพาะกิจการ

2560
802,207.00
759,807.00
(88,236.00)
1,473,778.00

16.5 ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน (แสดงโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก)
หน่วย : บาท

อัตราคิดลด(ร้อยละ)
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต(ร้อยละ)

งบการเงินที่แสดง

งบการเงิน

เงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสี ย และงบ
การเงินเฉพาะกิจการ
2561
2.26
7.00

เฉพาะกิจการ

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

(นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช)

2560
2.26
7.00

- 24 16. ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสําหรับประโยชน์พนักงาน (ต่อ)
ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ ทวั่ ไปและจากอัตราตารางมรณะไทยปี 2560
("TMO 2017")
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็ น
ไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์
ที่กาํ หนดไว้เป็ นจํานวนเงินดังต่อไปนี้
เพิม่ ขึ้น
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
(773,740.00)
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
997,753.00
อัตราหมุนเวียนของพนักงาน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
(812,022.00)
อัตรามรณะ (1 ปี )
32,985.00
แม้ว่าการวิเคราะห์น้ ีไม่ได้คาํ นึงการกระจายตัวแบบเต็มรู ปของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใต้โครงการดังกล่าว แต่ได้แสดง
ประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานต่างๆ
ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.10 บริ ษทั ฯ จะบันทึกผลกระทบจากพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน
ฉบับใหม่เมื่อมีการประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ซึ่งอาจจะมีผลบังคับใช้ในปี 2562 เมื่อมีผลบังคับใช้บริ ษทั คาดว่าจะมีการตั้ง
สํารองประโยชน์พนักงานที่จะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นเป็ นจํานวน 2.41 ล้านบาท
17. สํารองตามกฎหมาย
เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯ ต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิประจําปี
ส่ วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิประจําปี หักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้
จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปันผลได้

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

(นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช)

หน่วย : บาท
ลดลง
863,136.00
(906,369.00)
440,823.00
(32,878.00)

- 25 18. ภาษีเงินได้
บริ ษทั ฯ คํานวณภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20 จากกําไร(ขาดทุน)ก่อนหักภาษีเงินได้สาํ หรับงวดบวกกลับด้วยสํารองค่าใช้จ่าย
และรายการอื่นๆ ที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็ นรายจ่ายในการคํานวณภาษีเงินได้ (ถ้ามี)
18.1 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสี ย และงบ
การเงินเฉพาะกิจการ
2561

หน่วย : บาท
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

2560

ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
ภาษีเงินได้นิติบุคคล

5,430,987.23

9,573,938.50

(452,822.13)

(159,467.25)

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิด
ผลแตกต่างชัว่ คราว และการกลับ
รายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

4,978,165.10

9,414,471.25

18.2 กระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริ ง
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสี ย
2561
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล

31,537,041.61

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561
24,750,410.53

2560
45,335,705.28

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

20%

20%

20%

จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้

6,307,408.32

4,950,082.11

9,067,141.06

ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี

(1,329,243.22)

28,082.99

347,330.19

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่อยูใ่ นงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

4,978,165.10

4,978,165.10

9,414,471.25

อัตราภาษีเงินได้ท่แี ท้จริ ง

16%

20%

21%

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

- 26 19. เงินปันผลจ่าย
19.1 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2561 ได้มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปันผล จํานวน 240 ล้านหุน้ ในอัตรา
หุน้ ละ 0.06 บาท จากผลการดําเนินงานของปี 2560 เป็ นเงินจํานวน 14.40 ล้านบาท ซึ่งได้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561
19.2 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2560 ได้มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปันผล จํานวน 240 ล้านหุน้ ในอัตรา
หุน้ ละ 0.08 บาท จากผลการดําเนินงานปี 2559 เป็ นจํานวนเงิน 19.20 ล้านบาท ซึ่งได้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
20. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
20.1 ในระหว่างปี บริ ษทั ฯ มีรายการธุรกิจที่สาํ คัญกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไข
ทางการค้าและตามเกณฑ์ที่ตกลงร่ วมกันระหว่างบริ ษทั ฯ บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจ
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั ฯ กับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันสรุ ปได้ดงั นี้
รายชื่อบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะ

ลักษณะธุรกิจ/รายการ

นโยบาย

ความสัมพันธ์

กําหนดราคา

บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ยูทิลิต้ ี บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จํากัด

