
บริษทั  สยามอีสต ์โซลูชัน่ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)

รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล

ส าหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564



(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 1 มกราคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

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

สอบทานแลว้) สอบทานแลว้)

หมายเหตุ

สินทรัพยห์มนุเวียน

       เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 45,249,586.03 106,577,819.08 96,778,140.09 43,666,032.08 68,112,896.11

       ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน 6 83,182,918.60 164,544,565.64 129,070,208.61 71,578,927.62 150,281,234.27

       สินคา้คงเหลือ 7 70,324,116.22 52,439,030.82 84,169,173.51 34,409,385.78 28,269,079.30

รวมสินทรัพยห์มนุเวียน 198,756,620.85 323,561,415.54 310,017,522.21 149,654,345.48 246,663,209.68

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียน

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

       เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 178,375,550.01 167,150,181.54 151,777,152.73 138,188,000.00 138,188,000.00

       เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 0.00 0.00 0.00 265,531,477.54 0.00

       ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 29,298,621.71 32,360,126.15 38,282,419.54 5,627,058.90 7,661,160.53

       สินทรัพยบ์นพ้ืนท่ีเช่าระยะยาว 0.00 0.00 38,771,575.87 0.00 0.00

       สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 12 46,097,968.35 49,061,385.68 0.00 46,097,968.35 49,061,385.68

       สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืน 13 703,163.55 0.00 0.00 631,655.90 0.00

       สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14 4,110,352.61 4,324,806.16 3,023,243.09 3,090,758.34 3,285,743.23

       สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 193,850.00 179,050.00 183,050.00 51,050.00 14,850.00

รวมสินทรัพยไ์มห่มนุเวียน 262,640,996.27 256,936,699.42 240,897,960.98 463,017,969.03 202,011,139.44
รวมสินทรัพย์ 461,397,617.12 580,498,114.96 550,915,483.19 612,672,314.51 448,674,349.12

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

                (นางสาวอรสา     วิมลเฉลา)                                  (นายเดวิด   สมญัญาภรณ์)

                       สินทรัพย์

บริษทั  สยามอีสต ์โซลูชัน่ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564



(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 1 มกราคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

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

สอบทานแลว้) สอบทานแลว้)

หมายเหตุ

หน้ีสินหมนุเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 15 4,492,083.60 0.00 0.00 0.00 0.00

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน 16 80,336,957.25 102,394,656.51 116,600,373.38 67,145,181.56 87,475,644.80

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 12 1,553,455.99 1,378,872.08 432,095.15 1,553,455.99 1,378,872.08

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17 35,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 121,382,496.84 103,773,528.59 117,032,468.53 68,698,637.55 88,854,516.88

หน้ีสินไมห่มนุเวียน

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 12 9,808,544.74 10,661,350.94 1,087,402.89 9,808,544.74 10,661,350.94

ประมาณการหน้ีสินไมห่มนุเวียน

    ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 18 17,014,025.84 17,815,238.67 14,464,610.44 11,727,121.05 12,667,369.65

รวมหน้ีสินไมห่มนุเวียน 26,822,570.58 28,476,589.61 15,552,013.33 21,535,665.79 23,328,720.59

     รวมหน้ีสิน 148,205,067.42 132,250,118.20 132,584,481.86 90,234,303.34 112,183,237.47

ส่วนของผูถื้อหุน้

       ทุนเรือนหุน้

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

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

              ทุนท่ีออกและช าระแลว้

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

                    หุน้สามญั 240,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ     0.50  บาท 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00
              ส่วนเกินมลูคา่หุน้
                    ส่วนเกินมลูคา่หุน้สามญั 121,004,165.08 121,004,165.08 121,004,165.08 121,004,165.08 121,004,165.08
       ก  าไรสะสม
              จดัสรรแลว้
                    ส ารองตามกฎหมาย 19 8,783,567.43 8,783,567.43 7,523,402.84 8,783,567.43 8,783,567.43
              ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 119,344,974.17 115,665,560.69 88,515,920.34 80,651,284.16 86,703,379.14
   องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (249,105,546.69) 0.00 0.00

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 312,026,154.49 365,453,293.20 337,043,488.26 522,438,011.17 336,491,111.65
           ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 1,166,395.21 82,794,703.56 81,287,513.07 0.00 0.00
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 313,192,549.70 448,247,996.76 418,331,001.33 522,438,011.17 336,491,111.65

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 461,397,617.12 580,498,114.96 550,915,483.19 612,672,314.51 448,674,349.12

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

                (นางสาวอรสา     วิมลเฉลา)                                  (นายเดวิด   สมญัญาภรณ์)

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้

 - 2 -

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

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564



(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม่)

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 343,363,063.00 337,459,767.98 297,758,803.55 250,498,534.62

