รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ

กรรมการและผู้ถือหุ้น บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และ งบ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย สาหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562 งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และงบกระแสเงิ นสดที่ แสดงเงิ นลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย สาหรับงวด 3 เดื อน สิ้ นสุ ดวัน
เดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ ของบริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน) และได้ สอบทานข้อมูล
ทางการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน ซึ่งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ในการจัดทาและนาเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทาง
การเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการ
สอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เรื่ อง การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่าง
กาล โดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากร ซึ่ งส่ วน
ใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้มีขอบเขต
จากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทาให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่ อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนัยสาคัญ
ทั้งหมด ซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่แสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ที่สอบทาน
ข้ อสรุป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสาคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด

(นางสาวสุภาภรณ์ มัง่ จิตร)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8125
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
สําหรับงวด 3 เดือน สิ นสุดวันที 31 มีนาคม 2562
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 มีนาคม 2562
หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

สิ นทรัพย์

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/ (ตรวจสอบแล้ว)
หมายเหตุ สอบทานแล้ว)
สอบทานแล้ว)

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

4
5
6

96,116,867.58
67,083,642.77
29,297,341.40
192,497,851.75

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

96,116,867.58
67,083,642.77
29,297,341.40
192,497,851.75

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
149,013,659.81
8,964,307.97
10,358,799.80
41,171,123.42
1,890,750.50
12,650.00
220,211,291.50
412,709,143.25

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
8,964,307.97
10,358,799.80
41,171,123.42
1,890,750.50
12,650.00
209,385,631.69
401,883,483.44

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 นส่วนหนึงของงบการเงินนี

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

(ลงชือ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ
(นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช)

-2บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที 31 มีนาคม 2562
หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี สิ นและส่วนของผูถ้ ือหุน้

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/ (ตรวจสอบแล้ว)
หมายเหตุ สอบทานแล้ว)
สอบทานแล้ว)

หนี สิ นหมุนเวียน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีหมุนเวียนอืน
13
รวมหนีสิ นหมุนเวียน
หนี สิ นไม่หมุนเวียน
ประมาณการหนีสิ นไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 14
รวมหนีสิ นไม่หมุนเวียน
รวมหนีสิ น
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 240,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท
ทุนทีออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 240,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สํารองตามกฎหมาย
15
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้

รวมหนีสิ นและส่วนของผูถ้ ือหุน้

82,558,088.35
82,558,088.35

100,620,382.73
100,620,382.73

82,558,088.35
82,558,088.35

100,620,382.73
100,620,382.73

9,291,122.00
9,291,122.00
91,849,210.35

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

9,291,122.00
9,291,122.00
91,849,210.35

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

6,091,046.55
73,764,721.27
320,859,932.90
412,709,143.25

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

6,091,046.55
62,939,061.46
310,034,273.09
401,883,483.44

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

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

(ลงชือ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ
(นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช)

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สําหรับงวด 3 เดือน สิ นสุดวันที 31 มีนาคม 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

หมายเหตุ
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริ การ
กําไรขันต้น
รายได้อืน
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับงวด
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอืน
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
กําไรต่อหุน้
กําไรต่อหุน้ ขันพืนฐาน
จํานวนหุ น้ สามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนัก

16

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงิน
ทีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
2562
119,120,004.70
(91,841,648.77)
27,278,355.93
919,231.46
(11,507,614.39)
(9,603,323.10)
0.00
4,039,028.73
11,125,678.63
(1,451,790.54)
9,673,888.09
0.00
9,673,888.09

2562
119,120,004.70
(91,841,648.77)
27,278,355.93
919,231.46
(11,507,614.39)
(9,603,323.10)
0.00
0.00
7,086,649.90
(1,451,790.54)
5,634,859.36
0.00
5,634,859.36

2561
97,033,544.56
(72,199,861.29)
24,833,683.27
1,705,453.43
(11,540,157.25)
(11,940,977.62)
(3,866.83)
0.00
3,054,135.00
(676,273.11)
2,377,861.89
0.00
2,377,861.89

0.04

0.02

0.01

240,000,000

240,000,000

240,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

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

(ลงชือ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ
(นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช)

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
สําหรับงวด 3 เดือน สิ นสุดวันที 31 มีนาคม 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)
หน่วย : บาท
ทุนทีออก
และชําระแล้ว

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562
การเปลียนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
รวมการเปลียนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2562

120,000,000.00

0.00
120,000,000.00

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

0.00
121,004,165.08

รวมส่วนของผูถ้ ือหุ น้

6,091,046.55

64,090,833.18

311,186,044.81

0.00
6,091,046.55

9,673,888.09
9,673,888.09
73,764,721.27

9,673,888.09
9,673,888.09
320,859,932.90

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

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

(ลงชือ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ
(นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช)

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
สําหรับงวด 3 เดือน สิ นสุดวันที 31 มีนาคม 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)
หน่วย : บาท
ทุนทีออก
และชําระแล้ว

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562
การเปลียนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
รวมการเปลียนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2561
การเปลียนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
รวมการเปลียนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม
ส่ วนเกินมูลค่า
รวมส่วนของผูถ้ ือหุ น้
หุน้ สามัญ
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
สํารองตามกฎหมาย

120,000,000.00 121,004,165.08

6,091,046.55

57,304,202.10

304,399,413.73

0.00
0.00
120,000,000.00 121,004,165.08

0.00
6,091,046.55

5,634,859.36
5,634,859.36
62,939,061.46

5,634,859.36
5,634,859.36
310,034,273.09

120,000,000.00 121,004,165.08

5,102,434.28

52,909,156.94

299,015,756.30

0.00
5,102,434.28

2,377,861.89
2,377,861.89
55,287,018.83

2,377,861.89
2,377,861.89
301,393,618.19

0.00
0.00
120,000,000.00 121,004,165.08

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

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

(ลงชือ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ
(นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช)

