
 
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 
เสนอ กรรมการและผู้ถือหุ้น บริษัท สยามอสีต์ โซลูช่ัน  จ ากดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ    งบ
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย ส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสดท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย ส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนั
เดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ ของบริษทั สยามอีสต ์โซลูชัน่ จ ากดั (มหาชน) และได ้สอบทานขอ้มูล
ทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั สยามอีสต ์โซลูชัน่ จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบ
ในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี  ฉบบัท่ี 34  เร่ือง  การรายงานทาง
การเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการ
สอบทานของขา้พเจา้ 

 
ขอบเขตการสอบทาน 

 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่ง
กาล โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากร     ซ่ึงส่วน
ใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขต
จ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคญั
ทั้งหมด ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล      ท่ีสอบทาน 
 
ข้อสรุป 
  ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 บริษทั สอบบญัชี  ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

 
 

  
 (นางสาวสุภาภรณ์   มัง่จิตร) 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  เลขทะเบียน 8125 
 
วนัท่ี  14 พฤษภาคม 2562 
 



บริษทั  สยามอีสต ์โซลูชนั จาํกดั (มหาชน)

รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล

สาํหรับงวด 3 เดือน สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)



หน่วย : บาท

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย

31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/ (ตรวจสอบแลว้)

หมายเหตุ สอบทานแลว้) สอบทานแลว้)

สินทรัพยห์มุนเวียน

       เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 96,116,867.58    85,687,324.67 96,116,867.58 85,687,324.67

       ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน 5 67,083,642.77    90,202,657.96 67,083,642.77 90,202,657.96

       สินคา้คงเหลือ 6 29,297,341.40    23,662,116.44 29,297,341.40 23,662,116.44

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 192,497,851.75  199,552,099.07 192,497,851.75 199,552,099.07

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

       เงินฝากธนาคารทีมีภาระผกูพนั 7 8,800,000.00      8,800,000.00 8,800,000.00 8,800,000.00

       เงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 149,013,659.81  144,974,631.08 138,188,000.00 138,188,000.00

       เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่บริษทัร่วม 9 8,964,307.97      12,618,974.45 8,964,307.97 12,618,974.45

       อาคารและอุปกรณ์ 10 10,358,799.80    11,031,260.19 10,358,799.80 11,031,260.19

       สินทรัพยบ์นพืนทีเช่าระยะยาว 11 41,171,123.42    41,907,614.01 41,171,123.42 41,907,614.01

       สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12 1,890,750.50      1,779,352.74 1,890,750.50 1,779,352.74

       สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 12,650.00           11,250.00 12,650.00 11,250.00

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 220,211,291.50 221,123,082.47 209,385,631.69 214,336,451.39

รวมสินทรัพย์ 412,709,143.25 420,675,181.54 401,883,483.44 413,888,550.46

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

 (ลงชือ)………………………………......กรรมการตามอาํนาจ              (ลงชือ)………………………………......กรรมการตามอาํนาจ

                (นางสาวอรสา     วิมลเฉลา)                       (นายแสงเพชร   ตนัทะอธิพานิช)

                       สินทรัพย์

บริษทั  สยามอีสต ์โซลูชนั จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 มีนาคม 2562



หน่วย : บาท

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย

31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/ (ตรวจสอบแลว้)

หมายเหตุ สอบทานแลว้) สอบทานแลว้)

หนีสินหมุนเวียน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 13 82,558,088.35    100,620,382.73 82,558,088.35 100,620,382.73

รวมหนีสินหมุนเวียน 82,558,088.35    100,620,382.73 82,558,088.35 100,620,382.73

หนีสินไม่หมุนเวียน

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 14 9,291,122.00      8,868,754.00 9,291,122.00 8,868,754.00

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 9,291,122.00      8,868,754.00 9,291,122.00 8,868,754.00

     รวมหนีสิน 91,849,210.35    109,489,136.73 91,849,210.35 109,489,136.73

ส่วนของผูถื้อหุน้

       ทุนเรือนหุน้

              ทุนจดทะเบียน

                    หุน้สามญั 240,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ     0.50  บาท 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00

              ทุนทีออกและชาํระแลว้

                    หุน้สามญั 240,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ     0.50  บาท 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00

              ส่วนเกินมูลค่าหุน้

                    ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 121,004,165.08 121,004,165.08 121,004,165.08 121,004,165.08

       กาํไรสะสม

              จดัสรรแลว้

                    สาํรองตามกฎหมาย 15 6,091,046.55 6,091,046.55 6,091,046.55 6,091,046.55

              ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 73,764,721.27 64,090,833.18 62,939,061.46 57,304,202.10

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 320,859,932.90 311,186,044.81 310,034,273.09 304,399,413.73

รวมหนีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 412,709,143.25 420,675,181.54 401,883,483.44 413,888,550.46

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

 (ลงชือ)………………………………......กรรมการตามอาํนาจ              (ลงชือ)………………………………......กรรมการตามอาํนาจ

                (นางสาวอรสา     วิมลเฉลา)                       (นายแสงเพชร   ตนัทะอธิพานิช)

หนีสินและส่วนของผูถื้อหุน้

 - 2 -

บริษทั  สยามอีสต ์โซลูชนั จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 31 มีนาคม 2562



หน่วย : บาท

งบการเงิน งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทีแสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย

หมายเหตุ 2562 2562 2561

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 119,120,004.70 119,120,004.70 97,033,544.56 

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ  (91,841,648.77) (91,841,648.77) (72,199,861.29)

กาํไรขนัตน้ 27,278,355.93 27,278,355.93 24,833,683.27

รายไดอื้น 919,231.46 919,231.46 1,705,453.43 

ค่าใชจ่้ายในการขาย (11,507,614.39) (11,507,614.39) (11,540,157.25)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (9,603,323.10) (9,603,323.10) (11,940,977.62)

ตน้ทุนทางการเงิน 0.00 0.00 (3,866.83)

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 4,039,028.73 0.00 0.00

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 11,125,678.63 7,086,649.90 3,054,135.00

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 16 (1,451,790.54) (1,451,790.54) (676,273.11)

กาํไรสาํหรับงวด 9,673,888.09 5,634,859.36 2,377,861.89 

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอืน 0.00 0.00 0.00

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 9,673,888.09 5,634,859.36 2,377,861.89

กาํไรต่อหุน้

               กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 0.04 0.02 0.01

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั 240,000,000 240,000,000 240,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

 (ลงชือ)………………………………......กรรมการตามอาํนาจ              (ลงชือ)………………………………......กรรมการตามอาํนาจ

                (  นางสาวอรสา     วิมลเฉลา)                                   (นายแสงเพชร ตนัทะอธิพานิช)

สาํหรับงวด 3 เดือน สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2562 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)

บริษทั  สยามอีสต ์โซลูชนั จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ



หน่วย : บาท

ทุนทีออก ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั รวมส่วนของผูถื้อหุน้

และชาํระแลว้ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

สาํรองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2562 120,000,000.00 121,004,165.08 6,091,046.55 64,090,833.18 311,186,044.81

การเปลียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 9,673,888.09 9,673,888.09

รวมการเปลียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ 0.00 0.00 0.00 9,673,888.09 9,673,888.09

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 120,000,000.00 121,004,165.08 6,091,046.55 73,764,721.27 320,859,932.90

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

 (ลงชือ)………………………………......กรรมการตามอาํนาจ              (ลงชือ)………………………………......กรรมการตามอาํนาจ

                (  นางสาวอรสา     วิมลเฉลา)    (นายแสงเพชร ตนัทะอธิพานิช)

