
บริษทั  สยามอีสต ์โซลูชัน่ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัร่วม

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)

รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล

ส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564



หน่วย : บาท

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุ งบการเงินเฉพาะกิจการ

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย

31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ/ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ/ (ตรวจสอบแลว้)

หมายเหตุ สอบทานแลว้) สอบทานแลว้)

สินทรัพยห์มนุเวียน

       เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 4 137,158,488.77 68,112,896.11 137,158,488.77 68,112,896.11

       ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน 5 64,799,846.53 150,281,234.27 64,799,846.53 150,281,234.27

       สินคา้คงเหลือ 6 25,536,893.97 28,269,079.30 25,536,893.97 28,269,079.30

รวมสินทรัพยห์มนุเวียน 227,495,229.27 246,663,209.68 227,495,229.27 246,663,209.68

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียน

       เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั 7 3,800,000.00 3,800,000.00 3,800,000.00 3,800,000.00

       เงินลงทนุในบริษทัร่วม 8 172,942,284.74 167,150,181.54 138,188,000.00 138,188,000.00

       อาคารและอุปกรณ์ 9 7,336,652.92 7,661,160.53 7,336,652.92 7,661,160.53

       สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 10 47,924,078.15 49,061,385.68 47,924,078.15 49,061,385.68

       สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 11 3,977,549.99 3,285,743.23 3,977,549.99 3,285,743.23

       สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 246,462.23 14,850.00 246,462.23 14,850.00

รวมสินทรัพยไ์มห่มนุเวียน 236,227,028.03 230,973,320.98 201,472,743.29 202,011,139.44
รวมสินทรัพย์ 463,722,257.30 477,636,530.66 428,967,972.56 448,674,349.12

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

                (นางสาวอรสา     วิมลเฉลา)                               (นางสาวณิชกมล วงศพิ์พฒัน์)

                       สินทรัพย์

บริษทั  สยามอีสต ์โซลูชัน่ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัร่วม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564



หน่วย : บาท

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุ งบการเงินเฉพาะกิจการ

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย

31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ/ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ/ (ตรวจสอบแลว้)

หมายเหตุ สอบทานแลว้) สอบทานแลว้)

หน้ีสินหมนุเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน 12 70,887,465.09 87,475,644.80 70,887,465.09 87,475,644.80

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 10 1,400,061.24 1,378,872.08 1,400,061.24 1,378,872.08

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 72,287,526.33 88,854,516.88 72,287,526.33 88,854,516.88

หน้ีสินไมห่มนุเวียน

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 10 10,291,056.39 10,661,350.94 10,291,056.39 10,661,350.94

ประมาณการหน้ีสินไมห่มนุเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 13 11,625,154.64 12,667,369.65 11,625,154.64 12,667,369.65

รวมหน้ีสินไมห่มนุเวียน 21,916,211.03 23,328,720.59 21,916,211.03 23,328,720.59

     รวมหน้ีสิน 94,203,737.36 112,183,237.47 94,203,737.36 112,183,237.47

ส่วนของผูถื้อหุ้น

       ทนุเรือนหุ้น

              ทนุจดทะเบียน
                    หุ้นสามญั 240,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ     0.50  บาท 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00

              ทนุท่ีออกและช าระแลว้

                    หุ้นสามญั 240,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ     0.50  บาท 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00
              ส่วนเกินมลูคา่หุ้น
                    ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 121,004,165.08 121,004,165.08 121,004,165.08 121,004,165.08
       ก  าไรสะสม
              จดัสรรแลว้
                    ส ารองตามกฎหมาย 14 8,783,567.43 8,783,567.43 8,783,567.43 8,783,567.43
              ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 119,730,787.43 115,665,560.68 84,976,502.69 86,703,379.14
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 369,518,519.94 365,453,293.19 334,764,235.20 336,491,111.65

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 463,722,257.30 477,636,530.66 428,967,972.56 448,674,349.12

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

                (นางสาวอรสา     วิมลเฉลา)                               (นางสาวณิชกมล วงศพิ์พฒัน์)

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น

 - 2 -

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

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564



หน่วย : บาท

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 78,147,761.38 101,114,459.01 78,147,761.38 101,114,459.01

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ (60,025,894.39) (72,315,250.06) (60,025,894.39) (72,315,250.06)

ก าไรขั้นตน้ 18,121,866.99 28,799,208.95 18,121,866.99 28,799,208.95

รายไดอ่ื้น 291,765.07 1,865,679.28 291,765.07 1,865,679.28

ค่าใชจ่้ายในการขาย (9,237,044.91) (10,922,799.31) (9,237,044.91) (10,922,799.31)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (12,996,568.21) (12,435,364.81) (12,996,568.21) (12,435,364.81)

ตน้ทุนทางการเงิน (156,865.61) (163,155.92) (156,865.61) (163,155.92)

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 5,792,103.20 4,672,758.78 0.00 0.00

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 1,815,256.53 11,816,326.97 (3,976,846.67) 7,143,568.19

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 15 1,003,439.45 (1,059,573.91) 1,003,439.45 (1,059,573.91)

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด 2,818,695.98 10,756,753.06 (2,973,407.22) 6,083,994.28

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั :

ผลก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าใหม่ของ

    ผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว้ 1,558,163.46 0.00 1,558,163.46 0.00

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

    ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั (311,632.69) 0.00 (311,632.69) 0.00

รวมรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้น

    ก  าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 1,246,530.77 0.00 1,246,530.77 0.00

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด-สุทธิจากภาษีเงินได้ 1,246,530.77 0.00 1,246,530.77 0.00

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด 4,065,226.75 10,756,753.06 (1,726,876.45) 6,083,994.28

ก าไรต่อหุ้น

               ก  าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 0.01 0.04 (0.01) 0.03

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 240,000,000 240,000,000 240,000,000 240,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

                (  นางสาวอรสา     วิมลเฉลา)                      (นางสาวณิชกมล วงศพิ์พฒัน์)

ส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)

บริษทั  สยามอีสต ์โซลูชัน่ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัร่วม

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ



หน่วย : บาท

ทุนท่ีออก ส่วนเกินมูลค่า รวมส่วนของผูถื้อหุน้

และช าระแลว้ หุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

ส ารองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 120,000,000.00 121,004,165.08 8,783,567.43 115,665,560.68 365,453,293.19

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด 2,818,695.98 2,818,695.98

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

รวมการเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ 0.00 0.00 0.00 4,065,226.75 4,065,226.75

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 120,000,000.00 121,004,165.08 8,783,567.43 119,730,787.43 369,518,519.94

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 120,000,000.00 121,004,165.08 7,523,402.84 88,515,920.34 337,043,488.26