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวด 3 เดือน สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกําไร(ขาดทุน)เป็ นเงินสดรับ(จ่าย)สุ ทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
ผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเสื อมราคา
สิ นทรัพย์บนพืนทีเช่าระยะยาวตัดจําหน่าย
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่ายทรัพย์สิน
(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนทียังไม่เกิดขึน
ขาดทุนจากสิ นค้าล้าสมัย
หนีสงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
ค่าใช้จ่ายอืน
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนีสิ นจากการดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน(เพิมขึน)ลดลง
ลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอืน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
หนิสิ นดําเนินงานเพิมขึน(ลดลง)
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีหมุนเวียนอืน
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดําเนินงาน
เงินสดจ่ายดอกเบีย
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
เงินสดสุ ทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงิน
ทีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
2562

2562

2561

11,125,678.63

7,086,649.90

3,054,135.00

422,368.00
722,944.95
736,490.59
9,086.09
47,545.81
122,490.74
(13,557.75)
0.00
(4,039,028.73)
0.00

422,368.00
722,944.95
736,490.59
9,086.09
47,545.81
122,490.74
(13,557.75)
0.00
0.00
0.00

406,253.00
449,309.29
539,954.72
0.00
(88,273.24)
219,746.40
110,112.96
88,840.05
0.00
3,866.83

9,134,018.33

9,134,018.33

4,783,945.01

23,110,755.14
(5,757,715.70)
(1,400.00)

23,110,755.14
(5,757,715.70)
(1,400.00)

(864,152.72)
(1,024,484.97)
0.00

(19,054,589.33) (19,054,589.33) (10,846,755.91)
7,431,068.44
7,431,068.44 (7,951,448.59)
0.00
0.00
(3,866.83)
(596,621.36)
(596,621.36)
(421,849.97)
6,834,447.08
6,834,447.08 (8,377,165.39)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

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

(ลงชือ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ
(นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช)

-2บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวด 3 เดือน สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

งบการเงิน
ทีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
2562

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2561

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

0.00
3,654,666.48
(64,243.55)
0.00
4,672.90
3,595,095.83

0.00 147,000,000.00
3,654,666.48
0.00
(64,243.55) (3,971,904.31)
0.00 (1,257,588.33)
4,672.90
0.00
3,595,095.83 141,770,507.36

0.00
0.00
10,429,542.91

0.00
(88,743.17)
0.00
(88,743.17)
10,429,542.91 133,304,598.80

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด

85,687,324.67
96,116,867.58

85,687,324.67 95,889,431.08
96,116,867.58 229,194,029.88

ข้อมูลเพิมเติม : รายการไม่กระทบเงินสด
โอนสิ นทรัพย์บนพืนทีเช่าระยะยาวไปเป็ นอาคารและอุปกรณ์

0.00

0.00

682,498.13

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

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

(ลงชือ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ
(นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช)

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับงวด 3 เดือน สิ นสุดวันที 31 มีนาคม 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)
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 ดําเนินกิจการหลัก คือ จําหน่ายและบริ การอุปกรณ์อุตสาหกรรม
1.4 ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กลุ่มครอบครัวนางสาวอรสา วิมลเฉลา รวมร้อยละ 60.25 ของทุนชําระแล้ว
2. หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินและนําเสนองบการเงิน
2.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี จัดทําขึนในรู ปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที 34 (ปรับปรุ ง 2561) เรื อง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล รวมถึงการตีความและแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ทีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ทีเกียวข้อง
งบการเงินระหว่างกาลนี จัดทําขึน โดยมีวตั ถุประสงค์ให้ขอ้ มูลเพิมเติมจากงบการเงินประจําปี ทีนําเสนอครังล่าสุ ด เพือให้ขอ้ มูลนัน
เป็ นปั จจุบนั ดังนันงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้ มูลเกียวกับกิจกรรมเหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ เพือไม่ให้ขอ้ มูลทีนําเสนอ
ซําซ้อนกับข้อมูลทีได้รายงานไปแล้ว อย่างไรก็ตาม งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้ และงบกระแสเงินสด ได้แสดงรายการเช่นเดียวกับงบการเงินประจําปี ดังนันการใช้งบการเงินระหว่างกาลนีควรใช้ควบคู่ไปกับ
งบการเงินประจําปี ล่าสุ ด
งบการเงินของบริ ษทั ฯ จัดทําขึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของรายการในงบการเงิน ยกเว้นรายการ
ทีเปิ ดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีทีเกียวข้อง
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย ได้รวมงบการเงินของบริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ร่ วม ดังนี
อัตราการถือหุน้

ประเภทธุรกิจ

ความสัมพันธ์

ประกอบกิจการเกียวกับการให้บริ การ

บริ ษทั ร่ วม

ร้อยละ
บริษัทร่ วม
บริ ษทั ยูทิลิตี บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จํากัด

40.00

ทางเทคนิคด้านวิศวกรรม และอืนๆ
ทีเกียวข้อง
บริ ษทั ร่ วมเป็ นกิจการทีบริ ษทั มีอิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญ โดยมีอาํ นาจเข้าไปมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเกียวกับนโยบายทางการเงิน
และการดําเนินงานแต่ไม่ถึงระดับทีจะควบคุมหรื อควบคุมร่ วมในนโยบายดังกล่าว
(ลงชือ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชือ) ….…………...….......................…….. กรรมการตามอํานาจ
(นางสาวอรสา วิมลเฉลา)
(นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช)

