
          บริษทั  สยามอีสต ์โซลูชัน่ จาํกดั (มหาชน)
           รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล

          สาํหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562
          (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)



 
 
 
 
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ กรรมการและผู้ถือหุ้น บริษัท สยามอสีต์ โซลูช่ัน  จ ากดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ    
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย ส าหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
2562 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสดท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย ส าหรับงวด       
9  เดือน ส้ินสุดวนัเดียวกนั  และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ ของบริษทั สยามอีสต ์โซลูชัน่ จ ากดั (มหาชน)   และ
ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั สยามอีสต์ โซลูชั่น จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของ
กิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี  ฉบบัท่ี 34  
เร่ือง  การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่าง
กาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 
ขอบเขตการสอบทาน 
 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน  รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่าง
กาล โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดั
กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมด 
ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลท่ีสอบทาน 
 
ข้อสรุป 
  ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

 บริษทั สอบบญัชี  ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
 
 

  
 (นางสาวสุภาภรณ์   มัง่จิตร) 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  เลขทะเบียน 8125 
 
วนัท่ี  13 พฤศจิกายน  2562 



หน่วย : บาท
งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย
30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/ (ตรวจสอบแลว้)
หมายเหตุ สอบทานแลว้) สอบทานแลว้)

สินทรัพยห์มุนเวียน
       เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 97,829,108.43    85,687,324.67 97,829,108.43 85,687,324.67
       ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 5 67,797,303.40    90,202,657.96 67,797,303.40 90,202,657.96
       สินคา้คงเหลือ 6 33,958,678.12    23,662,116.44 33,958,678.12 23,662,116.44

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 199,585,089.95  199,552,099.07 199,585,089.95 199,552,099.07
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

       เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนั 7 8,800,000.00      8,800,000.00 8,800,000.00 8,800,000.00
       เงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 154,451,330.22  144,974,631.08 138,188,000.00 138,188,000.00
       เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทัร่วม 9 1,474,867.65      12,618,974.45 1,474,867.65 12,618,974.45
       อาคารและอุปกรณ์ 10 13,132,040.32    11,031,260.19 13,132,040.32 11,031,260.19
       สินทรัพยบ์นพื้นท่ีเช่าระยะยาว 11 39,586,946.73    41,907,614.01 39,586,946.73 41,907,614.01
       สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12 1,948,034.27      1,779,352.74 1,948,034.27 1,779,352.74
       สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 64,797.33           11,250.00 64,797.33 11,250.00

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 219,458,016.52 221,123,082.47 203,194,686.30 214,336,451.39
รวมสินทรัพย์ 419,043,106.47 420,675,181.54 402,779,776.25 413,888,550.46

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

 (ลงช่ือ)………………………………......กรรมการตามอาํนาจ              (ลงช่ือ)………………………………......กรรมการตามอาํนาจ
                (นางสาวอรสา     วิมลเฉลา)                          (นางสาวณิชกมล    วงศพ์ิพฒัน)์

บริษทั  สยามอีสต ์โซลูชัน่ จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562

                       สินทรัพย์



หน่วย : บาท
งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย
30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/ (ตรวจสอบแลว้)
หมายเหตุ สอบทานแลว้) สอบทานแลว้)

หน้ีสินหมุนเวียน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 13 78,906,686.02    100,620,382.73 78,906,686.02 100,620,382.73
ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 14 428,566.05         0.00 428,566.05 0.00

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 79,335,252.07    100,620,382.73 79,335,252.07 100,620,382.73
หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 14 1,196,759.24      0.00 1,196,759.24 0.00
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังา 15 9,303,812.00      8,868,754.00 9,303,812.00 8,868,754.00

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 10,500,571.24    8,868,754.00 10,500,571.24 8,868,754.00
     รวมหน้ีสิน 89,835,823.31    109,489,136.73 89,835,823.31 109,489,136.73

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
              ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
                    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 16 6,091,046.55 6,091,046.55 6,091,046.55 6,091,046.55
              ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 82,112,071.53 64,090,833.18 65,848,741.31 57,304,202.10

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 329,207,283.16 311,186,044.81 312,943,952.94 304,399,413.73
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 419,043,106.47 420,675,181.54 402,779,776.25 413,888,550.46

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

 (ลงช่ือ)………………………………......กรรมการตามอาํนาจ              (ลงช่ือ)………………………………......กรรมการตามอาํนาจ
                (นางสาวอรสา     วิมลเฉลา)                          (นางสาวณิชกมล    วงศพ์ิพฒัน)์

 - 2 -
บริษทั  สยามอีสต ์โซลูชัน่ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้



หน่วย : บาท
งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ

ตามวธีิส่วนไดเ้สีย
หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 343,287,214.51 278,435,264.35 343,287,214.51 278,435,264.35
ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ (256,127,937.29) (202,597,598.28) (256,127,937.29) (202,597,598.28)
กาํไรขั้นตน้ 87,159,277.22 75,837,666.07 87,159,277.22 75,837,666.07
รายไดอ้ื่น 3,758,595.26 3,960,381.68 3,758,595.26 3,960,381.68
ค่าใชจ่้ายในการขาย (36,736,664.75) (34,414,592.44) (36,736,664.75) (34,414,592.44)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (31,778,859.45) (32,307,417.60) (31,778,859.45) (32,307,417.60)
ตน้ทุนทางการเงิน (20,658.29) (10,826.16) (20,658.29) (10,826.16)
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9,476,699.14 3,152,903.00 0.00 0.00
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 31,858,389.13 16,218,114.55 22,381,689.99 13,065,211.55
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 17 (4,244,946.78) (2,688,135.52) (4,244,946.78) (2,688,135.52)
กาํไรสาํหรับงวด 27,613,442.35 13,529,979.03 18,136,743.21 10,377,076.03
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 27,613,442.35 13,529,979.03 18,136,743.21 10,377,076.03

กาํไรต่อหุน้
               กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 0.12 0.06 0.08 0.04

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั 240,000,000 240,000,000 240,000,000 240,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

 (ลงช่ือ)………………………………......กรรมการตามอาํนาจ              (ลงช่ือ)………………………………......กรรมการตามอาํนาจ
                (  นางสาวอรสา     วมิลเฉลา)                                   (นางสาวณิชกมล    วงศพ์พิฒัน์)

สาํหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)

บริษทั  สยามอีสต ์โซลูชัน่ จาํกดั (มหาชน)
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ



หน่วย : บาท
งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ

ตามวธีิส่วนไดเ้สีย
หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 99,697,112.90 94,303,796.90 99,697,112.90 94,303,796.90
ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ (71,762,325.69) (66,725,739.05) (71,762,325.69) (66,725,739.05)
กาํไรขั้นตน้ 27,934,787.21 27,578,057.85 27,934,787.21 27,578,057.85
รายไดอ้ื่น 1,932,297.09 1,051,209.86 1,932,297.09 1,051,209.86
ค่าใชจ่้ายในการขาย (11,979,778.96) (11,969,996.90) (11,979,778.96) (11,969,996.90)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (10,961,292.49) (10,114,499.64) (10,961,292.49) (10,114,499.64)
ตน้ทุนทางการเงิน (9,203.00) (4,235.45) (9,203.00) (4,235.45)
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 2,859,928.66 2,932,538.66 0.00 0.00
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 9,776,738.51 9,473,074.38 6,916,809.85 6,540,535.72
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 17 (1,130,184.11) (1,144,305.59) (1,130,184.11) (1,144,305.59)
กาํไรสาํหรับงวด 8,646,554.40 8,328,768.79 5,786,625.74 5,396,230.13
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 8,646,554.40 8,328,768.79 5,786,625.74 5,396,230.13

กาํไรต่อหุน้
               กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 0.04 0.03 0.02 0.02

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั 240,000,000 240,000,000 240,000,000 240,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

 (ลงช่ือ)………………………………......กรรมการตามอาํนาจ              (ลงช่ือ)………………………………......กรรมการตามอาํนาจ
                (  นางสาวอรสา     วมิลเฉลา)                                   (นางสาวณิชกมล    วงศพ์พิฒัน์)