บริษทั  สยามอีสต ์โซลูชนั จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้

สาํหรับงวด 3 เดือน สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2562 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย

กาํไรสะสม



หน่วย : บาท

ทุนทีออก ส่วนเกินมูลค่า รวมส่วนของผูถื้อหุน้

และชาํระแลว้ หุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

สาํรองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2562 120,000,000.00 121,004,165.08 6,091,046.55 57,304,202.10 304,399,413.73

การเปลียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 5,634,859.36 5,634,859.36

รวมการเปลียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ 0.00 0.00 0.00 5,634,859.36 5,634,859.36

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 120,000,000.00 121,004,165.08 6,091,046.55 62,939,061.46 310,034,273.09

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2561 120,000,000.00 121,004,165.08 5,102,434.28 52,909,156.94 299,015,756.30

การเปลียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 2,377,861.89 2,377,861.89

รวมการเปลียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ 0.00 0.00 0.00 2,377,861.89 2,377,861.89

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2561 120,000,000.00 121,004,165.08 5,102,434.28 55,287,018.83 301,393,618.19

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

 (ลงชือ)………………………………......กรรมการตามอาํนาจ              (ลงชือ)………………………………......กรรมการตามอาํนาจ

                 (  นางสาวอรสา     วิมลเฉลา)                      (นายแสงเพชร ตนัทะอธิพานิช)

บริษทั  สยามอีสต ์โซลูชนั จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้

กาํไรสะสม

สาํหรับงวด 3 เดือน สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2562 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)

งบการเงินเฉพาะกิจการ



งบการเงิน งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทีแสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย

2562 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 11,125,678.63 7,086,649.90 3,054,135.00

รายการปรับกระทบกาํไร(ขาดทุน)เป็นเงินสดรับ(จ่าย)สุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน

ผลประโยชนพ์นกังาน 422,368.00 422,368.00 406,253.00

ค่าเสือมราคา 722,944.95 722,944.95 449,309.29

สินทรัพยบ์นพนืทีเช่าระยะยาวตดัจาํหน่าย 736,490.59 736,490.59 539,954.72

(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์น 9,086.09 9,086.09 0.00

(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึน 47,545.81 47,545.81 (88,273.24)

ขาดทุนจากสินคา้ลา้สมยั 122,490.74 122,490.74 219,746.40

หนีสงสัยจะสูญ (กลบัรายการ) (13,557.75) (13,557.75) 110,112.96

ค่าใชจ่้ายอนื 0.00 0.00 88,840.05

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (4,039,028.73) 0.00 0.00

ตน้ทุนทางการเงิน 0.00 0.00 3,866.83

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

และหนีสินจากการดาํเนินงาน 9,134,018.33 9,134,018.33 4,783,945.01

สินทรัพยด์าํเนินงาน(เพมิขึน)ลดลง

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอนื 23,110,755.14 23,110,755.14 (864,152.72)

สินคา้คงเหลือ (5,757,715.70) (5,757,715.70) (1,024,484.97)

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอนื (1,400.00) (1,400.00) 0.00

หนิสินดาํเนินงานเพมิขึน(ลดลง)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอนื (19,054,589.33) (19,054,589.33) (10,846,755.91)

เงินสดรับ(จ่าย)จากการดาํเนินงาน 7,431,068.44 7,431,068.44 (7,951,448.59)

เงินสดจ่ายดอกเบีย 0.00 0.00 (3,866.83)

เงินสดจ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (596,621.36) (596,621.36) (421,849.97)

เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมดาํเนินงาน 6,834,447.08 6,834,447.08 (8,377,165.39)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

 (ลงชือ)………………………………......กรรมการตามอาํนาจ              (ลงชือ)………………………………......กรรมการตามอาํนาจ

                  (นางสาวอรสา     วิมลเฉลา)       (นายแสงเพชร ตนัทะอธิพานิช)

บริษทั  สยามอีสต ์โซลูชนั จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรับงวด 3 เดือน สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2562 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)

หน่วย  :  บาท



งบการเงิน งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทีแสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย

2562 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน : 

เงินสดรับ(จ่าย)เงินลงทุนชวัคราว 0.00 0.00 147,000,000.00

เงินสดรับคืนเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัร่วม 3,654,666.48 3,654,666.48 0.00

เงินสดจ่ายซืออุปกรณ์ (64,243.55) (64,243.55) (3,971,904.31)

เงินสดจ่ายค่าก่อสร้างอาคาร 0.00 0.00 (1,257,588.33)

เงินสดรับจากการขายทรัพยสิ์น 4,672.90 4,672.90 0.00

เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมลงทุน 3,595,095.83 3,595,095.83 141,770,507.36

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน :

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 0.00 0.00 (88,743.17)

เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมจดัหาเงิน 0.00 0.00 (88,743.17)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึน(ลดลง) - สุทธิ 10,429,542.91 10,429,542.91 133,304,598.80

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 85,687,324.67 85,687,324.67 95,889,431.08

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายงวด 96,116,867.58 96,116,867.58 229,194,029.88

ขอ้มูลเพมิเติม  :  รายการไม่กระทบเงินสด

โอนสินทรัพยบ์นพืนทีเช่าระยะยาวไปเป็นอาคารและอุปกรณ์ 0.00 0.00 682,498.13

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

 (ลงชือ)………………………………......กรรมการตามอาํนาจ              (ลงชือ)………………………………......กรรมการตามอาํนาจ

                  (นางสาวอรสา     วิมลเฉลา)       (นายแสงเพชร ตนัทะอธิพานิช)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรับงวด 3 เดือน สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2562 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)

หน่วย  :  บาท

 - 2 -

บริษทั  สยามอีสต ์โซลูชนั จาํกดั (มหาชน)



1.  ขอ้มูลทวัไป

1.1  บริษทัฯ  ไดแ้ปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั   โดยไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคล   ตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั 

        เมือวนัที 18 มีนาคม 2559 ทะเบียนเลขที 0107559000061

1.2  บริษทัฯ ตงัอยูเ่ลขที 15/1 ถนนทางหลวงระยอง สาย 3191 ตาํบลหว้ยโป่ง อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง

1.3  บริษทัฯ ดาํเนินกิจการหลกั คือ จาํหน่ายและบริการอุปกรณ์อุตสาหกรรม

1.4  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ กลุ่มครอบครัวนางสาวอรสา วิมลเฉลา รวมร้อยละ 60.25 ของทุนชาํระแลว้

2.  หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินและนาํเสนองบการเงิน 

2.1  หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล

       งบการเงินระหว่างกาลนีจดัทาํขึนในรูปแบบยอ่และตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 34 (ปรับปรุง 2561) เรือง การรายงานทางการเงิน

ระหว่างกาล   รวมถึงการตีความและแนวปฏิบติัทางการบญัชี ทีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชี   กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพย ์ และตลาดหลกัทรัพยท์ีเกียวขอ้ง

       งบการเงินระหว่างกาลนีจดัทาํขึน   โดยมีวตัถุประสงคใ์ห้ขอ้มูลเพิมเติมจากงบการเงินประจาํปีทีนาํเสนอครังล่าสุด  เพอืใหข้อ้มูลนนั

เป็นปัจจุบนั ดงันนังบการเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเกียวกบักิจกรรมเหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ เพอืไม่ใหข้อ้มูลทีนาํเสนอ

ซาํซอ้นกบัขอ้มูลทีไดร้ายงานไปแลว้   อยา่งไรก็ตาม งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของ

ผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสด ไดแ้สดงรายการเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี ดงันนัการใชง้บการเงินระหวา่งกาลนีควรใชค้วบคู่ไปกบั

งบการเงินประจาํปีล่าสุด

       งบการเงินของบริษทัฯ จดัทาํขึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของรายการในงบการเงิน ยกเวน้รายการ

ทีเปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชีทีเกียวขอ้ง

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย ไดร้วมงบการเงินของบริษทั สยามอีสต ์โซลูชนั จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัร่วม ดงันี

อตัราการถือหุน้ ประเภทธุรกิจ ความสัมพนัธ์

ร้อยละ

  บริษัทร่วม

บริษทั ยทิูลิตี บิสิเนส อลัลายแอนซ์ จาํกดั 40.00 ประกอบกิจการเกียวกบัการใหบ้ริการ บริษทัร่วม

ทางเทคนิคดา้นวิศวกรรม   และอืนๆ 

ทีเกียวขอ้ง

      บริษทัร่วมเป็นกิจการทีบริษทัมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญั โดยมีอาํนาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเกียวกบันโยบายทางการเงิน

และการดาํเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัทีจะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดงักล่าว

(ลงชือ)……………………………….......กรรมการตามอาํนาจ    (ลงชือ) ….…………...….......................……..  กรรมการตามอาํนาจ

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)                      (นายแสงเพชร  ตนัทะอธิพานิช)

บริษทั สยามอีสต ์โซลูชนั จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สาํหรับงวด 3 เดือน สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2562 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)



2.  หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินและนาํเสนองบการเงิน (ต่อ)

2.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเริมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหวา่งงวด   บริษทัฯ  ไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน    และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง 

(ปรับปรุง 2561) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ ซึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 

1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั  มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึนเพอืใหมี้เนือหาเท่าเทียมกบั

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความ และการใหแ้นวปฏิบติั

ทางการบญัชี   กบัผูใ้ชม้าตรฐาน   อยา่งไรก็ตาม   มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่    ซึงไดมี้การเปลียนแปลงหลกัการสาํคญั

สามารถสรุปไดด้งันี

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน    ฉบบัที  15   เรือง  รายไดจ้ากสัญญาทีทาํกบัลูกคา้(“TFRS 15”)   มาถือปฏิบติัเป็นครังแรกแทน

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 18 เรือง รายได ้(“TAS 18”) มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 11 เรือง สัญญาก่อสร้าง (“TAS 11”) และการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวขอ้ง

ตาม TFRS 15 บริษทัฯ รับรู้รายไดเ้มือลูกคา้มีอาํนาจควบคุมในสินคา้  หรือบริการดว้ยจาํนวนเงินทีสะทอ้นถึงสิงตอบแทนทีบริษทัฯ 

คาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บ     และมีการใชว้ิจารณญาณในการพิจารณาจงัหวะเวลาในการส่งมอบการควบคุม    เพอืประเมินวา่จะรับรู้รายได ้

 ณ  เวลาใดเวลาหนึง  หรือ  รับรู้ตลอดช่วงเวลาหนึงในขณะที TAS 18   บริษทัฯ รับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้เมือไดโ้อนความเสียงและ

ผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ทีมีนยัสาํคญัไปใหก้บัผูซื้อแลว้ และรับรู้รายไดจ้ากการใหบ้ริการตามขนัความสาํเร็จของรายการ 

ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานบริษทัฯ จะไม่รับรู้รายได ้ ถา้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ทีขายไปแลว้นนั  หรือมีความ

ไม่แน่นอนทีมีนยัสาํคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือใหบ้ริการนนั

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ

บริษทัฯ ไม่ไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกใหม่ซึงยงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนัมาถือปฏิบติัในการจดัทาํงบการเงิน

ระหว่างกาลนีก่อนวนัทีมีผลบงัคบัใช ้  

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบังคับใช้ในอนาคต

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกใหม่ทีเกียวกบัการดาํเนินงานของบริษทัซึงคาดวา่จะมีผลกระทบทีมีสาระสาํคญัต่องบการเงิน

ของบริษทั เมือนาํมาถือปฏิบติัเป็นครังแรกมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวกาํหนดใหถื้อปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบระยะ

เวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2563 ดงัตอ่ไปนี

              มาตรฐานการรายงานทางการเงิน                      เรือง

                    มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัที 7 * การเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน

ฉบบัที 9 * เครืองมือทางการเงิน

ฉบบัที 16  สัญญาเช่า
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2.  หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินและนาํเสนองบการเงิน (ต่อ)

              มาตรฐานการรายงานทางการเงิน                      เรือง

                    มาตรฐานการบญัชี

ฉบบัที 32 * การแสดงรายการสาํหรับเครืองมือทางการเงิน

                    การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัที 16 * การป้องกนัความเสียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

ฉบบัที 19 * การชาํระหนีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครืองมือทางการเงิน

(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกยีวข้องกบัเครืองมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านีใหข้อ้กาํหนดเกียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินตลอดจนการ

รับรู้การวดัมูลค่าการดอ้ยค่าและการตดัรายการ  รวมถึงหลกัการบญัชีของอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเสียง

ขณะนีผูบ้ริหารกาํลงัพิจารณาถึงผลกระทบทีอาจเกิดขึนจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวขอ้งกบั

เครืองมือทางการเงินเป็นครังแรกต่องบการเงินของบริษทั

(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 เรือง สัญญาเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน   ฉบบัที  16   ไดน้าํเสนอวิธีการบญัชีเดียวสาํหรับผูเ้ช่า  (Single lessee accounting model)   โดย

ผูเ้ช่าตอ้งรับรู้สิทธิการใชสิ้นทรัพยที์แสดงถึงสิทธิในการใชสิ้นทรัพยอ์า้งอิงทีเช่าและหนีสินตามสัญญาเช่าทีแสดงถึงภาระผกูพนัทีผูเ้ช่า

ตอ้งจา่ยชาํระตามสัญญาเช่า      ซึงยกเวน้การรับรู้รายการสาํหรับสัญญาเช่าระยะสนัหรือสินทรัพยอ์า้งอิงนนัมีมูลค่าตาํ    ส่วนการบญัชี

สาํหรับผูใ้หเ้ช่าไม่แตกต่างจากมาตรฐานการบญัชีทีมีผลบงัคบัใชใ้นปัจจุบนั    เช่น   ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญา

เช่าการเงินหรือสัญญาเช่าดาํเนินงาน

ขณะนีผูบ้ริหารกาํลงัพิจารณาถึงผลกระทบทีอาจเกิดขึนจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   ฉบบัที  16

 เป็นครังแรกต่องบการเงินของบริษทั

3. นโยบายการบญัชีทีสาํคญั

นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณทีใชใ้นงบการเงินระหวา่งกาลนี    มีความสอดคลอ้งกบัการถือปฏิบติัในงบการเงิน   สาํหรับปี

สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 ยกเวน้กรณีทีบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกใหม่ซึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะ

เวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2562 ทุกฉบบัมาถือปฏิบติั และเมือวนัที 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน

ฉบบัใหม่ไดป้ระกาศใชแ้ลว้ในราชกิจจานุเบกษา   โดยมีผลบงัคบัใชเ้มือพน้กาํหนดสามสิบวนันบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นตน้ไป “ซึงกาํหนดอตัราค่าชดเชยเพมิเติมกรณีเลิกจา้งสาํหรับลูกจา้งทีทาํงานติดต่อกนัครบยสิีบปีขึนไป  ใหจ่้ายไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้ง

