บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จํากัด (มหาชน)
รายงานของผูส้ อบบัญชีและงบการเงิน
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชน่ั จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชน่ั จํากัด (มหาชน) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นและงบ
กระแสเงินสด สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการ
บัญชีที่สาํ คัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินของบริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 และผลการดําเนิ นงานและกระแสเงินสด สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่ วนของ
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจาก
บริ ษ ัท ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พ บัญ ชี ที่ ก าํ หนดโดยสภาวิชาชี พ บัญ ชี ในพระบรม
ราชู ป ถัมภ์ ในส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิ น และข้าพเจ้าได้ป ฏิ บตั ิ ตามความรั บ ผิด ชอบด้าน
จรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่า หลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่ องสํ าคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆ ที่มีนยั สําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าใน
การตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื่ องเหล่านี้ มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบ
งบการเงิ น โดยรวมและในการแสดงความเห็ น ของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็ น แยกต่ างหาก
สําหรับเรื่ องเหล่านี้

- 2เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ และวิธีการตรวจสอบที่สาํ คัญมีดงั นี้
เงื่อนไขการรับมอบสิ นค้าที่ซ้ือจากต่างประเทศ
บริ ษทั ฯ มีการสั่งซื้ อสิ นค้าจากต่างประเทศ จํานวน 98.60 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 31.35 ของยอดซื้ อทั้งหมด
โดยมี เงื่อนไขการรั บมอบสิ น ค้าหลายเงื่ อนไข สําหรั บผูข้ ายรายเดี ยวกัน ก็มีเงื่ อนไขการรั บมอบสิ น ค้าหลาย
เงื่อนไข ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงต้องใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบการตรวจตัดยอดซื้ อสิ นค้าที่เกิดขึ้น ณ วัน
สิ้ นงวด
ข้าพเจ้าได้ทาํ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในการบันทึกบัญชีซ้ือสิ นค้าจากต่างประเทศ และทดสอบ
ระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการรับรู ้รายการซื้อสิ นค้าจากต่างประเทศโดยเฉพาะการควบคุมการตรวจ
ตัดยอดซื้อสิ นค้า รวมทั้งตรวจสอบเนื้อหาสาระของการซื้อในช่วงสิ้ นปี ดังนี้
• สอบทานเงื่อนไขการส่ งมอบสิ นค้าในรายงานการควบคุมการซื้อสิ นค้าจากต่างประเทศ
• สอบทานการตรวจตัดยอดซื้อสิ นค้าจากต่างประเทศและเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูล ซึ่ งรวมอยูใ่ นรายงานประจําปี ซึ่ งคาดว่าจะ
ถูกจัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความ
ขัดแย้งที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูล
อื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมื่ อ ข้า พเจ้า ได้อ่ า นรายงานประจํา ปี หากข้าพเจ้า สรุ ป ได้ว่ ามี ก ารแสดงข้อ มู ล ที่ ข ัด ต่ อ ข้อ เท็ จ จริ ง อัน เป็ น
สาระสําคัญข้าพเจ้าต้องสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลและฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั

- 3ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกํากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้สามารถ
จัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริ ษทั ในการดําเนิ นงานต่อเนื่ อง
เปิ ดเผยเรื่ อ งที่ เกี่ ย วกับ การดําเนิ น งานต่ อ เนื่ อ งตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์ ก ารบัญ ชี สําหรั บ การ
ดําเนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริ ษทั หรื อหยุดดําเนิ นงานหรื อ ไม่สามารถดําเนิ นงาน
ต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ให้ ได้ค วามเชื่ อ มั่น อย่างสมเหตุ ส มผลว่างบการเงิ น โดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อ มู ล ที่ ข ัด ต่ อ ข้อ เท็ จ จริ ง อัน เป็ นสาระสํ าคัญ หรื อ ไม่ ไม่ ว่ าจะเกิ ด จากการทุ จ ริ ต หรื อ
ข้อ ผิ ด พลาด และเสนอรายงานของผู ส้ อบบัญ ชี ซ่ ึ งรวมความเห็ น ของข้า พเจ้า อยู่ ด้ว ย ความเชื่ อ มั่น อย่ า ง
สมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่า
รายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบ
การเงินเหล่านี้

- 4ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ งผู ้
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน ไม่
ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชี ที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ซึ่ งเป็ นผล
มาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริ ต อาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วม
คิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตาม
ข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทําความเข้าใจในระบบการควบคุ ม ภายในซึ่ งมี ผ ลกระทบต่ อ การสอบบัญ ชี เพื่ อ ออกแบบวิ ธี ก าร
ตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่ เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็ นต่อความมี
ประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของบริ ษทั
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที่ผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชี และการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทําโดยผูบ้ ริ หาร
• สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนินงานต่อเนื่องของผูบ้ ริ หาร และ
จากหลัก ฐานการสอบบัญ ชี ที่ ได้รับ ว่ามี ความไม่ แน่ น อนที่ มีส าระสําคัญ ที่ เกี่ ยวกับ เหตุ การณ์ หรื อ
สถานการณ์ ที่ อ าจเป็ นเหตุ ใ ห้ เกิ ด ข้อ สงสั ย อย่า งมี นั ย สํ า คัญ ต่ อ ความสามารถของบริ ษ ัท ในการ
ดําเนิ นงานต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่ นอนที่มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าว
ไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยที่เกี่ ยวข้องในงบการเงิน หรื อถ้าการเปิ ดเผย
ดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการ
สอบบัญ ชี ที่ ได้รับ จนถึ งวัน ที่ ในรายงานของผูส้ อบบัญ ชี ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุ ก ารณ์ ห รื อ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้บริ ษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่อง
• ประเมิ นการนําเสนอ โครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยว่างบการเงิ น
แสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาํ ให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร

- 5ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ี ห น้าที่ ในการกํากับ ดู แ ลเกี่ ยวกับขอบเขตและช่ วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ ได้
วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สําคัญในระบบ การควบคุม
ภายในซึ่งข้าพเจ้าพบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง
กับความเป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่น
ซึ่ งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่
ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องทั้งหลายที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สําคัญที่สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่ องเหล่านี้
ไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิ ดเผยเรื่ องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรื อใน
สถานการณ์ที่ยากที่จะเกิ ดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการ
กระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผมู ้ ี
ส่ วนได้เสี ยสาธารณะจะได้จากการสื่ อสารดังกล่าว

บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
(นางสาวสุ ภาภรณ์ มัง่ จิตร )
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8125
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

สิ นทรัพย์

หมายเหตุ

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์บนพื้นที่เช่าระยะยาว
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

หน่วย : บาท
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 1 มกราคม 2558
(ปรับปรุ งใหม่) (ปรับปรุ งใหม่)

4
5
6

97,794,175.69
86,235,330.80
18,266,357.33
202,295,863.82

94,319,198.22
93,337,068.15
17,391,506.28
205,047,772.65

57,134,969.07
136,693,494.28
36,472,042.31
230,300,505.66

7
8
9
10

12,360,000.00
4,848,086.34
7,596,918.37
872,307.76
14,500.00
25,691,812.47
227,987,676.29

8,480,255.22
4,910,378.14
7,997,909.44
740,839.00
421,215.00
22,550,596.80
227,598,369.45

8,822,822.84
5,147,287.41
8,703,891.68
586,255.40
4,911,260.32
28,171,517.65
258,472,023.31

