บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
สาหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ

กรรมการและผู้ถือหุ้น บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ งบ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย สาหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน สิ้นสุ ดวันเดียวกัน งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ้น และงบกระแสเงินสด ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย สาหรับงวด 9 เดือน สิ้ นสุ ด วัน
เดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ ของบริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน) และได้สอบทานข้อมูล
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 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่าง
กาล โดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่
เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้มีขอบเขตจากัด
กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทาให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนยั สาคัญทั้งหมด
ซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่แสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน
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 11 พฤศจิกายน 2563

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
สิ นค้าคงเหลือ
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์บนพื้นที่เช่าระยะยาว
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/ (ตรวจสอบแล้ว ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/ (ตรวจสอบแล้ว )
หมายเหตุ สอบทานแล้ว )
สอบทานแล้ว )
5
6
7

126,599,032.59 78,868,174.17 126,599,032.59 78,868,174.17
53,858,628.68 100,129,653.19 53,858,628.68 100,129,653.19
38,815,052.03 56,417,727.29 38,815,052.03 56,417,727.29
219,272,713.30 235,415,554.65 219,272,713.30 235,415,554.65

8
9
10

3,800,000.00 8,800,000.00 3,800,000.00
8,800,000.00
164,105,878.48 151,777,152.73 138,188,000.00 138,188,000.00
8,211,909.45 12,253,643.25 8,211,909.45 12,253,643.25
0.00 38,771,575.87
0.00 38,771,575.87
50,210,085.00
0.00 50,210,085.00
0.00
2,944,486.46 2,067,243.96 2,944,486.46
2,067,243.96
123,742.83
18,850.00
123,742.83
18,850.00
229,396,102.22 213,688,465.81 203,478,223.74 200,099,313.08
448,668,815.52 449,104,020.46 422,750,937.04 435,514,867.73

11
12

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

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

(ลงชื่อ)………………………………......กรรมการตามอานาจ
(นางสาวณิ ชกมล วงศ์พิพฒั น์ )

-2บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/ (ตรวจสอบแล้ว ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/ (ตรวจสอบแล้ว )
หมายเหตุ สอบทานแล้ว )
สอบทานแล้ว )

หนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุน้
หนี้ สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
13
ส่วนของหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกาหนดชาระภายใน
หนึ่ งปี
ส่วนของหนี้ สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี 11
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หนี้ สินตามสัญญาเช่า
11
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน14
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 240,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 240,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย
15
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้

รวมหนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุน้

81,223,288.97 100,778,786.16

81,223,288.97 100,778,786.16

0.00
432,095.15
1,402,464.53
0.00
82,625,753.50 101,210,881.31

0.00
432,095.15
1,402,464.53
0.00
82,625,753.50 101,210,881.31

0.00 1,087,402.89
0.00 1,087,402.89
10,982,136.41
0.00 10,982,136.41
0.00
11,054,646.00
9,762,248.00 11,054,646.00
9,762,248.00
22,036,782.41 10,849,650.89 22,036,782.41 10,849,650.89
104,662,535.91 112,060,532.20 104,662,535.91 112,060,532.20

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 7,523,402.84 7,523,402.84
7,523,402.84
95,478,711.69 88,515,920.34 69,560,833.21 74,926,767.61
344,006,279.61 337,043,488.26 318,088,401.13 323,454,335.53
448,668,815.52 449,104,020.46 422,750,937.04 435,514,867.73

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

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

(ลงชื่อ)………………………………......กรรมการตามอานาจ
(นางสาวณิ ชกมล วงศ์พิพฒั น์ )

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรับงวด 9 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

หมายเหตุ
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริ การ
กาไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับงวด
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่น
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด

16

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
2563
2562
250,498,534.62
343,287,214.51
(181,748,521.80) (256,127,937.29)
68,750,012.82
87,159,277.22
3,752,176.51
3,758,595.26
(31,018,065.09)
(36,736,664.75)
(35,744,714.83)
(31,778,859.45)
(532,596.30)
(20,658.29)
14,328,723.25
9,476,699.14
19,535,536.36
31,858,389.13
(573,740.01)
(4,244,946.78)
18,961,796.35
27,613,442.35
0.00
0.00
18,961,796.35
27,613,442.35

กาไรต่อหุ้น
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
250,498,534.62
(181,748,521.80)
68,750,012.82
5,752,174.01
(31,018,065.09)
(35,744,714.83)
(532,596.30)
0.00
7,206,810.61
(573,740.01)
6,633,070.60
0.00
6,633,070.60

2562
343,287,214.51
(256,127,937.29)
87,159,277.22
3,758,595.26
(36,736,664.75)
(31,778,859.45)
(20,658.29)
0.00
22,381,689.99
(4,244,946.78)
18,136,743.21
0.00
18,136,743.21

0.08

0.12

0.03

0.08

240,000,000

240,000,000

240,000,000

240,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

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

(ลงชื่ อ)………………………………......กรรมการตามอานาจ
(นางสาวณิ ชกมล วงศ์พิพฒั น์)

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

หมายเหตุ
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริ การ
กาไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
กาไรสาหรับงวด
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่น
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด

16

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
2563
2562
72,944,725.51
99,697,112.90
(52,963,252.61)
(71,762,325.69)
19,981,472.90
27,934,787.21
1,309,187.23
1,932,297.09
(9,304,318.15)
(11,979,778.96)
(12,169,164.89)
(10,961,292.49)
(200,939.29)
(9,203.00)
6,307,597.88
2,859,928.66
5,923,835.68
9,776,738.51
430,472.28
(1,130,184.11)
6,354,307.96
8,646,554.40
0.00
0.00
6,354,307.96
8,646,554.40

กาไรต่อหุ้น
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
72,944,725.51
(52,963,252.61)
19,981,472.90
1,309,187.23
(9,304,318.15)
(12,169,164.89)
(200,939.29)
0.00
(383,762.20)
430,472.28
46,710.08
0.00
46,710.08

2562
99,697,112.90
(71,762,325.69)
27,934,787.21
1,932,297.09
(11,979,778.96)
(10,961,292.49)
(9,203.00)
0.00
6,916,809.85
(1,130,184.11)
5,786,625.74
0.00
5,786,625.74

0.026

0.036

0.0002

0.024

240,000,000

240,000,000

240,000,000

240,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

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

(ลงชื่ อ)………………………………......กรรมการตามอานาจ
(นางสาวณิ ชกมล วงศ์พิพฒั น์)

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
สาหรับงวด 9 เดือน สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)
หน่วย : บาท
ทุนที่ออก
และชาระแล้ว
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
จ่ายเงินปันผล
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
จ่ายเงินปันผล
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

120,000,000.00

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
กาไรสะสม
ส่วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
สารองตามกฎหมาย
121,004,165.08

รวมส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น

7,523,402.84

88,515,920.34

337,043,488.26
(11,999,005.00)
18,961,796.35
6,962,791.35
344,006,279.61

17
0.00
120,000,000.00

0.00
121,004,165.08

0.00
7,523,402.84

(11,999,005.00)
18,961,796.35
6,962,791.35
95,478,711.69

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

(9,592,204.00)
27,613,442.35
18,021,238.35
82,112,071.53

(9,592,204.00)
27,613,442.35
18,021,238.35
329,207,283.16

17
0.00
120,000,000.00

0.00
121,004,165.08

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

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

(ลงชื่ อ)………………………………......กรรมการตามอานาจ
(นางสาวณิ ชกมล วงศ์พิพฒั น์)

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
สาหรับงวด 9 เดือน สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)
หน่วย : บาท
ทุนที่ออก
และชาระแล้ว