บริษทั  สยามอีสต ์โซลูชัน่ จาํกดั (มหาชน)
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สาํหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)



หน่วย : บาท

ทุนที่ออก ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั รวมส่วนของผูถ้ือหุน้
และชาํระแลว้ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

หมายเหตุ สาํรองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 120,000,000.00 121,004,165.08 6,091,046.55 64,090,833.18 311,186,044.81
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุน้
จ่ายเงินปันผล 18 (9,592,204.00) (9,592,204.00)
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 27,613,442.35 27,613,442.35
รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุน้ 0.00 0.00 0.00 18,021,238.35 18,021,238.35
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 120,000,000.00 121,004,165.08 6,091,046.55 82,112,071.53 329,207,283.16

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 120,000,000.00 121,004,165.08 5,102,434.28 52,909,156.94 299,015,756.30
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุน้
จ่ายเงินปันผล 18 (14,388,588.00) (14,388,588.00)
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 13,529,979.03 13,529,979.03
รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุน้ 0.00 0.00 0.00 (858,608.97) (858,608.97)
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 120,000,000.00 121,004,165.08 5,102,434.28 52,050,547.97 298,157,147.33

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

 (ลงชื่อ)………………………………......กรรมการตามอาํนาจ              (ลงชื่อ)………………………………......กรรมการตามอาํนาจ
                (  นางสาวอรสา     วิมลเฉลา)        (นางสาวณิชกมล    วงศพ์ิพฒัน)์

บริษทั  สยามอีสต ์โซลูชัน่ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้

สาํหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2562 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย
กาํไรสะสม



หน่วย : บาท

ทุนที่ออก ส่วนเกินมูลค่า รวมส่วนของผูถ้ือหุน้
และชาํระแลว้ หุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

หมายเหตุ สาํรองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 120,000,000.00 121,004,165.08 6,091,046.55 57,304,202.10 304,399,413.73
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุน้
จ่ายเงินปันผล 18 (9,592,204.00) (9,592,204.00)
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 18,136,743.21 18,136,743.21
รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุน้ 0.00 0.00 0.00 8,544,539.21 8,544,539.21
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 120,000,000.00 121,004,165.08 6,091,046.55 65,848,741.31 312,943,952.94

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 120,000,000.00 121,004,165.08 5,102,434.28 52,909,156.94 299,015,756.30
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุน้
จ่ายเงินปันผล 18 (14,388,588.00) (14,388,588.00)
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 10,377,076.03 10,377,076.03
รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุน้ 0.00 0.00 0.00 (4,011,511.97) (4,011,511.97)
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 120,000,000.00 121,004,165.08 5,102,434.28 48,897,644.97 295,004,244.33

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

 (ลงชื่อ)………………………………......กรรมการตามอาํนาจ              (ลงชื่อ)………………………………......กรรมการตามอาํนาจ
                 (  นางสาวอรสา     วิมลเฉลา)                       (นางสาวณิชกมล    วงศพ์ิพฒัน)์

บริษทั  สยามอีสต ์โซลูชัน่ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้

กาํไรสะสม

สาํหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2562 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)

งบการเงินเฉพาะกิจการ



งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย

2562 2561 2562 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 31,858,389.13 16,218,114.55 22,381,689.99 13,065,211.55
รายการปรับกระทบกาํไร(ขาดทุน)เป็นเงินสดรับ(จ่าย)สุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน

ผลประโยชน์พนกังาน 3,958,948.00 1,218,770.00 3,958,948.00 1,218,770.00
ค่าเส่ือมราคา 2,388,919.49 1,616,433.30 2,388,919.49 1,616,433.30
สินทรัพยบ์นพ้ืนท่ีเช่าระยะยาวตดัจาํหน่าย 2,320,667.28 1,980,676.76 2,320,667.28 1,980,676.76
(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์น 9,086.09 0.00 9,086.09 0.00
(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 42,238.98 314,317.41 42,238.98 314,317.41
(กาํไร)ขาดทุนจากสินคา้ลา้สมยั (747,306.64) 364,065.16 (747,306.64) 364,065.16
หน้ีสูญ 0.00 10,403.61 0.00 10,403.61
หน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) (83,557.75) 86,808.91 (83,557.75) 86,808.91
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 0.00 88,840.05 0.00 88,840.05
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (9,476,699.14) (3,152,903.00) 0.00 0.00
ตน้ทุนทางการเงิน 20,658.29 10,826.16 20,658.29 10,826.16

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
และหน้ีสินจากการดาํเนินงาน 30,291,343.73 18,756,352.91 30,291,343.73 18,756,352.91

สินทรัพยด์าํเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 22,423,063.69 12,497,899.11 22,423,063.69 12,497,899.11
สินคา้คงเหลือ (9,549,255.04) 1,437,199.57 (9,549,255.04) 1,437,199.57
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (53,547.33) (1,750.00) (53,547.33) (1,750.00)

หน้ิสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (24,803,255.05) (11,588,877.29) (24,803,255.05) (11,588,877.29)
จ่ายผลประโยชน์พนกังานลาออก (3,523,890.00) 0.00 (3,523,890.00) 0.00

เงินสดรับ(จ่าย)จากการดาํเนินงาน 14,784,460.00 21,100,824.30 14,784,460.00 21,100,824.30
เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (20,658.29) (10,826.16) (20,658.29) (10,826.16)
เงินสดจ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (1,300,460.32) (7,766,476.97) (1,300,460.32) (7,766,476.97)

เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมดาํเนินงาน 13,463,341.39 13,323,521.17 13,463,341.39 13,323,521.17

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

 (ลงช่ือ)………………………………......กรรมการตามอาํนาจ              (ลงช่ือ)………………………………......กรรมการตามอาํนาจ

                  (นางสาวอรสา     วิมลเฉลา)      (นางสาวณิชกมล    วงศพิ์พฒัน์)

บริษทั  สยามอีสต ์โซลูชัน่ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)

หน่วย  :  บาท



งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย

2562 2561 2562 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน : 

เงินสดรับ(จ่าย)เงินลงทุนชัว่คราว 0.00 147,000,000.00 0.00 147,000,000.00
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม 0.00 (135,000,000.00) 0.00 (135,000,000.00)
เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัร่วม 0.00 (23,621,929.47) 0.00 (23,621,929.47)
เงินสดรับคืนเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัร่วม 11,144,106.80 5,774,901.37 11,144,106.80 5,774,901.37
เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์ (4,503,458.61) (7,391,841.11) (4,503,458.61) (7,391,841.11)
เงินสดจ่ายค่าก่อสร้างอาคาร 0.00 (1,960,717.58) 0.00 (1,960,717.58)
เงินสดรับจากการขายทรัพยสิ์น 4,672.90 0.00 4,672.90 0.00

เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมลงทุน 6,645,321.09 (15,199,586.79) 6,645,321.09 (15,199,586.79)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน :

เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 1,625,325.29 (269,673.06) 1,625,325.29 (269,673.06)
เงินสดจ่ายเงินปันผล (9,592,204.00) (14,388,588.00) (9,592,204.00) (14,388,588.00)

เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมจดัหาเงิน (7,966,878.71) (14,658,261.06) (7,966,878.71) (14,658,261.06)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง) - สุทธิ 12,141,783.77 (16,534,326.68) 12,141,783.77 (16,534,326.68)

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายงวด 97,829,108.44 79,355,104.40 97,829,108.44 79,355,104.40

ขอ้มูลเพิ่มเติม  :  รายการไม่กระทบเงินสด
โอนสินทรัพยบ์นพ้ืนท่ีเช่าระยะยาวไปเป็นอาคารและอุปกรณ์ 0.00 733,237.38 0.00 733,237.38

โอนค่าใชจ่้ายตั้งพกัจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วมในปี 2560 เป็น

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 0.00 3,188,000.00 0.00 3,188,000.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

 (ลงช่ือ)………………………………......กรรมการตามอาํนาจ              (ลงช่ือ)………………………………......กรรมการตามอาํนาจ