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่.....................เมื่อวันที่................................
ขอรับรองว่ารายการข้างต้นเป็ นความจริ งและถูกต้องทุกประการ

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

-2บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หมายเหตุ
หนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุน้
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
11
ส่ วนของหนี้สินที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี
12
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
12
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
13
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
14
หุน้ สามัญ 240,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท
หุน้ สามัญ 900,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100.00 บาท
หุน้ สามัญ 50,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100.00 บาท
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 180,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท
หุน้ สามัญ 900,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100.00 บาท
หุน้ สามัญ 50,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100.00 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สํารองตามกฎหมาย
15
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมหนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุน้

หน่วย : บาท
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 1 มกราคม 2558
80,057,236.09
343,831.09
80,401,067.18

106,727,021.63
711,145.24
107,438,166.87

145,098,136.91
562,989.00
145,661,125.91

331,019.52
4,666,530.00
4,997,549.52
85,398,616.70

674,850.60
3,704,195.00
4,379,045.60
111,817,212.47

284,118.60
2,931,277.00
3,215,395.60
148,876,521.51

120,000,000.00
90,000,000.00
5,000,000.00
90,000,000.00
90,000,000.00
5,000,000.00
10,124,480.00

10,124,480.00

0.00

3,306,372.58
39,158,207.01
142,589,059.59
227,987,676.29

1,965,977.45
13,690,699.53
115,781,156.98
227,598,369.45

500,000.00
104,095,501.80
109,595,501.80
258,472,023.31

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
(ลงชื่อ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ
(นายวิชยั ไม้แก่นสาร)
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา)

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ
รายได้จากการขายและบริ การ
ต้นทุนขายและบริ การ
กําไรขั้นต้น
รายได้อื่น
กําไรก่อนค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่าใช้จ่าย
กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี
กําไรเบ็ดเสร็จอื่น
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
กําไรต่อหุน้
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก

16

2559
426,646,213.79
(318,279,923.62)
108,366,290.17
7,660,356.51
116,026,646.68
(40,311,223.96)
(41,655,963.77)
(81,967,187.73)
34,059,458.95
(56,130.47)
34,003,328.48
(7,195,425.87)
26,807,902.61
0.00
26,807,902.61

หน่วย : บาท
2558
410,815,910.96
(308,903,274.62)
101,912,636.34
10,605,211.88
112,517,848.22
(40,203,049.89)
(32,778,692.66)
(72,981,742.55)
39,536,105.67
(104,631.47)
39,431,474.20
(8,370,299.02)
31,061,175.18
0.00
31,061,175.18

0.15

2.34

180,000,000.00

13,260,274.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
1. ข้อมูลทัว่ ไป
1.1 บริ ษทั ฯ ได้แปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด โดยได้จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคล ตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํา
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 ทะเบียนเลขที่ 0107559000061
1.2 บริ ษทั ฯ ตั้งอยูเ่ ลขที่ 15/1 ถนนทางหลวงระยอง สาย 3191 ตําบลห้วยโป่ ง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
1.3 บริ ษทั ฯ ดําเนินกิจการหลัก คือ จําหน่ายและบริ การอุปกรณ์อุตสาหกรรม
1.4 บริ ษทั ฯ ได้เปลี่ยนชื่อนิติบุคคล จากเดิมชื่อ บริ ษทั สยามราชธานี (ตะวันออก) จํากัด เป็ น บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่
จํากัด (มหาชน) จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559
1.5 ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กลุ่มครอบครัวนางสาวอรสา วิมลเฉลา ประกอบด้วย
ร้อยละของทุนชําระแล้ว
นางสาวอรสา วิมลเฉลา

53.137

นายสิทธิชยั ลีเกษม

0.002

นายเกริ ก ลีเกษม

28.583

2. หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินและนําเสนองบการเงิน
2.1 เกณฑ์ใ นการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี้ไ ด้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติวชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และแสดง
รายการตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 เรื่ อง กําหนดรายการย่อ
ที่ตอ้ งมีใ นงบการเงิน พ.ศ. 2554 และตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการ
จัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ. ศ. 2535
เกณฑ์ การวัดมูลค่ า
งบการเงินของบริ ษทั ฯ จัดทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของรายการในงบการเงิน
ยกเว้นรายการที่เปิ ดเผยไว้ใ นนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
การวัดมูลค่ ายุติธรรม
นโยบายการบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั หลายข้อกําหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพย์และหนี้สิน
ทางการเงินและไม่ใ ช่ทางการเงิน
บริ ษทั กําหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้รวมถึงผูป้ ระเมินมูลค่า ซึ่งมี
ความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนยั สําคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และรายงานโดยตรง
ต่อผูบ้ ริ หารสูงสุดทางด้านการเงิน
(ลงชื่อ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํา
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา)
(นายวิชยั ไม้แก่นสาร)

-22. หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินและนําเสนองบการเงิน (ต่อ)
ผูป้ ระเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที่ไ ม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุ งการวัดมูลค่าที่มีนยั สําคัญอย่างสมํ่าเสมอหาก
มีการใช้ขอ้ มูลจากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรื อการตั้งราคาผูป้ ระเมินได้ประเมินหลักฐาน
ที่ไ ด้มาจากบุคคลที่สามที่สนับสนุนข้อสรุ ปเกี่ยวกับการวัดมูลค่า รวมถึงการจัดระดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็ นไปตามที่
กําหนดไว้ใ นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม
เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรื อหนี้สิน บริ ษทั ได้ใ ช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ใ ห้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ มูลค่า
ยุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใ ช้ใ นการประเมินมูลค่าดังนี้
- ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรื อหนี้สิน
อย่างเดียวกัน และกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วดั มูลค่า
- ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่สงั เกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรื อโดยอ้อม (เช่น ราคาที่สงั เกตได้) สําหรับ
สินทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
- ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลที่ไ ม่สามารถสังเกตได้สาํ หรับสินทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น
หากข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรื อหนี้สินถูกจัดประเภทลําดับชั้นที่แตกต่างกันของมูลค่า
ยุติธรรมในภาพรวม การวัดมูลค่ายุติธรรมในภาพรวมจะถูกจัดประเภทในระดับเดียวกันกับลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของ
ข้อมูลที่อยูใ่ นระดับตํ่าสุดที่มีนยั สําคัญสําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมในภาพรวม
บริ ษทั รับรู ้การโอนระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่การโอนเกิดขึ้น
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่ มมีผลบังคับในปี บัญชีปัจจุบนั และที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้
ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
สภาวิชาชีพบัญชีไ ด้ออกและปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ มีผลบังคับใช้ต้งั แต่รอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งและฉบับใหม่รวมถึง
แนวปฏิบตั ิทางบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ตามที่กล่าวข้างต้นมาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว
ได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ นึ เพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วน
ใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคํา และคําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ีไ ม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั

(ลงชื่อ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํา
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา)
(นายวิชยั ไม้แก่นสาร)

-32. หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินและนําเสนองบการเงิน (ต่อ)
ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ประกาศแล้วแต่ ยงั ไม่ มีผลบังคับใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้ สภาวิชาชีพบัญชีไ ด้
ออกประกาศที่เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที่มรี อบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มใน
หรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็ นต้นไป ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่ อง
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2559)
การนําเสนองบการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2559)
สินค้าคงเหลือ
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2559)
งบกระแสเงินสด
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2559)
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้อผิดพลาด
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559)

เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2559)