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ (254,039,131.19) (227,756,742.86) (226,739,418.81) (181,748,521.80)

ก าไรขั้นตน้ 89,323,931.81 109,703,025.12 71,019,384.74 68,750,012.82

รายไดอ่ื้น 5,049,531.05 3,746,474.74 6,582,122.30 5,752,174.01

คา่ใชจ่้ายในการขาย (35,236,276.07) (35,710,031.77) (30,446,286.19) (31,018,065.09)

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (50,600,321.31) (42,284,071.58) (39,766,313.66) (35,744,714.83)

ตน้ทุนทางการเงิน (1,029,614.33) (532,596.30) (460,134.37) (532,596.30)

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 15,336,194.69 14,328,723.25 0.00 0.00

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 22,843,445.84 49,251,523.46 6,928,772.82 7,206,810.61

รายได(้คา่ใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 20 (2,654,550.20) (6,485,382.81) (895,169.15) (573,740.01)

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด 20,188,895.64 42,766,140.65 6,033,603.67 6,633,070.60

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั :

ผลก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลคา่ใหม่ของ

    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)เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด-สุทธิจากภาษีเงินได้ 1,246,530.77 0.00 1,246,530.77 0.00

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 21,435,426.41 42,766,140.65 7,280,134.44 6,633,070.60

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน):

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 15,765,112.14 18,961,796.35 6,033,603.67 6,633,070.60

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 4,423,783.50 23,799,344.30 0.00 0.00

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม:

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 17,011,642.91 18,961,796.35 7,280,134.44 6,633,070.60

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 4,423,783.50 23,799,344.30 0.00 0.00

ก าไรต่อหุ้น

               ก  าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 24 0.05 0.18 0.01 0.03

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 439,736,263.74 240,000,000.00 439,736,263.74 240,000,000.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

                (  นางสาวอรสา     วิมลเฉลา)           (นายเดวิด   สมญัญาภรณ์)

ส าหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)

บริษทั  สยามอีสต ์โซลูชัน่ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ



(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม่)

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 127,205,184.18 106,336,119.72 111,316,254.63 72,944,725.51

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ (95,080,612.81) (70,578,895.26) (86,245,501.82) (52,963,252.61)

ก าไรขั้นตน้ 32,124,571.37 35,757,224.46 25,070,752.81 19,981,472.90

รายไดอ่ื้น 2,311,332.86 1,292,586.00 1,972,049.96 1,309,187.23

คา่ใชจ่้ายในการขาย (11,472,758.13) (10,847,426.23) (10,080,814.85) (9,304,318.15)

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (15,917,314.33) (14,235,662.00) (13,535,539.24) (12,169,164.89)

ตน้ทุนทางการเงิน (435,353.36) (200,939.29) (149,914.49) (200,939.29)

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 6,905,483.57 6,307,597.88 0.00 0.00

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 13,515,961.98 18,073,380.82 3,276,534.19 (383,762.20)

รายได(้คา่ใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 20 (1,569,181.71) (1,967,882.12) (757,701.66) 430,472.28

ก าไรส าหรับงวด 11,946,780.27 16,105,498.70 2,518,832.53 46,710.08

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั :

ผลก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลคา่ใหม่ของ

    ผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว้ 0.00 0.00 0.00 0.00

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

    ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 0.00 0.00 0.00 0.00

รวมรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้น

    ก  าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 0.00 0.00 0.00 0.00

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด-สุทธิจากภาษีเงินได้ 0.00 0.00 0.00 0.00

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 11,946,780.27 16,105,498.70 2,518,832.53 46,710.08

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน):

ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 11,691,480.82 6,354,307.97 2,518,832.53 46,710.08

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 255,299.45 9,751,190.73 0.00 0.00

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม:

ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 11,691,480.82 6,354,307.97 2,518,832.53 46,710.08

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 255,299.45 9,751,190.73 0.00 0.00

ก าไรต่อหุ้น

               ก  าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 24 0.02 0.07 0.00 0.00

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้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)           (นายเดวิด   สมญัญาภรณ์)

บริษทั  สยามอีสต ์โซลูชัน่ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)



(หน่วย : บาท)

ทนุท่ีออก ส่วนเกินมูลค่า องคป์ระกอบอ่ืนของ รวมส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนไดเ้สียท่ี รวมส่วนของผูถื้อหุน้

และช าระแลว้ หุน้สามญั ส่วนของผูถื้อหุน้ ของบริษทัใหญ่ ไม่มีอ  านาจ

จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนต่างจากการรวม ควบคุม

ส ารองตามกฎหมาย กิจการภายใตก้าร

หมายเหตุ ควบคุมเดียวกนั

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 (ปรับปรุงใหม)่ 120,000,000.00 121,004,165.08 8,783,567.43 115,665,560.69 0.00 365,453,293.20 82,794,703.56 448,247,996.76

