บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
สําหรับงวด 3 เดือน สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2563
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ กรรมการและผู้ถือหุ้น บริษัท สยามอีสต์ โซลูชัน จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย ณ วันที มีนาคม 3
และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุ ้น และ
งบกระแสเงินสดทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย สําหรับงวด เดือน สินสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินแบบย่อของบริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน) และได้สอบทานข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน ซึ งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและ
นําเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่า นี ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 34 เรื อง การรายงานทางการเงิ น
ระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ั บผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกียวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผล
การสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เรื อง การสอบทานข้อมูลทางการเงิน
ระหว่า งกาล โดยผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตของกิจ การ การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถาม
บุคลากร ซึ งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอืน
การสอบทานนี มีขอบเขตจํากัดกว่า การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทําให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความ
เชือมันว่าจะพบเรื องทีมีนัยสําคัญทังหมด ซึ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนัน ข้าพเจ้าจึงไม่แสดงความเห็นต่อ
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลทีสอบทาน
ข้ อสรุป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ งทีเป็ นเหตุให้เชื อว่าข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึนตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที 34 เรื อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

- 2เรื องอืน
จนถึงวันทีในหน้ารายงานของข้าพเจ้า บริ ษทั ไม่สามารถจัดการประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ้น เพือลงมติ
แต่งตัง ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั สําหรับรอบบัญชีปี 2563 เนืองด้วยสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื อไวรัส
โคโรนา
หรื อโรคโควิด ได้ส่งผลกระทบต่ อ การจัด ประชุม ที มี ก ารรวมตัว กัน ของบุ ค คลจํา นวนมาก
บริ ษ ทั จึง อาศัย ความตามประกาศของคณะกรรมการกํา กับ ตลาดทุน (ก.ต.ท.) ฉบับ ที ทจ.28/2563 ลงวัน ที 27
มีน าคม 2563 โดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯได้มี มติ คณะกรรมการบริ ษัท ครั งที /2563 เสนอให้ที ประชุม ผูถ้ ือหุ ้น
แต่งตังข้าพเจ้าในการประชุมคราวต่อไป ข้าพเจ้าจึงได้เข้าปฏิบตั ิงานสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลสําหรับ
งวดไตรมาสที 1 ปี 2563

บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล จํากัด

(นางสาวสุภาภรณ์ มังจิตร)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8125
วันที 3 พฤษภาคม

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 มีนาคม 2563
หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

สิ นทรัพย์

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

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
31 มีนาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/ (ตรวจสอบแล้ว)
หมายเหตุ สอบทานแล้ว)
สอบทานแล้ว)
5
6
7

118,331,971.10
70,903,960.78
46,544,333.22
235,780,265.10

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

118,331,971.10
70,903,960.78
46,544,333.22
235,780,265.10

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

8
9
10

3,800,000.00
156,449,911.51
9,890,815.47
0.00
51,825,717.44
2,519,408.49
17,850.00
224,503,702.91
460,283,968.01

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

3,800,000.00
138,188,000.00
9,890,815.47
0.00
51,825,717.44
2,519,408.49
17,850.00
206,241,791.40
442,022,056.50

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

11
12

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

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

(ลงชือ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ
(นางสาวณิ ชกมล วงศ์พิพฒั น์)

-2บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที 31 มีนาคม 2563
หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนีสิ นและส่วนของผูถ้ ือหุ น้
หนีสิ นหมุนเวียน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีหมุนเวียนอืน
ส่ วนของหนีสิ นตามสัญญาเช่าการเงินทีถึงกําหนดชําระภายใน
หนึงปี
ส่ วนของหนีสิ นตามสัญญาเช่าทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
รวมหนีสิ นหมุนเวียน
หนีสิ นไม่หมุนเวียน
หนีสิ นตามสัญญาเช่าการเงิน
หนีสิ นตามสัญญาเช่า
ประมาณการหนีสิ นไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีสิ นไม่หมุนเวียน
รวมหนีสิ น
ส่ วนของผูถ้ ื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
ส่วนเกินมูลค่าหุ น้
ส่วนเกินมูลค่าหุ น้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น

รวมหนีสิ นและส่วนของผูถ้ ือหุ น้

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
31 มีนาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/ (ตรวจสอบแล้ว)
หมายเหตุ สอบทานแล้ว)
สอบทานแล้ว)
13

89,541,208.94

100,778,786.16

89,541,208.94

100,778,786.16

11

0.00
1,311,335.19
90,852,544.13

432,095.15
0.00
101,210,881.31

0.00
1,311,335.19
90,852,544.13

432,095.15
0.00
101,210,881.31

0.00
11,576,927.56
10,054,255.00
21,631,182.56
112,483,726.69

1,087,402.89
0.00
9,762,248.00
10,849,650.89
112,060,532.20

0.00
11,576,927.56
10,054,255.00
21,631,182.56
112,483,726.69

1,087,402.89
0.00
9,762,248.00
10,849,650.89
112,060,532.20

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
99,272,673.40
347,800,241.32
460,283,968.01

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

7,523,402.84
81,010,761.89
329,538,329.81
442,022,056.50

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

11
14

15

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

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

(ลงชือ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ
(นางสาวณิ ชกมล วงศ์พิพฒั น์)

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สําหรับงวด 3 เดือน สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)
หน่วย : บาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ตามวิธีส่วนได้เสี ย
หมายเหตุ

2563

2562

2563

2562

รายได้จากการขายและการให้บริ การ

101,114,459.01

119,120,004.70

101,114,459.01

119,120,004.70

ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริ การ

(72,315,250.06)

(91,841,648.77)

(72,315,250.06)

(91,841,648.77)

กําไรขันต้น

28,799,208.95

27,278,355.93

28,799,208.95

27,278,355.93

รายได้อืน

1,865,679.28

919,231.46

1,865,679.28

919,231.46

ค่าใช้จ่ายในการขาย

(10,922,799.31)

(11,507,614.39)

(10,922,799.31)

(11,507,614.39)

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

(12,435,364.81)

(9,603,323.10)

(12,435,364.81)

(9,603,323.10)

ต้นทุนทางการเงิน

(163,155.92)

0.00

(163,155.92)

0.00

ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

4,672,758.78

4,039,028.73

0.00

0.00

11,816,326.97

11,125,678.63

7,143,568.19

7,086,649.90

(1,059,573.91)

(1,451,790.54)

(1,059,573.91)

(1,451,790.54)

กําไรสําหรับงวด

10,756,753.06

9,673,888.09

6,083,994.28

5,634,859.36

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอืน
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด

0.00
10,756,753.06

0.00
9,673,888.09

0.00
6,083,994.28

0.00
5,634,859.36

0.04

0.04

0.03

0.02

240,000,000

240,000,000

240,000,000

240,000,000

กําไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

16

กําไรต่อหุ ้น
กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน
จํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนัก

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

(ลงชื อ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา)

(ลงชื อ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ
(นางสาวณิ ชกมล วงศ์พิพฒั น์)

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุ น้
สําหรับงวด 3 เดือน สินสุ ดวันที 31 มีนาคม 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)
หน่วย : บาท
ทุนทีออก
และชําระแล้ว