                  (นางสาวอรสา     วิมลเฉลา)      (นางสาวณิชกมล    วงศพิ์พฒัน์)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)

หน่วย  :  บาท

 - 2 -

บริษทั  สยามอีสต ์โซลูชัน่ จาํกดั (มหาชน)



1.  ขอ้มูลทัว่ไป

1.1  บริษทัฯ  ไดแ้ปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั   โดยไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคล   ตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั 

        เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2559 ทะเบียนเลขท่ี 0107559000061

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

1.3  บริษทัฯ ดาํเนินกิจการหลกั คือ จาํหน่ายและบริการอุปกรณ์อุตสาหกรรม

1.4  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ กลุ่มครอบครัวนางสาวอรสา วมิลเฉลา รวมร้อยละ 60.42 ของทุนชาํระแลว้

2.  หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินและนาํเสนองบการเงิน 

2.1  หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล

       งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํขึ้นในรูปแบบยอ่และตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การรายงานทางการเงิน

ระหวา่งกาล   รวมถึงการตีความและแนวปฏิบติัทางการบญัชี ท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวชิาชีพบญัชี   กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพย ์ และตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง

       งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํขึ้น   โดยมีวตัถุประสงคใ์หข้อ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด  เพื่อใหข้อ้มูลนั้น

เป็นปัจจุบนั ดงันั้นงบการเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การใหข้อ้มูลเก่ียวกบักิจกรรมเหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ เพื่อไม่ใหข้อ้มูลท่ีนาํเสนอ

ซํ้าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้   อยา่งไรกต็าม งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ

ผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสด ไดแ้สดงรายการเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี ดงันั้นการใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควรใชค้วบคู่ไปกบั

งบการเงินประจาํปีล่าสุด

       งบการเงินของบริษทัฯ จดัทาํขึ้นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของรายการในงบการเงิน ยกเวน้รายการ

ท่ีเปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย ไดร้วมงบการเงินของบริษทั สยามอีสต ์โซลูชัน่ จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัร่วม ดงัน้ี

อตัราการถือหุน้ ประเภทธุรกิจ ความสมัพนัธ์

ร้อยละ

  บริษัทร่วม

บริษทั ยทิูลิต้ี บิสิเนส อลัลายแอนซ์ จาํกดั 40.00 ประกอบกิจการเก่ียวกบัการใหบ้ริการ บริษทัร่วม

ทางเทคนิคดา้นวศิวกรรม   และอ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้ง

      บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีบริษทัมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญั โดยมีอาํนาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบันโยบายทางการเงิน

และการดาํเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดงักล่าว

(ลงช่ือ)……………………………….......กรรมการตามอาํนาจ    (ลงช่ือ) ….…………...….......................……..  กรรมการตามอาํนาจ
                 (นางสาวอรสา    วมิลเฉลา)                        (นางสาวณิชกมล    วงศพ์ิพฒัน์)

บริษทั สยามอีสต ์โซลูชัน่ จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สาํหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)



2.  หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินและนาํเสนองบการเงิน (ต่อ)

2.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหวา่งงวด   บริษทัฯ  ไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน    และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง 

(ปรับปรุง 2561) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 

1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั  มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึ้นเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบั

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความ และการใหแ้นวปฏิบติั

ทางการบญัชี   กบัผูใ้ชม้าตรฐาน   อยา่งไรกต็าม   มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่    ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญั

สามารถสรุปไดด้งัน้ี

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน    ฉบบัท่ี  15   เร่ือง  รายไดจ้ากสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้(“TFRS 15”)   มาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรกแทน

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได ้(“TAS 18”) มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 เร่ือง สญัญาก่อสร้าง (“TAS 11”) และการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง

ตาม TFRS 15 บริษทัฯ รับรู้รายไดเ้ม่ือลูกคา้มีอาํนาจควบคุมในสินคา้  หรือบริการดว้ยจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีบริษทัฯ 

คาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บ     และมีการใชว้จิารณญาณในการพิจารณาจงัหวะเวลาในการส่งมอบการควบคุม    เพื่อประเมินวา่จะรับรู้รายได ้

 ณ  เวลาใดเวลาหน่ึง  หรือ  รับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึงในขณะท่ี TAS 18   บริษทัฯ รับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้เม่ือไดโ้อนความเส่ียงและ

ผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัสาํคญัไปใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ และรับรู้รายไดจ้ากการใหบ้ริการตามขั้นความสาํเร็จของรายการ 

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานบริษทัฯ จะไม่รับรู้รายได ้ ถา้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้น  หรือมีความ

ไม่แน่นอนท่ีมีนยัสาํคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือใหบ้ริการนั้น

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ

บริษทัฯ ไม่ไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนัมาถือปฏิบติัในการจดัทาํงบการเงิน

ระหวา่งกาลน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้  

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีจะมีผลบังคับใช้ในอนาคต

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหม่ท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทัซ่ึงคาดวา่จะมีผลกระทบท่ีมีสาระสาํคญัต่องบการเงิน

ของบริษทั เม่ือนาํมาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรกมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวกาํหนดใหถื้อปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบระยะ

เวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ดงัต่อไปน้ี

              มาตรฐานการรายงานทางการเงิน                      เร่ือง
                    มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัท่ี 7 * การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน
ฉบบัท่ี 9 * เคร่ืองมือทางการเงิน
ฉบบัท่ี 16  สญัญาเช่า

(ลงช่ือ)……………………………….......กรรมการตามอาํนาจ    (ลงช่ือ) ….…………...….......................……..  กรรมการตามอาํนาจ
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2.  หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินและนาํเสนองบการเงิน (ต่อ)
              มาตรฐานการรายงานทางการเงิน                      เร่ือง
                    มาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 32 * การแสดงรายการสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน
                    การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัท่ี 16 * การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบบัท่ี 19 * การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน

(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงนิ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ีใหข้อ้กาํหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินตลอดจนการ

รับรู้การวดัมูลค่าการดอ้ยค่าและการตดัรายการ  รวมถึงหลกัการบญัชีของอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง
ขณะน้ีผูบ้ริหารกาํลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบั

เคร่ืองมือทางการเงินเป็นคร้ังแรกต่องบการเงินของบริษทั
(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน   ฉบบัท่ี  16   ไดน้าํเสนอวธีิการบญัชีเดียวสาํหรับผูเ้ช่า  (Single lessee accounting model)   โดย
ผูเ้ช่าตอ้งรับรู้สิทธิการใชสิ้นทรัพยท่ี์แสดงถึงสิทธิในการใชสิ้นทรัพยอ์า้งอิงท่ีเช่าและหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีแสดงถึงภาระผกูพนัท่ีผูเ้ช่า
ตอ้งจ่ายชาํระตามสญัญาเช่า      ซ่ึงยกเวน้การรับรู้รายการสาํหรับสญัญาเช่าระยะสั้นหรือสินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า    ส่วนการบญัชี
สาํหรับผูใ้หเ้ช่าไม่แตกต่างจากมาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปัจจุบนั    เช่น   ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญา
เช่าการเงินหรือสญัญาเช่าดาํเนินงาน

ขณะน้ีผูบ้ริหารกาํลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   ฉบบัท่ี  16
เป็นคร้ังแรกต่องบการเงินของบริษทั

3. นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั

นโยบายการบญัชีและวธีิการคาํนวณท่ีใชใ้นงบการเงินระหวา่งกาลน้ี    มีความสอดคลอ้งกบัการถือปฏิบติัในงบการเงิน   สาํหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ยกเวน้กรณีท่ีบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะ

เวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 ทุกฉบบัมาถือปฏิบติั และเม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน

ฉบบัใหม่ไดป้ระกาศใชแ้ลว้ในราชกิจจานุเบกษา    โดยมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือพน้กาํหนดสามสิบวนันบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นตน้ไป “ซ่ึงกาํหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีเลิกจา้งสาํหรับลูกจา้งท่ีทาํงานติดต่อกนัครบยีสิ่บปีขึ้นไป   ใหจ่้ายไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้ง