สัญญาก่อสร้าง

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2559)

ภาษีเงินได้

ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2559)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2559)

รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
ต้นทุนการกูย้ มื
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุ นแรง
กําไรต่อหุน้

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2559)

(ลงชื่อ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํา
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา)
(นายวิชยั ไม้แก่นสาร)

-42. หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินและนําเสนองบการเงิน (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่ อง
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2559)
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2559)
การด้อยค่าของสินทรัพย์
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2559)
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2559)
สินทรัพย์ไ ม่มีตวั ตน
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2559)
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ฉบับที่ 41 (ปรับปรุ ง 2559)
เกษตรกรรม
ฉบับที่ 104 (ปรับปรุ ง 2559)
การบัญชีสาํ หรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
ฉบับที่ 105 (ปรับปรุ ง 2559)
การบัญชีสาํ หรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
ฉบับที่ 107 (ปรับปรุ ง 2559)
การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2559)
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2559)
การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2559)
สัญญาประกันภัย
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2559)
สินทรัพย์ไ ม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
ฉบับที่ 6 (ปรับปรุ ง 2559)
การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2559)
ส่วนงานดําเนินงาน
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559)
งบการเงินรวม
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2559)
การร่ วมการงาน
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2559)
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2559)
การวัดมูลค่ายุติธรรม
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559)
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไ ม่มีความเกี่ยวข้อง
อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2559)
สัญญาเช่าดําเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ใ ห้แก่ผเู ้ ช่า
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุ ง 2559)
ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ
หรื อของผูถ้ ือหุน้
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2559)
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2559)
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2559)
รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุ ง 2559)
สินทรัพย์ไ ม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์
(ลงชื่อ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํา
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา)
(นายวิชยั ไม้แก่นสาร)

