บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)
รายงานของผูส้ อบบัญชีและงบการเงิน
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2562

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ กรรมการและผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย ของบริ ษทั สยามอี สต์ โซลูชั่น จากัด
(มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบ
แสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ้น และงบกระแสเงินสด สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และ หมาย
เหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดง
ฐานะการเงิ น ของบริ ษ ัท สยามอี ส ต์ โซลู ชั่น จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2562 และผลการ
ดาเนิ นงาน และกระแสเงินสด สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ใน
วรรคความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและ
งบการเงิ น เฉพาะกิ จ การในรายงานของข้า พเจ้า ข้า พเจ้า มี ค วามเป็ นอิ ส ระจากบริ ษ ัท ตามข้อ ก าหนด
จรรยาบรรณของผู ้ป ระกอบวิ ช าชี พ บัญ ชี ที่ ก าหนดโดยสภาวิ ช าชี พ บัญ ชี ใ นส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การ
ตรวจสอบงบการเงิน ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้
ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องส าคัญในการตรวจสอบคื อเรื่ องต่างๆ ที่ มี นัย ส าคัญที่ สุดตามดุ ลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พของ
ข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับ
งวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่ องเหล่านี้ มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้า
ไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้

-2เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ และวิธีการตรวจสอบที่สาคัญมีดงั นี้
• เงื่อนไขการรับมอบสิ นค้าที่ซ้ื อจากต่างประเทศ (งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ)
บริ ษทั ฯ มีการสัง่ ซื้อสิ นค้าจากต่างประเทศ จานวน 110.63 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 29.82 ของยอด
ซื้อทั้งหมด โดยมีเงื่อนไขการรับมอบสิ นค้าหลายเงื่อนไข สาหรับผูข้ ายรายเดียวกันก็มีเงื่อนไขการ
รับมอบสิ นค้าหลายเงื่อนไข ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงต้องใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบการตรวจ
ตัดยอดซื้อสิ นค้าที่เกิดขึ้น ณ วันสิ้ นงวด
ข้า พเจ้า ได้ท าความเข้า ใจเกี่ ย วกับ ระบบการควบคุ ม ภายในการบัน ทึ ก บัญ ชี ซ้ื อ สิ น ค้า จาก
ต่างประเทศ และทดสอบระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการรับรู ้ รายการซื้ อสิ นค้าจาก
ต่างประเทศโดยเฉพาะการควบคุมการตรวจตัดยอดซื้ อสิ นค้า รวมทั้งตรวจสอบเนื้ อหาสาระของ
การซื้อในช่วงสิ้ นปี ดังนี้
• สอบทานเงื่อนไขการส่ งมอบสิ นค้าในรายงานการควบคุมการซื้อสิ นค้าจากต่างประเทศ
• สอบทานการตรวจตัดยอดซื้ อสิ นค้าจากต่างประเทศและเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่ งรวมอยู่ในรายงานประจาปี (แต่ไม่
รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น) ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงาน
ประจาปี ภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงิน ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่
ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงิน ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการคื อ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูล อื่ นมีความขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบ
การเงินหรื อกับ ความรู ้ที่ไ ด้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่ามีการแสดงข้อมูลที่ ขัด ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อ ข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแล เพื่อให้ผมู ้ ีหน้าที่ในการกากับ
ดูแลดาเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริ ง

-3ความรั บผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลต่ องบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้
เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่ รับผิดชอบในการจัดทาและการนาเสนองบการเงิน ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงิ นเฉพาะกิ จการเหล่ า นี้ โดยถู ก ต้องตามที่ ค วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทางบการเงิน ที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอัน
เป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัด ท างบการเงิ น ที่ แ สดงเงิ น ลงทุ น ตามวิ ธี ส่ ว นได้เ สี ย และงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ ผูบ้ ริ ห าร
รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริ ษทั ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการ
ดาเนิ นงานต่อเนื่ องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่
ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริ ษทั หรื อหยุดดาเนินงานหรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของ
บริ ษทั
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิน ที่ แสดงเงิ นลงทุ นตามวิธีส่ว นได้ เสี ยและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึง
รวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ดว้ ย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ น
การรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ ง อันเป็ นสาระส าคัญที่ มี อยู่ไ ด้เสมอไป ข้อมูล ที่ ขัดต่อข้อเท็จ จริ งอาจเกิ ด จากการทุจ ริ ต หรื อ
ข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละ
รายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงิน ที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

-4ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุ และประเมิ นความเสี่ ย งจากการแสดงข้อมูล ที่ ขัดต่อข้อ เท็จจริ ง อันเป็ นสาระส าคัญ ในงบ
การเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิ บัติงานตามวิธี ก ารตรวจสอบเพื่ อตอบสนองต่อความเสี่ ย ง
เหล่ า นั้น และได้หลัก ฐานการสอบบัญ ชี ที่ เ พี ย งพอและเหมาะสมเพื่ อเป็ นเกณฑ์ใ นการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่งเป็ นผลมา
จากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้
ร่ วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่
ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ท าความเข้า ใจในระบบการควบคุมภายในที่ เกี่ ย วข้องกับ การตรวจสอบ เพื่ อออกแบบวิธี ก าร
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของบริ ษทั
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณ
การทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
• สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องของผูบ้ ริ หาร
และจากหลัก ฐานการสอบบัญ ชี ที่ ไ ด้รั บ สรุ ป ว่า มี ค วามไม่ แ น่ น อนที่ มี ส าระส าคัญ ที่ เ กี่ ย วกับ
เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสาคัญต่อความสามารถของ
บริ ษทั ในการดาเนินงานต่อเนื่องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ
ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลใน
งบการเงิ นที่ เกี่ ย วข้อง หรื อถ้า การเปิ ดเผยข้อมูล ดังกล่าวไม่เพี ย งพอ ความเห็ นของข้าพเจ้าจะ
เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงาน
ของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้
บริ ษทั ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
• ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและ
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงิน ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสี ย และงบการเงิ นเฉพาะกิ จการแสดงรายการและเหตุก ารณ์ ใ นรู ปแบบที่ ทาให้มี ก าร
นาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่

-5ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่ องต่าง ๆ ที่สาคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของ
การตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสาคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่ องที่มี
นัยสาคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารั บรองแก่ ผูม้ ี หน้าที่ ในการกากับดู แลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่
เกี่ยวข้องกับความเป็ นอิ สระและได้สื่อสารกับผูม้ ี หน้าที่ ในการกากับดู แลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมด
ตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของ
ข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่างๆ ที่มีนยั สาคัญมากที่สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนั และ
กาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่ องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่
กฎหมายหรื อข้อบัง คับไม่ใ ห้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ย วกับเรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ ที่ยากที่ จะ
เกิ ดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าว
สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ ต่อส่ วนได้เสี ย
สาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว

บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด

(นางสาวสุ ภาภรณ์ มัง่ จิตร)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8125
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

สิ นทรัพย์

หมายเหตุ

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอืน
สิ นค้าคงเหลือ
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารทีมีภาระผูกพัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ร่ วม
อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์บนพืนทีเช่าระยะยาว
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
2562
2561

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2561

4
5
6

78,868,174.17
100,129,653.19
56,417,727.29
235,415,554.65

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

78,868,174.17
100,129,653.19
56,417,727.29
235,415,554.65

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

7
8
9
10
11
12

8,800,000.00
151,777,152.73
0.00
12,253,643.25
38,771,575.87
2,067,243.96
18,850.00
213,688,465.81
449,104,020.46

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

8,800,000.00
138,188,000.00
0.00
12,253,643.25
38,771,575.87
2,067,243.96
18,850.00
200,099,313.08
435,514,867.73

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินนีได้รับการอนุมตั ิจากทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครังที.....................เมือวันที................................
ขอรับรองว่ารายการข้างต้นเป็ นความจริ งและถูกต้องทุกประการ

(ลงชือ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ
(นางสาวอรสา วิมลเฉลา)

(ลงชือ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ
(นางสาวณิชกมล วงศ์พิพฒั น์)

-2บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

หนีสิ นและส่ วนของผูถ้ ือหุ น้

หมายเหตุ

หนีสิ นหมุนเวียน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีหมุนเวียนอืน
13
ส่ วนของหนีสิ นตามสัญญาเช่าการเงินทีถึงกําหนดชําระภายใน
หนึงปี
14
รวมหนีสิ นหมุนเวียน
หนีสิ นไม่หมุนเวียน
หนีสิ นตามสัญญาเช่าการเงิน
14
ประมาณการหนีสิ นไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน15
รวมหนีสิ นไม่หมุนเวียน
รวมหนีสิ น
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุ น้ สามัญ 240,000,000 หุน้ มูลค่าหุ น้ ละ 0.50 บาท
ทุนทีออกและชําระแล้ว
หุ น้ สามัญ 240,000,000 หุน้ มูลค่าหุ น้ ละ 0.50 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้
ส่วนเกินมูลค่าหุ น้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สํารองตามกฎหมาย
16
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น

รวมหนีสิ นและส่ วนของผูถ้ ือหุ น้

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
2562
2561

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2561

100,778,786.16

100,620,382.73

100,778,786.16

100,620,382.73

432,095.15
101,210,881.31

0.00
100,620,382.73

432,095.15
101,210,881.31

0.00
100,620,382.73

1,087,402.89
9,762,248.00
10,849,650.89
112,060,532.20

0.00
8,868,754.00
8,868,754.00
109,489,136.73

1,087,402.89
9,762,248.00
10,849,650.89
112,060,532.20

0.00
8,868,754.00
8,868,754.00
109,489,136.73

120,000,000.00

120,000,000.00

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

121,004,165.08

7,523,402.84
88,515,920.34
337,043,488.26
449,104,020.46

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

7,523,402.84
74,926,767.61
323,454,335.53
435,514,867.73

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

(ลงชือ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ
(นางสาวอรสา วิมลเฉลา)

(ลงชือ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ
(นางสาวณิชกมล วงศ์พิพฒั น์)

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริ การ
กําไรขันต้น
รายได้อืน
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอืน
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

17

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
2562
2561
2562
2561
474,947,670.46 405,403,144.79 474,947,670.46
405,403,144.79
(344,501,418.77) (296,201,762.06) (344,501,418.77) (296,201,762.06)
130,446,251.69
109,201,382.73 130,446,251.69
109,201,382.73
5,195,436.14
6,233,486.17
5,195,436.14
6,233,486.17
(54,802,943.51) (47,954,820.53) (54,802,943.51) (47,954,820.53)
(45,263,065.48) (42,716,911.51) (45,263,065.48) (42,716,911.51)
(33,742.04)
(12,726.33)
(33,742.04)
(12,726.33)
6,802,521.65
6,786,631.08
0.00
0.00
42,344,458.45
31,537,041.61 35,541,936.80
24,750,410.53
(6,894,811.00)
(4,978,165.10)
(6,894,811.00)
(4,978,165.10)
35,449,647.45
26,558,876.51
28,647,125.80
19,772,245.43
0.00
0.00
0.00
0.00
35,449,647.45
26,558,876.51
28,647,125.80
19,772,245.43