อตัราสุดทา้ยส่ีร้อยวนั”      ดงันั้น   บริษทัฯ   จึงบนัทึกผลกระทบจากพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัดงักล่าว    เม่ือมีผลบงัคบัใช้

ตามกฎหมาย    โดยบริษทัฯ ไดบ้นัทึกผลกระทบจากพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัดงักล่าวไวใ้นงบการเงิน    ตามท่ีกล่าวไวใ้น
หมายเหตุขอ้ 15
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4.  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
หน่วย : บาท

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิ
ส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

เงินสดในมือ 29,372.00           76,622.00            
เงินฝากกระแสรายวนั 51,280.80           42,210.29            
เงินฝากออมทรัพย์ 96,008,259.29    81,719,220.04     
เงินฝากประจาํ 284,680.15         3,849,272.34
เงินโอนระหวา่งทาง 1,455,516.19      0.00

รวม 97,829,108.43 85,687,324.67

       ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มีวงเงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน 2 แห่ง รวมจาํนวน 7.00  
ลา้นบาท คํ้าประกนัโดยเงินฝากประจาํ ตามหมายเหตุ 7

5.  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน
หน่วย : บาท

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิ
ส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

ลูกหน้ีการคา้
แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 33,929,847.24    67,704,491.28     
เกินกาํหนดชาํระตั้งแต่ 1-90 วนั 23,725,490.02    15,400,856.56     
เกินกาํหนดชาํระตั้งแต่ 91-180 วนั 2,575,607.70      469,646.54          
เกินกาํหนดชาํระตั้งแต่ 181-365 วนั 1,566,480.00 36,492.35            
เกินกาํหนดชาํระ 365 วนั 604,319.23         687,876.98          
รวม 62,401,744.19 84,299,363.71

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (604,319.23) (687,876.98)
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 61,797,424.96 83,611,486.73
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5.  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน (ต่อ)
หน่วย : บาท

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิ
ส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ประกอบดว้ย

เงินประกนั 758,305.81 284,860.00

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 2,656,435.06 1,564,850.61

รายไดค้า้งรับ 2,333,949.65 3,075,608.62

อ่ืนๆ 251,187.92 1,665,852.00

ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน-สุทธิ 5,999,878.44 6,591,171.23
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน-สุทธิ 67,797,303.40 90,202,657.96

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญมีการเปล่ียนแปลงระหวา่งงวด ดงัน้ี
ยอดยกมา 687,876.98 629,962.02
ตั้งเพิ่ม 0.00 127,212.52
ลดลง (83,557.75) (69,297.56)
ยอดยกไป 604,319.23 687,876.98

6.  สินคา้คงเหลือ

หน่วย : บาท
งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิ

ส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

สินคา้คงเหลือ 37,065,585.40 27,052,819.23

สินคา้ระหวา่งทาง 214,392.65 677,903.78

หกั ค่าเผือ่จากการลดมูลค่าสินคา้ (3,321,299.93) (4,068,606.57)
สุทธิ 33,958,678.12 23,662,116.44

      ค่าเผือ่การปรับลดมูลค่าสินคา้มีการเปล่ียนแปลงระหวา่งงวด ดงัน้ี

ยอดยกมา 4,068,606.57 3,760,371.28

ตั้งเพิ่ม 0.00 507,868.96

ลดลง (747,306.64) (199,633.67)
ยอดยกไป 3,321,299.93 4,068,606.57

(ลงช่ือ)……………………………….......กรรมการตามอาํนาจ    (ลงช่ือ) ….…………...….......................……..  กรรมการตามอาํนาจ

                 (นางสาวอรสา    วมิลเฉลา)                        (นางสาวณิชกมล    วงศพ์ิพฒัน์)
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7.  เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั

       ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มีเงินฝากประจาํประเภท 3 เดือน และ 12 เดือน รวมจาํนวน 8.80 ลา้นบาท

ไดน้าํไปเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ ตามหมายเหตุ 4 

8.  เงินลงทุนในบริษทัร่วม

หน่วย : บาท
งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ

ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

สดัส่วน เงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย เงินลงทุนตามวธีิราคาทุน

ช่ือบริษทั เงินลงทุน 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

บริษทั ยทิูลิต้ี บิสิเนส อลัลายแอนซ์ จาํกดั 40% 154,451,330.22 144,974,631.08 138,188,000.00 138,188,000.00
รวม 154,451,330.22 144,974,631.08 138,188,000.00 138,188,000.00

       ในงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย  ณ  วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  บริษทัฯ ไดบ้นัทึกเงิน

ลงทุนในบริษทัร่วม  จาํนวน  154.45  ลา้นบาท  และจาํนวน  144.97  ลา้นบาท  ตามลาํดบั    (คิดเป็นร้อยละ 36.86  และ  34.46  ของ

สินทรัพยร์วม ตามลาํดบั) ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม สาํหรับงวด 9 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 จาํนวน 9.48

ลา้นบาท  (คิดเป็นร้อยละ 52.25 ของกาํไรสาํหรับงวด )  โดยถือตามขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมสาํหรับงวดดงักล่าว ซ่ึงไดผ้า่น

การสอบทานจากผูส้อบบญัชีอ่ืน

9.  เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัร่วม
หน่วย : บาท

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิ
ส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

        ยกมา 12,618,974.45 0.00

        เพิ่มขึ้น 0.00 23,621,929.47     

        ลดลง (11,144,106.80) (11,002,955.02)
        ยกไป 1,474,867.65 12,618,974.45

(ลงช่ือ)……………………………….......กรรมการตามอาํนาจ    (ลงช่ือ) ….…………...….......................……..  กรรมการตามอาํนาจ

                 (นางสาวอรสา    วมิลเฉลา)                        (นางสาวณิชกมล    วงศพ์ิพฒัน์)
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9.  เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัร่วม (ต่อ)

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มีเงินใหกู้ย้มืเงินแก่บริษทั ยทิูลิต้ี บิสิเนส อลัลายแอนซ์ จาํกดั ซ่ึงเป็น

บริษทัร่วมคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ  6.5  ต่อปี โดยจ่ายชาํระเป็นรายเดือน ครบกาํหนดชาํระในวนัท่ี  30  ตุลาคม  2562

10.  อาคารและอุปกรณ์ 
หน่วย : บาท

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิ
ส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้งวด 11,031,260.19    4,994,363.51       

ซ้ือเพิ่ม 4,503,458.61      7,550,914.05       

จาํหน่ายระหวา่งงวด  (13,758.99) 0.00 

รายการรับโอน(โอนออก) 0.00 857,565.78 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด  (2,388,919.49) (2,371,583.15)

มูลค่าสุทธิตามบญัชีปลายงวด 13,132,040.32    11,031,260.19     

       ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561  ดงัน้ี

หน่วย : บาท

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับ 3 เดือน สาํหรับ 9 เดือน

ปี 2561 622,519.10 1,616,433.30
ปี 2562 867,691.58 2,388,919.49

       เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ซ่ึงไดห้กัค่าเส่ือมราคาสะสมเตม็จาํนวนแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่ราคาทุนของสินทรัพยด์งักล่าว ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีจาํนวน 12.08 ลา้นบาท และจาํนวน 12.87 ลา้นบาท ตามลาํดบั

       ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ยานพาหนะมีมูลค่าสุทธิ  จาํนวน 2.19 ลา้นบาท  มีภาระผกูพนัในการจ่ายชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่า

การเงิน   ตามหมายเหตุ 14

(ลงช่ือ)……………………………….......กรรมการตามอาํนาจ    (ลงช่ือ) ….…………...….......................……..  กรรมการตามอาํนาจ

                 (นางสาวอรสา    วมิลเฉลา)                        (นางสาวณิชกมล    วงศพ์ิพฒัน์)
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11.  สินทรัพยบ์นพื้นท่ีเช่าระยะยาว
หน่วย : บาท

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิ

ส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561
มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้งวด 41,907,614.01   43,502,294.81     

