รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ

กรรมการและผู้ถือหุ้น บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ที่ แสดงเงิ นลงทุ นตามวิธีส่วนได้เสี ย ณ วันที่ 30 มิ ถุนายน 2561 และ
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ที่ แสดงเงินลงทุ นตามวิธีส่วนได้เสี ย สาหรั บงวด 3 เดื อน และ 6 เดื อน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิ ถุนายน
2561 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และงบกระแสเงินสดที่ แสดงเงิ นลงทุ นตามวิธีส่วนได้เสี ย สาหรับงวด
6 เดื อน สิ้ น สุ ดวัน เดี ย วกัน และหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น แบบย่อ ของบริ ษทั สยามอี ส ต์ โซลู ชั่น จ ากัด (มหาชน)
และได้สอบทานข้อมู ลทางการเงินเฉพาะกิ จการของบริ ษทั สยามอี สต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน) ด้วยเช่ นกัน ซึ่ งผูบ้ ริ หาร
ของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
34 เรื่ อง การรายงานทางการเงิ นระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ั บผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ ยวกับข้อมู ลทางการเงิ น
ระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่าง
กาล โดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วธิ ี การสอบถามบุคลากรซึ่ งส่ วนใหญ่
เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้ มีขอบเขตจากัด
กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทาให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนยั สาคัญทั้งหมด
ซึ่ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่แสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน
ข้ อสรุ ป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสาคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด

(นางสาวสุ ภาภรณ์ มัง่ จิตร)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8125
วันที่ 9 สิ งหาคม 2561

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
สาหรับงวด 3 เดือน และ 6 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

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

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
30 มิถุนายน 2561
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/
หมายเหตุ
สอบทานแล้ว)

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2561
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/
สอบทานแล้ว)

31 ธันวาคม 2560
(ตรวจสอบแล้ว)

4
5
6
7

104,384,443.35
0.00
59,481,590.08
23,480,231.23
187,346,264.66

104,384,443.35
0.00
59,481,590.08
23,480,231.23
187,346,264.66

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
138,408,364.34
20,750,076.78
9,577,881.67
43,382,303.48
1,384,166.44
9,500.00
222,312,292.71
409,658,557.37

8,800,000.00
138,188,000.00
20,750,076.78
9,577,881.67
43,382,303.48
1,384,166.44
9,500.00
222,091,928.37
409,438,193.03

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

(ลงชื่ อ)………………………………......กรรมการตามอานาจ (ลงชื่ อ)………………………………......กรรมการตามอานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา)
(นายวิชยั ไม้แก่นสาร)

-2บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

หนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
30 มิถุนายน 2561
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/
หมายเหตุ
สอบทานแล้ว)

หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
14
ส่ วนของหนี้สินที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
15
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
15
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน16
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 240,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.50 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ ้นสามัญ 240,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.50 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้น
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย
17
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุ้น

รวมหนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2561
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/
สอบทานแล้ว)

31 ธันวาคม 2560
(ตรวจสอบแล้ว)

112,348,491.70
152,390.13
112,500,881.83

112,348,491.70
152,390.13
112,500,881.83

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

0.00
7,329,297.00
7,329,297.00
119,830,178.83

0.00
7,329,297.00
7,329,297.00
119,830,178.83

0.00
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

5,102,434.28
43,721,779.18
289,828,378.54
409,658,557.37

5,102,434.28
43,501,414.84
289,608,014.20
409,438,193.03

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่ อ)………………………………......กรรมการตามอานาจ (ลงชื่ อ)………………………………......กรรมการตามอานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา)
(นายวิชยั ไม้แก่นสาร)

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรับงวด 6 เดื อน สิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

รายได้จากการขายและการให้บริ การ
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริ การ
กาไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับงวด
กาไรเบ็ดเสร็ จอื่น
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
หมายเหตุ
2561
184,131,467.45
(135,871,859.23)
48,259,608.22
2,909,171.82
(22,444,595.54)
(22,192,917.96)
(6,590.71)
220,364.34
6,745,040.17
18
(1,543,829.93)
5,201,210.24
0.00
5,201,210.24

กาไรต่อหุ้น
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
184,131,467.45
(135,871,859.23)
48,259,608.22
2,909,171.82
(22,444,595.54)
(22,192,917.96)
(6,590.71)
0.00
6,524,675.83
(1,543,829.93)
4,980,845.90
0.00
4,980,845.90

2560
175,493,283.30
(120,916,449.34)
54,576,833.96
3,851,263.94
(20,491,893.68)
(19,928,433.84)
(15,504.34)
0.00
17,992,266.04
(3,966,981.60)
14,025,284.44
0.00
14,025,284.44

0.02

0.02

0.06

240,000,000

240,000,000

227,071,823

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

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

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรับงวด 3 เดื อน สิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

รายได้จากการขายและการให้บริ การ
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริ การ
กาไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับงวด
กาไรเบ็ดเสร็ จอื่น
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
หมายเหตุ
2561
87,097,922.89
(63,671,997.94)
23,425,924.95
1,257,486.87
(10,904,438.29)
(10,305,708.82)
(2,723.88)
220,364.34
3,690,905.17
18
(867,556.82)
2,823,348.35
0.00
2,823,348.35

กาไรต่อหุ้น
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
87,097,922.89
(63,671,997.94)
23,425,924.95
1,257,486.87
(10,904,438.29)
(10,305,708.82)
(2,723.88)
0.00
3,470,540.83
(867,556.82)
2,602,984.01
0.00
2,602,984.01

2560
73,794,991.79
(53,530,497.46)
20,264,494.33
1,742,357.94
(9,821,128.20)
(9,239,527.58)
(7,209.22)
0.00
2,938,987.27
(668,114.04)
2,270,873.23
0.00
2,270,873.23

0.012

0.011

0.009

240,000,000

240,000,000

240,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

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

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุ้น
สาหรับงวด 6 เดื อน สิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)
หน่วย : บาท
หมายเหตุ
ทุนที่ออก
และชาระแล้ว

ยอดคงเหลือต้นงวด 2561
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
จ่ายเงินปันผล
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

120,000,000.00

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
สารองตามกฎหมาย
121,004,165.08

5,102,434.28

52,909,156.94

299,015,756.30

0.00
5,102,434.28

(14,388,588.00)
5,201,210.24
(9,187,377.76)
43,721,779.18

(14,388,588.00)
5,201,210.24
(9,187,377.76)
289,828,378.54

19
0.00
120,000,000.00

0.00
121,004,165.08

รวมส่วนของผูถ้ ือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
(ลงชื่อ)………………………………......กรรมการตามอานาจ (ลงชื่อ)………………………………......กรรมการตามอานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา)
(นายวิชยั ไม้แก่นสาร)