-22. หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินและนําเสนองบการเงิน (ต่อ)
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเริมมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯ ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง
(ปรับปรุ ง 2561) รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางบัญชีฉบับใหม่ ซึ งมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชีทีเริ มในหรื อหลังวันที
1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความ และการให้แนวปฏิบตั ิ
ทางการบัญชี กับผูใ้ ช้มาตรฐาน อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ซึ งได้มีการเปลียนแปลงหลักการสําคัญ
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 รับรู้รายได้เมือลูกค้ามีอาํ นาจควบคุมในสิ นค้า หรื อบริ การด้วยจํานวนเงินทีสะท้อนถึงสิ งตอบแทนทีบริ ษทั ฯ
คาดว่าจะมีสิทธิได้รับ และมีการใช้วิจารณญาณในการพิจารณาจังหวะเวลาในการส่งมอบการควบคุม เพือประเมินว่าจะรับรู้รายได้
ณ เวลาใดเวลาหนึง หรื อ รับรู ้ตลอดช่วงเวลาหนึงในขณะที TAS 18 บริ ษทั ฯ รับรู้รายได้จากการขายสิ 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 สําคัญในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสิ นค้าหรื อให้บริ การนัน
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ินีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ ไม่ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกใหม่ซึงยังไม่มีผลบังคับใช้ในงวดปั จจุบนั มาถือปฏิบตั ิในการจัดทํางบการเงิน
ระหว่างกาลนี ก่อนวันทีมีผลบังคับใช้
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบังคับใช้ ในอนาคต
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกใหม่ทีเกียวกับการดําเนินงานของบริ ษทั ซึ งคาดว่าจะมีผลกระทบทีมีสาระสําคัญต่องบการเงิน
ของบริ ษทั เมือนํามาถือปฏิบตั ิเป็ นครังแรกมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวกําหนดให้ถือปฏิบตั ิกบั งบการเงินสําหรับรอบระยะ
เวลาบัญชีทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2563 ดังต่อไปนี
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 7 *
ฉบับที 9 *
ฉบับที 16

เรื อง
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื องมือทางการเงิน
เครื องมือทางการเงิน
สัญญาเช่า
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-32. หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินและนําเสนองบการเงิน (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื อง
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 32 *
การแสดงรายการสําหรับเครื องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 16 *
การป้ องกันความเสี ยงของเงินลงทุนสุ ทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที 19 *
การชําระหนีสิ นทางการเงินด้วยตราสารทุน
* มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื องมือทางการเงิน
(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวข้ องกับเครื องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านีให้ขอ้ กําหนดเกียวกับนิยามสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ นทางการเงินตลอดจนการ
รับรู ้การวัดมูลค่าการด้อยค่าและการตัดรายการ รวมถึงหลักการบัญชีของอนุพนั ธ์และการบัญชีป้องกันความเสี ยง
ขณะนี ผูบ้ ริ หารกําลังพิจารณาถึงผลกระทบทีอาจเกิดขึนจากการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวข้องกับ
เครื องมือทางการเงินเป็ นครังแรกต่องบการเงินของบริ ษทั
(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 เรื อง สั ญญาเช่ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 ได้นาํ เสนอวิธีการบัญชีเดียวสําหรับผูเ้ ช่า (Single lessee accounting model) โดย
ผูเ้ ช่าต้องรับรู้สิทธิการใช้สินทรัพย์ทีแสดงถึงสิ ทธิในการใช้สินทรัพย์อา้ งอิงทีเช่าและหนี สิ นตามสัญญาเช่าทีแสดงถึงภาระผูกพันทีผูเ้ ช่า
ต้องจ่ายชําระตามสัญญาเช่า ซึ งยกเว้นการรับรู้รายการสําหรับสัญญาเช่าระยะสันหรื อสิ นทรัพย์อา้ งอิงนันมีมูลค่าตํา ส่ วนการบัญชี
สําหรับผูใ้ ห้เช่าไม่แตกต่างจากมาตรฐานการบัญชีทีมีผลบังคับใช้ในปัจจุบนั เช่น ผูใ้ ห้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญา
เช่าการเงินหรื อสัญญาเช่าดําเนินงาน
ขณะนี ผูบ้ ริ หารกําลังพิจารณาถึงผลกระทบทีอาจเกิดขึนจากการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16
เป็ นครังแรกต่องบการเงินของบริ ษทั
3. นโยบายการบัญชีทีสําคัญ
นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณทีใช้ในงบการเงินระหว่างกาลนี มีความสอดคล้องกับการถือปฏิบตั ิในงบการเงิน สําหรับปี
สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2561 ยกเว้นกรณีทีบริ ษทั ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกใหม่ซึงมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะ
เวลาบัญชีทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2562 ทุกฉบับมาถือปฏิบตั ิ และเมือวันที 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคมุ้ ครองแรงงาน
ฉบับใหม่ได้ประกาศใช้แล้วในราชกิจจานุเบกษา โดยมีผลบังคับใช้เมือพ้นกําหนดสามสิ บวันนับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็ นต้นไป “ซึ งกําหนดอัตราค่าชดเชยเพิมเติมกรณี เลิกจ้างสําหรับลูกจ้างทีทํางานติดต่อกันครบยีสิ บปี ขึนไป ให้จ่ายไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้าง
อัตราสุ ดท้ายสี ร้อยวัน” ดังนัน บริ ษทั ฯ จึงบันทึกผลกระทบจากพระราชบัญญัติคมุ ้ ครองแรงงานฉบับดังกล่าว เมือมีผลบังคับใช้ตาม
กฎหมาย

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

(นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช)

-44. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดในมือ
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากประจํา
รวม

หน่วย : บาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
36,011.00
76,622.00
52,311.27
42,210.29
95,777,509.63 81,719,220.04
251,035.68
3,849,272.34
96,116,867.58 85,687,324.67