กําไรต่อหุน้
กําไรต่อหุ น้ ขันพืนฐาน
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนัก

0.15

0.11

0.12

0.08

240,000,000

240,000,000

240,000,000

240,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

(ลงชือ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา)

(ลงชือ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ
(นางสาวณิชกมล วงศ์พิพฒั น์)

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
หน่วย : บาท
ทุนทีออก
และชําระแล้ว
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือต้นงวด 2561
การเปลียนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
จ่ายเงินปั นผล
สํารองตามกฎหมาย
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
รวมการเปลียนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ยอดคงเหลือปลายงวด 2561
การเปลียนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
จ่ายเงินปั นผล
สํารองตามกฎหมาย
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
รวมการเปลียนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ยอดคงเหลือปลายงวด 2562

120,000,000.00

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

18
16

5,102,434.28

988,612.27
0.00
120,000,000.00

0.00
121,004,165.08

18
16

988,612.27
6,091,046.55

1,432,356.29
0.00
120,000,000.00

0.00
121,004,165.08

1,432,356.29
7,523,402.84

รวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้

52,909,156.94

299,015,756.30

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

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

(9,592,204.00)
(1,432,356.29)
35,449,647.45
24,425,087.16
88,515,920.34

(9,592,204.00)
0.00
35,449,647.45
25,857,443.45
337,043,488.26

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
(ลงชือ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา)

(ลงชือ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ
(นางสาวณิชกมล วงศ์พิพฒั น์)

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
หน่วย : บาท
ทุนทีออก
และชําระแล้ว

ส่ วนเกินมูลค่า
หุน้ สามัญ

120,000,000.00

121,004,165.08

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือต้นงวด 2561
การเปลียนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
จ่ายเงินปั นผล
สํารองตามกฎหมาย
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
รวมการเปลียนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ยอดคงเหลือปลายงวด 2561
การเปลียนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
จ่ายเงินปั นผล
สํารองตามกฎหมาย
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
รวมการเปลียนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ยอดคงเหลือปลายงวด 2562

18
16

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
สํารองตามกฎหมาย
5,102,434.28

988,612.27
0.00
120,000,000.00

0.00
121,004,165.08

18
16

988,612.27
6,091,046.55

1,432,356.29
0.00
120,000,000.00

0.00
121,004,165.08

1,432,356.29
7,523,402.84

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
(ลงชือ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา)

(ลงชือ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ
(นางสาวณิชกมล วงศ์พิพฒั น์)

รวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้

52,909,156.94

299,015,756.30

(14,388,588.00)
(988,612.27)
19,772,245.43
4,395,045.16
57,304,202.10

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

(9,592,204.00)
(1,432,356.29)
28,647,125.80
17,622,565.51
74,926,767.61

(9,592,204.00)
0.00
28,647,125.80
19,054,921.80
323,454,335.53

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
2562
2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
42,344,458.45
รายการปรับกระทบกําไร(ขาดทุน)เป็ นเงินสดรับ(จ่าย)สุ ทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
ผลประโยชน์พนักงาน
4,417,384.00
ค่าเสื อมราคา
3,249,915.82
สิ นทรัพย์บนพืนทีเช่าระยะยาวตัดจําหน่าย
3,305,130.14
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่ายทรัพย์สิน
(679,001.20)
(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนทียังไม่เกิดขึน
(197,343.53)
(กําไร)ขาดทุนจากสิ นค้าล้าสมัย
(574,446.93)
หนีสู ญ
0.00
หนีสงสัยจะสู ญ (กลับรายการ)
(103,557.75)
ค่าใช้จ่ายอืน
0.00
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
(6,802,521.65)
ต้นทุนทางการเงิน
33,742.04
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนีสิ นจากการดําเนินงาน
44,993,759.39
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน(เพิมขึน)ลดลง
ลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอืน
(9,823,437.48)
สิ นค้าคงเหลือ
(32,181,163.92)
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
(7,600.00)
หนิสิ นดําเนินงานเพิมขึน(ลดลง)
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีหมุนเวียนอืน
(5,281,969.88)
จ่ายผลประโยชน์พนักงานลาออก
(3,523,890.00)
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดําเนินงาน
(5,824,301.89)
เงินสดจ่ายดอกเบีย
(33,742.04)
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
(1,544,985.38)
เงินสดสุ ทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน
(7,403,029.31)

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2561

31,537,041.61

35,541,936.80

24,750,410.53

1,625,023.00
2,371,583.15
2,733,320.95
0.00
(23,729.80)
308,235.29
10,403.61
57,914.96
(35,488.35)
(6,786,631.08)
12,726.33

4,417,384.00
3,249,915.82
3,305,130.14
(679,001.20)
(197,343.53)
(574,446.93)
0.00
(103,557.75)
0.00
0.00
33,742.04

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

31,810,399.67

44,993,759.39

31,810,399.67

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

(9,823,437.48)
(32,181,163.92)
(7,600.00)

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

7,268,690.21
0.00
22,918,720.21
(12,726.33)
(8,257,886.79)
14,648,107.09

(5,281,969.88)
(3,523,890.00)
(5,824,301.89)
(33,742.04)
(1,544,985.38)
(7,403,029.31)

7,268,690.21
0.00
22,918,720.21
(12,726.33)
(8,257,886.79)
14,648,107.09

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
(ลงชือ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ (ลงชือ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ
(นางสาวอรสา วิมลเฉลา)
(นางสาวณิชกมล วงศ์พิพฒั น์)

-2บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
2562
2561

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน :
เงินสดรับ(จ่าย)เงินลงทุนชัวคราว
เงินสดจ่ายซือเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินสดจ่ายเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ร่ วม
เงินสดรับคืนเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ร่ วม
เงินสดจ่ายซืออุปกรณ์
เงินสดจ่ายค่าก่อสร้างอาคาร
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
เงินสดสุ ทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน :
เงินสดจ่ายชําระหนีสิ นตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดจ่ายเงินปันผล
เงินสดสุ ทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน(ลดลง) - สุ ทธิ

0.00 147,000,000.00
0.00 (135,000,000.00)
0.00 (23,621,929.47)
12,618,974.45
11,002,955.02
(1,149,225.72)
(7,550,914.05)
(1,210,192.00)
(1,960,717.58)
771,028.04
0.00
11,030,584.77 (10,130,606.08)

0.00 147,000,000.00
0.00 (135,000,000.00)
0.00 (23,621,929.47)
12,618,974.45
11,002,955.02
(1,149,225.72) (7,550,914.05)
(1,210,192.00) (1,960,717.58)
771,028.04
0.00
11,030,584.77 (10,130,606.08)

(854,501.96)
(9,592,204.00)
(10,446,705.96)
(6,819,150.50)

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

(854,501.96)
(9,592,204.00)
(10,446,705.96)
(6,819,150.50)

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี

85,687,324.67
78,868,174.17

95,889,431.08
85,687,324.67

85,687,324.67
78,868,174.17

95,889,431.08
85,687,324.67

1,041,100.00
2,374,000.00

857,565.78
0.00

1,041,100.00
2,374,000.00

857,565.78
0.00

0.00

3,188,000.00

0.00

3,188,000.00

ข้อมูลเพิมเติม : รายการไม่กระทบเงินสด
โอนสิ นทรัพย์บนพืนทีเช่าระยะยาวไปเป็ นอาคารและอุปกรณ์
ซือทรัพย์สินเป็ นเงินเชือ
โอนค่าใช้จ่ายตังพักจากการซือเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในปี 2560 เป็ น
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในปี 2561
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

(ลงชือ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ (ลงชือ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ
(นางสาวอรสา วิมลเฉลา)
(นางสาวณิชกมล วงศ์พิพฒั น์)

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
1. ข้อมูลทัวไป
1.1 บริ ษทั ฯ ได้แปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด โดยได้จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคล ตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัด
เมือวันที 18 มีนาคม 2559 ทะเบียนเลขที 0107559000061
1.2 บริ ษทั ฯ ตังอยูเ่ ลขที 15/1 ถนนทางหลวงระยอง สาย 3191 ตําบลห้วยโป่ ง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
1.3 บริ ษทั ฯ ดําเนิ นกิจการหลัก คือ จําหน่ายและบริ การอุปกรณ์อุตสาหกรรม
1.4 ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กลุ่มครอบครัวนางสาวอรสา วิมลเฉลา รวมร้อยละ 60.49 ของทุนชําระแล้ว
2. หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินและนําเสนองบการเงิน
2.1 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนีจัดทําขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีทประกาศใช้
ี

โดยสภา

วิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ ลงวันที 2 ตุลาคม 2560 เรื องการจัดทําและส่ งงบการเงินและรายการเกียวกับฐานะการเงินและผลการ
ดําเนิ นงานของบริ ษทั จดทะเบียน พ.ศ. 2560 โดยรู ปแบบการนําเสนองบการเงินไม่แตกต่างอย่างมีสาระสําคัญจากประกาศ
กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า ลงวันที 11 ตุลาคม 2559 เรื องกําหนดรายการย่อทีต้องมีในงบการเงิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย ได้รวมงบการเงินของบริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน) และ
บริ ษทั ร่ วม ดังนี
อัตราการถือหุน้

ประเภทธุรกิจ

ร้อยละ
บริษัทร่ วม
บริ ษทั ยูทิลิตี บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จํากัด

40

ประกอบกิจการเกียวกับการให้บริ การ
ทางเทคนิ คด้านวิศวกรรม และอืนๆ
ทีเกียวข้อง

บริ ษทั ร่ วมเป็ นกิจการทีบริ ษทั มีอิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญ โดยมีอาํ นาจเข้าไปมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจเกียวกับนโยบายทาง
การเงินและการดําเนินงานแต่ไม่ถึงระดับทีจะควบคุมหรื อควบคุมร่ วมในนโยบายดังกล่าว

(ลงชือ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชือ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํานาจ
(นางสาวอรสา วิมลเฉลา)
(นางสาวณิ ชกลม วงศ์พิพฒั น์)