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด 10,756,753.06 10,756,753.06

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน 0.00 0.00

รวมการเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ 0.00 0.00 0.00 10,756,753.06 10,756,753.06

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 120,000,000.00 121,004,165.08 7,523,402.84 99,272,673.40 347,800,241.32

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

                (  นางสาวอรสา     วิมลเฉลา)                 (นางสาวณิชกมล    วงศพิ์พฒัน์)

บริษทั  สยามอีสต ์โซลูชัน่ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัร่วม

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้

ส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย
ก าไรสะสม



หน่วย : บาท

ทุนท่ีออก ส่วนเกินมูลค่า รวมส่วนของผูถื้อหุน้

และช าระแลว้ หุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

ส ารองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 120,000,000.00 121,004,165.08 8,783,567.43 86,703,379.14 336,491,111.65

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด (2,973,407.22) (2,973,407.22)

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

รวมการเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ 0.00 0.00 0.00 (1,726,876.45) (1,726,876.45)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 120,000,000.00 121,004,165.08 8,783,567.43 84,976,502.69 334,764,235.20

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

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด 6,083,994.28 6,083,994.28

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน 0.00 0.00

รวมการเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ 0.00 0.00 0.00 6,083,994.28 6,083,994.28

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 120,000,000.00 121,004,165.08 7,523,402.84 81,010,761.89 329,538,329.81

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

                 (  นางสาวอรสา     วิมลเฉลา)                (นางสาวณิชกมล    วงศพิ์พฒัน์)

บริษทั  สยามอีสต ์โซลูชัน่ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัร่วม

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้

ก าไรสะสม

ส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)

งบการเงินเฉพาะกิจการ



งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด 2,818,695.98 10,756,753.06 (2,973,407.22) 6,083,994.28

รายการปรับกระทบก าไร(ขาดทุน)เป็นเงินสดรับ(จ่าย)สุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน

ผลประโยชน์พนกังาน 515,948.45 500,264.00 515,948.45 500,264.00

ค่าเส่ือมราคา 607,946.87 473,840.15 607,946.87 473,840.15

ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 1,137,307.53 1,222,403.49 1,137,307.53 1,222,403.49

(ก าไร)ขาดทุนจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น 0.00 (779,999.00) 0.00 (779,999.00)

(ก าไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 124,781.38 70,912.77 124,781.38 70,912.77

โอนกลบัค่าเผ่ือจากการลดมูลค่าสินคา้ 172,814.37 (271,700.81) 172,814.37 (271,700.81)

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 34,184.97 70,131.98 34,184.97 70,131.98

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (5,792,103.20) (4,672,758.78) 0.00 0.00

ตน้ทุนทางการเงิน 156,865.61 163,155.92 156,865.61 163,155.92

(รายได)้ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (1,003,439.45) 1,059,573.91 (1,003,439.45) 1,059,573.91

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

และหน้ีสินจากการด าเนินงาน (1,226,997.49) 8,592,576.69 (1,226,997.49) 8,592,576.69

สินทรัพยด์ าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 85,431,679.18 29,273,079.55 85,431,679.18 29,273,079.55

สินคา้คงเหลือ 2,559,370.96 10,145,094.88 2,559,370.96 10,145,094.88

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00

หน้ิสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (16,697,437.50) (11,691,195.34) (16,697,437.50) (11,691,195.34)

จ่ายผลประโยชน์พนกังานลาออก 0.00 (208,257.00) 0.00 (208,257.00)

เงินสดรับ(จ่าย)จากการด าเนินงาน 70,066,615.15 41,112,298.78 70,066,615.15 41,112,298.78

เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (156,865.61) (163,155.92) (156,865.61) (163,155.92)

เงินสดจ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (231,612.23) (578,034.61) (231,612.23) (578,034.61)

เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมด าเนินงาน 69,678,137.31 40,371,108.25 69,678,137.31 40,371,108.25

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

                  (นางสาวอรสา     วิมลเฉลา)             (นางสาวณิชกมล    วงศพิ์พฒัน์)

บริษทั  สยามอีสต ์โซลูชัน่ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัร่วม

งบกระแสเงินสด

ส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)

หน่วย  :  บาท



งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย
2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน : 

เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์ (283,439.26) (61,018.24) (283,439.26) (61,018.24)

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 0.00 (1,280,500.00) 0.00 (1,280,500.00)

เงินสดรับจากการขายทรัพยสิ์น 0.00 780,000.00 0.00 780,000.00

เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมลงทุน (283,439.26) (561,518.24) (283,439.26) (561,518.24)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน :

เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (349,105.39) (345,793.08) (349,105.39) (345,793.08)

เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมจดัหาเงิน (349,105.39) (345,793.08) (349,105.39) (345,793.08)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง) - สุทธิ 69,045,592.66 39,463,796.93 69,045,592.66 39,463,796.93

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 68,112,896.11 78,868,174.17 68,112,896.11 78,868,174.17

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายงวด 137,158,488.77 118,331,971.10 137,158,488.77 118,331,971.10

ขอ้มูลเพ่ิมเติม  :  รายการไม่กระทบเงินสด

ซ้ือทรัพยสิ์นเป็นเงินเช่ือ 0.00 3,841,500.00 0.00 3,841,500.00

บริษทัฯ บนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- ท่ีดินท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระ

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

โอนยานพาหนะเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 0.00 2,195,019.17 0.00 2,195,019.17

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

                  (นางสาวอรสา     วิมลเฉลา)             (นางสาวณิชกมล    วงศพิ์พฒัน์)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)

หน่วย  :  บาท
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บริษทั  สยามอีสต ์โซลูชัน่ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัร่วม



1.  ขอ้มูลทัว่ไป

1.1  บริษทัฯ  ไดแ้ปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั   โดยไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคล   ตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั 

        เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2559 ทะเบียนเลขท่ี 0107559000061

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

1.3  บริษทัฯ ด าเนินกิจการหลกั คือ จ  าหน่ายอุปกรณ์อุตสาหกรรมและบริการติดตั้งระบบ

1.4  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กลุ่มครอบครัวนางสาวอรสา วิมลเฉลา รวมร้อยละ 60.62 ของทุนช าระแลว้

1.5  การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019

       สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งข้ึนอยา่งต่อเน่ือง   ท  าให้

เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอน

และผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจ     ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวและ

ประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์   ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนอยา่งสม ่าเสมอ

2.  หลกัเกณฑใ์นการจดัท างบการเงินและน าเสนองบการเงิน 

2.1  เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินระหวา่งกาล

       งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนในรูปแบบยอ่และตามมาตรฐานการบญัชี   ฉบบัท่ี  34    เร่ือง   การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล

รวมถึงการตีความและแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”)  กฎระเบียบและประกาศคณะ

กรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์ และตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง

       งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึน   โดยมีวตัถุประสงคใ์ห้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด  เพ่ือให้ขอ้มูลนั้น

เป็นปัจจุบนั ดงันั้นงบการเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรมเหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอ

ซ ้าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้   อยา่งไรก็ตาม งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ

ผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด ไดแ้สดงรายการเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี ดงันั้นการใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควรใชค้วบคู่ไปกบั

งบการเงินประจ าปีล่าสุด

       งบการเงินของบริษทัฯ จดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของรายการในงบการเงิน ยกเวน้รายการ

ท่ีเปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง

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

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)                               (นางสาวณิชกมล วงศพิ์พฒัน์)

บริษทั สยามอีสต ์โซลูชัน่ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัร่วม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาล

ส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)



2.  หลกัเกณฑใ์นการจดัท างบการเงินและน าเสนองบการเงิน (ต่อ)

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย ไดร้วมงบการเงินของบริษทั สยามอีสต ์โซลูชัน่ จ  ากดั (มหาชน)  และบริษทัร่วม ดงัน้ี

อตัราการถือหุ้น ประเภทธุรกิจ

ร้อยละ

  บริษทัร่วม

บริษทั ยทิูลิต้ี บิสิเนส อลัลายแอนซ์ จ  ากดั 40.00 ประกอบกิจการเก่ียวกบัการให้บริการ

ทางเทคนิคดา้นวิศวกรรม   และอ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้ง

      บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีบริษทัมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญั โดยมีอ านาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบันโยบายทางการเงิน

และการด าเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดงักล่าว

2.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ที่เร่ิมมีผลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน

ในระหวา่งงวด   กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน    และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง 

รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่   ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 

มาถือปฏิบติั          มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค าและค าศพัท ์การตีความ และการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชี

กบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่มีผลบังคบัใช้ในอนาคต

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี  1  มกราคม 

2565

สภาวิชาชีพไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า ฉบบัปรับปรุง ซ่ึงไดใ้ห้ขอ้ยกเวน้ชัว่คราว

ท่ีเกิดในทางปฏิบติัส าหรับผูเ้ช่าท่ีไดรั้บผลกระทบจากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง ทั้งน้ี ตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวต้าม

มาตรฐาน

มาตรฐานกลุ่มน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั

3. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน   ส าหรับปี     

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

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

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)                               (นางสาวณิชกมล วงศพิ์พฒัน์)
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4.  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

หน่วย : บาท

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

เงินสดในมือ 38,252.00 33,065.00

เงินฝากกระแสรายวนั 46,552.30 37,228.14

เงินฝากออมทรัพย์ 137,050,991.82 68,026,168.92

เงินฝากประจ า 22,692.65 16,434.05

รวม 137,158,488.77 68,112,896.11

       ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ มีวงเงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน 2 แห่ง รวมจ านวน 4.00  

ลา้นบาท และจ านวน 7.00 ลา้นบาท ตามล าดบั ค  ้าประกนัโดยเงินฝากประจ า ตามหมายเหตุ 7

5.  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน

หน่วย : บาท

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

ลูกหน้ีการคา้

แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 32,832,505.21 120,212,630.65

เกินก าหนดช าระตั้งแต่ 1-90 วนั 19,136,786.18 23,458,474.29

เกินก าหนดช าระตั้งแต่ 91-180 วนั 2,722,001.70 124,002.30

เกินก าหนดช าระตั้งแต่ 181-365 วนั 14,338.00 43,654.88

เกินก าหนดช าระ 365 วนั 785,729.15 757,074.27

รวม 55,491,360.24 144,595,836.39

หกั ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (705,884.05) (740,069.02)

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 54,785,476.19 143,855,767.37

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

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)                               (นางสาวณิชกมล วงศพิ์พฒัน์)
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5.  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (ต่อ)

หน่วย : บาท

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย

เงินประกนั 470,850.00 847,750.00
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 5,393,869.13 4,573,180.67

รายไดค้า้งรับ 747,322.54 688,712.97

ค่าใชจ่้ายตั้งพกัจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 2,903,150.00 0.00

อ่ืนๆ 499,178.67 315,823.26

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน-สุทธิ 10,014,370.34 6,425,466.90

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน-สุทธิ 64,799,846.53 150,281,234.27

ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 ดงัน้ี

หน่วย : บาท

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2563

ยอดยกมา 740,069.02 584,319.23

ตั้งเพ่ิม 0.00 83,631.98

ลดลง (34,184.97) (13,500.00)

ยอดยกไป 705,884.05 654,451.21

6.  สินคา้คงเหลือ

หน่วย : บาท

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

สินคา้คงเหลือ 25,213,545.09 25,295,160.47

สินคา้ระหวา่งทาง 3,552,144.89 6,029,900.47

หกั ค่าเผ่ือจากการลดมูลค่าสินคา้ (3,228,796.01) (3,055,981.64)

สุทธิ 25,536,893.97 28,269,079.30

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

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)                               (นางสาวณิชกมล วงศพิ์พฒัน์)
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6.  สินคา้คงเหลือ (ต่อ)

      ค่าเผ่ือจากการลดมูลค่าสินคา้มีการเปล่ียนแปลง ส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี

หน่วย : บาท

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2563

ยอดยกมา 3,055,981.64 3,494,159.64

ตั้งเพ่ิม 172,814.37 0.00

ลดลง 0.00 (271,700.81)

ยอดยกไป 3,228,796.01 3,222,458.83

7.  เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั

       ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ มีเงินฝากประจ าประเภท 3 เดือน และ 12 เดือน รวมจ านวน 3.80 

ลา้นบาท ไดน้ าไปเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัเงินเบิกเกินบญัชี ตามหมายเหตุ 4  และวงเงินสินเช่ือ ตามหมายเหตุ 18.1 

8.  เงินลงทุนในบริษทัร่วม

8.1  เงินลงทุนในบริษทัร่วมมีรายละเอียดดงัน้ี

หน่วย : บาท

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

สดัส่วน มูลค่าตามบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย วิธีราคาทุน

ช่ือบริษทั เงินลงทุน 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

บริษทั ยทิูลิต้ี บิสิเนส อลัลายแอนซ์ จ  ากดั 40% 172,942,284.74 167,150,181.54 138,188,000.00 138,188,000.00

รวม 172,942,284.74 167,150,181.54 138,188,000.00 138,188,000.00

หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนช าระแลว้ สดัส่วน วิธีราคาทุน เงินปันผล