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563

120,000,000.00

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
กําไรสะสม
ส่วนเกินมูลค่าหุ น้ สามัญ
ยังไม่ได้จดั สรร
จัดสรรแล้ว
สํารองตามกฎหมาย
121,004,165.08

รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้

7,523,402.84

88,515,920.34

337,043,488.26
10,756,753.06
10,756,753.06
347,800,241.32

การเปลียนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุน้
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
รวมการเปลียนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุน้
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2563

0.00
120,000,000.00

0.00
121,004,165.08

0.00
7,523,402.84

10,756,753.06
10,756,753.06
99,272,673.40

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562

120,000,000.00

121,004,165.08

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

การเปลียนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุน้
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
รวมการเปลียนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุน้
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2562

0.00
120,000,000.00

0.00
121,004,165.08

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

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

(ลงชือ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ
(นางสาวณิ ชกมล วงศ์พิพฒั น์)

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุ น้
สําหรับงวด 3 เดือน สินสุ ดวันที 31 มีนาคม 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)
หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563

ทุนทีออก
และชําระแล้ว

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม
ส่วนเกินมูลค่า
ยังไม่ได้จดั สรร
หุ น้ สามัญ
จัดสรรแล้ว
สํารองตามกฎหมาย

120,000,000.00

121,004,165.08

รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้

7,523,402.84

74,926,767.61

323,454,335.53
6,083,994.28
6,083,994.28
329,538,329.81

การเปลียนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุน้
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
รวมการเปลียนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุน้
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2563

0.00
120,000,000.00

0.00
121,004,165.08

0.00
7,523,402.84

6,083,994.28
6,083,994.28
81,010,761.89

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562

120,000,000.00

121,004,165.08

6,091,046.55

57,304,202.10

304,399,413.73

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

การเปลียนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุน้
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
รวมการเปลียนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุน้
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2562

0.00
120,000,000.00

0.00
121,004,165.08

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

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

(ลงชือ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ
(นางสาวณิ ชกมล วงศ์พิพฒั น์)

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวด 3 เดือน สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
2563
2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนิ นงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
11,816,326.97
รายการปรับกระทบกําไร(ขาดทุน)เป็ นเงินสดรับ(จ่าย)สุ ทธิ จากกิจกรรมดําเนิ นงาน
ผลประโยชน์พนักงาน
500,264.00
ค่าเสื อมราคา
473,840.15
ค่าตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
1,222,403.49
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่ายทรัพย์สิน
(779,999.00)
(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี ยนทียังไม่เกิดขึน
70,912.77
(กําไร)ขาดทุนจากสิ นค้าล้าสมัย
(271,700.81)
หนีสงสัยจะสู ญ (กลับรายการ)
70,131.98
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
(4,672,758.78)
ต้นทุนทางการเงิน
163,155.92
กําไรจากการดําเนิ นงานก่อนการเปลียนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี สิ นจากการดําเนิ นงาน
8,592,576.69
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน(เพิมขึน)ลดลง
ลูกหนี การค้าและลูกหนี หมุนเวียนอืน
29,273,079.55
สิ นค้าคงเหลือ
10,145,094.88
เงินฝากธนาคารทีมีภาระผูกพัน
5,000,000.00
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
1,000.00
หนิสิ นดําเนิ นงานเพิมขึน(ลดลง)
เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนีหมุนเวียนอืน
(11,691,195.34)
จ่ายผลประโยชน์พนักงานลาออก
(208,257.00)
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดําเนิ นงาน
41,112,298.78
เงินสดจ่ายดอกเบีย
(163,155.92)
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
เงินสดสุ ทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดําเนิ นงาน

(578,034.61)
40,371,108.25

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิ จการ
2563

2562

11,125,678.63

7,143,568.19

7,086,649.90

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

500,264.00
473,840.15
1,222,403.49
(779,999.00)
70,912.77
(271,700.81)
70,131.98
0.00
163,155.92

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

9,134,018.33

8,592,576.69

9,134,018.33

23,110,755.14
(5,757,715.70)
0.00
(1,400.00)

29,273,079.55
10,145,094.88
5,000,000.00
1,000.00

23,110,755.14
(5,757,715.70)
0.00
(1,400.00)

(19,054,589.33) (11,691,195.34) (19,054,589.33)
0.00
(208,257.00)
0.00
7,431,068.44 41,112,298.78
7,431,068.44
0.00
(163,155.92)
0.00
(596,621.36)
6,834,447.08

(578,034.61)
40,371,108.25

(596,621.36)
6,834,447.08

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

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

(ลงชือ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ
(นางสาวณิ ชกมล วงศ์พิพฒั น์)

-2บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวด 3 เดือน สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
2563
2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน :
เงินสดรับคืนเงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่บริ ษทั ร่ วม

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิ จการ
2563

2562

0.00

3,654,666.48

0.00

3,654,666.48

(61,018.24)

(64,243.55)

(61,018.24)

(64,243.55)

(1,280,500.00)

0.00

(1,280,500.00)

0.00

780,000.00

4,672.90

780,000.00

4,672.90

(561,518.24)

3,595,095.83

(561,518.24)

3,595,095.83

(345,793.08)

0.00

(345,793.08)

0.00

(345,793.08)

0.00

(345,793.08)

0.00

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน(ลดลง) - สุทธิ

39,463,796.93

10,429,542.91

39,463,796.93

10,429,542.91

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด

78,868,174.17

85,687,324.67

78,868,174.17

85,687,324.67

96,116,867.58 118,331,971.10

96,116,867.58

เงินสดจ่ายซื ออุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื อสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
เงินสดสุ ทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน :
เงินสดจ่ายชําระหนี สิ นตามสัญญาเช่า
เงินสดสุ ทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
ข้อมูลเพิมเติม : รายการไม่กระทบเงินสด
ซื อทรัพย์สินเป็ นเงินเชือ

118,331,971.10

3,841,500.00

0.00

3,841,500.00

0.00

7,873,057.79

0.00

7,873,057.79

0.00

บริ ษทั ฯ บันทึกสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ - ทีดินทียังไม่ได้จ่ายชําระ
ไว้ในบัญชีหนีสิ นตามสัญญาเช่า

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

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

(ลงชือ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ
(นางสาวณิ ชกมล วงศ์พิพฒั น์)