-22. หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินและนําเสนองบการเงิน (ต่อ)
ส่ วนได้ เสี ยในเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
ส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วมบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสี ย โดยรับรู ้รายการเมือเริ มแรกด้วยราคาทุนซึงรวมถึงต้นทุนการทํา
รายการภายหลังการรับรู ้รายการเริ มแรก ส่ วนแบ่งกําไรขาดทุน และกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนของเงินลงทุนทีบันทึกตามวิธี
ส่ วนได้เสี ยของบริ ษทั จะถูกบันทึกในงบการเงินตามวิธีส่วนได้เสี ยจนถึงวันทีบริ ษทั สู ญเสี ยความมีอิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญ
หรื อการควบคุมร่ วม
เกณฑ์ การวัดมูลค่ า
งบการเงินของบริ ษทั ฯ จัดทําขึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของรายการในงบการเงิน
ยกเว้นรายการทีเปิ ดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีทีเกียวข้อง
การวัดมูลค่ ายุติธรรม
นโยบายการบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั หลายข้อกําหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทังสิ นทรัพย์และหนีสิ น
ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน
บริ ษทั กําหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกียวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี รวมถึงผูป้ ระเมินมูลค่า ซึงมี
ความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมทีมีนยั สําคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และรายงานโดยตรง
ต่อผูบ้ ริ หารสู งสุ ดทางด้านการเงิน
ผูป้ ระเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลทีไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุ งการวัดมูลค่าทีมีนยั สําคัญอย่างสมําเสมอหาก
มีการใช้ขอ้ มูลจากบุคคลทีสามเพือวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรื อการตังราคาผูป้ ระเมินได้ประเมินหลักฐาน
ทีได้มาจากบุคคลทีสามทีสนับสนุ นข้อสรุ ปเกียวกับการวัดมูลค่า รวมถึงการจัดระดับชันของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็ นไปตามที
กําหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม
เมือวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนีสิ น บริ ษทั ได้ใช้ขอ้ มูลทีสามารถสังเกตได้ให้มากทีสุ ดเท่าทีจะทําได้ มูลค่า
ยุติธรรมเหล่านีถูกจัดประเภทในแต่ละลําดับชันของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลทีใช้ในการประเมินมูลค่าดังนี
- ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนีสิ น
อย่างเดียวกัน และกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนัน ณ วันทีวัดมูลค่า
- ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอืนทีสังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรื อโดยอ้อม (เช่น ราคาทีสังเกตได้) สําหรับ
สิ นทรัพย์นนหรื
ั อหนีสิ นนันนอกเหนื อจากราคาเสนอซือขายซึงรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
- ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลทีไม่สามารถสังเกตได้สาํ หรับสิ นทรัพย์นนหรื
ั อหนีสิ นนัน
หากข้อมูลทีนํามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนีสิ นถูกจัดประเภทลําดับชันทีแตกต่างกันของมูลค่า
ยุติธรรมในภาพรวม การวัดมูลค่ายุติธรรมในภาพรวมจะถูกจัดประเภทในระดับเดียวกันกับลําดับชันของมูลค่ายุติธรรมของ
ข้อมูลทีอยูใ่ นระดับตําสุ ดทีมีนยั สําคัญสําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมในภาพรวม
บริ ษทั รับรู ้การโอนระหว่างลําดับชันของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงานทีการโอนเกิดขึน
(ลงชือ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชือ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํานาจ
(นางสาวอรสา วิมลเฉลา)

(นางสาวณิ ชกลม วงศ์พิพฒั น์)

-32. หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินและนําเสนองบการเงิน (ต่อ)
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเริมมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯ ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง
(ปรับปรุ ง 2561) รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางบัญชีฉบับใหม่ ซึงมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชีทเริี มในหรื อหลังวันที
1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความ และการให้แนวปฏิบตั ิ
ทางการบัญชี กับผูใ้ ช้มาตรฐาน อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ซึงได้มีการเปลียนแปลงหลักการสําคัญ
สามารถสรุ ปได้ดงั นี
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15 เรื อง รายได้จากสัญญาทีทํากับลูกค้า(“TFRS 15”) มาถือปฏิบตั ิเป็ นครังแรกแทน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 18 เรื อง รายได้ (“TAS 18”) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 11 เรื อง สัญญาก่อสร้าง (“TAS 11”) และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวข้อง
ตาม TFRS 15 บริ ษทั ฯ รับรู ้รายได้เมือลูกค้ามีอาํ นาจควบคุมในสิ นค้า หรื อบริ การด้วยจํานวนเงินทีสะท้อนถึงสิ งตอบแทนทีบริ ษทั ฯ
คาดว่าจะมีสิทธิได้รับ และมีการใช้วิจารณญาณในการพิจารณาจังหวะเวลาในการส่ งมอบการควบคุม เพือประเมินว่าจะรับรู ้รายได้
ณ เวลาใดเวลาหนึง หรื อ รับรู ้ตลอดช่วงเวลาหนึงในขณะที TAS 18 บริ ษทั ฯ รับรู ้รายได้จากการขายสิ นค้าเมือได้โอนความเสี ยงและ
ผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าทีมีนยั สําคัญไปให้กบั ผูซ้ ือแล้ว และรับรู ้รายได้จากการให้บริ การตามขันความสําเร็ จของรายการ
ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงานบริ ษทั ฯ จะไม่รับรู ้รายได้ ถ้าฝ่ ายบริ หารยังมีการควบคุมหรื อบริ หารสิ นค้าทีขายไปแล้วนัน หรื อมีความ
ไม่แน่นอนทีมีนยั สําคัญในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้าหรื อให้บริ การนัน
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ินีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบังคับใช้ ในอนาคต
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและปรับปรุ งใหม่ซึงเกียวกับการดําเนิ นงานของบริ ษทั และคาดว่าจะมีผลกระทบ
ทีมีสาระสําคัญต่องบการเงิน เมือนํามาถือปฏิบตั ิเป็ นครังแรก และจะมีผลบังคับใช้กบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเริี ม
ในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2563 มีดงั ต่อไปนี
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื อง

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 7*

การเปิ ดเผยข้อมูลเครื องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 9*

เครื องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16

สัญญาเช่า

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 32*

การแสดงรายการเครื องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16*

การป้องกันความเสี ยงของเงินลงทุนสุ ทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

(ลงชือ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชือ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํานาจ
(นางสาวอรสา วิมลเฉลา)

(นางสาวณิ ชกลม วงศ์พิพฒั น์)

-42. หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินและนําเสนองบการเงิน (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 19*

เรื อง
การชําระหนีสิ นทางการเงินด้วยตราสารทุน

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวข้องกับเครื องมือทางการเงิน
1. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวข้องกับเครืองมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวข้องกับเครื องมือทางการเงินนีให้ขอ้ กําหนดเกียวกับนิ ยามสิ นทรัพย์ทางการเงินและ
หนีสิ นทางการเงินตลอดจนการรับรู ้ การวัดมูลค่า การด้อยค่าและการตัดรายการ รวมถึงหลักการบัญชีของอนุพนั ธ์และการบัญชี
ป้ องกันความเสี ยง เมือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี มีผลบังคับใช้ จะทําให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐาน
การบัญชีและแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีบางฉบับทีมีผลบังคับใช้อยูใ่ นปัจจุบนั ถูกยกเลิกไป
ผูบ้ ริ หารอยูร่ ะหว่างพิจารณาถึงผลกระทบทีอาจเกิดขึนจากการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวข้อง
กับเครื องมือทางการเงินต่องบการเงิน
2. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 เรือง สั ญญาเช่ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 (“TFRS 16”) ได้นาํ เสนอวิธีการบัญชีเดียวสําหรับผูเ้ ช่า โดยผูเ้ ช่าต้องรับรู ้
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้และหนีสิ นตามสัญญาเช่า ซึงยกเว้นการรับรู ้รายการสําหรับสัญญาเช่าระยะสันหรื อสิ นทรัพย์อา้ งอิงนันมี
มูลค่าตํา ส่ วนการบัญชีสาํ หรับผูใ้ ห้เช่าไม่แตกต่างจากมาตรฐานการบัญชีทมีี ผลบังคับใช้ในปั จจุบนั เช่น ผูใ้ ห้เช่ายังคงต้องจัด
ประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าเงินทุนหรื อสัญญาเช่าดําเนินงาน เมือมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนีมีผลบังคับใช้
จะทําให้มาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับทีมีผลบังคับใช้อยูใ่ นปัจจุบนั ถูกยกเลิกไป
ปั จจุบนั บริ ษทั รับรู ้รายจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าดําเนินงาน และประโยชน์ทีได้รับทีเกียวข้องกับสัญญาเช่าในกําไรหรื อขาดทุน
โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า และรับรู ้สินทรัพย์และหนีสิ นในกรณี ทการจ่
ี ายเงินตามสัญญาเช่ามีช่วงเวลาแตกต่างจาก
การรับรู ้ค่าเช่าจ่าย ตาม TFRS 16 บริ ษทั จะรับรู ้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี สิ นตามสัญญาเช่าสําหรับสัญญาเช่าดําเนินงานของ
บริ ษทั ตามทีเปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 19.5.1 ภาระผูกพัน ส่ งผลให้ลกั ษณะของค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับสัญญาเช่าดังกล่าวเปลียน
แปลงไปโดยบริ ษทั จะรับรู ้ค่าเสื อมราคาของสินทรัพย์สิทธิ การใช้และดอกเบียจ่ายของหนีสิ นตามสัญญาเช่า
บริ ษทั ฯ คาดว่าจะใช้ขอ้ ยกเว้นเรื องการนําคํานิ ยามของสัญญาเช่ามาใช้พิจารณากับสัญญาเช่าทีมีอยูก่ ่อนวันทีเปลียนแปลง
มาตรฐาน โดยจะนํา TFRS 16 มาถือปฏิบตั ิกบั ทุกสัญญาทีทําขึนก่อนวันที 1 มกราคม 2563 และเคยระบุเป็ นสัญญาเช่าตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 17 และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 4
การประเมินผลกระทบเบืองต้นของการถือปฏิบตั ิตาม TFRS 16 เป็ นครังแรกต่องบการเงิน ส่ งผลให้สินทรัพย์สิทธิการใช้
เพิมขึน และหนีสิ นตามสัญญาเช่าเพิมขึนด้วยจํานวนเดียวกัน คือ จํานวน 7.87 ล้านบาท

(ลงชือ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชือ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํานาจ
(นางสาวอรสา วิมลเฉลา)

(นางสาวณิ ชกลม วงศ์พิพฒั น์)