ส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 

ช่ือบริษทั (ลา้นบาท) เงินลงทุน 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2563

บริษทั ยทิูลิต้ี บิสิเนส 

อลัลายแอนซ์ จ  ากดั 40.00 40% 138,188,000.00 138,188,000.00 0.00 0.00

รวม 138,188,000.00 138,188,000.00 0.00 0.00

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

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)                               (นางสาวณิชกมล วงศพิ์พฒัน์)
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8.  เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ)

8.2  ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมมีการเปล่ียนแปลงส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี

หน่วย : บาท

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย

31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2563

ยอดยกมา 167,150,181.54 151,777,152.73

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 5,792,103.20 4,672,758.78

ยอดยกไป 172,942,284.74 156,449,911.51

       ในงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย  ณ  วนัท่ี 31 มีนาคม 2564  และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  บริษทัฯ ไดบ้นัทึกเงิน

ลงทุนในบริษทัร่วม  จ  านวน  172.94  ลา้นบาท  และจ านวน  167.15  ลา้นบาท  ตามล าดบั   (คิดเป็นร้อยละ 37.29  และ  35.00 ของ

สินทรัพยร์วม ตามล าดบั)  ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม  ส าหรับงวด  3  เดือน  ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563  

จ านวน  5.79 ลา้นบาท และจ านวน 4.67 ลา้นบาท ตามล าดบั  (คิดเป็นร้อยละ 205.49  และ  43.44  ของก าไรส าหรับงวด  ตามล าดบั )  

โดยถือตามขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมส าหรับงวดดงักล่าว ซ่ึงไดผ้า่นการสอบทานจากผูส้อบบญัชีอ่ืน

9.  อาคารและอุปกรณ์ 

หน่วย : บาท

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้งวด 7,661,160.53 12,253,643.25

รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการรายงาน

ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 0.00 (2,195,019.17)

ซ้ือเพ่ิม 283,439.26 410,238.35

จ าหน่ายระหวา่งงวด 0.00 (1.00)

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (607,946.87) (2,807,700.90)

มูลค่าสุทธิตามบญัชีปลายงวด 7,336,652.92 7,661,160.53

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

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)                               (นางสาวณิชกมล วงศพิ์พฒัน์)
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9.  อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

       ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563  จ านวน 0.61 ลา้นบาท  และจ านวน 0.47 ลา้นบาท 

ตามล าดบั

       อาคารและอุปกรณ์ซ่ึงไดห้กัค่าเส่ือมราคาสะสมเตม็จ านวนแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่  ราคาทุนของสินทรัพยด์งักล่าว  ณ  วนัท่ี 31   

มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีจ  านวน 8.96 ลา้นบาท และจ านวน 9.04 ลา้นบาท ตามล าดบั

10.  สญัญาเช่า

บริษทัฯ เขา้ท าสญัญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดิน เพ่ือสร้างอาคารโชวรู์มและส านกังานใชใ้นการด าเนินงาน และสญัญาเช่ายานพาหนะ

10.1 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

รายการเคล่ือนไหวของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  แสดงไดด้งัน้ี

หน่วย : บาท

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

  สินทรัพย ์- ราคาทุน

มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้งวด 49,061,385.68 48,171,135.24

เพ่ิมข้ึน - สญัญาเช่าซ้ือยานพาหนะ 0.00 6,414,107.47

จ าหน่ายระหวา่งงวด 0.00 (967,414.22)

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (1,137,307.53) (4,556,442.81)

มูลค่าสินทรัพยสิ์ทธิการใชสุ้ทธิ 47,924,078.15 49,061,385.68

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

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)                               (นางสาวณิชกมล วงศพิ์พฒัน์)
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10.  สญัญาเช่า (ต่อ)

10.2 หน้ีสินตามสญัญาเช่า

รายการเคล่ือนไหวของหน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 แสดงไดด้งัน้ี
หน่วย : บาท

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563
จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า 11,982,012.37 12,283,590.47

หกั ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (268,744.75) (221,943.63)

หกั ภาษีซ้ือตั้งพกั (22,149.99) (21,423.82)

รวม 11,691,117.63 12,040,223.02

หกั หน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (1,400,061.24) (1,378,872.08)
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 10,291,056.39 10,661,350.94

ค่าใชจ่้ายส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 เก่ียวกบัสญัญาเช่าท่ีรับรู้ในรายการต่อไปน้ี ในส่วนของ

ก าไรหรือขาดทุน
หน่วย : บาท

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2563
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 1,137,307.53 841,851.45
ดอกเบ้ียจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่า 156,865.61 163,155.92

รวม 1,294,173.14 1,005,007.37

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

ส่วนสญัญาเช่ายานพาหนะส้ินสุดปี 2566 และ 2567

หน่วย : บาท

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี เกินกวา่ 5 ปี รวม

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต ่า

ท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 1,995,262.00 5,575,276.00 9,108,603.00 16,679,141.00

ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่ารอการตดับญัชี (588,717.84) (1,850,781.40) (2,526,374.14) (4,965,873.38)

ภาษีซ้ือตั้งพกั (6,482.92) (15,667.07) 0.00 (22,149.99)

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่า
ท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 1,400,061.24 3,708,827.53 6,582,228.86 11,691,117.63

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

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)                               (นางสาวณิชกมล วงศพิ์พฒัน์)

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2564
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11.  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

การเพ่ิมข้ึนและลดลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีดงัน้ี

หน่วย : บาท

ณ วนัท่ี บนัทึกเป็น(ค่าใชจ่้าย)รายได้ ณ วนัท่ี

1 มกราคม 2564 ในก าไรหรือ ในก าไรขาดทุน 31 มีนาคม 2564

ขาดทุน เบด็เสร็จอ่ืน

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

          ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน 2,491,822.53 144,841.09 (311,632.69) 2,325,030.93

               ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน

          สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 793,920.70 (74,138.66) 0.00 719,782.04

          ผลขาดทุน 0.00 932,737.02 0.00 932,737.02

รวม 3,285,743.23 1,003,439.45 (311,632.69) 3,977,549.99

12.  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน

หน่วย : บาท

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

เจา้หน้ีการคา้

       เจา้หน้ีการคา้ 45,244,203.15 54,081,751.11

       เช็คจ่ายล่วงหนา้ 0.00 52,997.10

รวมเจา้หน้ีการคา้ 45,244,203.15 54,134,748.21

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย

       คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 14,599,428.36 20,668,749.08

       ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 4,512,842.87 4,512,842.87

       เงินรับล่วงหนา้ 4,563,431.75 5,165,601.15

       อ่ืนๆ 1,967,558.96 2,993,703.49

รวมเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 25,643,261.94 33,340,896.59