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาไรสะสม
ส่วนเกินมูลค่า
หุ ้นสามัญ
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
สารองตามกฎหมาย

120,000,000.00

121,004,165.08

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
จ่ายเงินปันผล
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
รวมการเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
จ่ายเงินปันผล
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
รวมการเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รวมส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น

7,523,402.84

74,926,767.61

323,454,335.53
(11,999,005.00)
6,633,070.60
(5,365,934.40)
318,088,401.13

17
0.00
120,000,000.00

0.00
121,004,165.08

0.00
7,523,402.84

(11,999,005.00)
6,633,070.60
(5,365,934.40)
69,560,833.21

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

(9,592,204.00)
18,136,743.21
8,544,539.21
65,848,741.31

(9,592,204.00)
18,136,743.21
8,544,539.21
312,943,952.94

17
0.00
120,000,000.00

0.00
121,004,165.08

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

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

(ลงชื่ อ)………………………………......กรรมการตามอานาจ
(นางสาวณิ ชกมล วงศ์พิพฒั น์)

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับงวด 9 เดือน สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
2563
2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรสาหรับงวด
18,961,796.35
รายการปรับกระทบกาไร(ขาดทุน)เป็ นเงินสดรับ(จ่าย)สุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน
ผลประโยชน์พนักงาน
1,500,655.00
ค่าเสื่ อมราคา
2,070,053.85
ค่าตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
3,407,743.49
(กาไร)ขาดทุนจากการจาหน่ายทรัพย์สิน
(779,999.00)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
92,689.33
(กาไร)จากสิ นค้าล้าสมัย
(394,729.10)
หนี้ สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
0.00
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
(93,263.06)
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
(14,328,723.25)
ต้นทุนทางการเงิน
532,596.30
รายได้อื่น
97,414.22
เงินปันผลรับ
0.00
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
573,740.01
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี้ สินจากการดาเนินงาน
11,639,974.14
สินทรัพย์ดาเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
46,231,318.04
สินค้าคงเหลือ
17,997,404.36
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
5,000,000.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่ น
(104,892.83)
หนิ้ สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
(16,264,205.03)
จ่ายผลประโยชน์พนักงานลาออก
(208,257.00)
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดาเนินงาน
64,291,341.68
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
(532,596.30)
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบคุ คล
(4,033,476.87)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดาเนินงาน
59,725,268.51

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563

2562

27,613,442.35

6,633,070.60

18,136,743.21

3,958,948.00
2,388,919.49
2,320,667.28
9,086.09
42,238.98
(747,306.64)
(83,557.75)
0.00
(9,476,699.14)
20,658.29
0.00
0.00
4,244,946.78

1,500,655.00
2,070,053.85
3,407,743.49
(779,999.00)
92,689.33
(394,729.10)
0.00
(93,263.06)
0.00
532,596.30
97,414.22
(1,999,997.50)
573,740.01

3,958,948.00
2,388,919.49
2,320,667.28
9,086.09
42,238.98
(747,306.64)
(83,557.75)
0.00
0.00
20,658.29
0.00
0.00
4,244,946.78

30,291,343.73

11,639,974.14

30,291,343.73

22,423,063.69 46,231,318.04 22,423,063.69
(9,549,255.04) 17,997,404.36 (9,549,255.04)
0.00 5,000,000.00
0.00
(53,547.33)
(104,892.83)
(53,547.33)
(24,803,255.05) (16,264,205.03) (24,803,255.05)
(3,523,890.00)
(208,257.00) (3,523,890.00)
14,784,460.00 64,291,341.68 14,784,460.00
(20,658.29)
(532,596.30)
(20,658.29)
(1,300,460.32) (4,033,476.87) (1,300,460.32)
13,463,341.39 59,725,268.51 13,463,341.39

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
(ลงชื่ อ)………………………………......กรรมการตามอานาจ (ลงชื่ อ)………………………………......กรรมการตามอานาจ
(นางสาวอรสา วิมลเฉลา)
(นางสาวณิ ชกมล วงศ์พิพฒั น์)

-2บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับงวด 9 เดือน สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
2563
2562

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563

2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน :
เงินสดรับคืนเงินให้กูย้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ร่ วม
เงินสดรับเงินปันผล
เงินสดจ่ายซื้ ออุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้ อสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
เงินสดรับจากการตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน :
เงินสดจ่ายชาระหนี้ สินตามสัญญาเช่า
เงินสดจ่ายเงินปันผล
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ

(2,161,942.89)
(277,250.73) (2,161,942.89)
(277,250.73)
(11,999,005.00) (9,592,204.00) (11,999,005.00) (9,592,204.00)
(14,160,947.89) (9,869,454.73) (14,160,947.89) (9,869,454.73)
47,730,858.42 12,141,783.77 47,730,858.42 12,141,783.77

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด

78,868,174.17
126,599,032.59

ข้อมูลเพิ่มเติม : รายการไม่กระทบเงินสด
ซื้ อทรัพย์สินเป็ นเงินเชื่ อ

0.00 11,144,106.80
1,999,997.50
0.00
(223,340.22) (2,600,882.59)
(1,260,119.48)
0.00
870,000.00
0.00
780,000.00
4,672.90
2,166,537.80 8,547,897.11

0.00 11,144,106.80
1,999,997.50
0.00
(223,340.22) (2,600,882.59)
(1,260,119.48)
0.00
870,000.00
0.00
780,000.00
4,672.90
2,166,537.80 8,547,897.11

85,687,324.67 78,868,174.17
97,829,108.44 126,599,032.59

85,687,324.67
97,829,108.44

5,153,988.00

1,902,576.02

5,153,988.00

1,902,576.02

ไว้ในบัญชีหนี้ สินตามสัญญาเช่า

7,873,057.79

0.00

7,873,057.79

0.00

โอนยานพาหนะเป็ นสิ นทรัพย์สิทธิการใช้

2,195,019.17

0.00

2,195,019.17

0.00

บริ ษทั ฯ บันทึกสิ นทรัพย์สิทธิการใช้ - ที่ดินที่ยงั ไม่ได้จ่ายชาระ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

(ลงชื่ อ)………………………………......กรรมการตามอานาจ (ลงชื่ อ)………………………………......กรรมการตามอานาจ
(นางสาวอรสา วิมลเฉลา)
(นางสาวณิ ชกมล วงศ์พิพฒั น์)

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
สาหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)
1. ข้อมูลทัว่ ไป
1.1 บริ ษทั ฯ ได้แปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจากัด โดยได้จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคล ตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 ทะเบียนเลขที่ 0107559000061
1.2 บริ ษทั ฯ ตั้งอยู่เลขที่ 15/1 ถนนทางหลวงระยอง สาย 3191 ตาบลห้วยโป่ ง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
1.3 บริ ษทั ฯ ดาเนิ นกิจการหลัก คือ จาหน่ายและบริ การอุปกรณ์อุตสาหกรรม
1.4 ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กลุม่ ครอบครัวนางสาวอรสา วิมลเฉลา รวมร้อยละ 60.49 ของทุนชาระแล้ว
1.5 การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ปัจจุบนั ได้ขยายวงกว้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทาให้
เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่ วนใหญ่ สถานการณ์ดงั กล่าวอาจนามาซึ่งความไม่แน่นอน
และผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดาเนิ นธุรกิจ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงั กล่าวและประเมิน
ผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสิ นทรัพย์ ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ฝ่ายบริ หารได้ใช้
ประมาณการและ ดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง
2. หลักเกณฑ์ในการจัดทางบการเงินและนาเสนองบการเงิน
2.1 เกณฑ์ในการจัดทางบการเงินระหว่างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้จดั ทาขึ้นในรู ปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
รวมถึงการตีความและแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
งบการเงินระหว่างกาลนี้จดั ทาขึ้น โดยมีวตั ถุประสงค์ให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมจากงบการเงินประจาปี ที่นาเสนอครั้งล่าสุด เพือ่ ให้ขอ้ มูลนั้น
เป็ นปั จจุบนั ดังนั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกิจกรรมเหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ เพือ่ ไม่ให้ขอ้ มูลที่นาเสนอ
ซ้ าซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว อย่างไรก็ตาม งบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้ และงบกระแสเงินสด ได้แสดงรายการเช่นเดียวกับงบการเงินประจาปี ดังนั้นการใช้งบการเงินระหว่างกาลนี้ควรใช้ควบคูไ่ ปกับ
งบการเงินประจาปี ล่าสุด
งบการเงินของบริ ษทั ฯ จัดทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของรายการในงบการเงิน ยกเว้นรายการ
ที่เปิ ดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

