
บริษทั  สยามอีสต ์โซลูชัน่ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)

รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล

ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565



หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

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

หมายเหตุ สอบทานแลว้) สอบทานแลว้)

สินทรัพยห์มุนเวียน

       เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 51,615,855.91 61,158,304.02 32,510,303.23 50,819,914.97

       ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 5 92,158,789.83 95,511,645.60 84,963,932.10 71,323,765.51

       สินคา้คงเหลือ 6 75,132,809.01 64,793,745.05 42,675,473.48 39,126,534.93

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 218,907,454.75 221,463,694.67 160,149,708.81 161,270,215.41

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

       เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนั 7 3,861,490.04 3,861,490.04 3,800,000.00 3,800,000.00

       เงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 187,688,032.82 184,235,766.11 208,187,920.00 208,187,920.00

       เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 0.00 0.00 265,101,227.54 265,101,227.54

       ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 28,192,877.45 28,573,380.54 5,095,527.08 5,196,941.12

       สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 11.1 43,856,889.62 44,979,659.64 43,856,889.62 44,979,659.64

       สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 664,770.74 663,290.65 611,458.11 600,980.49

       สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4,136,612.80 4,200,372.72 3,155,217.77 3,196,269.62

       สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 228,330.00 182,530.00 85,530.00 39,730.00

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 268,629,003.47 266,696,489.70 529,893,770.12 531,102,728.41
รวมสินทรัพย์ 487,536,458.22 488,160,184.37 690,043,478.93 692,372,943.82

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

                (นางสาวอรสา     วิมลเฉลา)                            (นางสาวณิชกมล   วงศพิ์พฒัน)์

                       สินทรัพย์

บริษทั  สยามอีสต ์โซลูชัน่ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565



หน่วย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/ (ตรวจสอบแลว้)

หมายเหตุ สอบทานแลว้) สอบทานแลว้)

หน้ีสินหมุนเวียน
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 12 0.00 6,991,983.64 0.00 0.00
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 13 73,730,315.69 81,362,262.28 60,348,725.38 71,323,246.25
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 11.2 1,591,691.72 1,570,824.30 1,591,691.72 1,570,824.30
เงินกูย้ืมระยะสั้น 0.00 35,000,000.00 0.00 0.00
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 4,054,739.44 3,166,185.17 1,987,031.32 1,098,477.05

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 79,376,746.85 128,091,255.39 63,927,448.42 73,992,547.60
หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ืมระยะยาว 14 35,000,000.00 0.00 0.00 0.00
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 11.2 9,007,992.60 9,425,794.42 9,007,992.60 9,425,794.42
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน
     ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 15 17,522,823.61 17,631,127.00 12,004,947.63 12,228,787.38

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 61,530,816.21 27,056,921.42 21,012,940.23 21,654,581.80
     รวมหน้ีสิน 140,907,563.06 155,148,176.81 84,940,388.65 95,647,129.40

ส่วนของผูถื้อหุ้น
       ทุนเรือนหุ้น
              ทุนจดทะเบียน
                    หุ้นสามญั 624,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ     0.50  บาท 312,000,000.00 312,000,000.00 312,000,000.00 312,000,000.00

              ทุนท่ีออกและช าระแลว้
                    หุ้นสามญั 623,997,989 หุ้น มูลค่าหุ้นละ     0.50  บาท 311,998,994.50 311,998,994.50 311,998,994.50 311,998,994.50
              ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
                    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 121,004,165.08 121,004,165.08 121,004,165.08 121,004,165.08
       ก  าไรสะสม
              จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 12,816,847.78 12,816,847.78 12,816,847.78 12,816,847.78
              ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 147,895,297.41 134,416,954.70 159,283,082.92 150,905,807.06
   องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (249,105,546.69) (249,105,546.69)

รวมส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ 344,609,758.08 331,131,415.37 605,103,090.28 596,725,814.42
           ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 2,019,137.08 1,880,592.19 0.00 0.00
รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 346,628,895.16 333,012,007.56 605,103,090.28 596,725,814.42

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 487,536,458.22 488,160,184.37 690,043,478.93 692,372,943.82

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

                (นางสาวอรสา     วิมลเฉลา)                            (นางสาวณิชกมล   วงศพิ์พฒัน)์

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น

 - 2 -

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

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565



หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(ปรับปรุงใหม่)

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 136,639,699.29 92,208,741.70 121,763,838.41 78,147,761.38

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ (99,319,924.61) (69,322,859.76) (90,796,951.42) (60,025,894.39)

ก าไรขั้นตน้ 37,319,774.68 22,885,881.94 30,966,886.99 18,121,866.99

รายไดเ้งินปันผล 0.00 0.00 2,149,997.50 0.00

รายไดอ่ื้น 1,524,792.47 583,169.31 1,191,055.35 291,765.07

คา่ใชจ่้ายในการขาย (12,282,905.27) (10,866,307.46) (10,707,173.69) (9,237,044.91)

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (15,688,178.59) (15,225,574.08) (13,519,206.90) (12,996,568.21)

ก าไรจากการด าเนินงาน 10,873,483.29 (2,622,830.29) 10,081,559.25 (3,819,981.06)

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 8.2 5,347,616.89 5,792,103.20 0.00 0.00

ตน้ทุนทางการเงิน (568,343.79) (238,338.20) (144,566.80) (156,865.61)

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 15,652,756.39 2,930,934.71 9,936,992.45 (3,976,846.67)

รายได(้คา่ใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 16 (2,035,868.79) 756,701.66 (1,559,716.59) 1,003,439.45

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด 13,616,887.60 3,687,636.37 8,377,275.86 (2,973,407.22)

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั :

ผลก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลคา่ใหม่ของ

    ผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว้ 16 0.00 1,558,163.46 0.00 1,558,163.46

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

    ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 16 0.00 (311,632.69) 0.00 (311,632.69)

รวมรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้น

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

ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด-สุทธิจากภาษีเงินได้ 0.00 1,246,530.77 0.00 1,246,530.77

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 13,616,887.60 4,934,167.14 8,377,275.86 (1,726,876.45)

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน):

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 13,478,342.71 2,818,695.98 8,377,275.86 (2,973,407.22)

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 138,544.89 868,940.39 0.00 0.00

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม:

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 13,478,342.71 4,065,226.75 8,377,275.86 (1,726,876.45)

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 138,544.89 868,940.39 0.00 0.00

ก าไรต่อหุน้

               ก  าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.02 0.01 0.01 (0.01)

               จ  านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 624,000,000.00 240,000,000.00 624,000,000.00 240,000,000.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

                (  นางสาวอรสา     วิมลเฉลา)                            (นางสาวณิชกมล   วงศพิ์พฒัน์)               (นางสาวณิชกมล   วงศพิ์พฒัน์)

ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)