-52. หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินและนําเสนองบการเงิน (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่ อง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2559)
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูรณะ
และหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2559)
สิทธิใ นส่วนได้เสียจากกองทุนรื้ อถอน การบูรณะ และการปรับปรุ ง
สภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2559)
การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2559)
เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุ นแรง
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559)
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2559)
ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2559)
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุ ง 2559)
ข้อจํากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกําหนดเงินทุนขั้นตํ่า
และปฏิสมั พันธ์ของรายการเหล่านี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2559)
สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2559)
การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2559)
การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2559)
ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2559)
เงินที่นาํ ส่งรัฐ
โดยผูบ้ ริ หารอยูร่ ะหว่างการพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที่ออกและปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าวต่องบการเงินของบริ ษทั ซึ่งคาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระสําคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือ
ปฏิบตั ิ
3. สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
3.1 การรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่าย
3.1.1 รายได้จากการขายสินค้า รับรู ้เมื่อบริ ษทั ฯ ได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็ นสาระสําคัญของความเป็ นเจ้าข
สินค้าให้กบั ผูซ้ ้ือ และรายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกํากับสินค้า โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สําหรับสินค้าทีไ่
ส่งมอบหลังจากหักสินค้ารับคืนและส่วนลดแล้ว
3.1.2 รายได้จากการให้บริ การ รับรู ้เมื่อได้ส่งมอบงานให้กบั ลูกค้าแล้ว
3.1.3 รายได้อื่นรับรู ้ตามเกณฑ์ดงั ต่อไป
รายได้ค่าส่งเสริ มการขาย รับรู ้ตามสัญญาที่ไ ด้ทาํ ไว้
รายได้ค่านายหน้า รับรู ้เมื่อผูจ้ าํ หน่ายสินค้าส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า
รายได้อื่นนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น รับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
(ลงชื่อ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํา
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา)
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3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง
ซึ่งถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่มีขอ้ จํากัดในการเบิกใช้
3.3 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงตามมูลค่าสิทธิที่จะได้รับหักค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ บริ ษทั ฯ ตั้งค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
กับจํานวนหนี้ที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ โดยประมาณจากประสบการณ์ในการเก็บหนี้และวิเคราะห์ฐานะลูกหนี้แต่ละรายตาม
ความเห็นชอบของฝ่ ายบริ หารหนี้สูญที่เกิดขึ้น จะรับรู ้ไว้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยถือเป็ นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในก
บริ หาร
3.4 สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุน หรื อมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนของปั๊มและส่วนประกอบห
คํานวณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนประกอบอื่นและวัสดุสิ้นเปลืองคํานวณโดยวิธีเข้าก่อน ออกก่อน มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้
หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายอื่นที่จาํ เป็ นเพื่อให้ขายสินค้านั้นได้ก่อน
3.5 อาคารและอุปกรณ์
อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
บริ ษทั ฯ คํานวณค่าเสื่อมราคาสําหรับสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของ
สินทรัพย์ดงั นี้
จํานวนปี
อาคารและส่วนปรับปรุ ง
5, 20
เครื่ องมือและอุปกรณ์
5
เครื่ องใช้สาํ นักงาน
5
ยานพาหนะ
5
เมื่อมีการขายหรื อเลิกใช้งานสินทรัพย์ บริ ษทั ฯ จะบันทึกตัดราคาทุนและค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์น้ นั ออกจาก
บัญชีและรับรู ้ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์เหล่านั้นในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งคํานวณจากมูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะเกิด
ในอนาคตจากการใช้สินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง หรื อจํานวนที่จะได้รับจากการจําหน่ายสินทรัพย์หกั ด้วยต้นทุนจากการจําหน่าย
สินทรัพย์น้ นั แล้วแต่จาํ นวนใดจะสูงกว่า ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
การซ่อมแซมและบํารุ งรักษา จะรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในระหว่างงวดบัญชีที่เกิดรายการขึ้น ต้นทุนของการ
ปรับปรุ งให้ดีข้ นึ อย่างสําคัญจะถูกรวมไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์เมื่อมีความเป็ นไปได้คอ่ นข้างแน่ ที่ประโยชน์เชิ
เศรษฐกิจในอนาคต ที่จะไหลเข้าสู่บริ ษทั ฯ จะมีมูลค่าสูงเกินกว่ามาตรฐานการใช้ประโยชน์เดิมของสินทรัพย์ที่มีไว้ต้งั แต่ตน้
เมื่อได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั การปรับปรุ งหลักจะถูกตัดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่เหลืออยูข่ อง
สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
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กําไรขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์กาํ หนดขึ้นจากราคาตามบัญชี และได้รวมอยูใ่ นการคํานวณกําไรจาก
การดําเนินงาน
สินทรัพย์ระหว่างติดตั้งแสดงในราคาทุน โดยที่ยงั ไม่มีการตัดค่าเสื่อมราคาจนกว่าสินทรัพย์น้ นั จะแล้วเสร็จและพร้อมที่
ตามวัตถุประสงค์
ดอกเบี้ยจากการกูย้ มื เงินเพื่อนํามาใช้ในการก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์ ได้บนั ทึกเป็ นส่วนหนึ่งของต้นทุนของสินทรัพ
นั้นตลอดช่วงเวลาการก่อสร้างและเตรี ยมสินทรัพย์น้ นั ให้อยูใ่ นสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์ ต้นทุนการกูย้ มื ประกอบ
ดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกูย้ มื
3.6 สินทรัพย์บนพื้นที่เช่าระยะยาว
สินทรัพย์บนพื้นที่เช่าระยะยาวแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสม และค่าเผือ่ ขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)
ค่าตัดจําหน่าย
สินทรัพย์บนพื้นที่เช่าระยะยาวตัดบัญชีเป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุน คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาของสัญ
เช่า 20 ปี
3.7 การด้อยค่าของสินทรัพย์
บริ ษทั ฯ พิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์ ประเภทเงินลงทุน อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
และสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน เมื่อมีขอ้ บ่งชี้วา่ สินทรัพย์เกิดการด้อยค่า โดยพิจารณาจากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์
หากมีราคาตํ่ากว่าราคาตามบัญชีถือว่าสินทรัพย์น้ นั เกิดการด้อยค่า ซึ่งจะรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าดังกล่าวในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จบริ ษทั ฯ จะบันทึกกลับรายการจากการด้อยค่า ต่อเมื่อมีขอ้ บ่งชี้วา่ การด้อยค่านั้นไม่มีอยูอ่ ีกต่อไปหรื อยังคง
มีอยูแ่ ต่เป็ นไปในทางที่ลดลง โดยบันทึกในบัญชี "รายได้อื่น" มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หมายถึง ราคาขาย
สุทธิหรื อมูลค่าจากการใช้ทรัพย์สิน แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่าและจะประมาณจากสินทรัพย์แต่ละรายการ หรื อหน่วยสินทรัพ
ที่ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี
3.8 สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาเช่าสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่า
การเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า หรื อมูลค่าปัจจุบนั สุทธิของ
จํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่าโดยจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายจะปันส่วนระหว่างหนี้สินและค่าใช้จ่า
ทางการเงินเพื่อให้ได้อตั ราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้างอยูโ่ ดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหัก
ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี้สินระยะยาว
ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจ
คิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า
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สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์โดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่วนใหญ่ตกอยูก่ บั ผูใ้ ห้เช่าจะจัด
เป็ นสัญญาเช่าดําเนินงาน เงินที่ตอ้ งจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าดําเนินงาน (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจากผูใ้ ห้เช่า) จะบันทึ
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยใช้วธิ ีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น
3.9 ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้น
บริ ษทั ฯ รับรู ้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์ระยะยาว
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั ฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่ง
ประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมกับเงินที่บริ ษทั จ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนเลี้ยงชีพได้แยกออก
จากสินทรัพย์ของบริ ษทั เงินที่บริ ษทั จ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์
บริ ษทั ฯ มีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฏหมายแรงงาน ซึ่งบริ ษทั ถือว่าเงิน
ชดเชยดังกล่าวเป็ นการจ่ายตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
บริ ษทั ฯ คํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วธิ ีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณ
การไว้ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงา
ของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
3.10 ประมาณการทางบัญชี
การจัดทํางบการเงินเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารต้องใช้การประมาณการและตั้งข้อสมมติฐา
บางประการซึ่งอาจมีผลกระทบต่อจํานวนเงินที่แสดงไว้ในงบการเงินและการเปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผล
เกิดขึ้นจริ ง ภายหลังอาจแตกต่างไปจากจํานวนเงินที่ประมาณไว้
3.11 ประมาณการหนี้สิน
บริ ษทั ฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สิน เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาระผูกพันในปัจจุบนั ตามกฎหมา
หรื อจากการอนุมานอันเป็ นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้สูญเสียทรัพยากรที่มี
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายชําระภาระผูกพันและจํานวนที่ตอ้ งจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ หากบริ ษทั ฯ
คาดว่าจะได้รับคืนรายจ่ายที่จ่ายชําระไปตามประมาณการหนี้สินทั้งหมดหรื อบางส่วนอย่างแน่นอน บริ ษทั ฯ จะรับรู ้รายจ่ายที
ได้รับคืนเป็ นสินทรัพย์แยกต่างหากแต่ตอ้ งไม่เกินจํานวนประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้อง
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3.12 รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาท โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สิน
ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ คงเหลืออยู่ ณ วันที่ในรายงานแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐา
การเงิน
กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนรวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
3.13 รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ฯ หรื อถูกควบคุมโดยบริ ษ ั
ไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อมหรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ นอกจากนี้บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องก
ยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคล ซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญกับบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารสําคัญกรรมการหรื อพนักงานข
บริ ษทั ฯ ที่มีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
3.14 เครื่ องมือทางการเงิน
เครื่ องมือทางการเงินที่แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค
และลูกหนี้อื่น เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินกูย้ มื ระยะยาวจา
สถาบันการเงินและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน นโยบายบัญชีเกณฑ์การรับรู ้และการวัดมูลค่า สําหรับแต่ละรายการได้มีกา
เปิ ดเผยแยกตามแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
3.15 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
3.15.1 ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
บริ ษทั ฯ บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจํานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคํานวณจากกํา
ทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในกฎหมายภาษีอากร
3.15.2 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯ บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษทั ฯ รับรู ้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู ้สินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจํานวน
เท่าที่มีความเป็ นไปได้คอ่ นข้างแน่ที่
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บริ ษทั ฯ จะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและผลขาดทุนทาง
ภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
บริ ษทั ฯ จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทําก
ปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้คอ่ นข้างแน่วา่ บริ ษทั ฯ จะไม่มีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสินทรั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้งั หมดหรื อบางส่วนมาใช้ประโยชน์
บริ ษทั ฯ จะนําบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ ือหุน้ หากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได
บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ ือหุน้
3.16 กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ที่แสดงไว้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็ นกําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน ซึ่งคํานวณโดยการห
ยอดกําไร(ขาดทุน)สําหรับปี ด้วยจํานวนหุน้ สามัญที่ออกจําหน่ายและเรี ยกชําระแล้วถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
3.17 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สาํ คัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ
ในเรื่ องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจํานวนเงินที่แสดงในงบ
การเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณการไว้
การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สาํ คัญมีดงั นี้
สัญญาเช่ า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงานหรื อสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจ
ในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริ ษทั ฯ ได้โอนหรื อรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์
ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
ค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสู ญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที
คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคํานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจ
ที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น
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มูลค่ ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน ที่บนั ทึกในงบแสดงฐานะการเงินที่ไม่มีการซื้อขายในตลาด แล
ไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเ
ดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจําลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจําลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่
อยูใ่ นตลาด โดยคํานึงถึงความเสี่ยงทางด้านเครดิต (ทั้งของธนาคารฯ และคู่สญ
ั ญา) สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และก
เปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่ องมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในกา
คํานวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิ ดเผยลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ในการคํานวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องทําการประมาณอายุการให้ประโยชน์และ
มูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมี
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุน
จากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ นั ในการนี้ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้อง
ใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์น้ นั
สินทรัพ ย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและขาดทุน
ทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั ฯจะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จาก
ผลแตกต่างชัว่ คราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องประมาณการว่าบริ ษทั ฯ ควรรับรู ้จาํ นวนสินทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นจํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ ระยะยาวอื่นของพนักงาน
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของ
พนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตรา
คิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็ นต้น
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หน่วย : บาท
เงินสดในมือ
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากประจํา
เช็คในมือ
รวม

2559

2558

80,483.77

104,000.00

29,985.00
72,565,296.35
25,118,410.57
0.00
97,794,175.69

30,000.00
94,094,398.02
0.00
90,800.20
94,319,198.22

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน 2 แห่ง จํานวน 7.00 ล้านบาท
และจํานวน 9.00 ล้านบาท ตามลําดับ คํ้าประกันโดยเงินฝากประจําและโดยส่วนตัวกรรมการของบริ ษทั
5. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
2559