อตัราสุดทา้ยสีร้อยวนั”  ดงันนั  บริษทัฯ  จึงบนัทึกผลกระทบจากพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัดงักล่าว  เมือมีผลบงัคบัใชต้าม

กฎหมาย
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4.  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

หน่วย : บาท

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

เงินสดในมือ 36,011.00           76,622.00          

เงินฝากกระแสรายวนั 52,311.27           42,210.29          

เงินฝากออมทรัพย์ 95,777,509.63     81,719,220.04   

เงินฝากประจาํ 251,035.68          3,849,272.34

รวม 96,116,867.58 85,687,324.67

       ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 และ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มีวงเงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน 2 แห่ง รวมจาํนวน 7.00  

ลา้นบาท คาํประกนัโดยเงินฝากประจาํ ตามหมายเหตุ 7

5.  ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน

หน่วย : บาท

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

ลูกหนีการคา้

แยกตามอายหุนีทีคา้งชาํระไดด้งันี

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 38,355,796.84     67,704,491.28   

เกินกาํหนดชาํระตงัแต่ 1-90 วนั 19,899,079.12     15,400,856.56   

เกินกาํหนดชาํระตงัแต่ 91-180 วนั 842,950.07          469,646.54        

เกินกาํหนดชาํระตงัแต่ 181-365 วนั 187,910.19          36,492.35          

เกินกาํหนดชาํระ 365 วนั 674,319.23          687,876.98        

รวม 59,960,055.45 84,299,363.71

หกั ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ (674,319.23) (687,876.98)

รวมลูกหนีการคา้ - สุทธิ 59,285,736.22 83,611,486.73
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5.  ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน (ต่อ)

หน่วย : บาท

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

ลูกหนีหมุนเวียนอืน ประกอบดว้ย

เงินประกนั 0.00 284,860.00

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 2,603,288.13 1,564,850.61

รายไดค้า้งรับ 3,278,295.49 3,075,608.62

อืนๆ 1,916,322.93 1,665,852.00

ลูกหนีหมุนเวียนอืน-สุทธิ 7,797,906.55 6,591,171.23

รวมลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน-สุทธิ 67,083,642.77 90,202,657.96

ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญมีการเปลียนแปลงระหวา่งงวด ดงันี

ยอดยกมา 687,876.98 629,962.02

ตงัเพมิ 0.00 127,212.52

ลดลง (13,557.75) (69,297.56)

ยอดยกไป 674,319.23 687,876.98

6.  สินคา้คงเหลือ

หน่วย : บาท

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

สินคา้คงเหลือ 33,457,733.71     27,052,819.23   

สินคา้ระหวา่งทาง 30,705.00           677,903.78 

หกั ค่าเผอืจากการลดมูลค่าสินคา้ (4,191,097.31) (4,068,606.57)

สุทธิ 29,297,341.40     23,662,116.44   

      ค่าเผอืการปรับลดมูลค่าสินคา้มีการเปลียนแปลงระหวา่งงวด ดงันี

ยอดยกมา 4,068,606.57 3,760,371.28

ตงัเพมิ 122,822.26          507,868.96

ลดลง (331.52) (199,633.67)

ยอดยกไป 4,191,097.31 4,068,606.57
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7.  เงินฝากธนาคารทีมีภาระผกูพนั

       ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 และวนัที 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มีเงินฝากประจาํประเภท 3 เดือน และ 12 เดือน รวมจาํนวน 8.80 ลา้นบาท 

ไดน้าํไปเป็นหลกัทรัพยค์าํประกนัวงเงินสินเชือ ตามหมายเหตุ 4 

8.  เงินลงทุนในบริษทัร่วม

หน่วย : บาท

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

สัดส่วน เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

ชือบริษทั เงินลงทุน 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

บริษทั ยทิูลิตี บิสิเนส อลัลายแอนซ์ จาํกดั 40% 149,013,659.81 144,974,631.08 138,188,000.00 138,188,000.00

รวม 149,013,659.81 144,974,631.08 138,188,000.00 138,188,000.00

       เมือวนัที 2 พฤษภาคม 2561  บริษทัฯ ไดซื้อเงินลงทุนในบริษทั ยทูิลิตี บิสิเนส อลัลายแอนซ์ จาํกดั ซึงเป็นบริษทัจดทะเบียนใน

ประเทศไทย   ประกอบกิจการเกียวกบัการใหบ้ริการทางเทคนิคดา้นวิศวกรรมและอืนๆ ทีเกียวขอ้ง การลงทุนดงักล่าวไดรั้บอนุมติั

จากทีประชุมผูถื้อหุน้ เมือวนัที 24 เมษายน 2561

       ในงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย  ณ  วนัที 31 มีนาคม 2562  และวนัที 31 ธนัวาคม 2561  บริษทัฯ ไดบ้นัทึกเงิน

ลงทุนในบริษทัร่วม  จาํนวน  149.01  ลา้นบาท  และจาํนวน  144.97  ลา้นบาท  ตามลาํดบั   (คิดเป็นร้อยละ 36.11  และ  34.46 ของ

สินทรัพยร์วม ตามลาํดบั)  ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม สาํหรับงวด 3 เดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2562 จาํนวน  4.04  

ลา้นบาท  (คิดเป็นร้อยละ 41.75 ของกาํไรสําหรับงวด )  โดยถือตามขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมสาํหรับงวดดงักล่าว ซึงไดผ้า่น

การสอบทานจากผูส้อบบญัชีอืน

9.  เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัร่วม

หน่วย : บาท

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

        ยกมา 12,618,974.45 0.00

        เพมิขึน 0.00 23,621,929.47   

        ลดลง (3,654,666.48) (11,002,955.02)

        ยกไป 8,964,307.97 12,618,974.45
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9.  เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัร่วม (ต่อ)

ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 และวนัที 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มีเงินใหกู้ย้มืเงินแก่บริษทั ยทิูลิตี บิสิเนส อลัลายแอนซ์ จาํกดั ซึงเป็น

บริษทัร่วมคิดดอกเบียในอตัราดอกเบียร้อยละ  6.5  ต่อปี โดยจ่ายชาํระเป็นรายเดือน ครบกาํหนดชาํระในวนัที  30  ตุลาคม  2562

10.  อาคารและอุปกรณ์ 

หน่วย : บาท

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้งวด 11,031,260.19     4,994,363.51     

ซือเพมิ 64,243.55           7,550,914.05     

จาํหน่ายระหวา่งงวด  (13,758.99) 0.00 

รายการรับโอน(โอนออก) 0.00 857,565.78 

ค่าเสือมราคาสาํหรับงวด  (722,944.95) (2,371,583.15)

มูลค่าสุทธิตามบญัชีปลายงวด 10,358,799.80     11,031,260.19   

       ค่าเสือมราคาสาํหรับงวด 3 เดือน สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2562 และ 2561  จาํนวน 0.72 ลา้นบาท  และจาํนวน 0.45 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั

       เครืองจกัรและอุปกรณ์ซึงไดห้กัค่าเสือมราคาสะสมเตม็จาํนวนแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่ราคาทุนของสินทรัพยด์งักล่าว ณ วนัที 31   

มีนาคม 2562 และวนัที 31 ธนัวาคม 2561 มีจาํนวน 11.89 ลา้นบาท และจาํนวน 12.87 ลา้นบาท ตามลาํดบั

11.  สินทรัพยบ์นพนืทีเช่าระยะยาว

หน่วย : บาท

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้งวด 41,907,614.01     43,502,294.81   

