รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ

กรรมการและผู้ถือหุ้น บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และ งบ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย สาหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และงบกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย สาหรับงวด 9 เดือน
สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ ของบริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน) และได้ สอบ
ทานข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การ
รายงานทางการเงิ นระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ั บผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ ยวกับข้อมู ลทางการเงิ นระหว่างกาล
ดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เรื่ อง การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่าง
กาล โดยผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตของกิจการ การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากร ซึ่ งส่ วน
ใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้ มีขอบเขต
จากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทาให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่ อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่ มีนัยสาคัญ
ทั้งหมด ซึ่ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่แสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ที่สอบทาน
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 14 พฤศจิกายน 2561

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
สาหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

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

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

งบการเงิน
ที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
30 กันยายน 2561 30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/ (ตรวจสอบแล้ว)
หมายเหตุ สอบทานแล้ว)
สอบทานแล้ว)
4
5
6
7

79,355,104.40
0.00
60,255,953.69
23,351,687.16
162,962,745.25

79,355,104.40
0.00
60,255,953.69
23,351,687.16
162,962,745.25

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
141,340,903.00
17,847,028.10
11,503,008.70
42,660,258.20
1,637,570.66
11,250.00
223,800,018.66
386,762,763.91

8,800,000.00
138,188,000.00
17,847,028.10
11,503,008.70
42,660,258.20
1,637,570.66
11,250.00
220,647,115.66
383,609,860.91

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 นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี้สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น

งบการเงิน
ที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
30 กันยายน 2561 30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/ (ตรวจสอบแล้ว)
หมายเหตุ สอบทานแล้ว)
สอบทานแล้ว)

หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
ส่วนของหนี้สินที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 240,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ้นสามัญ 240,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุ้น

รวมหนี้สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น

14
15

80,081,769.22
61,346.36
80,143,115.58

80,081,769.22
61,346.36
80,143,115.58

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

16

8,462,501.00
8,462,501.00
88,605,616.58

8,462,501.00
8,462,501.00
88,605,616.58

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
52,050,547.97
298,157,147.33
386,762,763.91

5,102,434.28
48,897,644.97
295,004,244.33
383,609,860.91

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

17

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

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

หมายเหตุ
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริ การ
กาไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับงวด
กาไรเบ็ดเสร็ จอื่น
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
กาไรต่อหุ้น
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก

18

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงิน
ที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
2561
278,435,264.35
(202,597,598.28)
75,837,666.07
3,960,381.68
(34,414,592.44)
(32,307,417.60)
(10,826.16)
3,152,903.00
16,218,114.55
(2,688,135.52)
13,529,979.03
0.00
13,529,979.03

2561
278,435,264.35
(202,597,598.28)
75,837,666.07
3,960,381.68
(34,414,592.44)
(32,307,417.60)
(10,826.16)
0.00
13,065,211.55
(2,688,135.52)
10,377,076.03
0.00
10,377,076.03

2560
280,797,916.25
(194,838,530.13)
85,959,386.12
6,670,815.26
(31,210,021.27)
(28,022,419.41)
(21,613.66)
0.00
33,376,147.04
(6,900,367.74)
26,475,779.30
0.00
26,475,779.30

0.06

0.04

0.11

240,000,000

240,000,000

231,428,571

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

หมายเหตุ
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริ การ
กาไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับงวด
กาไรเบ็ดเสร็ จอื่น
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
กาไรต่อหุ้น
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก

18

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงิน
ที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
2561
94,303,796.90
(66,725,739.05)
27,578,057.85
1,051,209.86
(11,969,996.90)
(10,114,499.64)
(4,235.45)
2,932,538.66
9,473,074.38
(1,144,305.59)
8,328,768.79
0.00
8,328,768.79

2561
94,303,796.90
(66,725,739.05)
27,578,057.85
1,051,209.86
(11,969,996.90)
(10,114,499.64)
(4,235.45)
0.00
6,540,535.72
(1,144,305.59)
5,396,230.13
0.00
5,396,230.13

2560
105,304,632.95
(73,922,080.79)
31,382,552.16
2,819,551.32
(10,718,127.59)
(8,093,985.57)
(6,109.32)
0.00
15,383,881.00
(2,933,386.14)
12,450,494.86
0.00
12,450,494.86

0.03

0.02

0.05

240,000,000

240,000,000

240,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุ้น
สาหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)
หน่วย : บาท
หมายเหตุ
ทุนที่ออก
และชาระแล้ว

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

120,000,000.00

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
ส่วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
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)
13,529,979.03
(858,608.97)
52,050,547.97

(14,388,588.00)
13,529,979.03
(858,608.97)
298,157,147.33

19
0.00
120,000,000.00

0.00
121,004,165.08

รวมส่วนของผูถ้ ือหุ ้น

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

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
สาหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)
หน่วย : บาท
หมายเหตุ
ทุนที่ออก
และชาระแล้ว
ยอดคงเหลือต้นงวด 2561
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุ้น
จ่ายเงินปันผล
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
ยอดคงเหลือต้นงวด 2560
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุ้น
รับชาระทุนเพิ่ม
ส่ วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
จ่ายเงินปันผล
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

120,000,000.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
สารองตามกฎหมาย
121,004,165.08

รวมส่วนของผูถ้ ือหุ ้น

5,102,434.28

52,909,156.94

299,015,756.30
(14,388,588.00)
10,377,076.03
(4,011,511.97)
295,004,244.33

19
0.00
120,000,000.00

0.00
121,004,165.08

0.00
5,102,434.28

(14,388,588.00)
10,377,076.03
(4,011,511.97)
48,897,644.97

90,000,000.00

10,124,480.00

3,306,372.58

39,158,207.01

142,589,059.59

(19,195,200.00)
26,475,779.30
7,280,579.30
46,438,786.31

30,000,000.00
110,879,685.08
(19,195,200.00)
26,475,779.30
148,160,264.38
290,749,323.97