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 70,887,465.09 87,475,644.80

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

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)                                         (นางสาวณิชกมล วงศพิ์พฒัน์)
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งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ



13.  ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน

      บริษทัฯ จ่ายคา่ชดเชยผลประโยชน์หลงัออกจากงานและบ าเหน็จ ตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ .ศ. 2541 

ในการใหผ้ลประโยชน์เม่ือเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน

      13.1 การเปล่ียนแปลงในมูลคา่ปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์พนกังาน  ณ  วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563 

หน่วย : บาท

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัตน้งวด 12,667,369.65 9,762,248.00

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 471,780.49 2,676,566.46

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 44,167.96 227,423.74

ก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (1,558,163.46) 209,388.45

จ่ายผลประโยชน์พนกังานลาออก 0.00 (208,257.00)

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัส้ินงวด 11,625,154.64 12,667,369.65

       13.2 คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

2564 และ 2563  ดงัน้ี

หน่วย : บาท

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2563

13.2.1 รับรู้ในก าไรขาดทุน

           คา่ใชจ่้ายในการขาย 166,659.47 354,565.00

           คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 349,288.98 145,699.00

รวม 515,948.45 500,264.00

13.2.2 รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

          ก  าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 1,558,163.46 0.00

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

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)                                         (นางสาวณิชกมล วงศพิ์พฒัน์)
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13.  ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน (ต่อ)

       13.3  ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุด

วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี

หน่วย : บาท

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2563

รวมอยูใ่นก าไรสะสมตน้งวด 1,473,778.00 1,473,778.00

รับรู้ระหวา่งงวด (1,558,163.46) 0.00

ยอดคงเหลือส้ินงวด (84,385.46) 1,473,778.00

14.  ส ารองตามกฎหมาย

       เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ .ศ. 2535 บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไว้

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

ร้อยละ 10  ของทุนจดทะเบียน ทุนส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได้

15.  ภาษีเงินได้

       บริษทัฯ  ค  านวณภาษีเงินไดใ้นอตัราร้อยละ  20  จากก าไร(ขาดทุน)ก่อนหกัภาษีเงินไดส้ าหรับงวดบวกกลบัดว้ยส ารองคา่ใชจ่้ายและ

รายการอ่ืนๆ ท่ีไม่อนุญาตใหถื้อเป็นรายจ่ายในการค านวณภาษีเงินได ้ (ถา้มี)

       15.1 รายได(้คา่ใชจ่้าย)ภาษีเงินได ้ส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี

หน่วย : บาท

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2563

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 0.00 (1,511,738.44)

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :

     ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว 

        และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 1,003,439.45 452,164.53

รายได(้คา่ใชจ่้าย)ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 1,003,439.45 (1,059,573.91)

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

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)                                         (นางสาวณิชกมล วงศพิ์พฒัน์)

 - 11 -



15.  ภาษีเงินได ้(ต่อ)

15.2 กระทบยอดเพ่ือหาอตัราภาษีท่ีแทจ้ริง

 ส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี

หน่วย : บาท

31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2563

ก าไร(ขาดทุน)ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 1,815,256.53 11,816,326.97

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20%

ก าไร(ขาดทุน)ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี (363,051.31) (2,363,265.39)

ผลกระทบทางภาษี ส าหรับ :

รายจ่ายท่ีไม่สามารถน ามาหกัภาษีได้ 137,367.70 821,304.25

รายได(้คา่ใชจ่้าย)ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 70,702.42 (452,164.53)

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,158,420.64 934,551.76

รายได(้คา่ใชจ่้าย)ภาษีเงินไดท่ี้อยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 1,003,439.45 (1,059,573.91)

อตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริง (55.28)% 8.97%

หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2563

ก าไร(ขาดทุน)ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (3,976,846.67) 7,143,568.19

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20%

ก าไร(ขาดทุน)ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 0.00 (1,428,713.64)

ผลกระทบทางภาษี ส าหรับ :

ผลขาดทุนทางภาษี 795,369.33 0.00

รายจ่ายท่ีไม่สามารถน ามาหกัภาษีได้ 137,367.70 821,304.25

รายได(้คา่ใชจ่้าย)ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 70,702.42 (452,164.53)

รายได(้คา่ใชจ่้าย)ภาษีเงินไดท่ี้อยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 1,003,439.45 (1,059,573.92)

อตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริง (25.23)% (14.83)%

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

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)                                         (นางสาวณิชกมล วงศพิ์พฒัน์)
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งบการเงินท่ีแสดง

เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 



16.  รายการธุรกิจกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

16.1 ในระหวา่งงวด  กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไข

         ทางการคา้  และตามเกณฑท่ี์ตกลงร่วมกนัระหวา่งบริษทัฯ  บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น  ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ

         ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯ กบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสรุปไดด้งัน้ี

ลกัษณะ ลกัษณะธุรกิจ/รายการ นโยบาย

ความสมัพนัธ์ ก  าหนดราคา

บริษทัร่วม

     บริษทั ยทิูลิต้ี บิสิเนส อลัลายแอนซ์ จ  ากดั บริษทัร่วม เงินใหกู้ย้มื อตัราดอกเบ้ีย

ร้อยละ 6.5 ต่อปี

ขายสินคา้ ตน้ทุนบวกก าไร

10-30%

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั

     นายเกริก ลีเกษม ผูถื้อหุน้ คา่เช่าท่ีดิน ราคาตลาด

(ประเมินโดย

ผูป้ระเมินอิสระ)

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั

     บริษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จ ากดั ผูถื้อหุน้และ คา่เช่าและคา่บริการ ราคาตามท่ีตกลงกนั

กรรมการร่วมกนั ตามสญัญา

ขายสินคา้ ตน้ทุนบวกก าไร

10-30%

     หา้งหุน้ส่วนจ ากดั อคัรวินท ์วิศวกรรม ผูถื้อหุน้และ คา่ซ่อมแซม ราคาตลาด

กรรมการร่วมกนั

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

กรรมการร่วมกนั กบัลูกคา้รายอ่ืน

     บริษทั วิมลเฉลา จ ากดั ผูถื้อหุน้และ คา่บริการ ราคาตามท่ีตกลงกนั

กรรมการร่วมกนั

     บริษทั พีพีเอม็เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั ผูถื้อหุน้และ ขายสินคา้ ตน้ทุนบวกก าไร

กรรมการร่วมกนั 10-30%

     บริษทั สยามราชทราเวิล จ  ากดั ผูถื้อหุน้และ คา่ใชจ่้าย ราคาตามท่ีตกลงกนั

กรรมการร่วมกนั

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

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)                                         (นางสาวณิชกมล วงศพิ์พฒัน์)
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รายช่ือบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั



