
บริษทั  สยามอีสต ์โซลูชัน่ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

รายงานของผูส้อบบญัชีและงบการเงิน

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564



หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 1 มกราคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หมายเหตุ

สินทรัพยห์มุนเวียน

       เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 61,158,304.02 106,577,819.08 96,778,140.09 50,819,914.97 68,112,896.11

       ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 6 95,511,645.60 164,544,565.64 129,070,208.61 71,323,765.51 150,281,234.27

       สินคา้คงเหลือ 7 64,793,745.05 52,439,030.82 84,169,173.51 39,126,534.93 28,269,079.30

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 221,463,694.67 323,561,415.54 310,017,522.21 161,270,215.41 246,663,209.68

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

       เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนั 8 3,861,490.04 3,861,149.89 8,860,519.75 3,800,000.00 3,800,000.00

       เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 184,235,766.11 167,150,181.54 151,777,152.73 208,187,920.00 138,188,000.00

       เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 0.00 0.00 0.00 265,101,227.54 0.00

       ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 28,573,380.54 32,328,051.44 38,233,294.83 5,196,941.12 7,661,160.53

       สินทรัพยบ์นพ้ืนท่ีเช่าระยะยาว 0.00 0.00 38,771,575.87 0.00 0.00

       สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 12 44,979,659.64 49,061,385.68 0.00 44,979,659.64 49,061,385.68

       สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 13 663,290.65 32,074.71 49,124.71 600,980.49 0.00

       สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14 4,200,372.72 4,324,806.16 3,023,243.09 3,196,269.62 3,285,743.23

       สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 182,530.00 179,050.00 183,050.00 39,730.00 14,850.00

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 266,696,489.70 256,936,699.42 240,897,960.98 531,102,728.41 202,011,139.44
รวมสินทรัพย์ 488,160,184.37 580,498,114.96 550,915,483.19 692,372,943.82 448,674,349.12

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

               งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี.....................เม่ือวนัท่ี................................

                                             ขอรับรองวา่รายการขา้งตน้เป็นความจริงและถูกตอ้งทุกประการ

 (ลงช่ือ)………………………………......กรรมการตามอ านาจ              (ลงช่ือ)………………………………......กรรมการตามอ านาจ

                (นางสาวอรสา     วิมลเฉลา)                                       (นายเดวิด   สมญัญาภรณ์)

                       สินทรัพย์

บริษทั  สยามอีสต ์โซลูชัน่ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564



หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 1 มกราคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หมายเหตุ

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 15 6,991,983.64 0.00 0.00 0.00 0.00

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 16 84,528,447.45 102,394,656.51 116,600,373.38 72,421,723.30 87,475,644.80

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 12 1,570,824.30 1,378,872.08 432,095.15 1,570,824.30 1,378,872.08

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17 35,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 128,091,255.39 103,773,528.59 117,032,468.53 73,992,547.60 88,854,516.88

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 12 9,425,794.42 10,661,350.94 1,087,402.89 9,425,794.42 10,661,350.94

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 18 17,631,127.00 17,815,238.67 14,464,610.44 12,228,787.38 12,667,369.65

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 27,056,921.42 28,476,589.61 15,552,013.33 21,654,581.80 23,328,720.59

     รวมหน้ีสิน 155,148,176.81 132,250,118.20 132,584,481.86 95,647,129.40 112,183,237.47

ส่วนของผูถื้อหุน้

       ทุนเรือนหุน้

              ทุนจดทะเบียน 21
                    หุน้สามญั 624,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ     0.50  บาท 312,000,000.00 312,000,000.00

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

              ทุนท่ีออกและช าระแลว้

                    หุน้สามญั 623,997,989 หุน้ มูลค่าหุน้ละ     0.50  บาท 311,998,994.50 311,998,994.50

                    หุน้สามญั 240,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ     0.50  บาท 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00
              ส่วนเกินมูลค่าหุน้
                    ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 121,004,165.08 121,004,165.08 121,004,165.08 121,004,165.08 121,004,165.08
       ก  าไรสะสม
              จดัสรรแลว้
                    ส ารองตามกฎหมาย 19 12,816,847.78 8,783,567.43 7,523,402.84 12,816,847.78 8,783,567.43
              ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 134,416,954.70 115,665,560.68 88,515,920.34 150,905,807.06 86,703,379.14

   องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 23 (249,105,546.69)
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 331,131,415.37 365,453,293.19 337,043,488.26 596,725,814.42 336,491,111.65

           ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 1,880,592.19 82,794,703.57 81,287,513.07 0.00 0.00
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 333,012,007.56 448,247,996.76 418,331,001.33 596,725,814.42 336,491,111.65

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 488,160,184.37 580,498,114.96 550,915,483.19 692,372,943.82 448,674,349.12

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

 (ลงช่ือ)………………………………......กรรมการตามอ านาจ              (ลงช่ือ)………………………………......กรรมการตามอ านาจ

                (นางสาวอรสา     วิมลเฉลา)                                       (นายเดวิด   สมญัญาภรณ์)

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้

 - 2 -

บริษทั  สยามอีสต ์โซลูชัน่ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564



หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม)่

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 488,413,222.41 564,858,425.08 399,338,581.07 449,283,113.64

ตน้ทนุขายและตน้ทนุการให้บริการ (357,810,802.04) (393,035,729.30) (302,309,605.29) (328,484,965.11)

ก าไรขั้นตน้ 130,602,420.37 171,822,695.78 97,028,975.78 120,798,148.53

เงินปันผลรับ 0.00 0.00 73,599,908.00 1,999,997.50

รายไดอ่ื้น 9,677,007.68 8,697,030.82 7,154,224.48 4,379,491.69

คา่ใชจ่้ายในการขาย (46,476,093.88) (50,268,733.80) (40,368,366.60) (43,407,828.32)

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (66,938,109.70) (61,556,165.83) (54,554,929.77) (52,585,127.36)

ตน้ทนุทางการเงิน (1,636,548.79) (693,108.90) (606,536.28) (693,108.90)

ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 20,940,219.89 17,373,026.31 0.00 0.00

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 46,168,895.57 85,374,744.38 82,253,275.61 30,491,573.14

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 20 (6,160,542.09) (13,291,233.19) (1,931,868.70) (5,288,281.26)

ก าไรส าหรับปี 40,008,353.48 72,083,511.19 80,321,406.91 25,203,291.88

ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืน

รายการท่ีจะไมถู่กจดัประเภทใหมไ่วใ้นก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั :

ผลก าไร(ขาดทนุ)จากการวดัมลูคา่ใหมข่องผลประโยชน์พนกังาน 1,558,163.46 (209,388.45) 1,558,163.46 (209,388.45)

    ท่ีก  าหนดไว้

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไมถู่กจดัประเภทใหมไ่วใ้นก าไรหรือ (311,632.69) 41,877.69 (311,632.69) 41,877.69

    ขาดทนุในภายหลงั

รวมรายการท่ีจะไมถู่กจดัประเภทใหมไ่วใ้นก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั 1,246,530.77 (167,510.76) 1,246,530.77 (167,510.76)

ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี-สุทธิจากภาษีเงินได้ 1,246,530.77 (167,510.76) 1,246,530.77 (167,510.76)

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 41,254,884.25 71,916,000.43 81,567,937.68 25,035,781.12

การแบง่ปันก าไร(ขาดทนุ):

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 34,870,373.01 40,576,320.69 80,321,406.91 25,203,291.88

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 5,137,980.47 31,507,190.50 0.00 0.00

การแบง่ปันก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จรวม:

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 36,116,903.78 40,408,809.93 81,567,937.68 25,035,781.12

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 5,137,980.47 31,507,190.50 0.00 0.00

ก าไรต่อหุ้น

               ก  าไร(ขาดทนุ)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 24 0.08 0.30 0.17 0.11

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 484,995,988            240,000,000         484,995,988          240,000,000          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

 (ลงช่ือ)………………………………......กรรมการตามอ านาจ              (ลงช่ือ)………………………………......กรรมการตามอ านาจ

                (  นางสาวอรสา     วิมลเฉลา)             (นายเดวิด   สมญัญาภรณ์)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

บริษทั  สยามอีสต ์โซลูชัน่ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ



หน่วย : บาท

ทนุท่ีออก ส่วนเกินมลูคา่ องคป์ระกอบอ่ืนของ รวมส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนไดเ้สียท่ี รวมส่วนของ

และช าระแลว้ หุ้นสามญั ส่วนของผูถื้อหุ้น ของบริษทัใหญ่ ไมมี่อ านาจ ผูถื้อหุ้น

จดัสรรแลว้ ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ส่วนต่างจากการรวม ควบคุม

ส ารองตามกฎหมาย กิจการภายใตก้าร

หมายเหตุ ควบคุมเดียวกนั

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (ปรับปรุงใหม)่ 120,000,000.00 121,004,165.08 7,523,402.84 88,515,920.34 0.00 337,043,488.26 81,287,513.07 418,331,001.33

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้น

เงินปันผลจ่ายเป็นเงินสด 22 (11,999,005.00) 0.00 (11,999,005.00) (30,000,000.00) (41,999,005.00)

ส ารองตามกฎหมาย 19 1,260,164.59 (1,260,164.59) 0.00 0.00

ก าไรส าหรับปี 40,576,320.69 0.00 40,576,320.69 31,507,190.50 72,083,511.19

ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืน (167,510.76) (167,510.76) (167,510.76)

รวมการเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้น 0.00 0.00 1,260,164.59 27,149,640.34 0.00 28,409,804.93 1,507,190.50 29,916,995.43

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 120,000,000.00 121,004,165.08 8,783,567.43 115,665,560.68 0.00 365,453,293.19 82,794,703.57 448,247,996.76

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้น

การเพ่ิมหุ้นสามญั 21 180,000,000.00 180,000,000.00 180,000,000.00

เงินปันผลจ่ายเป็นหุ้นสามญั 22 11,998,994.50 (11,998,994.50) 0.00 0.00

เงินปันผลจ่ายเป็นเงินสด 22 (1,333,234.91) (1,333,234.91) (75,158,000.00) (76,491,234.91)

ส ารองตามกฎหมาย 19 4,033,280.35 (4,033,280.35) 0.00 0.00

การลงทนุในบริษทัยอ่ยท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 23 (249,105,546.69) (249,105,546.69) (10,894,091.85) (259,999,638.54)

ก าไรส าหรับปี 34,870,373.01 34,870,373.01 5,137,980.47 40,008,353.48

ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืน 1,246,530.77 1,246,530.77 1,246,530.77

รวมการเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้น 191,998,994.50 0.00 4,033,280.35 18,751,394.02 (249,105,546.69) (34,321,877.82) (80,914,111.38) (115,235,989.20)
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 311,998,994.50 121,004,165.08 12,816,847.78 134,416,954.70 (249,105,546.69) 331,131,415.37 1,880,592.19 333,012,007.56

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

 (ลงช่ือ)………………………………......กรรมการตามอ านาจ              (ลงช่ือ)………………………………......กรรมการตามอ านาจ

                (  นางสาวอรสา     วิมลเฉลา)         (นายเดวิด   สมญัญาภรณ์)

ก าไรสะสม
งบการเงินรวม

บริษทั  สยามอีสต ์โซลูชัน่ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564



หน่วย : บาท

ทุนท่ีออก ส่วนเกินมูลค่า รวมส่วนของผูถื้อหุ้น

และช าระแลว้ หุ้นสามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

หมายเหตุ ส ารองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 120,000,000.00 121,004,165.08 7,523,402.84 74,926,767.61 323,454,335.53

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้น

เงินปันผลจ่ายเป็นเงินสด 22 (11,999,005.00) (11,999,005.00)

ส ารองตามกฎหมาย 19 1,260,164.59 (1,260,164.59) 0.00

ก าไรส าหรับปี 25,203,291.88 25,203,291.88

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน (167,510.76) (167,510.76)

รวมการเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้น 0.00 0.00 1,260,164.59 11,776,611.53 13,036,776.12

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 120,000,000.00 121,004,165.08 8,783,567.43 86,703,379.14 336,491,111.65

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้น

การเพ่ิมหุ้นสามญั 21 180,000,000.00 180,000,000.00

เงินปันผลจ่ายเป็นหุ้นสามญั 22 11,998,994.50 (11,998,994.50) 0.00

เงินปันผลจ่ายเป็นเงินสด 22 (1,333,234.91) (1,333,234.91)

ส ารองตามกฎหมาย 19 4,033,280.35 (4,033,280.35) 0.00

ก าไรส าหรับปี 80,321,406.91 80,321,406.91

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน 1,246,530.77 1,246,530.77

รวมการเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้น 191,998,994.50 0.00 4,033,280.35 64,202,427.92 260,234,702.77
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 311,998,994.50 121,004,165.08 12,816,847.78 150,905,807.06 596,725,814.42

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

 (ลงช่ือ)………………………………......กรรมการตามอ านาจ              (ลงช่ือ)………………………………......กรรมการตามอ านาจ

                 (  นางสาวอรสา     วิมลเฉลา)                                  (นายเดวิด   สมญัญาภรณ์)

บริษทั  สยามอีสต ์โซลูชัน่ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น

ก าไรสะสม

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ



หน่วย  :  บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563
(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรส าหรับปี 40,008,353.48 72,083,511.19 80,321,406.91 25,203,291.88

รายการปรับกระทบก าไร(ขาดทุน)เป็นเงินสดรับ(จ่าย)สุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน

ผลประโยชน์พนกังาน 2,495,523.39 3,349,496.78 2,028,392.79 2,903,990.20

คา่เส่ือมราคา 3,791,743.40 4,936,440.49 2,128,560.15 2,807,700.90

คา่ตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 359,584.58 17,050.00 328,800.03 0.00

คา่เส่ือมราคาสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 4,557,426.97 4,556,442.81 4,557,426.97 4,556,442.81

(ก าไร)ขาดทุนจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น (57,942.93) (779,999.00) (57,942.93) (779,999.00)

(ก าไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (36,669.87) 81,280.91 (36,669.87) 81,280.91

หน้ีสูญ 420,724.00 0.00 420,724.00 0.00

(โอนกลบั)คา่เผ่ือจากสินคา้ลา้สมยั 572,075.22 (438,178.00) 570,810.84 (438,178.00)

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (381,089.08) (155,749.79) (381,089.08) (155,749.79)

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (20,940,219.89) (17,373,026.31) 0.00 0.00

ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการขายสินคา้ให้บริษทัร่วม 254,647.32 0.00 0.00 0.00

ตน้ทุนทางการเงิน 1,636,548.79 693,108.90 606,536.28 693,108.90

ดอกเบ้ียรับ (262,490.23) (654,505.75) (251,795.81) (618,989.49)

รายไดอ่ื้น 0.00 97,414.22 0.00 97,414.22

เงินปันผลรับ 0.00 0.00 (73,599,908.00) (1,999,997.50)

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 6,160,542.09 13,291,233.19 1,931,868.70 5,288,281.26

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

และหน้ีสินจากการด าเนินงาน 38,578,757.24 79,704,519.64 18,567,120.98 37,638,597.30

สินทรัพยด์ าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 68,954,197.41 (35,447,697.91) 78,878,818.05 (50,124,921.96)

สินคา้คงเหลือ (12,926,789.45) 32,168,320.69 (11,428,266.47) 28,586,825.99

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั (340.15) 4,999,369.86 0.00 5,000,000.00

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (3,480.00) 4,000.00 (24,880.00) 4,000.00

หน้ิสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (12,202,930.87) (16,576,600.94) (11,585,870.58) (14,626,055.34)

จ่ายผลประโยชน์พนกังานลาออก (1,099,471.04) (208,257.00) (886,811.04) (208,257.00)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

 (ลงช่ือ)………………………………......กรรมการตามอ านาจ  (ลงช่ือ)………………………………......กรรมการตามอ านาจ

                  (นางสาวอรสา     วิมลเฉลา)                (นายเดวิด   สมญัญาภรณ์)

บริษทั  สยามอีสต ์โซลูชัน่ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)

เงินสดรับ(จ่าย)จากการด าเนินงาน 81,299,943.14 64,643,654.34 73,520,110.94 6,270,188.99

เงินสดรับดอกเบ้ีย 262,562.15 654,505.75 251,795.81 618,989.49

เงินสดจ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (12,083,670.05) (11,463,707.14) (5,568,393.60) (4,425,661.50)

เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมด าเนินงาน 69,478,835.24 53,834,452.95 68,203,513.15 2,463,516.98

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน : 

เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์ (864,779.02) (1,226,217.27) (492,047.26) (410,238.35)

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (163,095.00) 0.00 (102,075.00) 0.00

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 0.00 (1,260,119.48) 0.00 (1,260,119.48)

เงินสดรับจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 0.00 870,000.00 0.00 870,000.00

เงินสดรับจากการขายทรัพยสิ์น 57,943.93 780,000.00 57,943.93 780,000.00

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม (69,999,920.00) 0.00 (69,999,920.00) 0.00

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (259,999,668.54) 0.00 (265,101,227.54) 0.00

เงินสดรับเงินปันผลจากบริษทัร่วม 73,599,908.00 1,999,997.50 73,599,908.00 1,999,997.50

เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมลงทุน (257,369,610.63) 1,163,660.75 (262,037,417.87) 1,979,639.67

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน :

เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (1,510,213.17) (693,108.90) (606,536.28) (693,108.90)

เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (1,519,305.23) (2,506,320.81) (1,519,305.23) (2,506,320.81)

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 56,991,983.64 0.00 0.00 0.00

จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (50,000,000.00) 0.00 0.00 0.00

รับเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 35,000,000.00 0.00 0.00 0.00

เงินสดรับคา่หุน้ 180,000,030.00 0.00 180,000,000.00 0.00

เงินสดจ่ายเงินปันผล (76,491,234.91) (41,999,005.00) (1,333,234.91) (11,999,005.00)

เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมจดัหาเงิน 142,471,260.33 (45,198,434.71) 176,540,923.58 (15,198,434.71)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง) - สุทธิ (45,419,515.06) 9,799,678.99 (17,292,981.14) (10,755,278.06)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 106,577,819.08 96,778,140.09 68,112,896.11 78,868,174.17

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายปี 61,158,304.02 106,577,819.08 50,819,914.97 68,112,896.11

 (ลงช่ือ)………………………………......กรรมการตามอ านาจ  (ลงช่ือ)………………………………......กรรมการตามอ านาจ

                  (นางสาวอรสา     วิมลเฉลา)                (นายเดวิด   สมญัญาภรณ์)
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บริษทั  สยามอีสต ์โซลูชัน่ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

หน่วย  :  บาท



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)

ขอ้มูลเพ่ิมเติม  :  รายการไม่กระทบเงินสด

ซ้ือทรัพยสิ์นเป็นเงินเช่ือ 475,700.93 5,153,988.00 475,700.93 5,153,988.00

บริษทัฯ บนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- ท่ีดินท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระ

      ไวใ้นบญัชีหน้ีสินตามสญัญาเช่า 0.00 7,873,057.79 0.00 7,873,057.79

โอนยานพาหนะเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 0.00 2,195,019.17 0.00 2,195,019.17

โอนอาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 827,705.52 0.00 827,705.52 0.00

จ่ายเงินปันผลเป็นหุน้ 11,998,994.50 0.00 11,998,994.50 0.00

โอนผลประโยชน์คา้งจ่ายไปเป็นคา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 22,000.57 0.00 22,000.57 0.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

 (ลงช่ือ)………………………………......กรรมการตามอ านาจ  (ลงช่ือ)………………………………......กรรมการตามอ านาจ

                  (นางสาวอรสา     วิมลเฉลา)                (นายเดวิด   สมญัญาภรณ์)

บริษทั  สยามอีสต ์โซลูชัน่ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

หน่วย  :  บาท

 - 3 -



1.  ขอ้มลูทัว่ไป

1.1  บริษทัฯ  ไดแ้ปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั   โดยไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบคุคล   ตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั 

        เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2559 ทะเบียนเลขท่ี 0107559000061

1.2  บริษทัฯ ตั้งอยูเ่ลขท่ี 15/1 ถนนทางหลวงระยอง สาย 3191 ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง

1.3  บริษทัฯ ด าเนินกิจการหลกั คือ จ  าหน่ายอุปกรณ์อุตสาหกรรมและบริการติดตั้งระบบ

1.4  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กลุ่มครอบครัวนางสาวอรสา วิมลเฉลา รวมร้อยละ 61.81 ของทนุช าระแลว้

1.5 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019

       สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  2019 (“COVID-19”)    ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

ท าใหเ้กิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ         และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่       สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามา

ซ่ึงความไมแ่น่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัและบริษทั    อยา่งไรกต็าม  ฝ่ายบริหาร

ของกลุ่มกิจการและบริษทัฯ จะติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวอยา่งต่อเน่ืองและจะประเมินผลกระทบทางการเงิน

เก่ียวกบัมลูคา่ของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนอยา่งสม ่าเสมอ

2.  หลกัเกณฑใ์นการจดัท างบการเงินและน าเสนองบการเงิน 

2.1  เกณฑใ์นการจดัท างบการเงิน

       งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช ้ โดยสภา

วิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) และขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   ลงวนัท่ี 2 ตุลาคม 2560     

เร่ืองการจดัท าและส่งงบการเงินและรายการเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียน พ.ศ. 2560 โดยรูปแบบ

การน าเสนองบการเงินไมแ่ตกต่างอยา่งมีสาระส าคญัจากประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้    ลงวนัท่ี  26  ธนัวาคม  2562    เร่ือง ก าหนด

รายการยอ่ท่ีตอ้งมีในงบการเงิน (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2562

เกณฑ์การวดัมูลค่า

       งบการเงินของกลุ่มกิจการ จดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทนุเดิมในการวดัมลูคา่ขององคป์ระกอบของรายการในงบการเงิน   ยกเวน้

รายการท่ีเปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง

2.2  เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม

       งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั สยามอีสต ์โซลูชัน่ จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่และงบการเงินบริษทัยอ่ย

ซ่ึงบริษทั สยามอีสต ์โซลูชัน่ จ  ากดั (มหาชน) เขา้ถือหุ้นหรือมีอ านาจควบคุมอยา่งเป็นสาระส าคญัในบริษทัยอ่ย ดงัน้ี

(ลงช่ือ)……………………………….......กรรมการตามอ านาจ    (ลงช่ือ) ….…………...….......................……..  กรรมการตามอ านาจ

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)                                    (นายเดวิด   สมญัญาภรณ์)

บริษทั สยามอีสต ์โซลูชัน่ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564



2.  หลกัเกณฑใ์นการจดัท างบการเงินและน าเสนองบการเงิน (ต่อ)

ลกัษณะของธุรกิจ จดทะเบียนในประเทศ อตัราร้อยละท่ีถือหุ้น

2564 2563

ร้อยละ ร้อยละ

บริษทัย่อย

  บริษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จ ากดั ประกอบธุรกิจผลิตและรับซ่อม ไทย 92.28 0.00

         ท่อและถงัอุตสาหกรรมทุกชนิด

  บริษทั โอเคเอส กรุ๊ป โฮลด้ิง จ  ากดั ลงทุนโดยถือหุ้นในบริษทัอ่ืน ไทย 99.99 0.00

          เป็นหลกั

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มกิจการ”) 

  (1)  บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มกิจการ   การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มกิจการเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทน

ผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้น และมีความสามารถในการใชอ้  านาจเหนือกิจการนั้นท าใหเ้กิดผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบ

แทนของกลุ่มกิจการ งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวมนบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง ยอด

คงคา้งระหวา่งกลุ่มกิจการ รายการคา้ระหวา่งกนัท่ีมีสาระส าคญัของกลุ่มกิจการ ราคาตามบญัชีของเงินลงทนุในบริษทัยอ่ยในงบการเงิน

ของบริษทัฯ กบัส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้  นโยบายการบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถู้กปรับปรุงเพ่ือ

ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการ

(2) รายการส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม

    กลุ่มกิจการปฏิบติัต่อรายการกบัส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมเช่นเดียวกนักบัส่วนท่ีเป็นของเจา้ของของกลุ่มกิจการ        ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม คือ จ  านวนก าไรหรือขาดทนุและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยส่วนท่ีไมไ่ดเ้ป็นของบริษทัฯ และ

แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก าไรหรือขาดทนุรวม และส่วนของผูถื้อหุ้นในส่วนของเจา้ของ

(3) การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั

       กลุ่มกิจการบนัทึกบญัชีการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั โดยรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของกิจการท่ีถูกน ามารวมดว้ยมลูคา่

ตามบญัชีของกิจการท่ีถูกน ามารวมเฉพาะสดัส่วนท่ีเคยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั ตามมลูคา่ท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมของบริษทั

ใหญ่ล าดบัท่ีสูงสุดท่ีตอ้งจดัท างบการเงินรวมก่อนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั   ณ วนัท่ีมีการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุม

เดียวกนั  โดยกลุ่มกิจการตอ้งปรับปรุงรายการเสมือนวา่การรวมธุรกิจไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัตน้งวดในงบการเงินงวดก่อนท่ีน ามาเปรียบ

เทียบ ซ่ึงเป็นไปตามแนวปฏิบติัทางการบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี

       ตน้ทนุการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั   เป็นผลรวมของมลูคา่ยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ใหไ้ป  หน้ีสินท่ีเกิดข้ึนหรือรับมา 

และตราสารทนุท่ีออกโดยผูซ้ื้อ   ณ  วนัท่ีมีการแลกเปล่ียนเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงการควบคุม คา่ใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งในการรวมธุรกิจภายใต้

การควบคุมเดียวกนั เช่น คา่ธรรมเนียมวิชาชีพจ่ายท่ีปรึกษากฎหมาย และท่ีปรึกษาอ่ืนในการรวมธุรกิจ คา่ธรรมเนียมในการจดทะเบียน 

รวมถึงรายจ่ายในการจดัเตรียมขอ้มลูใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น  รับรู้เป็นตน้ทนุของเงินลงทนุในงบการเงินเฉพาะกิจการ   และรับรู้เป็นคา่ใชจ่้าย

ทนัทีในงบการเงินรวมในงวดท่ีมีการรวมธุรกิจเกิดข้ึน  

       ส่วนต่างระหวา่งตน้ทนุของการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั กบัส่วนไดเ้สียของผูซ้ื้อในมลูคา่ตามบญัชีของกิจการท่ีถูกน า

มารวม แสดงเป็นรายการ “ส่วนต่างจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั” ในส่วนของเจา้ของ 

(ลงช่ือ)……………………………….......กรรมการตามอ านาจ    (ลงช่ือ) ….…………...….......................……..  กรรมการตามอ านาจ

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)                                    (นายเดวิด   สมญัญาภรณ์)
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ช่ือบริษทั



2.  หลกัเกณฑใ์นการจดัท างบการเงินและน าเสนองบการเงิน (ต่อ)

ส่วนได้เสียในเงินลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย

       เงินลงทนุในบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมลูคา่ตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทนุซ่ึง

รวมถึงตน้ทนุการท ารายการภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก ส่วนแบง่ก าไรขาดทนุ  และก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนของเงินลงทนุท่ี

บนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของบริษทัจะถูกบนัทึกในงบการเงินตามวิธีส่วนไดเ้สียจนถึงวนัท่ีบริษทัสูญเสียความมีอิทธิพลอยา่งมีนยั

ส าคญัหรือการควบคุมร่วม

2.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่เร่ิมมผีลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน

       ในระหวา่งปี กลุ่มกิจการไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง 

จ  านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี  1  มกราคม  2564  มาถือปฏิบติั  

มาตรฐาน การรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหาเทา่เทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชี และการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี

กบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

       การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไมมี่ผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มกิจการ

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มผีลบังคบัใช้ในอนาคต

       มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี  1  มกราคม 

2565

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง 

ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหาเทา่เทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่

เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการใหข้อ้ผอ่นปรนในทาง

ปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มกิจการอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานกลุ่มดงักล่าว

มาถือปฏิบติั

3.  การปรับปรุงงบการเงิน

       ในระหวา่งปี กลุ่มกิจการไดป้รับงบการเงินยอ้นหลงั  เน่ืองจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั ตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี

ส าหรับการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี     ตวัเลขเปรียบเทียบจึงมีการปรับใหม ่   ซ่ึงจดัท าโดยผูบ้ริหาร 

ดงัต่อไปน้ี

(ลงช่ือ)……………………………….......กรรมการตามอ านาจ    (ลงช่ือ) ….…………...….......................……..  กรรมการตามอ านาจ

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)                                    (นายเดวิด   สมญัญาภรณ์)
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3.  การปรับปรุงงบการเงิน (ต่อ)

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม

ตามที่ รายการปรับปรุงเพิ่มขึน้ ตามที่

รายงานไว้เดมิ (ลดลง) การรวมธุรกจิ ปรับปรุงใหม่

ภายใต้การควบคุมเดยีวกนั

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 68,112,896.12 38,464,922.96 106,577,819.08

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน 150,281,234.27 14,263,331.37 164,544,565.64

สินคา้คงเหลือ 28,269,079.30 24,169,951.52 52,439,030.82

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั 3,800,000.00 61,149.89 3,861,149.89

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7,661,160.53 24,666,890.91 32,328,051.44

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืน 0.00 32,074.71 32,074.71

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,285,743.23 1,039,062.93 4,324,806.16

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 14,850.00 164,200.00 179,050.00

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน 87,475,644.80 14,919,011.71 102,394,656.51

ประมาณการหน้ีสินไมห่มนุเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 12,667,369.65 5,147,869.02 17,815,238.67

ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 0.00 82,794,703.56 82,794,703.56

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 449,283,113.64 115,575,311.44 564,858,425.08

ตน้ทนุขายและตน้ทนุการใหบ้ริการ (328,484,965.11) (64,550,764.19) (393,035,729.30)

รายไดอ่ื้น 4,379,491.69 4,317,539.13 8,697,030.82

คา่ใชจ่้ายในการขาย (43,407,828.32) (6,860,905.48) (50,268,733.80)

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (52,585,127.36) (8,971,038.47) (61,556,165.83)

รายได(้คา่ใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ (5,288,281.26) (8,002,951.93) (13,291,233.19)

(ลงช่ือ)……………………………….......กรรมการตามอ านาจ    (ลงช่ือ) ….…………...….......................……..  กรรมการตามอ านาจ

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)                                    (นายเดวิด   สมญัญาภรณ์)
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3.  การปรับปรุงงบการเงิน (ต่อ)
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม

ตามที่ รายการปรับปรุงเพิ่มขึน้ ตามที่

รายงานไว้เดมิ (ลดลง) การรวมธุรกจิ ปรับปรุงใหม่

ภายใต้การควบคุมเดยีวกนั

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 (1 มกราคม 2563)
สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 78,868,174.17 17,909,965.92 96,778,140.09

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน 100,129,653.19 28,940,555.42 129,070,208.61

สินคา้คงเหลือ 56,417,727.29 27,751,446.22 84,169,173.51

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั 8,800,000.00 60,519.75 8,860,519.75

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12,253,643.25 25,979,651.58 38,233,294.83

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืน 0.00 49,124.71 49,124.71

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,067,243.96 955,999.13 3,023,243.09

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 18,850.00 164,200.00 183,050.00

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน 100,778,786.16 15,821,587.22 116,600,373.38

ประมาณการหน้ีสินไมห่มนุเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 9,762,248.00 4,702,362.44 14,464,610.44

ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 0.00 81,287,513.07 81,287,513.07

4.  นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั

4.1  การรับรู้รายไดแ้ละคา่ใชจ่้าย

       รายไดรั้บรู้รายไดเ้ม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการดว้ยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มกิจการคาดวา่จะมีสิทธิ

ไดรั้บ ซ่ึงไมร่วมจ านวนเงินท่ีเกบ็แทนบคุคลท่ีสาม ภาษีมลูคา่เพ่ิมหรือภาษีขายอ่ืนๆ และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 

       4.1.1 รายไดจ้ากการขายสินคา้ รับรู้รายไดเ้ม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้ ซ่ึงโดยทัว่ไปเกิดข้ึนเม่ือมีการส่งมอบสินคา้ใหก้บั

                 ลูกคา้ ส าหรับสญัญาท่ีใหสิ้ทธิในการคืนสินคา้ รายไดจ้ะรับรู้ในจ านวนท่ีมีความเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่ในระดบัสูงมาก วา่จะ

                 ไมมี่การกลบัรายการอยา่งมีนยัส าคญัของรายไดท่ี้รับรู้

       4.1.2 รายไดจ้ากการขายสินคา้ท่ีมีเง่ือนไขในการติดตั้ง รับรู้รายไดเ้ม่ือผูซ้ื้อยอมรับสินคา้ท่ีมีการติดตั้งและไดผ้า่นการตรวจสอบแลว้

       4.1.3 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ รับรู้เม่ือไดส่้งมอบงานใหก้บัลูกคา้แลว้ หรือรับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึง เม่ือไดใ้หบ้ริการแก่ลูกคา้แลว้

       4.1.4 รายไดอ่ื้นและคา่ใชจ่้าย รับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง

4.2   เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด

       เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทนุระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง  ซ่ึงถึง 

ก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไมเ่กิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้า และไมมี่ขอ้จ ากดัในการเบิกใช้

(ลงช่ือ)……………………………….......กรรมการตามอ านาจ    (ลงช่ือ) ….…………...….......................……..  กรรมการตามอ านาจ

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)                                    (นายเดวิด   สมญัญาภรณ์)
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4.  นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ)

4.3  สินคา้คงเหลือ

       สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทนุ หรือมลูคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ ราคาทนุของป๊ัมและส่วนประกอบหลกัค านวณ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนประกอบอ่ืนและวสัดุส้ินเปลืองค านวณโดยวิธีเขา้ก่อน ออกก่อน มลูคา่สุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  หมายถึง ราคา

ท่ีคาดวา่จะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหกัดว้ยคา่ใชจ่้ายอ่ืนท่ีจ  าเป็นเพ่ือใหข้ายสินคา้นั้นไดก่้อน

       ตน้ทนุของสินคา้ประกอบดว้ย ตน้ทนุท่ีซ้ือ ตน้ทนุแปลงสภาพหรือตน้ทนุทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินคา้คงเหลือ ส าหรับ

สินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิตท่ีผลิตเอง ตน้ทนุสินคา้รวมการปันส่วนของคา่ใชจ่้ายในการผลิตอยา่งเหมาะสมโดยค านึงถึงระดบั

ก าลงัการผลิตตามปกติ ทั้งน้ี  มลูคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยตน้ทนุในการผลิต

สินคา้นั้นใหเ้สร็จและตน้ทนุท่ีจ  าเป็นตอ้งจ่ายไปเพ่ือใหข้ายสินคา้นั้นได้

4.4  เงินลงทนุในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม

 เงินลงทนุในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมลูคา่ตามวิธีราคาทนุสุทธิจากคา่เผ่ือการดอ้ยคา่

(ถา้มี) โดย ราคาทนุนั้นจะรวมตน้ทนุทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของเงินลงทนุน้ี

4.5  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์

  ท่ีดินแสดงมลูคา่ตามราคาทนุ อาคารและอุปกรณ์แสดงมลูคา่ตามราคาทนุหลงัหกัคา่เส่ือมราคาสะสมและคา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของ

สินทรัพย ์(ถา้มี) ราคาทนุดงักล่าวประกอบดว้ย ราคาซ้ือและตน้ทนุท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนเพ่ือใหสิ้นทรัพยอ์ยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชง้านได้