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 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)
งบการเงิน
ที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
16,218,114.55
รายการปรับกระทบกาไร(ขาดทุน)เป็ นเงินสดรับ(จ่าย)สุทธิ จากกิจกรรมดาเนินงาน
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
1,218,770.00
ค่าเสื่ อมราคา
1,616,433.30
สินทรัพย์บนพื้นที่เช่าระยะยาวตัดจาหน่าย
1,980,676.76
(กาไร)จากการจาหน่ายทรัพย์สิน
0.00
(กาไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
314,317.41
ขาดทุนจากสิ นค้าล้าสมัย
364,065.16
หนี้สูญ
10,403.61
หนี้สงสัยจะสูญ
86,808.91
ค่าใช้จ่ายอื่น
88,840.05
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
(3,152,903.00)
ต้นทุนทางการเงิน
10,826.16
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี้สินจากการดาเนินงาน
18,756,352.91
สินทรัพย์ดาเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
12,497,899.11
สินค้าคงเหลือ
1,437,199.57
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
(1,750.00)
หนิ้สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
(11,588,877.29)
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดาเนินงาน
21,100,824.30
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
(10,826.16)
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบคุ คล
(7,766,476.97)
เงินสดสุทธิ ได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดาเนินงาน
13,323,521.17

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2560

13,065,211.55

33,376,147.04

1,218,770.00
1,616,433.30
1,980,676.76
0.00
314,317.41
364,065.16
10,403.61
86,808.91
88,840.05
0.00
10,826.16

827,571.00
1,371,392.04
299,099.90
(261,679.24)
196,210.29
50,718.18
89,263.76
574,743.90
3,000.00
0.00
21,613.66

18,756,352.91

36,548,080.53

12,497,899.11
1,437,199.57
(1,750.00)

25,203,576.98
(7,181,461.10)
2,000.00

(11,588,877.29)
21,100,824.30
(10,826.16)
(7,766,476.97)
13,323,521.17

(2,760,115.32)
51,812,081.09
(21,613.66)
(8,325,974.55)
43,464,492.88

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

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

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

งบการเงิน
ที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน :
เงินสดรับ(จ่าย)เงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดจ่ายซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินสดจ่ายเงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่บริ ษทั ร่ วม
เงินสดรับคืนเงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่บริ ษทั ร่ วม
เงินสดจ่ายซื้ ออุปกรณ์
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
โอนค่าใช้จ่ายตั้งพักจากการซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในปี 2560 เป็ น
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2560

147,000,000.00 147,000,000.00 (187,000,000.00)
(135,000,000.00) (135,000,000.00)
0.00
(23,621,929.47) (23,621,929.47)
0.00
5,774,901.37
5,774,901.37
0.00
(7,391,841.11)
(7,391,841.11) (1,789,803.74)
(1,960,717.58)
(1,960,717.58) (20,193,187.68)
0.00
0.00
261,682.24
(15,199,586.79) (15,199,586.79) (208,721,309.18)
(269,673.06)
0.00
(14,388,588.00)
(14,658,261.06)
(16,534,326.68)

(269,673.06)
(256,216.34)
0.00 140,879,685.08
(14,388,588.00) (19,195,200.00)
(14,658,261.06) 121,428,268.74
(16,534,326.68) (43,828,547.56)

95,889,431.08
79,355,104.40

95,889,431.08
79,355,104.40

97,794,175.69
53,965,628.13

733,237.38

733,237.38

0.00

3,188,000.00

3,188,000.00

0.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

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

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)
1. ข้อมูลทัว่ ไป
1.1 บริ ษทั ฯ ได้แปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจากัด โดยได้จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคล ตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 ทะเบียนเลขที่ 0107559000061
1.2 บริ ษทั ฯ ตั้งอยู่เลขที่ 15/1 ถนนทางหลวงระยอง สาย 3191 ตาบลห้วยโป่ ง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
1.3 บริ ษทั ฯ ดาเนินกิจการหลัก คือ จาหน่ายและบริ การอุปกรณ์อุตสาหกรรม
1.4 ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ กลุ่มครอบครัวนางสาวอรสา วิมลเฉลา รวมร้อยละ 60.25 ของทุนชาระแล้ว
2. หลักเกณฑ์ในการจัดทางบการเงินและนาเสนองบการเงิน
2.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทางบการเงินระหว่างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้นในรู ปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง การรายงาน
ทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงการตีความและแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี กฎระเบียบและ
ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์ให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมจากงบการเงินประจาปี ที่นาเสนอครั้งล่าสุดเพื่อให้
ข้อมูลนั้นเป็ นปัจจุบนั ดังนั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกิจกรรมเหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ เพื่อ
ไม่ให้ขอ้ มูลที่นาเสนอซ้ าซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว อย่างไรก็ตาม งบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุ้น และงบกระแสเงินสด ได้แสดงรายการเช่นเดียวกับงบการเงินประจาปี ดังนั้น
การใช้งบการเงินระหว่างกาลนี้ ควรใช้ควบคู่ ไปกับงบการเงินประจาปี ล่าสุด
งบการเงินของบริ ษทั ฯ จัดทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของรายการในงบการเงิน
ยกเว้นรายการที่เปิ ดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯ ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ
ปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2560) จานวนหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มใน หรื อหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ นึ เพื่อให้มีเนื้อหา
เท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคาและคาศัพท์ การตีความ
และการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ี ไม่มีผล
กระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ

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

-22. หลักเกณฑ์ในการจัดทางบการเงินและนาเสนองบการเงิน (ต่อ)
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ ในอนาคต
ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้จากสัญญาที่ทากับ
ลูกค้า และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 และ 1 มกราคม 2563 ตามลาดับ บริ ษทั ฯ ไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวในการจัดทางบการเงินระหว่างกาลก่อนวันที่มีผลบังคับใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า กาหนดหลักการสาคัญเกี่ยวกับการรับรู้
รายได้ จากสัญญาที่ทากับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้ รายได้ในจานวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะได้รับเมื่อ
กิจการส่งมอบการควบคุมสิ นค้าหรื อบริ การให้กบั ลูกค้า ตามที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กาหนด 5 ขั้นตอน
และรวมถึงการใช้ดุลยพินิจที่สาคัญในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 เรื่ อง สัญญาก่อสร้าง ฉบับที่ 18 เรื่ อง รายได้ มาตรฐานการบัญชี และการตีความ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน ประกอบด้วย มาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จานวน
5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9 เครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 7 การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19 การชาระหนี้ สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กาหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่ องมือ
ทางการเงิน ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจาหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแส
เงินสด ตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคานวนการด้อยค่าของเครื่ องมือทาง
การเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ ยง รวมถึง
การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้ มีผลบังคับใช้
จะทาให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบนั
ถูกยกเลิกไป
ปัจจุบนั ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินของมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะ
มีผลใช้บงั คับในอนาคตตามที่กล่าวข้างต้น

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

(นายวิชยั ไม้แก่นสาร)

-33. นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
นโยบายการบัญชีและวิธีการคานวณที่ใช้ในงบการเงินระหว่างกาลนี้ มีความสอดคล้องกับการถือปฏิบตั ิในงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และมีนโยบายการบัญชีเพิ่มเติมงวดนี้ ดังนี้
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมเป็ นเงินลงทุนระยะยาว บันทึกโดยวิธีส่วนได้เสี ยในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
บันทึกในราคาทุนหักค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ
4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
หน่วย : บาท
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

เงินสดในมือ
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากประจา
รวม

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสี ย และงบ
การเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560
82,195.00
80,311.95
52,311.27
58,382.22
75,393,469.45
52,020,622.92
3,827,128.68
43,730,113.99
79,355,104.40
95,889,431.08

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน 2 แห่ง รวมจานวน
7.00 ล้านบาท ค้าประกันโดยเงินฝากประจา ตามหมายเหตุ 8 และโดยส่วนตัวกรรมการของบริ ษทั
5. เงินลงทุนชัว่ คราว
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีเงินลงทุนชัว่ คราวเป็ นเงินฝากประจาประเภท 5 เดือน จานวน 147.00 ล้านบาท อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 1.35-1.50 ต่อปี

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

(นายวิชยั ไม้แก่นสาร)

-46. ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
หน่วย : บาท
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสี ย และงบ
การเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560
ลูกหนี้ การค้า
แยกตามอายุหนี้ ที่คา้ งชาระได้ดงั นี้
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระตั้งแต่ 1-90 วัน
เกินกาหนดชาระตั้งแต่ 91-180 วัน
เกินกาหนดชาระตั้งแต่ 181-365 วัน
เกินกาหนดชาระ 365 วัน
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้ การค้า - สุทธิ

31,977,230.97
19,748,907.53
3,517,992.35
733,598.68
716,770.93
56,694,500.46
(716,770.93)
55,977,729.53

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

529,710.00

6,743,000.00

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

1,215,919.61

1,335,400.59

รายได้คา้ งรับ

1,849,609.48

2,865,942.96

682,985.07

1,916,572.82

4,278,224.16
60,255,953.69

12,860,916.37
76,115,711.20

ลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
เงินประกัน

อื่นๆ
ลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น-สุทธิ
รวมลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น-สุทธิ

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

(นายวิชยั ไม้แก่นสาร)

-56. ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น (ต่อ)
หน่วย : บาท
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสี ย และงบ
การเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560
ค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสูญมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างงวด ดังนี้
ยอดยกมา
ตั้งเพิ่ม
ลดลง
ยอดยกไป

629,962.02
127,212.52
(40,403.61)
716,770.93

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

7. สิ นค้าคงเหลือ
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสี ย และงบ
การเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560
สิ นค้าคงเหลือ

27,349,289.67

28,808,129.65

126,833.93

105,193.52

(4,124,436.44)
23,351,687.16

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

ยอดยกมา

3,760,371.28

3,659,049.43

ตั้งเพิ่ม
ลดลง
ยอดยกไป

459,614.80

388,280.30

(95,549.64)
4,124,436.44

(286,958.45)
3,760,371.28

สิ นค้าระหว่างทาง
หัก ค่าเผือ่ จากการลดมูลค่าสิ นค้า
สุทธิ
ค่าเผือ่ การปรับลดมูลค่าสิ นค้ามีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี ดังนี้

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

(นายวิชยั ไม้แก่นสาร)

-68. เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีเงินฝากประจาประเภท 3 เดือนและ 11 เดือน จานวน
8.80 ล้านบาท ได้นาไปเป็ นหลักทรัพย์ค้าประกันวงเงินสิ นเชื่อ ตามหมายเหตุ 4 และ 22.1
9. เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
งบการเงิน

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
สัดส่วน

เงินลงทุน

เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

ตามวิธีส่วนได้เสี ย
ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั ยูทิลิต้ ี บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จากัด
รวม

เงินลงทุน
40%

30 กันยายน 2561 30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560
141,340,903.00
141,340,903.00