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
สาหรับงวด 6 เดื อน สิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)
หน่วย : บาท
หมายเหตุ
ทุนที่ออก
และชาระแล้ว

ยอดคงเหลือต้นงวด 2561
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
จ่ายเงินปันผล
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
ยอดคงเหลือต้นงวด 2560
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
รับชาระทุนเพิ่ม
ส่วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
จ่ายเงินปันผล
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

120,000,000.00

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

121,004,165.08

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
สารองตามกฎหมาย

รวมส่วนของผูถ้ ือหุ้น

5,102,434.28

52,909,156.94

299,015,756.30
(14,388,588.00)
4,980,845.90
(9,407,742.10)
289,608,014.20

19
0.00
120,000,000.00

0.00
121,004,165.08

0.00
5,102,434.28

(14,388,588.00)
4,980,845.90
(9,407,742.10)
43,501,414.84

90,000,000.00

10,124,480.00

3,306,372.58

39,158,207.01

142,589,059.59

(19,195,200.00)
14,025,284.44
(5,169,915.56)
33,988,291.45

30,000,000.00
110,879,685.08
(19,195,200.00)
14,025,284.44
135,709,769.52
278,298,829.11

30,000,000.00
110,879,685.08
19
30,000,000.00
120,000,000.00

110,879,685.08
121,004,165.08

0.00
3,306,372.58

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
(ลงชื่อ)………………………………......กรรมการตามอานาจ (ลงชื่อ)………………………………......กรรมการตามอานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา)
(นายวิชยั ไม้แก่นสาร)

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับงวด 6 เดื อน สิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
6,745,040.17
รายการปรับกระทบกาไร(ขาดทุน)เป็ นเงินสดรับ(จ่าย)สุทธิ จากกิจกรรมดาเนินงาน
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
812,513.00
ค่าเสื่ อมราคา
993,914.20
สินทรัพย์บนพื้นที่เช่าระยะยาวตัดจ่าย
1,254,695.73
กาไรจากการจาหน่ายทรัพย์สิน
0.00
(กาไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
194,630.13
ขาดทุนจากสิ นค้าล้าสมัย
571,561.36
หนี้สูญ
0.00
หนี้สงสัยจะสูญ
674,086.62
ค่าใช้จ่ายอื่น
88,840.05
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
(220,364.34)
ต้นทุนทางการเงิน
6,590.71
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี้สินจากการดาเนินงาน
11,121,507.63
สินทรัพย์ดาเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
14,198,943.76
สินค้าคงเหลือ
1,101,159.30
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
0.00
หนิ้สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
(16,381,712.03)
จ่ายผลประโยชน์พนักงานลาออก
(726,947.00)
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดาเนินงาน
9,312,951.66
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
(6,590.71)
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบคุ คล
(6,753,272.99)
เงินสดสุทธิ ได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดาเนินงาน
2,553,087.96

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2560

6,524,675.83

17,992,266.04

812,513.00
993,914.20
1,254,695.73
0.00
194,630.13
571,561.36
0.00
674,086.62
88,840.05
0.00
6,590.71

551,715.00
875,990.67
198,304.33
(261,679.24)
(181,224.67)
169,700.79
89,263.76
1,355,680.84
3,000.00
0.00
15,504.34

11,121,507.63

20,808,521.86

14,198,943.76
1,101,159.30
0.00

27,944,494.21
(7,149,472.14)
2,000.00

(16,381,712.03)
(726,947.00)
9,312,951.66
(6,590.71)
(6,753,272.99)
2,553,087.96

(11,876,596.74)
0.00
29,728,947.19
(15,504.34)
(5,424,025.15)
24,289,417.70

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

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

-2บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับงวด 6 เดื อน สิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน :
เงินสดรับ(จ่าย)เงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดจ่ายซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินสดจ่ายเงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่บริ ษทั ร่ วม
เงินสดรับคืนเงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่บริ ษทั ร่ วม
เงินสดจ่ายซื้ ออาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายค่าก่อสร้างอาคาร
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
เงินสดสุทธิ ได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน :
เงินสดจ่ายชาระหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับค่าหุ้นและส่วนเกินทุน
เงินสดจ่ายเงินปันผล
เงินสดสุทธิ ได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
ข้อมูลเพิ่มเติม : รายการไม่กระทบเงินสด
โอนสิ นทรัพย์บนพื้นที่เช่าระยะยาวไปเป็ นอาคารและอุปกรณ์
ซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมบันทึกเป็ นเงินลงทุนค้างจ่าย
โอนค่าใช้จ่ายตั้งพักจากการซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในปี 2560 เป็ น
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
รับชาระเงินให้กยู้ ืมแก่บริ ษทั ร่ วมเป็ นตัว๋ เงินรับ

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2560

147,000,000.00
(97,500,000.00)
(23,621,929.47)
1,432,047.88
(4,894,934.23)
(1,906,042.58)
0.00
20,509,141.60

147,000,000.00 (147,000,000.00)
(97,500,000.00)
0.00
(23,621,929.47)
0.00
1,432,047.88
0.00
(4,894,934.23) (1,530,154.76)
(1,906,042.58) (3,898,146.48)
0.00
261,682.24
20,509,141.60 (152,166,619.00)

(178,629.29)
0.00
(14,388,588.00)
(14,567,217.29)
8,495,012.27

(178,629.29)
(169,715.66)
0.00 140,879,685.08
(14,388,588.00) (19,195,200.00)
(14,567,217.29) 121,514,769.42
8,495,012.27
(6,362,431.88)