 ตน้ทนุในการต่อเติมหรือปรับปรุงถือเป็นราคาทนุของสินทรัพย ์คา่ใชจ่้ายในการซ่อมแซมถือเป็นคา่ใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือขาดทนุ

       อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทนุหกัคา่เส่ือมราคาสะสม และคา่เผ่ือการดอ้ยคา่ (ถา้มี) 

       คา่เส่ือมราคาส าหรับสินทรัพยค์  านวณจากราคาทนุของสินทรัพยโ์ดยวิธีเสน้ตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณของสินทรัพยด์งัน้ี

     จ านวนปี

          อาคารและส่วนปรับปรุง 5, 20, 30

          เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5, 10, 15

          เคร่ืองใชส้ านกังาน 3, 5

          ยานพาหนะ 5, 8

          ทรัพยสิ์นอ่ืนๆ 5

       เม่ือมีการขายหรือเลิกใชง้านสินทรัพย ์  กลุ่มกิจการจะบนัทึกตดัราคาทนุและคา่เส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชีและ

รับรู้ผลก าไรหรือขาดทนุจากการจ าหน่ายสินทรัพยเ์หล่านั้นในงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ

       ในกรณีท่ีราคาตามบญัชีสูงกวา่มลูคา่ท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ซ่ึงค  านวณจากมลูคา่ปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคต

จากการใชสิ้นทรัพยอ์ยา่งต่อเน่ือง  หรือจ านวนท่ีจะไดรั้บจากการจ าหน่ายสินทรัพยห์กัดว้ยตน้ทนุจากการจ าหน่ายสินทรัพยน์ั้น แลว้แต่

จ านวนใดจะสูงกวา่ ราคาตามบญัชีจะถูกปรับลดใหเ้ทา่กบัมลูคา่ท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน

       การซ่อมแซมและบ ารุงรักษา   จะรับรู้ในงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จในระหวา่งงวดบญัชีท่ีเกิดรายการข้ึน   ตน้ทนุของการปรับปรุง

ใหดี้ข้ึนอยา่งส าคญัจะถูกรวมไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยเ์ม่ือมีความเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่  ท่ีประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคต 

ท่ีจะไหลเขา้สู่กลุ่มกิจการ จะมีมลูคา่สูงเกินกวา่มาตรฐานการใชป้ระโยชนเ์ดิมของสินทรัพยท่ี์มีไวต้ ั้งแต่ตน้เม่ือไดม้าซ่ึงสินทรัพยท่ี์มีอยู่

ในปัจจุบนัการปรับปรุงหลกัจะถูกตดัคา่เส่ือมราคาตลอดอายกุารใหป้ระโยชนท่ี์เหลืออยูข่องสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง

       ก  าไรขาดทนุจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ก าหนดข้ึนจากราคาตามบญัชีและไดร้วมอยูใ่นการค านวณก าไรจากการด าเนินงาน

(ลงช่ือ)……………………………….......กรรมการตามอ านาจ    (ลงช่ือ) ….…………...….......................……..  กรรมการตามอ านาจ

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)                                    (นายเดวิด   สมญัญาภรณ์)
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4.  นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ)

       สินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้งแสดงในราคาทนุ   โดยท่ียงัไมมี่การตดัคา่เส่ือมราคาจนกวา่สินทรัพยน์ั้นจะแลว้เสร็จและพร้อมท่ีจะตาม

วตัถุประสงค์

       ดอกเบ้ียจากการกูย้มืเงินเพ่ือน ามาใชใ้นการก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์ ไดบ้นัทึกเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทนุของสินทรัพยน์ั้น ตลอด

ช่วงเวลาการก่อสร้างและเตรียมสินทรัพยน์ั้นใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามประสงค ์ตน้ทนุการกูย้มื ประกอบดว้ย  ดอกเบ้ียท่ีเกิด

จากเงินกูย้มื

4.6  สญัญาเช่า

ณ วนัเร่ิมตน้สญัญาเช่า กลุ่มกิจการจะประเมินวา่สญัญาเป็นสญัญาเช่าหรือประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม ่โดยสญัญาจะเป็นสญัญาเช่า

หรือประกอบดว้ยสญัญาเช่า กต่็อเม่ือสญัญานั้นมีการใหสิ้ทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบไุดส้ าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพ่ือเป็นการ

แลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน

กลุ่มกิจการใชวิ้ธีการบญัชีเดียวส าหรับการรับรู้รายการและการวดัมลูคา่สญัญาเช่าทกุสญัญา เวน้แต่สญัญาเช่าระยะสั้นและสญัญาเช่า

ท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมลูคา่ต  ่า   ณ  วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล   (วนัท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงพร้อมใชง้าน)     กลุ่มกิจการบนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใช้

ซ่ึงแสดงสิทธิในการใชสิ้นทรัพยอ์า้งอิง และหน้ีสินตามสญัญาเช่าตามการจ่ายช าระตามสญัญาเช่า 

สินทรัพย์สิทธิการใช้

สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมลูคา่ดว้ยราคาทนุหกัคา่เส่ือมราคาสะสม ผลขาดทนุการดอ้ยคา่ของสะสม  และปรับปรุงดว้ยการวดัมลูคา่

ของหน้ีสินตามสญัญาเช่าใหม ่  ราคาทนุของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยจ านวนเงินของหน้ีสินตามสญัญาเช่าจากการวดัมลูคา่

เร่ิมแรก ตน้ทนุทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิม

มีผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสญัญาเช่าท่ีไดรั้บ

คา่เส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้  านวณจากราคาทนุ โดยวิธีเสน้ตรงตามประมาณการอายสุญัญาเช่าหรืออายกุารใหป้ระโยชน์

โดยประมาณของสินทรัพยแ์ลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกวา่ ดงัน้ี

สิทธิการเช่าท่ีดิน 20 ปี (อายสุญัญาเช่าคงเหลือ)

อาคาร 40 ปี (ส้ินสุดไมเ่กินอายสุญัญาเช่า)

ยานพาหนะ   5 ปี

หากความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงไดโ้อนใหก้บักลุ่มกิจการเม่ือส้ินสุดอายสุญัญาเช่าหรือราคาทนุของสินทรัพยด์งักล่าวไดร้วม

ถึงการใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ คา่เส่ือมราคาจะค านวณจากอายกุารใหป้ระโยชนโ์ดยประมาณของสินทรัพย์

หนี้สินตามสัญญาเช่า

หน้ีสินตามสญัญาเช่าวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าตลอดอายสุญัญาเช่า จ  านวนเงินท่ีตอ้งจ่าย

ตามสญัญาเช่าประกอบดว้ยการจ่ายช าระคงท่ีหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสญัญาเช่า คา่เช่าผนัแปรท่ีข้ึนอยูก่บัดชันีหรืออตัรา จ  านวนเงินท่ีคาด

วา่จะจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมลูคา่คงเหลือ รวมถึงราคาใชสิ้ทธิ ของสิทธิเลือกซ้ือซ่ึงมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผล  ท่ีกลุ่มกิจการ

จะใชสิ้ทธินั้น และการจ่ายช าระคา่ปรับเพ่ือการยกเลิกสญัญาเช่า หากขอ้ก าหนดสญัญาเช่าแสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่มกิจการจะใชสิ้ทธิเลือกใน

การยกเลิกสญัญาเช่า กลุ่มกิจการบนัทึกคา่เช่าผนัแปรท่ีไมข้ึ่นอยูก่บัดชันีหรืออตัรารับรู้เป็นคา่ใชจ่้ายในงวดท่ีเหตุการณ์หรือเง่ือนไข 

ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการจ่ายช าระนั้นไดเ้กิดข้ึน

(ลงช่ือ)……………………………….......กรรมการตามอ านาจ    (ลงช่ือ) ….…………...….......................……..  กรรมการตามอ านาจ

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)                                    (นายเดวิด   สมญัญาภรณ์)
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4.  นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ)

       กลุ่มกิจการคิดลดมลูคา่ปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสญัญาเช่าหรืออตัราดอกเบ้ีย

เงินกูย้มืส่วนเพ่ิมของกลุ่มกิจการหลงัจากวนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล มลูคา่ตามบญัชีของหน้ีสินตามสญัญาเช่าจะเพ่ิมข้ึนจากดอกเบ้ียของ

หน้ีสินตามสญัญาเช่าและลดลงจากการจ่ายช าระตามสญัญาเช่า    นอกจากน้ี  มลูคา่ตามบญัชีของหน้ีสินตามสญัญาเช่าจะถูกวดัมลูคา่

ใหมเ่ม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายสุญัญาเช่า     การเปล่ียนแปลงการจ่ายช าระตามสญัญาเช่า หรือมีการเปล่ียนแปลงในการประเมินสิทธิ

เลือกซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิง

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมมีลูค่าต า่

สญัญาเช่าท่ีมีอายสุญัญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกวา่นบัตั้งแต่วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมลูคา่ต  ่า 

จะบนัทึกเป็นคา่ใชจ่้ายตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า

4.7  สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืน

       โปรแกรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มกิจการแสดงเป็นสินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืนดว้ยราคาทนุหกัคา่ตดัจ าหน่ายสะสม โดยตดัจ่ายวิธีเสน้ตรง

ตามอายกุารใชง้านโดยประมาณของสินทรัพยด์ว้ยระยะเวลา 5 ปี  10 ปี 20 ปี และ 33 ปี

4.8  การดอ้ยคา่ของสินทรัพยท่ี์ไมใ่ช่สินทรัพยท์างการเงิน

       ทกุวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกิจการจะท าการประเมินการดอ้ยคา่ของอุปกรณ์ สินทรัพยสิ์ทธิการใชห้รือสินทรัพยอ่ื์นของ

กลุ่มกิจการหากมีขอ้บง่ช้ีวา่สินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยคา่  และจะท าการประเมินการดอ้ยคา่ของสินทรัพยน์ั้น กลุ่มกิจการรับรู้ขาดทนุ

จากการดอ้ยคา่เม่ือมลูคา่ท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มลูคา่ต  ่ากวา่มลูคา่ตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น  ทั้งน้ีมลูคา่ท่ีคาดวา่จะได้

รับคืน  หมายถึงมลูคา่ยติุธรรมหกัตน้ทนุในการขายของสินทรัพยห์รือมลูคา่จากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่

กลุ่มกิจการจะรับรู้รายการผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ในส่วนของก าไรหรือขาดทนุ

4.9 ผลประโยชนพ์นกังาน

       ผลประโยชนร์ะยะสั้น

       กลุ่มกิจการรับรู้เงินเดือน คา่จา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทนุประกนัสงัคมเป็นคา่ใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ

       ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน

       โครงการสมทบเงิน

       กลุ่มกิจการและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทนุส ารองเล้ียงชีพ ตามพระราชบญัญติักองทนุส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบดว้ย

เงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมกบัเงินท่ีกลุ่มกิจการจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน    สินทรัพยข์องกองทนุเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์อง

กลุ่มกิจการ เงินท่ีกลุ่มกิจการจ่ายสมทบกองทนุส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นคา่ใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ

       โครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน

       กลุ่มกิจการมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฏหมายแรงงาน ซ่ึงกลุ่มกิจการ ถือวา่เงิน

ชดเชยดงักล่าวเป็นการจ่ายตามโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน

(ลงช่ือ)……………………………….......กรรมการตามอ านาจ    (ลงช่ือ) ….…………...….......................……..  กรรมการตามอ านาจ

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)                                    (นายเดวิด   สมญัญาภรณ์)
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4.  นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ)

       กลุ่มกิจการค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใชวิ้ธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณ

การไว ้โดยผูเ้ช่ียวชาญประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

       ผลก าไรหรือขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน

ของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ

4.10  รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

       รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงคา่เป็นเงินบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็น

เงินตราต่างประเทศ คงเหลืออยู ่ณ วนัท่ีในรายงานแปลงคา่เป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน

       ก  าไรและขาดทนุท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนรวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน

4.11 ประมาณการหน้ีสินและคา่ใชจ่้าย และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน

       กลุ่มกิจการบนัทึกประมาณการหน้ีสินและคา่ใชจ่้ายในงบการเงิน เม่ือกลุ่มกิจการมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือเป็นภาระผกูพนั

ท่ีคอ่นขา้งแน่นอนท่ีมีผลสืบเน่ืองจากเหตุการณ์ในอดีต ซ่ึงอาจท าใหก้ลุ่มกิจการตอ้งช าระหรือชดใชต้ามภาระผกูพนันั้น และจ านวน

ท่ีตอ้งชดใชด้งักล่าวสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล สินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึนจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหาก   เม่ือมีปัจจยั

สนบัสนุนวา่จะไดรั้บคืนแน่นอน

       ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีอาจมีความเส่ียงต่อการปรับปรุงบญัชีในปีถดัไปต่อมลูคา่สินทรัพยย์กไป  ณ วนัท่ีในงบแสดง

ฐานะการเงิน ไดแ้ก่  หน้ีสินผลประโยชนข์องพนกังาน    เป็นมลูคา่ท่ีประมาณการโดยผูเ้ช่ียวชาญตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

และผูบ้ริหารใหก้ารรับรองการประมาณการในเร่ืองน้ีคอ่นขา้ง    มีความไมแ่น่นอนอนัเน่ืองมาจากลกัษณะของโครงการท่ีมีระยะ

เวลายาว   การประมาณการในเร่ืองอ่ืนๆ ไดถู้กเปิดเผยในแต่ละส่วนท่ีเก่ียวขอ้งของหมายเหตุประกอบงบการเงินน้ี

4.12  เคร่ืองมือทางการเงิน

       กลุ่มกิจการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมลูคา่ยติุธรรม และบวกดว้ยตน้ทนุการท ารายการเฉพาะในกรณี

ท่ีเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีไมไ่ดว้ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทนุ    อยา่งไรกต็าม    ส าหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีไมมี่องค์

ประกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญั กลุ่มกิจการจะรับรู้สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวดว้ยราคาของรายการ    ตามท่ีกล่าวไวใ้น

นโยบายการบญัชีเร่ืองการรับรู้รายได้

การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ้นทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย 

กลุ่มกิจการวดัมลูคา่สินทรัพยท์างการเงินดว้ยราคาทนุตดัจ าหน่าย  เม่ือกลุ่มกิจการถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นเพ่ือรับกระแส

เงินสดตามสญัญา และเง่ือนไขตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงินก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดท่ีเป็นการรับช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ีย

จากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบไุวเ้ทา่นั้น 

สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าววดัมลูคา่ในภายหลงัโดยใชวิ้ธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีการประเมินการดอ้ยคา่  ทั้งน้ี  ผลก าไร

และขาดทนุท่ีเกิดข้ึนจากการตดัรายการ การเปล่ียนแปลง หรือการดอ้ยคา่ของสินทรัพยด์งักล่าวจะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทนุ   

หนีสิ้นทางการเงิน

กลุ่มกิจการจดัประเภทรายการและวดัมลูคา่หน้ีสินทางการเงินดว้ยราคาทนุตดัจ าหน่าย หน้ีสินทางการเงินดงักล่าวรับรู้รายการ

เม่ือเร่ิมแรกดว้ยมลูคา่ยติุธรรมและวดัมลูคา่ในภายหลงัดว้ยราคาทนุตดัจ าหน่าย 

(ลงช่ือ)……………………………….......กรรมการตามอ านาจ    (ลงช่ือ) ….…………...….......................……..  กรรมการตามอ านาจ

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)                                    (นายเดวิด   สมญัญาภรณ์)
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4.  นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ)

การหักกลบ

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินแสดงหกักลบกนัในงบแสดงฐานะทางการเงินเม่ือกลุ่มกิจการมีสิทธิตามกฎหมาย

ในการหกักลบจ านวนดงักล่าว และตั้งใจท่ีจะช าระดว้ยเกณฑสุ์ทธิ หรือรับรู้สินทรัพยแ์ละช าระหน้ีสินพร้อมกนั

การตดัรายการเคร่ืองมือทางการเงินออกจากบัญชี

กลุ่มกิจการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชี เม่ือสิทธิตามสญัญาท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดจากสินทรัพยท์างการเงิน

หมดลง หรือเม่ือโอนสินทรัพยท์างการเงินและโอนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดของ

สินทรัพยใ์หกิ้จการอ่ืน กลุ่มกิจการรับรู้ส่วนไดเ้สียในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัจ านวนเงินท่ีอาจตอ้งจ่าย หากกลุ่มกิจการยงั

คงไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินทรัพยท์างการเงินท่ีโอน กลุ่มกิจการจะยงัคงรับรู้สินทรัพยท์างการเงิน

กลุ่มกิจการตดัรายการหน้ีสินทางการเงินกต่็อเม่ือไดมี้การปฏิบติัตามภาระผกูพนัของหน้ีสินนั้นแลว้ มีการยกเลิกภาระผกูพนันั้น 

หรือมีการส้ินสุดลงของภาระผกูพนันั้น 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มกิจการใชวิ้ธีการอยา่งง่ายในการค านวณผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนส าหรับลูกหน้ีการคา้และสินทรัพยท่ี์เกิด

จากสญัญา  ดงันั้น  ทกุวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน    กลุ่มกิจการจึงไมมี่การติดตามการเปล่ียนแปลงของความเส่ียงทางดา้นเครดิต   

แต่จะรับรู้คา่เผ่ือผลขาดทนุจากผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายขุองลูกหน้ีการคา้และสินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา   

โดยอา้งอิงจากขอ้มลูผลขาดทนุดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยขอ้มลูการคาดการณ์ไปในอนาคตเก่ียวกบัลูกหน้ีนั้น  

และสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ 

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจ าหน่ายออกจากบญัชี เม่ือกิจการคาดวา่จะไมไ่ดรั้บคืนกระแสเงินสดตามสญัญาอีกต่อไป 