138,188,000.00
138,188,000.00

0.00
0.00

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 บริ ษทั ฯ ได้ซ้ือเงินลงทุนในบริ ษทั ยูทิลิต้ ี บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
ในประเทศไทย ประกอบกิจการเกี่ยวกับการให้บริ การทางเทคนิคด้านวิศวกรรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การลงทุนดังกล่าวได้รับ
อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561
ในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริ ษทั ฯ ได้บนั ทึกเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม จานวน
141.34 ล้านบาท (คิดเป็ นร้อยละ 36.59 ของสิ นทรัพย์รวม) ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม สาหรับงวด 3 เดือน และ
9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 จานวน 2.93 ล้านบาท และจานวน 3.15 ล้านบาท ตามลาดับ (คิดเป็ นร้อยละ 37.52 และ
24.22 ของกาไรสาหรับงวด ตามลาดับ) โดยถือตามข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ร่ วมสาหรับงวดดังกล่าว ซึ่ งได้ผา่ นการสอบทาน
จากผูส้ อบบัญชีอื่น

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

(นายวิชยั ไม้แก่นสาร)

-710. เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่บริ ษทั ร่ วม
หน่วย : บาท
งบการเงินที่แสดง

งบการเงิน

เงินลงทุนตามวิธี

เฉพาะกิจการ

ส่วนได้เสี ย และงบ
การเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560
ยกมา

0.00

0.00

เพิ่มขึ้น

23,621,929.47

0.00

ลดลง
ยกไป

(5,774,901.37)
17,847,028.10

0.00
0.00

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 บริ ษทั ฯ ให้กยู้ ืมเงินแก่บริ ษทั ยูทิลิต้ ี บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จากัด จานวน 23.62 ล้านบาท ตามสัญญา
เงินกู้ 2 ฉบับ ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ซึ่ งได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 เงินให้กยู้ ืมแก่บริ ษทั ร่ วม
คิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.5 ต่อปี โดยจ่ายชาระเป็ นรายเดือน ครบกาหนดชาระในวันที่ 30 ตุลาคม 2561 และวันที่
30 ตุลาคม 2562
11. อาคารและอุปกรณ์
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสี ย และงบ
การเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560
มูลค่าสุทธิตามบัญชีตน้ งวด

4,994,363.51

4,848,086.34

ซื้อเพิ่ม

7,391,841.11

2,474,244.95

0.00

(3.00)

733,237.38

(464,361.91)

(1,616,433.30)
11,503,008.70

(1,863,602.87)
4,994,363.51

จาหน่ายระหว่างงวด
รายการรับโอน(โอนออก)
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับงวด
มูลค่าสุทธิตามบัญชีปลายงวด

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

(นายวิชยั ไม้แก่นสาร)

-811. อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 ดังนี้
หน่วย : บาท
สาหรับ 3 เดือน

495,401.37
622,519.10

ปี 2560 (งบการเงินเฉพาะกิจการ)
ปี 2561 (งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ)

สาหรับ 9 เดือน

1,371,392.04
1,616,433.30

เครื่ องจักรและอุปกรณ์ซ่ ึ งได้หกั ค่าเสื่ อมราคาสะสมเต็มจานวนแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ ราคาทุนของสิ นทรัพย์ดงั กล่าว
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจานวน 12.39 ล้านบาท และจานวน 11.81 ล้านบาท ตามลาดับ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ยานพาหนะมีมลู ค่าสุทธิ จานวน 0.58 ล้านบาท และจานวน
0.77 ล้านบาท ตามลาดับ มีภาระผูกพันในการจ่ายชาระหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน ตามหมายเหตุ 15
12. สิ นทรัพย์บนพื้นที่เช่าระยะยาว
หน่วย : บาท
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสี ย และงบ
การเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560
มูลค่าสุทธิตามบัญชีตน้ งวด

43,502,294.81

14,119,645.85

ซื้อเพิ่ม

1,960,717.58

35,871,247.17

รายการรับโอน(โอนออก)
หัก ตัดจาหน่ายสะสม

(822,077.43)

464,361.91

(1,980,676.76)

(6,952,960.12)

มูลค่าสุทธิตามบัญชีปลายงวด

42,660,258.20

43,502,294.81

ค่าตัดจาหน่ายสาหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 ดังนี้
สาหรับ 3 เดือน
ปี 2560 (งบการเงินเฉพาะกิจการ)
ปี 2561 (งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ)

100,795.57
725,981.03

หน่วย : บาท
สาหรับ 9 เดือน

299,099.90
1,980,676.76

สิ นทรัพย์บนพื้นที่เช่าระยะยาวเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ ได้แก่ อาคารโชว์รูมและสานักงานที่สร้างบนที่ดินที่อยู่ภายใต้สญ
ั ญาเช่า
ดาเนินงานระยะยาว โดยสัญญาเช่าดังกล่าวมีระยะเวลา 20 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2578 ณ วันสิ้นสุดสัญญาเช่า สานักงานและ
สิ่ งปลูกสร้างบนพื้นที่เช่าจะตกเป็ นของผูใ้ ห้เช่า โดยไม่คิดค่าตอบแทน ตามหมายเหตุ 20.5.1
(ลงชื่อ)……………………………….......กรรมการตามอานาจ (ลงชื่อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา)

(นายวิชยั ไม้แก่นสาร)

-913. สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การเพิ่มขึ้นและลดลงของสิ นทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีดงั นี้
หน่วย : บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสี 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 กันยายน 2561

เบ็ดเสร็ จอื่น

ในกาไรหรื อขาดทุน

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงาน

933,306.00

220,684.60

294,755.60

1,448,746.20

269,656.79

1,718,402.99

(60,998.24)
872,307.76

(61,217.35)
159,467.25

0.00
294,755.60

(122,215.59)
1,326,530.61

41,383.26
311,040.05

(80,832.33)
1,637,570.66

หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์บนพื้นที่เช่า
ระยะยาว
รวม

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

(นายวิชยั ไม้แก่นสาร)

- 10 14. เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
หน่วย : บาท
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสี ยและ
งบการเงินเฉพาะ