ณ วันที 31 มีนาคม 2562 และ วันที 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน 2 แห่ง รวมจํานวน 7.00
ล้านบาท คําประกันโดยเงินฝากประจํา ตามหมายเหตุ 7
5. ลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอืน
หน่วย : บาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
ลูกหนีการค้า
แยกตามอายุหนีทีค้างชําระได้ดงั นี
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระตังแต่ 1-90 วัน
เกินกําหนดชําระตังแต่ 91-180 วัน
เกินกําหนดชําระตังแต่ 181-365 วัน
เกินกําหนดชําระ 365 วัน
รวม
หัก ค่าเผือหนี สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนีการค้า - สุทธิ

38,355,796.84
19,899,079.12
842,950.07
187,910.19
674,319.23
59,960,055.45
(674,319.23)
59,285,736.22

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
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-55. ลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอืน (ต่อ)
หน่วย : บาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
ลูกหนีหมุนเวียนอืน ประกอบด้วย
เงินประกัน

0.00

284,860.00

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

2,603,288.13

1,564,850.61

รายได้คา้ งรับ

3,278,295.49

3,075,608.62

อืนๆ

1,916,322.93

1,665,852.00

7,797,906.55
67,083,642.77

6,591,171.23
90,202,657.96

687,876.98
0.00
(13,557.75)
674,319.23

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

ลูกหนีหมุนเวียนอืน-สุทธิ
รวมลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอืน-สุทธิ
ค่าเผือหนี สงสัยจะสูญมีการเปลียนแปลงระหว่างงวด ดังนี
ยอดยกมา
ตังเพิม
ลดลง
ยอดยกไป
6. สิ นค้าคงเหลือ

หน่วย : บาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าระหว่างทาง
หัก ค่าเผือจากการลดมูลค่าสิ นค้า
สุทธิ

33,457,733.71

27,052,819.23

30,705.00

677,903.78

(4,191,097.31)
29,297,341.40

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

4,068,606.57

3,760,371.28

122,822.26

507,868.96

(331.52)
4,191,097.31

(199,633.67)
4,068,606.57

ค่าเผือการปรับลดมูลค่าสิ นค้ามีการเปลียนแปลงระหว่างงวด ดังนี
ยอดยกมา
ตังเพิม
ลดลง
ยอดยกไป
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-67. เงินฝากธนาคารทีมีภาระผูกพัน
ณ วันที 31 มีนาคม 2562 และวันที 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯ มีเงินฝากประจําประเภท 3 เดือน และ 12 เดือน รวมจํานวน 8.80 ล้านบาท
ได้นาํ ไปเป็ นหลักทรัพย์คาประกั
ํ
นวงเงินสิ นเชือ ตามหมายเหตุ 4
8. เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
สัดส่ วน
ชือบริ ษทั

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

เงินลงทุน 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

บริ ษทั ยูทิลิตี บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จํากัด
รวม

40%

149,013,659.81 144,974,631.08
149,013,659.81 144,974,631.08

138,188,000.00 138,188,000.00
138,188,000.00 138,188,000.00

เมือวันที 2 พฤษภาคม 2561 บริ ษทั ฯ ได้ซือเงินลงทุนในบริ ษทั ยูทิลิตี บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จํากัด ซึ งเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนใน
ประเทศไทย ประกอบกิจการเกียวกับการให้บริ การทางเทคนิคด้านวิศวกรรมและอืนๆ ทีเกียวข้อง การลงทุนดังกล่าวได้รับอนุมตั ิ
จากทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เมือวันที 24 เมษายน 2561
ในงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย ณ วันที 31 มีนาคม 2562 และวันที 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯ ได้บนั ทึกเงิน
ลงทุนในบริ ษทั ร่ วม จํานวน 149.01 ล้านบาท และจํานวน 144.97 ล้านบาท ตามลําดับ (คิดเป็ นร้อยละ 36.11 และ 34.46 ของ
สิ นทรัพย์รวม ตามลําดับ) ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม สําหรับงวด 3 เดือนสิ นสุดวันที 31 มีนาคม 2562 จํานวน 4.04
ล้านบาท (คิดเป็ นร้อยละ 41.75 ของกําไรสําหรับงวด ) โดยถือตามข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ร่ วมสําหรับงวดดังกล่าว ซึ งได้ผา่ น
การสอบทานจากผูส้ อบบัญชีอืน
9. เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ร่ วม

ยกมา

หน่วย : บาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
12,618,974.45

0.00

0.00

23,621,929.47

เพิมขึน
ลดลง
ยกไป

(3,654,666.48) (11,002,955.02)
8,964,307.97 12,618,974.45

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

(นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช)

-79. เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ร่ วม (ต่อ)
ณ วันที 31 มีนาคม 2562 และวันที 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯ มีเงินให้กยู้ มื เงินแก่บริ ษทั ยูทิลิตี บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จํากัด ซึ งเป็ น
บริ ษทั ร่ วมคิดดอกเบียในอัตราดอกเบียร้อยละ 6.5 ต่อปี โดยจ่ายชําระเป็ นรายเดือน ครบกําหนดชําระในวันที 30 ตุลาคม 2562
10. อาคารและอุปกรณ์

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชีตน้ งวด

หน่วย : บาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
11,031,260.19

4,994,363.51

ซื อเพิม

64,243.55

7,550,914.05

จําหน่ายระหว่างงวด

(13,758.99)

0.00

0.00

857,565.78

(722,944.95)

(2,371,583.15)

10,358,799.80

11,031,260.19

รายการรับโอน(โอนออก)
ค่าเสื อมราคาสําหรับงวด
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชีปลายงวด

ค่าเสื อมราคาสําหรับงวด 3 เดือน สิ นสุดวันที 31 มีนาคม 2562 และ 2561 จํานวน 0.72 ล้านบาท และจํานวน 0.45 ล้านบาท
ตามลําดับ
เครื องจักรและอุปกรณ์ซึงได้หกั ค่าเสื อมราคาสะสมเต็มจํานวนแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ ราคาทุนของสิ นทรัพย์ดงั กล่าว ณ วันที 31
มีนาคม 2562 และวันที 31 ธันวาคม 2561 มีจาํ นวน 11.89 ล้านบาท และจํานวน 12.87 ล้านบาท ตามลําดับ
11. สิ นทรัพย์บนพืนทีเช่าระยะยาว
หน่วย : บาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชีตน้ งวด

41,907,614.01

43,502,294.81

ซื อเพิม

0.00

1,960,717.58

รายการรับโอน(โอนออก)
หัก ตัดจําหน่ายสะสม

0.00

(822,077.43)

(736,490.59)

(2,733,320.95)

41,171,123.42

41,907,614.01

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชีปลายงวด

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

(นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช)

-811. สิ นทรัพย์บนพืนทีเช่าระยะยาว (ต่อ)
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับงวด 3 เดือน สิ นสุดวันที 31 มีนาคม 2562 และ 2561 จํานวน 0.74 ล้านบาท และจํานวน 0.54 ล้านบาท ตามลําดับ
สิ นทรัพย์บนพืนทีเช่าระยะยาวเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ ได้แก่ อาคารโชว์รูมและสํานักงานทีสร้างบนทีดินทีอยูภ่ ายใต้สัญญาเช่าดําเนินงาน
ระยะยาว โดยสัญญาเช่าดังกล่าวมีระยะเวลา 20 ปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2578 ณ วันสิ นสุดสัญญาเช่า สํานักงานและสิ งปลูกสร้างบน
พืนทีเช่าจะตกเป็ นของผูใ้ ห้เช่า โดยไม่คิดค่าตอบแทน ตามหมายเหตุ 18.5.1
12. สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หน่วย : บาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที

บันทึกเป็ น

31 ธันวาคม 2561 (ค่าใช้จ่าย)รายได้

ณ วันที
31 มีนาคม 2562

ในกําไรหรื อขาดทุน

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

1,844,630.52

84,473.60

1,929,104.12

(65,277.78)

26,924.16

(38,353.62)

1,779,352.74

111,397.76

1,890,750.50

หนีสิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์บนพืนทีเช่าระยะยาว
รวม
13. เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีหมุนเวียนอืน
หน่วย : บาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

เจ้าหนีการค้า
เจ้าหนีการค้า
เช็คจ่ายล่วงหน้า
รวมเจ้าหนี การค้า

52,096,859.14

57,864,250.95

439,142.70

134,672.99

52,536,001.84

57,998,923.94

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

(นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช)

-913. เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีหมุนเวียนอืน (ต่อ)
หน่วย : บาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

เจ้าหนีหมุนเวียนอืน ประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

6,633,776.33

13,889,339.93

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย

4,130,682.26

3,164,115.32

18,150,183.10

20,617,171.53

1,107,444.82

4,950,832.01

30,022,086.51
82,558,088.35

42,621,458.79
100,620,382.73

เงินรับล่วงหน้า
อืนๆ
รวมเจ้าหนี หมุนเวียนอืน
รวมเจ้าหนี การค้าและเจ้าหนีหมุนเวียนอืน

14. ประมาณการหนีสิ นไม่หมุนเวียนสําหรับประโยชน์พนักงาน
บริ ษทั ฯ จ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลังออกจากงานและบําเหน็จ ตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติคมุ้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการ
ให้ผลประโยชน์เมือเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอืนแก่พนักงานตามสิ ทธิและอายุงาน
14.1 การเปลียนแปลงในมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที 31 มีนาคม 2562 และวันที 31 ธันวาคม 2561
หน่วย : บาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2562
31 ธันวาคม 2561
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันต้นงวด
ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบีย
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันสิ นงวด

8,868,754.00

7,243,731.00

372,258.00

1,461,311.00

50,110.00
9,291,122.00

163,712.00
8,868,754.00

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

(นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช)

- 10 14. ประมาณการหนีสิ นไม่หมุนเวียนสําหรับประโยชน์พนักงาน (ต่อ)
14.2 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานทีรับรู ้ในรายการต่อไปนี ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับงวด 3 เดือน สิ นสุดวันที 31 มีนาคม
2562 และ 2561 ดังนี
หน่วย : บาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2562

31 มีนาคม 2561

ค่าใช้จ่ายในการขาย

247,758.00

217,863.00

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวม

174,610.00
422,368.00

188,390.00
406,253.00

ตามทีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 3 บริ ษทั ฯ คาดว่าจะมีผลกระทบในการตังสํารองผลประโยชน์พนักงาน ตามพระราช
คุม้ ครองแรงงานฉบับใหม่ เพิมขึนเป็ นจํานวนเงิน 2.50 ล้านบาท เมือมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย
15. สํารองตามกฎหมาย
เพือให้เป็ นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯ ต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึ งไว้
เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิประจําปี หักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปันผลได้
16. ภาษีเงินได้
บริ ษทั ฯ คํานวณภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20 จากกําไร(ขาดทุน)ก่อนหักภาษีเงินได้สาํ หรับงวดบวกกลับด้วยสํารองค่าใช้จ่ายและ
รายการอืนๆ ทีไม่อนุญาตให้ถือเป็ นรายจ่ายในการคํานวณภาษีเงินได้ (ถ้ามี)
16.1 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ สําหรับงวด 3 เดือน สิ นสุดวันที 31 มีนาคม 2562 และ 2561 สรุ ปได้ดงั นี
หน่วย : บาท
งบการเงิน
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2562
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัวคราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชัวคราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