(ลงชื่อ)……………………………….......กรรมการตามอานาจ (ลงชื่อ) ….…………...….......................…….. กรรมการตามอานาจ
(นางสาวอรสา วิมลเฉลา)
(นางสาวณิ ชกมล วงศ์พิพฒั น์)

-22. หลักเกณฑ์ในการจัดทางบการเงินและนาเสนองบการเงิน (ต่อ)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย ได้รวมงบการเงินของบริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ร่ วม ดังนี้
อัตราการถือหุน้ ร้อยละ

ประเภทธุรกิจ

บริษทั ร่ วม
บริ ษทั ยูทิลิต้ ี บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จากัด

40.00

ประกอบกิจการเกี่ยวกับการให้บริ การทางเทคนิค
ด้านวิศวกรรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริ ษทั ร่ วมเป็ นกิจการที่บริ ษทั มีอิทธิพลอย่างมีนยั สาคัญ โดยมีอานาจเข้าไปมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน
และการดาเนิ นงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมหรื อควบคุมร่ วมในนโยบายดังกล่าว
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ริ่ มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯ ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง
(ปรับปรุ ง 2562) รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางบัญชีฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่
1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ นึ เพือ่ ให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคาและคาศัพท์ การตีความ และการให้แนวปฏิบตั ิ
ทางการบัญชี กับผูใ้ ช้มาตรฐาน อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญ
สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่ อง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการสาหรับเครื่ องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้ องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุทธิ ในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กาหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่ องมือ
ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจาหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแส
เงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคานวณการด้อยค่าของเครื่ องมือทาง
การเงิน โดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึง
การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
(ลงชื่อ)……………………………….......กรรมการตามอานาจ (ลงชื่อ) ….…………...….......................…….. กรรมการตามอานาจ
(นางสาวอรสา วิมลเฉลา)

(นางสาวณิ ชกมล วงศ์พิพฒั น์)

-32. หลักเกณฑ์ในการจัดทางบการเงินและนาเสนองบการเงิน (ต่อ)
มาตรฐานกลุ่มนี้ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่องบการเงินของบริ ษทั
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 3
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สั ญญาเช่ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐาน
บัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้กาหนดหลักการของการรับรู้ รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูล
ของสัญญาเช่า และกาหนดให้ผเู ้ ช่ารับรู ้ สินทรัพย์และหนี้สินสาหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน
เว้นแต่สินทรัพย์อา้ งอิงนั้นมีมูลค่าต่า
การบัญชีสาหรับผูใ้ ห้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสาคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผูใ้ ห้เช่ายังคงต้องจัดประเภท
สัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงานหรื อสัญญาเช่าเงินทุน
บริ ษทั นามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบตั ิโดยรับรู้ ผลกระทบสะสมของการนามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบตั ิครั้งแรก โดยไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปี ก่อนที่แสดงเปรี ยบเทียบผลสะสมของเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 3
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสาหรับทางเลือกเพิม่ เติมทางบัญชีเพือ่ รองรับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสาหรับทางเลือกเพิม่ เติมทางบัญชี
เพือ่ รองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่
ลดผลกระทบในบางเรื่ องจากการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพือ่ ให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบตั ิ
ทางบัญชีในช่วงเวลาที่ยงั มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ดงั กล่าว
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีดงั กล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 และมีผลบังคับใช้สาหรับ
การจัดทางบการเงินของบริ ษทั ที่มีรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2563
บริ ษทั เลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสาหรับทางเลือกเพิม่ เติมทางบัญชี ดังต่อไปนี้
- เลือกที่จะไม่ตอ้ งนาข้อมูลที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใช้วดั มูลค่าของผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ในกรณี ที่บริ ษทั ฯใช้วิธีการอย่างง่ายในการวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
- เลือกที่จะไม่นาสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็ นข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่ อง
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
2.3 มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น หนี้สินหมุนเวียนอื่น เงินกูย้ มื
ระยะยาวจากสถาบันการเงินที่มีอตั ราดอกเบี้ยลอยตัว และหนี้สินตามสัญญาเช่ามีมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณเท่ากับมูลค่าตามบัญชี

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

(นางสาวณิ ชกมล วงศ์พิพฒั น์)