-53. สรุ ปนโยบายการบัญชีทีสําคัญ
3.1 การรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้รับรู ้รายได้เมือลูกค้ามีอาํ นาจควบคุมในสิ นค้าหรื อบริ การด้วยจํานวนเงินทีสะท้อนถึงสิ งตอบแทนทีบริ ษทั คาดว่าจะมีสิทธิ ได้รับ
ซึงไม่รวมจํานวนเงินทีเก็บแทนบุคคลทีสาม ภาษีมูลค่าเพิมหรื อภาษีขายอืนๆ และแสดงสุ ทธิ จากส่ วนลดการค้า
3.1.1 รายได้จากการขายสิ นค้า รับรู ้รายได้เมือลูกค้ามีอาํ นาจควบคุมในสิ นค้า ซึงโดยทัวไปเกิดขึนเมือมีการส่ งมอบสิ นค้าให้กบั ลูกค้า
สําหรับสัญญาทีให้สิทธิ ในการคืนสิ นค้า รายได้จะรับรู ้ในจํานวนทีมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมาก ว่าจะไม่มีการ
กลับรายการอย่างมีนยั สําคัญของรายได้ทีรับรู ้
3.1.2 รายได้จากการขายสิ นค้าทีมีเงือนไขในการติดตัง รับรู ้รายได้เมือผูซ้ ือยอมรับสิ นค้าทีมีการติดตังและได้ผา่ นการตรวจสอบแล้ว
3.1.3 รายได้จากการให้บริ การ รับรู ้เมือได้ส่งมอบงานให้กบั ลูกค้าแล้ว หรื อรับรู้ตลอดช่วงเวลาหนึง เมือได้ให้บริ การแก่ลูกค้าแล้ว
3.1.4 รายได้อนและค่
ื
าใช้จ่าย รับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสันทีมีสภาพคล่องสู ง
ซึงถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันทีได้มา และไม่มีขอ้ จํากัดในการเบิกใช้
3.3 ลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอืน
ลูกหนีรับรู ้เมือบริ ษทั ฯ มีสิทธิทปราศจากเงื
ี
อนไขในการได้รับสิ งตอบแทนตามสัญญา
ลูกหนีทีเกิดจากสัญญาวัดมูลค่าด้วยมูลค่าสุ ทธิจากค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญและขาดทุนจากการด้อยค่า ซึ งประเมินโดยการวิเคราะห์
ประวัติการชําระหนี และการคาดการณ์เกียวกับการชําระหนี ในอนาคตของลูกค้า หนีสู ญจะถูกตัดจําหน่ายเมือเกิดขึน
3.4 สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงในราคาทุน หรื อมูลค่าสุ ทธิทีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํากว่า ราคาทุนของปั มและส่ วนประกอบหลัก
คํานวณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่ วนประกอบอืนและวัสดุสินเปลืองคํานวณโดยวิธีเข้าก่อน ออกก่อน มูลค่าสุทธิทีคาดว่าจะได้รับ
หมายถึง ราคาทีคาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็ นเพือให้ขายสิ นค้านันได้ก่อน
3.5 อาคารและอุปกรณ์
อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื อมราคาสะสม และค่าเผือการด้อยค่า (ถ้ามี)
บริ ษทั ฯ คํานวณค่าเสื อมราคาสําหรับสิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ดงั นี
จํานวนปี
อาคารและส่ วนปรับปรุ ง
5, 20
เครื องมือและอุปกรณ์
5
เครื องใช้สาํ นักงาน
5
ยานพาหนะ
5
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-63. สรุ ปนโยบายการบัญชีทีสําคัญ (ต่อ)
เมือมีการขายหรื อเลิกใช้งานสิ นทรัพย์ บริ ษทั ฯ จะบันทึกตัดราคาทุนและค่าเสื อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์นนออกจาก
ั
บัญชีและรับรู ้ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์เหล่านันในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ในกรณีทราคาตามบั
ี
ญชีสูงกว่ามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน ซึ งคํานวณจากมูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดทีคาดว่าจะเกิด
ในอนาคตจากการใช้สินทรัพย์อย่างต่อเนือง หรื อจํานวนทีจะได้รับจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์หกั ด้วยต้นทุนจากการจําหน่าย
สิ นทรัพย์นนั แล้วแต่จาํ นวนใดจะสู งกว่า ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน
การซ่ อมแซมและบํารุ งรักษา จะรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จในระหว่างงวดบัญชีทเกิ
ี ดรายการขึน ต้นทุนของการ
ปรับปรุ งให้ดีขึนอย่างสําคัญจะถูกรวมไว้ในราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์เมือมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่

ทีประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจในอนาคต ทีจะไหลเข้าสู่ บริ ษทั ฯ จะมีมูลค่าสูงเกินกว่ามาตรฐานการใช้ประโยชน์เดิมของสินทรัพย์ทมีี ไว้ตงแต่
ั ตน้
เมือได้มาซึงสิ นทรัพย์ทมีี อยูใ่ นปั จจุบนั การปรับปรุ งหลักจะถูกตัดค่าเสื อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ทีเหลืออยูข่ อง
สิ นทรัพย์ทีเกียวข้อง
กําไรขาดทุนจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์กาํ หนดขึนจากราคาตามบัญชี และได้รวมอยูใ่ นการคํานวณกําไรจาก
การดําเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ระหว่างติดตังแสดงในราคาทุน โดยทียังไม่มีการตัดค่าเสื อมราคาจนกว่าสิ นทรัพย์นนจะแล้
ั
วเสร็ จและพร้อมทีจะ
ตามวัตถุประสงค์
ดอกเบียจากการกูย้ มื เงินเพือนํามาใช้ในการก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์ ได้บนั ทึกเป็ นส่ วนหนึงของต้นทุนของสิ นทรัพย์นนั
ตลอดช่วงเวลาการก่อสร้างและเตรี ยมสินทรัพย์นนให้
ั อยูใ่ นสภาพพร้อมทีจะใช้ได้ตามประสงค์ ต้นทุนการกูย้ มื ประกอบด้วย
ดอกเบียทีเกิดจากเงินกูย้ มื
3.6 สิ นทรัพย์บนพืนทีเช่าระยะยาว
สิ นทรัพย์บนพืนทีเช่าระยะยาวแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสม และค่าเผือขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)
ค่าตัดจําหน่าย
สิ นทรัพย์บนพืนทีเช่าระยะยาวตัดบัญชีเป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุน คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาของสัญญา
เช่า 20 ปี
3.7 การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
บริ ษทั ฯ พิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์ ประเภทเงินลงทุน อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน เมือมีขอ้ บ่งชีว่า สิ นทรัพย์เกิดการด้อยค่า โดยพิจารณาจากมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์
หากมีราคาตํากว่าราคาตามบัญชีถือว่าสิ นทรัพย์นนเกิ
ั ดการด้อยค่า ซึงจะรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าดังกล่าวในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จบริ ษทั ฯ จะบันทึกกลับรายการจากการด้อยค่า ต่อเมือมีขอ้ บ่งชีว่าการด้อยค่านันไม่มีอยูอ่ ีกต่อไปหรื อยังคง
มีอยูแ่ ต่เป็ นไปในทางทีลดลง โดยบันทึกในบัญชี "รายได้อน"
ื มูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ หมายถึง ราคาขาย
สุ ทธิหรื อมูลค่าจากการใช้ทรัพย์สิน แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่าและจะประมาณจากสิ นทรัพย์แต่ละรายการ หรื อหน่วยสินทรัพย์
ทีก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี
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-73. สรุ ปนโยบายการบัญชีทีสําคัญ (ต่อ)
3.8 เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมเป็ นเงินลงทุนระยะยาว บันทึกโดยวิธีส่วนได้เสี ยในงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
บันทึกในราคาทุนหักค่าเผือการด้อยค่าของเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ
3.9 สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาเช่าสิ นทรัพย์ทความเสี
ี
ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่า
การเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทเช่
ี า หรื อมูลค่าปัจจุบนั สุ ทธิของ
จํานวนเงินทีต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะตํากว่าโดยจํานวนเงินทีต้องจ่ายจะปั นส่ วนระหว่างหนีสิ นและค่าใช้จ่าย
ทางการเงินเพือให้ได้อตั ราดอกเบียคงทีต่อหนีสิ นคงค้างอยูโ่ ดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหัก
ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนีสิ นระยะยาว
ส่ วนดอกเบียจ่ายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ทได้
ี มาตามสัญญาเช่าการเงินจะ
คิดค่าเสื อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ทีเช่า
สัญญาระยะยาวเพือเช่าสิ นทรัพย์โดยทีความเสี ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่วนใหญ่ตกอยูก่ บั ผูใ้ ห้เช่าจะจัด
เป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงาน เงินทีต้องจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าดําเนินงาน (สุ ทธิจากสิ งตอบแทนจูงใจทีได้รับจากผูใ้ ห้เช่า) จะบันทึก
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านัน
3.10 ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสัน
บริ ษทั ฯ รับรู ้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมือเกิดรายการ
ผลประโยชน์ระยะยาว
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั ฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตังกองทุนสํารองเลียงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลียงชีพ พ.ศ. 2530 ซึง
ประกอบด้วยเงินทีพนักงานจ่ายสะสมกับเงินทีบริ ษทั จ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนเลียงชีพได้แยกออก
จากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั เงินทีบริ ษทั จ่ายสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ทีเกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์
บริ ษทั ฯ มีภาระสําหรับเงินชดเชยทีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมือออกจากงานตามกฏหมายแรงงาน ซึงบริ ษทั ถือว่าเงิน
ชดเชยดังกล่าวเป็ นการจ่ายตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
บริ ษทั ฯ คํานวณหนีสิ นตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณ
การไว้ โดยผูเ้ ชียวชาญประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(ลงชือ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชือ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํานาจ
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นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณทีใช้ในงบการเงินนี

มีความสอดคล้องกับการถือปฏิบตั ิในงบการเงิน สําหรับปี สินสุ ด

วันที 31 ธันวาคม 2562 ยกเว้นกรณี ทีบริ ษทั ฯ ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกใหม่ซึงมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2562 ทุกฉบับมาถือปฏิบตั ิ และเมือวันที 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติ
คุม้ ครองแรงงานฉบับใหม่ได้ประกาศใช้แล้วในราชกิจจานุเบกษา โดยมีผลบังคับใช้เมือพ้นกําหนดสามสิ บวันนับแต่วนั ประกาศ
ในราชกิจจานุ เบกษา เป็ นต้นไป “ซึงกําหนดอัตราค่าชดเชยเพิมเติมกรณี เลิกจ้างสําหรับลูกจ้างทีทํางานติดต่อกันครบยีสิ บปี ขึนไป
ให้จ่ายไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้ายสี ร้อยวัน” ดังนัน บริ ษทั ฯ จึงบันทึกผลกระทบจากพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานฉบับ
ดังกล่าว เมือมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย โดยบริ ษทั ฯ ได้บนั ทึกผลกระทบจากพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานฉบับดังกล่าวไว้ใน
งบการเงิน ตามทีกล่าวไว้ในหมายเหตุขอ้ 15
3.11 ประมาณการทางบัญชี
การจัดทํางบการเงินเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารต้องใช้การประมาณการและตังข้อสมมติฐาน
บางประการซึงอาจมีผลกระทบต่อจํานวนเงินทีแสดงไว้ในงบการเงินและการเปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึงผลที
เกิดขึนจริ ง ภายหลังอาจแตกต่างไปจากจํานวนเงินทีประมาณไว้
3.12 ประมาณการหนีสิ น
บริ ษทั ฯ จะบันทึกประมาณการหนีสิ น เมือมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาระผูกพันในปัจจุบนั ตามกฎหมาย
หรื อจากการอนุ มานอันเป็ นผลสื บเนืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้สูญเสี ยทรัพยากรทีมี
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพือจ่ายชําระภาระผูกพันและจํานวนทีต้องจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชือถือ หากบริ ษทั ฯ
คาดว่าจะได้รับคืนรายจ่ายทีจ่ายชําระไปตามประมาณการหนีสิ นทังหมดหรื อบางส่ วนอย่างแน่ นอน บริ ษทั ฯ จะรับรู ้รายจ่ายที
ได้รับคืนเป็ นสิ นทรัพย์แยกต่างหากแต่ตอ้ งไม่เกินจํานวนประมาณการหนี สิ นทีเกียวข้อง
3.13 รายการบัญชีทเป็
ี นเงินตราต่างประเทศ
รายการทีเป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาท โดยใช้อตั ราแลกเปลียน ณ วันทีเกิดรายการ สิ นทรัพย์และหนีสิ น
ทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ คงเหลืออยู่ ณ วันทีในรายงานแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลียน ณ วันทีในงบแสดงฐานะ
การเงิน
กําไรและขาดทุนทีเกิดจากการเปลียนแปลงเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลียนรวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
3.14 รายการธุ รกิจกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกับบริ ษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิจการทีมีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ฯ หรื อถูกควบคุมโดยบริ ษทั ฯ
ไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อมหรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ นอกจากนีบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
ยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคล ซึงมีอทิ ธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญกับบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารสําคัญกรรมการหรื อพนักงานของ
บริ ษทั ฯ ทีมีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
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3.15 เครื องมือทางการเงิน
เครื องมือทางการเงินทีแสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนีการค้า
และลูกหนีหมุนเวียนอืน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงิน เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีหมุนเวียนอืน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินและหนีสิ นตามสัญญาเช่าการเงิน นโยบายบัญชีเกณฑ์การรับรู ้และการวัดมูลค่า สําหรับ
แต่ละรายการได้มีการเปิ ดเผยแยกตามแต่ละหัวข้อทีเกียวข้อง
3.16 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
3.16.1 ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
บริ ษทั ฯ บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจํานวนทีคาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่ วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคํานวณจากกําไร
ทางภาษีตามหลักเกณฑ์ทกํี าหนดในกฎหมายภาษีอากร
3.16.2 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯ บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัวคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนีสิ น
ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนีสิ นทีเกียวข้องนัน โดยใช้อตั ราภาษีทมีี ผลบังคับใช้
ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษทั ฯ รับรู ้หนีสิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัวคราวทีต้องเสี ยภาษีทุกรายการ แต่รับรู ้สินทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หกั ภาษี