การตดัจ าหน่ายหนีสู้ญ

การตดัจ าหน่ายหน้ีเป็นสูญกระท าในปีท่ีกลุ่มกิจการพิจารณาวา่จะเรียกเกบ็หน้ีรายนั้นไมไ่ด ้โดยทัว่ไปเม่ือกลุ่มกิจการพิจารณา

วา่คู่สญัญาไมมี่สินทรัพยห์รือแหล่งของรายไดท่ี้จะก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายช าระหน้ี  ทั้งน้ี  สินทรัพยท์างการเงินท่ีถูก

ตดัสูญออกจากบญัชี กลุ่มกิจการยงัคงด าเนินการบงัคบัคดี เพ่ือใหเ้ป็นไปตามขั้นตอนของกลุ่มบริษทัในการเรียกคืนเงินท่ีคา้งช าระ

ลูกหนีก้ารค้า

ลูกหน้ีการคา้แสดงถึงจ านวนเงินท่ีลูกคา้จะตอ้งช าระส าหรับการขายสินคา้และการใหบ้ริการตามปกติของธุรกิจ     

กลุ่มกิจการรับรู้ลูกหน้ีการคา้เม่ือเร่ิมแรกดว้ยจ านวนเงินของส่ิงตอบแทนท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บช าระกลุ่มกิจการใช้

วิธีการอยา่งง่าย (Simplified Approach) ในการวดัมลูคา่ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน     ซ่ึงก าหนดใหพิ้จารณาผลขาดทนุ

ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายหุน้ีและรับรู้ผลขาดทนุตั้งแต่การรับรู้รายการลูกหน้ีการคา้  ซ่ึงประมาณการโดยใชต้ารางการตั้งคา่เผ่ือ

เพ่ือหาอตัราผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน ซ่ึงวิธีดงักล่าวมีการจดักลุ่มลูกหน้ีตามความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีมีลกัษณะร่วมกนั

และตามระยะเวลาท่ีเกินก าหนดช าระ โดยน าขอ้มลูผลขาดทนุท่ีเกิดข้ึนในอดีต ปรับปรุงปัจจยัท่ีมีความเฉพาะเจาะจงกบัลูกหน้ีนั้นๆ 

ตลอดจนการประเมินขอ้มลูสภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบนัและขอ้มลูคาดการณ์สภาวการณ์เศรษฐกิจทัว่ไปในอนาคต ณ วนัท่ี

รายงาน

(ลงช่ือ)……………………………….......กรรมการตามอ านาจ    (ลงช่ือ) ….…………...….......................……..  กรรมการตามอ านาจ

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)                                    (นายเดวิด   สมญัญาภรณ์)
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4.  นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ)

4.13  รายการธุรกิจกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

       บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ   หมายถึง   บคุคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูกควบคุมโดยบริษทัฯ   

ไมว่า่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้มหรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ    นอกจากน้ีบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

ยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบคุคล ซ่ึงมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญักบับริษทัฯ      ผูบ้ริหารส าคญักรรมการหรือพนกังานของ

บริษทัฯ ท่ีมีอ  านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบริษทัฯ

4.14  ภาษีเงินได้

       ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อตดับญัชี

       (1) ภาษีเงินไดปั้จจุบนั

              กลุ่มกิจการบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดวา่จะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีของรัฐ โดยค านวณจากก าไร

       ทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร

       (2) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

              กลุ่มกิจการบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 

       ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น     โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้

       ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน

              กลุ่มกิจการรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทกุรายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้

       รอการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี       รวมทั้งผลขาดทนุทางภาษีท่ียงัไมไ่ดใ้ชใ้นจ านวนเทา่ท่ีมีความเป็นไปได้

       คอ่นขา้งแน่ ท่ีกลุ่มกิจการจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชนจ์ากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทนุ

       ทางภาษีท่ียงัไมไ่ดใ้ชน้ั้น

       กลุ่มกิจการจะทบทวนมลูคา่ตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทกุวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  และจะท าการปรับ

ลดมลูคา่ตามบญัชีดงักล่าว  หากมีความเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะไมมี่ก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินได้

รอการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน ์

       กลุ่มกิจการจะน าบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึก

โดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น

4.15 ก าไร(ขาดทนุ)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน

       ก  าไร(ขาดทนุ)ต่อหุ้น ท่ีแสดงไวใ้นงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จเป็นก าไร(ขาดทนุ)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน ซ่ึงค  านวณโดยการหารยอดก าไร

(ขาดทนุ)ส าหรับปี ดว้ยจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายและเรียกช าระแลว้ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั

4.16 การวดัมลูคา่ยติุธรรม

       นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มลูของกลุ่มกิจการหลายขอ้ก าหนดใหมี้การวดัมลูคา่ยติุธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน

และไมใ่ช่ทางการเงิน

(ลงช่ือ)……………………………….......กรรมการตามอ านาจ    (ลงช่ือ) ….…………...….......................……..  กรรมการตามอ านาจ

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)                                    (นายเดวิด   สมญัญาภรณ์)
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4.  นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ)

       กลุ่มกิจการก าหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกบัการวดัมลูคา่ยติุธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงผูป้ระเมินมลูคา่ ซ่ึงมีความ

รับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมลูคา่ยติุธรรมท่ีมีนยัส าคญั รวมถึงการวดัมลูคา่ยติุธรรมระดบั 3 และรายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุด

ทางดา้นการเงิน

       ผูป้ระเมินมลูคา่มีการทบทวนขอ้มลูท่ีไมส่ามารถสงัเกตได ้     และปรับปรุงการวดัมลูคา่ท่ีมีนยัส าคญัอยา่งสม ่าเสมอหากมีการใช้

ขอ้มลูจากบคุคลท่ีสามเพ่ือวดัมลูคา่ยติุธรรม เช่น ราคาจากนายหนา้ หรือการตั้งราคาผูป้ระเมินไดป้ระเมินหลกัฐานท่ีไดม้าจากบคุคล

ท่ีสามท่ีสนบัสนุนขอ้สรุปเก่ียวกบัการวดัมลูคา่ รวมถึงการจดัระดบัชั้นของมลูคา่ยติุธรรมวา่เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม

       เม่ือวดัมลูคา่ยติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มกิจการไดใ้ชข้อ้มลูท่ีสามารถสงัเกตไดใ้หม้ากท่ีสุดเทา่ท่ีจะท าได ้มลูคา่ยติุธรรม

เหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมลูคา่ยติุธรรมตามขอ้มลูท่ีใชใ้นการประเมินมลูคา่ดงัน้ี

    -   ขอ้มลูระดบั 1 : เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไมต่อ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 

และกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมลูคา่

    -   ขอ้มลูระดบั 2 : เป็นขอ้มลูอ่ืนท่ีสงัเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ราคาท่ีสงัเกตได)้ ส าหรับสินทรัพยน์ั้น

หรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มลูระดบั 1

    -   ขอ้มลูระดบั 3 : เป็นขอ้มลูท่ีไมส่ามารถสงัเกตไดส้ าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น

       หากขอ้มลูท่ีน ามาใชใ้นการวดัมลูคา่ยติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นท่ีแตกต่างกนัของมลูคา่ยติุธรรม

ในภาพรวม   การวดัมลูคา่ยติุธรรมในภาพรวมจะถูกจดัประเภทในระดบัเดียวกนักบัล าดบัชั้นของมลูคา่ยติุธรรมของขอ้มลูท่ีอยูใ่น

ระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมลูคา่ยติุธรรมในภาพรวม

       กลุ่มกิจการรับรู้การโอนระหวา่งล าดบัชั้นของมลูคา่ยติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีการโอนเกิดข้ึน

4.17  การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั

       ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการในเร่ือง

ท่ีมีความไมแ่น่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อ

ขอ้มลูท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้  

       การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั ไดแ้ก่

       ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ของสินทรัพย์ทางการเงิน

       คา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตของลูกหน้ีเกิดจากการปรับมลูคา่ของลูกหน้ีจากความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีอาจเกิดข้ึน  ฝ่ายบริหารได้

ใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทนุท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยใชก้ารวิเคราะห์อายลูุกหน้ี ประสบการณ์การ

เกบ็เงินในอดีตและการเปล่ียนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั อยา่งไรกต็าม การใชป้ระมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีแตกต่าง

กนัอาจมีผลต่อจ านวนคา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิต ดงันั้น การปรับปรุงคา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตอาจมีข้ึนไดใ้นอนาคต

(ลงช่ือ)……………………………….......กรรมการตามอ านาจ    (ลงช่ือ) ….…………...….......................……..  กรรมการตามอ านาจ

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)                                    (นายเดวิด   สมญัญาภรณ์)
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4.  นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ)

       ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา สินทรัพย์สิทธิการใช้

       ในการค านวณคา่เส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์  และคา่ตดัจ าหน่ายของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งท าการ

ประมาณอายกุารใหป้ระโยชนแ์ละมลูคา่คงเหลือใหมห่ากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน

       นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจะตอ้งพิจารณาการดอ้ยคา่ของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละสินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืน

หากมีขอ้บง่ช้ี และบนัทึกขาดทนุจากการดอ้ยคา่หากคาดวา่มลูคา่ท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนต ่ากวา่มลูคา่ตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น

       ขอ้บง่ช้ีดงักล่าวรวมถึงการลดลงอยา่งมีนยัส าคญัของมลูคา่ตลาดหรือมลูคา่ท่ีไดรั้บจากการใชป้ระโยชนใ์นอนาคตของสินทรัพย ์

การเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญัของกลยทุธท์างธุรกิจของกิจการท่ีมีผลกระทบต่อการใชสิ้นทรัพยน์ั้นในอนาคตแนวโนม้ในทางลบ

ของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพเศรษฐกิจท่ีเก่ียวขอ้ง   การสูญเสียส่วนแบง่ตลาดท่ีส าคญัของกิจการ   รวมถึงกฎระเบียบขอ้บงัคบัท่ี

ส าคญัหรือค าตดัสินของศาลท่ีมีผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ เป็นตน้

       การทดสอบการดอ้ยคา่ของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการ

กระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพยห์รือหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสม

ในการค านวณมลูคา่ปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้นๆ  ทั้งน้ี  กระแสเงินสดประมาณการบนพ้ืนฐานของขอ้มลูการด าเนินงานท่ีมีอยู ่ ณ  

ปัจจุบนั ซ่ึงฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัสภาวะตลาดในอนาคต รวมถึงรายไดแ้ละคา่ใชจ่้าย

ในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยห์รือหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดนั้น โดยประมาณการกระแสเงินสดดงักล่าวอาจเปล่ียนแปลง

ไดเ้น่ืองจากภาวการณ์แขง่ขนั        แนวโนม้การเปล่ียนแปลงของรายได ้       โครงสร้างตน้ทนุ การเปล่ียนแปลงของอตัราคิดลดภาวะ

อุตสาหกรรมและภาวะตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง

       สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตดับัญชี

       กลุ่มกิจการรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีซ่ึงค  านวณข้ึนจากผลแตกต่างชัว่คราว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานระหวา่งฐาน

ภาษีของสินทรัพยห์รือหน้ีสินกบัราคาตามบญัชีของสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น เม่ือมีความเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่นอนวา่กลุ่มบริษทั จะมี

ก าไรทางภาษีจากการด าเนินงานในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชนจ์ากสินทรัพยภ์าษีเงินไดน้ั้น          ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้ง

ประมาณการวา่กลุ่มกิจการควรรับรู้จ  านวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจ านวนเทา่ใด โดยพิจารณาถึงก าไรทางภาษีท่ีคาด

วา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

       ประมาณการหนีสิ้นส าหรับผลประโยชน์พนกังาน

       หน้ีสินตามโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังานประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั    ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้

สมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการ เช่น อตัราคิดลด จ านวนเงินเดือนท่ีคาดวา่จะเพ่ิมในอนาคต อตัรามรณะและอตัราการเปล่ียน

แปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้

สัญญาเช่า

อตัราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของสัญญาเช่า

กลุ่มกิจการไมส่ามารถก าหนดอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสญัญาเช่า ดงันั้น ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการก าหนดอตัรา

ดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพ่ิมของบริษทัในการคิดลดหน้ีสินตามสญัญาเช่า       โดยอตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพ่ิมเป็นอตัราดอกเบ้ียท่ี

กลุ่มกิจการจะตอ้งจ่ายในการกูย้มืเงินท่ีจ  าเป็นเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงสินทรัพยท่ี์มีมลูคา่ใกลเ้คียงกบัสินทรัพยสิ์ทธิการใชใ้นสภาพแวดลอ้ม

ทางเศรษฐกิจท่ีคลา้ยคลึง โดยมีระยะเวลาการกูย้มืและหลกัประกนัท่ีคลา้ยคลึง

(ลงช่ือ)……………………………….......กรรมการตามอ านาจ    (ลงช่ือ) ….…………...….......................……..  กรรมการตามอ านาจ

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)                                    (นายเดวิด   สมญัญาภรณ์)
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5.  เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด  

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม)่

เงินสดในมือ 40,696.75 43,065.00 30,696.75 33,065.00

เงินฝากกระแสรายวนั 70,196.50 38,228.14 49,985.00 37,228.14

เงินฝากออมทรัพย์ 61,021,003.97 106,480,091.89 50,712,826.42 68,026,168.92

เงินฝากประจ า 26,406.80 16,434.05 26,406.80 16,434.05

รวม 61,158,304.02 106,577,819.08 50,819,914.97 68,112,896.11

6.  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม)่

ลูกหน้ีการคา้

แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี

ยงัไมถึ่งก าหนดช าระ 56,862,163.22 126,852,595.55 39,857,630.61 120,212,630.65

เกินก าหนดช าระตั้งแต่ 1-90 วนั 28,674,852.03 30,674,950.51 21,751,054.37 23,458,474.29

เกินก าหนดช าระตั้งแต่ 91-180 วนั 216,265.19 124,002.30 216,265.19 124,002.30

เกินก าหนดช าระตั้งแต่ 181-365 วนั 0.00 43,654.88 0.00 43,654.88

เกินก าหนดช าระ 365 วนั 299,973.65 757,074.27 299,973.65 757,074.27

รวม 86,053,254.09 158,452,277.51 62,124,923.82 144,595,836.39

หกั คา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (358,979.94) (740,069.02) (358,979.94) (740,069.02)

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 85,694,274.15 157,712,208.49 61,765,943.88 143,855,767.37

(ลงช่ือ)……………………………….......กรรมการตามอ านาจ    (ลงช่ือ) ….…………...….......................……..  กรรมการตามอ านาจ

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)                                    (นายเดวิด   สมญัญาภรณ์)
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6.  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน (ต่อ)
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม)่

ลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย

เงินประกนั 0.00 847,750.00 0.00 847,750.00

คา่ใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 5,430,102.74 4,706,737.18 5,290,502.97 4,573,180.67

รายไดค้า้งรับ 3,889,287.51 688,712.97 3,889,287.51 688,712.97

อ่ืนๆ 497,981.20 589,157.00 378,031.15 315,823.26

ลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน-สุทธิ 9,817,371.45 6,832,357.15 9,557,821.63 6,425,466.90

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน-สุทธิ 95,511,645.60 164,544,565.64 71,323,765.51 150,281,234.27

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563
(ปรับปรุงใหม)่

คา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนระหวา่งปี ดงัน้ี

ยอดยกมา 740,069.02 584,319.23 740,069.02 584,319.23

ตั้งเพ่ิม 39,634.92 155,749.79 39,634.92 155,749.79

ลดลง (420,724.00) 0.00 (420,724.00) 0.00

ยอดยกไป 358,979.94 740,069.02 358,979.94 740,069.02

7.  สินคา้คงเหลือ

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม)่

วตัถุดิบ 17,024,470.22 16,411,899.03 0.00 0.00

สินคา้ส าเร็จรูป 43,122,639.43 29,602,124.33 39,340,069.25 23,430,015.02

งานระหวา่งท า 3,785,927.75 3,451,088.63 2,699,138.27 1,865,145.45

สินคา้ระหวา่งทาง 4,488,764.51 6,029,900.47 714,119.89 6,029,900.47

หกั คา่เผ่ือจากการลดมลูคา่สินคา้ (3,628,056.86) (3,055,981.64) (3,626,792.48) (3,055,981.64)

สุทธิ 64,793,745.05 52,439,030.82 39,126,534.93 28,269,079.30

(ลงช่ือ)……………………………….......กรรมการตามอ านาจ    (ลงช่ือ) ….…………...….......................……..  กรรมการตามอ านาจ

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)                                    (นายเดวิด   สมญัญาภรณ์)
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7.  สินคา้คงเหลือ (ต่อ)

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม)่

      คา่เผ่ือจากการลดมลูคา่สินคา้มีการเปล่ียนแปลงระหวา่งปี ดงัน้ี

ยอดยกมา 3,055,981.64 3,494,159.64 3,055,981.64 3,494,159.64

ตั้งเพ่ิม 572,075.22 0.00 570,810.84 0.00

ลดลง 0.00 (438,178.00) 0.00 (438,178.00)

ยอดยกไป 3,628,056.86 3,055,981.64 3,626,792.48 3,055,981.64

8.  เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั

       ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มกิจการมีเงินฝากประจ าประเภท  3  เดือน  และ  12  เดือน  รวมจ านวน 3.86 ลา้นบาท

(งบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 3.80 ลา้นบาท) กลุ่มกิจการไดน้ าไปเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน  

ตามหมายเหตุ 15  และวงเงินสินเช่ือ ตามหมายเหตุ 27 และในการใชบ้ตัรเติมน ้ามนัของบริษทัยอ่ย 

9.  เงินลงทนุในบริษทัร่วม

9.1  เงินลงทนุในบริษทัร่วมมีรายละเอียดดงัน้ี

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม

สดัส่วน มลูคา่ตามวิธีส่วนไดเ้สีย ราคาทนุ

ช่ือบริษทั เงินลงทนุ 2564 2563 2564 2563

บริษทั ยทิูลิต้ี บิสิเนส อลัลายแอนซ ์จ ากดั 40% 184,235,766.11 167,150,181.54 208,187,920.00 138,188,000.00