-42. หลักเกณฑ์ในการจัดทางบการเงินและนาเสนองบการเงิน (ต่อ)
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีม่ ผี ลบังคับใช้ ในอนาคต
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม
2564
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง
ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ นึ เพือ่ ให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็ นการอธิบายให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบตั ิทางบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน ประกอบด้วย การปรับปรุ ง
การอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน คานิ ยามของธุรกิจ คานิยามของความมีสาระสาคัญ และการปฏิรูปอัตรา
ดอกเบี้ยอ้างอิง
ปัจจุบนั ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปี ที่เริ่ มนามาตรฐานกลุ่มดังกล่าว
มาถือปฏิบตั ิ
3. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบตั ิ
ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 2.2, 4
สัญญาเช่ า
การนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิครั้งแรก บริ ษทั รับรู้ หนี้สินตามสัญญาเช่าสาหรับสัญญาเช่า
ที่เคยจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดาเนิ นงานด้วยมูลค่าปัจจุบนั ของเงินจ่ายชาระตามสัญญาเช่าที่เหลืออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ย
เงินกูย้ มื ส่วนเพิม่ ของบริ ษทั ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 สาหรับสัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าเงินทุน บริ ษทั รับรู ้ มูลค่า
ตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าตามบัญชีเดิมก่อนวันที่นามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่
16 มาถือปฏิบตั ิครั้งแรก
หน่วย : บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ยและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่เปิ ดเผย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
13,155,228.00
หัก ค่าเช่าค้างจ่าย
(668,517.60)
ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี
(5,282,170.21)
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิม่ ขึ้นจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับ 16 มาถือปฏิบตั ิครั้งแรก
7,204,540.19
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
1,519,498.04
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่เพิม่ ขึ้นจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับ 16 มาถือปฏิบตั ิครั้งแรก
8,724,038.23
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-53. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบตั ิ (ต่อ)
รายการปรับปรุ งสิ นทรัพย์สิทธิการใช้ จากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิครั้งแรก
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
หน่วย : บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ยและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิ นทรัพย์บนพื้นที่เช่า
38,771,575.87
อาคารและอุปกรณ์
2,195,019.17
หนี้สินตามสัญญาเช่า
7,204,540.19
รวมสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
48,171,135.23
4. นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้จดั ทาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคานวณเช่นเดียวกับที่ใช้ในงบการเงิน สาหรับปี
สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเรื่ องเครื่ องมือทางการเงินและสัญญาเช่า
4.1 เครื่ องมือทางการเงิน
การด้ อยค่ าของสินทรัพย์ทางการเงิน
บริ ษทั รับรู ้ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย โดยไม่จาเป็ น
ต้องรอให้เหตุการณ์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อนบริ ษทั พิจารณาการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงด้านเครดิตของสิ นทรัพย์ทาง
การเงินเป็ นระดับ และกาหนดวิธีการวัดค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตและการคานวณดอกเบี้ยที่แท้จริ งที่แตกต่างกันในแต่ละระดับ
โดยมีขอ้ ยกเว้นสาหรับลูกหนี้การค้าหรื อสิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนยั สาคัญ ซึ่งบริ ษทั
ใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณา ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ
4.2 สั ญญาเช่ า
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
บริ ษทั รับรู ้ สินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วันที่สญ
ั ญาเช่าเริ่ มมีผล สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุ งด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
ประกอบด้วยจานวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการวัดมูลค่าเริ่ มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกที่เกิดขึ้น จานวนเงินที่จ่ายชาระ
ตามสัญญาเช่า ณ วันที่สญ
ั ญาเช่าเริ่ มมีผลหรื อก่อนวันที่สญ
ั ญาเช่าเริ่ มมีผล และหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ
หากบริ ษทั ไม่มีความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็ นเจ้าของในสิ นทรัพย์อา้ งอิงจะถูกโอนให้แก่บริ ษทั เมื่อสิ้นสุดอายุ
สัญญาเช่า สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้จะถูกคิดค่าเสื่ อมราคาโดยวิธีเส้นตรงนับจากวันที่สญ
ั ญาเช่าเริ่ มมีผลจนถึงวันสิ้นสุดของอายุการ
ให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้หรื อวันสิ้นสุ ดอายุสญ
ั ญาเช่าแล้วแต่วนั ใดจะเกิดขึ้นก่อน
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-64. นโยบายการบัญชีที่สาคัญ (ต่อ)
หนีส้ ินตามสัญญาเช่ า
ณ วันที่สญ
ั ญาเช่าเริ่ มมีผลบริ ษทั รับรู ้ หนี้สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า คิดลดด้วย
อัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหรื ออัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ส่ วนเพิม่ ของบริ ษทั หลังจากวันที่สญ
ั ญาเช่าเริ่ มมีผล มูลค่าตามบัญชี
ของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิม่ ขึ้นโดยสะท้อนดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะท้อนการจ่ายชาระตามสัญญาเช่า
ที่จา่ ยชาระแล้ว นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรื อประเมินสัญญา
เช่าใหม่
สัญญาเช่ าระยะสั้นและสัญญาเช่ าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมลู ค่าตา่
จานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าที่มีอายุสญ
ั ญาเช่า 12 เดือนหรื อน้อยกว่านับตั้งแต่วนั ที่สญ
ั ญาเช่าเริ่ มมีผลหรื อสัญญาเช่า
ซึ่งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่า จะถูกรับรู ้ เป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
นโยบายการบัญชีและวิธีการคานวณที่ใช้ในงบการเงินระหว่างกาลนี้ มีความสอดคล้องกับการถือปฏิบตั ิในงบการเงิน สาหรับปี
สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ยกเว้นกรณี ที่บริ ษทั ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่ซ่ ึงมีผลบังคับใช้สาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 ทุกฉบับมาถือปฏิบตั ิ
5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
หน่วย : บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2563
31 ธันวาคม 2562
36,645.00
32,272.00
46,440.60
51,280.80
126,501,382.26
78,479,351.94
14,564.73
305,269.43
126,599,032.59
78,868,174.17

เงินสดในมือ
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากประจา
รวม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน 2 แห่ง รวมจานวน
4.00 ล้านบาทและจานวน 7.00 ล้านบาท ตามลาดับ ค้าประกันโดยเงินฝากประจา ตามหมายเหตุ 8

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

(นางสาวณิ ชกมล วงศ์พิพฒั น์)

-76. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
หน่วย : บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2563
31 ธันวาคม 2562
ลูกหนี้การค้า
แยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชาระได้ดงั นี้
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระตั้งแต่ 1-90 วัน
เกินกาหนดชาระตั้งแต่ 91-180 วัน
เกินกาหนดชาระตั้งแต่ 181-365 วัน
เกินกาหนดชาระ 365 วัน
รวม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
เงินประกัน
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
รายได้คา้ งรับ
อื่นๆ
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น -สุทธิ
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น -สุทธิ

27,382,063.55
21,126,083.13
67,024.80
52,396.78
772,074.27
49,399,642.53
(677,582.29)
48,722,060.24

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

746,649.40
3,967,514.56

854,004.14
3,236,530.12

54,849.97

2,452,618.12

367,554.51

1,937,850.59

5,136,568.44
53,858,628.68

8,481,002.97
100,129,653.19

หน่วย : บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2563
31 ธันวาคม 2562
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นระหว่างงวด ดังนี้
ยอดยกมา
ตั้งเพิม่
ลดลง
ยอดยกไป

584,319.23
136,763.06
(43,500.00)
677,582.29
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687,876.98
0.00
(103,557.75)
584,319.23

-87. สิ นค้าคงเหลือ
หน่วย : บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2563
สิ นค้าคงเหลือ

31 ธันวาคม 2562

39,998,809.09

57,834,427.69

1,915,673.48

2,077,459.24

(3,099,430.54)
38,815,052.03

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

ยอดยกมา

3,494,159.64

4,068,606.57

ตั้งเพิม่
ลดลง
ยอดยกไป

0.00

172,859.71

(394,729.10)
3,099,430.54

(747,306.64)
3,494,159.64

สิ นค้าระหว่างทาง
หัก ค่าเผื่อจากการลดมูลค่าสิ นค้า
สุทธิ
ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสิ นค้ามีการเปลี่ยนแปลงระหว่างงวด ดังนี้

8. เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ มีเงินฝากประจาประเภท 3 เดือน และ 12 เดือน รวมจานวน
3.80 ล้านบาท และจานวน 8.80 ล้านบาท ตามลาดับ ได้นาไปเป็ นหลักทรัพย์ค้าประกันเงินเบิกเกินบัญชี ตามหมายเหตุ 5 และ
วงเงินสิ นเชื่อ ตามหมายเหตุ 20.1
9. เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
9.1 เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมมีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
สัดส่ วน
ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั ยูทิลิต้ ี บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จากัด
รวม

เงินลงทุน
40%

มูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสี ย
30 กันยายน 2563
164,105,878.48
164,105,878.48

31 ธันวาคม 2562
151,777,152.73
151,777,152.73

วิธีราคาทุน
30 กันยายน 2563
138,188,000.00
138,188,000.00
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31 ธันวาคม 2562
138,188,000.00
138,188,000.00

-99. เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม (ต่อ)
หน่วย : บาท
งบเฉพาะกิจการ
ชื่อบริ ษทั

ทุนชาระแล้ว

สัดส่ วน

(ล้านบาท)

เงินลงทุน

40.00

40%

วิธีราคาทุน
30 กันยายน 2563

เงินปันผล

31 ธันวาคม 2562

30 กันยายน 2563

31 ธันวาคม 2562

บริ ษทั ยูทิลิต้ ี บิสิเนส
อัลลายแอนซ์ จากัด
รวม

138,188,000.00
138,188,000.00

138,188,000.00
138,188,000.00

1,999,997.50
1,999,997.50

0.00
0.00

9.2 ส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วมมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างงวดดังนี้
หน่วย : บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
30 กันยายน 2563
151,777,152.73