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับงวด 3 เดือน สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)
1. ข้อมูลทัวไป
1.1 บริ ษทั ฯ ได้แปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด โดยได้จดทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคล 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 การอุปกรณ์อตุ สาหกรรม
1.4 ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ กลุ่มครอบครัวนางสาวอรสา วิมลเฉลา รวมร้อยละ 60.49 ของทุนชําระแล้ว
1.5 การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทีปั จจุบนั ได้ขยายวงกว้างขึนอย่างต่อเนื อง ทําให้
เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่ วนใหญ่ สถานการณ์ดงั กล่าวอาจนํามาซึ งความไม่แน่นอน
และผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดําเนิ นธุรกิจ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงั กล่าวและประเมิน
ผลกระทบทางการเงินเกี ยวกับมูลค่าของสิ นทรัพย์ ประมาณการหนี สิ นและหนี สิ นทีอาจเกิดขึนอย่างต่อเนื อง ทังนี ฝ่ ายบริ หารได้ใช้
ประมาณการและ ดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เมือสถานการณ์มีการเปลียนแปลง
2. หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินและนําเสนองบการเงิน
2.1 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี จัดทําขึนในรู ปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 34 (ปรับปรุ ง 2562) 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 งบแสดงการเปลี ยนแปลงส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น และงบกระแสเงินสด ได้แสดงรายการเช่นเดียวกับงบการเงินประจําปี ดังนันการใช้งบการเงินระหว่างกาลนี ควรใช้ควบคู่ไปกับ
งบการเงินประจําปี ล่าสุด
งบการเงินของบริ ษทั ฯ จัดทําขึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของรายการในงบการเงิน ยกเว้นรายการ
ทีเปิ ดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีทีเกียวข้อง

(ลงชื อ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื อ) ….…………...….......................…….. กรรมการตามอํานาจ
(นางสาวอรสา วิมลเฉลา)
(นางสาวณิ ชกมล วงศ์พิพฒั น์)

-22. หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินและนําเสนองบการเงิน (ต่อ)
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย ได้รวมงบการเงินของบริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ร่ วม ดังนี
อัตราการถือหุ ้น

ประเภทธุรกิจ

ร้อยละ
บริษทั ร่ วม
บริ ษทั ยูทิลิตี บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จํากัด

40.00

ประกอบกิจการเกียวกับการให้บริ การ
ทางเทคนิ คด้านวิศวกรรม และอืนๆ
ทีเกียวข้อง

บริ ษทั ร่ วมเป็ นกิจการทีบริ ษทั มีอิทธิ พลอย่างมีนยั สําคัญ โดยมีอาํ นาจเข้าไปมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเกี ยวกับนโยบายทางการเงิน
และการดําเนิ นงานแต่ไม่ถึงระดับทีจะควบคุมหรื อควบคุมร่ วมในนโยบายดังกล่าว
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเริมมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯ ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง
(ปรับปรุ ง 2562) รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางบัญชีฉบับใหม่ ซึ งมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชีทีเริ มในหรื อหลังวันที
1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความ และการให้แนวปฏิบตั ิ
ทางการบัญชี กับผูใ้ ช้มาตรฐาน อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ซึ งได้มีการเปลียนแปลงหลักการสําคัญ
สามารถสรุ ปได้ดงั นี
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จํานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื อง

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 7

การเปิ ดเผยข้อมูลเครื องมือทางการเงิน

ฉบับที 9

เครื องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 32
การแสดงรายการสําหรับเครื องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 16
การป้ องกันความเสี ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที 19
การชําระหนี สิ นทางการเงินด้วยตราสารทุน
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-32. หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินและนําเสนองบการเงิน (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กําหนดหลักการเกี ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื องมือ
ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจําหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแส
เงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกียวกับวิธีการคํานวณการด้อยค่าของเครื องมือทาง
การเงิน โดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน และหลักการเกียวกับการบัญชี ป้องกันความเสี ยง รวมถึง
การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเครื องมือทางการเงิน
มาตรฐานกลุ่มนี ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 เรื อง สั ญญาเช่ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 17 เรื อง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐาน
บัญชี ทีเกียวข้อง มาตรฐานฉบับนี ได้กาํ หนดหลักการของการรับรู ้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูล
ของสัญญาเช่า และกําหนดให้ผเู ้ ช่ารับรู ้สินทรัพย์และหนี สิ นสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการทีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน
เว้นแต่สินทรัพย์อา้ งอิงนันมีมูลค่าตํา
การบัญชี สาํ หรับผูใ้ ห้เช่าไม่มีการเปลียนแปลงอย่างมีสาระสําคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 17 ผูใ้ ห้เช่ายังคงต้องจัดประเภท
สัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงานหรื อสัญญาเช่าเงินทุน
บริ ษทั นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี มาถือปฏิบตั ิโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนํามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี มาถือปฏิบตั ิครังแรก โดยไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปี ก่อนทีแสดงเปรี ยบเทียบผลสะสมของเปลี ยนแปลง
นโยบายการบัญชีแสดงอยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 3
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื อง มาตรการผ่อนปรนชัวคราวสําหรับทางเลือกเพิมเติมทางบัญชี เพือรองรับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สภาวิชาชี พบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื อง มาตรการผ่อนปรนชัวคราวสําหรับทางเลือกเพิมเติมทางบัญชี
เพือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ
ลดผลกระทบในบางเรื องจากการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพือให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบตั ิ
ทางบัญชี ในช่วงเวลาทียังมีความไม่แน่นอนเกียวกับสถานการณ์ดงั กล่าว
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีดงั กล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมือวันที 22 เมษายน 2563 และมีผลบังคับใช้สาํ หรับ
การจัดทํางบการเงินของบริ ษทั ทีมีรอบระยะเวลารายงานสิ นสุ ดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที 1 มกราคม 2563 ถึงวันที 31 ธันวาคม
2563
บริ ษทั เลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชัวคราวสําหรับทางเลือกทีจะไม่นาํ สถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็ นข้อบ่งชี ของการ
ด้อยค่า ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 36 เรื อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
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-43. ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชีเนื องจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบตั ิ
ตามทีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 2.2, 4
สั ญญาเช่ า
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 มาถือปฏิบตั ิครังแรก บริ ษทั รับรู้หนี สิ นตามสัญญาเช่าสําหรับสัญญาเช่า
ทีเคยจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงานด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของเงินจ่ายชําระตามสัญญาเช่าทีเหลืออยูค่ ิดลดด้วยอัตราดอกเบีย
เงินกูย้ มื ส่ วนเพิมของบริ ษทั ณ วันที 1 มกราคม 2563 สําหรับสัญญาเช่าทีเคยจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าเงินทุน บริ ษทั รับรู ้มูลค่า
ตามบัญชี ของสิ นทรัพย์และหนี สิ นตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าตามบัญชี เดิมก่อนวันทีนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที
16 มาถือปฏิบตั ิครังแรก
หน่วย : บาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ยและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าทีเปิ ดเผย ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
13,155,228.00
หัก ค่าเช่าค้างจ่าย
(668,517.60)
ดอกเบียจ่ายรอตัดบัญชี
(5,282,170.21)
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ทีเพิมขึนจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับ 16 มาถือปฏิบตั ิครังแรก
7,204,540.19
หนี สิ นตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
1,519,498.04
หนี สิ นตามสัญญาเช่าทีเพิมขึนจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับ 16 มาถือปฏิบตั ิครังแรก
8,724,038.23
รายการปรับปรุ งสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ จากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 มาถือปฏิบตั ิครังแรก
ณ วันที 1 มกราคม 2563 สรุ ปได้ดงั นี
หน่วย : บาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ยและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิ นทรัพย์บนพืนทีเช่า
38,771,575.87
อาคารและอุปกรณ์
1,950,004.87
รวมสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
40,721,580.74
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-54. นโยบายการบัญชีทีสําคัญ
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี จัดทําขึนโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเช่นเดียวกับทีใช้ในงบการเงิน สําหรับปี
สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562 ยกเว้นการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชีเรื องเครื องมือทางการเงินและสัญญาเช่า
4.1 เครื องมือทางการเงิน
การด้ อยค่ าของสินทรัพย์ทางการเงิน
บริ ษทั รับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนต่อสิ นทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย โดยไม่จาํ เป็ น
ต้องรอให้เหตุการณ์ทีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึนก่อนบริ ษทั พิจารณาการเปลียนแปลงในความเสี ยงด้านเครดิตของสิ นทรัพย์ทาง
การเงินเป็ นระดับ และกําหนดวิธีการวัดค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตและการคํานวณดอกเบียทีแท้จริ งทีแตกต่างกันในแต่ละระดับ
โดยมีขอ้ ยกเว้นสําหรับลูกหนี การค้าหรื อสิ นทรัพย์ทีเกิดจากสัญญาทีไม่มีองค์ประกอบเกียวกับการจัดหาเงินทีมีนยั สําคัญ ซึงบริ ษทั
ใช้วธิ ี การอย่างง่ายในการพิจารณา ค่าเผือผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึนตลอดอายุ
4.2 สั ญญาเช่ า
สิ นทรัพย์ สิทธิการใช้
บริ ษทั รับรู ้สินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วันทีสัญญาเช่าเริ มมีผล สิ นทรัพย์สิทธิการใช้วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื อมราคาสะสม
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุ งด้วยการวัดมูลค่าของหนี สิ นตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
ประกอบด้วยจํานวนเงินของหนี สิ นตามสัญญาเช่าจากการวัดมูลค่าเริ มแรก ต้นทุนทางตรงเริ มแรกทีเกิดขึน จํานวนเงินทีจ่ายชําระ
ตามสัญญาเช่า ณ วันทีสัญญาเช่าเริ มมีผลหรื อก่อนวันทีสัญญาเช่าเริ มมีผล และหักด้วยสิ งจูงใจตามสัญญาเช่าทีได้รับ
หากบริ ษทั ไม่มีความเชื อมันอย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็ นเจ้าของในสิ นทรัพย์อา้ งอิงจะถูกโอนให้แก่บริ ษทั เมื อสิ นสุ ดอายุ
สัญญาเช่า สิ นทรัพย์สิทธิการใช้จะถูกคิดค่าเสื อมราคาโดยวิธีเส้นตรงนับจากวันทีสัญญาเช่าเริ มมีผลจนถึงวันสิ นสุ ดของอายุการ
ให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้หรื อวันสิ นสุ ดอายุสญ
ั ญาเช่าแล้วแต่วนั ใดจะเกิดขึนก่อน
หนีสิ นตามสั ญญาเช่ า
ณ วันทีสัญญาเช่าเริ มมีผลบริ ษทั รับรู้หนี สิ นตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปัจจุบนั ของจํานวนเงินทีต้องจ่ายตามสัญญาเช่า คิดลดด้วย
อัตราดอกเบียตามนัยของสัญญาเช่าหรื ออัตราดอกเบียเงินกูย้ มื ส่ วนเพิมของบริ ษทั หลังจากวันทีสัญญาเช่าเริ มมีผล มูลค่าตามบัญชี
ของหนี สิ นตามสัญญาเช่าจะเพิมขึนโดยสะท้อนดอกเบียจากหนีสิ นตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะท้อนการจ่ายชําระตามสัญญาเช่า
ทีจ่ายชําระแล้ว นอกจากนี มูลค่าตามบัญชีของหนี สิ นตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่ เมือมีการเปลียนแปลงหรื อประเมินสัญญา
เช่าใหม่
สัญญาเช่ าระยะสันและสัญญาเช่ าซึงสินทรั พย์ อ้างอิงมีมูลค่าตํา
จํานวนเงินทีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าทีมีอายุสญ
ั ญาเช่า 12 เดือนหรื อน้อยกว่านับตังแต่วนั ทีสัญญาเช่าเริ มมีผลหรื อสัญญาเช่า
ซึ งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าตํา จะถูกรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณทีใช้ในงบการเงินระหว่างกาลนี มีความสอดคล้องกับการถือปฏิบตั ิในงบการเงิน สําหรับปี
สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562 ยกเว้นกรณี ทีบริ ษทั ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกใหม่ซึงมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี ทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2563 ทุกฉบับมาถือปฏิบตั ิ
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-65. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดในมือ
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากประจํา
รวม