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้

การเพ่ิมหุน้สามญั 21 180,000,000.00 180,000,000.00 180,000,000.00

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

เงินปันผลจ่ายเป็นเงินสด 22 (1,333,234.92) (1,333,234.92) (75,158,000.00) (76,491,234.92)

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

ก าไร(ขาดทนุ)ส าหรับงวด 15,765,112.14 15,765,112.14 4,423,783.50 20,188,895.64

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

รวมการเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ 191,998,994.50 0.00 0.00 3,679,413.49 (249,105,546.69) (53,427,138.70) (81,628,308.35) (135,055,447.05)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 311,998,994.50 121,004,165.08 8,783,567.43 119,344,974.18 (249,105,546.69) 312,026,154.50 1,166,395.21 313,192,549.71

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

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้

เงินปันผลจ่ายเป็นเงินสด 22 (11,999,005.00) (11,999,005.00) (10,000,000.00) (21,999,005.00)

ก าไร(ขาดทนุ)ส าหรับงวด 18,961,796.35 18,961,796.35 23,804,344.30 42,766,140.65

ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืน 0.00 0.00 0.00

รวมการเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ 0.00 0.00 0.00 6,962,791.35 0.00 6,962,791.35 13,804,344.30 20,767,135.65

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 120,000,000.00 121,004,165.08 7,523,402.84 95,478,711.69 0.00 344,006,279.61 95,091,857.37 439,098,136.98

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

                (  นางสาวอรสา     วิมลเฉลา)                     (นายเดวิด   สมญัญาภรณ์)

บริษทั  สยามอีสต ์โซลูชัน่ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้

ส าหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)

งบการเงินรวม
ก าไรสะสม



(หน่วย : บาท)

ทุนท่ีออก ส่วนเกินมูลคา่ รวมส่วนของผูถื้อหุน้
และช าระแลว้ หุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

หมายเหตุ 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

การเพ่ิมหุน้สามญั 21 180,000,000.00 180,000,000.00

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

เงินปันผลจ่ายเป็นเงินสด 22 (1,333,234.92) (1,333,234.92)

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด 6,033,603.67 6,033,603.67

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

รวมการเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ 191,998,994.50 0.00 0.00 (6,052,094.98) 185,946,899.52

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 311,998,994.50 121,004,165.08 8,783,567.43 80,651,284.16 522,438,011.17

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

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

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด 6,633,070.60 6,633,070.60

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน 0.00 0.00

รวมการเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ 0.00 0.00 0.00 (5,365,934.40) (5,365,934.40)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 120,000,000.00 121,004,165.08 7,523,402.84 69,560,833.21 318,088,401.13

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

                 (  นางสาวอรสา     วิมลเฉลา)                (นายเดวิด   สมญัญาภรณ์)

บริษทั  สยามอีสต ์โซลูชัน่ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้

ก าไรสะสม

ส าหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)

งบการเงินเฉพาะกิจการ



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไร(ขาดทนุ)ส าหรับงวด 20,188,895.64 42,766,140.65 6,033,603.67 6,633,070.60

รายการปรับกระทบก าไร(ขาดทนุ)เป็นเงินสดรับ(จ่าย)สุทธิ

   จากกิจกรรมด าเนินงาน

ผลประโยชนพ์นกังาน 1,873,030.89 1,689,245.05 1,526,726.46 1,500,655.00

คา่เส่ือมราคา 2,958,962.53 3,681,144.65 1,600,792.37 2,070,053.85

คา่ตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืน 278,136.68 0.00 256,549.62 0.00

คา่เส่ือมราคาสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 3,439,118.26 3,407,743.49 3,439,118.26 3,407,743.49

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

(ก าไร)ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึน 29,751.99 92,689.34 29,751.99 92,689.33

(โอนกลบั)คา่เผ่ือจากสินคา้ลา้สมยั 0.00 (394,729.10) 0.00 (394,729.10)

ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายทรัพยสิ์น 0.00 97,414.22 0.00 97,414.22

คา่เผ่ือจากการลดมลูคา่สินคา้ 418,496.15 0.00 418,496.15 0.00

(โอนกลบั)ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (58,261.84) (93,263.06) (58,261.84) (93,263.06)

ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม (15,336,194.69) (14,328,723.25) 0.00 0.00

ก าไรท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจากการขายสินคา้ใหบ้ริษทัร่วม 510,830.71 0.00 0.00 0.00

ตน้ทนุทางการเงิน 1,029,614.33 532,596.30 460,134.37 532,596.30

ดอกเบ้ียรับ (7,517.01) 0.00 0.00 0.00

เงินปันผลรับ 0.00 0.00 (3,599,995.50) (1,999,997.50)