บริษทั  สยามอีสต ์โซลูชัน่ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ



หน่วย : บาท

ทุนท่ีออก ส่วนเกินมูลค่า องคป์ระกอบอ่ืนของ รวมส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนไดเ้สียท่ี รวมส่วนของ

และช าระแลว้ หุ้นสามญั ส่วนของผูถื้อหุ้น ของบริษทัใหญ่ ไม่มีอ  านาจ ผูถื้อหุ้น

จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนต่างจากการรวม ควบคุม

ส ารองตามกฎหมาย กิจการภายใตก้าร

หมายเหตุ ควบคุมเดียวกนั

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 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

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้น

ก าไรส าหรับงวด 13,478,342.71 13,478,342.71 138,544.89 13,616,887.60

รวมการเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้น 0.00 0.00 0.00 13,478,342.71 0.00 13,478,342.71 138,544.89 13,616,887.60

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 311,998,994.50 121,004,165.08 12,816,847.78 147,895,297.41 (249,105,546.69) 344,609,758.08 2,019,137.08 346,628,895.16

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 (ปรับปรุงใหม)่ 3 120,000,000.00 121,004,165.08 8,783,567.43 115,665,560.68 0.00 365,453,293.19 82,794,703.57 448,247,996.76

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้น

เงินปันผลจ่ายเป็นเงินสด 17 (75,158,000.00) (75,158,000.00)

ก าไรส าหรับงวด 2,818,695.98 2,818,695.98 868,940.39 3,687,636.37

ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด 1,246,530.77 1,246,530.77 0.00 1,246,530.77

รวมการเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้น 0.00 0.00 0.00 4,065,226.75 0.00 4,065,226.75 (74,289,059.61) (70,223,832.86)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 120,000,000.00 121,004,165.08 8,783,567.43 119,730,787.43 0.00 369,518,519.94 8,505,643.96 378,024,163.90

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

                (  นางสาวอรสา     วิมลเฉลา)                (นางสาวณิชกมล   วงศพิ์พฒัน)์

บริษทั  สยามอีสต ์โซลูชัน่ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัร่วม

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น

ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)

งบการเงินรวม
ก าไรสะสม



หน่วย : บาท

ทุนท่ีออก ส่วนเกินมูลค่า รวมส่วนของผูถื้อหุ้น

และช าระแลว้ หุ้นสามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

ส ารองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 311,998,994.50 121,004,165.08 12,816,847.78 150,905,807.06 596,725,814.42

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้น

ก าไรส าหรับงวด 8,377,275.86 8,377,275.86

รวมการเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้น 0.00 0.00 0.00 8,377,275.86 8,377,275.86

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 311,998,994.50 121,004,165.08 12,816,847.78 159,283,082.92 605,103,090.28

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

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้น

ขาดทุนส าหรับงวด (2,973,407.22) (2,973,407.22)

ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด 1,246,530.77 1,246,530.77

รวมการเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้น 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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

                 (  นางสาวอรสา     วิมลเฉลา)                (นางสาวณิชกมล   วงศพิ์พฒัน)์

บริษทั  สยามอีสต ์โซลูชัน่ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัร่วม

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น

ก าไรสะสม

ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)

งบการเงินเฉพาะกิจการ



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2565 2564 2565 2564

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด 13,616,887.60 3,687,636.37 8,377,275.86 (2,973,407.22)

รายการปรับกระทบก าไร(ขาดทุน)เป็นเงินสดรับ(จ่าย)สุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 511,163.63 631,383.26 395,627.27 515,948.45

คา่เส่ือมราคา - อาคารและอุปกรณ์ 805,792.95 1,131,375.40 509,815.91 607,946.87

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนตดัจ่าย 58,519.91 4,204.11 49,522.38 0.00

คา่เส่ือมราคา - สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 1,122,770.02 1,137,307.53 1,122,770.02 1,137,307.53

(ก าไร)ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ 7,483.04 0.00 0.00 0.00

(ก าไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 24,200.22 124,781.38 24,200.22 124,781.38

หน้ีสูญ 32,452.25 0.00 32,452.25 0.00

ขาดทุนจากการปรับมูลคา่สินคา้คงเหลือ 57,757.36 172,814.37 57,441.27 172,814.37

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (โอนกลบั) (13,859.04) 34,184.97 (13,859.04) 34,184.97

ดอกเบ้ียรับ (19,175.67) (50,289.54) (19,175.67) (50,289.54)

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (5,602,264.21) (5,792,103.20) 0.00 0.00

ตน้ทุนทางการเงิน 568,343.79 238,338.20 144,566.80 156,865.61

(รายได)้คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 2,035,868.79 (756,701.66) 1,559,716.59 (1,003,439.45)

ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

และหน้ีสินจากการด าเนินงาน 13,205,940.64 562,931.19 12,240,353.86 (1,277,287.03)

สินทรัพยด์ าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 5,483,103.90 87,213,044.99 (13,659,915.96) 85,431,679.18

สินคา้คงเหลือ (10,396,821.32) (662,123.75) (3,606,379.82) 2,559,370.96

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 0.00 (55,089.73) 0.00 0.00

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (45,800.00) (210,212.23) (45,800.00) 0.00

หน้ิสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (7,607,260.21) (19,271,077.72) (11,017,031.95) (16,697,437.50)

เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนกังานลาออก (600,000.00) 0.00 (600,000.00) 0.00

เงินสดรับ(จ่าย)จากการด าเนินงาน 39,163.01 67,577,472.75 (16,688,773.87) 70,016,325.61

เงินสดรับดอกเบ้ีย 19,175.67 50,289.54 19,175.67 50,289.54

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (1,277,087.68) (238,518.13) (630,110.47) (231,612.23)

เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมด าเนินงาน (1,218,749.00) 67,389,244.16 (17,299,708.67) 69,835,002.92

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

                  (นางสาวอรสา     วิมลเฉลา)                (นางสาวณิชกมล   วงศพิ์พฒัน์ )

บริษทั  สยามอีสต ์โซลูชัน่ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบกระแสเงินสด

ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)
หน่วย  :  บาท



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2565 2564 2565 2564

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน : 

เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์ (432,772.90) (620,719.63) (408,401.87) (283,439.26)

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (60,000.00) 0.00 (60,000.00) 0.00

เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมลงทุน (492,772.90) (620,719.63) (468,401.87) (283,439.26)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน :

เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (442,008.17) (238,338.20) (144,566.80) (156,865.61)

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00

เงินสดจ่ายจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (6,991,983.64) 0.00 0.00 0.00

เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (396,934.40) (349,105.39) (396,934.40) (349,105.39)

เงินสดจ่ายเงินปันผล 0.00 (75,158,000.00) 0.00 0.00

เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมจดัหาเงิน (7,830,926.21) (25,745,443.59) (541,501.20) (505,971.00)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) - สุทธิ (9,542,448.11) 41,023,080.94 (18,309,611.74) 69,045,592.66