รวม 184,235,766.11 167,150,181.54 208,187,920.00 138,188,000.00

หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทนุช าระแลว้ สดัส่วน ราคาทนุ เงินปันผล

ช่ือบริษทั (ลา้นบาท) เงินลงทนุ 2564 2563 2564 2563

บริษทั ยทิูลิต้ี บิสิเนส 

อลัลายแอนซ ์จ ากดั 215.00 40% 208,187,920.00 138,188,000.00 73,599,908.00 1,999,997.50

รวม 208,187,920.00 138,188,000.00 73,599,908.00 1,999,997.50

(ลงช่ือ)……………………………….......กรรมการตามอ านาจ    (ลงช่ือ) ….…………...….......................……..  กรรมการตามอ านาจ

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)                                    (นายเดวิด   สมญัญาภรณ์)

 - 16 -



9.  เงินลงทนุในบริษทัร่วม (ต่อ)

9.2  ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมมีการเปล่ียนแปลงระหวา่งปีดงัน้ี
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
2564 2563

ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 20,940,219.89 17,373,026.31

บวก เพ่ิมทนุตามสดัส่วนเดิม 69,999,920.00 0.00

หกั เงินปันผลรับ (73,599,908.00) (1,999,997.50)

       ก  าไรจากการขายสินคา้คงเหลือ (254,647.32) 0.00

รวม 17,085,584.57 15,373,028.81

       ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6/2564 เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2564 ไดมี้มติใหล้งทนุในบริษทั ยทิูลิต้ี  บิสิเนส

อลัลายแอนซ ์จ ากดั เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการรักษาสดัส่วนการถือหุ้น และผลตอบแทนในบริษทัร่วม 

       ในงบการเงินรวม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ ไดบ้นัทึกเงินลงทนุในบริษทัร่วม จ านวน 184.24 ลา้นบาท และ  

จ  านวน  167.15  ลา้นบาท   ตามล าดบั    (คิดเป็นร้อยละ 37.74  และ  28.79  ตามล าดบั)  ของสินทรัพยร์วม   และมีส่วนแบง่ก าไรจาก

เงินลงทนุในบริษทัร่วม   ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม  2564  และ  2563   จ านวน 20.94 ลา้นบาท  และจ านวน  17.37 ลา้นบาท

ตามล าดบั  (คิดเป็นร้อยละ 51.89  และ  24.10 ตามล าดบั)  ของก าไรส าหรับปี  โดยถือตามขอ้มลูทางการเงินของบริษทัร่วมส าหรับปี

ดงักล่าว ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีอ่ืน

10.  เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

สดัส่วน ทนุช าระแลว้ เงินลงทนุวิธีราคาทนุ

ช่ือบริษทั เงินลงทนุ 2564 2563 2564 2563

10.1 บริษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จ ากดั 92.28 8,000,000.00 0.00 264,101,257.54 0.00

10.2 บริษทั โอเคเอส กรุ๊ป โฮลด้ิง จ  ากดั 99.99 1,000,000.00 0.00 999,970.00 0.00

          รวม 9,000,000.00 0.00 265,101,227.54 0.00

       10.1  เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2564  บริษทัฯ ไดซ้ื้อเงินลงทนุในบริษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จ ากดั โดยซ้ือจากบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั และ

กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในประเทศไทย   ประกอบกิจการเก่ียวกบัประกอบธุรกิจผลิต  และรับซ่อม

ทอ่และถงัอุตสาหกรรมทกุชนิด การลงทนุดงักล่าวไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2564

       10.2  เม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2564  บริษทัฯ  ไดจ่้ายช าระคา่หุ้นใหก้บับริษทั โอเคเอส กรุ๊ป โฮลด้ิง จ  ากดั  (ยงัไมไ่ดด้  าเนินการ)  ซ่ึงเป็น

บริษทัจดทะเบียนในประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2564  ประกอบกิจการเพ่ือการลงทนุโดยถือหุ้นในบริษทัอ่ืนเป็นหลกั   การลงทนุ

ดงักล่าวไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2564

       10.3 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯ ไดบ้นัทึกเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย จ  านวน 265.10 ลา้นบาท คิดเป็น

ร้อยละ 38.29 ของสินทรัพยร์วม 

       10.4 ขอ้มลูทางการเงินของบริษทัยอ่ยส าหรับปีดงักล่าว ไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีเดียวกนั

(ลงช่ือ)……………………………….......กรรมการตามอ านาจ    (ลงช่ือ) ….…………...….......................……..  กรรมการตามอ านาจ

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)                                    (นายเดวิด   สมญัญาภรณ์)
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11.  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี

หน่วย : บาท

ท่ีดิน อาคาและส่วนปรับปรุง เคร่ืองใชส้ านกังาน เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ยานพาหนะ ทรัพยสิ์นอ่ืนๆ เคร่ืองจกัรระหว่างติดตั้ง รวม

  ราคาทนุ

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 11,241,572.18 19,815,973.85 11,134,731.14 16,549,339.39 17,806,834.69 1,002,893.58 1,125,406.34 78,676,751.17

รายการท่ีเพ่ิม 0.00 43,056.00 430,237.51 503,923.76 249,000.00 0.00 0.00 1,226,217.27

รายการท่ีจ  าหน่าย 0.00 0.00 0.00 0.00 (3,719,000.00) 0.00 0.00 (3,719,000.00)

รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการรายงาน

ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 0.00 0.00 0.00 0.00 (2,374,000.00) 0.00 0.00 (2,374,000.00)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และวนัท่ี 1 มกราคม 2564 11,241,572.18 19,859,029.85 11,564,968.65 17,053,263.15 11,962,834.69 1,002,893.58 1,125,406.34 73,809,968.44

รายการท่ีเพ่ิม 0.00 0.00 450,760.08 357,760.94 0.00 56,258.00 0.00 864,779.02

รายการท่ีจ  าหน่าย 0.00 0.00 0.00 0.00 (454,205.61) 0.00 0.00 (454,205.61)

รายการรับโอน(โอนออก) 0.00 0.00 (722,750.00) 525,406.34 0.00 0.00 (1,125,406.34) (1,322,750.00)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 11,241,572.18 19,859,029.85 11,292,978.73 17,936,430.43 11,508,629.08 1,059,151.58 0.00 72,897,791.85

  หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 0.00 9,745,266.71 6,600,793.93 10,431,526.26 13,134,229.94 233,199.00 298,440.50 40,443,456.34

รายการท่ีเพ่ิม 0.00 899,078.36 1,360,392.61 1,456,064.24 1,066,968.16 0.00 153,937.12 4,936,440.49

รายการท่ีจ  าหน่าย 0.00 0.00 0.00 0.00 (3,718,999.00) 0.00 0.00 (3,718,999.00)

รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการรายงาน

ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 0.00 0.00 0.00 0.00 (178,980.83) 0.00 0.00 (178,980.83)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และวนัท่ี 1 มกราคม 2564 0.00 10,644,345.07 7,961,186.54 11,887,590.50 10,303,218.27 233,199.00 452,377.62 41,481,917.00

รายการท่ีเพ่ิม 0.00 676,073.07 1,009,799.71 1,408,359.85 540,059.51 157,451.26 0.00 3,791,743.40

รายการท่ีจ  าหน่าย 0.00 0.00 0.00 0.00 (454,204.61) 0.00 0.00 (454,204.61)

รายการรับโอน(โอนออก) 0.00 0.00 (495,044.48) 0.00 0.00 0.00 0.00 (495,044.48)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 0.00 11,320,418.14 8,475,941.77 13,295,950.35 10,389,073.17 390,650.26 452,377.62 44,324,411.31

  มลูค่าสุทธิทางบญัชี

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 11,241,572.18 9,214,684.78 3,603,782.11 5,165,672.65 1,659,616.42 769,694.58 673,028.72 32,328,051.44

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 11,241,572.18 8,538,611.71 2,817,036.96 4,640,480.08 1,119,555.91 668,501.32 (452,377.62) 28,573,380.54

  ค่าเส่ือมราคาประจ าปี

2563 4,936,440.49

2564 3,791,743.40

(ลงช่ือ)……………………………….......กรรมการตามอ านาจ               (ลงช่ือ) ….…………...………………..  กรรมการตามอ านาจ

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)  (นายเดวิด   สมญัญาภรณ์)
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งบการเงินรวม



11.  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

หน่วย : บาท

เคร่ืองใชส้ านกังาน เคร่ืองมือและอุปกรณ์ ยานพาหนะ ทรัพยสิ์นอ่ืนๆ เคร่ืองจกัรระหว่างติดตั้ง รวม

  ราคาทนุ

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 8,535,430.33 5,261,060.01 13,178,575.70 1,002,893.58 1,125,406.34 29,103,365.96

รายการท่ีเพ่ิม 308,024.33 102,214.02 0.00 0.00 0.00 410,238.35

รายการท่ีจ  าหน่าย 0.00 0.00 (3,719,000.00) 0.00 0.00 (3,719,000.00)

โอนเขา้(ออก)สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 0.00 0.00 (2,374,000.00) 0.00 0.00 (2,374,000.00)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และวนัท่ี 1 มกราคม 2564 8,843,454.66 5,363,274.03 7,085,575.70 1,002,893.58 1,125,406.34 23,420,604.31

รายการท่ีเพ่ิม 435,789.26 0.00 0.00 56,258.00 0.00 492,047.26

รายการท่ีจ  าหน่าย 0.00 0.00 (454,205.61) 0.00 0.00 (454,205.61)

รายการรับโอน(โอนออก) (722,750.00) 525,406.34 0.00 0.00 (1,125,406.34) (1,322,750.00)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 8,556,493.92 5,888,680.37 6,631,370.09 1,059,151.58 0.00 22,135,695.96

  หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 4,211,251.90 2,301,573.99 9,805,257.32 531,639.50 0.00 16,849,722.71

รายการท่ีเพ่ิม 1,260,653.92 636,705.25 756,404.61 153,937.12 0.00 2,807,700.90

รายการท่ีจ  าหน่าย 0.00 0.00 (3,718,999.00) 0.00 0.00 (3,718,999.00)

โอนเขา้(ออก)สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 0.00 0.00 (178,980.83) 0.00 0.00 (178,980.83)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และวนัท่ี 1 มกราคม 2564 5,471,905.82 2,938,279.24 6,663,682.10 685,576.62 0.00 15,759,443.78

รายการท่ีเพ่ิม 913,634.13 703,968.38 353,506.38 157,451.26 0.00 2,128,560.15

รายการท่ีจ  าหน่าย 0.00 0.00 (454,204.61) 0.00 0.00 (454,204.61)

รายการรับโอน(โอนออก) (495,044.48) 0.00 0.00 0.00 0.00 (495,044.48)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 5,890,495.47 3,642,247.62 6,562,983.87 843,027.88 0.00 16,938,754.84

  มลูค่าสุทธิทางบญัชี

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 3,371,548.84 2,424,994.79 421,893.60 317,316.96 1,125,406.34 7,661,160.53

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 2,665,998.45 2,246,432.75 68,386.22 216,123.70 0.00 5,196,941.12

  ค่าเส่ือมราคาประจ าปี

2563 2,807,700.90

2564 2,128,560.15

(ลงช่ือ)……………………………….......กรรมการตามอ านาจ               (ลงช่ือ) ….…………...………………..  กรรมการตามอ านาจ

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)  (นายเดวิด   สมญัญาภรณ์)
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งบการเงินเฉพาะกิจการ



11.  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

       ท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ์  ซ่ึงไดห้กัคา่เส่ือมราคาสะสมเตม็จ านวนแลว้แต่ยงัใชง้านอยูข่องกลุ่มกิจการ   ราคาทนุของสินทรัพยด์งักล่าว ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีจ  านวน 22.22 ลา้นบาท  และจ านวน 22.91 ลา้นบาท  ตามล าดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 9.04 ลา้นบาท)

       ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563  บริษทัยอ่ยไดน้ าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีราคาตามบญัชีสุทธิ  จ  านวน  16.00  ลา้นบาท  และจ านวน 

16.45 ลา้นบาท ตามล าดบั จดจ านองเพ่ือเป็นหลกัประกนัวงเงินเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ตามหมายเหตุ 15 และวงเงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืนๆ  

ตามหมายเหตุ  27

12.  สญัญาเช่า

       กลุ่มกิจการเขา้ท าสญัญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดิน เพ่ือสร้างอาคารโชวรู์มและส านกังานใชใ้นการด าเนินงาน และยานพาหนะ

       12.1 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

                รายการเคล่ือนไหวของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 แสดงไดด้งัน้ี

หน่วย : บาท

สิทธิการเช่าท่ีดิน อาคารและ ยานพาหนะ รวม

ส่วนปรับปรุง

  สินทรัพย ์- ราคาทนุ

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการน า

     มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมม่าปฏิบติั 7,204,540.19 54,331,887.65 2,374,000.00 63,910,427.84

เพ่ิมข้ึน 0.00 47,500.00 6,366,607.47 6,414,107.47

จ าหน่าย 0.00 0.00 (1,026,000.00) (1,026,000.00)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และวนัท่ี 1 มกราคม 2564 7,204,540.19 54,379,387.65 7,714,607.47 69,298,535.31

เพ่ิมข้ึน 0.00 0.00 475,700.93 475,700.93

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 7,204,540.19 54,379,387.65 8,190,308.40 69,774,236.24

คา่เส่ือมราคาสะสม

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการน า

     มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมม่าปฏิบติั 0.00 15,560,311.78 178,980.82 15,739,292.60

เพ่ิมข้ึน 423,796.48 3,234,789.89 897,856.44 4,556,442.81

จ าหน่าย 0.00 0.00 (58,585.78) (58,585.78)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และวนัท่ี 1 มกราคม 2564 423,796.48 18,795,101.67 1,018,251.48 20,237,149.63

เพ่ิมข้ึน 423,796.48 3,205,546.21 928,084.28 4,557,426.97

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 847,592.96 22,000,647.88 1,946,335.76 24,794,576.60

มลูคา่สุทธิทางบญัชี

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 6,780,743.71 35,584,285.98 6,696,355.99 49,061,385.68

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 6,356,947.23 32,378,739.77 6,243,972.64 44,979,659.64

(ลงช่ือ)……………………………….......กรรมการตามอ านาจ               (ลงช่ือ) ….…………...………………..  กรรมการตามอ านาจ

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)             (นายเดวิด   สมญัญาภรณ์)
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งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ



12.  สัญญาเช่า (ต่อ)

12.2 หน้ีสินตามสัญญาเช่า

รายการเคล่ือนไหวของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 แสดงไดด้งัน้ี
หน่วย : บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563
จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 15,551,862.18 17,185,112.02

หัก ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (4,517,941.70) (5,123,173.08)

หัก ภาษีซ้ือตั้งพกั (37,301.76) (21,715.92)

รวม 10,996,618.72 12,040,223.02

หัก หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (1,570,824.30) (1,378,872.08)
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 9,425,794.42 10,661,350.94

ค่าใชจ่้ายส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 เก่ียวกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในรายการต่อไปน้ี ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน

หน่วย : บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 4,557,426.97 4,556,442.81
ดอกเบ้ียจ่ายหน้ีสินตามสัญญาเช่า 606,536.28 693,108.90

รวม 5,163,963.25 5,249,551.71

       บริษทัฯ ท าสัญญาเช่าท่ีดิน โดยสร้างอาคารเพ่ือใชเ้ป็นโชวรู์มและส านกังาน มีระยะเวลา 20 ปี  ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2578   

ส่วนสัญญาเช่ายานพาหนะส้ินสุดปี 2566 และ 2567

หน่วย : บาท

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 2,135,259.94 4,847,054.24 8,569,548.00 15,551,862.18

ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่ารอการตดับญัชี (546,228.16) (1,736,625.50) (2,235,088.04) (4,517,941.70)

ภาษีซ้ือตั้งพกั (12,726.52) (24,575.24) 0.00 (37,301.76)

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 1,576,305.26 3,085,853.50 6,334,459.96 10,996,618.72

(ลงช่ือ)……………………………….......กรรมการตามอ านาจ    (ลงช่ือ) ….…………...….......................……..  กรรมการตามอ านาจ

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)                    (นายเดวิด   สมญัญาภรณ์)
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งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2564



13.  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม

คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์
  ราคาทุน

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 755,110.00
รายการท่ีเพ่ิม 0.00
รายการท่ีจ  าหน่าย 0.00
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และวนัท่ี 1 มกราคม 2564 755,110.00
รายการท่ีเพ่ิม 163,095.00
รายการท่ีรับโอน 1,322,750.00
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 2,240,955.00

หัก  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 705,985.29
รายการท่ีเพ่ิม 17,050.00
รายการท่ีจ  าหน่าย 0.00
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และวนัท่ี 1 มกราคม 2564 723,035.29
รายการท่ีเพ่ิม 359,584.58
รายการท่ีรับโอน 495,044.48
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 1,577,664.35
มูลค่าสุทธิตามบญัชี 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 32,074.71
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 663,290.65

ค่าตดัจ าหน่าย  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 จ านวน 0.36 ลา้นบาท และจ านวน 0.02 ลา้นบาท ตามล าดบั
หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์

  ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 0.00
รายการท่ีเพ่ิม 102,075.00
รายการท่ีรับโอน 1,322,750.00
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 1,424,825.00

หัก  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 0.00
รายการท่ีเพ่ิม 328,800.03
รายการท่ีรับโอน 495,044.48
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 823,844.51
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 600,980.49

ค่าตดัจ าหน่าย  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 จ านวน 0.33 ลา้นบาท 

(ลงช่ือ)……………………………….......กรรมการตามอ านาจ    (ลงช่ือ) ….…………...….......................……..  กรรมการตามอ านาจ