(รายได)้คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 2,654,550.20 6,485,382.81 895,169.15 573,740.01

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

และหน้ีสินจากการด าเนินงาน 17,921,470.91 43,155,642.10 10,944,141.77 11,639,974.14

สินทรัพยด์ าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน 81,455,570.27 59,083,238.02 78,788,712.86 46,231,318.04

สินคา้คงเหลือ (18,303,581.55) 20,014,798.19 (6,558,802.63) 17,997,404.36

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

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน (14,800.00) (104,892.83) (36,200.00) (104,892.83)

หน้ิสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน (13,829,287.42) (15,636,201.79) (16,184,044.88) (16,264,205.03)

จ่ายผลประโยชนพ์นกังานลาออก (805,539.77) (208,257.00) (805,539.77) (208,257.00)

เงินสดรับ(จ่าย)จากการด าเนินงาน 66,423,492.29 111,303,696.55 66,148,267.35 64,291,341.68

เงินสดจ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล (11,470,838.32) (10,542,998.12) (5,319,403.50) (4,033,476.87)

เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมด าเนินงาน 54,952,653.97 100,760,698.43 60,828,863.85 60,257,864.81

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

            (นางสาวอรสา     วิมลเฉลา)                           (นายเดวิด   สมญัญาภรณ์)

บริษทั  สยามอีสต ์โซลูชัน่ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย
งบกระแสเงินสด

ส าหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)

(หน่วย  :  บาท)



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ : 

เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์ (818,258.32) (930,226.02) (394,396.26) (223,340.22)

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืน (60,500.00) 0.00 (60,500.00) 0.00

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

เงินสดรับจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 0.00 870,000.00 0.00 870,000.00

เงินสดรับจากการขายทรัพยสิ์น 57,942.93 780,000.00 57,942.93 780,000.00

เงินสดรับเงินปันผลจากบริษทัร่วม 3,599,995.50 1,999,997.50 3,599,995.50 1,999,997.50

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย (259,999,668.54) 0.00 (265,531,477.54) 0.00

เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมลงทนุ (257,220,488.43) 1,459,652.00 (262,328,435.37) 2,166,537.80

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน :

เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (907,354.05) (532,596.30) (460,134.37) (532,596.30)

เงินเบิกเกินบญัชี 160,924.29 0.00 0.00 0.00

เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (1,153,923.22) (2,161,942.89) (1,153,923.22) (2,161,942.89)

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 54,331,159.31 0.00 0.00 0.00

จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (50,000,000.00) 0.00 0.00 0.00

รับเงินกูย้มืระยะสั้นจากบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 35,000,000.00 0.00 0.00 0.00

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

เงินสดจ่ายเงินปันผล (76,491,234.92) (21,999,005.00) (1,333,234.92) (11,999,005.00)

เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมจดัหาเงิน 140,939,601.41 (24,693,544.19) 177,052,707.49 (14,693,544.19)

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง) - สุทธิ (61,328,233.05) 77,526,806.24 (24,446,864.03) 47,730,858.42

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัตน้งวด 106,577,819.08 96,778,140.09 68,112,896.11 78,868,174.17

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัปลายงวด 45,249,586.03 174,304,946.33 43,666,032.08 126,599,032.59

ขอ้มลูเพ่ิมเติม  :  รายการไมก่ระทบเงินสด **การไดม้าของสินทรัพยท่ี์ยงัไมไ่ดจ่้ายเงิน**

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

บริษทัฯ บนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- ท่ีดินท่ียงัไมไ่ดจ่้ายช 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

โอนอาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืน 827,705.52 0.00 827,705.52 0.00

โอนภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังานท่ีครบก าหนดช าระ

      ไปหน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 207,268.66 0.00 0.00 0.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

            (นางสาวอรสา     วิมลเฉลา)                           (นายเดวิด   สมญัญาภรณ์)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)

หน่วย  :  บาท

 - 2 -

บริษทั  สยามอีสต ์โซลูชัน่ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย



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 43.18 ของทุนช าระแลว้

1.5  การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019

       สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัยงัมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่อาจน ามา

ซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจของกลุ่มกิจการ ฝ่ายบริหารของกลุ่มกิจการติดตามความคืบหนา้

ของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่ง

ต่อเน่ืองทั้งน้ี ฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง

2.  หลกัเกณฑใ์นการจดัท าขอ้มูลทางการเงินและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล

2.1  เกณฑใ์นการจดัท าขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล

       ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนในรูปแบบยอ่และตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 