บริ ษทั ร่ วม

เงินให้กยู้ มื

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 6.5 ต่อปี

ขายสิ นค้า

ต้นทุนบวกกําไร
10-30%

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
นางสาวอรสา วิมลเฉลา
นายเกริ ก ลีเกษม

นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จํากัด

ผูถ้ ือหุน้
และกรรมการ
ผูถ้ ือหุน้

คํ้าประกันวงเงินสิ นเชื่อ

ไม่มีค่าตอบแทน

ค่าเช่าที่ดิน

ผูถ้ ือหุน้
และกรรมการ

คํ้าประกันวงเงินสิ นเชื่อ

ราคาตลาด
(ประเมินโดย
ผูป้ ระเมินอิสระ)
ไม่มีค่าตอบแทน

ผูถ้ ือหุน้ และ
กรรมการร่ วมกัน

ค่าเช่าและค่าบริ การ
ขายสิ นค้า

ราคาตามที่ตกลงกัน
ตามสัญญา
ต้นทุนบวกกําไร
10-30%

(ลงชื่อ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํานาจ
(นางสาวอรสา วิมลเฉลา)
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- 27 20. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
รายชื่อบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลักษณะ
ความสัมพันธ์
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด อัครวินท์ วิศวกรรม
บริ ษทั บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั วิมลเฉลา จํากัด
บริ ษทั พีพีเอ็มเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด
บริ ษทั สยามราชทราเวิล จํากัด

ผูถ้ ือหุน้ และ
กรรมการร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุน้ และ
กรรมการร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุน้ และ
กรรมการร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุน้ และ
กรรมการร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุน้ และ
กรรมการร่ วมกัน

ลักษณะธุรกิจ/รายการ

นโยบาย
กําหนดราคา

ค่าซ่อมแซม

ราคาตลาด

ขายสิ นค้า

ตามอัตราที่ขายให้
กับลูกค้ารายอื่น
ราคาตามที่ตกลงกัน

ค่าบริ การ
ขายสิ นค้า

ต้นทุนบวกกําไร
10-30%
ราคาตามที่ตกลงกัน

ค่าใช้จ่าย

20.2 รายการบัญชีที่เป็ นสาระสําคัญระหว่างบริ ษทั กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสี ย และงบ
การเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

2561

2560

20.2.1 ลูกหนี้การค้า
บริ ษทั ยูทิลิต้ ี บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จํากัด
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด อัครวินท์ วิศวกรรม

8,346.00

166,706.00

0.00

41,542.68

12,618,974.45

0.00

23,785.04

23,324.76

541,888.20

361,258.80

3,054.01

0.00

20.2.2 เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ยูทิลิต้ ี บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จํากัด
20.2.3 เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
บริ ษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จํากัด
นายเกริ ก ลีเกษม
บริ ษทั พีพีเอ็มเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด

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

(นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช)

- 28 20. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
20.3 รายได้และค่าใช้จ่ายกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสําคัญรวมอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2561 และ 2560
หน่วย : บาท
งบการเงินที่แสดง

งบการเงิน

เงินลงทุนตามวิธี

เฉพาะกิจการ

ส่ วนได้เสี ย และงบ
การเงินเฉพาะกิจการ
2561

2560

20.3.1 ขายสิ นค้า
บริ ษทั ยูทิลิต้ ี บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จํากัด

3,546,100.00

15,209,300.00

0.00

220,480.00

4,914.00

0.00

บริ ษทั พีพีเอ็มเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด

0.00

659,800.00

ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด อัครวินท์ วิศวกรรม

0.00

38,824.94

795,646.54

0.00

บริ ษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จํากัด

132,372.00

132,372.00

นายเกริ ก ลีเกษม

720,629.40

720,629.40

บริ ษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จํากัด

4,098.18

4,045.83

บริ ษทั พีพีเอ็มเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด

3,779.01

0.00

0.00

55,640.00

บริ ษทั วิมลเฉลา จํากัด
บริ ษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จํากัด

20.3.2 ดอกเบี้ยรับ
บริ ษทั ยูทิลิต้ ี บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จํากัด
20.3.3 ค่าเช่าและบริ การ