รวมทังผลขาดทุนทางภาษีทียังไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าทีมี

ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ทีบริ ษทั ฯ จะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวทีใช้
หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีทยัี งไม่ได้ใช้นนั
บริ ษทั ฯ จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกวันสิ นรอบระยะเวลารายงานและจะทําการ
ปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริ ษทั ฯ จะไม่มีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทงหมดหรื
ั
อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์
บริ ษทั ฯ จะนําบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ ือหุ น้ หากภาษีทเกิ
ี ดขึนเกียวข้องกับรายการทีได้
บันทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุน้
3.17 กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ น้ ขันพืนฐาน
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ทีแสดงไว้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเป็ นกําไร(ขาดทุน)ต่อหุ น้ ขันพืนฐาน ซึงคํานวณโดยการหาร
ยอดกําไร(ขาดทุน)สําหรับปี ด้วยจํานวนหุน้ สามัญทีออกจําหน่ ายและเรี ยกชําระแล้วถัวเฉลียถ่วงนําหนัก
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3.18 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทีสําคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ
ในเรื องทีมีความไม่แน่ นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนีส่ งผลกระทบต่อจํานวนเงินทีแสดงในงบ
การเงินและต่อข้อมูลทีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลทีเกิดขึนจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนทีประมาณการไว้
การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทีสําคัญมีดงั นี
ค่ าเผือการลดลงของมูลค่าสิ นค้ าคงเหลือ
ในการประมาณค่าเผือการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ ผลขาดทุน
ทีคาดว่าจะเกิดขึนจากสิ นค้าคงเหลือนัน โดยค่าเผือการลดลงของมูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับพิจารณาจากราคาทีคาดว่าจะขาย
ได้ตามปกติของธุ รกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายสิ นค้านัน และค่าเผือสําหรับสิ นค้าเก่าล้าสมัย เคลือนไหวช้าหรื อเสื อม
คุณภาพพิจารณาจากอายุโดยประมาณของสินค้าแต่ละชนิด
สั ญญาเช่ า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงานหรื อสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจ
ในการประเมินเงือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพือพิจารณาว่าบริ ษทั ฯ ได้โอนหรื อรับโอนความเสี ยงและผลประโยชน์
ในสินทรัพย์ทเช่
ี าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
ค่ าเผือหนีสงสัยจะสู ญของลูกหนี
ในการประมาณค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญของลูกหนี ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที
คาดว่าจะเกิดขึนจากลูกหนีแต่ละราย โดยคํานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนีทีคงค้างและสภาวะเศรษฐกิจ
ทีเป็ นอยู่ในขณะนัน
มูลค่ ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงิน ทีบันทึกในงบแสดงฐานะการเงินทีไม่มีการซือขายในตลาด และ
ไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซือขายคล่อง ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงิน
ดังกล่าว โดยใช้เทคนิ คและแบบจําลองการประเมินมูลค่า ซึ งตัวแปรทีใช้ในแบบจําลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรทีมี
อยูใ่ นตลาด โดยคํานึงถึงความเสี ยงทางด้านเครดิต (ทังของธนาคารฯ และคู่สญ
ั ญา) สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการ
เปลียนแปลงของมูลค่าของเครื องมือทางการเงินในระยะยาว การเปลียนแปลงของสมมติฐานทีเกียวข้องกับตัวแปรทีใช้ในการ
คํานวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมทีแสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิ ดเผยลําดับชันของมูลค่ายุติธรรม
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื อมราคา
ในการคํานวณค่าเสื อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องทําการประมาณอายุการให้ประโยชน์ และ
มูลค่าคงเหลือเมือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการ
เปลียนแปลงเกิดขึน
นอกจากนีฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุน
จากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนตํากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์นนั ในการนีฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้อง
ใช้ดุลยพินิจทีเกียวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึงเกียวเนืองกับสิ นทรัพย์นนั
(ลงชือ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชือ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํานาจ
(นางสาวอรสา วิมลเฉลา)
(นางสาวณิ ชกลม วงศ์พิพฒั น์)

- 11 3. สรุ ปนโยบายการบัญชีทีสําคัญ (ต่อ)
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯจะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หกั ภาษีและขาดทุนทางภาษีทีไม่ได้ใช้
เมือมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า บริ ษทั ฯ จะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราว
และขาดทุนนัน ในการนีฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องประมาณการว่าบริ ษทั ฯ ควรรับรู ้จาํ นวนสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เป็ นจํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีทคาดว่
ี าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ ระยะยาวอืนของพนักงาน
หนีสิ นตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอืนของ
พนักงานประมาณขึนตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึงต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆในการประมาณการนัน เช่น อัตรา
คิดลด อัตราการขึนเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลียนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็ นต้น
4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดในมือ
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากประจํา
รวม

หน่วย : บาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
32,272.00
76,622.00
51,280.80
42,210.29
78,479,351.94
81,719,220.04
305,269.43
3,849,272.34
78,868,174.17
85,687,324.67

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน 2 แห่ ง รวมจํานวน 7.00 ล้านบาท
คําประกันโดยเงินฝากประจํา ตามหมายเหตุ 7

(ลงชือ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชือ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํานาจ
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- 12 5. ลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอืน
หน่วย : บาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
ลูกหนีการค้า
แยกตามอายุหนีทีค้างชําระได้ดงั นี
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระตังแต่ 1-90 วัน
เกินกําหนดชําระตังแต่ 91-180 วัน
เกินกําหนดชําระตังแต่ 181-365 วัน
เกินกําหนดชําระ 365 วัน
รวม
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนีการค้า - สุ ทธิ

62,459,215.18
26,716,135.36
2,213,077.68
261,722.00
582,819.23
92,232,969.45
(584,319.23)
91,648,650.22

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

854,004.14

284,860.00

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

3,236,530.12

1,564,850.61

รายได้คา้ งรับ

2,452,618.12

3,075,608.62

อืนๆ

1,937,850.59

1,665,852.00

8,481,002.97
100,129,653.19

6,591,171.23
90,202,657.96

ลูกหนีหมุนเวียนอืน ประกอบด้วย
เงินประกัน

ลูกหนีหมุนเวียนอืน-สุ ทธิ
รวมลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอืน-สุ ทธิ

หน่วย : บาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญมีการเปลียนแปลงระหว่างปี ดังนี
ยอดยกมา
ตังเพิม
ลดลง
ยอดยกไป

687,876.98
0.00
(103,557.75)
584,319.23

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

(ลงชือ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชือ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํานาจ
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- 13 6. สิ นค้าคงเหลือ
หน่วย : บาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าระหว่างทาง
หัก ค่าเผือจากการลดมูลค่าสิ นค้า
สุ ทธิ

2561

57,834,427.69

27,052,819.23

2,077,459.24

677,903.78

(3,494,159.64)
56,417,727.29

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

4,068,606.57

3,760,371.28

172,859.71

507,868.96

(747,306.64)
3,494,159.64

(199,633.67)
4,068,606.57

ค่าเผือการปรับลดมูลค่าสิ นค้ามีการเปลียนแปลงระหว่างปี ดังนี
ยอดยกมา
ตังเพิม
ลดลง
ยอดยกไป
7. เงินฝากธนาคารทีมีภาระผูกพัน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ฯ มีเงินฝากประจําประเภท 3 เดือนและ 12 เดือน จํานวน 8.80 ล้านบาท ได้นาํ ไปเป็ น
หลักทรัพย์คาประกั
ํ
นวงเงินสิ นเชือ ตามหมายเหตุ 4 และ 21.1
8. เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ตามวิธีส่วนได้เสี ย
สัดส่ วน
ชือบริ ษทั
บริ ษทั ยูทิลิตี บิสิเนส

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย

เงินลงทุน

2562

40%

151,777,152.73

144,974,631.08

138,188,000.00

138,188,000.00

151,777,152.73

144,974,631.08

138,188,000.00

138,188,000.00

อัลลายแอนซ์ จํากัด
รวม

2561

เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2562

2561
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- 14 8. เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม (ต่อ)
ในงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ฯ ได้บนั ทึกเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
จํานวน 151.78 ล้านบาท และจํานวน 144.97 ล้านบาท ตามลําดับ (คิดเป็ นร้อยละ 33.80 และ 34.46 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ)
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จํานวน 6.89 ล้านบาท และจํานวน 6.79
ล้านบาท ตามลําดับ (คิดเป็ นร้อยละ 23.75 และ 25.55 ของกําไรสําหรับปี ตามลําดับ) โดยถือตามข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ร่ วม
สําหรับปี ดังกล่าว ซึงได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีอนื
9. เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ร่ วม
หน่วย : บาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
ยกมา

12,618,974.45

0.00

0.00

23,621,929.47

(12,618,974.45)
0.00

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

เพิมขึน
ลดลง
ยกไป

2561

ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯ มีเงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ยูทิลิตี บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จํากัด ซึงเป็ นบริ ษทั ร่ วม คิดดอกเบียในอัตรา
ดอกเบียร้อยละ 6.5 ต่อปี โดยจ่ายชําระเป็ นรายเดือนและได้รับชําระครบแล้วในปี 2562
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- 15 10. อาคารและอุปกรณ์
อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี

หน่วย : บาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ

เครื องใช้สาํ นักงาน เครื องมือและอุปกรณ์ ตูค้ อนเทรนเนอร์
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2561
รายการทีเพิม
รายการทีจําหน่าย
รายการรับโอน(โอนออก)
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และวันที 1 มกราคม 2562
รายการทีเพิม
รายการทีจําหน่าย
รายการรับโอน(โอนออก)
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
หัก ค่าเสื อมราคาสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2561
รายการทีเพิม
รายการทีจําหน่าย
รายการรับโอน(โอนออก)
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และวันที 1 มกราคม 2562
รายการทีเพิม
รายการทีจําหน่าย
รายการรับโอน(โอนออก)
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

ยานพาหนะ

ทรัพย์สินอืนๆ

เครื องจักรระหว่างติดตัง

รวม

3,876,680.32
3,566,965.87
0.00
503,500.00
7,947,146.19
528,657.42
(981,473.28)
1,041,100.00
8,535,430.33

1,922,509.74
3,360,014.04
0.00
43,400.00
5,325,923.78
20,568.30
(85,432.07)
0.00
5,261,060.01

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

13,362,075.70
2,500.00
0.00
0.00
13,364,575.70
2,374,000.00
(2,560,000.00)
0.00
13,178,575.70

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

0.00
525,406.34
0.00
0.00
525,406.34
600,000.00
0.00
0.00
1,125,406.34

19,757,465.76
7,550,914.05
0.00
857,565.78
28,165,945.59
3,523,225.72
(3,626,905.35)
1,041,100.00
29,103,365.96

3,213,459.69
748,838.04
0.00
0.00
3,962,297.73
1,225,276.32
(976,322.15)
0.00
4,211,251.90

1,302,425.48
445,582.21
0.00
0.00
1,748,007.69
630,390.51
(76,824.21)
0.00
2,301,573.99

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

10,000,511.53
1,046,166.07
0.00
0.00
11,046,677.60
1,240,311.87
(2,481,732.15)
0.00
9,805,257.32

13,506.55
130,996.83
0.00
0.00
144,503.38
153,937.12
0.00
0.00
298,440.50

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

14,763,102.25
2,371,583.15
0.00
0.00
17,134,685.40
3,249,915.82
(3,534,878.51)
0.00
16,849,722.71

3,984,848.46
4,324,178.43

3,577,916.09
2,959,486.02

1.00
1.00

2,317,898.10
3,373,318.38

625,190.20
471,253.08

525,406.34
1,125,406.34

11,031,260.19
12,253,643.25

(ลงชือ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ
(นางสาวอรสา วิมลเฉลา)

(ลงชือ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํานาจ
(นางสาวณิชกลม วงศ์พิพฒั น์)

- 16 10. อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ดังนี
หน่วย : บาท

2,371,583.15
3,249,915.82

ปี 2561
ปี 2562

อาคารและอุปกรณ์ซึงได้หกั ค่าเสื อมราคาสะสมเต็มจํานวนแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ ราคาทุนของสิ นทรัพย์ดงั กล่าว ณ วันที
31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีจาํ นวน 9.86 ล้านบาท และจํานวน 12.87 ล้านบาท ตามลําดับ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 ยานพาหนะมีมูลค่าสุ ทธิ จํานวน 0.31 ล้านบาท มีภาระผูกพันในการจ่ายชําระหนี สิ นตามสัญญา
เช่าการเงิน ตามหมายเหตุ 14
11. สิ นทรัพย์บนพืนทีเช่าระยะยาว
หน่วย : บาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
มูลค่าทรัพย์สินตามบัญชีตน้ งวด

41,907,614.01

43,502,294.81

ซื อเพิม

1,210,192.00

1,996,205.93

รายการรับโอน(โอนออก)
หัก ตัดจําหน่าย

(1,041,100.00)

(857,565.78)

(3,305,130.14)

(2,733,320.95)

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชีปลายงวด

38,771,575.87

41,907,614.01

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ดังนี

หน่วย : บาท

ปี 2561

2,733,320.95

ปี 2562

3,305,130.14

สิ นทรัพย์บนพืนทีเช่าระยะยาวเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ ได้แก่ อาคารโชว์รูมและสํานักงานทีสร้างบนทีดินทีอยูภ่ ายใต้สัญญาเช่า
ดําเนินงานระยะยาว โดยสัญญาเช่าดังกล่าวมีระยะเวลา 20 ปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2578 ณ วันสิ นสุดสัญญาเช่า สํานักงานและ
สิ งปลูกสร้างบนพืนทีเช่าจะตกเป็ นของผูใ้ ห้เช่า โดยไม่คิดค่าตอบแทน ตามหมายเหตุ 19.5.1
(ลงชือ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชือ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํานาจ
(นางสาวอรสา วิมลเฉลา)

(นางสาวณิ ชกลม วงศ์พิพฒั น์)

- 17 12. สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การเพิมขึนและลดลงของสิ นทรัพย์และหนีสิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีดงั นี

หน่วย : บาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที

บันทึกเป็ น

ณ วันที

บันทึกเป็ น

ณ วันที

31 ธันวาคม 2560 (ค่าใช้จ่าย)รายได้ 31 ธันวาคม 2561

(ค่าใช้จ่าย)รายได้

31 ธันวาคม 2562

ในกําไรหรื อขาดทุน

ในกําไรหรื อขาดทุน

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนีสิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์บนพืนทีเช่าระยะยาว
รวม

1,448,746.20

395,884.32

1,844,630.52

107,819.08

1,952,449.60

(122,215.59)
1,326,530.61

56,937.81
452,822.13

(65,277.78)
1,779,352.74

180,072.14
287,891.22

114,794.36
2,067,243.96

(ลงชือ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชือ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํานาจ
(นางสาวอรสา วิมลเฉลา)

(นางสาวณิ ชกลม วงศ์พิพฒั น์)

- 18 13. เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีหมุนเวียนอืน
หน่วย : บาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2561

เจ้าหนีการค้า
เจ้าหนีการค้า

69,939,371.54

57,864,250.95

271,477.00

134,672.99

70,210,848.54

57,998,923.94

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

22,808,380.01

13,889,339.93

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย

2,473,601.53

3,164,115.32

เงินมัดจํา

3,339,124.83

20,617,171.53

อืนๆ

1,946,831.25

4,950,832.01

30,567,937.62
100,778,786.16

42,621,458.79
100,620,382.73

เช็คจ่ายล่วงหน้า
รวมเจ้าหนี การค้า
เจ้าหนีหมุนเวียนอืน ประกอบด้วย

รวมเจ้าหนี หมุนเวียนอืน
รวมเจ้าหนี การค้าและเจ้าหนีหมุนเวียนอืน
14. หนีสิ นตามสัญญาเช่าการเงิน
14.1 รายละเอียดเกียวกับสิ นทรัพย์ทีเช่าตามสัญญาเช่าการเงิน มีดงั นี

หน่วย : บาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2561

ยานพาหนะ

2,374,000.00

0.00

หัก ค่าเสื อมราคาสะสม

(2,068,056.15)

0.00

ราคาตามบัญชี - สุทธิ

305,943.85

0.00

(ลงชือ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชือ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํานาจ
(นางสาวอรสา วิมลเฉลา)
(นางสาวณิ ชกลม วงศ์พิพฒั น์)

- 19 14. หนีสิ นตามสัญญาเช่าการเงิน (ต่อ)
14.2 จํานวนเงินขันตําทีต้องจ่ายสําหรับสัญญาเช่าการเงินข้างต้นมีดงั นี
หน่วย : บาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
ภายใน 1 ปี

475,644.00

0.00

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

1,131,895.92

0.00

รวม

1,607,539.92

0.00

หัก ดอกเบียจ่ายในอนาคตของสัญญาเช่าการเงิน

(88,041.88)

0.00

มูลค่าปั จจุบนั ของหนีสิ นภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

1,519,498.04

0.00

14.3 หนีสิ นตามสัญญาเช่าการเงินไม่รวมดอกเบียจ่ายในอนาคต มีดงั นี
หน่วย : บาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2561

หนีสิ นตามสัญญาเช่าการเงิน

1,519,498.04

0.00

หัก ส่ วนของหนี สิ นตามสัญญาเช่าการเงินทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
หนีสิ นตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ

(432,095.15)
1,087,402.89

0.00
0.00

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ฯ มีสัญญาเช่าการเงินสําหรับยานพาหนะมีกาํ หนดชําระเป็ นรายเดือน ครบชําระวันที
17 เมษายน 2566
15. ประมาณการหนีสิ นไม่หมุนเวียนสําหรับประโยชน์พนักงาน
บริ ษทั ฯ จ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลังออกจากงานและบําเหน็จ ตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติคมุ้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ในการให้ผลประโยชน์เมือเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอืนแก่พนักงานตามสิ ทธิและอายุงาน
15.1 การเปลียนแปลงในมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

(ลงชือ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชือ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํานาจ
(นางสาวอรสา วิมลเฉลา)

(นางสาวณิ ชกลม วงศ์พิพฒั น์)

- 20 15. ประมาณการหนีสิ นไม่หมุนเวียนสําหรับประโยชน์พนักงาน (ต่อ)
หน่วย : บาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันต้นปี

8,868,754.00

7,243,731.00

ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั

1,611,290.00

1,461,311.00

208,730.00

163,712.00

ปรับปรุ งผลประโยชน์พนักงาน 400 วัน

2,597,364.00

0.00

จ่ายผลประโยชน์พนักงานลาออก

(3,523,890.00)

0.00

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันสิ นปี

9,762,248.00

8,868,754.00

ต้นทุนดอกเบีย

15.2 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานทีรับรู ้ในรายการต่อไปนี ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2562
และ 2561 ดังนี

หน่วย : บาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

รับรู้ในกําไรขาดทุน
ค่าใช้จ่ายในการขาย

2,447,271.94

819,018.00

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวม

1,970,112.06
4,417,384.00

806,005.00
1,625,023.00

ตามทีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 3.10 บริ ษทั ฯ ได้มีการบันทึกผลกระทบตามพระราชบัญญัติคมุ ้ ครองแรงงานฉบับใหม่
แล้วเป็ นจํานวนเงิน 2.60 ล้านบาท
15.3 ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันทีรายงาน (แสดงโดยวิธีถวั เฉลียถ่วงนําหนัก)
หน่วย : บาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

อัตราคิดลด(ร้อยละ)
การเพิมขึนของเงินเดือนในอนาคต(ร้อยละ)

ส่ วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
2.26
2.26
7.00
7.00

(ลงชือ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชือ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํานาจ
(นางสาวอรสา วิมลเฉลา)

(นางสาวณิ ชกลม วงศ์พิพฒั น์)