ซ้ือเพิ่ม 0.00 1,960,717.58       
รายการรับโอน(โอนออก) 0.00 (822,077.43)
หกั ตดัจาํหน่ายสะสม (2,320,667.28) (2,733,320.95)
มูลค่าสุทธิตามบญัชีปลายงวด 39,586,946.73   41,907,614.01     

       ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 ดงัน้ี

หน่วย : บาท

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับ 3 เดือน สาํหรับ 9 เดือน
ปี 2561 725,981.03 1,980,676.76
ปี 2562 805,127.03 2,320,667.28

       สินทรัพยบ์นพื้นท่ีเช่าระยะยาวเป็นอสงัหาริมทรัพย ์ไดแ้ก่ อาคารโชวรู์มและสาํนกังานท่ีสร้างบนท่ีดินท่ีอยูภ่ายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงาน

ระยะยาว   โดยสญัญาเช่าดงักล่าวมีระยะเวลา 20 ปี  ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2578   ณ  วนัส้ินสุดสญัญาเช่า   สาํนกังานและส่ิงปลูกสร้างบน

พื้นท่ีเช่าจะตกเป็นของผูใ้หเ้ช่า โดยไม่คิดค่าตอบแทน ตามหมายเหตุ 19.5.1 

12.  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

หน่วย : บาท

ณ วนัท่ี บนัทึกเป็น ณ วนัท่ี
31 ธนัวาคม 2561 (ค่าใชจ่้าย)รายได้ 30 กนัยายน 2562

ในกาํไรหรือขาดทุน

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

          ผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,844,630.52 16,131.87 1,860,762.39

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

          สินทรัพยบ์นพื้นท่ีเช่าระยะยาว (65,277.78) 152,549.66 87,271.88
รวม 1,779,352.74 168,681.53 1,948,034.27

(ลงช่ือ)……………………………….......กรรมการตามอาํนาจ    (ลงช่ือ) ….…………...….......................……..  กรรมการตามอาํนาจ

                 (นางสาวอรสา    วมิลเฉลา)                        (นางสาวณิชกมล    วงศพ์ิพฒัน์)
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งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ



13.  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน

หน่วย : บาท
งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิ

ส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

เจา้หน้ีการคา้

       เจา้หน้ีการคา้ 56,178,447.35 57,864,250.95

       เช็คจ่ายล่วงหนา้ 0.00 134,672.99

รวมเจา้หน้ีการคา้ 56,178,447.35 57,998,923.94

เจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ประกอบดว้ย

       ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 12,663,113.68 13,889,339.93

       ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 0.00 3,164,115.32

       เงินรับล่วงหนา้ 9,018,908.01 20,617,171.53

       อ่ืนๆ 1,046,216.98 4,950,832.01

รวมเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 22,728,238.67 42,621,458.79
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 78,906,686.02 100,620,382.73

14.  หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน

14.1  รายละเอียดเก่ียวกบัสินทรัพยท่ี์เช่าตามสญัญาเช่าการเงิน มีดงัน้ี

หน่วย : บาท
งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิ

ส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

ยานพาหนะ 2,374,000.00  0.00  

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม (186,268.33) 0.00  

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 2,187,731.67  0.00  

(ลงช่ือ)……………………………….......กรรมการตามอาํนาจ    (ลงช่ือ) ….…………...….......................……..  กรรมการตามอาํนาจ

                 (นางสาวอรสา    วมิลเฉลา)                        (นางสาวณิชกมล    วงศ์พิพฒัน์)
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14.  หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (ต่อ)

14.2  จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายสาํหรับสญัญาเช่าการเงินขา้งตน้มีดงัน้ี

หน่วย : บาท

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิ

ส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

ภายใน 1 ปี 475,644.00  0.00  

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 475,644.00  0.00  

เกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 775,455.02 0.00

รวม 1,726,743.02 0.00

หกั ดอกเบ้ียจ่ายในอนาคตของสญัญาเช่าการเงิน (101,417.73) 0.00
มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 1,625,325.29 0.00

14.3  หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินไม่รวมดอกเบ้ียจ่ายในอนาคต มีดงัน้ี

หน่วย : บาท

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิ

ส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 1,625,325.29 0.00

หกั ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (428,566.05) 0.00
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิ 1,196,759.24 0.00

       ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัฯ มีสญัญาเช่าการเงินสาํหรับยานพาหนะมีกาํหนดชาํระเป็นรายเดือน โดยชาํระใหเ้สร็จส้ินภายใน
วนัท่ี 17 เมษายน 2566 และวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2566

(ลงช่ือ)……………………………….......กรรมการตามอาํนาจ    (ลงช่ือ) ….…………...….......................……..  กรรมการตามอาํนาจ

                 (นางสาวอรสา    วมิลเฉลา)                        (นางสาวณิชกมล    วงศพ์ิพฒัน์)
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15.  ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับประโยชน์พนกังาน
      บริษทัฯ จ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลงัออกจากงานและบาํเหน็จ ตามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
ในการใหผ้ลประโยชน์เม่ือเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน
      15.1  การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์  ณ  วนัท่ี  30  กนัยายน  2562  และวนัท่ี  31 
ธนัวาคม 2561 

หน่วย : บาท
งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิ

ส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

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

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 1,197,649.00 1,461,311.00

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 163,935.00 163,712.00

ปรับปรุงผลประโยชน์พนกังาน 400 วนั 2,597,364.00 0.00

จ่ายผลประโยชน์พนกังานลาออก (3,523,890.00) 0.00
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัส้ินงวด 9,303,812.00 8,868,754.00

       15.2  ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ สาํหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561  ดงัน้ี

หน่วย : บาท
งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับ 3 เดือน สาํหรับ 9 เดือน 
30 กนัยายน 2562 30 กนัยายน 2561 30 กนัยายน 2562 30 กนัยายน 2561

ค่าใชจ่้ายในการขาย 307,435.00 218,920.00 2,139,845.98     653,599.00

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 209,409.00 187,337.00 1,819,102.02     565,171.00
รวม 516,844.00 406,257.00 3,958,948.00 1,218,770.00

       ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 3 บริษทัฯ ไดมี้การบนัทึกผลกระทบตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่
แลว้เป็นจาํนวนเงิน 2.60 ลา้นบาท

16.  สาํรองตามกฎหมาย

       เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไว้

เป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5   ของกาํไรสุทธิประจาํปีหกัดว้ยขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี)  จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่

ร้อยละ 10  ของทุนจดทะเบียน ทุนสาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได้

(ลงช่ือ)……………………………….......กรรมการตามอาํนาจ    (ลงช่ือ) ….…………...….......................……..  กรรมการตามอาํนาจ

                 (นางสาวอรสา    วมิลเฉลา)                        (นางสาวณิชกมล    วงศพ์ิพฒัน์)
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17.  ภาษีเงินได้
       บริษทัฯ  คาํนวณภาษีเงินไดใ้นอตัราร้อยละ  20  จากกาํไร(ขาดทุน)ก่อนหกัภาษีเงินไดส้าํหรับงวดบวกกลบัดว้ยสาํรองค่าใชจ่้าย
และรายการอ่ืนๆ ท่ีไม่อนุญาตใหถื้อเป็นรายจ่ายในการคาํนวณภาษีเงินได ้(ถา้มี)
       17.1  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้สาํหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี

หน่วย : บาท
งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับ 3 เดือน สาํหรับ 9 เดือน 

30 กนัยายน 2562 30 กนัยายน 2561 30 กนัยายน 2562 30 กนัยายน 2561
ภาษีเงินไดปั้จจุบนั

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 556,297.38 1,397,709.81      4,413,628.31     2,999,175.57  
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :
     ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง 
        ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่ครา 573,886.73 (253,404.22) (168,681.53) (311,040.05)
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน
        เบด็เสร็จ 1,130,184.11  1,144,305.59  4,244,946.78  2,688,135.52  