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายงวด 51,615,855.91 147,600,900.02 32,510,303.23 137,158,488.77

ขอ้มูลเพ่ิมเติม  

1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

เงินสดในมือ 45,190.00 40,696.75 35,190.00 30,696.75

เงินฝากกระแสรายวนั 70,196.50 70,196.50 49,985.00 49,985.00

เงินฝากออมทรัพย์ 51,473,129.04 61,021,003.97 32,397,787.86 50,712,826.42

เงินฝากประจ า 27,340.37 26,406.80 27,340.37 26,406.80

รวม 51,615,855.91 61,158,304.02 32,510,303.23 50,819,914.97

2) รายการไม่กระทบเงินสด

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

โอนผลประโยชน์พนกังานท่ีตอ้งจ่ายเป็นคา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 19,467.02 0.00 19,467.02 0.00

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัโอนเป็น 35,000,000.00 0.00 0.00 0.00

เงินกูย้มืระยะยาว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

                  (นางสาวอรสา     วิมลเฉลา)                (นางสาวณิชกมล   วงศพิ์พฒัน์ )

บริษทั  สยามอีสต ์โซลูชัน่ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

หน่วย  :  บาท

หน่วย  :  บาท

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)

หน่วย  :  บาท
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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  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ กลุ่มครอบครัวนางสาวอรสา วิมลเฉลา 

1.5 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019

       สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  2019 (“COVID-19”)    ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

ท าให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความ

ไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั        อยา่งไรก็ตาม      ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั 

จะติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวอยา่งต่อเน่ือง  และจะประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์

ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนอยา่งสม ่าเสมอ

2.  หลกัเกณฑใ์นการจดัท าขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล

2.1  ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนและน าเสนอแบบยอ่ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน

ระหวา่งกาล    รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์(“สภาวิชาชีพบญัชี”)  และ

ตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการจดัท า และน าเสนอรายงานทางการเงินภายใต้

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535

       ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึน โดยมีวตัถุประสงคใ์ห้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด เพ่ือให้

ขอ้มูลนั้นเป็นปัจจุบนั  ดงันั้นขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรมเหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่  เพ่ือ

ไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้  อยา่งไรก็ตาม งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดง

การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้  และงบกระแสเงินสด ไดแ้สดงรายการเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี    

2.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่

       ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน

       ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทั ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง 

รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 

มาถือปฏิบติั    มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึน   เพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค าและค าศพัท ์การตีความ และการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชี

กบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

       มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั

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

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)                              (นางสาวณิชกมล   วงศพิ์พฒัน)์

บริษทั สยามอีสต ์โซลูชัน่ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลยอ่

ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)



2.  หลกัเกณฑใ์นการจดัท าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล (ต่อ)

       ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่ีผลบังคับใช้ในอนาคต

       มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2566

       สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั   ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมี

รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2566  มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึน

เพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ   โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติั

ทางการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบั มีการให้ขอ้ผอ่นปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน

       ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั อยูร่ะหว่างการประเมินแนวทางการด าเนินการและพิจารณาผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปี

ท่ีเร่ิมน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติั

3.  หลกัเกณฑใ์นการจดัท าขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาล

       3.1 ขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริษทั สยามอีสต ์โซลูชัน่ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ซ่ึงบริษทั สยามอีสต ์โซลูชัน่ 

จ  ากดั (มหาชน) ไดค้วบคุมนโยบายการเงินและการด าเนินงานทั้งหมด และรับรู้เงินลงทุนในบริษทัร่วมดว้ยวิธีส่วนไดเ้สีย มีดงัต่อไปน้ี

จดทะเบียน

ในประเทศ อตัราร้อยละท่ีถือหุ้น

31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

ร้อยละ ร้อยละ

บริษัทย่อย

  บริษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จ ากดั ประกอบธุรกิจผลิตและรับซ่อม ไทย 92.28 92.28

         ท่อและถงัอุตสาหกรรมทุกชนิด

  บริษทั โอเคเอส กรุ๊ป โฮลด้ิง จ  ากดั ลงทุนโดยถือหุ้นในบริษทัอ่ืน ไทย 99.99 99.99

         เป็นหลกั

บริษัทร่วม

  บริษทั ยทิูลิต้ี บิสิเนส ประกอบธุรกิจให้บริการทาง ไทย 40.00 40.00

        อลัลายแอนซ์ จ  ากดั เทคนิคดา้นวิศวกรรมและอ่ืนๆ

ขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีเดียวกนั ส าหรับรายการบญัชีเหมือนกนัหรือเหตุการณ์

ทางบญัชีท่ีคลา้ยคลึงกนั

ยอดคงคา้งและรายการระหว่างกนัของกลุ่มบริษทั ยอดก าไรท่ีคิดระหว่างกนักบัท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนของบริษทัฯ กบัสินทรัพย์

สุทธิของบริษทัยอ่ยไดต้ดัออกในขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลแลว้
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3.  หลกัเกณฑใ์นการจดัท าขอ้มูลทางการเงินรวมระหวา่งกาล (ต่อ)

3.2 การปรับงบการเงินยอ้นหลงั

       เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2564 บริษทัฯ ไดมี้การซ้ือเงินลงทุนในบริษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงบริษทัดงักล่าวอยูภ่ายใตก้าร 

ควบคุมเดียวกนั   บริษทัฯ ไดป้รับปรุงยอ้นหลงังบการเงินงรวมใหม่เสมือนวา่การรวมธุรกิจไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัตน้งวดตามแนวปฏิบติั

ทางการบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี  มีรายละเอียดดงัน้ี

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม

ก่อนปรับปรุง รายการปรับปรุง หลงัปรับปรุง

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 มีนาคม 2564

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 0.00 8,505,643.96 8,505,643.96

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2564

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 78,147,761.38 14,060,980.32 92,208,741.70

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ (60,025,894.39) (9,296,965.37) (69,322,859.76)

รายไดอ่ื้น 291,765.07 291,404.24 583,169.31

ค่าใชจ่้ายในการขาย (9,237,044.91) (1,629,262.55) (10,866,307.46)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (12,996,568.21) (2,229,005.87) (15,225,574.08)

ตน้ทุนทางการเงิน (156,865.61) (81,472.59) (238,338.20)

รายไดภ้าษีเงินได้ 1,003,439.45 (246,737.79) 756,701.66

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน):

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 2,818,695.98 0.00 2,818,695.98

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 0.00 868,940.39 868,940.39
2,818,695.98 868,940.39 3,687,636.37
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3.  หลกัเกณฑใ์นการจดัท าขอ้มูลทางการเงินรวมระหวา่งกาล (ต่อ)

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม

ก่อนปรับปรุง รายการปรับปรุง หลงัปรับปรุง

งบกระแสเงนิสด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2564

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด 2,818,695.98 868,940.39 3,687,636.37