รวมถึง   การตีความและแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ  (“สภาวิชาชีพบญัชี”)   กฎระเบียบ   และประกาศคณะ

กรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์ และตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง

       ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึน โดยมีวตัถุประสงคใ์ห้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด เพ่ือให้ขอ้มูล

นั้นเป็นปัจจุบนั ดงันั้นขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรมเหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่   เพ่ือไม่ให้ขอ้มูล

ท่ีน าเสนอซ ้าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้   อยา่งไรก็ตาม งบแสดงฐานะการเงิน   งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลง

ส่วนของผูถื้อหุ้น   และงบกระแสเงินสด  ไดแ้สดงรายการเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี     ดงันั้น การใชข้อ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ควรใชค้วบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด ยกเวน้ตามท่ีกล่าวในขอ้ 2.2 และขอ้ 3

2.2 	เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั สยามอีสต ์โซลูชัน่ จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่และงบการเงินบริษทัยอ่ย

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

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

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)                         (นายเดวิด   สมญัญาภรณ์)

บริษทั สยามอีสต ์โซลูชัน่ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาล

ส าหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)



2.  หลกัเกณฑใ์นการจดัท างบการเงินและน าเสนองบการเงิน (ต่อ)

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ จดทะเบียนในประเทศ อตัราร้อยละท่ีถือหุ้น

30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

ร้อยละ ร้อยละ

  บริษทัย่อย

บริษทั เคสเซล (ประเทศไทย) ประกอบธุรกิจผลิตและรับซ่อม ไทย 92.28 0.00

         จ  ากดั ท่อและถงัอุตสาหกรรมทุกชนิด

บริษทั โอเคเอส กรุ๊ป ลงทุนโดยถือหุ้นในบริษทัอ่ืน ไทย 99.99 0.00

          โฮลด้ิง จ  ากดั เป็นหลกั

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มกิจการ”) 

2.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่

       ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ที่เร่ิมมีผลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน

       ในระหวา่งงวด   กลุ่มกิจการไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน    และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง 

รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่   ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 

มาถือปฏิบติั      มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึน     เพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค าและค าศพัท ์การตีความ   และการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชี

กบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

       มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มกิจการ

       ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่มีผลบังคบัใช้ในอนาคต

       มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี  1  มกราคม 

2565

       สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั    ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมี

รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึน

เพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบั'วิธีปฏิบติั

ทางการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการให้ขอ้ผอ่นปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน

       ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มกิจการอยูร่ะหวา่งการประเมินแนวทางการด าเนินการและพิจารณาผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปี

ท่ีเร่ิมน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติั

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

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)                         (นายเดวิด   สมญัญาภรณ์)
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3. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั

       ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน   ส าหรับปีส้ินสุด     

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ยกเวน้ดงัต่อไปน้ี

3.1 สินคา้คงเหลือ

       บริษทัยอ่ยแสดงราคาสินคา้ส าเร็จรูป และวตัถุดิบในราคาทุน หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 

       ตน้ทุนของสินคา้ส าเร็จรูป และวตัถุดิบ ค  านวณโดยใชถ้วัเฉล่ีย ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยราคาทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนการแปลงสภาพหรือ

ตน้ทุนอ่ืนเพ่ือให้สินคา้อยูใ่นสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั รวมทั้งการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอยา่งเหมาะสม 

3.2 บริษทักลุ่มกิจการ - เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย

(1) บริษทัยอ่ย 

       บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มกิจการ   การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มกิจการเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทน

ผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้น และมีความสามารถในการใชอ้  านาจเหนือกิจการนั้นท าให้เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบ

แทนของกลุ่มกิจการ  งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม   นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 

กิจการจะตดัรายการบญัชีระหวา่งกนั ยอดคงเหลือ และก าไรท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงระหวา่งกนัในกลุ่มกิจการ ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง

ก็จะตดัรายการในท านองเดียวกนั     เวน้แต่รายการนั้นมีหลกัฐานวา่สินทรัพยท่ี์โอนระหวา่งกนัเกิดการดอ้ยค่า  นโยบายการบญัชีของ

บริษทัยอ่ยไดถู้กปรับปรุงเพ่ือให้สอดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการ

       ในงบการเงินเฉพาะกิจการ     เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจะบนัทึกบญัชีดว้ยราคาทุนหกัค่าเผ่ือการดอ้ยค่า    ตน้ทุนจะมีการปรับเพ่ือ

สะทอ้นการเปล่ียนแปลงส่ิงตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย      ตน้ทุนนั้นจะรวมตน้ทุน

ทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของเงินลงทุนน้ี

(2) รายการส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม

    กลุ่มกิจการปฏิบติัต่อรายการกบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมเช่นเดียวกนักบัส่วนท่ีเป็นของเจา้ของของกลุ่มกิจการ        ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม คือ จ  านวนก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และ

แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก าไรหรือขาดทุนรวม และส่วนของผูถื้อหุ้นในส่วนของของเจา้ของ

(3) การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั

       กลุ่มกิจการบนัทึกบญัชีการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั โดยรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของกิจการท่ีถูกน ามารวมดว้ยมูลค่า

ตามบญัชีของกิจการท่ีถูกน ามารวมเฉพาะสดัส่วนท่ีเคยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั ตามมูลค่าท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมของบริษทั

ใหญ่ล าดบัท่ีสูงสุดท่ีตอ้งจดัท างบการเงินรวมก่อนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั   ณ วนัท่ีมีการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุม

เดียวกนั  โดยกลุ่มกิจการตอ้งปรับปรุงรายการเสมือนวา่การรวมธุรกิจไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัตน้งวดในงบการเงินงวดก่อนท่ีน ามาเปรียบ

เทียบ ซ่ึงเป็นไปตามแนวปฏิบติัทางการบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี

       ตน้ทุนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั   เป็นผลรวมของมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ให้ไป  หน้ีสินท่ีเกิดข้ึนหรือรับมา 

และตราสารทุนท่ีออกโดยผูซ้ื้อ   ณ  วนัท่ีมีการแลกเปล่ียนเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงการควบคุม ค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งในการรวมธุรกิจภายใต้

การควบคุมเดียวกนั เช่น ค่าธรรมเนียมวิชาชีพจ่ายท่ีปรึกษากฎหมาย และท่ีปรึกษาอ่ืนในการรวมธุรกิจ ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน 

รวมถึงรายจ่ายในการจดัเตรียมขอ้มูลให้แก่ผูถื้อหุ้น  รับรู้เป็นตน้ทุนของเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ   และรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย

ทนัทีในงบการเงินรวมในงวดท่ีมีการรวมธุรกิจเกิดข้ึน  

       ส่วนต่างระหวา่งตน้ทุนของการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั กบัส่วนไดเ้สียของผูซ้ื้อในมูลค่าตามบญัชีของกิจการท่ีถูกน า

มารวม แสดงเป็นรายการ “ส่วนต่างจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั” ในส่วนของเจา้ของ 

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

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)                         (นายเดวิด   สมญัญาภรณ์)
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4. การปรับปรุงงบการเงิน

       ในระหวา่งงวด กลุ่มกิจการไดป้รับงบการเงินยอ้นหลงั  เน่ืองจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั ตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี

ส าหรับการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี     ตวัเลขเปรียบเทียบจึงมีการปรับใหม่    ซ่ึงจดัท าโดยผูบ้ริหาร 

ดงัต่อไปน้ี

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม

ตามที่ รายการปรับปรุงเพิม่ขึน้ ตามที่

รายงานไว้เดิม (ลดลง) การรวมธุรกจิ ปรับปรุงใหม่

ภายใต้การควบคุมเดียวกนั

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์

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

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

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

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

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7,661,160.53 24,698,965.62 32,360,126.15

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

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 14,850.00 164,200.00 179,050.00

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น

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

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 12,667,369.65 5,147,869.02 17,815,238.67

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 0.00 82,794,703.56 82,794,703.56

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2563 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 72,944,725.51 33,391,394.21 106,336,119.72

ตน้ทนุขายและตน้ทนุการใหบ้ริการ (52,963,252.61) (17,615,642.65) (70,578,895.26)

รายไดอ่ื้น 1,309,187.23 (16,601.23) 1,292,586.00

ค่าใชจ่้ายในการขาย (9,304,318.15) (1,543,108.08) (10,847,426.23)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (12,169,164.89) (2,066,497.11) (14,235,662.00)

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 430,472.28 (2,398,354.40) (1,967,882.12)

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

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)                         (นายเดวิด   สมญัญาภรณ์)
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4. การจดัประเภทใหม่และการปรับปรุงงบการเงิน (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม

ตามที่ รายการปรับปรุงเพิม่ขึน้ ตามที่

รายงานไว้เดิม (ลดลง) การรวมธุรกจิ ปรับปรุงใหม่

ภายใต้การควบคุมเดียวกนั

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2563 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 250,498,534.62 86,961,233.36 337,459,767.98

ตน้ทนุขายและตน้ทนุการใหบ้ริการ (181,748,521.80) (46,008,221.06) (227,756,742.86)

รายไดอ่ื้น 3,752,176.51 (5,701.77) 3,746,474.74

ค่าใชจ่้ายในการขาย (31,018,065.09) (4,691,966.68) (35,710,031.77)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (35,744,714.83) (6,539,356.75) (42,284,071.58)