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

30 กันยายน 2561

31 ธันวาคม 2560

54,707,041.34

57,810,050.39

191,818.64

497,459.05

54,898,859.98

58,307,509.44

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

12,968,302.32

27,729,893.99

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย

1,223,713.48

5,991,014.88

10,116,019.95

3,311,696.57

874,873.49

860,161.50

25,182,909.24
80,081,769.22

37,892,766.94
96,200,276.38

เจ้าหนี้ การค้า
เจ้าหนี้ การค้า
เช็คจ่ายล่วงหน้า
รวมเจ้าหนี้ การค้า
เจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

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

หน่วย : บาท

ยานพาหนะ

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสี ยและ
งบการเงินเฉพาะ

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

30 กันยายน 2561

31 ธันวาคม 2560

1,285,000.00

1,285,000.00

หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม

(706,221.36)

(513,999.60)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ

578,778.64

771,000.40

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

- 11 15. หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน (ต่อ)
15.2 จานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายสาหรับสัญญาเช่าการเงินข้างต้นมีดงั นี้
หน่วย : บาท
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสี ยและ
งบการเงินเฉพาะ

เฉพาะกิจการ

30 กันยายน 2561

31 ธันวาคม 2560

61,740.00

339,570.10

0.00

0.00

61,740.00

339,570.10

หัก ดอกเบี้ยจ่ายในอนาคตของสัญญาเช่าการเงิน

(393.64)

(8,550.68)

มูลค่าปัจจุบนั ของหนี้ สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน

61,346.36

331,019.42

ภายใน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

งบการเงิน

15.3 หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงินไม่รวมดอกเบี้ยจ่ายในอนาคต มีดงั นี้
หน่วย : บาท
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสี ยและ
งบการเงินเฉพาะ

เฉพาะกิจการ

30 กันยายน 2561

31 ธันวาคม 2560

หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน

61,346.36

331,019.42

หัก ส่วนของหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ

(61,346.36)
0.00

(331,019.42)
0.00

งบการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั มีสญ
ั ญาเช่าการเงินสาหรับยานพาหนะมีกาหนดชาระเป็ น
รายเดือน โดยชาระให้เสร็ จสิ้นภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
16. ประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียนสาหรับประโยชน์พนักงาน
บริ ษทั ฯ จ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลังออกจากงานและบาเหน็จ ตามข้อกาหนดของพระราชบัญญัติคมุ ้ ครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่พนักงานตามสิ ทธิและอายุงาน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และวันที่ 31
ธันวาคม 2560
(ลงชื่อ)……………………………….......กรรมการตามอานาจ (ลงชื่อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา)

(นายวิชยั ไม้แก่นสาร)

- 12 16. ประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียนสาหรับประโยชน์พนักงาน (ต่อ)
หน่วย : บาท

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสี ยและ
งบการเงินเฉพาะ
30 กันยายน 2561

31 ธันวาคม 2560

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันต้นงวด

7,243,731.00

4,666,530.00

ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั

1,095,986.00

940,099.00

122,784.00

163,324.00

0.00

1,473,778.00

8,462,501.00

7,243,731.00

ต้นทุนดอกเบี้ย

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่รับรู้
ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันสิ้นงวด

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่รับรู้ ในรายการต่อไปนี้ ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับงวด 3 เดือนและ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2561 และ 2560 ดังนี้
หน่วย : บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ยและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
3 เดือน
9 เดือน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560
3 เดือน

9 เดือน

ค่าใช้จ่ายในการขาย

218,920.00

653,599.00

145,357.00

399,748.00

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวม

187,337.00
406,257.00

565,171.00
1,218,770.00

130,499.00
275,856.00

427,823.00
827,571.00

17. สำรองตำมกฎหมำย
เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯ ต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี
ส่วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้
จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนาไปจ่ายเงินปันผลได้

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

(นำยวิชยั ไม้แก่นสำร)

- 13 18. ภาษีเงินได้
บริ ษทั ฯ คานวณภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20 จากกาไร(ขาดทุน)ก่อนหักภาษีเงินได้สาหรับงวดบวกกลับด้วยสารองค่าใช้จ่าย
และรายการอื่นๆ ที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็ นรายจ่ายในการคานวณภาษีเงินได้ (ถ้ามี)
18.1 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ สาหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี้
หน่วย : บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ตามวิธีส่วนได้เสี ยและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
3 เดือน
9 เดือน

2560
3 เดือน

9 เดือน

2,973,127.21

7,020,094.71

(39,741.07)

(119,726.97)

ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
ภาษีเงินได้นิติบุคคล

1,397,709.81

2,999,175.57

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิด
ผลแตกต่างชัว่ คราว และการกลับ
รายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

(253,404.22)
1,144,305.59

(311,040.05)
2,688,135.52

2,933,386.14

6,900,367.74

18.2 กระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริ ง
สาหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 มีดงั นี้
หน่วย : บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
วันที่ 30 กันยายน 2561
3 เดือน
9 เดือน
กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่อยู่ในงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริ ง

9,473,074.38
20%
1,894,614.88
(750,309.28)
1,144,305.59
12%

16,218,114.55
20%
3,243,622.91
(555,487.39)
2,688,135.52
17%
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( นางสาวอรสา วิมลเฉลา)
(นายวิชยั ไม้แก่นสาร)

- 14 18. ภาษีเงินได้ (ต่อ)
หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
3 เดือน
กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่อยู่ในงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริ ง

6,540,535.72
20%
1,308,107.14
(163,801.55)
1,144,305.59
17%

2560
9 เดือน

3 เดือน

13,065,211.55

15,383,881.00

20%

20%

2,613,042.31
75,093.21
2,688,135.52

3,076,776.20
(143,390.06)
2,933,386.14

21%

19%

9 เดือน
33,376,147.04
20%
6,675,229.41
225,138.33
6,900,367.74
21%

19. เงินปันผลจ่าย
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ได้มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปันผล จานวน 240 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ
0.06 บาท จากผลการดาเนินงานของปี 2560 เป็ นเงินจานวน 14.40 ล้านบาท ซึ่ งได้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ได้มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปันผล จานวน 240 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ
0.08 บาท จากผลการดาเนินงานปี 2559 เป็ นจานวนเงิน 19.20 ล้านบาท ซึ่ งได้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
20. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
20.1 ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯ มีรายการธุรกิจที่สาคัญกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อน
ไขทางการค้าและตามเกณฑ์ที่ตกลงร่ วมกันระหว่างบริ ษทั ฯ บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่ งเป็ นไปตามปกติธุรกิจ
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