ซือเพมิ 0.00 1,960,717.58     

รายการรับโอน(โอนออก) 0.00 (822,077.43)

หกั ตดัจาํหน่ายสะสม (736,490.59) (2,733,320.95)

มูลค่าสุทธิตามบญัชีปลายงวด 41,171,123.42     41,907,614.01   

(ลงชือ)……………………………….......กรรมการตามอาํนาจ    (ลงชือ) ….…………...….......................……..  กรรมการตามอาํนาจ

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)                      (นายแสงเพชร  ตนัทะอธิพานิช)
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11.  สินทรัพยบ์นพนืทีเช่าระยะยาว (ต่อ)

       ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด 3 เดือน สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2562 และ 2561 จาํนวน 0.74 ลา้นบาท และจาํนวน 0.54 ลา้นบาท ตามลาํดบั

       สินทรัพยบ์นพนืทีเช่าระยะยาวเป็นอสังหาริมทรัพย ์ไดแ้ก่ อาคารโชวรู์มและสาํนกังานทีสร้างบนทีดินทีอยูภ่ายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงาน

ระยะยาว   โดยสัญญาเช่าดงักล่าวมีระยะเวลา 20 ปี  สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2578   ณ  วนัสินสุดสัญญาเช่า   สาํนกังานและสิงปลูกสร้างบน

พนืทีเช่าจะตกเป็นของผูใ้หเ้ช่า โดยไม่คิดค่าตอบแทน ตามหมายเหตุ 18.5.1 

12.  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

หน่วย : บาท

ณ วนัที บนัทึกเป็น ณ วนัที

31 ธนัวาคม 2561 (ค่าใชจ่้าย)รายได้ 31 มีนาคม 2562

ในกาํไรหรือขาดทุน

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

          ผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,844,630.52 84,473.60 1,929,104.12

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

          สินทรัพยบ์นพนืทีเช่าระยะยาว (65,277.78) 26,924.16 (38,353.62)

รวม 1,779,352.74 111,397.76 1,890,750.50

13.  เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน

หน่วย : บาท

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

เจา้หนีการคา้

       เจา้หนีการคา้ 52,096,859.14 57,864,250.95

       เช็คจ่ายล่วงหนา้ 439,142.70 134,672.99

รวมเจา้หนีการคา้ 52,536,001.84 57,998,923.94

(ลงชือ)……………………………….......กรรมการตามอาํนาจ    (ลงชือ) ….…………...….......................……..  กรรมการตามอาํนาจ

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)                      (นายแสงเพชร  ตนัทะอธิพานิช)
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งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ



13.  เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน (ต่อ)

หน่วย : บาท

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

เจา้หนีหมุนเวียนอืน ประกอบดว้ย

       ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 6,633,776.33 13,889,339.93

       ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 4,130,682.26 3,164,115.32

       เงินรับล่วงหนา้ 18,150,183.10 20,617,171.53

       อืนๆ 1,107,444.82 4,950,832.01

รวมเจา้หนีหมุนเวียนอืน 30,022,086.51 42,621,458.79

รวมเจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 82,558,088.35 100,620,382.73

14.  ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับประโยชน์พนกังาน

      บริษทัฯ จ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลงัออกจากงานและบาํเหน็จ ตามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการ

ใหผ้ลประโยชน์เมือเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอืนแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน

      14.1 การเปลียนแปลงในมูลค่าปัจจบุนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์  ณ  วนัที 31 มีนาคม 2562 และวนัที 31 ธนัวาคม 2561 

หน่วย : บาท

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัตน้งวด 8,868,754.00 7,243,731.00

ตน้ทุนบริการในปัจจบุนั 372,258.00 1,461,311.00

ตน้ทุนดอกเบีย 50,110.00 163,712.00

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัสินงวด 9,291,122.00 8,868,754.00

(ลงชือ)……………………………….......กรรมการตามอาํนาจ    (ลงชือ) ….…………...….......................……..  กรรมการตามอาํนาจ
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14.  ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับประโยชน์พนกังาน (ต่อ)

       14.2 ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานทีรับรู้ในรายการต่อไปนีในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวด 3 เดือน สินสุดวนัที 31 มีนาคม 

2562 และ 2561  ดงันี

หน่วย : บาท

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2561

ค่าใชจ่้ายในการขาย 247,758.00 217,863.00

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 174,610.00 188,390.00

รวม 422,368.00 406,253.00

       ตามทีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 3 บริษทัฯ คาดวา่จะมีผลกระทบในการตงัสาํรองผลประโยชน์พนกังาน ตามพระราช

คุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่ เพมิขึนเป็นจาํนวนเงิน 2.50 ลา้นบาท เมือมีผลบงัคบัใชต้ามกฎหมาย 

15.  สาํรองตามกฎหมาย

       เพอืใหเ้ป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึงไว้

เป็นทุนสํารองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5   ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ยขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี)  จนกว่าทุนสาํรองนีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่

ร้อยละ 10  ของทุนจดทะเบียน ทุนสํารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได้

16.  ภาษีเงินได้

       บริษทัฯ  คาํนวณภาษีเงินไดใ้นอตัราร้อยละ  20  จากกาํไร(ขาดทุน)ก่อนหักภาษีเงินไดส้าํหรับงวดบวกกลบัดว้ยสาํรองค่าใชจ่้ายและ

รายการอืนๆ ทีไม่อนุญาตใหถื้อเป็นรายจ่ายในการคาํนวณภาษีเงินได ้(ถา้มี)

       16.1 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้สาํหรับงวด 3 เดือน สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งันี

หน่วย : บาท

งบการเงิน งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทีแสดงเงินลงทุน

ตามวธีิส่วนไดเ้สีย

31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2561

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 1,563,188.30 1,563,188.30     770,441.59                

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :

     ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชวัคราว 

        และการกลบัรายการผลแตกต่างชวัคราว (111,397.76) (111,397.76) (94,168.48)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท้ีแสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 1,451,790.54  1,451,790.54  676,273.11  

(ลงชือ)……………………………….......กรรมการตามอาํนาจ    (ลงชือ) ….…………...….......................……..  กรรมการตามอาํนาจ
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16.  ภาษีเงินได ้(ต่อ)

16.2 กระทบยอดเพอืหาอตัราภาษีทีแทจ้ริง

 สําหรับงวด 3 เดือน สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2562 และ 2561 มีดงันี

หน่วย : บาท

งบการเงิน งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทีแสดงเงินลงทุน

ตามวธีิส่วนไดเ้สีย

31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2561

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 11,125,678.63   7,086,649.90  3,054,135.00  

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 20%

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 2,225,135.73  1,417,329.98  610,827.00  

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี 34,460.56  34,460.56  65,446.11  

รายไดท้ีไม่ถือเป็นรายได้ (807,805.75) 0.00  0.00  

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท้ีอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 1,451,790.54  1,451,790.54  676,273.11  

อตัราภาษีเงินไดที้แทจ้ริง 13% 20% 22%

17.  เงินปันผลจ่าย

       เมือวนัที 24 เมษายน 2561  ทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครังที 1/2561 ไดมี้มติอนุมติัจา่ยเงินปันผล จาํนวน 240 ลา้นหุน้ ในอตัราหุน้ละ 

0.06 บาท จากผลการดาํเนินงานของปี 2560 เป็นเงินจาํนวน 14.40 ลา้นบาท ซึงไดมี้การจ่ายเงินปันผลในวนัที 4 พฤษภาคม 2561 

18.  รายการธุรกิจกบับุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนั

18.1 ในระหวา่งงวด  บริษทัฯ  มีรายการธุรกิจทีสาํคญักบับุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนั  รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเงือนไข

         ทางการคา้  และตามเกณฑที์ตกลงร่วมกนัระหว่างบริษทัฯ  บุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนัเหล่านนั  ซึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ

         ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯ กบับุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนัสรุปไดด้งันี

ลกัษณะ ลกัษณะธุรกิจ/รายการ นโยบาย

ความสัมพนัธ์ กาํหนดราคา

บริษทัร่วม

     บริษทั ยทิูลิตี บิสิเนส อลัลายแอนซ์ จาํกดั บริษทัร่วม เงินใหกู้ย้มื อตัราดอกเบีย

ร้อยละ 6.5 ต่อปี

ขายสินคา้ ตน้ทุนบวกกาํไร

10-30%

(ลงชือ)……………………………….......กรรมการตามอาํนาจ    (ลงชือ) ….…………...….......................……..  กรรมการตามอาํนาจ
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รายชือบุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนั



18.  รายการธุรกิจกบับุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนั (ต่อ)

รายชือบุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนั ลกัษณะ ลกัษณะธุรกิจ/รายการ นโยบาย

ความสัมพนัธ์ กาํหนดราคา

บุคคลทีเกียวขอ้งกนั

     นางสาวอรสา วิมลเฉลา ผูถื้อหุน้ คาํประกนัวงเงินสินเชือ ไม่มีค่าตอบแทน

และกรรมการ

     นายเกริก ลีเกษม ผูถื้อหุน้ ค่าเช่าทีดิน ราคาตลาด

(ประเมินโดย

ผูป้ระเมินอิสระ)

     นายแสงเพชร ตนัทะอธิพานิช ผูถื้อหุน้ คาํประกนัวงเงินสินเชือ ไม่มีค่าตอบแทน

และกรรมการ

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั

     บริษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จาํกดั ผูถื้อหุน้และ ค่าเช่าและค่าบริการ ราคาตามทีตกลงกนั

กรรมการร่วมกนั ตามสัญญา

ขายสินคา้ ตน้ทุนบวกกาํไร

10-30%

     หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อคัรวินท ์วิศวกรรม ผูถื้อหุน้และ ค่าซ่อมแซม ราคาตลาด

กรรมการร่วมกนั

     บริษทั บีเจซี เฮฟว ีอินดสัทรี จาํกดั (มหาชน) ผูถื้อหุน้และ ขายสินคา้ ตามอตัราทีขายให้

กรรมการร่วมกนั กบัลูกคา้รายอืน

     บริษทั วิมลเฉลา จาํกดั ผูถื้อหุน้และ ค่าบริการ ราคาตามทีตกลงกนั

กรรมการร่วมกนั

     บริษทั พีพีเอม็เอน็จิเนียริง จาํกดั ผูถื้อหุน้และ ขายสินคา้ ตน้ทุนบวกกาํไร

กรรมการร่วมกนั 10-30%

     บริษทั สยามราชทราเวิล จาํกดั ผูถื้อหุน้และ ค่าใชจ่้าย ราคาตามทีตกลงกนั

กรรมการร่วมกนั
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18.  รายการธุรกิจกบับุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนั (ต่อ)

18.2 รายการบญัชีทีเป็นสาระสาํคญัระหว่างบริษทักบักิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 และวนัที 31 ธนัวาคม 2561 

         ประกอบดว้ย

หน่วย : บาท

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

18.2.1 ลูกหนีการคา้

    บริษทั ยทิูลิตี บิสิเนส อลัลายแอนซ์ จาํกดั 108,605.00 8,346.00

18.2.2 เงินมดัจาํค่าสินคา้

    หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อคัรวินท ์วิศวกรรม 498,000.00 0.00

18.2.3 เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัร่วม

    บริษทั ยทิูลิตี บิสิเนส อลัลายแอนซ์ จาํกดั 8,964,307.97 12,618,974.45

18.2.4 เจา้หนีหมุนเวียนอืน

    บริษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จาํกดั 29,296.12 23,785.04

    นายเกริก ลีเกษม 573,545.55 541,888.20

    บริษทั พีพเีอม็เอน็จิเนียริง จาํกดั 0.00 3,054.01

18.3 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายกบักิจการและบุคคลทีเกียวขอ้งกนัทีมีสาระสาํคญัรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  สาํหรับงวด 3 เดือน 

         สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2562 และ 2561

หน่วย : บาท

งบการเงิน งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทีแสดงเงินลงทุน

ตามวธีิส่วนไดเ้สีย

31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2561

18.3.1 ขายสินคา้

    บริษทั ยทิูลิตี บิสิเนส อลัลายแอนซ์ จาํกดั 101,500.00 101,500.00 1,353,000.00

    บริษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จาํกดั 31,100.00 31,100.00 0.00

18.3.2 ดอกเบียรับ

    บริษทั ยทิูลิตี บิสิเนส อลัลายแอนซ์ จาํกดั 185,333.52 185,333.52 0.00

(ลงชือ)……………………………….......กรรมการตามอาํนาจ    (ลงชือ) ….…………...….......................……..  กรรมการตามอาํนาจ

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)                      (นายแสงเพชร  ตนัทะอธิพานิช)
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18.  รายการธุรกิจกบับุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนั (ต่อ)

หน่วย : บาท

งบการเงิน งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทีแสดงเงินลงทุน

ตามวธีิส่วนไดเ้สีย

31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2561

18.3.3 ค่าเช่าและบริการ

    บริษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จาํกดั 41,035.32 41,035.32 33,093.00

    นายเกริก ลีเกษม 180,157.35 180,157.35 180,157.35

18.3.4 ค่าใชจ่้ายอืนๆ

    บริษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จาํกดั 900.00 900.00 1,398.18

    บริษทั พีพเีอม็เอน็จิเนียริง จาํกดั 11,257.32 11,257.32 0.00

18.4 ค่าตอบแทนทีจ่ายใหแ้ก่ผูบ้ริหารสาํคญั สาํหรับงวด 3 เดือน สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2562 และ 2561 มีดงันี

หน่วย : บาท

งบการเงิน งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทีแสดงเงินลงทุน

ตามวธีิส่วนไดเ้สีย

31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2561

ผลประโยชน์ระยะสัน 4,591,863.10     4,591,863.10     6,019,631.84             

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 172,391.00        172,391.00        277,305.00                

รวม 4,764,254.10 4,764,254.10 6,296,936.84

18.5 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัทีจะตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 และวนัที 31 ธนัวาคม 2561 ดงัตอ่ไปนี

หน่วย : บาท

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

1 ปี 3,019,595.73 52,111.80

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 1,367,782.56 1,188,000.00

เกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 653,400.00 1,306,800.00

5 ปี ขึนไป 10,357,188.00 9,703,788.00

รวม 15,397,966.29 12,250,699.80

(ลงชือ)……………………………….......กรรมการตามอาํนาจ    (ลงชือ) ….…………...….......................……..  กรรมการตามอาํนาจ

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)                      (นายแสงเพชร  ตนัทะอธิพานิช)
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18.  รายการธุรกิจกบับุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนั (ต่อ)

    18.5.1  ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 และวนที 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัทีตอ้งจา่ยในอนาคตสาํหรับสัญญาเช่าทีดิน 

        กบับุคคลทีเกียวขอ้งกนั  1 ราย (ตามหมายเหตุ 11) สินสุดวนัที  31  ธนัวาคม  2578  เป็นจาํนวน  12.07  ลา้นบาท   และ