หน่วย : บาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
29,718.20
32,272.00
46,930.80
51,280.80
118,246,323.41
78,479,351.94
8,998.69
305,269.43
118,331,971.10
78,868,174.17

ณ วันที 31 มีนาคม 2563 และ วันที 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน 2 แห่ ง รวมจํานวน 4.00
ล้านบาทและจํานวน 7.00 ล้านบาท ตามลําดับ คําประกันโดยเงินฝากประจํา ตามหมายเหตุ 8
6. ลูกหนีการค้าและลูกหนี หมุนเวียนอืน
หน่วย : บาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
ลูกหนีการค้า
แยกตามอายุหนี ทีค้างชําระได้ดงั นี
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระตังแต่ 1-90 วัน
เกินกําหนดชําระตังแต่ 91-180 วัน
เกินกําหนดชําระตังแต่ 181-365 วัน
เกินกําหนดชําระ 365 วัน
รวม
หัก ค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี การค้า - สุ ทธิ
ลูกหนีหมุนเวียนอืน ประกอบด้วย
เงินประกัน
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
รายได้คา้ งรับ
อืนๆ
ลูกหนีหมุนเวียนอืน-สุ ทธิ
รวมลูกหนี การค้าและลูกหนี หมุนเวียนอืน-สุทธิ

35,891,982.22
22,153,071.52
1,977,791.75
576,822.80
570,819.23
61,170,487.52
(654,451.21)
60,516,036.31

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

1,617,300.00
1,321,223.91

854,004.14
3,236,530.12

6,641,042.03

2,452,618.12

808,358.53

1,937,850.59

10,387,924.47
70,903,960.78

8,481,002.97
100,129,653.19
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-76. ลูกหนีการค้าและลูกหนี หมุนเวียนอืน (ต่อ)
หน่วย : บาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
ค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญมีการเปลียนแปลงระหว่างงวด ดังนี
ยอดยกมา
ตังเพิม
ลดลง
ยอดยกไป

584,319.23
83,631.98
(13,500.00)
654,451.21

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

7. สิ นค้าคงเหลือ
หน่วย : บาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2563

31 ธันวาคม 2562

48,898,631.35

57,834,427.69

868,160.70

2,077,459.24

(3,222,458.83)

(3,494,159.64)

46,544,333.22

56,417,727.29

3,494,159.64

4,068,606.57

ตังเพิม

0.00

172,859.71

ลดลง

(271,700.81)

(747,306.64)

ยอดยกไป

3,222,458.83

3,494,159.64

สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าระหว่างทาง
หัก ค่าเผือจากการลดมูลค่าสิ นค้า
สุ ทธิ
ค่าเผือการปรับลดมูลค่าสิ นค้ามีการเปลียนแปลงระหว่างงวด ดังนี
ยอดยกมา