95,889,431.08
104,384,443.35

95,889,431.08
104,384,443.35

97,794,175.69
91,431,743.81

682,498.13
37,500,000.00

682,498.13
37,500,000.00

0.00
0.00

3,188,000.00

3,188,000.00

0.00

1,439,804.81

1,439,804.81

0.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

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

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับงวด 3 เดือน และ 6 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)
1. ข้อมูลทัว่ ไป
1.1 บริ ษทั ฯ ได้แปรสภาพเป็นบริ ษทั มหาชนจากัด โดยได้จดทะเบียนเป็นนิ ติบุคคล ตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 ทะเบียนเลขที่ 0107559000061
1.2 บริ ษทั ฯ ตั้งอยูเ่ ลขที่ 15/1 ถนนทางหลวงระยอง สาย 3191 ตาบลห้วยโป่ ง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
1.3 บริ ษทั ฯ ดาเนิ นกิจการหลัก คือ จาหน่ายและบริ การอุปกรณ์อุตสาหกรรม
1.4 ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กลุ่มครอบครัวนางสาวอรสา วิมลเฉลา รวมร้อยละ 60.25 ของทุนชาระแล้ว
2. หลักเกณฑ์ในการจัดทางบการเงินและนาเสนองบการเงิน
2.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทางบการเงินระหว่างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้จดั ทาขึ้นในรู ปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง การรายงาน
ทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงการตีความและแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี กฎระเบียบและ
ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
งบการเงินระหว่างกาลนี้จดั ทาขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์ให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมจากงบการเงินประจาปี ที่นาเสนอครั้งล่าสุดเพือ่ ให้
ข้อมูลนั้นเป็นปั จจุบนั ดังนั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกิจกรรมเหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ เพือ่
ไม่ให้ขอ้ มูลที่นาเสนอซ้ าซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว อย่างไรก็ตาม งบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ และงบกระแสเงินสด ได้แสดงรายการเช่นเดียวกับงบการเงินประจาปี ดังนั้น
การใช้งบการเงินระหว่างกาลนี้ควรใช้ควบคู่ ไปกับงบการเงินประจาปี ล่าสุด
งบการเงินของบริ ษทั ฯ จัดทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของรายการในงบการเงิน
ยกเว้นรายการที่เปิ ดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯ ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2560) รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางบัญชี ฉบับใหม่ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อ
จัดให้มีข้ ึนเพือ่ ให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุ ง
ถ้อยคาและคาศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ

(ลงชื่ อ)……………………………….......กรรมการตามอานาจ (ลงชื่ อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา)
(นายวิชยั ไม้แก่นสาร)

-22. หลักเกณฑ์ในการจัดทางบการเงินและนาเสนองบการเงิน (ต่อ)
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ ในอนาคต
ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้จากสัญญาที่ทา
กับลูกค้า ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 หลักการสาคัญ
ของมาตรฐานดังกล่าวสรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 เรื่ องสัญญาก่อสร้าง มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 18 เรื่ อง รายได้ และการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กับสัญญา
ที่ทากับลูกค้าทุกฉบับ ยกเว้นสัญญาที่อยูใ่ นขอบเขตของมาตรฐานฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ได้กาหนด 5 ขั้นตอน สาหรับการ
รับรู้ รายได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทากับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจานวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่กิจการคาดว่า
จะมีสิทธิ ได้รับจากการแลกเปลี่ยนสิ นค้าหรื อบริ การที่ให้ลูกค้า และกาหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริ ง
และเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน
ปั จจุบนั ฝ่ายบริ หารของบริ ษทั ฯอยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปี ที่เริ่ มนามาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
3. นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
นโยบายการบัญชีและวิธีการคานวณที่ใช้ในงบการเงินระหว่างกาลนี้มีความสอดคล้องกับการถือปฏิบตั ิในงบการเงิน
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และมีนโยบายการบัญชีเพิม่ เติมงวดนี้ ดังนี้
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมเป็นเงินลงทุนระยะยาว บันทึกโดยวิธีส่วนได้เสี ยในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย บันทึก
ในราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ
4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
หน่ วย : บาท
งบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะ
กิจการ

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน 2561

31 ธันวาคม 2560

เงินสดในมือ
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากประจา
รวม

86,103.00

80,311.95

53,943.94
100,439,413.57
3,804,982.84
104,384,443.35

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

(ลงชื่ อ)……………………………….......กรรมการตามอานาจ (ลงชื่ อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา)

(นายวิชยั ไม้แก่นสาร)

-34. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชี จากสถาบันการเงิน 2 แห่ ง จานวน 7.00
ล้านบาท ค้าประกันโดยเงินฝากประจา ตามหมายเหตุ 8 และโดยส่วนตัวกรรมการของบริ ษทั
5. เงินลงทุนชัว่ คราว
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีเงินลงทุนชัว่ คราวเป็นเงินฝากประจาประเภท 5 เดือน จานวน 147.00 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 1.35-1.50 ต่อปี
6. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
หน่ วย : บาท
งบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะ
กิจการ
30 มิถุนายน 2561

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2560

ลูกหนี้การค้า
แยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชาระได้ดงั นี้
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ

28,775,558.70

38,030,856.25

เกินกาหนดชาระตั้งแต่ 1-90 วัน

23,867,811.76

23,884,275.30

เกินกาหนดชาระตั้งแต่ 91-180 วัน

821,761.23

1,196,838.38

เกินกาหนดชาระตั้งแต่ 181-365 วัน

664,037.72

142,824.90

เกินกาหนดชาระ 365 วัน

673,321.22

629,962.02

54,802,490.63

63,884,756.85

(728,416.59)

(629,962.02)

54,074,074.04

63,254,794.83

ตัว๋ เงินรับ

1,558,798.05

0.00

เงินประกัน

590,860.00

6,743,000.00

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

1,137,077.89

1,335,400.59

รายได้คา้ งรับ

1,891,321.09

2,865,942.96

อื่นๆ

805,091.06

1,916,572.82

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ

(575,632.05)

0.00

5,407,516.04
59,481,590.08

12,860,916.37
76,115,711.20

รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-สุทธิ
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น -สุทธิ

(ลงชื่ อ)……………………………….......กรรมการตามอานาจ (ลงชื่ อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา)

(นายวิชยั ไม้แก่นสาร)

-46. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (ต่อ)
หน่ วย : บาท
งบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะ
กิจการ
30 มิถุนายน 2561
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างงวด ดังนี้
ยอดยกมา
ตั้งเพิม่
ลดลง
ยอดยกไป

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2560

629,962.02
694,086.62
(20,000.00)
1,304,048.64

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

7. สิ นค้าคงเหลือ
หน่ วย : บาท
งบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะ
กิจการ

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน 2561

31 ธันวาคม 2560

สิ นค้าคงเหลือ

27,415,927.10

28,808,129.65

396,236.77

105,193.52

(4,331,932.64)
23,480,231.23

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

ยอดยกมา

3,760,371.28

3,659,049.43

ตั้งเพิม่
ลดลง
ยอดยกไป

608,683.48

388,280.30

(37,122.12)
4,331,932.64

(286,958.45)
3,760,371.28

สิ นค้าระหว่างทาง
หัก ค่าเผื่อจากการลดมูลค่าสิ นค้า
สุทธิ
ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสิ นค้ามีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี ดังนี้

8. เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีเงินฝากประจาประเภท 3 เดือนและ 11 เดือน จานวน 8.80
ล้านบาท ได้นาไปเป็นหลักทรัพย์ค้าประกันวงเงินสิ นเชื่ อ ตามหมายเหตุ 4 และ 22.1
(ลงชื่ อ)……………………………….......กรรมการตามอานาจ (ลงชื่ อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา)