        จาํนวน 12.25 ลา้นบาท ตามลาํดบั

    18.5.2  ณ วนัที 31 มีนาคม 2562   บริษทัฯ  มีภาระผกูพนัทีตอ้งจา่ยในอนาคตสาํหรับสัญญาเช่า  อาคารสาํนกังานขายกบักิจการ

        ทีเกียวขอ้งกนัแห่งหนึง สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564  เป็นจาํนวน 0.45 ลา้นบาท

    18.5.3  ณ วนัที 31 มีนาคม 2562  บริษทัฯ มีภาระผกูพนัทีตอ้งจา่ยในอนาคตสาํหรับสัญญาจา้งผูบ้ริหาร  1  ราย   สินสุดวนัที  31 

         ธนัวาคม 2562  เป็นจาํนวน 2.84 ลา้นบาท

19.  ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ

      ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะของค่าใชจ่้ายทีสาํคญัสาํหรับงวด 3 เดือน สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2562 และ 2561 มีดงันี

หน่วย : บาท

งบการเงิน งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทีแสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย

31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2561

การเปลียนแปลงในสินคา้  (5,755,965.35)  (5,755,965.35)  (1,024,484.97)

ยอดซือ 97,599,364.47   97,599,364.47   73,224,346.26 

ค่าใชจ่้ายเกียวกบัพนกังาน 13,498,584.86   13,498,584.86   15,085,817.46           

ค่าเสือมราคา/ค่าตดัจาํหน่าย 1,459,435.54     1,459,435.54     989,264.01                

ค่านายหนา้ 1,528,913.93     1,528,913.93     1,524,104.38  

20.  ภาระผกูพนั

     20.1 ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 และวนัที 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มีวงเงิน LC, TR,  ตวัสัญญาใชเ้งิน  และ Forward contract  จาก

ธนาคารพาณิชย ์ 2  แห่ง  จาํนวน  72.79  ลา้นบาท   คาํประกนัโดยเงินฝากธนาคาร  ตามหมายเหตุ 7  และ  ณ  วนัที  31  มีนาคม 2562 

บริษทัฯ ไม่ไดเ้ปิดใช ้Forward contract   

      20.2 ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 บริษทัฯ มีภาระหนีสินทีอาจเกิดขึนจากการใหธ้นาคารพาณิชย ์2 แห่ง ออกหนงัสือคาํประกนั ในการ

ขายสินคา้กบัลูกคา้ เป็นจาํนวนเงิน 29.89 ลา้นบาท และจาํนวน 2,635 เหรียญสหรัฐฯ  และ  ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มีภาระ

หนีสินทีอาจเกิดขึนจากการใหธ้นาคารพาณิชย ์2  แห่ง ออกหนงัสือคาํประกนั ในการจาํนวน 24.46 ลา้นบาท 

(ลงชือ)……………………………….......กรรมการตามอาํนาจ    (ลงชือ) ….…………...….......................……..  กรรมการตามอาํนาจ

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)                      (นายแสงเพชร  ตนัทะอธิพานิช)
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20.  ภาระผกูพนั (ต่อ)

      20.3 ณ วนัที 31  มีนาคม  2562  และวนัที  31  ธนัวาคม  2561  บริษทัฯ  มีภาระผกูพนัและหนีสินทีอาจเกิดขึนจากการรับเงินมดัจาํ

ค่าสินคา้จากลูกคา้โดยมีมูลค่าตามใบสงัซือรวม 146.75 ลา้นบาท และจาํนวน 55.72 ลา้นบาท  ตามลาํดบั  บริษทัฯ ไดรั้บเงินมดัจาํแลว้

จาํนวน  17.99 ลา้นบาท  และจาํนวน 19.35 ลา้นบาท ตามลาํดบั

     20.4 ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 และวนัที 31  ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัทีตอ้งจา่ยในอนาคตสาํหรับสัญญาค่ารักษาความ

ปลอดภยั สินสุด วนัที 30 เมษายน 2562 เป็นจาํนวนเงิน 0.06 ลา้นบาท และจาํนวน 0.22 ลา้นบาท ตามลาํดบั

     20.5 ณ วนัที  31 มีนาคม 2562  และวนัที 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัทีตอ้งจา่ยในอนาคตสาํหรับสัญญาค่าทีปรึกษา  

สินสุดวนัที 30 กนัยายน 2562 เป็นจาํนวนเงิน 0.23 ลา้นบาท และจาํนวน 0.34 ลา้นบาท ตามลาํดบั

21.  การเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

       ขอ้มูลเกียวกบัการดาํเนินงานตามประเภทส่วนงานของบริษทั สาํหรับงวด 3 เดือน สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2562 และ 2561  มีดงันี

หน่วย : บาท

กลุ่มผลิตภณัฑ์ กลุ่มผลิตภณัฑ์ กลุ่มผลิตภณัฑ์ กลุ่มผลิตภณัฑ์ รวม

และเทคโนโลยี การจดัการ วสัดุนวตักรรม ธุรกิจงานบริการ

ระบบปัม กระบวนการผลิต

และระบบท่อ

2562 2562 2562 2562 2562

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 60,443,013.80 18,975,410.29 26,730,245.67 12,971,334.94 119,120,004.70

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ (49,223,417.07) (15,647,912.26) (20,634,894.38) (6,335,425.06) (91,841,648.77)

กาํไรขนัตน้ 11,219,596.73 3,327,498.03 6,095,351.29 6,635,909.88 27,278,355.93

รายไดอื้น 919,231.46

ค่าใชจ่้ายในการขาย (11,507,614.39)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (9,603,323.10)

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 4,039,028.73

กาํไรจากการดาํเนินงาน 11,125,678.63

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (1,451,790.54)

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด 9,673,888.09

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอืน 0.00

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 9,673,888.09

(ลงชือ)……………………………….......กรรมการตามอาํนาจ    (ลงชือ) ….…………...………………….…..  กรรมการตามอาํนาจ

               (นางสาวอรสา   วิมลเฉลา)                             (นายแสงเพชร  ตนัทะอธิพานิช)
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งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย



21.  การเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน (ต่อ)

หน่วย : บาท

2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 60,443,013.80   39,043,196.20   18,975,410.29   17,569,205.42   26,730,245.67   32,923,557.51   12,971,334.94 7,497,585.43 119,120,004.70 97,033,544.56

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ (49,223,417.07) (28,485,778.84) (15,647,912.26) (11,240,276.82) (20,634,894.38) (25,961,209.26) (6,335,425.06) (6,512,596.37) (91,841,648.77) (72,199,861.29)

กาํไรขนัตน้ 11,219,596.73 10,557,417.36 3,327,498.03 6,328,928.60 6,095,351.29 6,962,348.25 6,635,909.88 984,989.06 27,278,355.93 24,833,683.27

รายไดอื้น 919,231.46 1,705,453.43     

ค่าใชจ่้ายในการขาย (11,507,614.39) (11,540,157.25)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (9,603,323.10) (11,940,977.62)

ตน้ทุนทางการเงิน 0.00 (3,866.83 )

กาํไรจากการดาํเนินงาน 7,086,649.90 3,054,135.00

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (1,451,790.54) (676,273.11)

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด 5,634,859.36 2,377,861.89

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอืน 0.00 0.00

กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 5,634,859.36 2,377,861.89

(ลงชือ)……………………………….......กรรมการตามอาํนาจ    (ลงชือ) ….…………...………………..  กรรมการตามอาํนาจ