31 มีนาคม 2561

1,563,188.30

1,563,188.30

770,441.59

(111,397.76)
1,451,790.54

(111,397.76)
1,451,790.54

(94,168.48)
676,273.11

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

- 11 16. ภาษีเงินได้ (ต่อ)
16.2 กระทบยอดเพือหาอัตราภาษีทีแท้จริ ง
สําหรับงวด 3 เดือน สิ นสุดวันที 31 มีนาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี
หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงิน
ทีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย

31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2562
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
รายได้ทีไม่ถือเป็ นรายได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

11,125,678.63

7,086,649.90

20%

20%

2,225,135.73

1,417,329.98

610,827.00

34,460.56

34,460.56

65,446.11

0.00
1,451,790.54

0.00
676,273.11

(807,805.75)
1,451,790.54

อัตราภาษีเงินได้ทีแท้จริ ง

31 มีนาคม 2561

13%

20%

3,054,135.00
20%

22%

17. เงินปั นผลจ่าย
เมือวันที 24 เมษายน 2561 ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 1/2561 ได้มีมติอนุมตั ิจา่ ยเงินปันผล จํานวน 240 ล้านหุ น้ ในอัตราหุน้ ละ
0.06 บาท จากผลการดําเนินงานของปี 2560 เป็ นเงินจํานวน 14.40 ล้านบาท ซึ งได้มีการจ่ายเงินปั นผลในวันที 4 พฤษภาคม 2561
18. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการทีเกียวข้องกัน
18.1 ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯ มีรายการธุรกิจทีสําคัญกับบุคคลและกิจการทีเกียวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงือนไข
ทางการค้า และตามเกณฑ์ทีตกลงร่ 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)
(นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช)

- 12 18. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการทีเกียวข้องกัน (ต่อ)
รายชือบุคคลและกิจการทีเกียวข้องกัน

ลักษณะ

ลักษณะธุรกิจ/รายการ

ความสัมพันธ์
บุคคลทีเกียวข้องกัน
นางสาวอรสา วิมลเฉลา
นายเกริ ก ลีเกษม

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

กําหนดราคา

ผูถ้ ือหุน้
และกรรมการ
ผูถ้ ือหุน้

คําประกันวงเงินสิ นเชือ

ไม่มีค่าตอบแทน

ค่าเช่าทีดิน

ผูถ้ ือหุน้
และกรรมการ

คําประกันวงเงินสิ นเชือ

ราคาตลาด
(ประเมินโดย
ผูป้ ระเมินอิสระ)
ไม่มีค่าตอบแทน

ผูถ้ ือหุน้ และ
กรรมการร่ วมกัน

ค่าเช่าและค่าบริ การ
ขายสิ นค้า

ห้างหุ น้ ส่วนจํากัด อัครวินท์ วิศวกรรม
บริ ษทั บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั วิมลเฉลา จํากัด
บริ ษทั พีพีเอ็มเอ็นจิเนียริ ง จํากัด
บริ ษทั สยามราชทราเวิล จํากัด

นโยบาย

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

ค่าซ่อมแซม
ขายสิ นค้า
ค่าบริ การ
ขายสิ นค้า
ค่าใช้จ่าย

ราคาตามทีตกลงกัน
ตามสัญญา
ต้นทุนบวกกําไร
10-30%
ราคาตลาด
ตามอัตราทีขายให้
กับลูกค้ารายอืน
ราคาตามทีตกลงกัน
ต้นทุนบวกกําไร
10-30%
ราคาตามทีตกลงกัน
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18.2 รายการบัญชีทีเป็ นสาระสําคัญระหว่างบริ ษทั กับกิจการทีเกียวข้องกัน ณ วันที 31 มีนาคม 2562 และวันที 31 ธันวาคม 2561
ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

18.2.1 ลูกหนีการค้า
บริ ษทั ยูทิลิตี บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จํากัด

108,605.00

8,346.00

498,000.00

0.00

8,964,307.97

12,618,974.45

29,296.12

23,785.04

573,545.55

541,888.20

0.00

3,054.01

18.2.2 เงินมัดจําค่าสิ นค้า
ห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด อัครวินท์ วิศวกรรม
18.2.3 เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ยูทิลิตี บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จํากัด
18.2.4 เจ้าหนีหมุนเวียนอืน
บริ ษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จํากัด
นายเกริ ก ลีเกษม
บริ ษทั พีพเี อ็มเอ็นจิเนียริ ง จํากัด

18.3 รายได้และค่าใช้จ่ายกับกิจการและบุคคลทีเกียวข้องกันทีมีสาระสําคัญรวมอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับงวด 3 เดือน
สิ นสุดวันที 31 มีนาคม 2562 และ 2561

งบการเงิน
ทีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2562

31 มีนาคม 2561

18.3.1 ขายสิ นค้า
บริ ษทั ยูทิลิตี บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จํากัด
บริ ษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จํากัด

101,500.00

101,500.00

1,353,000.00

31,100.00

31,100.00

0.00

185,333.52

185,333.52

0.00

18.3.2 ดอกเบียรับ
บริ ษทั ยูทิลิตี บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จํากัด
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งบการเงิน
ทีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2562

31 มีนาคม 2561

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

41,035.32

41,035.32

33,093.00

180,157.35

180,157.35

180,157.35

900.00

900.00

1,398.18

11,257.32

11,257.32

0.00

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

18.4 ค่าตอบแทนทีจ่ายให้แก่ผบู้ ริ หารสําคัญ สําหรับงวด 3 เดือน สิ นสุดวันที 31 มีนาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี

งบการเงิน
ทีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2562

31 มีนาคม 2561

ผลประโยชน์ระยะสัน

4,591,863.10

4,591,863.10

6,019,631.84

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

172,391.00
4,764,254.10

172,391.00
4,764,254.10

277,305.00
6,296,936.84

รวม

18.5 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันทีจะต้องจ่ายตามสัญญาเช่า ณ วันที 31 มีนาคม 2562 และวันที 31 ธันวาคม 2561 ดังต่อไปนี
หน่วย : บาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
เกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
5 ปี ขึนไป
รวม

31 มีนาคม 2562
3,019,595.73
1,367,782.56
653,400.00
10,357,188.00
15,397,966.29

31 ธันวาคม 2561
52,111.80
1,188,000.00
1,306,800.00
9,703,788.00
12,250,699.80
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18.5.1 ณ วันที 31 มีนาคม 2562 และวนที 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันทีต้องจ่ายในอนาคตสําหรับสัญญาเช่าทีดิน
กับบุคคลทีเกียวข้องกัน 1 ราย (ตามหมายเหตุ 11) สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2578 เป็ นจํานวน 12.07 ล้านบาท และ
จํานวน 12.25 ล้านบาท ตามลําดับ
18.5.2 ณ วันที 31 มีนาคม 2562 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันทีต้องจ่ายในอนาคตสําหรับสัญญาเช่า อาคารสํานักงานขายกับกิจการ
ทีเกียวข้องกันแห่งหนึง สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 เป็ นจํานวน 0.45 ล้านบาท
18.5.3 ณ วันที 31 มีนาคม 2562 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันทีต้องจ่ายในอนาคตสําหรับสัญญาจ้างผูบ้ ริ หาร 1 ราย สิ นสุดวันที 31
ธันวาคม 2562 เป็ นจํานวน 2.84 ล้านบาท
19. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่ายทีสําคัญสําหรับงวด 3 เดือน สิ นสุดวันที 31 มีนาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี
หน่วย : บาท
งบการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2562

31 มีนาคม 2561

การเปลียนแปลงในสิ นค้า

(5,755,965.35)

(5,755,965.35)

(1,024,484.97)

ยอดซื อ

97,599,364.47

97,599,364.47

73,224,346.26

ค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงาน

13,498,584.86

13,498,584.86

15,085,817.46

ค่าเสื อมราคา/ค่าตัดจําหน่าย

1,459,435.54

1,459,435.54

989,264.01

ค่านายหน้า

1,528,913.93

1,528,913.93

1,524,104.38

20. ภาระผูกพัน
20.1 ณ วันที 31 มีนาคม 2562 และวันที 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯ มีวงเงิน LC, TR, ตัวสัญญาใช้เงิน และ Forward contract จาก
ธนาคารพาณิ ชย์ 2 แห่ง จํานวน 72.79 ล้านบาท คําประกันโดยเงินฝากธนาคาร ตามหมายเหตุ 7 และ ณ วันที 31 มีนาคม 2562
บริ ษทั ฯ ไม่ได้เปิ ดใช้ Forward contract
20.2 ณ วันที 31 มีนาคม 2562 บริ ษทั ฯ มีภาระหนีสิ นทีอาจเกิดขึนจากการให้ธนาคารพาณิ ชย์ 2 แห่ง ออกหนังสื อคําประกัน ในการ
ขายสิ นค้ากับลูกค้า เป็ นจํานวนเงิน 29.89 ล้านบาท และจํานวน 2,635 เหรี ยญสหรัฐฯ และ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯ มีภาระ
หนีสิ นทีอาจเกิดขึนจากการให้ธนาคารพาณิ ชย์ 2 แห่ง ออกหนังสื อคําประกัน ในการจํานวน 24.46 ล้านบาท
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20.3 ณ วันที 31 มีนาคม 2562 และวันที 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันและหนีสิ นทีอาจเกิดขึนจากการรับเงินมัดจํา
ค่าสิ นค้าจากลูกค้าโดยมีมูลค่าตามใบสังซื อรวม 146.75 ล้านบาท และจํานวน 55.72 ล้านบาท ตามลําดับ บริ ษทั ฯ ได้รับเงินมัดจําแล้ว
จํานวน 17.99 ล้านบาท และจํานวน 19.35 ล้านบาท ตามลําดับ
20.4 ณ วันที 31 มีนาคม 2562 และวันที 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันทีต้องจ่ายในอนาคตสําหรับสัญญาค่ารักษาความ
ปลอดภัย สิ นสุด วันที 30 เมษายน 2562 เป็ นจํานวนเงิน 0.06 ล้านบาท และจํานวน 0.22 ล้านบาท ตามลําดับ
20.5 ณ วันที 31 มีนาคม 2562 และวันที 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันทีต้องจ่ายในอนาคตสําหรับสัญญาค่าทีปรึ กษา
สิ นสุดวันที 30 กันยายน 2562 เป็ นจํานวนเงิน 0.23 ล้านบาท และจํานวน 0.34 ล้านบาท ตามลําดับ
21. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลเกียวกับการดําเนินงานตามประเภทส่ วนงานของบริ ษทั สําหรับงวด 3 เดือน สิ นสุดวันที 31 มีนาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี
หน่วย : บาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
กลุ่มผลิตภัณฑ์ กลุ่มผลิตภัณฑ์ กลุ่มผลิตภัณฑ์ กลุ่มผลิตภัณฑ์
และเทคโนโลยี
การจัดการ
วัสดุนวัตกรรม ธุรกิจงานบริ การ
ระบบปั ม กระบวนการผลิต
และระบบท่อ
2562
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริ การ
กําไรขันต้น

2562

2562

2562

รวม

2562

60,443,013.80 18,975,410.29 26,730,245.67 12,971,334.94 119,120,004.70
(49,223,417.07) (15,647,912.26) (20,634,894.38) (6,335,425.06) (91,841,648.77)
11,219,596.73