20.3.4 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

บริ ษทั สยามราชทราเวิล จํากัด

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

(นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช)

- 29 20. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
20.4 ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผบู ้ ริ หารสําคัญ สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้
หน่วย : บาท
งบการเงินที่แสดง

งบการเงิน

เงินลงทุนตามวิธี

เฉพาะกิจการ

ส่ วนได้เสี ย และงบ
การเงินเฉพาะกิจการ
2561

2560

ผลประโยชน์ระยะสั้น

23,924,288.54

22,237,698.15

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

894,595.00
24,818,883.54

629,496.00
22,867,194.15

20.5 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ดังต่อไปนี้
หน่วย : บาท

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

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสี ย และงบ
การเงินเฉพาะกิจการ
2561
52,111.80
1,188,000.00
1,306,800.00
9,703,788.00
12,250,699.80

20.5.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตสําหรับสัญญาเช่า ที่ดินกับบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกัน 1 ราย (ตามหมายเหตุ 12) สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2578 เป็ นจํานวน 12.25 ล้านบาท และจํานวน
12.97 ล้านบาท ตามลําดับ
20.5.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตสําหรับสัญญาเช่า อาคารสํานักงาน
ขายกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็ นจํานวน 0.13 ล้านบาท

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

(นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช)

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

2560
311,113.20
1,188,000.00
594,000.00
11,010,588.00
13,103,701.20

- 30 21. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่ายที่สาํ คัญสําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้
หน่วย : บาท
งบการเงินที่แสดง

งบการเงิน

เงินลงทุนตามวิธี

เฉพาะกิจการ

ส่ วนได้เสี ย และงบ
การเงินเฉพาะกิจการ
2561

2560

การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้า

1,182,600.16

(6,987,916.41)

ยอดซื้อ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

295,019,161.90

289,840,233.86

56,740,920.49

55,586,117.97

ค่าเสื่ อมราคา/ค่าตัดจําหน่าย

5,104,904.10

2,293,835.51

ค่านายหน้า

7,457,690.15

6,579,550.64

22. ภาระผูกพัน
22.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯ มีวงเงิน LC, TR, ตัว๋ สัญญาใช้เงิน และ Forward contract จากธนาคารพาณิ ชย์ 2 แห่ง
จํานวน 72.79 ล้านบาท คํ้าประกันโดยเงินฝากธนาคาร ตามหมายเหตุ 8 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีวงเงิน LC,
TR, ตัว๋ สัญญาใช้เงิน และ Forward contract จากธนาคารพาณิ ชย์ 2 แห่ง จํานวน 72.79 ล้านบาท คํ้าประกันโดยเงินฝากธนาคาร
ตามหมายเหตุ 8 และคํ้าประกันโดยกรรมการ และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ เปิ ดใช้ Forward contract จํานวน 0.35
ล้านบาท ตามหมายเหตุ 25.5
22.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯ มีภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการให้ธนาคารพาณิ ชย์ 2 แห่ง ออกหนังสื อคํ้า
ประกัน ในการขายสิ นค้ากับลูกค้า เป็ นจํานวนเงิน 24.46 ล้านบาท และจํานวน 4.69 ล้านบาท ตามลําดับ
22.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการรับเงินมัดจําค่าสิ นค้าจากลูกค้า
โดยมีมูลค่าตามใบสัง่ ซื้อรวม 55.72 ล้านบาท และจํานวน 9.57 ล้านบาท ตามลําดับ บริ ษทั ฯ ได้รับเงินมัดจําแล้วจํานวน 19.35 ล้าน
บาท และจํานวน 2.51 ล้านบาท ตามลําดับ
22.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั มีภาระผูกพันที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตสําหรับสัญญาค่ารักษาความปลอดภัย สิ้นสุ ด
วันที่ 30 เมษายน 2562 เป็ นจํานวนเงิน 0.22 ล้านบาท และจํานวน 0.23 ล้านบาท ตามลําดับ
22.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั มีภาระผูกพันที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตสําหรับสัญญาค่าที่ปรึ กษา สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562
เป็ นจํานวนเงิน 3.42 ล้านบาท

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

(นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช)