30 กันยายน 2562

ยอดยกมา
ส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

14,328,723.25

144,974,631.08
9,476,699.14

เงินปั นผลรับ
ยอดยกไป

(1,999,997.50)
164,105,878.48

0.00
154,451,330.22

ในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ ได้บนั ทึกเงิน
ลงทุนในบริ ษทั ร่ วม จานวน 164.11 ล้านบาท และจานวน 151.78 ล้านบาท ตามลาดับ (คิดเป็ นร้อยละ 36.58 และ 33.80 ของ
สิ นทรัพย์รวม ตามลาดับ) ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม สาหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562
จานวน 14.33 ล้านบาท และจานวน 9.48 ล้านบาท ตามลาดับ (คิดเป็ นร้อยละ 75.57 และ 34.32 ของกาไรสาหรับงวด ตามลาดับ )
โดยถือตามข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ร่ วมสาหรับงวดดังกล่าว ซึ่งได้ผา่ นการสอบทานจากผูส้ อบบัญชีอื่น
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ร่ วมมีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลแก่ผถู้ ือหุน้ ในอัตราร้อยละ 29.40
ของกาไรสุทธิ ของผลการดาเนิ นงานของปี 2562 จานวน 4.00 ล้านหุน้ เป็ นจานวนเงิน 5.00 ล้านบาท โดยเงินปันผลที่บริ ษทั ฯ ได้รับ
จากบริ ษทั ร่ วมคิดเป็ นร้อยละ 40 ตามสัดส่ วนการถือหุน้ รวมเป็ นจานวน 2.00 ล้านบาท บริ ษทั ฯ ได้รับเงินปันผลแล้วเมื่อวันที่
11 พฤษภาคม 2563

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

(นางสาวณิ ชกมล วงศ์พิพฒั น์)

- 10 10. อาคารและอุปกรณ์
หน่วย : บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2563
มูลค่าสุทธิ ตามบัญชีตน้ งวด

31 ธันวาคม 2562

12,253,643.25

11,031,260.19

223,340.23

3,523,225.72

(1.00)

(92,026.84)

0.00

1,041,100.00

โอนออกไปเป็ นสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้

(2,195,019.18)

0.00

ค่าเสื่อมราคาสาหรับงวด
มูลค่าสุทธิ ตามบัญชีปลายงวด

(2,070,053.85)
8,211,909.45

(3,249,915.82)
12,253,643.25

ซื้อเพิม่
จาหน่ายระหว่างงวด
รายการรับโอน

ค่าเสื่อมราคาสาหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 แสดงได้ดงั นี้
หน่วย : บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับ 3 เดือน

สาหรับ 9 เดือน

ปี 2562

867,691.58

2,388,919.49

ปี 2563

739,090.27

2,070,053.85

อาคารและอุปกรณ์ซ่ ึงได้หกั ค่าเสื่อมราคาสะสมเต็มจานวนแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ ราคาทุนของสิ นทรัพย์ดงั กล่าว ณ วันที่
30 กันยายน 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจานวน 6.11 ล้านบาท และจานวน 9.86 ล้านบาท ตามลาดับ

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

(นางสาวณิ ชกมล วงศ์พิพฒั น์)

- 11 11. สัญญาเช่า
บริ ษทั ฯ เข้าทาสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดิน เพือ่ สร้างอาคารโชว์รูมและสานักงานใช้ในการดาเนินงาน และยานพาหนะ
11.1 สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
รายการเคลื่อนไหวของบัญชีสินทรัพย์สิทธิ การใช้ สาหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 แสดงได้ดงั นี้
หน่วย : บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ยและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
รายการปรับปรุ งสิ นทรัพย์สิทธิการใช้จากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิครั้งแรก
รับโอนมาจากสิ นทรัพย์บนพื้นที่เช่าระยะยาว
รับโอนมาจากอาคารและอุปกรณ์
ซื้อเพิม่
จาหน่ายระหว่างงวด
หัก ค่าจาหน่ายสะสม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

30 กันยายน 2563
0.00
7,204,540.19
38,771,575.87
2,195,019.17
6,414,107.48
(967,414.22)
(3,407,743.49)
50,210,085.00

11.2 หนี้สินตามสัญญาเช่า
รายการเคลื่อนไหวของหนี้สินตามสัญญาเช่า สาหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 แสดงได้ดงั นี้
หน่วย : บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ยและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
รายการปรับปรุ งหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิครั้งแรก
เพิม่ ขึ้น
หัก เงินจ่ายชาระ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
หัก ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่า

30 กันยายน 2563
0.00
9,392,555.83
4,684,216.05
(1,692,170.94)
12,384,600.94
(1,402,464.53)
10,982,136.41

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

(นางสาวณิ ชกมล วงศ์พิพฒั น์)

- 12 11. สัญญาเช่า (ต่อ)
ค่าใช้จ่ายสาหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 เกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ ในรายการต่อไปนี้
ในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน
หน่วย : บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับ 3 เดือน
ค่าตัดจาหน่าย
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
รวม

สาหรับ 9 เดือน

1,168,840.15

3,407,743.49

117,015.37

448,672.38

1,285,855.52

3,856,415.87

บริ ษทั ฯ ทาสัญญาเช่าที่ดิน โดยสร้างอาคารเพือ่ ใช้เป็ นโชว์รูมและสานักงาน มีระยะเวลา 20 ปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2578
ส่ วนสัญญาเช่ายานพาหนะสิ้นสุ ดปี 2566 และ 2567
หน่วย : บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2563
ผลรวมของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่ารอการตัดบัญชี
ภาษีซ้ือตั้งพัก
มูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า

ไม่เกิน 1 ปี
2,007,046.00
619,241.65
6,482.88
1,381,321.47

1 - 5 ปี
5,331,690.00
1,913,319.46
12,965.83
3,405,404.71

เกินกว่า 5 ปี
10,352,347.00
2,751,137.02
3,335.22
7,597,874.76

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

(นางสาวณิ ชกมล วงศ์พิพฒั น์)

รวม
17,691,083.00
5,283,698.13
22,783.93
12,384,600.94

- 13 12. สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หน่วย : บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่

บันทึกเป็ น

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2562

(ค่าใช้จ่าย)รายได้

30 กันยายน 2563

ในกาไรหรื อขาดทุน

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้

1,952,449.60

258,479.60

2,210,929.20

0.00

733,557.26

733,557.26

114,794.36

(114,794.36)

0.00

2,067,243.96

877,242.50

2,944,486.46

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์บนพื้นที่เช่าระยะยาว
รวม
13. เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
หน่วย : บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2563

31 ธันวาคม 2562

เจ้าหนี้ การค้า
เจ้าหนี้การค้า
เช็คจ่ายล่วงหน้า
รวมเจ้าหนี้การค้า

48,935,880.36

69,939,371.54

2,532.00

271,477.00

48,938,412.36

70,210,848.54

11,563,841.10

22,808,380.01

0.00

2,473,601.53

19,614,049.36

3,339,124.83

1,106,986.15

1,946,831.25

32,284,876.61
81,223,288.97

30,567,937.62
100,778,786.16

เจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
เงินรับล่วงหน้า
อื่นๆ
รวมเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

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

(นางสาวณิ ชกมล วงศ์พิพฒั น์)

- 14 14. ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับประโยชน์พนักงาน
บริ ษทั ฯ จ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลังออกจากงานและบาเหน็จ ตามข้อกาหนดของพระราชบัญญัติคมุ ้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการ
ให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่พนักงานตามสิ ทธิและอายุงาน
14.1 การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หน่วย : บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2563
31 ธันวาคม 2562
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันต้นงวด