หน่วย : บาท
2558

ลูกหนี้การค้า
แยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระได้ดงั นี้
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระตั้งแต่ 1-90 วัน
เกินกําหนดชําระตั้งแต่ 91-180 วัน
เกินกําหนดชําระตั้งแต่ 181-365 วัน
เกินกําหนดชําระ 365 วัน

34,655,128.38
33,468,030.37
7,591,485.22
207,226.90
657,001.56

38,239,731.00
34,327,157.27
2,262,154.63
642,441.36
1,653,060.64

รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ

76,578,872.43
(853,025.56)
75,725,846.87

77,124,544.90
0.00
77,124,544.90

เงินประกัน
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

5,574,234.10

2,066,246.45

1,016,480.37

6,375,484.86

รายได้คา้ งรับ

1,765,298.16

7,041,346.18

อื่นๆ

2,383,471.30

729,445.76

(230,000.00)

0.00

10,509,483.93
86,235,330.80

16,212,523.25
93,337,068.15

ลูกหนี้อื่น ประกอบด้วย

หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้อื่น-สุทธิ
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิ

(ลงชื่อ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํา
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา)

(นายวิชยั ไม้แก่นสาร)

- 13 5. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (ต่อ)
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างงวด ดังนี้
หน่วย : บาท
2559
ยอดยกมา
ตั้งเพิ่ม
ลดลง
ยอดยกไป

2558

0.00
1,392,691.22
(309,665.66)
1,083,025.56

0.00
0.00
0.00
0.00

6. สินค้าคงเหลือ
หน่วย : บาท
2559

2558

21,777,012.60

20,595,040.55

148,394.16

82,307.86

(3,659,049.43)

(3,285,842.13)

18,266,357.33

17,391,506.28

(3,285,842.13)

(963,293.29)

ตั้งเพิ่ม

0.00

(2,322,548.84)

ลดลง

(373,207.30)

0.00

(3,659,049.43)

(3,285,842.13)

สินค้าคงเหลือ
สินค้าระหว่างทาง
หัก ค่าเผือ่ จากการลดมูลค่าสินค้า
สุทธิ
ค่าเผือ่ การปรับลดมูลค่าสินค้ามีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี ดังนี้
ยอดยกมา

ยอดยกไป
7. เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯ มีเงินฝากประจํา จํานวน 12.36 ล้านบาท และจํานวน 8.48 ล้านบาท
ตามลําดับ ได้นาํ ไปเป็ นหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันวงเงินสินเชื่อ ตามหมายเหตุ 20

(ลงชื่อ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํา
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา)

(นายวิชยั ไม้แก่นสาร)

- 14 8. อาคารและอุปกรณ์
อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้
(ปรับปรุ งใหม่)

อาคาร

ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
รายการที่เพิ่ม
รายการที่จาํ หน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และวันที่ 1 มกราคม 255
รายการที่เพิ่ม
รายการที่จาํ หน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
รายการที่เพิ่ม
รายการที่จาํ หน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และวันที่ 1 มกราคม 255
รายการที่เพิ่ม
รายการที่จาํ หน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มูลค่าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่าเสื่ อมราคาประจําปี
2558
2559

ส่ วนปรับปรุ งอาคาร เครื่ องใช้สาํ นักงานเครื่ องมือและอุปกรณ์ ตูค้ อนเทรนเนอร์

ยานพาหนะ

หน่วย : บาท
รวม

1,694,424.00
0.00
0.00
1,694,424.00
0.00
0.00
1,694,424.00

897,371.00
0.00
0.00
897,371.00
413,750.84
0.00
1,311,121.84

5,687,454.15
245,926.62
(2,675,630.90 )
3,257,749.87
432,328.31
0.00
3,690,078.18

1,619,298.95
4,300.00
(353,543.42 )
1,270,055.53
0.00
0.00
1,270,055.53

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

13,184,099.07
2,673,000.00
(2,654,205.61 )
13,202,893.46
806,887.85
0.00
14,009,781.31

23,315,847.17
2,923,226.62
(5,683,379.93 )
20,555,693.86
1,652,967.00
0.00
22,208,660.86

1,521,338.06
26,623.65
0.00
1,547,961.71
26,623.65
0.00
1,574,585.36

888,254.47
9,109.53
0.00
897,364.00
26,586.21
0.00
923,950.21

5,068,997.65
269,617.51
(2,648,400.94 )
2,690,214.22
269,136.89
0.00
2,959,351.11

1,456,796.44
125,879.45
(353,051.88 )
1,229,624.01
37,620.39
0.00
1,267,244.40

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

8,999,974.14
1,665,052.01
(1,618,073.37 )
9,046,952.78
1,355,291.66
0.00
10,402,244.44

18,168,559.76
2,096,282.15
(4,619,526.19 )
15,645,315.72
1,715,258.80
0.00
17,360,574.52

146,462.29
119,838.64

7.00
387,171.63

567,535.65
730,727.07

40,431.52
2,811.13

1.00
1.00

4,155,940.68
3,607,536.87

4,910,378.14
4,848,086.34
2,096,282.15
1,715,258.80

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

- 15 8. อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
เครื่ องจักรและอุปกรณ์ซ่ ึงได้หกั ค่าเสื่อมราคาสะสมเต็มจํานวนแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ ราคาทุนของสินทรัพย์ดงั กล่าว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีจาํ นวน 13.27 ล้านบาท และจํานวน 11.01 ล้านบาท ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ยานพาหนะมีมูลค่าสุทธิ จํานวน 1.46 ล้านบาท และจํานวน 2.17 ล้านบาท ตามลํา
มีภาระผูกพันในการจ่ายชําระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ตามหมายเหตุ 12
9. สินทรัพย์บนพื้นที่เช่าระยะยาว
2559

หน่วย : บาท
2558
(ปรับปรุ งใหม่)

มูลค่าสุทธิตามบัญชีตน้ งวด

14,119,645.85

14,119,645.85

หัก ตัดจําหน่ายสะสม

(6,522,727.48)
7,596,918.37

(6,121,736.41)
7,997,909.44

มูลค่าสุทธิตามบัญชีปลายงวด

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 จํานวน 0.40 ล้านบาท และจํานวน 0.71 ล้านบาท ตามลํา
สินทรัพย์บนพื้นที่เช่าระยะยาวเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ ได้แก่ อาคารโชว์รูมและสํานักงานที่สร้างบนที่ดินที่อยูภ่ ายใต้สญ
ั ญาเช
ดําเนินงานระยะยาว โดยสัญญาเช่าดังกล่าวมีระยะเวลา 20 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2578 ณ วันสิ้นสุดสัญญาเช่า สํานักงานแ
สิ่งปลูกสร้างบนพื้นที่เช่าจะตกเป็ นของผูใ้ ห้เช่า โดยไม่คิดค่าตอบแทน ตามหมายเหตุ 18.5.1
10. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การเพิ่มขึ้นและลดลงของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีดงั นี้
ณ วันที่

บันทึกเป็ น

หน่วย : บาท

ณ วันที่

บันทึกเป็ น

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2557 (ค่าใช้จ่าย)รายได้ 31 ธันวาคม 2558 (ค่าใช้จ่าย)รายได้ 31 ธันวาคม 2559
ในกําไรหรื อขาดทุน

ในกําไรหรื อขาดทุน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงาน

586,255.40

154,583.60

740,839.00

192,467.00

933,306.00

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์บนพื้นที่เช่า
ระยะยาว
0.00
รวม
586,255.40