(นายวิชยั ไม้แก่นสาร)

-59. เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
ชื่ อบริ ษทั
บริ ษทั ยูทิลิต้ ี บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จากัด
รวม

สัดส่วน เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
เงินลงทุน
30 มิถุนายน 2561
40%

เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
30 มิถุนายน 2561
31 ธันวาคม 2560

138,408,364.34
138,408,364.34

138,188,000.00
138,188,000.00

0.00
0.00

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 บริ ษทั ฯ ได้ซ้ื อเงินลงทุนในบริ ษทั ยูทิลิต้ ี บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จากัด ซึ่ งเป็นบริ ษทั จดทะเบียนใน
ประเทศไทย ประกอบกิจการเกี่ ยวกับการให้บริ การทางเทคนิ คด้านวิศวกรรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การลงทุนดังกล่าวได้รับอนุ มตั ิ
จากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561
ในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริ ษทั ฯ ได้บนั ทึกเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม จานวน
138.41 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 33.79 ของสิ นทรัพย์รวม) ส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม สาหรับงวดสามเดือนและ
หกเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 จานวน 0.23 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 4.24 และ 7.81 ของกาไรสาหรับงวด ตามลาดับ)
โดยถือตามข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ร่ วมสาหรับงวดดังกล่าว ซึ่ งได้ผา่ นการสอบทานจากผูส้ อบบัญชีอื่น
10. เงินให้กูย้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ร่ วม
หน่ วย : บาท
งบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะ
กิจการ

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน 2561

31 ธันวาคม 2560

ยกมา

0.00

0.00

เพิม่ ขึ้น

23,621,929.47

0.00

ลดลง
ยกไป

(2,871,852.69)
20,750,076.78

0.00
0.00

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 บริ ษทั ฯ ให้กูย้ มื เงินแก่บริ ษทั ยูทิลิต้ ี บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จากัด จานวน 23.62 ล้านบาท ตามสัญญา
เงินกู้ 2 ฉบับ ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ซึ่ งได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 เงินให้กูย้ มื แก่บริ ษทั ร่ วม
คิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.5 ต่อปี โดยจ่ายชาระเป็นรายเดือน ครบกาหนดชาระในวันที่ 30 ตุลาคม 2561 และวันที่
30 ตุลาคม 2562
(ลงชื่ อ)……………………………….......กรรมการตามอานาจ (ลงชื่ อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา)

(นายวิชยั ไม้แก่นสาร)

-611. อาคารและอุปกรณ์
หน่ วย : บาท
งบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะ
กิจการ

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน 2561

31 ธันวาคม 2560

มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี ตน้ งวด

4,994,363.51

4,848,086.34

ซื้ อเพิม่

4,894,934.23

2,474,244.95

0.00

(3.00)

รายการรับโอน(โอนออก)

682,498.13

(464,361.91)

ค่าเสื่ อมราคาสาหรับงวด

(993,914.20)

(1,863,602.87)

มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี ปลายงวด

9,577,881.67

4,994,363.51

จาหน่ ายระหว่างงวด

ค่าเสื่ อมราคาสาหรับงวด 3 เดือน และ 6 เดือน สิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 ดังนี้
หน่ วย : บาท
สาหรับ 3 เดือน
ปี 2560 (งบการเงินเฉพาะกิจการ)
ปี 2561 (งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ)

สาหรับ 6 เดือน

461,621.57
544,604.91

เครื่ องจักรและอุปกรณ์ซ่ ึ งได้หกั ค่าเสื่ อมราคาสะสมเต็มจานวนแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ ราคาทุนของสิ นทรัพย์ดงั กล่าว
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจานวน 12.39 ล้านบาท และจานวน 11.81 ล้านบาท ตามลาดับ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ยานพาหนะมีมูลค่าสุทธิ จานวน 0.64 ล้านบาท และจานวน
0.77 ล้านบาท ตามลาดับ มีภาระผูกพันในการจ่ายชาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ตามหมายเหตุ 15

(ลงชื่ อ)……………………………….......กรรมการตามอานาจ (ลงชื่ อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา)

(นายวิชยั ไม้แก่นสาร)

875,990.67
993,914.20

-712. สิ นทรัพย์บนพื้นที่เช่าระยะยาว
หน่ วย : บาท
งบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะ
กิจการ

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน 2561

31 ธันวาคม 2560

มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี ตน้ งวด

43,502,294.81

14,119,645.85

ซื้ อเพิม่

1,906,042.58

35,871,247.17

รายการรับโอน(โอนออก)
หัก ตัดจาหน่ายสะสม

(771,338.18)

464,361.91

(1,254,695.73)

(6,952,960.12)

มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี ปลายงวด

43,382,303.48

43,502,294.81

ค่าตัดจาหน่ ายสาหรับงวด 3 เดือน และ 6 เดือน สิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 ดังนี้
หน่ วย : บาท
สาหรับ 3 เดือน
ปี 2560 (งบการเงินเฉพาะกิจการ)
ปี 2561 (งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ)

สาหรับ 6 เดือน

99,699.97

198,304.33

714,741.01

1,254,695.73

สิ นทรัพย์บนพื้นที่เช่าระยะยาวเป็นอสังหาริ มทรัพย์ ได้แก่ อาคารโชว์รูมและสานักงานที่สร้างบนที่ดินที่อยูภ่ ายใต้สญ
ั ญาเช่า
ดาเนิ นงานระยะยาว โดยสัญญาเช่าดังกล่าวมีระยะเวลา 20 ปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2578 ณ วันสิ้ นสุดสัญญาเช่า สานักงานและ
สิ่ งปลูกสร้างบนพื้นที่เช่าจะตกเป็ นของผูใ้ ห้เช่า โดยไม่คิดค่าตอบแทน ตามหมายเหตุ 20.5.1

(ลงชื่ อ)……………………………….......กรรมการตามอานาจ (ลงชื่ อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา)

(นายวิชยั ไม้แก่นสาร)

-813. สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การเพิ่มขึ้นและลดลงของสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีดงั นี้
หน่วย : บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่

บันทึกเป็ น(ค่าใช้จ่าย)รายได้

31 ธันวาคม 2559 ในกาไรหรื อขาดทุน

ในกาไรขาดทุน

ณ วันที่

บันทึกเป็ น

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2560

(ค่าใช้จ่าย)รายได้

30 มิถุนายน 2561

เบ็ดเสร็ จอื่น

ในกาไรหรื อขาดทุน

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงาน

933,306.00

220,684.60

294,755.60

1,448,746.20

17,113.20

1,465,859.40

(60,998.24)
872,307.76

(61,217.35)
159,467.25

0.00
294,755.60

(122,215.59)
1,326,530.61

40,522.63
57,635.83

(81,692.96)
1,384,166.44

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์บนพื้นที่เช่า
ระยะยาว
รวม

(ลงชื่ อ)……………………………….......กรรมการตามอานาจ (ลงชื่ อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา)