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 515,948.45 115,434.81 631,383.26

ค่าเส่ือมราคา - อาคารและอุปกรณ์ 607,946.87 523,428.53 1,131,375.40

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนตดัจ่าย 1,137,307.53 (1,133,103.42) 4,204.11

ค่าเส่ือมราคา - สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 0.00 1,137,307.53 1,137,307.53

(ก าไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 124,781.38 0.00 124,781.38

ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้คงเหลือ 172,814.37 (0.00) 172,814.37

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 34,184.97 0.00 34,184.97

ตน้ทุนทางการเงิน 156,865.61 81,472.59 238,338.20

(รายได)้ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (1,003,139.45) 246,437.79 (756,701.66)

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 85,431,679.18 1,781,365.81 87,213,044.99

สินคา้คงเหลือ 2,559,370.96 (3,221,494.71) (662,123.75)

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 0.00 (55,089.73) (55,089.73)

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 0.00 (210,212.23) (210,212.23)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (16,697,437.50) (2,573,640.22) (19,271,077.72)

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (231,612.23) (6,905.90) (238,518.13)

เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์ (283,439.26) (337,280.37) (620,719.63)

เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (156,865.61) (81,472.59) (238,338.20)

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00

เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (349,105.39) 0.00 (349,105.39)

เงินสดจ่ายเงินปันผล 0.00 (75,158,000.00) (75,158,000.00)

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัตน้งวด 68,112,896.11 38,464,922.97 106,577,819.08

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัปลายงวด 137,158,488.77 10,442,411.25 147,600,900.02

4.  สรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั

       งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและการประมาณการเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี ส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
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5.  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน

หน่วย  :  บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

ลูกหน้ีการคา้

แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 54,451,362.28 56,862,163.22 50,067,287.54 39,857,630.61

เกินก าหนดช าระตั้งแต่ 1-90 วนั 18,309,588.61 28,674,852.03 16,563,068.91 21,751,054.37

เกินก าหนดช าระตั้งแต่ 91-180 วนั 3,659,871.96 216,265.19 3,659,871.96 216,265.19

เกินก าหนดช าระ 365 วนั 261,722.00 299,973.65 261,722.00 299,973.65

รวม 76,682,544.85 86,053,254.09 70,551,950.41 62,124,923.82

หกั ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน -345,120.90 (358,979.94) (345,120.90) (358,979.94)

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 76,337,423.95 85,694,274.15 70,206,829.51 61,765,943.88

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย
เงินมดัจ าค่าสินคา้ 10,046,719.35 4,773,435.27 10,046,719.35 4,773,435.27
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 1,466,389.35 656,667.47 1,060,661.15 517,067.70

รายไดค้า้งรับ 590,582.34 3,889,287.51 590,582.34 3,889,287.51

เงินปันผลคา้งรับ 2,149,997.50 0.00 2,149,997.50 0.00

อ่ืนๆ 1,567,677.34 497,981.20 909,142.25 378,031.15

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน-สุทธิ 15,821,365.88 9,817,371.45 14,757,102.59 9,557,821.63

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน-สุทธิ 92,158,789.83 95,511,645.60 84,963,932.10 71,323,765.51

6.  สินคา้คงเหลือ

หน่วย  :  บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

วตัถุดิบ 18,204,229.77 17,024,470.22 0.00 0.00

สินคา้ส าเร็จรูป 47,494,595.70 43,122,639.43 43,246,648.14 39,340,069.25

งานระหวา่งท า 4,030,745.85 3,785,927.75 1,878,750.18 2,699,138.27

สินคา้ระหวา่งทาง 9,089,051.91 4,488,764.51 1,234,308.91 714,119.89

รวม 78,818,623.23 68,421,801.91 46,359,707.23 42,753,327.41

หกั ค่าเผ่ือจากการลดมูลค่าสินคา้ -3,685,814.22 (3,628,056.86) (3,684,233.75) (3,626,792.48)

สุทธิ 75,132,809.01 64,793,745.05 42,675,473.48 39,126,534.93
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7.  เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั

       ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีเงินฝากประจ าประเภท 3 เดือน และ 12 เดือน  จ  านวน 3.86 

ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และ 3.80 ลา้นบาท  ในงบการเงินเฉพาะกิจการ  กลุ่มบริษทัไดน้ าไปเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัเงินกูย้มื

ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน  ตามหมายเหตุ 12  และสญัญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ตามหมาเหตุ 21

8.  เงินลงทุนในบริษทัร่วม

8.1  เงินลงทุนในบริษทัร่วมมีรายละเอียดดงัน้ี

หน่วย  :  บาท

งบการเงินรวม

สดัส่วน มูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย ราคาทุน

ช่ือบริษทั เงินลงทุน 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

บริษทั ยทิูลิต้ี บิสิเนส 

อลัลายแอนซ์ จ  ากดั 40% 187,688,032.82 184,235,766.11 208,187,920.00 208,187,920.00

รวม 187,688,032.82 184,235,766.11 208,187,920.00 208,187,920.00

หน่วย  :  บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนช าระแลว้ สดัส่วน ราคาทุน เงินปันผล

(ลา้นบาท) เงินลงทุน ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 

ช่ือบริษทั 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 มีนาคม 2564

บริษทั ยทิูลิต้ี บิสิเนส 

อลัลายแอนซ์ จ  ากดั 215.00 40% 208,187,920.00 208,187,920.00 2,149,997.50 0.00

รวม 208,187,920.00 208,187,920.00 2,149,997.50 0.00

       ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  2565  เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2565 ของบริษทัร่วม ไดอ้นุมติัให้จ่ายเงินปันผลในอตัรา

หุน้ละ 0.25 บาทต่อหุน้ โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 11 เมษายน 2565 ไดบ้นัทึกเป็นเงินปันผลคา้งรับไวใ้นบญัชีลูกหน้ีอ่ืน

ตามหมายเหตุ 5
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8.  เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ)

8.2  ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมมีการเปล่ียนแปลงส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564  มีดงัน้ี

หน่วย  :  บาท

งบการเงินรวม

ส าหรับงวดสามเดือน 

31 มีนาคม 2565 31 มีนาคม 2564

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 5,602,264.21 5,792,103.20

หกั เงินปันผลรับ (2,149,997.50) 0.00

รวม 3,452,266.71 5,792,103.20

       เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2565 บริษทั ยทิูลิต้ี บิสิเนส อลัลายแอนซ์ จ  ากดั ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวจ้ากเดิม มูลค่า

หุน้ละ  10.00  บาท  เป็นมูลค่าหุน้ละ  0.50  บาท   ท  าให้จ  านวนหุน้จดทะเบียนและจ านวนหุน้ท่ีออกและช าระแลว้เพ่ิมข้ึนจาก  21.50  

ลา้นหุน้ เป็น 430.00 ลา้นหุน้ โดยจ านวนทุนจดทะเบียนและทุนท่ีออกช าระแลว้ และสดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั ฯ เท่าเดิม