16.  รายการธุรกิจกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ)

16.2 รายการบญัชีท่ีเป็นสาระส าคญัระหวา่งบริษทักบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

         2563 ประกอบดว้ย

หน่วย : บาท

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

16.2.1 ลูกหน้ีการคา้

    บริษทั ยทิูลิต้ี บิสิเนส อลัลายแอนซ์ จ  ากดั 19,622.73 8,913,849.00

    หา้งหุน้ส่วนจ ากดั อคัรวินท ์วิศวกรรม 0.00 3,852.00

    บริษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จ ากดั 0.00 8,667.00

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

16.2.2 เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน

    บริษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จ ากดั 49,015.24 30,515.92

    บริษทั พีพีเอม็เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั 12,530.00 0.00

16.2.3 หน้ีสินตามสญัญาเช่า

     นายเกริก ลีเกษม 7,715,599.37 7,748,040.43

16.3 รายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายกบักิจการและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระส าคญัรวมอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ  ส าหรับงวด 3 เดือน 

         ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563

หน่วย : บาท

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2563

16.3.1 ขายสินคา้

    บริษทั ยทิูลิต้ี บิสิเนส อลัลายแอนซ์ จ  ากดั 40,439.00 331,000.00

    บริษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จ ากดั 0.00 1,020.00

    หา้งหุน้ส่วนจ ากดั อคัรวินท ์วิศวกรรม 0.00 184,720.00

16.3.2 คา่เช่าและบริการ

    บริษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จ ากดั 70,267.32 41,035.32

16.3.3 คา่เส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้

    นายเกริก ลีเกษม 114,194.23 105,370.16

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

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)                                         (นางสาวณิชกมล วงศพิ์พฒัน์)
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16.  รายการธุรกิจกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ)

หน่วย : บาท

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2563

16.3.4 คา่ใชจ่้ายอ่ืนๆ

    บริษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จ ากดั 1,692.00 1,182.00

    บริษทั พีพีเอม็เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั 32,220.00 4,000.00

    หา้งหุน้ส่วนจ ากดั อคัรวินท ์วิศวกรรม 0.00 2,500.00

16.3.5 ดอกเบ้ียจ่าย

    นายเกริก ลีเกษม 116,058.94 117,943.59

16.4 คา่ตอบแทนท่ีจ่ายใหแ้ก่ผูบ้ริหารส าคญั ส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี

หน่วย : บาท

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2563

ผลประโยชน์ระยะสั้น 7,251,813.88 5,409,060.00

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 229,015.69 168,557.00

รวม 7,480,829.57 5,577,617.00

16.5 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่าย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ดงัต่อไปน้ี

16.5.1  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  บริษทัฯ  มีภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตส าหรับสญัญาเช่าอาคาร  

ส านกังานขายกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เป็นจ านวน 0.21 ลา้นบาท และจ านวน 0.16 ลา้นบาท 

ตามล าดบั

     16.5.2 ณ วนัท่ี  31 มีนาคม 2564  และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตส าหรับสญัญาจา้งผูบ้ริหาร  

2 ราย ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2565 เป็นจ านวนเงิน 4.10 ลา้นบาท และจ านวน 1.08 ลา้นบาท ตามล าดบั

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

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)                                         (นางสาวณิชกมล วงศพิ์พฒัน์)
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17.  คา่ใชจ่้ายตามลกัษณะ

      คา่ใชจ่้ายตามลกัษณะของคา่ใชจ่้ายท่ีส าคญัส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี

หน่วย : บาท

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2563

การเปล่ียนแปลงในสินคา้ 2,559,370.96 10,145,094.88

ยอดซ้ือ 57,466,523.43 62,170,155.18

คา่ใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 14,173,959.82 14,323,464.15

คา่เส่ือมราคา/คา่ตดัจ าหน่าย 1,745,254.40 1,696,243.64

คา่นายหนา้ 506,592.16 1,491,256.70

18.  ภาระผกูพนั

     18.1 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  บริษทัฯ มีวงเงิน LC, TR,   ตัว๋สญัญาใชเ้งิน  และ Forward contract  จาก

ธนาคารพาณิชย ์2 แห่ง จ  านวน 62.79 ลา้นบาท    ค  ้าประกนัโดยเงินฝากธนาคารตามหมายเหตุ 7 และ  ณ  วนัท่ี  31 มีนาคม 2564 และ

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  บริษทัฯ ไม่ไดเ้ปิดใช ้Forward contract   

      18.2 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  บริษทัฯ  มีภาระหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใหธ้นาคารพาณิชย ์ 2  แห่ง 

ออกหนงัสือค ้าประกนัในการขายสินคา้ใหก้บัลูกคา้ เป็นจ านวนเงิน 9.79 ลา้นบาท และจ านวน 27.42  ลา้นบาท  ตามล าดบั

      18.3 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัจากการขายและบริการใหแ้ก่ลูกคา้ จ  านวน 131.69 

ลา้นบาท  และจ านวน  153.54  ลา้นบาท  ตามล าดบั  ซ่ึงบริษทัฯ ไดรั้บเงินมดัจ าแลว้จ านวน  4.30  ลา้นบาท  และจ านวน 4.64 ลา้นบาท 

ตามล าดบั

     18.4 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31  ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตส าหรับสญัญาคา่รักษาความ

ปลอดภยั สญัญาคา่ท่ีปรึกษา และสญัญาบริการไอที เป็นจ านวนเงินรวม 2.99 ลา้นบาท และจ านวน 0.58 ลา้นบาท ตามล าดบั

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

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)                                         (นางสาวณิชกมล วงศพิ์พฒัน์)
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19.  การเสนอขอ้มลูทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

       ขอ้มลูเก่ียวกบัการด าเนินงานตามประเภทส่วนงานของบริษทั ส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563  มีดงัน้ี

หน่วย : บาท

2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 21,468,577.41 23,666,050.33 23,438,426.77 27,623,686.46 25,835,923.62 32,399,364.56 7,404,833.58 17,425,357.66 78,147,761.38 101,114,459.01

ตน้ทนุขายและตน้ทนุการให้บริการ (16,653,089.38) (17,420,354.05) (17,621,640.15) (17,925,551.42) (20,304,886.04) (25,875,424.30) (5,446,278.82) (11,093,920.29) (60,025,894.39) (72,315,250.06)

ก าไรขั้นตน้ 4,815,488.03 6,245,696.28 5,816,786.62 9,698,135.04 5,531,037.58 6,523,940.26 1,958,554.76 6,331,437.37 18,121,866.99 28,799,208.95