0.00
154,583.60

0.00
740,839.00

(60,998.24)
131,468.76

(60,998.24)
872,307.76

(ลงชื่อ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํา
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา)

(นายวิชยั ไม้แก่นสาร)

- 16 11. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หน่วย : บาท
2559

2558

50,592,483.02

65,889,212.98

44,911.86

21,759.66

50,637,394.88

65,910,972.64

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

17,956,487.98

16,626,317.18

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย

4,895,835.49

5,896,624.36

เงินมัดจํา

4,531,495.71

6,780,599.92

อื่นๆ

2,036,022.03

11,512,507.53

29,419,841.21
80,057,236.09

40,816,048.99
106,727,021.63

เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้า
เช็คจ่ายล่วงหน้า
รวมเจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น ประกอบด้วย

รวมเจ้าหนี้อื่น
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
12. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
12.1 รายละเอียดเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่เช่าตามสัญญาเช่าการเงิน มีดงั นี้

หน่วย : บาท
2559

2558

ยานพาหนะ

3,554,000.00

3,554,000.00

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

(2,094,517.02)

(1,383,717.42)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ

1,459,482.98

2,170,282.58

12.2 จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายสําหรับสัญญาเช่าการเงินข้างต้นมีดงั นี้
หน่วย : บาท
2559

2558

ภายใน 1 ปี

370,440.00

766,440.00

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

339,570.10

710,010.10

รวม

710,010.10

1,476,450.10

หัก ดอกเบี้ยจ่ายในอนาคตของสัญญาเช่าการเงิน

(35,159.49)

(90,454.26)

มูลค่าปัจจุบนั ของหนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน

674,850.61

1,385,995.84

(ลงชื่อ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํา
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา)
(นายวิชยั ไม้แก่นสาร)

- 17 12. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (ต่อ)
12.3 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินไม่รวมดอกเบี้ยจ่ายในอนาคต มีดงั นี้
หน่วย : บาท
2559

2558

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

674,850.61

1,385,995.84

หัก ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ

(343,831.09)
331,019.52

(711,145.24)
674,850.60

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั มีสญ
ั ญาเช่าการเงินสําหรับยานพาหนะมีกาํ หนดชําระเป็ นรายเดือน
โดยชําระให้เสร็จสิ้นภายในปี 2561
13. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
บริ ษทั ฯ จ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลังออกจากงานและบําเหน็จ ตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
หน่วย : บาท
2559
2558
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันต้นงวด

3,704,195.00

2,931,277.00

ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั

832,707.00

670,326.00

ต้นทุนดอกเบี้ย

129,628.00

102,592.00

4,666,530.00

3,704,195.00

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันสิ้นงวด

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่รับรู ้ในรายการต่อไปนี้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559 และ 2558 ดังนี้
หน่วย : บาท
2559
2558
ค่าใช้จ่ายในการขาย
356,540.00
281,796.00
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวม

605,795.00
962,335.00

491,122.00
772,918.00
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- 18 13. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน (แสดงโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก)
2559
2558
อัตราคิดลด(ร้อยละ)
3.50
3.50
7.00
7.00
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต(ร้อยละ)
ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ ทวั่ ไปและจากอัตราตารางมรณะไทยปี 2551
("TMO2008")
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็ น
ไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์
ที่กาํ หนดไว้เป็ นจํานวนเงินดังต่อไปนี้
หน่วย : บาท
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
(574,554.00)
672,055.00
การเพิม่ ขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
687,505.00
(594,649.00)
อัตรามรณะ (1 ปี )
51,011.00
(50,499.00)
แม้วา่ การวิเคราะห์น้ ีไม่ได้คาํ นึงการกระจายตัวแบบเต็มรู ปของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใต้โครงการดังกล่าว แต่ได้
แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานต่างๆ
14. ทุนจดทะเบียน
14.1 ตามรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2559 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559 ได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั แปรสภาพ
เป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด และอนุมตั ิให้เปลี่ยนชื่อเป็ น "บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จํากัด (มหาชน)" และได้ทาํ การเปลี่ยนชื่อ
และแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัดกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559
14.2 ตามรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2559 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559 ได้มีมติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่
ไว้จากมูลค่าหุน้ ละ 100 บาท จํานวน 9 แสนหุน้ จํานวนเงิน 90 ล้านบาท ลดลงเป็ นมูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท จํานวน 180 ล้าน
จํานวน 90 ล้านบาท และมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 90 ล้านบาท เป็ น 120 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 240 ล้าน
มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท โดยจํานวน 60 ล้านหุน้ เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็ นครั้งแรกภายหลังจากการแปรสภาพเป็ นบริ
มหาชนจํากัด และบริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนและมูลค่าที่ตราไว้กบั กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่
มีนาคม 2559
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- 19 14. ทุนจดทะเบียน (ต่อ)
14.3 กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน ถูกคํานวณขึ้นใหม่ดว้ ยจํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักจากการแปรสภาพหุน้ ใหม่ โดยถือ
เสมือนว่าการแปลงสภาพหุน้ ได้เกิดขึ้นตั้งแต่วนั เริ่ มต้นของงวดแรกที่เสนอรายงาน สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ก่อนการแปลง

หลังการแปลง

31,061,175.18

31,061,175.18

จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (หุน้ )

66,301

13,260,274

กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาท)

468.48

2.34

กําไรสําหรับงวด (บาท)

14.4 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ได้มีมติพิเศษให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
จากทุนจดทะเบียนเดิม 5 ล้านบาท เป็ น 90 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 900,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100.00 บาท
และได้จดทะเบียนเพิม่ ทุนดังกล่าวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558
15. สํารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริ ษทั ฯ ต้องจัดสรรกําไรอย่างน้อยร้อยละ 5 เป็ นสํารองตามกฎห
ทุกครั้งที่มีการประกาศจ่ายเงินปันผล จนกว่ายอดสะสมของสํารองนี้มีจาํ นวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนทุนสํารองดังกล่
จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
16. ภาษีเงินได้
บริ ษทั ฯ คํานวณภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20 จากกําไร(ขาดทุน)ก่อนหักภาษีเงินได้สาํ หรับปี บวกกลับด้วยสํารองค่าใช้
และรายการอื่นๆ ที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็ นรายจ่ายในการคํานวณภาษีเงินได้ (ถ้ามี)
16.1 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุ ปได้ดงั นี้
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
ภาษีเงินได้นิติบุคคล

2559
7,326,894.63

หน่วย : บาท
2558
8,524,882.62

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(131,468.76)
7,195,425.87

(154,583.60)
8,370,299.02
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- 20 16. ภาษีเงินได้ (ต่อ)
16.2 กระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริ ง
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี้

กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่อยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริ ง