8. เงินฝากธนาคารทีมีภาระผูกพัน
ณ วันที 31 มีนาคม 2563 และวันที 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ มีเงินฝากประจําประเภท 3 เดือน และ 12 เดือน รวมจํานวน 3.80
ล้านบาท และจํานวน 8.80 ล้านบาท ตามลําดับ ได้นาํ ไปเป็ นหลักทรัพย์คาประกั
ํ
นวงเงินสิ นเชื อ ตามหมายเหตุ 5 และ 19.1

(ลงชื อ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื อ) ….…………...….......................…….. กรรมการตามอํานาจ
(นางสาวอรสา วิมลเฉลา)

(นางสาวณิ ชกมล วงศ์พิพฒั น์)

-89. เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
สัดส่ วน
ชื อบริ ษทั
บริ ษทั ยูทิลิตี บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จํากัด
รวม

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย

เงินลงทุน 31 มีนาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
40%

เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
31 มีนาคม 2563

31 ธันวาคม 2562

156,449,911.51

151,777,152.73

138,188,000.00

138,188,000.00

156,449,911.51

151,777,152.73

138,188,000.00

138,188,000.00

ในงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย ณ วันที 31 มีนาคม 2563 และวันที 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ ได้บนั ทึกเงิน
ลงทุนในบริ ษทั ร่ วม จํานวน 156.45 ล้านบาท และจํานวน 151.78 ล้านบาท ตามลําดับ (คิดเป็ นร้อยละ 35.39 และ 33.80 ของ
สิ นทรัพย์รวม ตามลําดับ) ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม สําหรับงวด 3 เดือน สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2563 และ 2562
จํานวน 4.67 ล้านบาท และจํานวน 4.04 ล้านบาท ตามลําดับ (คิดเป็ นร้อยละ 43.44 และ 41.75 ของกําไรสําหรับงวด ตามลําดับ )
โดยถือตามข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ร่ วมสําหรับงวดดังกล่าว ซึ งได้ผา่ นการสอบทานจากผูส้ อบบัญชี อืน
10. อาคารและอุปกรณ์
หน่วย : บาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2563

31 ธันวาคม 2562

12,253,643.25

11,031,260.19

61,018.24

3,523,225.72

จําหน่ ายระหว่างงวด

(1.00)

(92,026.84)

รายการรับโอน(โอนออก)

0.00

1,041,100.00

(1,950,004.87)

0.00

ค่าเสื อมราคาสําหรับงวด

(473,840.15)

(3,249,915.82)

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชีปลายงวด

9,890,815.47

12,253,643.25

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชีตน้ งวด
ซื อเพิม

โอนออกไปเป็ นสิ นทรัพย์สิทธิการใช้

ค่าเสื อมราคาสําหรับงวด 3 เดือน สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2563 และ 2562 จํานวน 0.47 ล้านบาท และจํานวน 0.72 ล้านบาท
ตามลําดับ
อาคารและอุปกรณ์ซึงได้หกั ค่าเสื อมราคาสะสมเต็มจํานวนแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ ราคาทุนของสิ นทรัพย์ดงั กล่าว ณ วันที 31
มีนาคม 2563 และวันที 31 ธันวาคม 2562 มีจาํ นวน 9.84 ล้านบาท และจํานวน 9.86 ล้านบาท ตามลําดับ
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-911. สัญญาเช่า
บริ ษทั ฯ เข้าทําสัญญาเช่าทีเกียวข้องกับการเช่าทีดิน เพือสร้างอาคารโชว์รูมและสํานักงานใช้ในการดําเนิ นงาน และยานพาหนะ
11.1 สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
รายการเคลือนไหวของบัญชีสินทรัพย์สิทธิ การใช้ สําหรับงวด 3 เดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2563 สรุ ปได้ดงั นี
หน่วย : บาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ยและ
งบการเงินเฉพาะกิ จการ

ณ วันที 1 มกราคม 2563
รายการปรับปรุ งสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้จากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 16 มาถือปฏิบตั ิครังแรก
รับโอนมาจากสิ นทรัพย์บนพืนทีเช่าระยะยาว
รับโอนมาจากอาคารและอุปกรณ์
ซื อเพิม
หัก ค่าจําหน่ายสะสม
ณ วันที 31 มีนาคม 2563

31 มีนาคม 2563
0.00
7,204,540.19
38,771,575.87
1,950,004.87
5,122,000.00
(1,222,403.49)
51,825,717.44

11.2 หนี สิ นตามสัญญาเช่า
รายการเคลือนไหวของหนี สิ นตามสัญญาเช่า สําหรับงวด 3 เดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2563 แสดงได้ดงั นี
หน่วย : บาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ยและ
งบการเงินเฉพาะกิ จการ

ณ วันที 1 มกราคม 2563
รายการปรับปรุ งหนี สิ นตามสัญญาเช่าจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 16 มาถือปฏิบตั ิครังแรก
เพิมขึน
หัก เงินจ่ายชําระ
ณ วันที 31 มีนาคม 2563
หัก ส่ วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึ งปี
หนี สิ นตามสัญญาเช่า

31 มีนาคม 2563
0.00
9,392,555.83
3,841,500.00
(345,793.08)
12,888,262.75
(1,311,335.19)
11,576,927.56
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- 10 11. สัญญาเช่า (ต่อ)
ค่าใช้จ่ายสําหรับงวด 3 เดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2563 เกียวกับสัญญาเช่าทีรับรู ้ในรายการต่อไปนี ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
หน่วย : บาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ยและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2563
ค่าตัดจําหน่าย

1,222,403.49

ดอกเบียจ่ายหนี สิ นตามสัญญาเช่า

75,917.74

รวม

1,298,321.23

บริ ษทั ฯ ทําสัญญาเช่าทีดิน โดยสร้างอาคารเพือใช้เป็ นโชว์รูมและสํานักงาน มีระยะเวลา 20 ปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2578
ส่ วนสัญญาเช่ายานพาหนะสิ นสุดปี 2566 และ 2567
หน่วย : บาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2563
ไม่เกิน 1 ปี
ผลรวมของจํานวนเงินขันตําทีต้องจ่ายทังสิ น
ตามสัญญาเช่า
ดอกเบียตามสัญญาเช่ารอการตัดบัญชี
มูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินขันตําทีต้องจ่าย
ทังสิ นตามสัญญาเช่า

1 - 5 ปี

เกินกว่า 5 ปี

รวม

1,953,736.00
642,407.90

6,704,948.41
2,023,766.20

9,827,343.00
2,931,590.56

18,486,027.41
5,597,764.66

1,311,328.10

4,681,182.21

6,895,752.44

12,888,262.75
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- 11 12. สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หน่วย : บาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที

บันทึกเป็ น

31 ธันวาคม 2562 (ค่าใช้จ่าย)รายได้

ณ วันที
31 มีนาคม 2563

ในกําไรหรื อขาดทุน

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้

1,952,449.60

58,401.39

2,010,850.99

0.00

508,557.50

508,557.50

114,794.36

(114,794.36)

0.00

2,067,243.96

452,164.53

2,519,408.49

หนี สิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์บนพืนทีเช่าระยะยาว
รวม
13. เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนี หมุนเวียนอืน
หน่วย : บาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2563