(นายวิชยั ไม้แก่นสาร)

-914. เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
หน่วย : บาท
งบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้
เสี ยและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน 2561

31 ธันวาคม 2560

เจ้าหนี้ การค้า
เจ้าหนี้ การค้า

54,678,382.26

57,810,050.39

347,004.00

497,459.05

55,025,386.26

58,307,509.44

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

8,164,430.69

27,729,893.99

เงินลงทุนค้างจ่าย

37,500,000.00

0.00

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย

839,207.65

5,991,014.88

9,895,471.32

3,311,696.57

923,995.78

860,161.50

57,323,105.44
112,348,491.70

37,892,766.94
96,200,276.38

เช็คจ่ายล่วงหน้า
รวมเจ้าหนี้ การค้า
เจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

เงินมัดจา
อื่นๆ
รวมเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
รวมเจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
15. หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
15.1 รายละเอียดเกี่ ยวกับสิ นทรัพย์ที่เช่าตามสัญญาเช่าการเงิน มีดงั นี้

หน่วย : บาท

ยานพาหนะ

งบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้
เสี ยและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน 2561

31 ธันวาคม 2560

1,285,000.00

1,285,000.00

หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม

(641,443.33)

(513,999.60)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ

643,556.67

771,000.40

(ลงชื่ อ)……………………………….......กรรมการตามอานาจ (ลงชื่อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา)
(นายวิชยั ไม้แก่นสาร)

- 10 15. หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน (ต่อ)
15.2 จานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายสาหรับสัญญาเช่าการเงินข้างต้นมีดงั นี้
หน่วย : บาท
งบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้
เสี ยและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ

เฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน 2561

31 ธันวาคม 2560

ภายใน 1 ปี

งบการเงิน

154,350.00

339,570.10

0.00

0.00

154,350.00

339,570.10

หัก ดอกเบี้ยจ่ายในอนาคตของสัญญาเช่าการเงิน

(1,959.87)

(8,550.68)

มูลค่าปัจจุบนั ของหนี้ สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน

152,390.13

331,019.42

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

15.3 หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงินไม่รวมดอกเบี้ยจ่ายในอนาคต มีดงั นี้
หน่วย : บาท
งบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้
เสี ยและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ

เฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน 2561

31 ธันวาคม 2560

งบการเงิน

หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน

152,390.13

331,019.42

หัก ส่ วนของหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิ

(152,390.13)
0.00

(331,019.42)
0.00

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั มีสญ
ั ญาเช่าการเงินสาหรับยานพาหนะมีกาหนดชาระเป็น
รายเดือน โดยชาระให้เสร็ จสิ้ นภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
16. ประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียนสาหรับประโยชน์พนักงาน
บริ ษทั ฯ จ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลังออกจากงานและบาเหน็จ ตามข้อกาหนดของพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่พนักงานตามสิ ทธิและอายุงาน
การเปลี่ ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และวันที่ 31
ธันวาคม 2560
(ลงชื่ อ)……………………………….......กรรมการตามอานาจ (ลงชื่อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา)

(นายวิชยั ไม้แก่นสาร)

- 11 16. ประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียนสาหรับประโยชน์พนักงาน (ต่อ)
หน่วย : บาท
งบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้
เสี ยและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2561
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันต้นงวด

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2560

7,243,731.00

4,666,530.00

730,657.00

940,099.00

81,856.00

163,324.00

0.00

1,473,778.00

จ่ายผลประโยชน์พนักงานลาออก

(726,947.00)

0.00

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันสิ้ นงวด

7,329,297.00

7,243,731.00

ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่รับรู้
ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่รับรู้ในรายการต่อไปนี้ ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับงวด 3 เดือนและ 6 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่
31 มิถุนายน 2561 และ 2560 ดังนี้
หน่วย : บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ยและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
3 เดือน
6 เดือน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560
3 เดือน

6 เดือน

ค่าใช้จ่ายในการขาย

216,816.00

434,679.00

145,358.00

254,391.00

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวม

189,444.00
406,260.00

377,834.00
812,513.00

130,505.00
275,863.00

297,324.00
551,715.00

17. สำรองตำมกฎหมำย
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯ ต้องจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี
ส่วนหนึ่ งไว้เป็นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้
จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนาไปจ่ายเงินปั นผลได้
(ลงชื่ อ)……………………………….......กรรมการตามอานาจ (ลงชื่อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา)

(นำยวิชยั ไม้แก่นสำร)

- 12 18. ภาษีเงินได้
บริ ษทั ฯ คานวณภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20 จากกาไร(ขาดทุน)ก่อนหักภาษีเงินได้สาหรับงวดบวกกลับด้วยสารองค่าใช้จ่าย
และรายการอื่นๆ ที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการคานวณภาษีเงินได้ (ถ้ามี)
18.1 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ สาหรับงวด 3 เดือน และ 6 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี้
หน่วย : บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ยและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
3 เดือน
6 เดือน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560
3 เดือน

6 เดือน

ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
ภาษีเงินได้นิติบุคคล

831,024.17

1,601,465.76

708,024.23

4,046,967.50

(39,910.19)

(79,985.90)

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิด
ผลแตกต่างชัว่ คราว และการกลับ
รายการผลแตกต่างชัว่ คราว

36,532.65

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

867,556.82

(57,635.83)
1,543,829.93

668,114.04

3,966,981.60

18.2 กระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริ ง
สาหรับงวด 3 เดือน และ 6 เดือน สิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 มีดงั นี้
หน่วย : บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
วันที่ 30 มิถุนายน 2561
3 เดือน
6 เดือน
กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล

3,690,905.17

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

20%

6,745,040.17
20%

จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้

738,181.03

1,349,008.03

ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี

129,375.79

194,821.90

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่อยู่ในงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

867,556.82

1,543,829.93

อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริ ง

24%

(ลงชื่ อ)……………………………….......กรรมการตามอานาจ (ลงชื่อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา)
(นายวิชยั ไม้แก่นสาร)

23%

- 13 18. ภาษีเงินได้ (ต่อ)
หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
3 เดือน

2560
6 เดือน

3 เดือน

6 เดือน

กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล

3,470,540.83

6,524,675.83

2,938,987.27

17,992,266.04

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

20%

20%

20%

20%

จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้

694,108.17

1,304,935.17

587,797.45

3,598,453.21

ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี

173,448.65

238,894.76

80,316.59

368,528.39

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่อยู่ในงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