2559

หน่วย : บาท
2558

34,003,328.48

39,431,474.20

20%

20%

6,800,665.70

7,886,294.84

394,760.17
7,195,425.87

484,004.18
8,370,299.02

21%

21%

17. เงินปันผลจ่าย
17.1 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2558 ได้มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จํานวน
50,000 หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 400.00 บาท จากผลการดําเนินงานปี 2555 เป็ นจํานวนเงิน 20 ล้านบาท ซึ่งได้มีการจ่ายเงินปันผล
ในวันที่ 8 เมษายน 2558
17.2 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 3/2558 ได้มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จํานว
50,000 หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 2,000.00 บาท จากผลการดําเนินงานปี 2555 ถึง 2558 เป็ นจํานวนเงิน 100 ล้านบาท ซึ่งได้มกี าร
จ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 ธันวาคม 2558
18. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
18.1 ในระหว่างปี บริ ษทั ฯ มีรายการธุรกิจที่สาํ คัญกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไป
ตามเงื่อนไขทางการค้าและตามเกณฑ์ที่ตกลงร่ วมกันระหว่างบริ ษทั ฯ บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็ นไป
ตามปกติธุรกิจ
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- 21 18. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั ฯ กับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันสรุ ปได้ดงั นี้
รายชื่อบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลักษณะ
ลักษณะธุรกิจ/

นโยบาย

ความสัมพันธ์

รายการ

ผูถ้ ือหุน้

คํ้าประกันวงเงินสินเชื่อ

กําหนดราคา
ไม่มีคา่ ตอบแทน

ค่าเช่าที่ดิน

ราคาตลาด

คํ้าประกันวงเงินสินเชื่อ

(ประเมินโดย
ผูป้ ระเมินอิสระ)
ไม่มีค่าตอบแทน

นางสาวอรสา วิมลเฉลา

และกรรมการ
นายเกริ ก ลีเกษม

ผูถ้ ือหุน้

นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช

ผูถ้ ือหุน้
และกรรมการ
บริ ษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จํากัด
ผูถ้ ือหุน้ และ
กรรมการร่ วมกัน
ห้างหุน้ ส่วนจํากัด อัครวินท์ วิศวกรรม
ผูถ้ ือหุน้ และ
กรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั ยูทิลิต้ ี บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จํากัด ผูถ้ ือหุน้ และ
กรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จํากัด (มหาชน ผูถ้ ือหุน้ และ

ราคาตามที่ตกลงกัน
ตามสัญญา
ราคาตลาด

ค่าเช่าและค่าบริ การ
ค่าซ่อมแซม
ขายสินค้า

ต้นทุนบวกกําไร
10-30%
ตามอัตราที่ขายให้

ขายสินค้า

กรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั วิมลเฉลา จํากัด

ผูถ้ ือหุน้ และ

กับลูกค้ารายอื่น
ราคาตามที่ตกลงกัน

ค่าบริ การ

กรรมการร่ วมกัน
18.2 รายการบัญชีที่เป็ นสาระสําคัญระหว่างบริ ษทั กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
2559

2558

80,506.80

90,522.00

0.00

40,981.00

18.2.1 ลูกหนี้การค้า
บริ ษทั ยูทิลิต้ ี บิสิเนส อัลลายแอนซ์
ห้างหุน้ ส่วนจํากัด อัครวินท์ วิศวกรรม

(ลงชื่อ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํา
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา)

(นายวิชยั ไม้แก่นสาร)

- 22 18. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
หน่วย : บาท
2559

2558

24,080.36

46,775.23

225,629.40

0.00

18.2.2 เจ้าหนี้อื่น
บริ ษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จํากัด
นายเกริ ก ลีเกษม

18.3 รายได้และค่าใช้จ่ายกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสําคัญรวมอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
หน่วย : บาท
2559

2558

547,140.00

84,600.00

7,695.00

0.00

0.00

38,640.00

บริ ษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จํากัด

132,372.00

110,310.00

นายเกริ ก ลีเกษม

720,629.40

0.00

6,313.90

23,873.60

0.00

28,453.44

1,869.16

0.00

0.00

1,618,073.37

18.3.1 ขายสินค้า
บริ ษทั ยูทิลิต้ ี บิสิเนส อัลลายแอนซ์
บริ ษทั บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
ห้างหุน้ ส่วนจํากัด อัครวินท์ วิศวกรรม
18.3.2 ค่าเช่าและบริ การ

18.3.3 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
บริ ษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จํากัด
ห้างหุน้ ส่วนจํากัด อัครวินท์ วิศวกรรม
บริ ษทั วิมลเฉลา จํากัด
18.3.4 กําไรจากการขายรถยนต์
กรรมการ
นางสาวอรสา วิมลเฉลา

(ลงชื่อ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํา
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา)
(นายวิชยั ไม้แก่นสาร)

- 23 18. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
18.4 ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผบู ้ ริ หารสําคัญ สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี้
หน่วย : บาท
2559

2558

ผลประโยชน์ระยะสั้น

11,256,450.97

8,862,691.18

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

262,402.00
11,518,852.97

480,774.00
9,343,465.18

18.5 ภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ดังต่อไปนี้

1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
เกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
5 ปี ขึ้นไป
รวม

2559
458,649.60
1,299,465.00
1,188,000.00
11,010,588.00
13,956,702.60

หน่วย : บาท
2558
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

18.5.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตสําหรับสัญญาเช่าที่ดินกับบุคคลที่เกี่ยวข้อ
1 ราย (ตามหมายเหตุ 9) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2578 เป็ นจํานวน 13.69 ล้านบาท
18.5.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตสําหรับสัญญาเช่าอาคารสํานักงานขายกับ
กิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็ นจํานวน 0.26 ล้านบาท
19. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่ายที่สาํ คัญสําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี้
หน่วย : บาท
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าและวัตถุดิบ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย

2559
(1,248,058.35)
48,262,279.75
2,116,249.87

2558
16,757,987.19
41,820,526.75
2,802,264.39

ค่านายหน้า

7,926,096.87

8,058,180.86

ค่าที่ปรึ กษา

3,610,000.00

1,250,000.00

(ลงชื่อ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํา
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา)
(นายวิชยั ไม้แก่นสาร)

- 24 20. ภาระผูกพัน
20.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มีวงเงิน LC, TR, ตัว๋ สัญญาใช้เงิน และ Forward contract จากธนาคารพาณิชย์ 2 แ
จํานวน 40 ล้านบาท และจํานวน 60 ล้านบาท คํ้าประกันโดยเงินฝากธนาคาร ตามหมายเหตุ 7 และโดยส่วนตัวกรรมการ แล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คํ้าประกันโดยบริ ษทั อื่น 1 ราย และโดยส่วนตัวกรรมการ
20.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการให้ธนาคารพาณิชย์ 2 แห่ง ออกหนังสือคํ้าป
ในการขายสินค้ากับลูกค้า เป็ นจํานวนเงิน 20.04 ล้านบาท และ 73,010 ดอลลาร์ และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็ นจํานวน
17.37 ล้านบาท และ 73,010 ดอลล่าร์ คํ้าประกันโดยเงินฝากประจํา ตามหมายเหตุ 7 และคํ้าประกันโดยส่วนตัวกรรมการ
20.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการรับเงินมัดจําค่าสินค้าจาก
ลูกค้า โดยมีมูลค่าตามใบสัง่ ซื้อรวม 14.13 ล้านบาท และจํานวน 41.54 ล้านบาท ตามลําดับ บริ ษทั ฯ ได้รับเงินมัดจําแล้ว
จํานวน 4.32 ล้านบาท และจํานวน 8.13 ล้านบาท ตามลําดับ
20.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มีภาระผูกพันที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตสําหรับสัญญาค่ารักษาความปลอดภัย สิ้นสุดวัน
30 เมษายน 2560 เป็ นจํานวนเงิน 0.22 ล้านบาท

(ลงชื่อ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํา
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา)
(นายวิชยั ไม้แก่นสาร)