31 ธันวาคม 2562

49,053,650.97

69,939,371.54

26,964.00

271,477.00

49,080,614.97

70,210,848.54

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

12,436,382.09

22,808,380.01

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย

3,407,305.36

2,473,601.53

22,730,869.74

3,339,124.83

1,886,036.78

1,946,831.25

40,460,593.97
89,541,208.94

30,567,937.62
100,778,786.16

เจ้าหนีการค้า
เจ้าหนี การค้า
เช็คจ่ายล่วงหน้า
รวมเจ้าหนี การค้า
เจ้าหนีหมุนเวียนอืน ประกอบด้วย

เงินรับล่วงหน้า
อืนๆ
รวมเจ้าหนี หมุนเวียนอืน
รวมเจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี หมุนเวียนอืน
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- 12 14. ประมาณการหนี สิ นไม่หมุนเวียนสําหรับประโยชน์พนักงาน
บริ ษทั ฯ จ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลังออกจากงานและบําเหน็จ ตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการ
ให้ผลประโยชน์เมือเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอืนแก่พนักงานตามสิ ทธิและอายุงาน
14.1 การเปลียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที 31 มีนาคม 2563 และวันที 31 ธันวาคม 2562
หน่วย : บาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2563

31 ธันวาคม 2562

9,762,248.00

8,868,754.00

446,208.00

1,611,290.00

54,056.00

208,730.00

0.00

2,597,364.00

(208,257.00)

(3,523,890.00)

10,054,255.00

9,762,248.00

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันต้นงวด
ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบีย
ปรับปรุ งผลประโยชน์พนักงาน 400 วัน
จ่ายผลประโยชน์พนักงานลาออก
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันสิ นงวด

14.2 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานทีรับรู ้ในรายการต่อไปนี ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับงวด 3 เดือน สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม
2563 และ 2562 ดังนี
หน่วย : บาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2563

31 มีนาคม 2562

ค่าใช้จ่ายในการขาย

354,565.00

247,758.00

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

145,699.00

174,610.00

รวม

500,264.00

422,368.00

15. สํารองตามกฎหมาย
เพือให้เป็ นไปตามมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯ ต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่ วนหนึ งไว้
เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปั นผลได้
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- 13 16. ภาษีเงินได้
บริ ษทั ฯ คํานวณภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20 จากกําไร(ขาดทุน)ก่อนหักภาษีเงินได้สาํ หรับงวดบวกกลับด้วยสํารองค่าใช้จ่ายและ
รายการอืนๆ ทีไม่อนุญาตให้ถือเป็ นรายจ่ายในการคํานวณภาษีเงินได้ (ถ้ามี)
16.1 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ สําหรับงวด 3 เดือน สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2563 และ 2562 สรุ ปได้ดงั นี
หน่วย : บาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2563

31 มีนาคม 2562

1,511,738.44

1,563,188.30

(452,164.53)
1,059,573.91

(111,397.76)
1,451,790.54

ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัวคราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชัวคราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
16.2 กระทบยอดเพือหาอัตราภาษีทีแท้จริ ง
สําหรับงวด 3 เดือน สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี
หน่วย : บาท
งบการเงินทีแสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
31 มีนาคม 2563

31 มีนาคม 2562

11,816,326.97

11,125,678.63

กําไรทางบัญชี ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

20%

20%

จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้

2,363,265.40

2,225,135.73

ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี

(369,139.73)

34,460.56

ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

(934,551.76)

(807,805.75)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

1,059,573.91

1,451,790.54

อัตราภาษีเงินได้ทีแท้จริ ง

9%

13%
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- 14 16. ภาษีเงินได้ (ต่อ)
หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2563

31 มีนาคม 2562

7,143,568.19

7,086,649.90

กําไรทางบัญชี ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

20%

จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้

1,428,713.64

ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี

20%
1,417,329.98

(369,139.73)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

1,059,573.91

อัตราภาษีเงินได้ทีแท้จริ ง

34,460.56
1,451,790.54

15%

20%

17. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการทีเกียวข้องกัน
17.1 ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯ มีรายการธุรกิจทีสําคัญกับบุคคลและกิจการทีเกียวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงือนไข
ทางการค้า และตามเกณฑ์ทีตกลงร่ วมกันระหว่างบริ ษทั ฯ บุคคลและกิจการทีเกียวข้องกันเหล่านัน ซึงเป็ 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

บุคคลทีเกียวข้องกัน
นายเกริ ก ลีเกษม

บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
บริ ษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จํากัด

ขายสิ นค้า

ต้นทุนบวกกําไร
10-30%

ผูถ้ ือหุ ้น

ค่าเช่าทีดิน

ราคาตลาด
(ประเมินโดย
ผูป้ ระเมินอิสระ)

ผูถ้ ือหุ ้นและ
กรรมการร่ วมกัน

ค่าเช่าและค่าบริ การ

ราคาตามทีตกลงกัน
ตามสัญญา
ต้นทุนบวกกําไร
10-30%
ราคาตลาด

ขายสิ นค้า
ห้างหุ ้นส่ วนจํากัด อัครวินท์ วิศวกรรม

ผูถ้ ือหุ ้นและ
กรรมการร่ วมกัน

ค่าซ่อมแซม
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- 15 17. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการทีเกียวข้องกัน (ต่อ)
รายชือบุคคลและกิจการทีเกียวข้องกัน
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน (ต่อ)
บริ ษทั บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั วิมลเฉลา จํากัด
บริ ษทั พีพเี อ็มเอ็นจิเนียริ ง จํากัด
บริ ษทั สยามราชทราเวิล จํากัด

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

ลักษณะธุรกิจ/รายการ

นโยบาย
กําหนดราคา

ผูถ้ ือหุ ้นและ
กรรมการร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ ้นและ
กรรมการร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ ้นและ
กรรมการร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ ้นและ
กรรมการร่ วมกัน

ขายสิ นค้า

ตามอัตราทีขายให้
กับลูกค้ารายอืน
ราคาตามทีตกลงกัน

ค่าบริ การ
ขายสิ นค้า

ต้นทุนบวกกําไร
10-30%
ราคาตามทีตกลงกัน

ค่าใช้จ่าย

17.2 รายการบัญชีทีเป็ นสาระสําคัญระหว่างบริ ษทั กับกิจการทีเกียวข้องกัน ณ วันที 31 มีนาคม 2563 และวันที 31 ธันวาคม 2562
ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2563

31 ธันวาคม 2562

บริ ษทั ยูทิลิตี บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จํากัด

354,170.00

17,120.00

ห้างหุ ้นส่ วนจํากัด อัครวินท์ วิศวกรรม

197,650.40

1,926.00

1,091.40

0.00

0.00

180,928.44

29,597.86

29,296.12

0.00

668,517.60

2,675.00

0.00

17.2.1 ลูกหนีการค้า

บริ ษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จํากัด
17.2.2 เจ้าหนีการค้า
ห้างหุ ้นส่ วนจํากัด อัครวินท์ วิศวกรรม
17.2.3 เจ้าหนีหมุนเวียนอืน
บริ ษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จํากัด
นายเกริ ก ลีเกษม
ห้างหุ ้นส่ วนจํากัด อัครวินท์ วิศวกรรม