17.2  กระทบยอดเพื่อหาอตัราภาษีท่ีแทจ้ริง

 สาํหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 มีดงัน้ี

หน่วย : บาท
งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย

สาํหรับ 3 เดือน สาํหรับ 9 เดือน 

30 กนัยายน 2562 30 กนัยายน 2561 30 กนัยายน 2562 30 กนัยายน 2561

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 9,776,738.51      9,473,074.38  31,858,389.13  16,218,114.55  

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 20% 20%

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 1,955,347.70  1,894,614.88  6,371,677.83  3,243,622.91  

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี (253,177.86) (163,801.55) (231,391.22) 75,093.21  

รายไดท่ี้ไม่ถือเป็นรายได ้- ส่วนแบ่งกาํไรในบริษทัร่ (571,985.73) (586,507.73) (1,895,339.83) (630,580.60)
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้อยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 1,130,184.11  1,144,305.59  4,244,946.78  2,688,135.52  

อตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริง 12% 12% 13% 17%

(ลงช่ือ)……………………………….......กรรมการตามอาํนาจ    (ลงช่ือ) ….…………...….......................……..  กรรมการตามอาํนาจ

                 (นางสาวอรสา    วมิลเฉลา)                        (นางสาวณิชกมล    วงศพ์ิพฒัน์)
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17.  ภาษีเงินได ้(ต่อ)

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับ 3 เดือน สาํหรับ 9 เดือน 

30 กนัยายน 2562 30 กนัยายน 2561 30 กนัยายน 2562 30 กนัยายน 2561

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 6,916,809.85      6,540,535.72  22,381,689.99  13,065,211.55  

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 20% 20%

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 1,383,361.97  1,308,107.14  4,476,338.00  2,613,042.31  

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี (253,177.86) (163,801.55) (231,391.22) 75,093.21  
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้อยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 1,130,184.11  1,144,305.59  4,244,946.78  2,688,135.52  

อตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริง 16% 17% 19% 21%

18.  เงินปันผลจ่าย
       18.1  เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2562  ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2562  ไดมี้มติอนุมติัจ่ายเงินปันผล  จาํนวน 240 ลา้นหุน้  ในอตัรา
หุน้ละ 0.04 บาท จากผลการดาํเนินงานของปี 2561 เป็นเงินจาํนวน 9.60 ลา้นบาท ซ่ึงไดมี้การจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2562
       18.2  เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2561  ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2561  ไดมี้มติอนุมติัจ่ายเงินปันผล  จาํนวน 240 ลา้นหุน้ ในอตัรา
หุน้ละ 0.06 บาท จากผลการดาํเนินงานของปี 2560 เป็นเงินจาํนวน 14.39 ลา้นบาท ซ่ึงไดมี้การจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2561 

19.  รายการธุรกิจกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
19.1 ในระหวา่งงวด  บริษทัฯ  มีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไข

         ทางการคา้  และตามเกณฑท่ี์ตกลงร่วมกนัระหวา่งบริษทัฯ  บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น  ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ

         ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯ กบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสรุปไดด้งัน้ี

ลกัษณะ ลกัษณะธุรกิจ/รายการ นโยบาย
ความสมัพนัธ์ กาํหนดราคา

บริษทัร่วม

     บริษทั ยทิูลิต้ี บิสิเนส อลัลายแอนซ์ จาํกดั บริษทัร่วม เงินใหกู้ย้มื อตัราดอกเบ้ีย

ร้อยละ 6.5 ต่อปี

ขายสินคา้ ตน้ทุนบวกกาํไร
10-30%

(ลงช่ือ)……………………………….......กรรมการตามอาํนาจ    (ลงช่ือ) ….…………...….......................……..  กรรมการตามอาํนาจ

                 (นางสาวอรสา    วมิลเฉลา)                        (นางสาวณิชกมล    วงศพ์ิพฒัน์)

รายช่ือบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
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19.  รายการธุรกิจกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ)

ลกัษณะ ลกัษณะธุรกิจ/รายการ นโยบาย
ความสมัพนัธ์ กาํหนดราคา

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั
     นางสาวอรสา วมิลเฉลา ผูถื้อหุน้ ค ํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ ไม่มีค่าตอบแทน

และกรรมการ
     นายเกริก ลีเกษม ผูถื้อหุน้ ค่าเช่าท่ีดิน ราคาตลาด

และกรรมการ (ประเมินโดย
ผูป้ระเมินอิสระ)

     นายแสงเพชร ตนัทะอธิพานิช ผูถื้อหุน้ ค ํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ ไม่มีค่าตอบแทน
และกรรมการ

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั
     บริษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จาํกดั ผูถื้อหุน้และ ค่าเช่าและค่าบริการ ราคาตามท่ีตกลงกนั

กรรมการร่วมกนั ตามสญัญา
ขายสินคา้ ตน้ทุนบวกกาํไร

10-30%
     หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อคัรวนิท ์วศิวกรรม ผูถื้อหุน้และ ค่าซ่อมแซม ราคาตลาด

กรรมการร่วมกนั
     บริษทั บีเจซี เฮฟวี ่อินดสัทรี จาํกดั (มหาชน) ผูถื้อหุน้และ ขายสินคา้ ตามอตัราท่ีขายให้

กรรมการร่วมกนั กบัลูกคา้รายอ่ืน
     บริษทั วมิลเฉลา จาํกดั ผูถื้อหุน้และ ค่าบริการ ราคาตามท่ีตกลงกนั

กรรมการร่วมกนั
     บริษทั พีพีเอม็เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั ผูถื้อหุน้และ ขายสินคา้ ตน้ทุนบวกกาํไร

กรรมการร่วมกนั 10-30%
     บริษทั สยามราชทราเวลิ จาํกดั ผูถื้อหุน้และ ค่าใชจ่้าย ราคาตามท่ีตกลงกนั

กรรมการร่วมกนั

(ลงช่ือ)……………………………….......กรรมการตามอาํนาจ    (ลงช่ือ) ….…………...….......................……..  กรรมการตามอาํนาจ

                 (นางสาวอรสา    วมิลเฉลา)                        (นางสาวณิชกมล    วงศพ์ิพฒัน์)
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19.  รายการธุรกิจกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ)

19.2 รายการบญัชีท่ีเป็นสาระสาํคญัระหวา่งบริษทักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
         ประกอบดว้ย

หน่วย : บาท
งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิ

ส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

19.2.1 ลูกหน้ีการคา้

    บริษทั ยทิูลิต้ี บิสิเนส อลัลายแอนซ์ จาํกดั 0.00 8,346.00

19.2.2 เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัร่วม

    บริษทั ยทิูลิต้ี บิสิเนส อลัลายแอนซ์ จาํกดั 1,474,867.65 12,618,974.45

19.2.3 เจา้หน้ีการคา้

     หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อคัรวนิท ์วศิวกรรม 177,620.00 0.00

19.2.4 เจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน

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

    นายเกริก ลีเกษม 636,860.25 541,888.20

    บริษทั พีพีเอม็เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั 0.00 3,054.01

19.3 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายกบักิจการและบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งกนัท่ีมีสาระสาํคญัรวมอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  สาํหรับงวด 3 เดือน 

         และ 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561

หน่วย : บาท
งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับ 3 เดือน สาํหรับ 9 เดือน 

30 กนัยายน 2562 30 กนัยายน 2561 30 กนัยายน 2562 30 กนัยายน 2561

19.3.1 ขายสินคา้

    บริษทั ยทิูลิต้ี บิสิเนส อลัลายแอนซ์ จาํกดั 20,600.00 521,100.00 225,900.00 3,478,300.00

    บริษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จาํกดั 0.00 2,457.00 31,100.00 4,914.00

19.3.2 ดอกเบ้ียรับ

    บริษทั ยทิูลิต้ี บิสิเนส อลัลายแอนซ์ จาํกดั 64,936.76 313,622.74 375,893.20 555,810.63

19.3.3 ค่าเช่าและบริการ

    บริษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จาํกดั 41,035.12 33,093.00 123,105.96 99,279.00

    นายเกริก ลีเกษม 180,157.35 180,157.35 540,472.05 540,472.05

(ลงช่ือ)……………………………….......กรรมการตามอาํนาจ    (ลงช่ือ) ….…………...….......................……..  กรรมการตามอาํนาจ