       งบการเงินส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ของบริษทัร่วมดงักล่าวขา้งตน้ท่ีน ามาจดัท างบการเงินรวมผา่นการ

สอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนแลว้

9.  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี

หน่วย  :  บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สดัส่วน ทุนช าระแลว้ เงินลงทุนวิธีราคาทุน

ช่ือบริษทั เงินลงทุน 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

ร้อยละ

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

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

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

9.1  เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2564  บริษทัฯ ไดซ้ื้อเงินลงทุนในบริษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จ ากดั โดยซ้ือจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

       และกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั การลงทุนดงักล่าวไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2564

9.2  เม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2564  บริษทัฯ  ไดจ่้ายช าระค่าหุน้ให้กบับริษทั โอเคเอส กรุ๊ป โฮลด้ิง จ  ากดั  (ยงัไม่ไดด้  าเนินการ)

       การลงทุนดงักล่าวไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2564

(ลงช่ือ)……………………………….......กรรมการตามอ านาจ    (ลงช่ือ) ….…………...….......................……..  กรรมการตามอ านาจ
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10.  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

หน่วย  :  บาท

งบการเงินรวม งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2565 31 มีนาคม 2565

มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้งวด 28,573,380.54 5,196,941.12

ซ้ือเพ่ิม 432,772.90 408,401.87

จ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจ  าหน่าย (7,483.04) 0.00

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (805,792.95) (509,815.91)

มูลค่าสุทธิตามบญัชีปลายงวด 28,192,877.45 5,095,527.08

       ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัยอ่ยไดน้ าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีราคาตามบญัชีสุทธิ จ  านวน    

15.94 ลา้นบาท และจ านวน 16.00 ลา้นบาท  ตามล าดบั จดจ านองเพ่ือเป็นหลกัประกนัวงเงินเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน

 ตามหมายเหตุ 12  และสญัญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ตามหมาเหตุ 21

       

11.  สญัญาเช่า

       บริษทัฯ เขา้ท าสญัญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดิน เพ่ือสร้างอาคารโชวรู์มและส านกังานใชใ้นการด าเนินงาน มีระยะเวลา 

20 ปี  ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2578    และสญัญาเช่ายานพาหนะ  มีระยเวลา เร่ิมตน้ปี 2566 ส้ินสุดปี 2568

11.1 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

หน่วย  :  บาท

งบการเงินรวม งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2565 31 มีนาคม 2565

มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้งวด 44,979,659.64 44,979,659.64

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (1,122,770.02) (1,122,770.02)

มูลค่าสุทธิตามบญัชีปลายงวด 43,856,889.62 43,856,889.62

(ลงช่ือ)……………………………….......กรรมการตามอ านาจ    (ลงช่ือ) ….…………...….......................……..  กรรมการตามอ านาจ
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11.  สญัญาเช่า (ต่อ)

       11.2 หน้ีสินตามสญัญาเช่า
หน่วย  :  บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564
จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า 10,769,246.98 15,551,862.18 10,769,246.98 15,551,862.18

หกั ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (133,703.67) (4,517,941.70) (133,703.67) (4,517,941.70)

หกั ภาษีซ้ือตั้งพกั (35,858.99) (37,301.76) (35,858.99) (37,301.76)

รวม 10,599,684.32 10,996,618.72 10,599,684.32 10,996,618.72

หกั หน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระ

    ภายในหน่ึงปี (1,591,691.72) (1,570,824.30) (1,591,691.72) (1,570,824.30)
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 9,007,992.60 9,425,794.42 9,007,992.60 9,425,794.42

12.  เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 

       12.1 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีวงเงินขายตัว๋สญัญาใชเ้งิน และวงเงิน LC, TR จากธนาคาร

รวม  2  แห่ง  รวมจ านวน 130.00 ลา้นบาท  และ 70.00 ลา้นบาท  ตามล าดบั  ในงบการเงินรวม  และรวมจ านวน 100.00 ลา้นบาท  และ 

40.00 ลา้นบาท ตามล าดบั ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ค  ้าประกนัโดยเงินฝากประจ า ตามหมายเหตุ 7 ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของบริษทั  

ยอ่ย ตามหมายเหตุ 10 , สิทธิเรียกร้องท่ีจะไดรั้บช าระหน้ีของบริษทัยอ่ย และค ้าประกนัโดยบริษทัใหญ่

     12.2 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีจากธนาคาร พาณิชย ์2 แห่ง วงเงิน 13.50

ลา้นบาท และ 4.50 ลา้นบาท  ในงบการเงินรวม ตามล าดบั และวงเงิน  13.00  ลา้นบาท  และ 4.00 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ตามล าดบั ค  ้าประกนัโดยเงินฝากธนาคาร ตามหมายเหตุ 7  และค ้าประกนัโดยท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างบริษทัยอ่ย ตามหมายเหตุ 10

13.  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน

หน่วย  :  บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

เจา้หน้ีการคา้

       เจา้หน้ีการคา้ 47,301,641.37 57,748,277.97 41,703,576.81 54,152,339.99

รวมเจา้หน้ีการคา้ 47,301,641.37 57,748,277.97 41,703,576.81 54,152,339.99

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย

       ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 15,260,182.38 19,109,044.07 11,903,255.82 14,101,395.62

       เงินรับล่วงหนา้ 8,045,466.36 1,884,763.03 3,802,262.15 1,704,093.97

       อ่ืนๆ 3,123,025.58 2,620,177.21 2,939,630.60 1,365,416.67

รวมเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 26,428,674.32 23,613,984.31 18,645,148.57 17,170,906.26

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 73,730,315.69 81,362,262.28 60,348,725.38 71,323,246.25
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14. เงินกูย้มืระยะยาว

       ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัยอ่ยมีเงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัหน่ึงราย จ  านวน 35.00 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ีย

ร้อยละ MLR-1 ต่อปี ซ่ึงไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั และครบก าหนดช าระวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2568  ซ่ึงเป็นการขยายระยะเวลาการ

ช าระหน้ีจากเดิมท่ีครบก าหนดช าระวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2565 และไดแ้สดงไวใ้นบญัชีเงินกูย้มืระยะสั้น

15.  ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน

       การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์พนกังาน ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี  31 

มีนาคม 2565  สรุปไดด้งัน้ี

หน่วย  :  บาท

งบการเงินรวม งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2565 31 มีนาคม 2565

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัตน้งวด 17,631,127.00 12,228,787.38

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 453,764.92 358,352.27

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 57,398.71 37,275.00

ผลประโยชน์จ่าย (619,467.02) (619,467.02)

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัส้ินงวด 17,522,823.61 12,004,947.63