เงินให้กยู้ ืม

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 6.5 ต่อปี

ขายสิ นค้า

ต้นทุนบวกกาไร
10-30%

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
นางสาวอรสา วิมลเฉลา

ผูถ้ ือหุ้น
และกรรมการ

ค้าประกันวงเงินสิ นเชื่อ

ไม่มีคา่ ตอบแทน

(ลงชื่อ)……………………………….......กรรมการตามอานาจ (ลงชื่อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอานาจ
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- 15 20. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
รายชื่อบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลักษณะ
ความสัมพันธ์
นายเกริ ก ลีเกษม
ผูถ้ ือหุ้น

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

ลักษณะรายการ

นโยบาย
กาหนดราคา
ราคาตลาด
(ประเมินโดย
ผูป้ ระเมินอิสระ)
ไม่มีคา่ ตอบแทน

ค่าเช่าที่ดิน

ผูถ้ ือหุ้น
และกรรมการ

ค้าประกันวงเงินสิ นเชื่อ

ผูถ้ ือหุ้นและ
กรรมการร่ วมกัน

ค่าเช่าและค่าบริ การ

ราคาตามที่ตกลงกัน
ตามสัญญา
ต้นทุนบวกกาไร
10-30%
ราคาตลาด

ขายสิ นค้า
ห้างหุ้นส่วนจากัด อัครวินท์ วิศวกรรม

ผูถ้ ือหุ้นและ
กรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จากัด (มหาชน)
ผูถ้ ือหุ้นและ
กรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั วิมลเฉลา จากัด
ผูถ้ ือหุ้นและ
กรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั พีพีเอ็มเอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
ผูถ้ ือหุ้นและ
กรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั สยามราชทราเวิล จากัด
ผูถ้ ือหุ้นและ
กรรมการร่ วมกัน

ค่าซ่อมแซม
ขายสิ นค้า

ตามอัตราที่ขายให้
กับลูกค้ารายอื่น
ราคาตามที่ตกลงกัน

ค่าบริ การ
ขายสิ นค้า

ต้นทุนบวกกาไร
10-30%
ราคาตามที่ตกลงกัน

ค่าใช้จ่าย

20.2 รายการบัญชีที่เป็ นสาระสาคัญระหว่างบริ ษทั กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
งบการเงินที่แสดง
งบการเงิน
เงินลงทุนตามวิธี
เฉพาะกิจการ
ส่วนได้เสี ยและ
งบการเงินเฉพาะ
30 กันยายน 2561

31 ธันวาคม 2560

1,886,517.00

166,706.00

2,628.99

0.00

0.00

41,542.68

20.2.1 ลูกหนี้ การค้า
บริ ษทั ยูทิลิต้ ี บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จากัด
บริ ษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด อัครวินท์ วิศวกรรม

(ลงชื่อ)……………………………….......กรรมการตามอานาจ (ลงชื่อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอานาจ
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- 16 20. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

หน่วย : บาท
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสี ยและ
งบการเงินเฉพาะ

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

30 กันยายน 2561

31 ธันวาคม 2560

17,847,028.10

0.00

96,671.41

0.00

23,785.04

23,324.76

496,730.85

361,258.80

20.2.2 เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ยูทิลิต้ ี บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จากัด
20.2.3 ดอกเบี้ยค้างรับ
บริ ษทั ยูทิลิต้ ี บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จากัด
20.2.4 เจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
บริ ษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จากัด
นายเกริ ก ลีเกษม

20.3 รำยได้และค่ำใช้จ่ำยกับกิจกำรและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่มีสำระสำคัญรวมอยู่ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ สำหรับงวด
3 เดือน และ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560
หน่วย : บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามวิธีส่วนได้เสี ยและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
3 เดือน
9 เดือน
3 เดือน
9 เดือน
20.3.1 ขายสิ นค้า
บริ ษทั ยูทิลิต้ ี บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จากัด
บริ ษทั วิมลเฉลา จากัด
บริ ษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั พีพีเอ็มเอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
20.3.2 ดอกเบี้ยรับ
บริ ษทั ยูทิลิต้ ี บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จากัด

521,100.00
0.00

3,478,300.00
0.00

926,800.00
0.00

964,700.00
220,480.00

2,457.00

4,914.00

0.00

0.00

0.00

0.00

659,800.00

659,800.00

313,622.74

555,810.63

0.00

0.00

(ลงชื่อ)……………………………….......กรรมการตามอานาจ (ลงชื่อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอานาจ
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- 17 20. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ยและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
3 เดือน
9 เดือน
20.3.3 ค่าเช่าและบริ การ
บริ ษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จากัด
นายเกริ ก ลีเกษม

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
3 เดือน

9 เดือน

33,093.00
180,157.35

99,279.00
540,472.05

33,093.00
180,157.35

99,279.00
540,472.05

900.00

3,198.18

921.00

3,567.00

0.00

0.00

52,000.00

52,000.00

20.3.4 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
บริ ษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั สยามราชทราเวิล จากัด

20.4 ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผบู้ ริ หารสาคัญ สาหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 มีดงั นี้
หน่วย : บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ยและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
3 เดือน
9 เดือน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560
3 เดือน