                 (นางสาวอรสา    วมิลเฉลา)                        (นางสาวณิชกมล    วงศพ์ิพฒัน์)
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19.  รายการธุรกิจกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ)

หน่วย : บาท
งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับ 3 เดือน สาํหรับ 9 เดือน 

30 กนัยายน 2562 30 กนัยายน 2561 30 กนัยายน 2562 30 กนัยายน 2561

19.3.4 ซ้ือสินคา้และบริการ

     หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อคัรวนิท ์วศิวกรรม 0.00 0.00 830,000.00 0.00

19.3.4 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ

    บริษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จาํกดั 900.00 900.00 2,700.00 3,198.18

    บริษทั พีพีเอม็เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั 2,644.00 0.00 18,915.53 0.00

19.4 ค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหแ้ก่ผูบ้ริหารสาํคญั สาํหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 มีดงัน้ี
หน่วย : บาท

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับ 3 เดือน สาํหรับ 9 เดือน 

30 กนัยายน 2562 30 กนัยายน 2561 30 กนัยายน 2562 30 กนัยายน 2561

ผลประโยชน์ระยะสั้น 5,613,200.06      5,837,503.18      14,981,073.82   18,005,415.09     

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 302,779.00         223,649.00         732,371.00        670,947.00          
รวม 5,915,979.06 6,061,152.18 15,713,444.82 18,676,362.09

19.5 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ดงัต่อไปน้ี
หน่วย : บาท

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิ
ส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

1 ปี 1,068,105.96 52,111.80

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 1,189,689.75 1,188,000.00

เกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1,372,140.00 1,306,800.00

5 ปี ขึ้นไป 9,148,398.00 9,703,788.00
รวม 12,778,333.71 12,250,699.80

    19.5.1  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และวนท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตสาํหรับสญัญาเช่าท่ีดิน 
        กบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั  1 ราย (ตามหมายเหตุ 11) ส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2578  เป็นจาํนวน  11.71  ลา้นบาท   และ
        จาํนวน 12.25 ลา้นบาท ตามลาํดบั

(ลงช่ือ)……………………………….......กรรมการตามอาํนาจ    (ลงช่ือ) ….…………...….......................……..  กรรมการตามอาํนาจ

                 (นางสาวอรสา    วมิลเฉลา)                        (นางสาวณิชกมล    วงศพ์ิพฒัน์)
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19.  รายการธุรกิจกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ)
    19.5.2  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562   บริษทัฯ  มีภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตสาํหรับสญัญาเช่า  อาคารสาํนกังานขายกบักิจการ

        ท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  เป็นจาํนวน 0.12 ลา้นบาท
    19.5.3  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562  บริษทัฯ มีภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตสาํหรับสญัญาจา้งผูบ้ริหาร  1  ราย   ส้ินสุดวนัท่ี  31 

         ธนัวาคม 2562  เป็นจาํนวน 0.95 ลา้นบาท

20.  ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ
      ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะของค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัสาํหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 มีดงัน้ี

หน่วย : บาท
งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับ 3 เดือน สาํหรับ 9 เดือน 
30 กนัยายน 2562 30 กนัยายน 2561 30 กนัยายน 2562 30 กนัยายน 2561

การเปล่ียนแปลงในสินคา้ (6,079,144.25) 336,040.27         (9,549,255.04) 1,437,199.57 
ยอดซ้ือ 77,841,469.94    66,389,698.78    265,677,192.33 201,160,398.71 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 14,213,296.18    14,149,452.04    41,464,345.30 41,497,421.07     
ค่าเส่ือมราคา/ค่าตดัจาํหน่าย 1,672,818.61      1,348,500.13      4,709,586.77 3,597,110.06       
ค่านายหนา้ 1,929,920.57      1,771,952.03      5,481,816.21 4,964,923.02  

21.  ภาระผกูพนั
     21.1 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มีวงเงิน LC, TR,  ตัว๋สญัญาใชเ้งิน  และ Forward contract  จาก
ธนาคารพาณิชย ์ 2  แห่ง  จาํนวน  72.79  ลา้นบาท   คํ้าประกนัโดยเงินฝากธนาคาร  ตามหมายเหตุ 7  และ  ณ  วนัท่ี  30 กนัยายน 2562 
บริษทัฯ ไม่ไดเ้ปิดใช ้Forward contract   
      21.2 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัฯ มีภาระหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใหธ้นาคารพาณิชย ์2 แห่ง ออกหนงัสือคํ้าประกนั ในการ
ขายสินคา้กบัลูกคา้ เป็นจาํนวนเงิน 15.98 ลา้นบาท และจาํนวน 2,635 เหรียญสหรัฐฯ  และ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  บริษทัฯ  มีภาระ
หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใหธ้นาคารพาณิชย ์2  แห่ง ออกหนงัสือคํ้าประกนั ในการจาํนวน 24.46 ลา้นบาท 
      21.3 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน  2562  และวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2561  บริษทัฯ  มีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการรับเงินมดัจาํ
ค่าสินคา้จากลูกคา้โดยมีมูลค่าตามใบสัง่ซ้ือรวม 21.95 ลา้นบาท   และจาํนวน 55.72 ลา้นบาท  ตามลาํดบั   บริษทัฯ ไดรั้บเงินมดัจาํแลว้
จาํนวน  7.61 ลา้นบาท  และจาํนวน 19.35 ลา้นบาท ตามลาํดบั
     21.4 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 31  ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตสาํหรับสญัญาค่ารักษาความ
ปลอดภยั ส้ินสุด วนัท่ี 30 เมษายน 2563 เป็นจาํนวนเงิน 0.39 ลา้นบาท และจาํนวน 0.22 ลา้นบาท ตามลาํดบั
     21.5 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  บริษทัฯ  มีภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตสาํหรับสญัญาค่าท่ีปรึกษา  เป็นจาํนวนเงิน 0.34 ลา้นบาท  
     21.6 ณ วนัท่ี  30 กนัยายน 2562    บริษทัฯ  มีภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตสาํหรับสญัญาค่าบริการอ่ืนๆ  ส้ินสุดวนัท่ี 16  มกราคม 
2564 และ วนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2563 เป็นจาํนวนเงิน 0.42 ลา้นบาท

(ลงช่ือ)……………………………….......กรรมการตามอาํนาจ    (ลงช่ือ) ….…………...….......................……..  กรรมการตามอาํนาจ

                 (นางสาวอรสา    วมิลเฉลา)                        (นางสาวณิชกมล    วงศพ์ิพฒัน์)
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22.  การเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

       ขอ้มูลเกี่ยวกบัการดาํเนินงานตามประเภทส่วนงานของบริษทั สาํหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2562 และ 2561  มีดงันี้
หน่วย : บาท

2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 130,031,150.08     96,244,940.21    83,709,740.02    63,429,337.30    85,990,473.66    96,553,014.58    43,555,850.75 22,207,972.26 343,287,214.51 278,435,264.35

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ (101,211,641.88) (70,560,041.84) (56,905,232.65) (39,861,621.43) (66,966,164.56) (76,352,645.67) (31,044,898.20) (15,823,289.34) (256,127,937.29) (202,597,598.28)
กาํไรขั้นตน้ 28,819,508.20 25,684,898.37 26,804,507.37 23,567,715.87 19,024,309.10 20,200,368.91 12,510,952.55 6,384,682.92 87,159,277.22 75,837,666.07

รายไดอ้ื่น 3,758,595.26 3,960,381.68       

ค่าใชจ้่ายในการขาย (36,736,664.75) (34,414,592.44)

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (31,778,859.45) (32,307,417.60)

ตน้ทุนทางการเงิน (20,658.29) (10,826.16 )
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9,476,699.14 3,152,903.00

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 31,858,389.13 16,218,114.55

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ (4,244,946.78 ) (2,688,135.52)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 27,613,442.35 13,529,979.03

(ลงชื่อ)……………………………….......กรรมการตามอาํนาจ    (ลงชื่อ) ….…………...………………..  กรรมการตามอาํนาจ