               (นางสาวอรสา   วิมลเฉลา)                   (นายแสงเพชร  ตนัทะอธิพานิช)

กระบวนการผลิตและระบบท่อ

กลุ่มผลิตภณัฑบ์ริการ

ระบบปัม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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รวมกลุ่มผลิตภณัฑว์สัดุนวตักรรมกลุ่มผลิตภณัฑก์ารจดัการกลุ่มผลิตภณัฑแ์ละเทคโนโลยี



22.  กองทุนสาํรองเลียงชีพ

       บริษทัฯ ไดจ้ดัตงักองทุนสาํรองเลียงชีพพนกังาน  สาํหรับพนกังานทุกคนตามระเบียบกองทุน   พนกังานจา่ยเงินสะสมเขา้กองทุน

ในอตัราร้อยละ  2, 4, 5, 6, 8 หรือ 10  ของเงินเดือนแต่ละเดือน   และบริษทัฯ จ่ายเงินสมทบในอตัราเดียวกบัทีพนกังานจ่ายเขา้กองทุน 

บริษทัฯ ไดแ้ต่งตงัผูจ้ดัการกองทุนเพอืบริหารกองทุนใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎกระทรวง ฉบบัที 2 (พ.ศ. 2532)  ออกตามความ

ในพระราชบญัญติักองทุนสํารองเลียงชีพ พ.ศ. 2530

       สาํหรับงวด 3 เดือน สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2562 และ 2561 บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินสมทบเขา้กองทุนสาํรองเลียงชีพ ดงันี

หน่วย : บาท

งบการเงิน งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทีแสดงเงินลงทุน

ตามวธีิส่วนไดเ้สีย

31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2561

เงินสมทบเขา้กองทุนสาํรองเลียงชีพ 583,888.00        583,888.00          497,986.00

23.  การเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบัเครืองมือทางการเงิน

23.1  นโยบายการบญัชี

       รายละเอียดของนโยบายการบญัชีทีสาํคญั วิธีการทีใชซึ้งรวมถึงเกณฑใ์นการรับรู้การวดัมูลค่าและค่าใชจ่้ายทีเกียวกบัสินทรัพย ์

และหนีสินทางการเงินแต่ละประเภทไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหมายเหตุขอ้ 3

23.2  ความเสียงดา้นสินเชือ

       ความเสียงดงักล่าวเกิดจากการทีลูกคา้ไม่สามารถหรือไม่ประสงคป์ฏิบติัตามขอ้ตกลงทีใหไ้วก้บับริษทัฯ บริษทัฯ ไม่มีความเสียง

ทีเป็นสาระสาํคญัเกียวกบัสินเชือ บริษทัฯ มีนโยบายในการพิจารณาสินเชือเป็นรายๆ และป้องกนัความเสียง โดยการแบ่งแยกหนา้ที

ฝ่ายขายฝ่ายรับชาํระ ฝ่ายบริการหลงัการขาย   และมูลค่าสินเชือของสัญญาแต่ละรายมีมูลค่าไม่สูง

23.3  ความเสียงจากอตัราแลกเปลียน

       บริษทัฯ มีความเสียงจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ อนัเนืองมาจากการซือและขายสินคา้ทีเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ

บริษทัฯ วงเงินซือขายอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ เพือใชเ้ป็นเครืองมือในการป้องกนัความเสียง ตามทีเปิดเผยไวใ้น

หมายเหตุ 20.1

(ลงชือ)……………………………….......กรรมการตามอาํนาจ    (ลงชือ) ….…………...….......................……..  กรรมการตามอาํนาจ

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)                           (นายแสงเพชร  ตนัทะอธิพานิช)
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23.  การเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบัเครืองมือทางการเงิน (ต่อ)

23.4  บริษทัฯ มียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหนีสินทีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงัต่อไปนี

สกลุเงินตรา แปลงค่า สกลุเงินตรา แปลงค่า

ต่างประเทศ เป็นเงินบาท ต่างประเทศ เป็นเงินบาท

สินทรัพย์

   รายไดค้า้งรับ

ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 35,958.00 1,134,751.78 34,685.00 1,116,593.39

เยน 159,400.00 45,070.03 65,000.00 18,729.88

1,179,821.81 1,135,323.27

หนีสิน

   เจา้หนีการคา้ต่างประเทศ

เยน 8,790,700.00 2,555,491.65 13,765,245.00 4,087,768.45

ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 51,507.81 1,647,142.50 96,032.96 3,132,095.78

ยโูร 27,907.95 1,006,438.82 28,586.83 1,071,674.52

5,209,072.97 8,291,538.75

24.  ค่าตอบแทนกรรมการ

       ค่าตอบแทนกรรมการนีเป็นผลประโยชน์ทีจ่ายใหก้บักรรมการของบริษทัฯ ตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั 

โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ทีเกียวขอ้งทีจ่ายใหก้บักรรมการในฐานะผูบ้ริหาร

       สาํหรับงวด 3 เดือน สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2562 และ 2561 บริษทัฯ ไดจ่้ายค่าตอบแทนกรรมการ จาํนวน 0.32 ลา้นบาท และจาํนวน

0.43 ลา้นบาท ตามลาํดบั

25.  ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร

       ค่าตอบแทนผูบ้ริหารนีเป็นค่าใชจ้่ายเกียวกบัเงินเดือน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อืนใหแ้ก่กรรมการเฉพาะในฐานะผูบ้ริหาร

และให้แก่ผูบ้ริหารตามนิยามในประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์อนัไดแ้ก่  ผูจ้ดัการหรือ

ผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหารสีรายแรกต่อจากผูจ้ดัการลงนามและผูซึ้งดาํรงตาํแหน่งเทียบเท่าระดบับริหารรายทีสีทุกราย      และให้

หมายความรวมถึงผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินทีเป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึนไปหรือเทียบเท่า

       สาํหรับงวด 3 เดือน สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2562 และ 2561 บริษทัฯ ไดจ่้ายค่าตอบแทนผูบ้ริหาร จาํนวน 4.79 ลา้นบาท และ

จาํนวน 6.30 ลา้นบาท ตามลาํดบั

(ลงชือ)……………………………….......กรรมการตามอาํนาจ    (ลงชือ) ….…………...….......................……..  กรรมการตามอาํนาจ

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)                           (นายแสงเพชร  ตนัทะอธิพานิช)

31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561
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งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ



26.  การบริหารจดัการทุน

       วตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ในการบริหารทางการเงิน คือ การดาํรงไวซึ้งความสามารถในการดาํเนินงานอยา่งต่อเนืองและดาํรงไว้

ซึงโครงสร้างทุนทีเหมาะสม 

        ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียแสดงอตัราส่วนหนีสินต่อทุนเท่ากบั 0.29 : 1 (งบการเงิน

เฉพาะกิจการ : 0.30 : 1)

27.  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน

       ในวนัที 23 เมษายน 2562 ทีประชุมผูถื้อหุน้สามญัมีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผล จาํนวน 240 ลา้นหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.04 บาท จาก

ผลการดาํเนินงานของปี 2561 เป็นเงินจาํนวน 9.60 ลา้นบาท ซึงจ่ายเงินปันผลในวนัที 8 พฤษภาคม 2562

28.  การอนุมติังบการเงิน

       งบการเงินนีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ  เมือวนัที 14 พฤษภาคม 2562

(ลงชือ)……………………………….......กรรมการตามอาํนาจ    (ลงชือ) ….…………...….......................……..  กรรมการตามอาํนาจ

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)                           (นายแสงเพชร  ตนัทะอธิพานิช)
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