16.  ภาษีเงินได้

       กลุ่มบริษทั ค  านวณภาษีเงินไดใ้นอตัราร้อยละ 20 จากก าไร(ขาดทุน)ก่อนหกัภาษีเงินไดส้ าหรับงวดบวกกลบัดว้ยส ารองค่าใชจ่้าย

และรายการอ่ืนๆ ท่ีไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการค านวณภาษีเงินได ้(ถา้มี)

       16.1  รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได ้ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี

หน่วย  :  บาท

ส าหรับงวดสามเดือน 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั

   ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (1,972,108.87) (268,489.64) (1,518,664.74) 0.00

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

   การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว (63,759.92) 1,025,191.30 (41,051.85) 1,003,439.45

รวมรายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ (2,035,868.79) 756,701.66 (1,559,716.59) 1,003,439.45
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16.  ภาษีเงินได ้(ต่อ)

  16.2  ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หน่วย  :  บาท

ส าหรับงวดสามเดือน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

ก าไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์

      พนกังาน 0.00 1,558,163.46 0.00 1,558,163.46

รายไดภ้าษีเงินได้ 0.00 (311,632.69) 0.00 (311,632.69)

สุทธิจากภาษีเงินได้ 0.00 1,246,530.77 0.00 1,246,530.77

17.  เงินปันผลจ่าย

       ตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย  คร้ังท่ี  2/2564  และคร้ังท่ี  3/2564  เม่ือวนัท่ี  5  กุมภาพนัธ์ 2564  และ 

วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2564 ตามล าดบั มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผล  จ  านวน 80,000 หุน้ ในอตัราหุน้ละ 481.50 บาท และหุน้ละ 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 

18.  รายการธุรกิจกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

       18.1 ในระหวา่งงวด  กลุ่มบริษทั มีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตาม

เง่ือนไขทางการคา้ และตามเกณฑท่ี์ตกลงร่วมกนัระหวา่งกลุ่มบริษทั  บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น  ซ่ึงเป็นไปตามปกติ

ธุรกิจ

       ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุ่มบริษทั กบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสรุปไดด้งัน้ี

ลกัษณะ นโยบาย

ความสมัพนัธ์ ก  าหนดราคา

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั

     นายเกริก ลีเกษม ผูถื้อหุน้และกรรมการ ค่าเช่าท่ีดิน ราคาตลาด

(ประเมินโดย

ผูป้ระเมินอิสระ)

     นางสาวอรสา วิมลเฉลา ผูถื้อหุน้และกรรมการ ขายสินคา้ ตน้ทุนบวกก าไร

10-30%

เงินกูย้มื อตัราดอกเบ้ีย

ร้อยละ MLR-1 ต่อปี

     นางสาวจิรนาถ สุมานนท์ กรรมการ ขายสินคา้ ตน้ทุนบวกก าไร

10-30%

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

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)                              (นางสาวณิชกมล   วงศพิ์พฒัน)์
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รายช่ือบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ลกัษณะธุรกิจ/รายการ



18.  รายการธุรกิจกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ)

ลกัษณะ นโยบาย

ความสมัพนัธ์ ก  าหนดราคา

บริษทัยอ่ย

     บริษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จ ากดั ผูถื้อหุน้และ ค่าเช่าและค่าบริการ ราคาตามท่ีตกลงกนั

กรรมการร่วมกนั ตามสญัญา

ขายสินคา้ ตน้ทุนบวกก าไร

10-30%

     บริษทั โอเคเอส กรุ๊ป โฮลด้ิง จ  ากดั ผูถื้อหุน้และ เงินทดรองจ่าย ราคาตามท่ีตกลงกนั

กรรมการร่วมกนั

บริษทัร่วม

     บริษทั ยทิูลิต้ี บิสิเนส อลัลายแอนซ์ จ  ากดั ผูถื้อหุน้และ เงินให้กูย้มื อตัราดอกเบ้ีย

กรรมการร่วมกนั ร้อยละ 6.5 ต่อปี

ขายสินคา้ ตน้ทุนบวกก าไร

10-30%

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั

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

กรรมการร่วมกนั กบัลูกคา้รายอ่ืน

     บริษทั วิมลเฉลา จ ากดั ผูถื้อหุน้และ ค่าบริการ ราคาตามท่ีตกลงกนั

กรรมการร่วมกนั

     บริษทั พีพีเอม็เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั ผูถื้อหุน้และ ขายสินคา้ ตน้ทุนบวกก าไร

กรรมการร่วมกนั 10-30%

ค่าเช่าและค่าบริการ ราคาตามท่ีตกลงกนั

ตามสญัญา

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

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)                              (นางสาวณิชกมล   วงศพิ์พฒัน)์
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รายช่ือบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ลกัษณะธุรกิจ/รายการ



18.  รายการธุรกิจกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ)

       18.2 รายการบญัชีท่ีเป็นสาระส าคญัระหวา่งบริษทักบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย

หน่วย  :  บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

ลูกหน้ีการคา้

    นางสาวอรสา วิมลเฉลา 0.00 50,000.01 0.00 50,000.01

    บริษทั ยทิูลิต้ี บิสิเนส อลัลายแอนซ์ จ  ากดั 653,235.00 1,612,597.00 653,235.00 1,612,597.00

เงินกูย้มืระยะสั้น

    นางสาวอรสา วิมลเฉลา 0.00 35,000,000.00 0.00 0.00

เงินปันผลคา้งรับ

    บริษทั ยทิูลิต้ี บิสิเนส อลัลายแอนซ์ จ  ากดั 2,149,997.50 0.00 2,149,997.50 0.00

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน

    นางสาวอรสา วิมลเฉลา 126,335.62 126,335.62 0.00 0.00

    บริษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จ ากดั 0.00 48,784.12

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

เงินกูย้มืระยะยาว

    นางสาวอรสา วิมลเฉลา 35,000,000.00 0.00 0.00 0.00

หน้ีสินตามสญัญาเช่า

     นายเกริก ลีเกษม 7,565,945.95 7,615,312.27 7,565,945.95 7,615,312.27

       18.3 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายกบักิจการและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระส าคญัรวมอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ส าหรับงวด

สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564
หน่วย  :  บาท

ส าหรับงวดสามเดือน 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

(ปรับปรุงใหม่)

รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ

    บริษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จ ากดั 2,200.00 0.00

    บริษทั ยทิูลิต้ี บิสิเนส อลัลายแอนซ์ จ  ากดั 73,310.00 40,439.00 73,310.00 40,439.00

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

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)                              (นางสาวณิชกมล   วงศพิ์พฒัน)์

 - 13 -



18.  รายการธุรกิจกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ)
หน่วย  :  บาท

ส าหรับงวดสามเดือน 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

(ปรับปรุงใหม่)