867,556.82

1,543,829.93

668,114.04

3,966,981.60

อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริ ง

25%

24%

23%

22%

19. เงินปันผลจ่าย
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2561 ได้มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผล จานวน 240 ล้านหุ้น ในอัตราหุ ้นละ
0.06 บาท จากผลการดาเนิ นงานของปี 2560 เป็นเงินจานวน 14.40 ล้านบาท ซึ่ งได้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ได้มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผล จานวน 240 ล้านหุ้นในอัตราหุ้นละ
0.08 บาท จากผลการดาเนิ นงานปี 2559 เป็นจานวนเงิน 19.20 ล้านบาท ซึ่ งได้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
20. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
20.1 ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯ มีรายการธุรกิจที่สาคัญกับบุคคลและกิจการที่เกี่ ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อน
ไขทางการค้าและตามเกณฑ์ที่ตกลงร่ วมกันระหว่างบริ ษทั ฯ บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่ งเป็นไปตามปกติธุรกิจ
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั ฯ กับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันสรุ ปได้ดงั นี้
รายชื่อบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะ

ลักษณะรายการ

ความสัมพันธ์

นโยบาย
กาหนดราคา

บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ยูทิลิต้ ี บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จากัด

บริ ษทั ร่ วม

เงินให้กูย้ ืม

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 6.5 ต่อปี

ขายสิ นค้า

ต้นทุนบวกกาไร
10-30%

(ลงชื่ อ)……………………………….......กรรมการตามอานาจ (ลงชื่อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา)
(นายวิชยั ไม้แก่นสาร)

- 14 20. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
รายชื่อบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลักษณะ
ความสัมพันธ์
บุคคลที่เกี่ ยวข้องกัน
นางสาวอรสา วิมลเฉลา
ผูถ้ ือหุ้น
และกรรมการ
นายเกริ ก ลีเกษม
ผูถ้ ือหุ้น

นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิ ช
บริ ษทั ที่เกี่ ยวข้องกัน
บริ ษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด อัครวินท์ วิศวกรรม
บริ ษทั บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จากัด (มหาชน)
บริ ษทั วิมลเฉลา จากัด
บริ ษทั พีพีเอ็มเอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
บริ ษทั สยามราชทราเวิล จากัด

ลักษณะรายการ

นโยบาย
กาหนดราคา

ค้าประกันวงเงินสิ นเชื่ อ

ไม่มีค่าตอบแทน

ค่าเช่าที่ดิน

ผูถ้ ือหุ้น
และกรรมการ

ค้าประกันวงเงินสิ นเชื่ อ

ราคาตลาด
(ประเมินโดย
ผูป้ ระเมินอิสระ)
ไม่มีค่าตอบแทน

ผูถ้ ือหุ้นและ
กรรมการร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ้นและ
กรรมการร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ้นและ
กรรมการร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ้นและ
กรรมการร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ้นและ
กรรมการร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ้นและ
กรรมการร่ วมกัน

ค่าเช่าและค่าบริ การ
ขายสิ นค้า
ค่าซ่อมแซม

ราคาตามที่ตกลงกัน
ตามสัญญา
ราคาตลาด

ขายสิ นค้า

ตามอัตราที่ขายให้
กับลูกค้ารายอื่น
ราคาตามที่ตกลงกัน

ค่าบริ การ
ขายสิ นค้า

ต้นทุนบวกกาไร
10-30%
ราคาตามที่ตกลงกัน

ค่าใช้จ่าย

20.2 รายการบัญชีที่เป็นสาระสาคัญระหว่างบริ ษทั กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

งบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้
เสี ยและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน 2561

31 ธันวาคม 2560

20.2.1 ลูกหนี้ การค้า
บริ ษทั ยูทิลิต้ ี บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จากัด
บริ ษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จากัด
ห้างหุ ้นส่ วนจากัด อัครวินท์ วิศวกรรม

3,005,844.00

166,706.00

2,628.99

0.00

0.00

41,542.68

(ลงชื่ อ)……………………………….......กรรมการตามอานาจ (ลงชื่อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา)

(นายวิชยั ไม้แก่นสาร)

- 15 20. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

หน่วย : บาท
งบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้
เสี ยและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน 2561

31 ธันวาคม 2560

20.2.2 เงินให้กูย้ ืมระยะยาวแก่บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ยูทิลิต้ ี บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จากัด

20,750,076.78

0.00

120,195.19

0.00

23,785.04

23,324.76

451,573.50

361,258.80

37,500,000.00

0.00

20.2.3 ดอกเบี้ยค้างรับ
บริ ษทั ยูทิลิต้ ี บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จากัด
20.2.4 เจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
บริ ษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จากัด
นายเกริ ก ลีเกษม
บริ ษทั พีพีเอ็มเอ็นจิเนียริ่ ง จากัด

20.3 รำยได้และค่ำใช้จ่ำยกับกิจกำรและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่มีสำระสำคัญรวมอยู่ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ สำหรับงวด
3 เดือน และ 6 เดือน สิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2560
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ยและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
3 เดือน
6 เดือน

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

3 เดือน

6 เดือน

20.3.1 ขายสิ นค้า
บริ ษทั ยูทิลิต้ ี บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จากัด
บริ ษทั วิมลเฉลา จากัด

1,604,200.00
0.00

2,957,200.00
0.00

37,900.00
220,480.00

37,900.00
220,480.00

2,457.00

2,457.00

0.00

0.00

20.3.2 ดอกเบี้ยรับ
บริ ษทั ยูทิลิต้ ี บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จากัด

242,187.89

242,187.89

0.00

0.00

20.3.3 ค่าเช่าและบริ การ
บริ ษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จากัด
นายเกริ ก ลีเกษม

33,093.00
180,157.35

66,186.00
360,314.70

33,093.00
180,157.35

66,186.00
360,314.70

900.00

2,298.18

1,245.00

2,646.00

บริ ษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จากัด

20.3.4 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
บริ ษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จากัด

(ลงชื่ อ)……………………………….......กรรมการตามอานาจ (ลงชื่อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา)

(นายวิชยั ไม้แก่นสาร)

- 16 20. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
20.4 ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผบู ้ ริ หารสาคัญ สาหรับงวด 3 เดือน และ 6 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 มีดงั นี้
หน่วย : บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ตามวิธีส่วนได้เสี ยและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
3 เดือน
6 เดือน