- 21 15. ประมาณการหนีสิ นไม่หมุนเวียนสําหรับประโยชน์พนักงาน (ต่อ)
ข้อสมมติเกียวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติทีเผยแพร่ ทวไปและจากอั
ั
ตราตารางมรณะไทยปี 2560
("TMO 2017")
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การเปลียนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานทีเกียวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยทีอาจเป็ น
ไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันทีรายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอืนๆ คงที จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์
ทีกําหนดไว้เป็ นจํานวนเงินดังต่อไปนี
หน่วย : บาท
เพิมขึน
ลดลง
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
อัตราคิดลด (เปลียนแปลงร้อยละ 1)
(834,870.00)
931,621.00
การเพิมขึนของเงินเดือนในอนาคต (เปลียนแปลงร้อยละ 1)
1,228,911.00
(1,110,541.00)
อัตราหมุนเวียนของพนักงาน (เปลียนแปลงร้อยละ 1)
(875,481.00)
476,293.00
อัตรามรณะ (1 ปี )
34,293.00
(34,187.00)
16. สํารองตามกฎหมาย
เพือให้เป็ นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯ ต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี
ส่วนหนึงไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิประจําปี หักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี
จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปันผลได้

(ลงชือ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชือ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํานาจ
(นางสาวอรสา วิมลเฉลา)

(นางสาวณิ ชกลม วงศ์พิพฒั น์)

- 22 17. ภาษีเงินได้
บริ ษทั ฯ คํานวณภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20 จากกําไร(ขาดทุน)ก่อนหักภาษีเงินได้สาํ หรับปี บวกกลับด้วยสํารองค่าใช้จ่าย
และรายการอืนๆ ทีไม่อนุญาตให้ถือเป็ นรายจ่ายในการคํานวณภาษีเงินได้ (ถ้ามี)
17.1 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุ ปได้ดงั นี
หน่วย : บาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
7,182,702.22
5,430,987.23
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิด
ผลแตกต่างชัวคราว และการกลับ
รายการผลแตกต่างชัวคราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

(287,891.22)
6,894,811.00

(452,822.13)
4,978,165.10

17.2 กระทบยอดเพือหาอัตราภาษีทีแท้จริ ง
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี
หน่วย : บาท
งบการเงินทีแสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
2562
2561
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อัตราภาษีเงินได้ทีแท้จริ ง

42,344,458.45
20%
8,468,891.69

31,537,041.61
20%
6,307,408.32

(213,576.36)

28,082.99

(1,360,504.33)
6,894,811.00

(1,357,326.21)
4,978,165.10

16%

16%

(ลงชือ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชือ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํานาจ
(นางสาวอรสา วิมลเฉลา)

(นางสาวณิ ชกลม วงศ์พิพฒั น์)

- 23 17. ภาษีเงินได้ (ต่อ)
หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล

35,541,936.80

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

20%

24,750,410.53
20%

จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้

7,108,387.36

4,950,082.11

ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(213,576.36)
6,894,811.00

28,082.99
4,978,165.10

อัตราภาษีเงินได้ทีแท้จริ ง

19%

20%

18. เงินปั นผลจ่าย
18.1 เมือวันที 24 เมษายน 2562 ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 1/2562 ได้มีมติอนุมตั ิจา่ ยเงินปันผล จํานวน 240 ล้านหุ น้ ในอัตรา
หุน้ ละ 0.04 บาท จากผลการดําเนินงานของปี 2561 เป็ นเงินจํานวน 9.60 ล้านบาท ซึ งได้มีการจ่ายเงินปั นผลในวันที 4 พฤษภาคม 2562
18.2 เมือวันที 24 เมษายน 2561 ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 1/2561 ได้มีมติอนุมตั ิจา่ ยเงินปันผล จํานวน 240 ล้านหุ น้ ในอัตรา
หุน้ ละ 0.06 บาท จากผลการดําเนินงานของปี 2560 เป็ นเงินจํานวน 14.40 ล้านบาท ซึ งได้มีการจ่ายเงินปั นผลในวันที 4 พฤษภาคม 2561
19. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการทีเกียวข้องกัน
19.1 ในระหว่างปี บริ ษทั ฯ มีรายการธุรกิจทีสําคัญกับบุคคลและกิจการทีเกียวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงือนไข
ทางการค้าและตามเกณฑ์ทีตกลงร่ วมกันระหว่างบริ ษทั ฯ บุคคลและกิจการทีเกียวข้องกันเหล่านัน ซึ งเป็ นไปตามปกติธุรกิจ
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั ฯ กับบุคคลและกิจการทีเกียวข้องกันสรุ ปได้ดงั นี
รายชือบุคคลและกิจการทีเกียวข้องกัน

ลักษณะ

ลักษณะธุรกิจ/รายการ

ความสัมพันธ์

นโยบาย
กําหนดราคา

บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ยูทิลิตี บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จํากัด

บริ ษทั ร่ วม

เงินให้กยู้ มื

อัตราดอกเบีย
ร้อยละ 6.5 ต่อปี

ขายสิ นค้า

ต้นทุนบวกกําไร
10-30%

(ลงชือ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชือ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํานาจ
(นางสาวอรสา วิมลเฉลา)
(นางสาวณิ ชกลม วงศ์พิพฒั น์)

- 24 19. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการทีเกียวข้องกัน (ต่อ)
รายชือบุคคลและกิจการทีเกียวข้องกัน

ลักษณะ

ลักษณะธุรกิจ/รายการ

ความสัมพันธ์
บุคคลทีเกียวข้องกัน
นายเกริ ก ลีเกษม

บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
บริ ษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จํากัด

กําหนดราคา

ผูถ้ ือหุน้

ค่าเช่าทีดิน

ราคาตลาด
(ประเมินโดย
ผูป้ ระเมินอิสระ)

ผูถ้ ือหุน้ และ
กรรมการร่ วมกัน

ค่าเช่าและค่าบริ การ

ราคาตามทีตกลงกัน
ตามสัญญา
ต้นทุนบวกกําไร
10-30%
ราคาตลาด

ขายสิ นค้า
ห้างหุ น้ ส่วนจํากัด อัครวินท์ วิศวกรรม

นโยบาย

ผูถ้ ือหุน้ และ
กรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) ผูถ้ ือหุน้ และ
กรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั วิมลเฉลา จํากัด
ผูถ้ ือหุน้ และ
กรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั พีพีเอ็มเอ็นจิเนียริ ง จํากัด
ผูถ้ ือหุน้ และ
กรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั สยามราชทราเวิล จํากัด
ผูถ้ ือหุน้ และ
กรรมการร่ วมกัน

ค่าซ่อมแซม
ขายสิ นค้า
ค่าบริ การ
ขายสิ นค้า
ค่าใช้จ่าย

ตามอัตราทีขายให้
กับลูกค้ารายอืน
ราคาตามทีตกลงกัน
ต้นทุนบวกกําไร
10-30%
ราคาตามทีตกลงกัน

(ลงชือ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชือ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํานาจ
(นางสาวอรสา วิมลเฉลา)
(นางสาวณิ ชกลม วงศ์พิพฒั น์)

- 25 19. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการทีเกียวข้องกัน (ต่อ)
19.2 รายการบัญชีทีเป็ นสาระสําคัญระหว่างบริ ษทั กับกิจการทีเกียวข้องกัน ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
19.2.1 ลูกหนีการค้า
บริ ษทั ยูทิลิตี บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จํากัด
ห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด อัครวินท์ วิศวกรรม

17,120.00

8,346.00

1,926.00

0.00

0.00

12,618,974.45

180,928.44

0.00

29,296.12

23,785.04

668,517.60

541,888.20

0.00

3,054.01

19.2.2 เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ยูทิลิตี บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จํากัด
19.2.3 เจ้าหนีการค้า
ห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด อัครวินท์ วิศวกรรม
19.2.4 เจ้าหนีหมุนเวียนอืน
บริ ษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จํากัด
นายเกริ ก ลีเกษม
บริ ษทั พีพเี อ็มเอ็นจิเนียริ ง จํากัด

19.3 รายได้และค่าใช้จ่ายกับกิจการและบุคคลทีเกียวข้องกันทีมีสาระสําคัญรวมอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับปี สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2562 และ 2561
หน่วย : บาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2561

241,900.00

3,546,100.00

31,100.00

4,914.00

1,800.00

0.00

999,092.00

0.00

19.3.1 ขายสิ นค้า
บริ ษทั ยูทิลิตี บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จํากัด
บริ ษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จํากัด
ห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด อัครวินท์ วิศวกรรม
19.3.2 ซื อสิ นค้า
ห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด อัครวินท์ วิศวกรรม

(ลงชือ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชือ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํานาจ
(นางสาวอรสา วิมลเฉลา)

(นางสาวณิ ชกลม วงศ์พิพฒั น์)

- 26 19. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการทีเกียวข้องกัน (ต่อ)
หน่วย : บาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2561

383,882.07

795,646.54

บริ ษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จํากัด

164,141.28

132,372.00

นายเกริ ก ลีเกษม

720,629.40

720,629.40

3,600.00

4,098.18

18,915.53

3,779.01

19.3.3 ดอกเบียรับ
บริ ษทั ยูทิลิตี บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จํากัด
19.3.4 ค่าเช่าและบริ การ

19.3.5 ค่าใช้จ่ายอืนๆ
บริ ษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั พีพเี อ็มเอ็นจิเนียริ ง จํากัด

19.4 ค่าตอบแทนทีจ่ายให้แก่ผบู้ ริ หารสําคัญ สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี
หน่วย : บาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2561

ผลประโยชน์ระยะสัน

19,728,373.57

23,924,288.54

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

800,785.00
20,529,158.57

894,595.00
24,818,883.54

19.5 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันทีจะต้องจ่ายตามสัญญาเช่า ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ดังต่อไปนี
หน่วย : บาท

1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
เกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
5 ปี ขึนไป
รวม

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
164,141.28
52,111.80
1,337,023.68
1,188,000.00
1,372,140.00
1,306,800.00
9,941,688.00
10,660,428.00
12,814,992.96
13,207,339.80

(ลงชือ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชือ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํานาจ
(นางสาวอรสา วิมลเฉลา)

(นางสาวณิ ชกลม วงศ์พิพฒั น์)

- 27 19. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการทีเกียวข้องกัน (ต่อ)
19.5.1 ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันทีต้องจ่ายในอนาคตสําหรับสัญญาเช่า ทีดินกับบุคคล
ทีเกียวข้องกัน 1 ราย (ตามหมายเหตุ 11) สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2578 เป็ นจํานวน 12.49 ล้านบาท และจํานวน
13.15 ล้านบาท ตามลําดับ
19.5.2 ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันทีต้องจ่ายในอนาคตสําหรับสัญญาเช่า อาคารสํานักงาน
ขายกับกิจการทีเกียวข้องกันแห่งหนึง สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 เป็ นจํานวน 0.33 ล้านบาท
20. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่ายทีสําคัญสําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี

หน่วย : บาท

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
การเปลียนแปลงในสิ นค้า

(32,181,163.92)