9 เดือน

ผลประโยชน์ระยะสั้น

5,837,503.18

18,005,415.09

4,980,873.85

14,742,857.70

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

223,649.00
6,061,152.18

670,947.00
18,676,362.09

191,792.00
5,172,665.85

575,376.00
15,318,233.70
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- 18 20.5 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังต่อไปนี้
หน่วย : บาท
งบการเงินที่แสดง
งบการเงิน
เงินลงทุนตามวิธี
เฉพาะกิจการ
ส่วนได้เสี ยและ
งบการเงินเฉพาะ
30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560
1 ปี
1,466,862.15
311,113.20
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
1,188,000.00
1,188,000.00
เกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
1,291,950.00
594,000.00
5 ปี ขึ้นไป
9,867,138.00
11,010,588.00
รวม
13,813,950.15
13,103,701.20
20.5.1 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตสาหรับสัญญาเช่า
ที่ดินกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 1 ราย (ตามหมายเหตุ 12) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2578 เป็ นจานวน 12.43 ล้านบาท
และจานวน 12.97 ล้านบาท ตามลาดับ
20.5.2 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตสาหรับสัญญาเช่า
อาคารสานักงานขายกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ ง สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็ นจานวน 0.03 ล้านบาท
และจานวน 0.13 ล้านบาท ตามลาดับ
20.5.3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตสาหรับสัญญาจ้างผูบ้ ริ หาร 2 ราย สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2561 เป็ นจานวน 1.35 ล้านบาท
21. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่ายที่สาคัญสาหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 มีดงั นี้
หน่วย : บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ยและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
3 เดือน
9 เดือน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560
3 เดือน

9 เดือน

การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้า

336,040.27

1,437,199.57

(31,988.96)

(7,181,461.10)

ยอดซื้อ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

66,389,698.78

201,160,398.71

73,954,069.75

202,019,991.23

14,149,452.04

41,497,421.07

12,674,096.31

38,431,682.11

ค่าเสื่ อมราคา/ค่าตัดจาหน่าย

1,348,500.13

3,597,110.06

596,196.94

1,670,491.94

ค่านายหน้า

1,771,952.03

4,964,923.02

1,848,967.87

4,853,534.34
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- 19 22. ภาระผูกพัน
22.1 ณ วันที่ 30 กันยายน 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 30 กันยายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ เปิ ดใช้ Forward contract จานวน 9.34 ล้านบาท และจานวน 0.35
ล้านบาท ตามลาดับ ตามหมายเหตุ 25.5
22.2 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีภาระหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นจากการให้ธนาคารพาณิ ชย์ 2
แห่ง ออกหนังสื อค้าประกัน ในการขายสิ นค้ากับลูกค้า เป็ นจานวนเงิน 13.10 ล้านบาท และจานวน 4.69 ล้านบาท ตามลาดับ
22.3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั มีภาระผูกพันและหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นจากการรับเงินมัดจา
ค่าสิ นค้าจากลูกค้า โดยมีมลู ค่าตามใบสัง่ ซื้อรวม 40.42 ล้านบาท และจานวน 9.57 ล้านบาท ตามลาดับ บริ ษทั ฯ ได้รับเงินมัดจา
แล้วจานวน 8.63 ล้านบาท และจานวน 2.51 ล้านบาท ตามลาดับ
22.4 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั มีภาระผูกพันที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตสาหรับสัญญาค่ารักษา
ความปลอดภัย สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2562 เป็ นจานวนเงิน 0.39 ล้านบาท และจานวน 0.23 ล้านบาท ตามลาดับ
22.5 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริ ษทั มีภาระผูกพันที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตสาหรับสัญญาค่าบริ การ สิ้นสุดวันที่ 16 มกราคม 2562
เป็ นจานวนเงิน 0.09 ล้านบาท

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

- 20 23. การเสนอข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่วนงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงานตามประเภทส่วนงานของบริ ษทั สาหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 มีดงั นี้
หน่วย : บาท

รายได้จากการขายและการให้บริ การ

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
กลุ่มผลิตภัณฑ์ กลุ่มผลิตภัณฑ์ กลุ่มผลิตภัณฑ์
กลุ่มผลิตภัณฑ์
การจัดการ
วัสดุนวัตกรรม
บริ การ
และเทคโนโลยี กระบวนการผลิต
ระบบปั๊ม
และระบบท่อ
96,244,940.21
63,429,337.30 96,553,014.58 22,207,972.26

ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริ การ
กาไรขั้นต้น

(70,560,041.84)
25,684,898.37

(39,861,621.43) (76,352,645.67) (15,823,289.34)
23,567,715.87 20,200,368.91
6,384,682.92

รวม

278,435,264.35
(202,597,598.28 )
75,837,666.07

รายได้อื่น

3,960,381.68

ค่าใช้จ่ายในการขาย

(34,414,592.44)

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

(32,307,417.60)

ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

(10,826.16)
3,152,903.00

กาไรจากการดาเนิ นงาน

16,218,114.55

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสุทธิสาหรับงวด

(2,688,135.52)
13,529,979.03

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

- 21 23. การเสนอข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน (ต่อ)
ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนิ นงานตามประเภทส่ วนงานของบริ ษทั สาหรับงวด 9 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 มีดงั นี้
หน่วย : บาท
กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี
ระบบปั๊ ม
2561
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริ การ
กาไรขั้นต้น

96,244,940.21
(70,560,041.84)
25,684,898.37

2560
89,519,083.18
(64,080,829.77)
25,438,253.41

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม

กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการ
กระบวนการผลิตและระบบท่อ
2561
63,429,337.30
(39,861,621.43)
23,567,715.87

2560

2561

91,661,401.09
(52,219,396.56)
39,442,004.53

96,553,014.58
(76,352,645.67)
20,200,368.91

2560
92,141,938.14
(73,388,847.99)
18,753,090.15

รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรจากการดาเนิ นงาน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสุทธิ สาหรับงวด