9,762,248.00

8,868,754.00

ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั

1,338,645.00

1,611,290.00

162,010.00

208,730.00

0.00

2,597,364.00

(208,257.00)
11,054,646.00

(3,523,890.00)
9,762,248.00

ต้นทุนดอกเบี้ย
ปรับปรุ งผลประโยชน์พนักงาน 400 วัน
จ่ายผลประโยชน์พนักงานลาออก
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันสิ้นงวด

14.2 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่รับรู้ในรายการต่อไปนี้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน สิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 ดังนี้
หน่วย : บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับ 3 เดือน
30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2562

สาหรับ 9 เดือน
30 กันยายน 2563
30 กันยายน 2562

ค่าใช้จ่ายในการขาย

332,056.05

307,435.00

1,029,933.04

2,139,845.98

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวม

168,140.95
500,197.00

209,409.00
516,844.00

470,721.96
1,500,655.00

1,819,102.02
3,958,948.00

15. สำรองตำมกฎหมำย
เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯ ต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิประจาปี ส่ วนหนึ่งไว้
เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิประจาปี หักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนาไปจ่ายเงินปั นผลได้
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บริ ษทั ฯ คานวณภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20 จากกาไร(ขาดทุน)ก่อนหักภาษีเงินได้สาหรับงวดบวกกลับด้วยสารองค่าใช้จ่ายและ
รายการอื่นๆ ที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็ นรายจ่ายในการคานวณภาษีเงินได้ (ถ้ามี)
16.1 รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ สาหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 สรุ ปได้ดงั นี้
หน่วย : บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับ 3 เดือน
30 กันยายน 2563
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่ คราวและการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ น
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

สาหรับ 9 เดือน

30 กันยายน 2562

30 กันยายน 2563

30 กันยายน 2562

(81,524.28)

(556,297.38)

(1,450,982.51)

(4,413,628.31)

511,996.56

(573,886.73)

877,242.50

168,681.53

430,472.28

(1,130,184.11)

(573,740.01)

(4,244,946.78)

16.2 กระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริ ง
สาหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 มีดงั นี้
หน่วย : บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
สาหรับ 3 เดือน
30 กันยายน 2563
กาไร(ขาดทุน)ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

5,923,835.68
20%

สาหรับ 9 เดือน

30 กันยายน 2562
9,776,738.51

30 กันยายน 2563

30 กันยายน 2562

19,535,536.36

31,858,389.13

20%

20%

20%

(1,184,767.14)

(1,955,347.70)

(3,907,107.27)

(6,371,677.83)

(185,412.32)

534,554.65

(488,565.71)

(237,511.80)

27,135.60

292,509.94

78,945.82

300,221.49

กาไร(ขาดทุน)ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
คูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษี สาหรับ :
รายจ่ายที่ไม่สามารถนามาหักภาษีได้
รายจ่ายที่สามารถหักเพิ่ม
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

511,996.56
1,261,519.58

(573,886.73)
571,985.73

877,242.50
2,865,744.65

168,681.53
1,895,339.83

430,472.28

(1,130,184.11)

(573,740.01)

(4,244,946.78)

12%

3%

13%

รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ที่อยูใ่ น
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริ ง

(7)%
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- 16 16. ภาษีเงินได้ (ต่อ)
หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับ 3 เดือน
30 กันยายน 2563
กาไร(ขาดทุน)ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

(383,762.20)

สาหรับ 9 เดือน

30 กันยายน 2562

30 กันยายน 2563

30 กันยายน 2562

6,916,809.85

7,206,810.61

22,381,689.99

20%

20%

20%

20%

76,752.44

(1,383,361.97)

(1,441,362.12)

(4,476,338.00)

(185,412.32)

534,554.65

(488,565.71)

(237,511.80)

27,135.60

292,509.94

78,945.82

300,221.49

511,996.56

(573,886.73)

877,242.50

168,681.53

399,999.50

0.00

กาไร(ขาดทุน)ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
คูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษี สาหรับ :
รายจ่ายที่ไม่สามารถนามาหักภาษีได้
รายจ่ายที่สามารถหักเพิ่ม
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รายได้ที่ได้รับยกเว้นทางภาษี - รายได้เงินปั นผล

0.00

0.00

รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ที่อยูใ่ น
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

430,472.28

(1,130,184.11)

(573,740.01)

(4,244,946.78)

อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริ ง

(112)%

16%

8%

19%

17. เงินปั นผลจ่าย
17.1 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 และเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่
2/2563 ได้มีมติอนุ มตั ิจ่ายเงินปั นผล จานวน 240 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท จากผลการดาเนิ นงานของปี 2562 เป็ นเงินจานวน
12.00 ล้านบาท ซึ่งได้มีการจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 22 เมษายน 2563
17.2 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2562 ได้มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผล จานวน 240 ล้านหุ้น ในอัตรา
หุ้นละ 0.04 บาท จากผลการดาเนิ นงานของปี 2561 เป็ นเงินจานวน 9.60 ล้านบาท ซึ่งได้มีการจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
18. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
18.1 ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯ มีรายการธุรกิจที่สาคัญกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไข
ทางการค้า และตามเกณฑ์ที่ตกลงร่ วมกันระหว่างบริ ษทั ฯ บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจ
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ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั ฯ กับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันสรุ ปได้ดงั นี้
รายชื่อบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

ลักษณะธุรกิจ/รายการ

นโยบาย
กาหนดราคา

บริ ษทั ร่ วม

เงินให้กยู้ มื

อัตราดอกเบี้ย

บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ยูทิลิต้ ี บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จากัด

ร้อยละ 6.5 ต่อปี

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
นายเกริ ก ลีเกษม

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จากัด

ขายสิ นค้า

ต้นทุนบวกกาไร
10-30%

ผูถ้ ือหุ้น

ค่าเช่าที่ดิน

ราคาตลาด
(ประเมินโดย
ผูป้ ระเมินอิสระ)

ผูถ้ ือหุ้นและ
กรรมการร่ วมกัน

ค่าเช่าและค่าบริ การ

ราคาตามที่ตกลงกัน
ตามสัญญา
ต้นทุนบวกกาไร
10-30%
ราคาตลาด

ขายสิ นค้า
ห้างหุ้นส่ วนจากัด อัครวินท์ วิศวกรรม

ผูถ้ ือหุ้นและ
กรรมการร่ วมกัน

ค่าซ่อมแซม

บริ ษทั บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จากัด (มหาชน)

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

ขายสิ นค้า

บริ ษทั วิมลเฉลา จากัด
บริ ษทั พีพีเอ็มเอ็นจิเนี ยริ่ ง จากัด
บริ ษทั สยามราชทราเวิล จากัด

ค่าบริ การ
ขายสิ นค้า
ค่าใช้จ่าย

ตามอัตราที่ขายให้
กับลูกค้ารายอื่น
ราคาตามที่ตกลงกัน
ต้นทุนบวกกาไร
10-30%
ราคาตามที่ตกลงกัน
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18.2 รายการบัญชีที่เป็ นสาระสาคัญระหว่างบริ ษทั กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2563

31 ธันวาคม 2562

18.2.1 ลูกหนี้การค้า
บริ ษทั ยูทิลิต้ ี บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จากัด
ห้างหุ ้นส่ วนจากัด อัครวินท์ วิศวกรรม

116,196.65

17,120.00

3,852.00

1,926.00

0.00

180,928.44

30,239.86

29,296.12

0.00

668,517.60

7,779,242.72

0.00

1,113,300.00

0.00

18.2.2 เจ้าหนี้ การค้า
ห้างหุ ้นส่ วนจากัด อัครวินท์ วิศวกรรม
18.2.3 เจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
บริ ษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จากัด
นายเกริ ก ลีเกษม
18.2.4 หนี้ สินตามสัญญาเช่า
นายเกริ ก ลีเกษม
18.2.5 เงินมัดจาสิ นค้า
บริ ษทั ยูทิลิต้ ี บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จากัด