- 31 23. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานตามประเภทส่ วนงานของบริ ษทั สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้
หน่วย : บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
่
กลุ
ม
ผลิ
ต
ภัณฑ์การ กลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุ กลุ่มผลิตภัณฑ์
กลุ่มผลิตภัณฑ์และ
จัดการ
นวัตกรรม
บริ การ
เทคโนโลยีระบบปั๊ม
กระบวนการผลิต
และระบบท่อ

รวม

รายได้จากการขายและการให้บริ การ

127,503,000.62

106,440,856.72

126,835,114.13

44,624,173.32

405,403,144.79

ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริ การ
กําไรขั้นต้น

(93,887,201.32)
33,615,799.30

(67,360,643.02)
39,080,213.70

(100,095,577.89)
26,739,536.24

(34,858,339.83)
9,765,833.49

(296,201,762.06 )
109,201,382.73

รายได้อ่นื
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

6,233,486.17

(47,954,820.53)
(42,716,911.51)
(12,726.33)

6,786,631.08

กําไรจากการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(4,978,165.10)

กําไรสุ ทธิสาํ หรับปี

26,558,876.51

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

31,537,041.61

- 32 23. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน (ต่อ)
หน่วย : บาท
กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี
ระบบปั๊ ม

กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการ
กระบวนการผลิตและระบบท่อ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม

กลุ่มผลิตภัณฑ์บริ การ
2561

2560

รวม

2561

2560

2561

2560

2561

2560

2561

2560

รายได้จากการขายและการให้บริ การ

127,503,000.62

137,023,262.54

106,440,856.72

125,553,171.01

126,835,114.13

123,353,611.76

44,624,173.32

17,247,462.22

405,403,144.79

403,177,507.53

ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริ การ
กําไรขั้นต้น

(93,887,201.32)
33,615,799.30

(100,599,610.61)
36,423,651.93

(67,360,643.02)
39,080,213.70

(72,054,397.00)
53,498,774.01

(100,095,577.89)
26,739,536.24

(98,157,653.54)
25,195,958.22

(34,858,339.83)
9,765,833.49

(12,040,656.30)
5,206,805.92

(296,201,762.06)
109,201,382.73

(282,852,317.45)
120,325,190.08

รายได้อื่น
ค่าใช้จา่ ยในการขาย

6,233,486.17

9,619,215.80

(47,954,820.53)

(43,211,537.58 )

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

(42,716,911.51)

(41,370,554.10 )

(12,726.33)

(26,608.92 )

กําไรจากการดําเนินงาน

24,750,410.53

45,335,705.28

ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้

(4,978,165.10)

(9,414,471.25)

กําไรสุ ทธิสาํ หรับปี

19,772,245.43
0.00

35,921,234.03
(1,473,778.00 )

0.00
19,772,245.43

294,755.60
34,742,211.63

ต้นทุนทางการเงิน

ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กาํ หนดไว้
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

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

(นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช)

- 33 24. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริ ษทั ฯ ได้จดั ตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน สําหรับพนักงานทุกคนตามระเบียบกองทุน พนักงานจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน
ในอัตราร้อยละ 2, 4, 5, 6, 8 หรื อ 10 ของเงินเดือนแต่ละเดือน และบริ ษทั ฯ จ่ายเงินสมทบในอัตราเดียวกับที่พนักงานจ่ายเข้ากองทุน
บริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งผูจ้ ดั การกองทุนเพื่อบริ หารกองทุนให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2532) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ดังนี้

เงินสมทบเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสี ย และงบ
การเงินเฉพาะกิจการ
2561
2,216,442.00

25. การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่ องมือทางการเงิน
25.1 นโยบายการบัญชี
รายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ วิธีการที่ใช้ซ่ ึงรวมถึงเกณฑ์ในการรับรู ้การวัดมูลค่าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสิ นทรัพย์
และหนี้สินทางการเงินแต่ละประเภทได้เปิ ดเผยไว้แล้วในหมายเหตุขอ้ 3
25.2 ความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อ
ความเสี่ ยงดังกล่าวเกิดจากการที่ลูกค้าไม่สามารถหรื อไม่ประสงค์ปฏิบตั ิตามข้อตกลงที่ให้ไว้กบั บริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ ไม่มีความเสี่ ยง
ที่เป็ นสาระสําคัญเกี่ยวกับสิ นเชื่อ บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการพิจารณาสิ นเชื่อเป็ นรายๆ และป้องกันความเสี่ ยง โดยการแบ่งแยกหน้าที่
ฝ่ ายขายฝ่ ายรับชําระ ฝ่ ายบริ การหลังการขาย และมูลค่าสิ นเชื่อของสัญญาแต่ละรายมีมูลค่าไม่สูง
25.3 ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อันเนื่องมาจากการซื้อและขายสิ นค้าที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ
บริ ษทั ฯ วงเงินซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการป้องกันความเสี่ ยง ตามที่เปิ ดเผยไว้ใน
หมายเหตุ 22.1 และ 25.5
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หน่วย : บาท
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