เงินปันผลรับ

    บริษทั ยทิูลิต้ี บิสิเนส อลัลายแอนซ์ จ  ากดั 0.00 0.00 2,149,997.50 0.00

ค่าเช่าและบริการ

    บริษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จ ากดั 0.00 70,267.32

    บริษทั พีพีเอม็เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้

    นายเกริก ลีเกษม 104,497.76 104,497.76 104,497.76 104,497.76

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ

    บริษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จ ากดั 0.00 1,692.00

    บริษทั พีพีเอม็เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั 2,707.85 32,220.00 2,707.85 32,220.00

ดอกเบ้ียจ่าย

    นายเกริก ลีเกษม 113,983.67 116,058.94 113,983.67 116,058.94

    นางสาวอรสา วิมลเฉลา 366,780.83 0.00 0.00 0.00

19.  ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ

      ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะของค่าใชจ่้ายท่ีส าคญั ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564  มีดงัน้ี
หน่วย  :  บาท

ส าหรับงวดสามเดือน 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

(ปรับปรุงใหม่)

การเปล่ียนแปลงในสินคา้ (10,161,460.17) (567,874.87) (3,606,379.82) 2,559,370.96

ยอดซ้ือ 107,302,240.10 69,890,734.63 94,403,331.24 57,466,523.43

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 12,542,304.86 9,220,597.62 10,153,331.96 6,693,130.25

ค่าเส่ือมราคา/ค่าตดัจ าหน่าย 1,987,082.88 2,272,887.04 1,682,108.31 1,745,254.40

ค่านายหนา้ 1,836,054.73 865,400.40 1,701,219.80 506,592.16

ค่าตอบแทนกรรมการ 440,000.00 343,000.00 440,000.00 343,000.00

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 6,526,311.22 9,389,763.18 4,436,091.64 7,480,829.57

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

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)                              (นางสาวณิชกมล   วงศพิ์พฒัน)์
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20. ส่วนงานด าเนินงาน

       ขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินงานตามประเภทส่วนงานของกลุ่มบริษทั ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564  มีดงัน้ี

หน่วย  :  บาท

2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 27,253,543.42 21,468,577.41 38,899,869.25 36,591,402.09 56,063,359.64 25,835,923.62 14,422,926.98 8,312,838.58 136,639,699.29 92,208,741.70
ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ (22,031,835.66) (16,653,089.38) (24,040,878.37) (26,451,705.29) (42,093,128.44) (20,304,886.04) (11,154,082.14) (5,913,179.05) (99,319,924.61) (69,322,859.76)
ก าไรขั้นตน้ 5,221,707.76 4,815,488.03 14,858,990.88 10,139,696.80 13,970,231.20 5,531,037.58 3,268,844.84 2,399,659.53 37,319,774.68 22,885,881.94

รายไดอ่ื้น 1,524,792.47 583,169.31
คา่ใชจ่้ายในการขาย (12,282,905.27) (10,866,307.46)
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (15,688,178.59) (15,225,574.08)
ตน้ทุนทางการเงิน (568,343.79) (238,338.20)
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 5,347,616.89 5,792,103.20
ก าไรจากการด าเนินงาน 15,652,756.39 2,930,934.71
รายได(้คา่ใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ (2,035,868.79) 756,701.66
ก าไรสุทธิส าหรับงวด 13,616,887.60 3,687,636.37
ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน 0.00 1,246,530.77
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 13,616,887.60 4,934,167.14

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

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)                                 (นางสาวณิชกมล   วงศพิ์พฒัน์)

ระบบป๊ัม กระบวนการผลิตและระบบท่อ

  -  15  -

งบการเงินรวม

กลุ่มผลิตภณัฑแ์ละเทคโนโลยี กลุ่มผลิตภณัฑก์ารจดัการ กลุ่มผลิตภณัฑว์สัดุนวตักรรม กลุ่มผลิตภณัฑบ์ริการ รวม



20. ส่วนงานด าเนินงาน (ต่อ)

หน่วย  :  บาท

2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 24,819,751.42 21,468,577.41 27,391,796.56 23,438,426.77 56,065,559.64 25,835,923.62 13,486,730.79 7,404,833.58 121,763,838.41 78,147,761.38

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ (19,852,690.98) (16,653,089.38) (18,122,754.95) (17,621,640.15) (42,093,128.44) (20,304,886.04) (10,728,377.05) (5,446,278.82) (90,796,951.42) (60,025,894.39)

ก าไรขั้นตน้ 4,967,060.44 4,815,488.03 9,269,041.61 5,816,786.62 13,972,431.20 5,531,037.58 2,758,353.74 1,958,554.76 30,966,886.99 18,121,866.99

เงินปันผลรับ 2,149,997.50 0.00

รายไดอ่ื้น 1,191,055.35 291,765.07

คา่ใชจ่้ายในการขาย (10,707,173.69) (9,237,044.91)

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (13,519,206.90) (12,996,568.21)

ตน้ทุนทางการเงิน (144,566.80) (156,865.61)

ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงาน 9,936,992.45 (3,976,846.67)

รายได(้คา่ใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ (1,559,716.59) 1,003,439.45

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรับงวด 8,377,275.86 (2,973,407.22)

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

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 8,377,275.86 (1,726,876.45)

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่  ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ จ านวน 5 ราย เป็นจ านวนเงิน 24.40 ลา้นบาท และจ านวน 20.67 ลา้นบาท ตามล าดบั

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

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)                                 (นางสาวณิชกมล   วงศพิ์พฒัน์)

ระบบป๊ัม กระบวนการผลิตและระบบท่อ

  -  16  -

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กลุ่มผลิตภณัฑแ์ละเทคโนโลยี กลุ่มผลิตภณัฑก์ารจดัการ กลุ่มผลิตภณัฑว์สัดุนวตักรรม กลุ่มผลิตภณัฑบ์ริการ รวม



21. การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน

       ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 

       รายละเอียดการครบก าหนดช าระของหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี

31 ธนัวาคม 2564 ซ่ึงพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสญัญาท่ียงัไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั สามารถแสดงไดด้งัน้ี

หน่วย : บาท

หมายเหตุ เม่ือทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม
ณ วนัที ่31 มีนาคม 2565

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 13 0.00 73,692,865.69 37,450.00 73,730,315.69
เงินกูย้มืระยะยาว 14 0.00 0.00 35,000,000.00 35,000,000.00

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 11.2 0.00 1,591,691.72 9,007,992.60 10,599,684.32

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 13 0.00 81,324,812.28 37,450.00 81,362,262.28

เงินกูย้มืระยะสั้น 0.00 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 11.2 0.00 1,570,824.30 9,425,794.42 10,996,618.72

หน่วย : บาท

หมายเหตุ เม่ือทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม
ณ วนัที ่31 มีนาคม 2565

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 13 0.00 60,311,275.38 37,450.00 60,348,725.38
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 11.2 0.00 1,591,691.72 9,007,992.60 10,599,684.32

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 13 0.00 71,285,796.25 37,450.00 71,323,246.25
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 11.2 0.00 1,570,824.30 9,425,794.42 10,996,618.72

       ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน

       ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31  ธนัวาคม  2564 กลุ่มบริษทัมีภาระหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจาก  Forward contract  จากธนาคาร

พาณิชย ์2 แห่ง  วงเงิน 32.79 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 22.79 ลา้นบาท) บริษทัฯ ค  ้าประกนัโดยเงินฝากธนาคารตาม

หมายเหตุ 7  และบริษทัยอ่ย ค  ้าประกนัโดยท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง  ตามหมายเหตุ 10

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

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)                   (นางสาวณิชกมล   วงศพิ์พฒัน)์
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งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ



21. การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ)

กลุ่มบริษทัไดท้  าสญัญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้หลายสกุล  มียอดคงเหลือ ดงัน้ี

งบการเงินรวม

จ านวนท่ีซ้ือ อตัราแลกเปล่ียน

ตามสญัญา

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 14,809.29               33.05 17 เมษายน 2565 - 5 กนัยายน 2565

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 65,896.15               33.28, 32.74 21 มกราคม 2565 - 23 กุมภาพนัธ์ 2565

ยโูร 4,586.27                 38.84 24 ธนัวาคม 2564

เยน 5,172,325.00          0.29 22 กุมภาพนัธ์ 2565

งบการเงินเฉพาะกิจการ

จ านวนท่ีซ้ือ อตัราแลกเปล่ียน

ตามสญัญา

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 4,159.24 33.28 23 กุมภาพนัธ์ 2565

ยโูร 4,586.27 38.84 24 ธนัวาคม 2564

เยน 5,172,325.00 0.29 23 กุมภาพนัธ์ 2565

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31  ธนัวาคม  2564 สญัญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ดงักล่าวขา้งตน้ ค  ้าประกนัโดย

เงินฝากธนาคาร ตามหมายเหตุ 7  และค ้าประกนัโดยท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัยอ่ย   ตามหมายเหตุ 10

        กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดงัต่อไปน้ี

งบการเงินรวม

อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ีย

31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564
สินทรัพยท์างการเงิน

ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 36,526.81 36,381.95 33.139 33.501
ดอลลาร์สิงคโปร์ 1,400.56 0.00 24.334 0.000
ยโูร 15,019.15 5,000.00 34.848 37.402
เยน 1,000,000.00 1,065,000.00 0.269 0.286

หน้ีสินทางการเงิน

ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 188,887.38 128,777.01 33.455 33.593
ยโูร 29,062.90 9,410.07 37.547 37.547
เยน 4,500,580.00 14,943,760.00 0.276 0.294

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

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)                   (นางสาวณิชกมล   วงศพิ์พฒัน)์
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วนัครบก าหนดตามสญัญา

วนัครบก าหนดตามสญัญา



21. การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน(ต่อ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ีย

31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564
สินทรัพยท์างการเงิน

ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 5,000.00 5,000.00 33.153 33.153
ยโูร 5,000.00 5,000.00 37.402 37.402
เยน 1,000,000.00 1,000,000.00 0.286 0.286

หน้ีสินทางการเงิน

ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 67,039.10 56,401.56 33.455 33.593
ยโูร 29,062.90 8,309.07 37.547 38.281
เยน 4,500,580.00 14,943,760.00 0.276 0.294

22.  ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา้

      22.1  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2564  กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัจากการขายและบริการให้แก่ลูกคา้ จ  านวน 

                138.41 ลา้นบาท และ 125.84 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม  และจ านวน  96.19  ลา้นบาท  และ 97.04 ลา้นบาท ในงบการเงิน

                เฉพาะกิจการ ตามล าดบั

      22.2  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามสญัญาซ้ือสินคา้ สญัญาเช่าและบริการ และ

                สญัญาอ่ืนๆ จ านวน  26.30  ลา้นบาท  และ  6.88  ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และจ านวน 23.91 ลา้นบาท และ 6.15 ลา้นบาท  

               ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามล าดบั

      22.3  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามสญัญาจา้งผูบ้ริหารรายหน่ึง เป็นจ านวนเงิน  

               5.97 ลา้นบาท และ 0.93 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และจ านวน 4.10 ลา้นบาท และ 0.75 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

               ตามล าดบั สญัญาจา้งดงักล่าว ส้ินสุดวนัท่ี 31 มกราคม 2566 และวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2565 ตามล าดบั

      22.4  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565  และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564   กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการให้ธนาคารพาณิชย ์ 2  แห่ง 

               ออกหนงัสือค ้าประกนัในการขายสินคา้และรับเงินประกนัให้กบัลูกคา้   เป็นจ านวนเงิน  7.44  ลา้นบาท  และจ านวน  10.90  

               ลา้นบาท  ในงบการเงินรวม และจ านวน 7.44 ลา้นบาท และ 8.71 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามล าดบั

      22.5  ณ วนัท่ี  31  มีนาคม  2565 และวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2564  บริษทัฯ  มีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการค ้าประกนัวงเงิน  LC,  TR,   

               ตัว๋สญัญาใชเ้งิน  หนงัสือค ้าประกนั และ Forward contract  ให้กบับริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม  รวมจ านวน 530.65 ลา้นบาท 

               และจ านวน 508.67 บาท ตามล าดบั

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

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)                   (นางสาวณิชกมล   วงศพิ์พฒัน)์
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23.  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน

เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2565  ท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติั ดงัน้ี

1. อนุมติัจ่ายเงินปันผลจากผลก าไรจากการด าเนินงาน ส าหรับปี2564   โดย 1) จ่ายเงินปันผลเป็นหุน้สามญัให้แก่ผูถื้อหุน้ในอตัรา 20 

  หุน้สามญัต่อ 1 หุน้ปันผล หรือเป็นจ านวน 31.20 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นจ านวนเงิน 15.60 ลา้นบาท

  และ 2) จ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดให้แก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.0028 บาท  จ  านวนเงิน 1.73 ลา้นบาท ก าหนดจ่ายปันผลใน

วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2565

2. อนุมติัให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จ านวน  2,011 หุน้  เป็นจ านวนเงิน  1,005.50  บาท  มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท

โดยการตดัหุน้สามญัท่ียงัไม่ไดจ้  าหน่ายออก

3. อนุมติัให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จ านวน  31.20 ลา้นหุน้ เป็นจ านวนเงิน 15.60 ลา้นบาท  เพ่ือจดัสรรเป็นหุน้ปันผลให้แก่

 ผูถื้อหุน้ จ  านวน 15.60 ลา้นบาท  ซ่ึงท าให้บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน จ านวน 655.20  ลา้นหุน้  มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ  0.50 บาท 

 เป็นจ านวนเงิน 327.60 ลา้นบาท

24.  การอนุมติังบการเงินระหวา่งกาล

       ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ  เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2565

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

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)                   (นางสาวณิชกมล   วงศพิ์พฒัน)์
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