18.3 รำยได้และค่ำใช้จ่ำยกับกิจกำรและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่มีสำระสำคัญรวมอยูใ่ นงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ สำหรับงวด 3 เดือน
และ 9 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562
หน่วย : บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับ 3 เดือน
30 กันยายน 2563

สาหรับ 9 เดือน

30 กันยายน 2562

30 กันยายน 2563

30 กันยายน 2562

18.3.1 ขายสิ นค้า
บริ ษทั ยูทิลิต้ ี บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จากัด
ห้างหุ ้นส่ วนจากัด อัครวินท์ วิศวกรรม
บริ ษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จากัด

108,595.00

20,600.00

548,915.00

225,900.00

3,600.00

0.00

188,320.00

0.00

0.00

0.00

1,020.00

31,100.00
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หน่วย : บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับ 3 เดือน
30 กันยายน 2563

สาหรับ 9 เดือน

30 กันยายน 2562

30 กันยายน 2563

30 กันยายน 2562

18.3.2 ดอกเบี้ยรับ
บริ ษทั ยูทิลิต้ ี บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จากัด

0.00

64,936.76

0.00

375,893.20

41,036.32

41,035.52

123,106.96

123,106.36

0.00

180,157.35

0.00

540,472.05

0.00

0.00

0.00

830,000.00

106,528.08

0.00

317,268.40

0.00

บริ ษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จากัด

2,499.00

900.00

6,546.00

2,700.00

บริ ษทั พีพีเอ็มเอ็นจิเนี ยริ่ ง จากัด

6,775.50

2,644.00

22,773.50

18,915.53

ห้างหุ ้นส่ วนจากัด อัครวินท์ วิศวกรรม

5,000.00

0.00

7,500.00

0.00

117,015.37

0.00

352,441.91

0.00

18.3.3 ค่าเช่าและบริ การ
บริ ษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จากัด
นายเกริ ก ลีเกษม
18.3.4 ซื้ อสิ นค้าและบริ การ
ห้างหุ ้นส่ วนจากัด อัครวินท์ วิศวกรรม
18.3.5 ค่าตัดจาหน่าย-สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
นายเกริ ก ลีเกษม
18.3.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

18.3.7 ดอกเบี้ยจ่าย
นายเกริ ก ลีเกษม

18.4 ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผบู ้ ริ หารสาคัญ สาหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 มีดงั นี้
หน่วย : บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับ 3 เดือน
30 กันยายน 2563

สาหรับ 9 เดือน

30 กันยายน 2562

30 กันยายน 2563

30 กันยายน 2562

ผลประโยชน์ระยะสั้น

6,432,808.05

5,613,200.06

18,799,203.62

14,981,073.82

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

168,557.00
6,601,365.05

302,779.00
5,915,979.06

505,672.00
19,304,875.62

732,371.00
15,713,444.82

รวม

(ลงชื่อ)……………………………….......กรรมการตามอานาจ (ลงชื่อ) ….…………...….......................…….. กรรมการตามอานาจ
(นางสาวอรสา วิมลเฉลา)
(นางสาวณิ ชกมล วงศ์พิพฒั น์)

- 20 18. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
18.5 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังต่อไปนี้
18.5.1 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตสาหรับสัญญาเช่าอาคาร
สานักงานขายกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ง สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็ นจานวน 0.21 ล้านบาท และจานวน 0.33 ล้านบาท
ตามลาดับ
18.5.2 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตสาหรับสัญญาจ้างผูบ้ ริ หาร 1 ราย สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2563 เป็ นจานวน 1.07 ล้านบาท
19. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่ายที่สาคัญสาหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 มีดงั นี้

การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้า
ยอดซื้ อ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคา/ค่าตัดจาหน่าย
ค่านายหน้า

หน่วย : บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับ 3 เดือน
สาหรับ 9 เดือน
30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2562
30 กันยายน 2563
30 กันยายน 2562
5,233,322.13
(6,079,144.25)
17,862,262.36
(9,549,255.04)
47,584,788.48
77,841,469.94
163,741,117.44
265,677,192.33
12,696,855.16
14,213,296.18
41,549,759.17
41,464,345.30
1,907,930.42
1,672,818.61
5,477,797.34
4,709,586.77
1,018,397.94
1,929,920.57
3,419,686.87
5,481,816.21

20. ภาระผูกพัน
20.1 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ มีวงเงิน LC, TR, ตัว๋ สัญญาใช้เงิน และ Forward contract จาก
ธนาคารพาณิ ชย์ 2 แห่ ง จานวน 62.79 ล้านบาท และจานวน 72.79 ล้านบาท ตามลาดับ ค้าประกันโดยเงินฝากธนาคาร ตามหมายเหตุ 8
และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริ ษทั ฯ ไม่ได้เปิ ดใช้ Forward contract
20.2 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริ ษทั ฯ มีภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการให้ธนาคารพาณิ ชย์ 2 แห่ ง ออกหนังสื อค้าประกัน ในการ
ขายสิ นค้าให้กบั ลูกค้า เป็ นจานวนเงิน 33.80 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ มีภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการให้
ธนาคารพาณิ ชย์ 2 แห่ ง ออกหนังสื อค้าประกันในการขายสิ นค้าให้กบั ลูกค้าจานวน 16.13 ล้านบาท และจานวน 2,635 ดอลล่าห์สหรัฐฯ
20.3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการรับเงินมัดจา
ค่าสิ นค้าจากลูกค้าโดยมีมูลค่าตามใบสัง่ ซื้อรวม 76.95 ล้านบาท และจานวน 21.78 ล้านบาท ตามลาดับ บริ ษทั ฯ ได้รับเงินมัดจาแล้ว
จานวน 18.84 ล้านบาท และจานวน 2.24 ล้านบาท ตามลาดับ
20.4 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตสาหรับสัญญาค่ารักษาความ
ปลอดภัย สิ้นสุ ด วันที่ 30 เมษายน 2564 เป็ นจานวนเงิน 0.01 ล้านบาท และจานวน 0.22 ล้านบาท ตามลาดับ
20.5 วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตสาหรับสัญญาค่าที่ปรึ กษา สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563
เป็ นจานวน 0.34 ล้านบาท
(ลงชื่อ)……………………………….......กรรมการตามอานาจ (ลงชื่อ) ….…………...….......................…….. กรรมการตามอานาจ
(นางสาวอรสา วิมลเฉลา)

(นางสาวณิ ชกมล วงศ์พิพฒั น์)

- 21 21. การเสนอข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่วนงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงานตามประเภทส่ วนงานของบริ ษทั สาหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 มีดงั นี้
หน่วย : บาท
กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี
ระบบปั๊ม
2563
รายได้จากการขายและการให้บริ การ

2562

77,205,569.31 130,031,150.08
(57,866,450.93) (101,211,641.88)

กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการ
กระบวนการผลิตและระบบท่อ
2563

2562

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
กลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม
2563

2562

กลุ่มผลิตภัณฑ์บริ การ
2563

2562

65,861,690.81
(43,015,679.70)

83,709,740.02
(56,905,232.65)

81,195,347.07
(64,147,633.87)

85,990,473.66
(66,966,164.56)

26,235,927.43
(16,718,757.30)

43,555,850.75
(31,044,898.20)