2560
1,895,056.00

- 34 25. การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่ องมือทางการเงิน (ต่อ)
25.4 บริ ษทั ฯ มียอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ดังต่อไปนี้
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2560

สกุลเงินตรา

แปลงค่า

สกุลเงินตรา

แปลงค่า

ต่างประเทศ

เป็ นเงินบาท

ต่างประเทศ

เป็ นเงินบาท

สิ นทรัพย์
รายได้คา้ งรับ
ดอลล่าร์สหรัฐอเมริ กา

34,685.00

1,116,593.39

37,212.00

1,206,941.45

เยน

65,000.00

18,729.88
1,135,323.27

0.00

0.00
1,206,941.45

0.00

0.00

53,160.00

1,724,202.07

13,765,245.00

4,087,768.45

11,158,500.00

3,276,470.36

ดอลล่าร์สหรัฐอเมริ กา

96,032.96

3,132,095.78

9,694.13

318,425.03

ยูโร

28,586.83

1,071,674.52

5,425.32

213,723.97

0.00

0.00
8,291,538.75

21,600.00

534,155.04
4,342,774.40

ลูกหนี้การค้าต่างประเทศ
ดอลล่าร์สหรัฐอเมริ กา
หนี้สิน
เจ้าหนี้การค้าต่างประเทศ
เยน

ดอลล่าร์สิงคโปร์

25.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีเงินตราต่างประเทศที่ซ้ือไว้ล่วงหน้ากับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในประเทศเพื่อป้องกัน
ความเสี่ ยงของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน (ตามหมายเหตุ 22.1) จํานวน 0.35 ล้านบาท ซึ่งแสดงเป็ นเงินตราต่างประเทศได้ ดังนี้
2560
จํานวนเงิน
สกุลเงินตราต่างประเทศ
เยน
ดอลล่าร์สหรัฐอเมริ กา

วันครบกําหนด

408,400.00 15 กุมภาพันธ์ 2561
6,927.58 15 กุมภาพันธ์ 2561
และ 29 มีนาคม 2561
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- 35 26. ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็ นผลประโยชน์ที่จ่ายให้กบั กรรมการของบริ ษทั ฯ ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด
โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กบั กรรมการในฐานะผูบ้ ริ หาร
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ จํานวน 1.48 ล้านบาท และจํานวน 1.28
ล้านบาท ตามลําดับ
27. ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารนี้เป็ นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการเฉพาะในฐานะผูบ้ ริ หาร
และให้แก่ผบู ้ ริ หารตามนิยามในประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อันได้แก่ ผูจ้ ดั การหรื อ
ผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริ หารสี่ รายแรกต่อจากผูจ้ ดั การลงนามและผูซ้ ่ ึงดํารงตําแหน่งเทียบเท่าระดับบริ หารรายที่สี่ทุกราย และให้
หมายความรวมถึงผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชีหรื อการเงินที่เป็ นระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ้นไปหรื อเทียบเท่า
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร จํานวน 24.82 ล้านบาท และจํานวน 22.87
ล้านบาท ตามลําดับ
28. การบริ หารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ ในการบริ หารทางการเงิน คือ การดํารงไว้ซ่ ึงความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องและดํารงไว้
ซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยแสดงอัตราส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.35 : 1 (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ : 0.36 : 1)
29. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญอนุมตั ิจ่ายเงินปันผล
สําหรับปี 2561 ในอัตราหุน้ ละ 0.04 บาท รวมเป็ นเงินจํานวน 9.60 ล้านบาท ทั้งนี้การอนุมตั ิดงั กล่าวขึ้นอยูก่ บั ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ในวันที่ 23 เมษายน 2562
30. การอนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมตั ิให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
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