1,182,600.16

ยอดซื อ

376,682,582.69

295,019,161.90

ค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงาน

60,722,125.16

56,740,920.49

ค่าเสื อมราคา/ค่าตัดจําหน่าย

6,555,045.96

5,104,904.10

ค่านายหน้า

8,256,271.42

7,457,690.15

21. ภาระผูกพัน
21.1 ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ฯ มีวงเงิน LC, TR, ตัวสัญญาใช้เงิน และ Forward contract จากธนาคารพาณิ ชย์
2 แห่ง จํานวน 72.79 ล้านบาท คําประกันโดยเงินฝากธนาคาร ตามหมายเหตุ 7
21.2 ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ฯ มีภาระหนีสิ นทีอาจเกิดขึนจากการให้ธนาคารพาณิ ชย์ 2 แห่ง ออกหนังสื อคํา
ประกัน ในการขายสิ นค้ากับลูกค้า เป็ นจํานวนเงิน 16.13 ล้านบาท และจํานวน 24.46 ล้านบาท ตามลําดับ
21.3 ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันและหนีสิ นทีอาจเกิดขึนจากการรับเงินมัดจําค่าสิ นค้าจากลูกค้า
โดยมีมูลค่าตามใบสังซื อรวม 18.81 ล้านบาท และจํานวน 55.72 ล้านบาท ตามลําดับ บริ ษทั ฯ ได้รับเงินมัดจําแล้วจํานวน 2.24 ล้าน
บาท และจํานวน 19.35 ล้านบาท ตามลําดับ
21.4 ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั มีภาระผูกพันทีต้องจ่ายในอนาคตสําหรับสัญญาค่ารักษาความปลอดภัย สิ นสุด
วันที 30 เมษายน 2563 เป็ นจํานวนเงิน 0.22 ล้านบาท

(ลงชือ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชือ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํานาจ
(นางสาวอรสา วิมลเฉลา)

(นางสาวณิ ชกลม วงศ์พิพฒั น์)

- 28 22. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน
หน่วย : บาท
กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี
ระบบปั ม
2562

2561

กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการ
กระบวนการผลิตและระบบท่อ
2562

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
กลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม

2561

2562

2561

กลุ่มผลิตภัณฑ์บริ การ
2562

2561

รวม
2562

2561

รายได้จากการขายและการให้บริ การ

163,509,415.76

127,503,000.62

142,566,748.94

106,440,856.72

113,426,830.40

126,835,114.13

55,444,675.36

44,624,173.32

474,947,670.46

405,403,144.79

ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริ การ
กําไรขันต้น

(124,552,760.56)
38,956,655.20

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

(92,861,870.03)
49,704,878.91

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

(87,397,654.53)
26,029,175.87

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

(39,689,133.65)
15,755,541.71

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

(344,501,418.77)
130,446,251.69

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

5,195,436.14

6,233,486.17

ค่าใช้จ่ายในการขาย

(54,802,943.51)

(47,954,820.53)

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

(45,263,065.48)

(42,716,911.51)

(33,742.04)

(12,726.33 )

6,802,521.65

6,786,631.08

กําไรจากการดําเนินงาน

42,344,458.45

31,537,041.61

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสุทธิสาํ หรับปี

(6,894,811.00)
35,449,647.45

(4,978,165.10)
26,558,876.51

รายได้อืน

ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

(ลงชือ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชือ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํานาจ
(นางสาวอรสา วิมลเฉลา)

(นางสาวณิ ชกลม วงศ์พิพฒั น์)

- 29 22. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน (ต่อ)
หน่วย : บาท
กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี
ระบบปัม

กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการ
กระบวนการผลิตและระบบท่อ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม

กลุ่มผลิตภัณฑ์บริ การ
2562

2561

รวม

2562

2561

2562

2561

2562

2561

2562

2561

รายได้จากการขายและการให้บริ การ

163,509,415.76

127,503,000.62

142,566,748.94

106,440,856.72

113,426,830.40

126,835,114.13

55,444,675.36

44,624,173.32

474,947,670.46

ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริ การ
กําไรขันต้น

(124,552,760.56)
38,956,655.20

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

(92,861,870.03)
49,704,878.91

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

(87,397,654.53) (100,095,577.89)
26,029,175.87
26,739,536.24

(39,689,133.65)
15,755,541.71

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

(344,501,418.77) (296,201,762.06)
130,446,251.69 109,201,382.73

405,403,144.79

รายได้อืน
ค่าใช้จ่ายในการขาย

5,195,436.14

6,233,486.17

(54,802,943.51)

(47,954,820.53)

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

(45,263,065.48)

(42,716,911.51)

(33,742.04)

(12,726.33)

35,541,936.80

24,750,410.53

(6,894,811.00)
28,647,125.80

(4,978,165.10)
19,772,245.43

ต้นทุนทางการเงิน
กําไรจากการดําเนิ นงาน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสุ ทธิ สาํ หรับปี

(ลงชือ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชือ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํานาจ
(นางสาวอรสา วิมลเฉลา)

(นางสาวณิ ชกลม วงศ์พพิ ฒั น์)

- 30 23. กองทุนสํารองเลียงชีพ
บริ ษทั ฯ ได้จดั ตังกองทุนสํารองเลียงชีพพนักงาน สําหรับพนักงานทุกคนตามระเบียบกองทุน พนักงานจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน
ในอัตราร้อยละ 2, 4, 5, 6, 8 หรื อ 10 ของเงินเดือนแต่ละเดือน และบริ ษทั ฯ จ่ายเงินสมทบในอัตราเดียวกับทีพนักงานจ่ายเข้ากองทุน
บริ ษทั ฯ ได้แต่งตังผูจ้ ดั การกองทุนเพือบริ หารกองทุนให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของกฎกระทรวง ฉบับที 2 (พ.ศ. 2532) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลียงชีพ พ.ศ. 2530
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสํารองเลียงชีพ ดังนี

เงินสมทบเข้ากองทุนสํารองเลียงชีพ

หน่วย : บาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
2,262,508.93
2,216,442.00

24. การเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับเครื องมือทางการเงิน
24.1 นโยบายการบัญชี
รายละเอียดของนโยบายการบัญชีทีสําคัญ วิธีการทีใช้ซึงรวมถึงเกณฑ์ในการรับรู้การวัดมูลค่าและค่าใช้จ่ายทีเกียวกับสิ นทรัพย์
และหนีสิ นทางการเงินแต่ละประเภทได้เปิ ดเผยไว้แล้วในหมายเหตุขอ้ 3
24.2 ความเสี ยงด้านสิ นเชือ
ความเสี ยงดังกล่าวเกิดจากการทีลูกค้าไม่สามารถหรื อไม่ประสงค์ปฏิบตั ิตามข้อตกลงทีให้ไว้กบั บริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ ไม่มีความเสี ยง
ทีเป็ นสาระสําคัญเกียวกับสิ นเชือ บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการพิจารณาสิ นเชือเป็ นรายๆ และป้องกันความเสี ยง โดยการแบ่งแยกหน้าที
ฝ่ ายขายฝ่ ายรับชําระ ฝ่ ายบริ การหลังการขาย และมูลค่าสิ นเชือของสัญญาแต่ละรายมีมูลค่าไม่สูง
24.3 ความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียน
บริ ษทั ฯ มีความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ อันเนืองมาจากการซื อและขายสิ นค้าทีเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ
บริ ษทั ฯ วงเงินซื อขายอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพือใช้เป็ นเครื องมือในการป้องกันความเสี ยง ตามทีเปิ ดเผยไว้ใน
หมายเหตุ 21.1

(ลงชือ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชือ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํานาจ
(นางสาวอรสา วิมลเฉลา)
(นางสาวณิ ชกลม วงศ์พิพฒั น์)

- 31 24. การเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับเครื องมือทางการเงิน (ต่อ)
24.4 บริ ษทั ฯ มียอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนีสิ นทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ ดังต่อไปนี
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2561

สกุลเงินตรา

แปลงค่า

สกุลเงินตรา

แปลงค่า

ต่างประเทศ

เป็ นเงินบาท

ต่างประเทศ

เป็ นเงินบาท

สิ นทรัพย์
รายได้คา้ งรับ
ดอลล่าร์สหรัฐอเมริ กา

50,875.10

1,520,427.80

34,685.00

1,116,593.39

2,896,942.00

785,838.97
2,306,266.77

65,000.00

18,729.88
1,135,323.27

38,680,001.00

10,815,044.32

13,765,245.00

4,087,768.45

ดอลล่าร์สหรัฐอเมริ กา

52,438.48

1,590,527.27

96,032.96

3,132,095.78

ยูโร

49,469.74

1,686,156.30
14,091,727.89

28,586.83

1,071,674.52
8,291,538.75

เยน
หนีสิ น
เจ้าหนีการค้าต่างประเทศ
เยน

25. ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการนีเป็ นผลประโยชน์ทีจ่ายให้กบั กรรมการของบริ ษทั ฯ ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด
โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ทีเกียวข้องทีจ่ายให้กบั กรรมการในฐานะผูบ้ ริ หาร
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ จํานวน 1.30 ล้านบาท และจํานวน 1.48
ล้านบาท ตามลําดับ
26. ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารนีเป็ นค่าใช้จ่ายเกียวกับเงินเดือน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อืนให้แก่กรรมการเฉพาะในฐานะผูบ้ ริ หาร
และให้แก่ผบู ้ ริ หารตามนิยามในประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อันได้แก่ ผูจ้ ดั การหรื อ
ผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริ หารสี รายแรกต่อจากผูจ้ ดั การลงนามและผูซ้ ึ งดํารงตําแหน่งเทียบเท่าระดับบริ หารรายทีสี ทุกราย

และให้

หมายความรวมถึงผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชีหรื อการเงินทีเป็ นระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึนไปหรื อเทียบเท่า
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร จํานวน 20.53 ล้านบาท และจํานวน 24.82
ล้านบาท ตามลําดับ
(ลงชือ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชือ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํานาจ
(นางสาวอรสา วิมลเฉลา)
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- 32 27. การบริ หารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ ในการบริ หารทางการเงิน คือ การดํารงไว้ซึงความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนืองและดํารงไว้
ซึ งโครงสร้างทุนทีเหมาะสม
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยแสดงอัตราส่ วนหนีสิ นต่อทุนเท่ากับ 0.33 : 1 (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ : 0.35 : 1)
28. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ในวันที 25 กุมภาพันธ์ 2563 ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอทีประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผล
สําหรับปี 2562 ในอัตราหุน้ ละ 0.05 บาท รวมเป็ นเงินจํานวน 12.00 ล้านบาท ทังนีการอนุมตั ิดงั กล่าวขึนอยูก่ บั ทีประชุมผูถ้ ือหุน้
ในวันที 24 เมษายน 2563
29. การอนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงินนี ได้รับการอนุมตั ิให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เมือวันที 25 กุมภาพันธ์ 2563

(ลงชือ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชือ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํานาจ
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