2560
3 เดือน

6 เดือน

ผลประโยชน์ระยะสั้น

6,239,220.57

12,258,852.41

4,900,263.81

9,761,983.85

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

223,650.00
6,462,870.57

447,298.00
12,706,150.41

191,792.00
5,092,055.81

383,584.00
10,145,567.85

20.5 ภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังต่อไปนี้
หน่วย : บาท

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

งบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้
เสี ยและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2561
2,881,612.50
1,188,000.00
1,277,100.00
10,030,488.00
15,377,200.50

20.5.1 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตสาหรับสัญญาเช่า
ที่ดินกับบุคคลที่เกี่ ยวข้องกัน 1 ราย (ตามหมายเหตุ 12) สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2578 เป็นจานวน 12.61 ล้านบาท
และจานวน 12.97 ล้านบาท ตามลาดับ
20.5.2 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตสาหรับสัญญาเช่า
อาคารสานักงานขายกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ ง สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจานวน 0.07 ล้านบาท
และจานวน 0.13 ล้านบาท ตามลาดับ
20.5.3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตสาหรับสัญญาจ้างผูบ้ ริ หาร 2 ราย สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2561 เป็นจานวน 2.70 ล้านบาท
(ลงชื่ อ)……………………………….......กรรมการตามอานาจ (ลงชื่อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา)

(นายวิชยั ไม้แก่นสาร)

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

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

- 17 21. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่ายที่สาคัญสาหรับงวด 3 เดือน และ 6 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 มีดงั นี้
หน่วย : บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ยและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
3 เดือน
6 เดือน
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้า

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560
3 เดือน

6 เดือน

2,125,644.27

1,101,159.30

(9,275,116.41)

(7,149,472.14)

ยอดซื้ อ

61,546,353.67

134,770,699.93

62,805,613.87

128,065,921.48

ค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับพนักงาน

12,262,151.57

27,347,969.03

12,693,852.78

25,757,585.80

ค่าเสื่ อมราคา/ค่าตัดจาหน่าย

1,259,345.92

2,248,609.93

561,321.54

1,074,295.00

ค่านายหน้า

1,668,866.61

3,192,970.99

1,438,310.79

3,004,566.47

22. ภาระผูกพัน
22.1 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีวงเงิน LC, TR, ตัว๋ สัญญาใช้เงิน และ Forward contract
จากธนาคารพาณิ ชย์ 2 แห่ง จานวน 72.79 ล้านบาท ค้าประกันโดยเงินฝากธนาคาร ตามหมายเหตุ 8 และโดยส่วนตัวกรรมการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ เปิ ดใช้ Forward contract จานวน 0.35 ล้านบาท (ตามหมายเหตุ 25.5) ( ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2561 บริ ษทั ฯ ไม่ได้เปิ ดใช้ Forward contract )
22.2 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีภาระหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นจากการให้ธนาคารพาณิ ชย์ 2
แห่ง ออกหนังสื อค้าประกัน ในการขายสิ นค้ากับลูกค้า เป็นจานวนเงิน 11.43 ล้านบาท และจานวน 4.69 ล้านบาท ตามลาดับ
22.3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั มีภาระผูกพันและหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นจากการรับเงินมัดจา
ค่าสิ นค้าจากลูกค้า โดยมีมูลค่าตามใบสั่งซื้ อรวม 41.70 ล้านบาท และจานวน 9.57 ล้านบาท ตามลาดับ บริ ษทั ฯ ได้รับเงินมัดจา
แล้วจานวน 8.54 ล้านบาท และจานวน 2.51 ล้านบาท ตามลาดับ
22.4 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั มีภาระผูกพันที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตสาหรับสัญญาค่ารักษา
ความปลอดภัย สิ้ นสุ ดวันที่ 30 เมษายน 2562 เป็นจานวนเงิน 0.56 ล้านบาท และจานวน 0.23 ล้านบาท ตามลาดับ
22.5 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริ ษทั มีภาระผูกพันที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตสาหรับสัญญาค่าบริ การ สิ้ นสุ ดวันที่ 16 มกราคม 2562
เป็นจานวนเงิน 0.24 ล้านบาท

(ลงชื่ อ)……………………………….......กรรมการตามอานาจ (ลงชื่อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา)
(นายวิชยั ไม้แก่นสาร)
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23. การเสนอข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่วนงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงานตามประเภทส่ วนงานของบริ ษทั สาหรับงวด 6 เดือน สิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีดงั นี้
หน่วย : บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย

รายได้จากการขายและการให้บริ การ
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริ การ
กาไรขั้นต้น

กลุ่มผลิตภัณฑ์และ
เทคโนโลยีระบบปั๊ ม
70,972,073.24
(52,417,943.65)
18,554,129.59

กลุ่มผลิตภัณฑ์การ กลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุ
นวัตกรรม
จัดการกระบวนการ
ผลิตและระบบท่อ
32,442,310.67
64,775,113.39
(21,097,193.14)
(50,996,948.37)
11,345,117.53
13,778,165.02

กลุ่มผลิตภัณฑ์
บริ การ
15,941,970.15
(11,359,774.07)
4,582,196.08

รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กาไรจากการดาเนิ นงาน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสุทธิสาหรับงวด

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

รวม

184,131,467.45
(135,871,859.23 )
48,259,608.22
2,909,171.82
(22,444,595.54)
(22,192,917.96)
(6,590.71 )
220,364.34
6,745,040.17
(1,543,829.93)
5,201,210.24

- 19 23. การเสนอข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่วนงาน (ต่อ)
ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนิ นงานตามประเภทส่วนงานของบริ ษทั สาหรับงวด 6 เดือน สิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 มีดงั นี้
หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

กลุม่ ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี
ระบบปั๊ ม
2561
2560
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริ การ
กาไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรจากการดาเนิ นงาน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสุทธิ สาหรับงวด

70,972,073.24
(52,417,943.65)
18,554,129.59

54,392,200.19
(39,193,919.10)
15,198,281.09

กลุม่ ผลิตภัณฑ์การจัดการ
กระบวนการผลิตและระบบท่อ
2561
2560
32,442,310.67
(21,097,193.14)
11,345,117.53

57,094,549.24
(31,274,099.10)
25,820,450.14

กลุม่ ผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม
2561
64,775,113.39
(50,996,948.37)
13,778,165.02

(ลงชื่อ)……………………………….......กรรมการตามอานาจ (ลงชื่อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา)

(นายวิชยั ไม้แก่นสาร)