3,327,498.03

6,095,351.29

6,635,909.88

รายได้อืน
ค่าใช้จา่ ยในการขาย

27,278,355.93
919,231.46
(11,507,614.39)

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

(9,603,323.10)

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

4,039,028.73

กําไรจากการดําเนินงาน
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้

11,125,678.63

กําไรสุทธิสาํ หรับงวด

9,673,888.09
0.00
9,673,888.09

(1,451,790.54)

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
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หน่วย : บาท
กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี
ระบบปัม
2562

2561

กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการ
กระบวนการผลิตและระบบท่อ
2562

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม
2562

2561

รายได้จากการขายและการให้บริ การ 60,443,013.80

39,043,196.20 18,975,410.29 17,569,205.42 26,730,245.67 32,923,557.51
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริ การ (49,223,417.07) (28,485,778.84) (15,647,912.26) (11,240,276.82) (20,634,894.38) (25,961,209.26)
กําไรขันต้น

11,219,596.73

10,557,417.36

3,327,498.03

6,328,928.60

6,095,351.29

6,962,348.25

กลุ่มผลิตภัณฑ์บริ การ
2562

2561

12,971,334.94
(6,335,425.06)

7,497,585.43
(6,512,596.37)

6,635,909.88

984,989.06

รวม
2562

2561

119,120,004.70

97,033,544.56

(91,841,648.77)
27,278,355.93

(72,199,861.29)
24,833,683.27

1,705,453.43
(11,507,614.39) (11,540,157.25)
(9,603,323.10) (11,940,977.62)
0.00
(3,866.83 )

รายได้อืน

919,231.46

ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรจากการดําเนินงาน

7,086,649.90

3,054,135.00

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(1,451,790.54)

(676,273.11)

กําไรสุทธิ สาํ หรับงวด

5,634,859.36
0.00
5,634,859.36

2,377,861.89
0.00
2,377,861.89

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอืน
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
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- 18 22. 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
สําหรับงวด 3 เดือน สิ นสุดวันที 31 มีนาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสํารองเลียงชีพ ดังนี

งบการเงิน
ทีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
เงินสมทบเข้ากองทุนสํารองเลียงชีพ

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2562
583,888.00
583,888.00

31 มีนาคม 2561
497,986.00

23. การเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับเครื องมือทางการเงิน
23.1 นโยบายการบัญชี
รายละเอียดของนโยบายการบัญชีทีสําคัญ วิธีการทีใช้ซึงรวมถึงเกณฑ์ในการรับรู้การวัดมูลค่าและค่าใช้จ่ายทีเกียวกับสิ นทรัพย์
และหนีสิ นทางการเงินแต่ละประเภทได้เปิ ดเผยไว้แล้วในหมายเหตุขอ้ 3
23.2 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
23.3 ความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียน
บริ ษทั ฯ มีความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ อันเนืองมาจากการซื อและขายสิ นค้าทีเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ
บริ ษทั ฯ วงเงินซื อขายอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพือใช้เป็ นเครื องมือในการป้องกันความเสี ยง ตามทีเปิ ดเผยไว้ใน
หมายเหตุ 20.1

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

- 19 23. การเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับเครื องมือทางการเงิน (ต่อ)
23.4 บริ ษทั ฯ มียอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนีสิ นทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ ดังต่อไปนี
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

สกุลเงินตรา

แปลงค่า

สกุลเงินตรา

แปลงค่า

ต่างประเทศ

เป็ นเงินบาท

ต่างประเทศ

เป็ นเงินบาท

สิ นทรัพย์
รายได้คา้ งรับ
ดอลล่าร์สหรัฐอเมริ กา

35,958.00

1,134,751.78

34,685.00

1,116,593.39

159,400.00

45,070.03
1,179,821.81

65,000.00

18,729.88
1,135,323.27

8,790,700.00

2,555,491.65

13,765,245.00

4,087,768.45

ดอลล่าร์สหรัฐอเมริ กา

51,507.81

1,647,142.50

96,032.96

3,132,095.78

ยูโร

27,907.95

1,006,438.82
5,209,072.97

28,586.83

1,071,674.52
8,291,538.75

เยน
หนีสิ น
เจ้าหนีการค้าต่างประเทศ
เยน

24. ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการนีเป็ นผลประโยชน์ทีจ่ายให้กบั กรรมการของบริ ษทั ฯ ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด
โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ทีเกียวข้องทีจ่ายให้กบั กรรมการในฐานะผูบ้ ริ หาร
สําหรับงวด 3 เดือน สิ นสุดวันที 31 มีนาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ จํานวน 0.32 ล้านบาท และจํานวน
0.43 ล้านบาท ตามลําดับ
25. 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
สําหรับงวด 3 เดือน สิ นสุดวันที 31 มีนาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร จํานวน 4.79 ล้านบาท และ
จํานวน 6.30 ล้านบาท ตามลําดับ
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- 20 26. การบริ หารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ ในการบริ หารทางการเงิน คือ การดํารงไว้ซึงความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนืองและดํารงไว้
ซึ งโครงสร้างทุนทีเหมาะสม
ณ วันที 31 มีนาคม 2562 งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยแสดงอัตราส่ วนหนีสิ นต่อทุนเท่ากับ 0.29 : 1 (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ : 0.30 : 1)
27. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ในวันที 23 เมษายน 2562 ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญมีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผล จํานวน 240 ล้านหุ น้ ในอัตราหุน้ ละ 0.04 บาท จาก
ผลการดําเนินงานของปี 2561 เป็ นเงินจํานวน 9.60 ล้านบาท ซึ งจ่ายเงินปั นผลในวันที 8 พฤษภาคม 2562
28. การอนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงินนี ได้รับการอนุมตั ิให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เมือวันที 14 พฤษภาคม 2562
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