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)                    (นายเดวิด   สมญัญาภรณ์)
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14.  สินทรัพย/์หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

       การเพ่ิมข้ึนและลดลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีดงัน้ี

(หน่วย : บาท)

ณ วนัท่ี บนัทึกเป็น(ค่าใชจ่้าย)รายได้ ณ วนัท่ี

1 มกราคม 2564 ในก าไรหรือ ในก าไรขาดทุน 31 ธนัวาคม 2564

(ปรับปรุงใหม่) ขาดทุน เบด็เสร็จอ่ืน

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

          ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน

               ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 3,521,396.34 316,461.76 (311,632.69) 3,526,225.41

          สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 793,920.70 (43,408.56) 0.00 750,512.14

         ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียน

               ส าหรับประมาณการเจา้หน้ี 9,489.12 3,248.06 0.00 12,737.18

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

          ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 0.00 (89,102.01) 0.00 (89,102.01)

รวม 4,324,806.16 187,199.25 (311,632.69) 4,200,372.72

(หน่วย : บาท)

ณ วนัท่ี บนัทึกเป็น(ค่าใชจ่้าย)รายได้ ณ วนัท่ี

1 มกราคม 2564 ในก าไรหรือ ในก าไรขาดทุน 31 ธนัวาคม 2564

ขาดทุน เบด็เสร็จอ่ืน

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

          ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน

               ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 2,491,822.53 265,567.64 (311,632.69) 2,445,757.48

          สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 793,920.70 (43,408.56) 0.00 750,512.14

รวม 3,285,743.23 222,159.08 (311,632.69) 3,196,269.62

(ลงช่ือ)……………………………….......กรรมการตามอ านาจ    (ลงช่ือ) ….…………...….......................……..  กรรมการตามอ านาจ

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)                        (นายเดวิด   สมญัญาภรณ์)
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งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ



15.  เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน

       ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มกิจการมีวงเงินขายตัว๋สญัญาใชเ้งิน และวงเงิน LC, TR จากสถาบนัการเงิน รวม 2 แห่ง รวมจ านวน 70.00 

ลา้นบาท   บริษทัฯ ค  ้าประกนัโดยเงินฝากประจ า   ตามหมายเหตุ 8    และบริษทัยอ่ยค ้าประกนัโดยท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง   ตามหมายเหตุ 11  

และค ้าประกนัโดยบริษทัฯ และสิทธิเรียกร้องท่ีจะไดรั้บช าระหน้ีของบริษทัยอ่ย ซ่ึงไดจ้ดทะเบียนสญัญา หลกัประกนั

ทางธุรกิจเป็นประกนัส าหรับวงเงินสินเช่ือ (งบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 40.00 ลา้นบาท ค  ้าประกนัโดยเงินฝากประจ า ตามหมายเหตุ 8)

       ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มกิจการมีวงเงินขายตัว๋สญัญาใชเ้งิน  และวงเงินLC, TR  จากสถาบนัการเงิน  รวม  2  แห่ง  รวมจ านวน 55 

ลา้นบาท (บริษทัยอ่ยใชร่้วมกบัวงเงินออกหนงัสือค ้าประกนั) บริษทัฯ ค  ้าประกนัโดยเงินฝากประจ า ตามหมายเหตุ 8  บริษทัยอ่ยค ้าประกนั

โดยท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง ตามหมายเหตุ 11(งบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 40.00 ลา้นบาท ค  ้าประกนัโดยเงินฝากประจ า ตามหมายเหตุ 8)

16.  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)

เจา้หน้ีการคา้

       เจา้หน้ีการคา้ 57,748,277.97 56,460,344.38 54,152,339.99 54,081,751.11

       เช็คจ่ายล่วงหนา้ 0.00 243,837.10 0.00 52,997.10

รวมเจา้หน้ีการคา้ 57,748,277.97 56,704,181.48 54,152,339.99 54,134,748.21

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย

       ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 19,109,044.07 27,568,449.70 14,101,395.62 20,668,749.08

       ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 3,166,185.17 8,902,113.88 1,098,477.05 4,512,842.87

       เงินรับล่วงหนา้ 1,884,763.03 6,226,207.96 1,704,093.97 5,165,601.15

       อ่ืนๆ 2,620,177.21 2,993,703.49 1,365,416.67 2,993,703.49

รวมเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 26,780,169.48 45,690,475.03 18,269,383.31 33,340,896.59

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 84,528,447.45 102,394,656.51 72,421,723.30 87,475,644.80

17. เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั

       ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  บริษทัยอ่ยมีเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัหน่ึงราย จ  านวน 35.00 ลา้นบาท  อตัราดอกเบ้ียร้อยละ

MLR-1 ต่อปี โดยอา้งอิงจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง ซ่ึงไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั ครบก าหนดช าระวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2565 

(ลงช่ือ)……………………………….......กรรมการตามอ านาจ    (ลงช่ือ) ….…………...….......................……..  กรรมการตามอ านาจ

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)                    (นายเดวิด   สมญัญาภรณ์)
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18.  ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน
       กลุ่มกิจการจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลงัออกจากงานและบ าเหน็จ ตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
ในการให้ผลประโยชน์เม่ือเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน
       18.1 การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์พนกังาน  ณ  วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัตน้งวด 17,815,238.67 14,464,610.44 12,667,369.65 9,762,248.00
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 2,252,330.09 2,928,019.85 1,860,897.84 2,676,566.46
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 243,193.30 421,476.93 167,494.95 227,423.74
ก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการ
   ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (1,558,163.46) 209,388.45 (1,558,163.46) 209,388.45
จ่ายผลประโยชน์พนกังานลาออก (1,121,471.60) (208,257.00) (908,811.60) (208,257.00)
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัส้ินงวด 17,631,127.00 17,815,238.67 12,228,787.38 12,667,369.65

       18.2 ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

2564 และ 2563  ดงัน้ี

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)

18.2.1 รับรู้ในก าไรขาดทุน

           ตน้ทุนขาย 204,675.84 197,259.47 0.00 0.00

           ค่าใชจ่้ายในการขาย 1,030,539.64 344,856.05 895,237.68 214,140.03

           ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,260,307.91 2,807,381.26 1,133,155.11 2,689,850.17

รวม 2,495,523.39 3,349,496.78 2,028,392.79 2,903,990.20

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

18.2.2 รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

           (ก าไร)ขาดทุนจากการประมาณการ

                ประกนัภยัตามหลกัคณิตศาสตร์ (1,558,163.46) 209,388.45 (1,558,163.46) 209,388.45

(ลงช่ือ)……………………………….......กรรมการตามอ านาจ    (ลงช่ือ) ….…………...….......................……..  กรรมการตามอ านาจ

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)                    (นายเดวิด   สมญัญาภรณ์)
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18.  ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับประโยชน์พนกังาน (ต่อ)

       18.3  (ก าไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564 2563 2564 2563

รวมอยูใ่นก าไรสะสมตน้งวด 1,683,166.45 1,473,778.00 1,683,166.45 1,473,778.00
รับรู้ระหวา่งงวด (1,558,163.46) 209,388.45 (1,558,163.46) 209,388.45
ยอดคงเหลือส้ินงวด 125,002.99 1,683,166.45 125,002.99 1,683,166.45

       18.4  (ก าไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 เกิดข้ึนจากขอ้สมมติฐานหลกั มีดงัน้ี
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564 2563 2564 2563

การเปล่ียนแปลงสมมติฐานดา้นประชากรศาสตร์ 1,772,974.36 2,126,354.97 1,772,974.36 2,126,354.97
การเปล่ียนแปลงสมมติฐานดา้นการเงิน (124,900.92) (78,483.65) (124,900.92) (78,483.65)
การปรับปรุงค่าประสบการณ์ (3,206,236.90) (1,838,482.87) (3,206,236.90) (1,838,482.87)
รวม (1,558,163.46) 209,388.45 (1,558,163.46) 209,388.45

       18.5 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานของกลุ่มกิจการประมาณ 

14 ปี และ 16 ปี

สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)
อตัราคิดลด(ร้อยละ) 1.49, 1.50, 1.60 2.26 1.50, 1.60 2.26

อตัราการข้ึนเงินเดือน(ร้อยละ) 6.00 7.00 6.00 7.00

อตัราการหมุนเวียนพนกังาน 1.91% ถึง 22.92% 0% ถึง 21% 1.91% ถึง 22.92% 0% ถึง 21%

อตัรามรณะ 105% ของ TMO 17 100% ของ TMO 2017 105% ของ TMO 17 100% ของ TMO 2017

       ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและจากอตัราตารางมรณะไทยปี 2560 ("TMO 2017")
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18.  ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับประโยชน์พนกังาน (ต่อ)

       การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

       การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุ

สมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติฐานอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีก  าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี  

(หน่วย : บาท)

เพ่ิมข้ึน ลดลง

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (1,523,795.75) 1,781,005.83

การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 2,648,705.02 (413,542.14)

อตัราหมุนเวียนของพนกังาน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 20) (255,356.72) 2,565,623.31

19.  ส ารองตามกฎหมาย

       เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 กลุ่มกิจการตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไว้

เป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  5    ของก าไรสุทธิประจ าปีหกัดว้ยขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี)  จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่

ร้อยละ 10  ของทุนจดทะเบียน ทุนส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได้

20.  ภาษีเงินได้

       กลุ่มกิจการค านวณภาษีเงินไดใ้นอตัราร้อยละ  20  จากก าไร(ขาดทุน)ก่อนหกัภาษีเงินไดส้ าหรับงวดบวกกลบัดว้ยส ารองค่าใชจ่้ายและ

รายการอ่ืนๆ ท่ีไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการค านวณภาษีเงินได ้(ถา้มี)

       20.1  รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได ้ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั

  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (6,347,741.34) (14,550,918.57) (2,154,027.78) (6,464,902.84)

  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
  ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 187,199.25 1,259,685.38 222,159.08 1,176,621.58

  รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุน (6,160,542.09) (13,291,233.19) (1,931,868.70) (5,288,281.26)
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20.  ภาษีเงินได ้(ต่อ)

20.2 กระทบยอดเพ่ือหาอตัราภาษีท่ีแทจ้ริง

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)

ก าไร(ขาดทุน)ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 46,168,895.57 85,374,744.38 82,253,275.61 30,491,573.14

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 20% 20%

ก าไร(ขาดทุน)ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

คูณอตัราภาษี (9,233,779.11) (17,074,948.88) (16,450,655.12) (6,098,314.63)

ผลกระทบทางภาษี ส าหรับ :

ขาดทุนสะสม (5,588.23) 0.00 0.00 0.00

รายจ่ายท่ีไม่สามารถน ามาหกัภาษีได้ (426,328.16) (1,156,636.20) (506,714.03) (893,623.31)

รายจ่ายท่ีสามารถหกัเพ่ิม 301,644.69 206,061.25 83,359.77 127,035.60

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 187,199.25 1,259,685.38 222,159.08 1,176,621.58

รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ทางภาษี - รายไดเ้งินปันผล 0.00 0.00 14,719,981.60 399,999.50

ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการขายสินคา้ให้บริษทัร่วม (50,929.46) 0.00 0.00 0.00

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 3,067,238.94 3,474,605.26 0.00 0.00

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินไดท่ี้อยูใ่น

   งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ (6,160,542.09) (13,291,233.19) (1,931,868.70) (5,288,281.26)

อตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริง 13% 16% 2% 17%

21. ทุนจดทะเบียน

       เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น  คร้ังท่ี 1/2564 อนุมติัให้มีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั จ  านวน 192.00 ลา้นบาท 

(หุ้นสามญั จ  านวน 384 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม 120.00 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียน 312.00 ลา้นบาท 

เพ่ือรองรับการซ้ือเงินลงทุนในบริษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จ ากดั  จ  านวน  180.00 ลา้นบาท  (หุ้นสามญั  360 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 

0.50 บาท) โดยมีการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสดัส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นแต่ละราย      โดยเสนอขายใน

ราคาหุ้นละ 0.50 บาท และรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น จ  านวน 12.00 ลา้นบาท (หุ้นสามญั จ  านวน 24 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท)

       บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแลว้ดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2564
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22.  เงินปันผลจ่าย

ในปี 2564

       22.1  ตามรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2564 มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงาน

ของบริษทั ส าหรับระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จ านวน  240  ลา้นหุ้น  ในอตัราหุ้นละ  0.0555  บาท   เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 

จ  านวน 13.33 ลา้นบาท โดยเงินปันผลดงักล่าวจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอตัรา  10  หุ้นเดิมต่อ  1  หุ้นปันผล    คิดเป็นจ านวนเงิน  12.00  ลา้นบาท  

(หุ้นสามญั จ  านวน 23,997,989 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) และจ่ายปันผลในรูปของเงินสด เพ่ือให้ครอบคลุมการช าระภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายของ

หุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ 0.0055 บาท  ต่อหุ้น  คิดเป็นจ านวนเงิน  1.33 ลา้นบาท   ซ่ึงไดมี้การจ่ายปันผลในวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2564

       22.2  ตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ย  คร้ังท่ี 2/2564  และคร้ังท่ี 3/2564  เม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2564  และวนัท่ี 

22 กุมภาพนัธ์ 2564 ตามล าดบั มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผล  จ  านวน 80,000 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 481.50 บาท และหุ้นละ 458.23 บาท ตามล าดบั  

จากก าไรสะสม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เป็นเงินจ านวน 38.50 ลา้นบาท และจ านวน 36.66 ลา้นบาท ตามล าดบั รวมเป็นเงินจ านวน 75.16 

ลา้นบาท ซ่ึงไดมี้การจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2564 และวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2564 ตามล าดบั 

ในปี 2563

       22.3  ตามรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  คร้ัง 1/2563 เม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน 2563 มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผล จ านวน 240 ลา้นหุ้น 

ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท จากผลการด าเนินงานของปี 2562 เป็นเงินจ านวน 12.00 ลา้นบาท ซ่ึงไดมี้การจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 22 เมษายน 2563

       22.4  ตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ย คร้ังท่ี 1/2563 และคร้ังท่ี 3/2563 เม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 27 ตุลาคม 

2563 ตามล าดบั มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผล  จ  านวน 80,000 หุ้น ในอตัราหุ้นละ125.00 บาท และหุ้นละ 250.00 บาท ตามล าดบั จากก าไรสะสม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เป็นเงินจ านวน 10.00 ลา้นบาท และจ านวน 20.00 ลา้นบาท  ตามล าดบั  รวมเป็นเงินจ านวน 30.00 ลา้นบาท ซ่ึงได้

มีการจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 9 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 28 ตุลาคม 2563 ตามล าดบั 

23. การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั

       บริษทัฯ ไดซ้ื้อหุ้นสามญัของบริษทั  เคสเซล (ประเทศไทย)  จ ากดั    โดยจ่ายซ้ือเม่ือวนัท่ี  2  กรกฎาคม  2564   การรวมธุรกิจดงักล่าวถูก

พิจารณาเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั    ดงันั้น   ผลตอบแทนระหวา่งส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายซ้ือและสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บ จ านวน 

249.11 ลา้นบาท จึงถูกแสดงอยูภ่ายใตอ้งคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นในงบการเงินรวม

นอกจากน้ี   กลุ่มกิจการแสดงผลประกอบการของ บริษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จ ากดั   ในช่วงเวลาท่ีกลุ่มกิจการมิไดเ้ป็นผูถื้อหุ้นในบริษทั 

เคสเซล (ประเทศไทย) จ ากดั ตามแนวปฏิบติัทางการบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัท่ีออกโดยสภาวิชาชีพ
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23. การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (ต่อ)

       ขอ้มูลต่อไปน้ีเป็นสรุปส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายซ้ือ บริษทั  เคสเซล (ประเทศไทย)  จ ากดั   และจ านวนของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไดรั้บมา

ซ่ึงรับรู้ ณ วนัท่ีรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั

(หน่วย : บาท)

ณ วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2564

ส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายซ้ือทั้งหมด 259,999,668.54

มูลค่าท่ีรับรู้ ณ วนัท่ีรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัส าหรับสินทรัพยท่ี์และหน้ีสินไดรั้บ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 16,517,161.13

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 5,020,787.80

สินคา้คงเหลือ 30,221,949.14

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั 61,452.57

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 24,038,312.65

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,082,337.78

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 142,800.00

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (50,000,000.00)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (9,900,875.26)

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน (5,378,738.64)

สินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บ 11,805,187.17

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (911,065.32)

ส่วนเกินจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 249,105,546.69

รวม 259,999,668.54

มูลค่าตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัจ านวน 4.10 ลา้นบาท ไดรั้บรู้เป็นค่าใชจ่้ายในการบริหารใน

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

24. ก าไรต่อหุ้น

ก าไร(ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน

ก าไร(ขาดทุน) ต่อหุ้นท่ีแสดงไวใ้นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเป็นก าไร(ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน ซ่ึงค  านวณโดยการหารยอดก าไร

(ขาดทุน) ส าหรับงวดดว้ยจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายและเรียกช าระแลว้ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั

(ลงช่ือ)……………………………….......กรรมการตามอ านาจ    (ลงช่ือ) ….…………...….......................……..  กรรมการตามอ านาจ

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)                    (นายเดวิด   สมญัญาภรณ์)
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25.  รายการธุรกิจกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

25.1 ในระหวา่งปี  กลุ่มกิจการมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไข

         ทางการคา้  และตามเกณฑท่ี์ตกลงร่วมกนัระหวา่งบริษทัฯ  บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น  ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ

         ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯ กบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสรุปไดด้งัน้ี

รายช่ือบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ลกัษณะ ลกัษณะธุรกิจ/รายการ นโยบาย

ความสมัพนัธ์ ก  าหนดราคา

บริษทัยอ่ย

     บริษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จ ากดั ผูถื้อหุ้นและกรรมการ ค่าเช่าและค่าบริการ ราคาตามท่ีตกลงกนั