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ (573,740.01) (5,911,642.80) (6,485,382.81)

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม

ตามที่ รายการปรับปรุงเพิม่ขึน้ ตามที่

รายงานไว้เดิม (ลดลง) การรวมธุรกจิ ปรับปรุงใหม่

ภายใต้การควบคุมเดียวกนั

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 (1 มกราคม 2563)

สินทรัพย์

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

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

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

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

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12,253,643.25 26,028,776.29 38,282,419.54

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

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 18,850.00 164,200.00 183,050.00

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

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)                         (นายเดวิด   สมญัญาภรณ์)
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4. การจดัประเภทใหม่และการปรับปรุงงบการเงิน (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม

ตามที่ รายการปรับปรุงเพิม่ขึน้ ตามที่

รายงานไว้เดิม (ลดลง) การรวมธุรกจิ ปรับปรุงใหม่

ภายใต้การควบคุมเดียวกนั

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น

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

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 9,762,248.00 4,702,362.44 14,464,610.44

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 0.00 81,287,513.07 81,287,513.07

5.  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ปรับปรุงใหม)่

เงินสดในมือ 45,050.00 43,065.00 35,050.00 33,065.00

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

เงินฝากออมทรัพย์ 45,108,080.92 106,480,091.89 43,555,526.97 68,026,168.92

เงินฝากประจ า 25,470.11 16,434.05 25,470.11 16,434.05

รวม 45,249,586.03 106,577,819.08 43,666,032.08 68,112,896.11

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

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)                         (นายเดวิด   สมญัญาภรณ์)
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6.  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ปรับปรุงใหม)่

ลูกหน้ีการคา้

แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 51,944,196.79 126,852,595.55 48,123,397.99 120,212,630.65

เกินก าหนดช าระตั้งแต่ 1-90 วนั 23,597,267.35 30,674,950.51 16,297,549.42 23,458,474.29

เกินก าหนดช าระตั้งแต่ 91-180 วนั 1,164,008.92 124,002.30 1,164,008.92 124,002.30

เกินก าหนดช าระตั้งแต่ 181-365 วนั 695,318.10 43,654.88 695,318.10 43,654.88

เกินก าหนดช าระ 365 วนั 720,697.65 757,074.27 720,697.65 757,074.27

รวม 78,121,488.81 158,452,277.51 67,000,972.08 144,595,836.39

หกั ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (681,807.18) (740,069.02) (681,807.18) (740,069.02)

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 77,439,681.63 157,712,208.49 66,319,164.90 143,855,767.37

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย

เงินประกนั 0.00 847,750.00 0.00 847,750.00
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 2,909,873.90 4,706,737.18 2,670,560.06 4,573,180.67

รายไดค้า้งรับ 2,052,031.36 688,712.97 2,052,031.36 688,712.97

อ่ืนๆ 781,331.71 589,157.00 537,171.30 315,823.26

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน-สุทธิ 5,743,236.97 6,832,357.15 5,259,762.72 6,425,466.90

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน-สุทธิ 83,182,918.60 164,544,565.64 71,578,927.62 150,281,234.27

ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนส าหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 ดงัน้ี

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กนัยายน 2564 30 กนัยายน 2563 30 กนัยายน 2564 30 กนัยายน 2563

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

ตั้งเพ่ิม 0.00 136,763.06 0.00 136,763.06

ลดลง (58,261.84) (43,500.00) (58,261.84) (43,500.00)

ยอดยกไป 681,807.18 677,582.29 681,807.18 677,582.29

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

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)                         (นายเดวิด   สมญัญาภรณ์)

 - 7 -



7.  สินคา้คงเหลือ

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ปรับปรุงใหม)่

วตัถุดิบ 14,910,241.14 16,411,899.03 0.00 0.00

สินคา้ส าเร็จรูป 55,604,635.47 33,053,212.96 36,303,655.98 25,295,160.47

สินคา้ระหวา่งทาง 3,283,717.40 6,029,900.47 1,580,207.59 6,029,900.47

หกั ค่าเผ่ือจากการลดมูลค่าสินคา้ (3,474,477.79) (3,055,981.64) (3,474,477.79) (3,055,981.64)

สุทธิ 70,324,116.22 52,439,030.82 34,409,385.78 28,269,079.30

      ค่าเผ่ือจากการลดมูลค่าสินคา้มีการเปล่ียนแปลง ส าหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 มีดงัน้ี

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กนัยายน 2564 30 กนัยายน 2563 30 กนัยายน 2564 30 กนัยายน 2563

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

ตั้งเพ่ิม 418,496.15 0.00 418,496.15 0.00

ลดลง 0.00 (394,729.10) 0.00 (394,729.10)