2560
59,223,862.14
(47,088,243.29)
12,135,618.85

กลุม่ ผลิตภัณฑ์บริ การ
2561
15,941,970.15
(11,359,774.07)
4,582,196.08

2560
4,782,671.73
(3,360,187.85)
1,422,483.88

รวม
2561

2560

184,131,467.45 175,493,283.30
(135,871,859.23 ) (120,916,449.34 )
48,259,608.22
54,576,833.96
2,909,171.82
3,851,263.94
(22,444,595.54) (20,491,893.68)
(22,192,917.96) (19,928,433.84)
(6,590.71 )
(15,504.34 )
6,524,675.83
17,992,266.04
(1,543,829.93) (3,966,981.60)
4,980,845.90
14,025,284.44

- 20 24. กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
บริ ษทั ฯ ได้จดั ตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพพนักงาน สาหรับพนักงานทุกคนตามระเบียบกองทุน พนักงานจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน
ในอัตราร้อยละ 2, 4, 5, 6, 8 หรื อ 10 ของเงินเดือนแต่ละเดือน และบริ ษทั ฯ จ่ายเงินสมทบในอัตราเดียวกับที่พนักงานจ่ายเข้ากองทุน
บริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งผูจ้ ดั การกองทุนเพื่อบริ หารกองทุนให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2532) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ .ศ. 2530
สาหรับงวด 3 เดือน และ 6 เดือน สิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ดังนี้

เงินสมทบเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพ

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ยและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
3 เดือน
6 เดือน
582,472.00
1,080,458.00

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560
3 เดือน
488,624.00

25. การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่ องมือทางการเงิน
25.1 นโยบายการบัญชี
รายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่สาคัญ วิธีการที่ใช้ซ่ ึ งรวมถึงเกณฑ์ในการรับรู ้การวัดมูลค่าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับ
สิ นทรัพย์ และหนี้ สินทางการเงินแต่ละประเภทได้เปิ ดเผยไว้แล้วในหมายเหตุขอ้ 3
25.2 ความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อ
ความเสี่ ยงดังกล่าวเกิดจากการที่ลูกค้าไม่สามารถหรื อไม่ประสงค์ปฏิบตั ิตามข้อตกลงที่ให้ไว้กบั บริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ ไม่มี
ความเสี่ ยงที่เป็ นสาระสาคัญเกี่ยวกับสิ นเชื่อ บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการพิจารณาสิ นเชื่อเป็ นราย ๆ และป้ องกันความเสี่ ยง
โดยการแบ่งแยกหน้าที่ฝ่ายขายฝ่ ายรับชาระ ฝ่ ายบริ การหลังการขาย และมูลค่าสิ นเชื่อของสัญญาแต่ละรายมีมูลค่าไม่สูง
25.3 ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อันเนื่ องมาจากการซื้อและขายสิ นค้าที่เป็ นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ บริ ษทั ฯ วงเงินซื้ อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการป้ องกัน
ความเสี่ ยง ตามที่เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุ 22.1 และ 25.5

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

6 เดือน
920,912.00

- 21 25. การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่ องมือทางการเงิน (ต่อ)
25.4 บริ ษทั ฯ มียอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ดังต่อไปนี้
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ยและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน 2561

31 ธันวาคม 2560

สกุลเงินตรา

แปลงค่า

สกุลเงินตรา

แปลงค่า

ต่างประเทศ

เป็ นเงินบาท

ต่างประเทศ

เป็ นเงินบาท

สิ นทรัพย์
รายได้คา้ งรับ
ดอลล่าร์ สหรัฐอเมริ กา

40,922.00

1,347,332.30

37,212.00

1,206,941.45

928,490.00

274,244.38
1,621,576.68

0.00

0.00
1,206,941.45

15,948.00

525,078.33

53,160.00

1,724,202.07

20,566,684.00

6,245,238.13

11,158,500.00

3,276,470.36

ดอลล่าร์ สหรัฐอเมริ กา

29,062.44

968,587.19

9,694.13

318,425.03

ยูโร

22,211.19

862,862.53

5,425.32

213,723.97

0.00

0.00
8,076,687.85

21,600.00

534,155.04
4,342,774.40

เยน
ลูกหนี้ การค้าต่างประเทศ
ดอลล่าร์ สหรัฐอเมริ กา
หนี้ สิน
เจ้าหนี้ การค้าต่างประเทศ
เยน

ดอลล่าร์ สิงคโปร์

25.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีเงินตราต่างประเทศที่ซ้ื อไว้ล่วงหน้ากับธนาคารพาณิ ชย์แห่งหนึ่ งในประเทศ
เพื่อป้องกันความเสี่ ยงของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน (ตามหมายเหตุ 22.1) จานวน 0.35 ล้านบาท ซึ่ งแสดง
เป็ นเงินตราต่างประเทศได้ ดังนี้
31 ธันวาคม 2560
จานวนเงิน

วันครบกาหนด

สกุลเงินตราต่างประเทศ
เยน
ดอลล่าร์ สหรัฐอเมริ กา

408,400.00 15 กุมภาพันธ์ 2561
6,927.58 15 กุมภาพันธ์ 2561
และ 29 มีนาคม 2561

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

- 22 26. ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการนี้ เป็ นผลประโยชน์ที่จ่ายให้กบั กรรมการของบริ ษทั ฯ ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริ ษทั
มหาชนจากัด โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กบั กรรมการในฐานะผูบ้ ริ หาร
สาหรับงวด 6 เดือน สิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ จานวน 0.78
ล้านบาท และจานวน 0.68 ล้านบาท ตามลาดับ
27. ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารนี้ เป็ นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการเฉพาะในฐานะ
ผูบ้ ริ หารและให้แก่ผบู้ ริ หารตามนิ ยามในประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อันได้แก่
ผูจ้ ดั การหรื อผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หารสี่ รายแรกต่อจากผูจ้ ดั การลงนามและผูซ้ ่ ึ งดารงตาแหน่งเทียบเท่าระดับบริ หารรายที่สี่
ทุกรายและให้หมายความรวมถึงผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชีหรื อการเงินที่เป็ นระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ้นไปหรื อ
เทียบเท่า
สาหรับงวด 6 เดือน สิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร จานวน 12.71 ล้านบาท
และจานวน 10.15 ล้านบาท ตามลาดับ
28. การบริ หารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ ในการบริ หารทางการเงิน คือ การดารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ องและ
ดารงไว้ซ่ ึ งโครงสร้างทุนที่เหมาะสม
ตามงบการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่วนหนี้ สินต่อทุนเท่ากับ 0.41: 1 ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 :
0.35 : 1)
29. การอนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงินนี้ ได้รับการอนุมตั ิให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 9 สิ งหาคม 2561

(ลงชื่อ)……………………………….......กรรมการตามอานาจ (ลงชื่อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา)

(นายวิชยั ไม้แก่นสาร)