รายไดอ่ื้น 291,765.07 1,865,679.28

คา่ใชจ่้ายในการขาย (9,237,044.91) (10,922,799.31)

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (12,996,568.21) (12,435,364.81)

ตน้ทนุทางการเงิน (156,865.61) (163,155.92)

ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 5,792,103.20 4,672,758.78

ก าไรจากการด าเนินงาน 1,815,256.53 11,816,326.97

รายได(้คา่ใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 1,003,439.45 (1,059,573.91)

ก าไรสุทธิส าหรับงวด 2,818,695.98 10,756,753.06

ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืน 1,246,530.77 0.00

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด 4,065,226.75 10,756,753.06

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

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)                            (นางสาวณิชกมล วงศพิ์พฒัน์)

ระบบป๊ัม กระบวนการผลิตและระบบทอ่
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งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สีย

กลุ่มผลิตภณัฑแ์ละเทคโนโลยี กลุ่มผลิตภณัฑก์ารจดัการ กลุ่มผลิตภณัฑว์สัดุนวตักรรม กลุ่มผลิตภณัฑบ์ริการ รวม



19.  การเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน (ต่อ)

หน่วย : บาท

2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 21,468,577.41 23,666,050.33 23,438,426.77 27,623,686.46 25,835,923.62 32,399,364.56 7,404,833.58 17,425,357.66 78,147,761.38 101,114,459.01

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ (16,653,089.38) (17,420,354.05) (17,621,640.15) (17,925,551.42) (20,304,886.04) (25,875,424.30) (5,446,278.82) (11,093,920.29) (60,025,894.39) (72,315,250.06)

ก าไรขั้นตน้ 4,815,488.03 6,245,696.28 5,816,786.62 9,698,135.04 5,531,037.58 6,523,940.26 1,958,554.76 6,331,437.37 18,121,866.99 28,799,208.95

รายไดอ่ื้น 291,765.07 1,865,679.28

ค่าใชจ่้ายในการขาย (9,237,044.91) (10,922,799.31)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (12,996,568.21) (12,435,364.81)

ตน้ทุนทางการเงิน (156,865.61) (163,155.92)

ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงาน (3,976,846.67) 7,143,568.19

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 1,003,439.45 (1,059,573.91)

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรับงวด (2,973,407.22) 6,083,994.28

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน 1,246,530.77 0.00

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด (1,726,876.45) 6,083,994.28

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

               (นางสาวอรสา   วิมลเฉลา)                   (นางสาวณิชกมล วงศพิ์พฒัน)์

กระบวนการผลิตและระบบท่อ

กลุ่มผลิตภณัฑบ์ริการ

ระบบป๊ัม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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รวมกลุ่มผลิตภณัฑว์สัดุนวตักรรมกลุ่มผลิตภณัฑก์ารจดัการกลุ่มผลิตภณัฑแ์ละเทคโนโลยี



20.  กองทุนส ารองเล้ียงชีพ

       บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพพนกังาน  ส าหรับพนกังานทุกคนตามระเบียบกองทุน   พนกังานจ่ายเงินสะสมเขา้กองทุน

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

บริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งผูจ้ดัการกองทุนเพ่ือบริหารกองทุนให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2532)  ออกตามความ

ในพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530

       ส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินสมทบเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ดงัน้ี
หน่วย : บาท

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2563

เงินสมทบเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 554,751.20 552,927.92

21.  การบริหารความเส่ียง

นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากความผนัผวนในสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินตามปกติธุรกิจ และมีนโยบายการบริหาร

ความเส่ียงดงัน้ี

21.1  ความเส่ียงดา้นเครดิต

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน และเงินฝากกบัธนาคาร โดยจ านวนเงินสูงสุด

ท่ีกลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่า ตามบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน

กลุ่มบริษทับริหารความเส่ียงโดยใชน้โยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเช่ืออยา่งเหมาะสม จึงไม่คาดวา่จะเกิดผลขาดทุน

ทางการเงินท่ีมีสาระส าคญั นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัมีการติดตามยอดคงคา้งของลูกหน้ีการคา้อยา่งสม ่าเสมอ และ การให้สินเช่ือของกลุ่ม

บริษทั ไม่มีการกระจุกตวัเน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีฐานลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีจ านวนมากราย

กลุ่มบริษทัพิจารณาการดอ้ยค่าทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน และค านวณหาอตัราการตั้งส ารองของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด

วา่จะเกิดข้ึนจากอายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ  การค านวณผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนค านึง

ถึงขอ้มูลท่ีมีความสมเหตุสมผลและสามารถสนบัสนุนไดท่ี้มีอยู ่ณ วนัท่ีรายงานเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบนัและการ

คาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต       โดยทัว่ไปกลุ่มบริษทัจะตดัจ าหน่ายลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนออกจากบญัชีตาม

นโยบายของกลุ่มบริษทัโดยพิจารณาตามความเหมาะสม

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

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)         (นางสาวณิชกมล วงศพิ์พฒัน์)
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21.  การบริหารความเส่ียง (ต่อ)

21.2  ความเส่ียงดา้นตลาด

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ียอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากธนาคาร หน้ีสินตามสญัญาเช่า สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสิน

ทางการเงินของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาดหรืออตัราดอกเบ้ียคงท่ีท่ีใกลเ้คียงกบัอตัราตลาด

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย

ผลกระทบต่อก าไรก่อนภาษีของกลุ่มบริษทัจากการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งสมเหตุสมผลของอตัราดอกเบ้ียของสินทรัพย์

ทางการเงิน

21.3  ความเส่ียงจากสภาพคล่อง

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินประมาณร้อยละ 11.98 ท่ีจะครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปีเม่ือเทียบกบัมูลค่าตามบญัชี

ของหน้ีสินดงักล่าวท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน (ปี 2563 : ร้อยละ 11.45) กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินการกระจุกตวัของความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การกูย้มืเงินเพ่ือน าไปช าระหน้ีสินเดิมและไดข้อ้สรุปวา่ความเส่ียงดงักล่าวอยูใ่นระดบัต ่า กลุ่มบริษทัมีความสามารถในการเขา้ถึงแหล่ง

ของเงินทุนท่ีหลากหลายอยา่งเพียงพอ

21.4  ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน

       กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ อนัเน่ืองมาจากการซ้ือและขายสินคา้ท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

กลุ่มบริษทัวงเงินซ้ือขายอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ เพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการป้องกนัความเส่ียง ตามท่ีเปิดเผยไวใ้น