(ลงชื อ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื อ) ….…………...….......................…….. กรรมการตามอํานาจ
(นางสาวอรสา วิมลเฉลา)

(นางสาวณิ ชกมล วงศ์พิพฒั น์)

- 16 17. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการทีเกียวข้องกัน (ต่อ)
17.3 รายได้และค่าใช้จ่ายกับกิจการและบุคคลทีเกียวข้องกันทีมีสาระสําคัญรวมอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับงวด 3 เดือน
สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2563 และ 2562
หน่วย : บาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2563

31 มีนาคม 2562

บริ ษทั ยูทิลิตี บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จํากัด

331,000.00

101,500.00

ห้างหุ ้นส่ วนจํากัด อัครวินท์ วิศวกรรม

184,720.00

0.00

1,020.00

31,100.00

0.00

185,333.52

41,035.32

41,035.32

0.00

180,157.35

105,370.16

0.00

บริ ษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จํากัด

1,182.00

900.00

บริ ษทั พีพีเอ็มเอ็นจิเนียริ ง จํากัด

4,000.00

11,257.32

ห้างหุ ้นส่ วนจํากัด อัครวินท์ วิศวกรรม

2,500.00

0.00

17.3.1 ขายสิ นค้า

บริ ษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จํากัด
17.3.2 ดอกเบียรับ
บริ ษทั ยูทิลิตี บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จํากัด
17.3.3 ค่าเช่าและบริ การ
บริ ษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จํากัด
นายเกริ ก ลีเกษม
17.3.4 ค่าตัดจําหน่าย-สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
นายเกริ ก ลีเกษม
17.3.5 ค่าใช้จ่ายอืนๆ

17.4 ค่าตอบแทนทีจ่ายให้แก่ผบู ้ ริ หารสําคัญ สําหรับงวด 3 เดือน สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี
หน่วย : บาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2563

31 มีนาคม 2562

ผลประโยชน์ระยะสัน

5,409,060.00

4,591,863.10

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

168,557.00
5,577,617.00

172,391.00
4,764,254.10

รวม

(ลงชื อ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื อ) ….…………...….......................…….. กรรมการตามอํานาจ
(นางสาวอรสา วิมลเฉลา)

(นางสาวณิ ชกมล วงศ์พิพฒั น์)

- 17 17. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการทีเกียวข้องกัน (ต่อ)
17.5 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันทีจะต้องจ่าย ณ วันที 31 มีนาคม 2563 และวันที 31 ธันวาคม 2562 ดังต่อไปนี
17.5.1 ณ วันที 31 มีนาคม 2563 และวันที 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันทีต้องจ่ายในอนาคตสําหรับสัญญาเช่าอาคาร
สํานักงานขายกับกิจการทีเกียวข้องกันแห่ งหนึ ง สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564 เป็ นจํานวน 0.29 ล้านบาท และจํานวน 0.33 ล้านบาท
ตามลําดับ
17.5.2 ณ วันที 31 มีนาคม 2563 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันทีต้องจ่ายในอนาคตสําหรับสัญญาจ้างผูบ้ ริ หาร 1 ราย สิ นสุ ดวันที
31 ธันวาคม 2563 เป็ นจํานวน 3.20 ล้านบาท
18. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่ายทีสําคัญสําหรับงวด 3 เดือน สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี
หน่วย : บาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2563

31 มีนาคม 2562

การเปลียนแปลงในสิ นค้า

10,145,094.88

(5,755,965.35)

ยอดซื อ

62,170,155.18

97,599,364.47

ค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงาน

14,323,464.15

13,498,584.86

ค่าเสื อมราคา/ค่าตัดจําหน่าย

1,696,243.64

1,459,435.54

ค่านายหน้า

1,491,256.70

1,528,913.93

19. ภาระผูกพัน
19.1 ณ วันที 31 มีนาคม 2563 และวันที 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ มีวงเงิน LC, TR, ตัวสัญญาใช้เงิน และ Forward contract จาก
ธนาคารพาณิ ชย์ 2 แห่ ง จํานวน 62.79 ล้านบาท และจํานวน 72.79 ล้านบาท ตามลําดับ คําประกันโดยเงินฝากธนาคาร ตามหมายเหตุ
8 และ ณ วันที 31 มีนาคม 2563 บริ ษทั ฯ ไม่ได้เปิ ดใช้ Forward contract
19.2 ณ วันที 31 มีนาคม 2563 บริ ษทั ฯ มีภาระหนี สิ นทีอาจเกิดขึนจากการให้ธนาคารพาณิ ชย์ 2 แห่ ง ออกหนังสื อคําประกัน ในการ
ขายสิ นค้าให้กบั ลูกค้า เป็ นจํานวนเงิน 33.08 ล้านบาท และจํานวน 2,635 ดอลล่าห์สหรัฐฯ และ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ มีภาระ
หนี สิ นทีอาจเกิดขึนจากการให้ธนาคารพาณิ ชย์ 2 แห่ ง ออกหนังสื อคําประกันในการขายสิ นค้าให้กบั ลูกค้าจํานวน 16.13 ล้านบาท และ
จํานวน 2,635 ดอลล่าห์สหรัฐฯ
19.3 ณ วันที 31 มีนาคม 2563 และวันที 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันและหนี สิ นทีอาจเกิดขึนจากการรับเงินมัดจํา
ค่าสิ นค้าจากลูกค้าโดยมีมูลค่าตามใบสังซื อรวม 83.93 ล้านบาท และจํานวน 18.81 ล้านบาท ตามลําดับ บริ ษทั ฯ ได้รับเงินมัดจําแล้ว
จํานวน 21.78 ล้านบาท และจํานวน 2.24 ล้านบาท ตามลําดับ
19.4 ณ วันที 31 มีนาคม 2563 และวันที 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันทีต้องจ่ายในอนาคตสําหรับสัญญาค่ารักษาความ
ปลอดภัย สิ นสุ ด วันที 30 เมษายน 2563 เป็ นจํานวนเงิน 0.06 ล้านบาท และจํานวน 0.22 ล้านบาท ตามลําดับ
19.5 ณ วันที 31 มีนาคม 2563 และวันที 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันทีต้องจ่ายในอนาคตสําหรับสัญญาค่าทีปรึ กษา
สิ นสุ ดวันที 30 กันยายน 2563 เป็ นจํานวนเงิน 0.23 ล้านบาท และจํานวน 0.34 ล้านบาท ตามลําดับ
(ลงชื อ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื อ) ….…………...….......................…….. กรรมการตามอํานาจ
(นางสาวอรสา วิมลเฉลา)

(นางสาวณิ ชกมล วงศ์พิพฒั น์)

- 18 20. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน
ข้อมูลเกียวกับการดําเนินงานตามประเภทส่ วนงานของบริ ษทั สําหรับงวด 3 เดือน สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี
หน่วย : บาท
กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี
ระบบปัม
2563

2562

2563

2562

2563

2562

รวม
2562

101,114,459.01

119,120,004.70

(72,315,250.06)