22,846,011.11

26,804,507.37

17,047,713.20

19,024,309.10

9,517,170.13

12,510,952.55

รวม
2563

2562

250,498,534.62

343,287,214.51

(181,748,521.80 )
68,750,012.82

(256,127,937.29)
87,159,277.22

3,752,176.51

3,758,595.26

ค่าใช้จ่ายในการขาย

(31,018,065.09)

(36,736,664.75)

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน

(35,744,714.83)

(31,778,859.45)
(20,658.29)

ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริ การ
กาไรขั้นต้น

19,339,118.38

28,819,508.20

รายได้อื่น

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(532,596.30)
14,328,723.25
19,535,536.36
(573,740.01)

กาไรสุทธิสาหรับงวด

18,961,796.35

27,613,442.35

กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่ น
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด

0.00
18,961,796.35

0.00
27,613,442.35

ส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กาไรจากการดาเนินงาน

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

(นางสาวณิ ชกมล วงศ์พิพฒั น์)

9,476,699.14
31,858,389.13
(4,244,946.78 )

- 22 21. การเสนอข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน (ต่อ)
หน่วย : บาท
กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี
ระบบปั๊ ม
2563
รายได้จากการขายและการให้บริ การ

2562

กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการ
กระบวนการผลิตและระบบท่อ
2563

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม
2563

2562

กลุ่มผลิตภัณฑ์บริ การ
2563

2562

77,205,569.31
(57,866,450.93)

130,031,150.08
(101,211,641.88)

65,861,690.81
(43,015,679.70)

83,709,740.02
(56,905,232.65)

81,195,347.07
(64,147,633.87)

85,990,473.66
(66,966,164.56)

26,235,927.43
(16,718,757.30)

43,555,850.75
(31,044,898.20)

19,339,118.38

28,819,508.20

22,846,011.11

26,804,507.37

17,047,713.20

19,024,309.10

9,517,170.13

12,510,952.55

รวม
2563

2562

250,498,534.62

343,287,214.51

(181,748,521.80 )
68,750,012.82

(256,127,937.29)
87,159,277.22

รายได้อื่น

5,752,174.01

3,758,595.26

ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จา่ ยในการบริ หาร

(31,018,065.09)

(36,736,664.75)

(35,744,714.83)

(31,778,859.45)

ต้นทุนทางการเงิน

(532,596.30)

(20,658.29)

กาไรจากการดาเนิ นงาน
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้

7,206,810.61

22,381,689.99

(573,740.01)

(4,244,946.78)

กาไรสุ ทธิสาหรับงวด

6,633,070.60
0.00
6,633,070.60

18,136,743.21
0.00
18,136,743.21

ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริ การ
กาไรขั้นต้น

กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่น
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด

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

(นางสาวณิ ชกมล วงศ์พิพฒั น์)

- 23 22. กองทุนสารองเลี้ยงชี พ
บริ ษทั ฯ ได้จดั ตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพพนักงาน สาหรับพนักงานทุกคนตามระเบียบกองทุน พนักงานจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน
ในอัตราร้อยละ 2, 4, 5, 6, 8 หรื อ 10 ของเงินเดือนแต่ละเดือน และบริ ษทั ฯ จ่ายเงินสมทบในอัตราเดียวกับที่พนักงานจ่ายเข้ากองทุน
บริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งผูจ้ ดั การกองทุนเพื่อบริ หารกองทุนให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2532) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
สาหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพ ดังนี้

เงินสมทบเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพ

หน่วย : บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับ 3 เดือน
สาหรับ 9 เดือน
30 กันยายน 2563
30 กันยายน 2562
30 กันยายน 2563
30 กันยายน 2562
567,408.96
576,977.00
1,688,003.84
1,758,273.00

23. การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่ องมือทางการเงิน
23.1 ความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อ
ความเสี่ยงดังกล่าวเกิดจากการที่ลูกค้าไม่สามารถหรื อไม่ประสงค์ปฏิบตั ิตามข้อตกลงที่ให้ไว้กบั บริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ ไม่มีความเสี่ยง
ที่เป็ นสาระสาคัญเกี่ยวกับสิ นเชื่อ บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการพิจารณาสิ นเชื่อเป็ นรายๆ และป้องกันความเสี่ยง โดยการแบ่งแยกหน้าที่
ฝ่ ายขายฝ่ ายรับชาระ ฝ่ ายบริ การหลังการขาย และมูลค่าสิ นเชื่อของสัญญาแต่ละรายมีมูลค่าไม่สูง
23.2 ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษทั ฯ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อันเนื่องมาจากการซื้อและขายสิ นค้าที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ
บริ ษทั ฯ วงเงินซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการป้องกันความเสี่ยง ตามที่เปิ ดเผยไว้ใน
หมายเหตุ 20.1
23.3 บริ ษทั ฯ มียอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ดังต่อไปนี้
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2563

31 ธันวาคม 2562

สกุลเงินตรา

แปลงค่า

สกุลเงินตรา

แปลงค่า

ต่างประเทศ

เป็ นเงินบาท

ต่างประเทศ

เป็ นเงินบาท

สิ นทรัพย์
รายได้คา้ งรับ
ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา
เยน
รวม

0.00

0.00

50,875.10

1,520,427.80

185,900.00

54,849.98
54,849.98

2,896,942.00

785,838.97
2,306,266.77

(ลงชื่อ)……………………………….......กรรมการตามอานาจ (ลงชื่อ) ….…………...….......................…….. กรรมการตามอานาจ
(นางสาวอรสา วิมลเฉลา)
(นางสาวณิ ชกมล วงศ์พิพฒั น์)

- 24 23. การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่ องมือทางการเงิน (ต่อ)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2563

31 ธันวาคม 2562

สกุลเงินตรา

แปลงค่า

สกุลเงินตรา

แปลงค่า

ต่างประเทศ

เป็ นเงินบาท

ต่างประเทศ

เป็ นเงินบาท

หนี้สิน
เจ้าหนี้การค้าต่างประเทศ
เยน

2,063,690.00

626,738.53

38,680,001.00

10,815,044.32

ดอลล่าร์ สหรัฐอเมริ กา

12,559.07

399,702.45

52,438.48

1,590,527.27

ยูโร

54,105.13

2,030,641.28

49,469.74

1,686,156.30

รวม

3,057,082.26

24. ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็ นผลประโยชน์ที่จ่ายให้กบั กรรมการของบริ ษทั ฯ ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด
โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กบั กรรมการในฐานะผูบ้ ริ หาร
สาหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ จานวน 1.04 ล้านบาท และ
จานวน 0.99 ล้านบาท ตามลาดับ
25. ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารนี้เป็ นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการเฉพาะในฐานะผูบ้ ริ หาร
และให้แก่ผบู ้ ริ หารตามนิยามในประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อันได้แก่ ผูจ้ ดั การหรื อ
ผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หารสี่ รายแรกต่อจากผูจ้ ดั การลงนามและผูซ้ ่ ึงดารงตาแหน่งเทียบเท่าระดับบริ หารรายที่สี่ทุกราย และให้
หมายความรวมถึงผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชีหรื อการเงินที่เป็ นระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ้นไปหรื อเทียบเท่า
สาหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร จานวน 19.30 ล้านบาท และ
จานวน 15.71 ล้านบาท ตามลาดับ

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

(นางสาวณิ ชกมล วงศ์พิพฒั น์)

14,091,727.89

- 25 26. การบริ หารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ ในการบริ หารทางการเงิน คือ การดารงไว้ซ่ ึงความสามารถในการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องและดารงไว้
ซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยแสดงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.30 : 1 (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ : 0.33 : 1)
27. การอนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมตั ิให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

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

(นางสาวณิ ชกมล วงศ์พิพฒั น์)