หมายเหตุ 18.1

       การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน 

       กลุ่มบริษทัไม่มีผลกระทบต่อก าไรก่อนภาษีอยา่งเป็นสาระส าคญัจากการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน

ท่ีเป็นตวัเงินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

       บริษทัฯ มียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงัต่อไปน้ี

สกุลเงินตรา แปลงค่า สกุลเงินตรา แปลงค่า

ต่างประเทศ เป็นเงินบาท ต่างประเทศ เป็นเงินบาท

สินทรัพย์

   รายไดค้า้งรับ

เยน 2,176,000.00 606,416.38 2,176,000.00 621,939.97

รวม 606,416.38 621,939.97

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

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)         (นางสาวณิชกมล วงศพิ์พฒัน์)

31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563
งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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21.  การบริหารความเส่ียง (ต่อ)

สกุลเงินตรา แปลงค่า สกุลเงินตรา แปลงค่า

ต่างประเทศ เป็นเงินบาท ต่างประเทศ เป็นเงินบาท

หน้ีสิน

   เจา้หน้ีการคา้ต่างประเทศ

เยน 220,670.00 63,320.59 43,673,029.00 12,861,008.27

ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 366,482.33 11,546,099.10 19,687.41 594,693.66

ยโูร 97,203.59 3,604,659.05 14,696.80 547,570.44

รวม 15,214,078.74 14,003,272.37

22. การจดัประเภทและการวดัมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน

ในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯ

จะใชป้ระมาณการโดยพิจารณาจากมูลค่าสุทธิตามบญัชีหรือวิธีราคาทุนหรือวิธีรายไดใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสินดงักล่าวแทน

22.1 การจดัประเภทยติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน

มูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2563 มีดงัต่อไปน้ี

หน่วย : บาท

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม

ราคาทุน ราคาทุน

ตดัจ าหน่าย ตดัจ าหน่าย

สินทรัพย์ทางการเงนิ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 68,112,896.11 68,112,896.11 137,158,488.77 137,158,488.77

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 150,281,234.27 150,281,234.27 64,799,846.53 64,799,846.53

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั 3,800,000.00 3,800,000.00 3,800,000.00 3,800,000.00

รวมสินทรัพยท์างการเงิน 222,194,130.38 222,194,130.38 205,758,335.30 205,758,335.30

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

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)         (นางสาวณิชกมล วงศพิ์พฒัน์)

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563
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งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ



22. การจดัประเภทและการวดัมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ)

หน่วย : บาท

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม

ราคาทุน ราคาทุน

ตดัจ าหน่าย ตดัจ าหน่าย

หนีสิ้นทางการเงนิ

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 87,475,644.80 87,475,644.80 70,887,465.09 70,887,465.09

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 12,040,223.02 12,040,223.02 11,691,117.63 11,691,117.63

รวมหน้ีสินทางการเงิน 99,515,867.82 99,515,867.82 82,578,582.72 82,578,582.72

22.2 การวดัมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน

เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดฝ่ายบริหารของบริษทัฯ จึงประมาณ

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวในระดบั 3 ซ่ึงใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดง

ฐานะการเงิน

23.  ค่าตอบแทนกรรมการ

       ค่าตอบแทนกรรมการน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้กบักรรมการของบริษทัฯ ตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชน

จ ากดั   โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่ายให้กบักรรมการในฐานะผูบ้ริหาร

       ส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ ไดจ่้ายค่าตอบแทนกรรมการ จ านวน 0.34 ลา้นบาท  และ

จ านวน 0.33 ลา้นบาท ตามล าดบั

24.  ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร

       ค่าตอบแทนผูบ้ริหารน้ีเป็นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเงินเดือน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนให้แก่กรรมการเฉพาะในฐานะผูบ้ริหาร

และให้แก่ผูบ้ริหารตามนิยามในประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์อนัไดแ้ก่  ผูจ้ดัการหรือ

ผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารส่ีรายแรกต่อจากผูจ้ดัการลงนามและผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งเทียบเท่าระดบับริหารรายท่ีส่ีทุกราย      และให้

หมายความรวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่า

       ส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ ไดจ่้ายค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  จ  านวน  7.48  ลา้นบาท และ

จ านวน 5.58 ลา้นบาท ตามล าดบั

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

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)         (นางสาวณิชกมล วงศพิ์พฒัน์)
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25.  การบริหารจดัการทุน

       วตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ในการบริหารทางการเงิน คือ การด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองและด ารงไว้

ซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสม 

        ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียแสดงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.25 : 1 (งบการเงิน

เฉพาะกิจการ : 0.28 : 1)

26.  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน

       เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2564  ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติั ดงัน้ี

       26.1  อนุมติัจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษทัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม  2563 โดยจ่าย

เงินปันผลเป็นหุ้นสามญัให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัรา  10  หุ้นสามญัต่อ  1  หุ้นปันผล     และอนุมติัการจ่ายปันผลในรูปของเงินสด เพ่ือให้

ครอบคลุมการช าระภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายของหุ้นปันผล  โดยจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท  ต่อหุ้น  คิดเป็นจ านวนเงิน  13.33 

ลา้นบาท ทั้งน้ี บริษทัฯ จะจ่ายเงินให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั ซ่ึงมีรายช่ือปรากฎในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น

ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 15 มีนาคม 2564  และก าหนดจ่ายปันผลในวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2564

       26.2  อนุมติัให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จ านวน 384 ลา้นหุ้น เป็นจ านวนเงิน 192.00 ลา้นบาท ท าให้บริษทัมีทุนจดทะเบียน  

624  ลา้นหุ้น  มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท  เป็นจ านวนเงิน 312.00 ลา้นบาท

26.2.1 เพ่ือจดัสรรเป็นหุ้นปันผล ให้แก่ผูถื้อหุ้น จ  านวน 24 ลา้นหุ้น เป็นจ านวนเงิน 12.00 ลา้นบาท 

26.2.2 เพ่ือจดัสรรในการช าระค่าหุ้นของบริษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จ ากดั  จ  านวน  360  ลา้นหุ้น  เป็นจ านวนเงิน 180.00 

ลา้นบาท  

       26.3  อนุมติัให้บริษทัฯ ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จ ากดั จากบริษทั พีพีเอม็เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั จ  านวน 73,826 

หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 92.28 ของหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ในราคาหุ้นละ 3,521.79 บาท เป็นจ านวนเงิน 260.00 ลา้นบาท โดยมีมติให้  

จ่ายช าระภายใน 90 วนั หลงัจากไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น

27.  การอนุมติังบการเงินระหวา่งกาล

       ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ  เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2564

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

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)         (นางสาวณิชกมล วงศพิ์พฒัน์)
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