               (นางสาวอรสา   วิมลเฉลา)                  (นางสาวณิชกมล    วงศพ์ิพฒัน์)

กระบวนการผลิตและระบบท่อ
กลุ่มผลิตภณัฑบ์ริการ

ระบบปั๊ม

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย

  -  18  -

รวมกลุ่มผลิตภณัฑว์สัดุนวตักรรมกลุ่มผลิตภณัฑก์ารจดัการกลุ่มผลิตภณัฑแ์ละเทคโนโลยี



22.  การเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน (ต่อ)
หน่วย : บาท

2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 130,031,150.08     96,244,940.21    83,709,740.02    63,429,337.30    85,990,473.66    96,553,014.58    43,555,850.75    22,207,972.26    343,287,214.51 278,435,264.35

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ (101,211,641.88) (70,560,041.84) (56,905,232.65) (39,861,621.43) (66,966,164.56) (76,352,645.67) (31,044,898.20) (15,823,289.34) (256,127,937.29 ) (202,597,598.28)
กาํไรขั้นตน้ 28,819,508.20 25,684,898.37 26,804,507.37 23,567,715.87 19,024,309.10 20,200,368.91 12,510,952.55 6,384,682.92 87,159,277.22 75,837,666.07

รายไดอ้ื่น 3,758,595.26 3,960,381.68 

ค่าใชจ้่ายในการขาย (36,736,664.75) (34,414,592.44)

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (31,778,859.45) (32,307,417.60)

ตน้ทุนทางการเงิน (20,658.29) (10,826.16)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 22,381,689.99 13,065,211.55

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื่น (4,244,946.78 ) (2,688,135.52 )

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 18,136,743.21 10,377,076.03

(ลงชื่อ)……………………………….......กรรมการตามอาํนาจ    (ลงชื่อ) ….…………...………………..  กรรมการตามอาํนาจ

               (นางสาวอรสา   วิมลเฉลา)                  (นางสาวณิชกมล    วงศพ์ิพฒัน์)

ระบบปั๊ม กระบวนการผลิตและระบบท่อ
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
กลุ่มผลิตภณัฑแ์ละเทคโนโลยี กลุ่มผลิตภณัฑก์ารจดัการ กลุ่มผลิตภณัฑว์สัดุนวตักรรม กลุ่มผลิตภณัฑบ์ริการ รวม



23.  กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ

       บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพพนกังาน  สาํหรับพนกังานทุกคนตามระเบียบกองทุน   พนกังานจ่ายเงินสะสมเขา้กองทุน

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

บริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งผูจ้ดัการกองทุนเพื่อบริหารกองทุนใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2532)  ออกตามความ

ในพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530

       สาํหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินสมทบเขา้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ดงัน้ี
หน่วย : บาท

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กนัยายน 2562 30 กนัยายน 2561 30 กนัยายน 2562 30 กนัยายน 2561
เงินสมทบเขา้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 576,977.00        551,032.00 1,758,273.00       1,631,490.00

24.  การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน

24.1  นโยบายการบญัชี

       รายละเอียดของนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั วธีิการท่ีใชซ่ึ้งรวมถึงเกณฑใ์นการรับรู้การวดัมูลค่าและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสินทรัพย ์

และหน้ีสินทางการเงินแต่ละประเภทไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหมายเหตุขอ้ 3

24.2  ความเส่ียงดา้นสินเช่ือ

       ความเส่ียงดงักล่าวเกิดจากการท่ีลูกคา้ไม่สามารถหรือไม่ประสงคป์ฏิบติัตามขอ้ตกลงท่ีใหไ้วก้บับริษทัฯ บริษทัฯ ไม่มีความเส่ียง

ท่ีเป็นสาระสาํคญัเก่ียวกบัสินเช่ือ บริษทัฯ มีนโยบายในการพิจารณาสินเช่ือเป็นรายๆ และป้องกนัความเส่ียง โดยการแบ่งแยกหนา้ท่ี

ฝ่ายขายฝ่ายรับชาํระ ฝ่ายบริการหลงัการขาย   และมูลค่าสินเช่ือของสญัญาแต่ละรายมีมูลค่าไม่สูง

24.3  ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน

       บริษทัฯ มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ อนัเน่ืองมาจากการซ้ือและขายสินคา้ท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

บริษทัฯ วงเงินซ้ือขายอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการป้องกนัความเส่ียง ตามท่ีเปิดเผยไวใ้น

หมายเหตุ 21.1

(ลงช่ือ)……………………………….......กรรมการตามอาํนาจ    (ลงช่ือ) ….…………...….......................……..  กรรมการตามอาํนาจ
                 (นางสาวอรสา    วมิลเฉลา)                           (นางสาวณิชกมล    วงศพ์ิพฒัน์)
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สาํหรับ 3 เดือน สาํหรับ 9 เดือน 



24.  การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ)

24.4  บริษทัฯ มียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงัต่อไปน้ี

สกุลเงินตรา แปลงค่า สกุลเงินตรา แปลงค่า

ต่างประเทศ เป็นเงินบาท ต่างประเทศ เป็นเงินบาท

สินทรัพย์

   รายไดค้า้งรับ

ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 50,875.10 1,542,670.39 34,685.00 1,116,593.39

เยน 2,750,542.00 766,003.94 65,000.00 18,729.88
2,308,674.33 1,135,323.27

หน้ีสิน

   เจา้หน้ีการคา้ต่างประเทศ

เยน 24,674,072.00 7,088,466.10 13,765,245.00 4,087,768.45

ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 13,060.81 401,830.19 96,032.96 3,132,095.78

ยโูร 73,576.95 2,486,201.93 28,586.83 1,071,674.52

ดอลล่าร์ออสเตรเลีย 9,246.00 194,717.06 0.00 0.00
10,171,215.28 8,291,538.75

25.  ค่าตอบแทนกรรมการ

       ค่าตอบแทนกรรมการน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายใหก้บักรรมการของบริษทัฯ ตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั 

โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่ายใหก้บักรรมการในฐานะผูบ้ริหาร

       สาํหรับงวด 9 เดือน  ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 บริษทัฯ ไดจ่้ายค่าตอบแทนกรรมการ  จาํนวน  0.99  ลา้นบาท  และ

จาํนวน 1.09 ลา้นบาท ตามลาํดบั

26.  ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร

       ค่าตอบแทนผูบ้ริหารน้ีเป็นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเงินเดือน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนใหแ้ก่กรรมการเฉพาะในฐานะผูบ้ริหาร

และใหแ้ก่ผูบ้ริหารตามนิยามในประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์อนัไดแ้ก่  ผูจ้ดัการหรือ

ผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหารส่ีรายแรกต่อจากผูจ้ดัการลงนามและผูซ่ึ้งดาํรงตาํแหน่งเทียบเท่าระดบับริหารรายท่ีส่ีทุกราย      และให้

หมายความรวมถึงผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

       สาํหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 บริษทัฯ ไดจ่้ายค่าตอบแทนผูบ้ริหาร จาํนวน 15.71 ลา้นบาท  และ

จาํนวน 18.68 ลา้นบาท ตามลาํดบั

(ลงช่ือ)……………………………….......กรรมการตามอาํนาจ    (ลงช่ือ) ….…………...….......................……..  กรรมการตามอาํนาจ
                 (นางสาวอรสา    วมิลเฉลา)                           (นางสาวณิชกมล    วงศพ์ิพฒัน์)

30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561
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งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ



27.  การบริหารจดัการทุน

       วตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ในการบริหารทางการเงิน คือ การดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองและดาํรงไว้

ซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสม 

        ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียแสดงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.27 : 1 (งบการเงิน

เฉพาะกิจการ : 0.29 : 1)

28.  การอนุมติังบการเงิน

       งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ  เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2562

(ลงช่ือ)……………………………….......กรรมการตามอาํนาจ    (ลงช่ือ) ….…………...….......................……..  กรรมการตามอาํนาจ

                 (นางสาวอรสา    วมิลเฉลา)                           (นางสาวณิชกมล    วงศพ์ิพฒัน์)
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