- 25 21. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานตามประเภทส่ วนงานของบริ ษทั สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี้
กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ ม
2559
ขาย
ต้นทุนขาย
กําไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรจากการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสุ ทธิสาํ หรับปี

2558

กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการ
กระบวนการผลิตและระบบท่อ
2559
2558

กลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม
2559

2558

รวม
2559

หน่วย : บาท

2558

166,314,733.70 159,662,905.69 135,534,057.09 123,832,557.17 124,797,423.00 127,320,448.10 426,646,213.79 410,815,910.96
(131,322,769.43) (120,184,755.86 ) (87,435,405.18) (85,844,719.18 ) (99,521,749.01) (102,873,799.58 ) (318,279,923.62 ) (308,903,274.62 )
34,991,964.27
39,478,149.83
48,098,651.91
37,987,837.99
25,275,673.99
24,446,648.52 108,366,290.17 101,912,636.34
7,660,356.51
10,605,211.88
(40,311,223.96 ) (40,203,049.89 )
(41,655,963.77 ) (32,778,692.66 )
(56,130.47 )
(104,631.47 )
34,003,328.48
39,431,474.20
(7,195,425.87 ) (8,370,299.02 )
26,807,902.61
31,061,175.18

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

- 26 22. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริ ษทั ฯ ได้จดั ตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน สําหรับพนักงานทุกคนตามระเบียบกองทุน พนักงานจ่ายเงินสะสม
กองทุนในอัตราร้อยละ 2, 4, 5, 6, 8 หรื อ 10 ของเงินเดือนแต่ละเดือน และบริ ษทั ฯ จ่ายเงินสมทบในอัตราเดียวกับที่พนักง
จ่ายเข้ากองทุน บริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งผูจ้ ดั การกองทุนเพื่อบริ หารกองทุนให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของกฎกระทรวง ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ดังนี้
หน่วย : บาท
เงินสมทบเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

2559

2558

1,626,310.00

1,409,535.58

23. การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่ องมือทางการเงิน
23.1 นโยบายการบัญชี
รายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ วิธีการที่ใช้ซ่ ึงรวมถึงเกณฑ์ในการรับรู ้การวัดมูลค่าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับ
สินทรัพย์ และหนี้สินทางการเงินแต่ละประเภทได้เปิ ดเผยไว้แล้วในหมายเหตุขอ้ 3
23.2 ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
ความเสี่ยงดังกล่าวเกิดจากการที่ลูกค้าไม่สามารถหรื อไม่ประสงค์ปฏิบตั ิตามข้อตกลงที่ให้ไว้กบั บริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ ไม่มี
ความเสี่ยงที่เป็ นสาระสําคัญเกี่ยวกับสินเชื่อ บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการพิจารณาสินเชื่อเป็ นราย ๆ และป้องกันความเสี่ย
โดยการแบ่งแยกหน้าที่ฝ่ายขายฝ่ ายรับชําระ ฝ่ ายบริ การหลังการขาย และมูลค่าสินเชื่อของสัญญาแต่ละรายมีมูลค่าไม่สูง
23.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษทั ฯ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อันเนื่องมาจากการซื้อและขายสินค้าที่เป็ นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ บริ ษทั ฯ วงเงินซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการป้องกัน
ความเสี่ยง ตามที่เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุ 20.1

(ลงชื่อ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา)
(นายวิชยั ไม้แก่นสาร)

- 27 บริ ษทั ฯ มียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ดังต่อไปนี้
2559

2558

สกุลเงินตรา

แปลงค่า

สกุลเงินตรา

แปลงค่า

ต่างประเทศ

เป็ นเงินบาท

ต่างประเทศ

เป็ นเงินบาท

สินทรัพย์
เยน
ดอลล่าร์สหรัฐอเมริ กา

1,253,640.00

419,439.87

0.00

0.00

980.00

37,086.36

0.00

0.00

456,526.23

0.00

หนี้สิน
เยน

21,561,310.00

6,712,790.45

44,262,376.00

13,440,699.90

ดอลล่าร์สหรัฐอเมริ กา

60,217.78

2,167,990.62

246,573.19

8,939,215.12

ยูโร

34,790.02

1,326,759.16

75,660.00

1,951,309.23

0.00

0.00

29,236.71

1,163,606.44

ดอลล่าร์สิงคโปร์

10,207,540.23

25,494,830.69

24. ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็ นผลประโยชน์ที่จ่ายให้กบั กรรมการของบริ ษทั ฯ ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริ ษทั
มหาชนจํากัด โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กบั กรรมการในฐานะผูบ้ ริ หาร
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ จํานวน 1.23 ล้านบาท และจํ
0.04 ล้านบาท ตามลําดับ
25. ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารนี้เป็ นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการเฉพาะในฐาน
ผูบ้ ริ หารและให้แก่ผบู ้ ริ หารตามนิยามในประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อันไ
ผูจ้ ดั การหรื อผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริ หารสี่รายแรกต่อจากผูจ้ ดั การลงนามและผูซ้ ่ ึงดํารงตําแหน่งเทียบเท่าระดับบริ หารราย
ทุกรายและให้หมายความรวมถึงผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชีหรื อการเงินที่เป็ นระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ้นไปห
เทียบเท่า
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร จํานวน 11.52 ล้านบาท และจํ
9.34 ล้านบาท ตามลําดับ

(ลงชื่อ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา)
(นายวิชยั ไม้แก่นสาร)

- 28 26. การบริ หารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ ในการบริ หารทางการเงิน คือ การดํารงไว้ซ่ ึงความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องแ
ดํารงไว้ซ่ ึงโครงสร้างทุนที่เหมาะสม
ตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.60: 1 ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 255
0.97 : 1)
27. การจัดประเภทบัญชีใหม่
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้มีการจัดประเภทบัญชีใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการ
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
การจัดประเภทรายการใหม่ที่สาํ คัญในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดงั นี้
หน่วย : บาท
ชื่อบัญชี
ก่อนจัดประเภท
เพิม่ (ลด)
หลังจัดประเภท
อาคารและอุปกรณ์
12,908,287.58 (7,997,909.44) 4,910,378.14
สินทรัพย์บนพื้นที่เช่าระยะยาว
0.00 7,997,909.44 7,997,909.44
28. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
28.1 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2560 ได้มีมติอนุมตั ิจดั สรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อเส
ขายให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั จํานวนไม่เกิน 5,475,000 หุน้ พร้อมกับการเสนอขายหุน้ ต่อประชาช
ทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก และเสนอขายในราคาเดียวกันกับราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่บริ ษทั จัดสรรเพื่อเสนอขายต่อ
ประชาชนเป็ นการทัว่ ไป โดยเป็ นการเสนอขายให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หารจํานวน 2,821,000 หุน้
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่กลุ่มครอบครัวนางสาวอรสา วิมลเฉลา ประกอบด้วย
ร้อยละของทุนชําระแล้ว
นางสาวอรสา วิมลเฉลา
53.006
นายสิทธิชยั
ลีเกษม
0.223
นายเกริ ก
ลีเกษม
28.394
28.2 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญ
อนุมตั ิจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2559 ในอัตราหุน้ ละ 0.08 บาท รวมเป็ นเงินจํานวน 19.20 ล้านบาท ทั้งนี้ การอนุมตั ิดงั กล่าว
ขึ้นอยูก่ บั ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในวันที่ 26 เมษายน 2560
29. การอนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมตั ิให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

(ลงชื่อ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา)
(นายวิชยั ไม้แก่นสาร)