กลุ่มผลิตภัณฑ์บริ การ
2561
22,207,972.26
(15,823,289.34)
6,384,682.92

2560
7,475,493.84
(5,149,455.81)
2,326,038.03

รวม
2561

278,435,264.35
280,797,916.25
(202,597,598.28 ) (194,838,530.13 )
75,837,666.07
85,959,386.12
3,960,381.68
(34,414,592.44)
(32,307,417.60)
(10,826.16 )
13,065,211.55
(2,688,135.52)
10,377,076.03

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

(นายวิชยั ไม้แก่นสาร)

2560

6,670,815.26
(31,210,021.27)
(28,022,419.41)
(21,613.66)
33,376,147.04
(6,900,367.74)
26,475,779.30

- 22 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 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ดังนี้

เงินสมทบเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพ

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ยและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
3 เดือน
9 เดือน
551,032.00 1,631,490.00

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560
3 เดือน
485,716.00

9 เดือน
1,406,628.00

25. การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่ องมือทางการเงิน
25.1 นโยบายการบัญชี
รายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่สาคัญ วิธีการที่ใช้ซ่ ึ งรวมถึงเกณฑ์ในการรับรู้ การวัดมูลค่าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสิ นทรัพย์
และหนี้ สินทางการเงินแต่ละประเภทได้เปิ ดเผยไว้แล้วในหมายเหตุขอ้ 3
25.2 ความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อ
ความเสี่ ยงดังกล่าวเกิดจากการที่ลูกค้าไม่สามารถหรื อไม่ประสงค์ปฏิบตั ิตามข้อตกลงที่ให้ไว้กบั บริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ ไม่มีความเสี่ ยง
ที่เป็ นสาระสาคัญเกี่ยวกับสิ นเชื่อ บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการพิจารณาสิ นเชื่อเป็ นรายๆ และป้องกันความเสี่ ยง โดยการแบ่งแยกหน้าที่
ฝ่ ายขายฝ่ ายรับชาระ ฝ่ ายบริ การหลังการขาย และมูลค่าสิ นเชื่อของสัญญาแต่ละรายมีมลู ค่าไม่สูง
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

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

- 23 25. การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่ องมือทางการเงิน (ต่อ)
25.4 บริ ษทั ฯ มียอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ดังต่อไปนี้
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ยและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2560

สกุลเงินตรา

แปลงค่า

สกุลเงินตรา

แปลงค่า

ต่างประเทศ

เป็ นเงินบาท

ต่างประเทศ

เป็ นเงินบาท

สิ นทรัพย์
รายได้คา้ งรับ
ดอลล่าร์ สหรัฐอเมริ กา
เยน

34,685.00

1,115,022.16

37,212.00

1,206,941.45

665,250.00

186,838.79
1,301,860.95

0.00

0.00
1,206,941.45

15,948.00

512,681.95

53,160.00

1,724,202.07

17,792,070.00

5,146,071.57

11,158,500.00

3,276,470.36

25,639.00

835,234.01

9,694.13

318,425.03

9,056.67

344,975.81

5,425.32

213,723.97

0.00

0.00
6,326,281.39

21,600.00

534,155.04
4,342,774.40

ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
ดอลล่าร์ สหรัฐอเมริ กา
หนี้ สิน
เจ้าหนี้ การค้าต่างประเทศ
เยน
ดอลล่าร์ สหรัฐอเมริ กา
ยูโร
ดอลล่าร์ สิงคโปร์

25.5 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีเงินตราต่างประเทศที่ซ้ือไว้ล่วงหน้ากับธนาคารพาณิ ชย์แห่งหนึ่ ง
ในประเทศเพื่อป้องกันความเสี่ ยงของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน (ตามหมายเหตุ 22.1) จานวน 9.34 ล้านบาท และจานวน 0.35
ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่ งแสดงเป็ นเงินตราต่างประเทศได้ ดังนี้
30 กันยายน 2561
จานวนเงิน
สกุลเงินตราต่างประเทศ
เยน
ดอลล่าร์ สหรัฐอเมริ กา

วันครบกาหนด

26,274,020.00 7 ธันวาคม 2561
37,185.51 7 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2560
จานวนเงิน

วันครบกาหนด

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

ยูโร

6,528.00 7 ธันวาคม 2561

0.00

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

- 24 26. ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการนี้ เป็ นผลประโยชน์ที่จ่ายให้กบั กรรมการของบริ ษทั ฯ ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน
จากัด โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กบั กรรมการในฐานะผูบ้ ริ หาร
สาหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ จานวน 1.09 ล้านบาท
และจานวน 0.97 ล้านบาท ตามลาดับ
27. ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารนี้ เป็ นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการเฉพาะในฐานะ
ผูบ้ ริ หารและให้แก่ผบู้ ริ หารตามนิยามในประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อันได้แก่
ผูจ้ ดั การหรื อผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หารสี่ รายแรกต่อจากผูจ้ ดั การลงนามและผูซ้ ่ ึ งดารงตาแหน่งเทียบเท่าระดับบริ หารรายที่สี่
ทุกรายและให้หมายความรวมถึงผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชีหรื อการเงินที่เป็ นระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ้นไปหรื อ
เทียบเท่า
สาหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร จานวน 16.30 ล้านบาท
และจานวน 15.32 ล้านบาท ตามลาดับ
28. การบริ หารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ ในการบริ หารทางการเงิน คือ การดารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องและ
ดารงไว้ซ่ ึ งโครงสร้างทุนที่เหมาะสม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยแสดงอัตราส่วนหนี้ สินต่อทุนเท่ากับ 0.297 : 1
( งบการเงินเฉพาะกิจการ : 0.300 : 1)
29. การอนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงินนี้ ได้รับการอนุมตั ิให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

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

(นายวิชยั ไม้แก่นสาร)