(91,841,648.77)

28,799,208.95

27,278,355.93

1,865,679.28

919,231.46

(10,922,799.31)
(12,435,364.81)

(11,507,614.39)

ต้นทุนทางการเงิน

(163,155.92)

0.00

ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

4,672,758.78

4,039,028.73

กําไรจากการดําเนินงาน

11,816,326.97

11,125,678.63

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(1,059,573.91)

(1,451,790.54)

กําไรสุ ทธิสาํ หรับงวด

10,756,753.06

9,673,888.09

0.00

0.00

10,756,753.06

9,673,888.09

ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริ การ

2563

กลุ่มผลิตภัณฑ์บริ การ
2563

รายได้จากการขายและการให้บริ การ

2562

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการ
กลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม
กระบวนการผลิตและระบบท่อ

23,666,050.33 60,443,013.80 27,623,686.46 18,975,410.29 32,399,364.56 26,730,245.67 17,425,357.66 12,971,334.94
(17,420,354.05) (49,223,417.07) (17,925,551.42) (15,647,912.26) (25,875,424.30) (20,634,894.38) (11,093,920.29) (6,335,425.06)

กําไรขันต้น

6,245,696.28

11,219,596.73

9,698,135.04

3,327,498.03

6,523,940.26

6,095,351.29

6,331,437.37

รายได้อืน
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
(ลงชือ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชือ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํานาจ
(นางสาวอรสา วิมลเฉลา)

(นางสาวณิ ชกมล วงศ์พิพฒั น์)

6,635,909.88

(9,603,323.10)

- 19 20. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน (ต่อ)
หน่วย : บาท
กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี
ระบบปัม
2563

101,114,459.01

119,120,004.70

(72,315,250.06)

(91,841,648.77)

28,799,208.95

27,278,355.93

1,865,679.28

919,231.46

ค่าใช้จ่ายในการขาย

(10,922,799.31)

(11,507,614.39)

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

(12,435,364.81)

(9,603,323.10)

ต้นทุนทางการเงิน

(163,155.92)

0.00

กําไรจากการดําเนินงาน

7,143,568.19

7,086,649.90

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(1,059,573.91)

(1,451,790.54)

กําไรสุ ทธิ สาํ หรับงวด

6,083,994.28

5,634,859.36

0.00

0.00

6,083,994.28

5,634,859.36

กําไรขันต้น

2562

2563

2562

2563

2562

รวม
2562

ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริ การ

2563

กลุ่มผลิตภัณฑ์บริ การ
2563

รายได้จากการขายและการให้บริ การ

2562

กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการ
กระบวนการผลิตและระบบท่อ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม

23,666,050.33 60,443,013.80 27,623,686.46 18,975,410.29 32,399,364.56 26,730,245.67 17,425,357.66 12,971,334.94
(17,420,354.05) (49,223,417.07) (17,925,551.42) (15,647,912.26) (25,875,424.30) (20,634,894.38) (11,093,920.29) (6,335,425.06)
6,245,696.28

11,219,596.73

9,698,135.04

3,327,498.03

6,523,940.26

6,095,351.29

6,331,437.37

รายได้อืน

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอืน
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด

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

(นางสาวณิ ชกมล วงศ์พิพฒั น์)

6,635,909.88

- 20 21. 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 นสุ ดวันที 31 มี นาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสํารองเลียงชีพ ดังนี
หน่วย : บาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินสมทบเข้ากองทุนสํารองเลียงชีพ

31 มีนาคม 2563

31 มี นาคม 2562

552,927.92

583,888.00

22. การเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับเครื องมือทางการเงิน
22.1 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 นเชื อของสัญญาแต่ละรายมีมูลค่าไม่สูง
22.2 ความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียน
บริ ษทั ฯ มีความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ อันเนื องมาจากการซื อและขายสิ นค้าทีเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ
บริ ษทั ฯ วงเงินซื อขายอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพือใช้เป็ นเครื องมือในการป้ องกันความเสี ยง ตามทีเปิ ดเผยไว้ใน
หมายเหตุ 19.1
22.4 บริ ษทั ฯ มียอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี สิ นทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ ดังต่อไปนี
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มี นาคม 2563

31 ธันวาคม 2562

สกุลเงินตรา

แปลงค่า

สกุลเงินตรา

แปลงค่า

ต่างประเทศ

เป็ นเงินบาท

ต่างประเทศ

เป็ นเงินบาท

สิ นทรัพย์
รายได้คา้ งรับ
ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
เยน

34,685.00

1,124,685.40

50,875.10

1,520,427.80

954,350.00

282,971.46

2,896,942.00

785,838.97

1,407,656.86

2,306,266.77
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- 21 22. การเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับเครื องมือทางการเงิน (ต่อ)
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มี นาคม 2563

31 ธันวาคม 2562

สกุลเงินตรา

แปลงค่า

สกุลเงินตรา

แปลงค่า

ต่างประเทศ

เป็ นเงินบาท

ต่างประเทศ

เป็ นเงินบาท

หนี สิ น
เจ้าหนี การค้าต่างประเทศ
เยน
ดอลล่าร์สหรัฐอเมริ กา
ยูโร
ดอลลาร์ออสเตรเลีย

11,000,360.00

3,351,842.69

38,680,001.00

10,815,044.32

147,911.10

4,855,891.84

52,438.48

1,590,527.27

27,965.61

1,015,311.05

49,469.74

1,686,156.30

7,792.50

160,139.77

0.00

0.00

9,383,185.35

14,091,727.89

23. ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการนี เป็ นผลประโยชน์ทีจ่ายให้กบั กรรมการของบริ ษทั ฯ ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน
จํากัด โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ทีเกียวข้องทีจ่ายให้กบั กรรมการในฐานะผูบ้ ริ หาร
สําหรับงวด 3 เดือน สิ นสุ ดวันที 31 มี นาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ จํานวน 0.33 ล้านบาท และ
จํานวน 0.32 ล้านบาท ตามลําดับ
24. ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารนี เป็ 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 หารในสายงานบัญชี หรื อการเงินที เป็ นระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึนไปหรื อเที ยบเท่า
สําหรับงวด 3 เดือน สิ นสุ ดวันที 31 มี นาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร จํานวน 5.58 ล้านบาท และ
จํานวน 4.79 ล้านบาท ตามลําดับ
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- 22 25. การบริ หารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ ในการบริ หารทางการเงิน คือ การดํารงไว้ซึงความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนื องและดํารงไว้
ซึ งโครงสร้างทุนทีเหมาะสม
ณ วันที 31 มี นาคม 2563 งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยแสดงอัตราส่ วนหนี สิ นต่อทุนเท่ากับ 0.32 : 1 (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ : 0.34 : 1)
26. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมือวันที 7 เมษายน 2563 ทีประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากกําไรสุ ทธิ สาํ หรับปี 2562 ในอัตรา
หุน้ ละ 0.05 บาท จํานวน 240 ล้านหุน้ รวมเป็ นเงิน 12.00 ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินปั นผลแล้วในวันที 22 เมษายน 2563
27. การอนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงินนีได้รับการอนุมตั ิให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เมือวันที 13 พฤษภาคม 2563
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