ตามสญัญา

ขายสินคา้ ตน้ทุนบวกก าไร

10-30%

     บริษทั โอเคเอส กรุ๊ป โฮลด้ิง จ  ากดั ผูถื้อหุ้น เงินทดรองจ่าย ราคาตามท่ีตกลงกนั
บริษทัร่วม

     บริษทั ยทิูลิต้ี บิสิเนส อลัลายแอนซ์ จ  ากดั บริษทัร่วม เงินให้กูย้มื อตัราดอกเบ้ีย

ร้อยละ 6.5 ต่อปี

ขายสินคา้ ตน้ทุนบวกก าไร
10-30%

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั

     นายเกริก ลีเกษม ผูถื้อหุ้น ค่าเช่าท่ีดิน ราคาตลาด

(ประเมินโดย

ผูป้ระเมินอิสระ)

     นางสาวอรสา วิมลเฉลา ผูถื้อหุ้นและกรรมการ ขายสินคา้ ตน้ทุนบวกก าไร

10-30%

เงินให้กูย้มื อตัราดอกเบ้ีย

ร้อยละ MLR-1 ต่อปี

     นางสาวจิรนาถ สุมานนท์ กรรมการ ขายสินคา้ ตน้ทุนบวกก าไร

10-30%

(ลงช่ือ)……………………………….......กรรมการตามอ านาจ    (ลงช่ือ) ….…………...….......................……..  กรรมการตามอ านาจ

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)                    (นายเดวิด   สมญัญาภรณ์)
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25.  รายการธุรกิจกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ)

รายช่ือบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ลกัษณะ ลกัษณะธุรกิจ/รายการ นโยบาย

ความสมัพนัธ์ ก  าหนดราคา

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั

     ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อคัรวินท ์วิศวกรรม ผูถื้อหุ้นและ ค่าซ่อมแซม ราคาตลาด

กรรมการร่วมกนั

     บริษทั บีเจซี เฮฟว่ี อินดสัทรี จ  ากดั (มหาชน) ผูถื้อหุ้นและ ขายสินคา้ ตามอตัราท่ีขายให้

กรรมการร่วมกนั กบัลูกคา้รายอ่ืน

     บริษทั วิมลเฉลา จ ากดั ผูถื้อหุ้นและ ค่าบริการ ราคาตามท่ีตกลงกนั

กรรมการร่วมกนั

     บริษทั พีพีเอม็เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั ผูถื้อหุ้นและ ขายสินคา้ ตน้ทุนบวกก าไร

กรรมการร่วมกนั 10-30%

     บริษทั สยามราชทราเวิล จ  ากดั ผูถื้อหุ้นและ ค่าใชจ่้าย ราคาตามท่ีตกลงกนั

กรรมการร่วมกนั

25.2 รายการบญัชีท่ีเป็นสาระส าคญัระหวา่งบริษทักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)

25.2.1 ลูกหน้ีการคา้

    บริษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จ ากดั 0.00 8,667.00

    บริษทั ยทิูลิต้ี บิสิเนส อลัลายแอนซ์ จ  ากดั 1,612,597.00 8,913,849.00 1,612,597.00 8,913,849.00

    บริษทั บีเจซี เฮฟว่ี อินดสัทรี จ  ากดั (มหาชน) 0.00 25,680.00 0.00 25,680.00

    ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อคัรวินท ์วิศวกรรม 3,852.00 3,852.00

    นางสาวอรสา วิมลเฉลา 50,000.01 0.00 50,000.01 0.00

(ลงช่ือ)……………………………….......กรรมการตามอ านาจ    (ลงช่ือ) ….…………...….......................……..  กรรมการตามอ านาจ

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)                    (นายเดวิด   สมญัญาภรณ์)
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25.  รายการธุรกิจกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ)

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)

25.2.2 เงินกูย้มืระยะสั้นจาก

    นางสาวอรสา วิมลเฉลา 35,000,000.00 0.00 0.00 0.00

25.2.3 เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน

    บริษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จ ากดั 48,784.12 30,515.92

    บริษทั พีพีเอม็เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั 32,100.00 0.00 32,100.00 0.00

    นางสาวอรสา วิมลเฉลา 126,335.62 0.00 0.00 0.00

25.2.4 หน้ีสินตามสญัญาเช่า

     นายเกริก ลีเกษม 7,615,312.27 7,748,040.43 7,615,312.27 7,748,040.43

25.3 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายกบักิจการและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระส าคญัรวมอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

         31 ธนัวาคม 2564 และ 2563

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)

25.3.1 รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ

    บริษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จ ากดั 29,673.00 9,120.00

    บริษทั ยทิูลิต้ี บิสิเนส อลัลายแอนซ์ จ  ากดั 8,361,979.00 15,756,615.00 8,361,979.00 15,756,615.00

    ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อคัรวินท ์วิศวกรรม 188,320.00 188,320.00

    บริษทั บีเจซี เฮฟว่ี อินดสัทรี จ  ากดั (มหาชน) 48,000.00 24,000.00 48,000.00 24,000.00

    บริษทั พีพีเอม็เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั 1,459,950.00 0.00 1,459,950.00 0.00

    นางสาวอรสา วิมลเฉลา 301,728.98 0.00 301,728.98 0.00

    นางสาวจิรนาถ สุมานนท์ 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00

(ลงช่ือ)……………………………….......กรรมการตามอ านาจ    (ลงช่ือ) ….…………...….......................……..  กรรมการตามอ านาจ

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)                    (นายเดวิด   สมญัญาภรณ์)
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25.  รายการธุรกิจกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ)

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)

25.3.2 ค่าเช่าและบริการ

    บริษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จ ากดั 281,069.28 164,141.28

    บริษทั พีพีเอม็เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั 105,000.00 0.00 105,000.00 0.00

25.3.3 ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้

    นายเกริก ลีเกษม 423,796.48 423,796.48 423,796.48 423,796.48

25.3.4 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ

    บริษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จ ากดั 4,392.00 9,168.00

    บริษทั พีพีเอม็เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั 57,970.00 27,448.50 57,970.00 27,448.50

    ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อคัรวินท ์วิศวกรรม 0.00 7,500.00 0.00 7,500.00

25.3.5 ดอกเบ้ียจ่าย

    นางสาวอรสา วิมลเฉลา 533,869.86 0.00 0.00 0.00

    นายเกริก ลีเกษม 461,271.85 468,982.64 461,271.85 468,982.64

25.4 ค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้แก่ผูบ้ริหารส าคญั ส าหรับบีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)

ผลประโยชน์ระยะสั้น 34,005,615.40 25,141,650.90 26,850,080.40 25,141,650.90

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,140,362.90 556,839.00 916,062.75 556,839.00

รวม 35,145,978.30 25,698,489.90 27,766,143.15 25,698,489.90

(ลงช่ือ)……………………………….......กรรมการตามอ านาจ    (ลงช่ือ) ….…………...….......................……..  กรรมการตามอ านาจ

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)                    (นายเดวิด   สมญัญาภรณ์)
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25.  รายการธุรกิจกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ)

       25.5 ภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่าย ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ดงัต่อไปน้ี

              25.5.1  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ  มีภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตส าหรับสญัญาเช่าอาคารส านกังานขายกบับริษทัยอ่ย 

       ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เป็นจ านวน 0.16 ลา้นบาท 

              25.5.2 ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2564  กลุ่มกิจการมีภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตส าหรับสญัญาจา้งผูบ้ริหาร  1  ราย  ส้ินสุดวนัท่ี  

       31 มกราคม 2565 และวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2565 เป็นจ านวนเงิน 0.93 ลา้นบาท  (งบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 0.75 ลา้นบาท)

              25.5.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ มีภาระจากการค ้าประกนัวงเงิน LC, TR, ตัว๋สญัญาใชเ้งิน และ Forward 

       contract  ให้กบับริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม รวมจ านวน 508.67 ลา้นบาท และ จ านวน 429.16 ลา้นบาท ตามล าดบั

26.  ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ

      ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะของค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)

การเปล่ียนแปลงในสินคา้ (12,926,789.45) 50,135,533.35 (11,428,266.47) 28,586,825.99

ยอดซ้ือ 373,159,815.97 192,418,654.30 313,737,871.76 299,898,139.12

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 66,878,749.08 50,133,079.39 56,928,848.98 60,276,433.47

ค่าเส่ือมราคา/ค่าตดัจ าหน่าย 8,798,358.49 9,509,933.30 7,014,787.15 7,364,143.71

ค่านายหนา้ 6,252,888.33 3,419,686.87 5,295,616.78 6,166,348.02

27.  ภาระผกูพนั  

     27.1 ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม  2564 และ 2563 กลุ่มกิจการมีภาระหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากวงเงินเบิกเกินบญัชีจากธนาคารพาณิชย ์2 แห่ง 

วงเงิน 4.50 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 4.00 ลา้นบาท)  ค ้าประกนัโดยเงินฝากธนาคารตามหมายเหตุ 8  และบริษทัยอ่ย

ค ้าประกนัโดยท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง ตามหมายเหตุ 11

(ลงช่ือ)……………………………….......กรรมการตามอ านาจ    (ลงช่ือ) ….…………...….......................……..  กรรมการตามอ านาจ

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)                    (นายเดวิด   สมญัญาภรณ์)
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27.  ภาระผกูพนั (ต่อ)  

     27.2 ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม  2564 และ 2563 กลุ่มกิจการมีภาระหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจาก Forward contract จากธนาคารพาณิชย ์2 แห่ง  

วงเงิน 32.79 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 22.79 ลา้นบาท) บริษทัฯ ค  ้าประกนัโดยเงินฝากธนาคารตามหมายเหตุ 8  และ

บริษทัยอ่ย ค  ้าประกนัโดยท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง  ตามหมายเหตุ 11  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  กลุ่มกิจการมีสญัญา Forward contract 

คงเหลือ จ านวน 3.88 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ คงเหลือ จ านวน 1.84 ลา้นบาท) และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ไม่มีการเปิดใช ้

Forward contract

      27.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563  กลุ่มกิจการมีภาระหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการให้ธนาคารพาณิชย ์ 2  แห่ง ออกหนงัสือ

ค ้าประกนัในการขายสินคา้ให้กบัลูกคา้และค ้าประกนัในการจ่ายรับประกนัการช าระเงินล่วงหนา้    เป็นจ านวนเงิน  10.90  ลา้นบาท  

และจ านวน  39.65  ลา้นบาท  ตามล าดบั  (งบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 8.71 ลา้นบาท และจ านวน 36.61 ลา้นบาท ตามล าดบั)

      27.4 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มกิจการมีภาระผกูพนัจากการขายและบริการให้แก่ลูกคา้ จ  านวน 127.45 ลา้นบาท 

และจ านวน  163.91  ลา้นบาท  ตามล าดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 98.47 ลา้นบาท และจ านวน 153.54  ลา้นบาท  ตามล าดบั) 

ซ่ึงไดรั้บเงินเงินมดัจ าแลว้จ านวน 1.61 ลา้นบาท และจ านวน 5.70 ลา้นบาท ตามล าดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 1.43 ลา้นบาท 

และจ านวน 4.64 ลา้นบาท ตามล าดบั)

     27.5 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มกิจการมีภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตส าหรับสญัญาบริการ เป็นจ านวนเงิน 1.35 

ลา้นบาท และจ านวน 2.25 ลา้นบาท ตามล าดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 0.80 ลา้นบาท และจ านวน 1.94 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

28.  การเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

ส่วนงานธุรกิจ

       บริษทัฯ ประกอบธุรกิจจดัหาและจ าหน่ายสินคา้อุตสาหกรรมและให้บริการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรงงานอุตสาหกรรม แบ่งเป็น 

4  กลุ่มผลิตภณัฑ ์     ไดแ้ก่     กลุ่มผลิตภณัฑแ์ละเทคโนโลยรีะบบป๊ัม     กลุ่มผลิตภณัฑก์ารจดัการกระบวนการผลิตและระบบท่อ 

กลุ่มผลิตภณัฑว์สัดุนวตักรรม   และกลุ่มผลิตภณัฑธุ์รกิจงานบริการ 

       บริษทัยอ่ย ประกอบธุรกิจ ผลิต จดัหา ติดตั้ง ประกอบ ท่อและวาลว์ในโรงงานอุตสาหกรรม 

(ลงช่ือ)……………………………….......กรรมการตามอ านาจ    (ลงช่ือ) ….…………...….......................……..  กรรมการตามอ านาจ

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)                    (นายเดวิด   สมญัญาภรณ์)
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28.  การเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน (ต่อ)

       ขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินงานตามประเภทส่วนงานของกลุ่มกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563  มีดงัน้ี

หน่วย : บาท

2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 102,379,209.99 119,402,172.53 195,437,692.86 295,722,133.99 153,337,983.60 112,787,251.66 37,258,335.96 36,946,866.90 488,413,222.41 564,858,425.08

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ (80,245,555.46) (91,886,560.35) (132,718,591.25) (189,611,138.23) (117,597,591.37) (88,646,958.80) (27,249,063.96) (22,891,071.92) (357,810,802.04) (393,035,729.30)

ก าไรขั้นตน้ 22,133,654.53 27,515,612.18 62,719,101.61 106,110,995.76 35,740,392.23 24,140,292.86 10,009,272.00 14,055,794.98 130,602,420.37 171,822,695.78

รายไดอ่ื้น 9,677,007.68 8,697,030.82

ค่าใชจ่้ายในการขาย (46,476,093.88) (50,268,733.80)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (66,938,109.70) (61,556,165.83)

ตน้ทุนทางการเงิน (1,636,548.79) (693,108.90)

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 20,940,219.89 17,373,026.31

ก าไรจากการด าเนินงาน 46,168,895.57 85,374,744.38

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ (6,160,542.09) (13,291,233.19)

ก าไรสุทธิส าหรับปี 40,008,353.48 72,083,511.19

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน 1,246,530.77 (167,510.76)

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 41,254,884.25 71,916,000.43

(ลงช่ือ)……………………………….......กรรมการตามอ านาจ    (ลงช่ือ) ….…………...….......................……..  กรรมการตามอ านาจ

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)                            (นายเดวิด   สมญัญาภรณ์)
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งบการเงินรวม

กลุ่มผลิตภณัฑแ์ละเทคโนโลยี กลุ่มผลิตภณัฑก์ารจดัการ กลุ่มผลิตภณัฑว์สัดุนวตักรรม กลุ่มผลิตภณัฑบ์ริการ รวม

ระบบป๊ัม กระบวนการผลิตและระบบท่อ



28.  การเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน (ต่อ)

หน่วย : บาท

2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 104,813,001.99 119,402,172.53 106,134,372.93 183,248,740.45 153,367,656.60 112,796,371.66 35,023,549.55 33,835,829.00 399,338,581.07 449,283,113.64

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ (82,424,700.14) (91,886,560.35) (76,123,449.92) (126,045,942.76) (117,597,591.37) (88,656,078.80) (26,163,863.86) (21,896,383.20) (302,309,605.29) (328,484,965.11)

ก าไรขั้นตน้ 22,388,301.85 27,515,612.18 30,010,923.01 57,202,797.69 35,770,065.23 24,140,292.86 8,859,685.69 11,939,445.80 97,028,975.78 120,798,148.53

เงินปันผลรับ 73,599,908.00 1,999,997.50

รายไดอ่ื้น 7,154,224.48 4,379,491.69

ค่าใชจ่้ายในการขาย (40,368,366.60) (43,407,828.32)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (54,554,929.77) (52,585,127.36)

ตน้ทุนทางการเงิน (606,536.28) (693,108.90)

ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงาน 82,253,275.61 30,491,573.14

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ (1,931,868.70) (5,288,281.26)

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรับปี 80,321,406.91 25,203,291.88

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน 1,246,530.77 (167,510.76)

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมส าหรับปี 81,567,937.68 25,035,781.12

(ลงช่ือ)……………………………….......กรรมการตามอ านาจ    (ลงช่ือ) ….…………...….......................……..  กรรมการตามอ านาจ

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)                            (นายเดวิด   สมญัญาภรณ์)

ระบบป๊ัม กระบวนการผลิตและระบบท่อ
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

กลุ่มผลิตภณัฑแ์ละเทคโนโลยี กลุ่มผลิตภณัฑก์ารจดัการ กลุ่มผลิตภณัฑว์สัดุนวตักรรม กลุ่มผลิตภณัฑบ์ริการ รวม



29.  กองทุนส ารองเล้ียงชีพ

       กลุ่มกิจการไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพพนกังาน  ส าหรับพนกังานทุกคนตามระเบียบกองทุน   พนกังานจ่ายเงินสะสมเขา้กองทุน

ในอตัราร้อยละ 2, 3, 4, 5, 6, 8 หรือ 10 ของเงินเดือนแต่ละเดือน และกลุ่มกิจการจ่ายเงินสมทบในอตัราเดียวกบัท่ีพนกังานจ่ายเขา้กองทุน 

กลุ่มกิจการไดแ้ต่งตั้งผูจ้ดัการกองทุนเพ่ือบริหารกองทุนให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2532)  ออกตามความ

ในพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530

       กลุ่มกิจการไดจ่้ายเงินสมทบเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ดงัน้ี

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)

เงินสมทบเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 2,399,585.83        2,577,201.56          2,043,333.77 2,230,995.88           

30.  เคร่ืองมือทางการเงิน

       นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน

       กลุ่มกิจการมีความเส่ียงจากความผนัผวนในสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินตามปกติธุรกิจ และมีนโยบายการบริหาร

ความเส่ียงดงัน้ี

30.1  ความเส่ียงดา้นเครดิต

       กลุ่มกิจการมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  และเงินฝากกบัธนาคาร  โดยจ านวนเงิน

สูงสุดท่ีกลุ่มกิจการอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่า ตามบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

       ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน

       กลุ่มกิจการบริหารความเส่ียงโดยใชน้โยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเช่ืออยา่งเหมาะสม จึงไม่คาดว่าจะเกิดผลขาดทุน

ทางการเงินท่ีมีสาระส าคญั นอกจากน้ี กลุ่มกิจการมีการติดตามยอดคงคา้งของลูกหน้ีการคา้อยา่งสม ่าเสมอ และ การให้สินเช่ือของกลุ่ม

กิจการ ไม่มีการกระจุกตวัเน่ืองจากกลุ่มกิจการมีฐานลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีจ านวนมากราย

       กลุ่มกิจการพิจารณาการดอ้ยค่าทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน และค านวณหาอตัราการตั้งส ารองของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด

ว่าจะเกิดข้ึนจากอายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ       การค านวณผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนค านึง

ถึงขอ้มูลท่ีมีความสมเหตุสมผลและสามารถสนบัสนุนไดท่ี้มีอยู ่ณ วนัท่ีรายงานเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบนัและการ

คาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต        โดยทัว่ไปกลุ่มกิจการจะตดัจ าหน่ายลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนออกจากบญัชีตาม

นโยบายของกลุ่มกิจการโดยพิจารณาตามความเหมาะสม

(ลงช่ือ)……………………………….......กรรมการตามอ านาจ    (ลงช่ือ) ….…………...….......................……..  กรรมการตามอ านาจ

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา) (นายเดวิด   สมญัญาภรณ์)
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30.  เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ)

30.2  ความเส่ียงดา้นตลาด

       ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย

       ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียในตลาด ซ่ึงส่งผล

กระทบต่อการด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั 

       บริษทัมีความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินลงทุนระยะยาว ฝ่ายบริหารไดพิ้จารณาแลว้ว่าความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียของ

บริษทัมีระดบัต ่า เน่ืองจากอตัราดอกเบ้ียส่วนใหญ่เป็นอตัราคงท่ี ดงัน้ี

หน่วย : บาท

อตัราดอกเบ้ีย อตัรา ไม่มี รวม อตัรา

ปรับข้ึนลง ดอกเบ้ีย อตัรา ดอกเบ้ีย

ตามราคาตลาด คงท่ี ดอกเบ้ีย ร้อยละ
สินทรัพย์ทางการเงนิ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 61,158,304.02 0.00 0.00 61,158,304.02 0.005 - 0.50

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 0.00 0.00 95,511,645.60 95,511,645.60

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั 0.00 3,861,490.04 0.00 3,861,490.04 0.20, 1.25
หนีสิ้นทางการเงนิ

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 6,991,983.64 0.00 0.00 6,991,983.64 5.25

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 0.00 0.00 84,528,447.45 84,528,447.45

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.00 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00 4.25

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 0.00 10,996,618.72 0.00 10,996,618.72 2.87 - 4.80

หน่วย : บาท

อตัราดอกเบ้ีย อตัรา ไม่มี รวม อตัรา

ปรับข้ึนลง ดอกเบ้ีย อตัรา ดอกเบ้ีย

ตามราคาตลาด คงท่ี ดอกเบ้ีย ร้อยละ
สินทรัพย์ทางการเงนิ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 50,819,914.97 0.00 0.00 50,819,914.97 0.005 - 0.50

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 0.00 0.00 71,323,765.51 71,323,765.51

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั 3,800,000.00 0.00 0.00 3,800,000.00 0.20, 1.25
หนีสิ้นทางการเงนิ

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 0.00 0.00 72,421,723.30 72,421,723.30

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 0.00 10,996,618.72 0.00 10,996,618.72 2.87 - 4.80

(ลงช่ือ)……………………………….......กรรมการตามอ านาจ    (ลงช่ือ) ….…………...….......................……..  กรรมการตามอ านาจ

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา) (นายเดวิด   สมญัญาภรณ์)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบการเงินรวม
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30.  เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ)

หน่วย : บาท

อตัราดอกเบ้ีย อตัรา ไม่มี รวม อตัรา

ปรับข้ึนลง ดอกเบ้ีย อตัรา ดอกเบ้ีย

ตามราคาตลาด คงท่ี ดอกเบ้ีย ร้อยละ
สินทรัพย์ทางการเงนิ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 106,577,819.08 0.00 0.00 106,577,819.08 0.005 - 0.50

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 0.00 0.00 164,544,565.64 164,544,565.64

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั 3,861,149.89 0.00 0.00 3,861,149.89 0.20, 1.25
หนีสิ้นทางการเงนิ

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 0.00 0.00 102,394,656.51 102,394,656.51 MLR-1

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 0.00 12,040,223.02 0.00 12,040,223.02 2.87 - 4.80

หน่วย : บาท

อตัราดอกเบ้ีย อตัรา ไม่มี รวม อตัรา

ปรับข้ึนลง ดอกเบ้ีย อตัรา ดอกเบ้ีย

ตามราคาตลาด คงท่ี ดอกเบ้ีย ร้อยละ
สินทรัพย์ทางการเงนิ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 68,112,896.11 0.00 0.00 68,112,896.11 0.005 - 0.50

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 0.00 0.00 150,281,234.27 150,281,234.27

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั 3,800,000.00 0.00 0.00 3,800,000.00 0.20, 1.25
หนีสิ้นทางการเงนิ

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 0.00 0.00 87,475,644.80 87,475,644.80

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 0.00 12,040,223.02 0.00 12,040,223.02 2.87 - 4.80

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย

กลุ่มกิจการไม่มีผลกระทบต่อก าไรก่อนภาษีอยา่งเป็นสาระส าคญัจากการเปล่ียนแปลงของดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด

(ลงช่ือ)……………………………….......กรรมการตามอ านาจ    (ลงช่ือ) ….…………...….......................……..  กรรมการตามอ านาจ

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา) (นายเดวิด   สมญัญาภรณ์)
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งบการเงินรวม

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ



30.  เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ)

30.3  ความเส่ียงจากสภาพคล่อง

       ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯ มีหน้ีสินประมาณร้อยละ 14.28 ท่ีจะครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปีเม่ือเทียบกบัมูลค่าตามบญัชี

ของหน้ีสินดงักล่าวท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน ( ปี 2563 : ร้อยละ 11.45 )  กลุ่มกิจการไดป้ระเมินการกระจุกตวัของความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การกูย้มืเงินเพ่ือน าไปช าระหน้ีสินเดิมและไดข้อ้สรุปว่าความเส่ียงดงักล่าวอยูใ่นระดบัต ่า กลุ่มกิจการมีความสามารถในการเขา้ถึงแหล่ง

ของเงินทุนท่ีหลากหลายอยา่งเพียงพอ

       รายละเอียดการครบก าหนดช าระของหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ของกลุ่มกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 

ซ่ึงพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาท่ียงัไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั สามารถแสดงไดด้งัน้ี

หน่วย : บาท

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

เม่ือทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม
รายการทีไ่ม่ใช่ตราสารอนุพันธ์

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 0.00 84,490,997.45 37,450.00 84,528,447.45

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 1,576,305.26 3,085,853.50 6,334,459.96 10,996,618.72

หน่วย : บาท

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

เม่ือทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม
รายการทีไ่ม่ใช่ตราสารอนุพันธ์

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 0.00 72,384,273.30 37,450.00 72,421,723.30

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 1,576,305.26 3,085,853.50 6,334,459.96 10,996,618.72

หน่วย : บาท

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

เม่ือทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม
รายการทีไ่ม่ใช่ตราสารอนุพันธ์

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 0.00 96,809,256.51 5,585,400.00 102,394,656.51

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 1,373,396.68 4,004,156.62 6,662,669.72 12,040,223.02

หน่วย : บาท

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

เม่ือทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม
รายการทีไ่ม่ใช่ตราสารอนุพันธ์

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 0.00 81,890,244.80 5,585,400.00 87,475,644.80

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 1,373,396.68 4,004,156.62 6,662,669.72 12,040,223.02

(ลงช่ือ)……………………………….......กรรมการตามอ านาจ    (ลงช่ือ) ….…………...….......................……..  กรรมการตามอ านาจ

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา) (นายเดวิด   สมญัญาภรณ์)
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30.  เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ)

30.4  ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน

       กลุ่มกิจการมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ อนัเน่ืองมาจากการซ้ือและขายสินคา้ท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

กลุ่มกิจการวงเงินซ้ือขายอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการป้องกนัความเส่ียง ตามท่ีเปิดเผยไวใ้น

หมายเหตุ 27.2

       การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน 

       กลุ่มกิจการไม่มีผลกระทบต่อก าไรก่อนภาษีอยา่งเป็นสาระส าคญัจากการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน

ท่ีเป็นตวัเงินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

       กลุ่มกิจการมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงัต่อไปน้ี

งบการเงินรวม

(ปรับปรุงใหม่)

สกุลเงินตรา แปลงค่า สกุลเงินตรา แปลงค่า

ต่างประเทศ เป็นเงินบาท ต่างประเทศ เป็นเงินบาท

สินทรัพย์

   เงินฝากธนาคาร

ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 33,042.53 1,107,796.56 125,597.60 3,793,901.58

ยโูร 5,000.00 187,011.00 0.00 0.00

เยน 1,000,000.00 286,042.00 0.00 0.00

   ลูกหน้ีการคา้

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 3,339.42 111,025.36 0.00 0.00

   รายไดค้า้งรับ

เยน 65,000.00 18,592.73 2,176,000.00 621,939.97
รวม 1,710,467.65 4,415,841.55

งบการเงินรวม

(ปรับปรุงใหม่)

สกุลเงินตรา แปลงค่า สกุลเงินตรา แปลงค่า

ต่างประเทศ เป็นเงินบาท ต่างประเทศ เป็นเงินบาท

หน้ีสิน

   เจา้หน้ีการคา้ต่างประเทศ

เยน 14,943,760.00 4,398,934.86 43,673,029.00 12,861,008.27

ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 128,777.01 4,325,993.22 44,519.33 1,344,786.50

ยโูร 9,410.07 360,229.71 21,503.68 801,179.81
รวม 9,085,157.79 15,006,974.58

. (ลงช่ือ)……………………………….......กรรมการตามอ านาจ    (ลงช่ือ) ….…………...….......................……..  กรรมการตามอ านาจ

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา) (นายเดวิด   สมญัญาภรณ์)

2564 2563
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30.  เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สกุลเงินตรา แปลงค่า สกุลเงินตรา แปลงค่า

ต่างประเทศ เป็นเงินบาท ต่างประเทศ เป็นเงินบาท

สินทรัพย์

   เงินฝากธนาคาร

ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 5,000.00 165,766.50 0.00 0.00

ยโูร 5,000.00 187,011.00 0.00 0.00

เยน 1,000,000.00 286,042.00 0.00 0.00

   รายไดค้า้งรับ

เยน 65,000.00 18,592.73 2,176,000.00 621,939.97

รวม 657,412.23 621,939.97

หน้ีสิน

   เจา้หน้ีการคา้ต่างประเทศ

เยน 14,943,760.00 4,398,934.86 43,673,029.00 12,861,008.27

ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 56,401.56 1,894,691.96 19,687.41 594,693.66

ยโูร 8,309.07 318,082.00 14,696.80 547,570.44

รวม 6,611,708.82 14,003,272.37

31.  การจดัประเภทและการวดัมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน

ในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯ

จะใชป้ระมาณการโดยพิจารณาจากมูลค่าสุทธิตามบญัชีหรือวิธีราคาทุนหรือวิธีรายไดใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสินดงักล่าวแทน

(ลงช่ือ)……………………………….......กรรมการตามอ านาจ    (ลงช่ือ) ….…………...….......................……..  กรรมการตามอ านาจ

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา) (นายเดวิด   สมญัญาภรณ์)
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31.  การจดัประเภทและการวดัมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ)

31.1 การจัดประเภทยุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ

มูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563

มีดงัต่อไปน้ี

หน่วย : บาท

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม

ราคาทุน ราคาทุน

ตดัจ าหน่าย ตดัจ าหน่าย

สินทรัพย์ทางการเงนิ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 61,158,304.02 61,158,304.02 50,819,914.97 50,819,914.97

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 95,511,645.60 95,511,645.60 71,323,765.51 71,323,765.51

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั 3,861,490.04 3,861,490.04 3,800,000.00 3,800,000.00

รวมสินทรัพยท์างการเงิน 160,531,439.66 160,531,439.66 125,943,680.48 125,943,680.48

หนีสิ้นทางการเงนิ

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 84,528,447.45 84,528,447.45 72,421,723.30 72,421,723.30

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 10,996,618.72 10,996,618.72 10,996,618.72 10,996,618.72

รวมหน้ีสินทางการเงิน 95,525,066.17 95,525,066.17 83,418,342.02 83,418,342.02

หน่วย : บาท

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(ปรับปรุงใหม่)

มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม

ราคาทุน ราคาทุน

ตดัจ าหน่าย ตดัจ าหน่าย

สินทรัพย์ทางการเงนิ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 106,577,819.08 106,577,819.08 68,112,896.11 68,112,896.11

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 164,544,565.64 164,544,565.64 150,281,234.27 150,281,234.27

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั 3,861,149.89 3,861,149.89 3,800,000.00 3,800,000.00

รวมสินทรัพยท์างการเงิน 274,983,534.61 274,983,534.61 222,194,130.38 222,194,130.38

(ลงช่ือ)……………………………….......กรรมการตามอ านาจ    (ลงช่ือ) ….…………...….......................……..  กรรมการตามอ านาจ

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา) (นายเดวิด   สมญัญาภรณ์)
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31. การจดัประเภทและการวดัมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ)

หน่วย : บาท

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(ปรับปรุงใหม่)

มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม

ราคาทุน ราคาทุน

ตดัจ าหน่าย ตดัจ าหน่าย

หนีสิ้นทางการเงนิ

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 102,394,656.51 102,394,656.51 87,475,644.80 87,475,644.80

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 12,040,223.02 12,040,223.02 12,040,223.02 12,040,223.02

รวมหน้ีสินทางการเงิน 114,434,879.53 114,434,879.53 99,515,867.82 99,515,867.82

31.2 การวดัมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ

เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดฝ่ายบริหารของบริษทัฯ จึงประมาณ

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวในระดบั 3 ซ่ึงใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดง

ฐานะการเงิน

32.  ค่าตอบแทนกรรมการ

       ค่าตอบแทนกรรมการน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้กบักรรมการของกลุ่มกิจการ ตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชน

จ ากดั   โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่ายให้กบักรรมการในฐานะผูบ้ริหาร

       ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563  กลุ่มกิจการไดจ่้ายค่าตอบแทนกรรมการ ดงัน้ี

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)

ค่าตอบแทนกรรมการ 1,511,000.00 1,361,000.00 1,511,000.00 1,361,000.00

(ลงช่ือ)……………………………….......กรรมการตามอ านาจ    (ลงช่ือ) ….…………...….......................……..  กรรมการตามอ านาจ

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา) (นายเดวิด   สมญัญาภรณ์)
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33.  ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร

       ค่าตอบแทนผูบ้ริหารน้ีเป็นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเงินเดือน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนให้แก่กรรมการเฉพาะในฐานะผูบ้ริหาร

และให้แก่ผูบ้ริหารตามนิยามในประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์อนัไดแ้ก่  ผูจ้ดัการหรือ

ผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารส่ีรายแรกต่อจากผูจ้ดัการลงนามและผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งเทียบเท่าระดบับริหารรายท่ีส่ีทุกราย      และให้

หมายความรวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่า

       ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563  กลุ่มกิจการไดจ่้ายค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  ดงัน้ี

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 35,145,978.30 25,698,489.90 27,766,143.15 25,698,489.90

34.  การบริหารจดัการทุน

       วตัถุประสงคข์องกลุ่มกิจการในการบริหารทางการเงิน คือ การด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองและด ารงไว้

ซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสม 

        ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 งบการเงินรวมแสดงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.47 : 1 (งบการเงินเฉพาะกิจการ : 0.16 : 1)

35.  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน

       ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2565   เม่ือวนัท่ี  28  กุมภาพนัธ์  2565  ไดมี้มติให้เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา

ตามมติ  ดงัน้ี

       35.1  อนุมติัจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษทั  ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2564  โดยจ่าย

เงินปันผลเป็นหุ้นสามญัให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัรา 20 หุ้นสามญัต่อ 1 หุ้นปันผล หรือเป็นจ านวนไม่เกิน 31.20 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้

หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 15.60 ลา้นบาท และอนุมติัการจ่ายปันผลในรูปของเงินสด เพ่ือให้ครอบคลุมการช าระ

ภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายของหุ้นปันผล ในอตัราหุ้นละ 0.0028 บาท  จ  านวน 1.73 ลา้นบาท ทั้งน้ี บริษทัฯ  จะจ่ายเงินให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั 

ซ่ึงมีรายช่ือปรากฎในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น  ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 14 มีนาคม 2565  และก าหนด

จ่ายปันผลในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2565

       35.2  อนุมติัให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จ านวน  2,011 หุ้น  เป็นจ านวนเงิน  1,005.50  บาท  มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 

บาท โดยการตดัหุ้นสามญัท่ียงัไม่ไดจ้  าหน่ายออก

       35.3  อนุมติัให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จ านวน  31.20 ลา้นหุ้น เป็นจ านวนเงิน 15.60 ลา้นบาท  เพ่ือจดัสรรเป็นหุ้นปันผล

ให้แก่ผูถื้อหุ้น จ  านวนไม่เกิน 15.60 ลา้นบาท  ซ่ึงท าให้บริษทัมีทุนจดทะเบียน  655.20  ลา้นหุ้น  มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ  0.50 บาท

เป็นจ านวนเงิน 327.60 ลา้นบาท

36.  การอนุมติังบการเงิน

       งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ  เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2565

(ลงช่ือ)……………………………….......กรรมการตามอ านาจ    (ลงช่ือ) ….…………...….......................……..  กรรมการตามอ านาจ

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา) (นายเดวิด   สมญัญาภรณ์)
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