ยอดยกไป 3,474,477.79 3,099,430.54 3,474,477.79 3,099,430.54

8.  เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั

       ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มกิจการมีเงินฝากประจ าประเภท 3 เดือน และ 12 เดือน รวมจ านวน 3.86 ลา้นบาท

(งบเฉพาะกิจการ จ านวน 3.80 ลา้นบาท) ไดน้ าไปเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัเงินเบิกเกินบญัชี ตามหมายเหตุ 15  และวงเงินสินเช่ือ ตามหมายเหตุ 

27.1

9.  เงินลงทุนในบริษทัร่วม

9.1  เงินลงทุนในบริษทัร่วมมีรายละเอียดดงัน้ี

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม

สดัส่วน มูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย ราคาทุน

ช่ือบริษทั เงินลงทุน 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

บริษทั ยทิูลิต้ี บิสิเนส อลัลายแอนซ์ จ  ากดั 40% 178,375,550.01 167,150,181.54 138,188,000.00 138,188,000.00

รวม 178,375,550.01 167,150,181.54 138,188,000.00 138,188,000.00

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

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)                         (นายเดวิด   สมญัญาภรณ์)
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9.  เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนช าระแลว้ สดัส่วน ราคาทุน เงินปันผล

(ลา้นบาท) เงินลงทุน ส าหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 

ช่ือบริษทั 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 30 กนัยายน 2563

บริษทั ยทิูลิต้ี บิสิเนส 

อลัลายแอนซ์ จ  ากดั 40.00 40% 138,188,000.00 138,188,000.00 3,599,995.50 1,999,997.50

รวม 138,188,000.00 138,188,000.00 3,599,995.50 1,999,997.50

9.2  ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมมีการเปล่ียนแปลงส าหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563  มีดงัน้ี

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม

ส าหรับงวด 3 เดือน ส าหรับงวด 9 เดือน 

2564 2563 2564 2563

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 6,905,483.57 6,307,597.88 15,336,194.69 14,328,723.25

หกั เงินปันผลรับ 0.00 0.00 (3,599,995.50) (1,999,997.50)

       ก  าไรจากการขายสินคา้คงเหลือ (510,830.72) 0.00 (510,830.72) 0.00

รวม 6,394,652.85 6,307,597.88 11,225,368.47 12,328,725.75

       ในงบการเงินรวม  ณ  วนัท่ี 30 กนัยายน 2564  และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  บริษทัฯ ไดบ้นัทึกเงินลงทุนในบริษทัร่วม  จ  านวน  178.38  

ลา้นบาท และจ านวน  167.15  ลา้นบาท  ตามล าดบั   (คิดเป็นร้อยละ 38.66  และ  28.27  ตามล าดบั) ของสินทรัพยร์วม  และมีส่วนแบ่งก าไร

จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม   ส าหรับงวด  9  เดือน  ส้ินสุดวนัท่ี  30  กนัยายน  2564  และ  2563  จ านวน 15.34 ลา้นบาท และจ านวน  14.33 

ลา้นบาท     ตามล าดบั  (คิดเป็นร้อยละ 75.96  และ  33.50  ตามล าดบั)   ของก าไรส าหรับงวด   โดยถือตามขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วม

ส าหรับงวดดงักล่าว ซ่ึงไดผ้า่นการสอบทานจากผูส้อบบญัชีอ่ืน

10.  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สดัส่วน ทุนช าระแลว้ เงินลงทุนวิธีราคาทุน

ช่ือบริษทั เงินลงทุน 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

10.1 บริษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จ ากดั 92.28 8,000,000.00 0.00 264,531,507.54 0.00

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

          รวม 9,000,000.00 0.00 265,531,477.54 0.00

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

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)                         (นายเดวิด   สมญัญาภรณ์)
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10.  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (ต่อ)

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

กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในประเทศไทย   ประกอบกิจการเก่ียวกบัประกอบธุรกิจผลิต  และรับซ่อม

ท่อและถงัอุตสาหกรรมทุกชนิด การลงทุนดงักล่าวไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2564

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

บริษทัจดทะเบียนในประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2564  ประกอบกิจการเพ่ือการลงทุนโดยถือหุ้นในบริษทัอ่ืนเป็นหลกั   การลงทุน

ดงักล่าวไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2564

       10.3 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัฯ ไดบ้นัทึกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย จ  านวน 265.53 ลา้นบาท คิดเป็น

ร้อยละ 43.34 ของสินทรัพยร์วม 

       10.4 ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัยอ่ยส าหรับงวดดงักล่าว ไดผ้า่นการสอบทานจากผูส้อบบญัชีเดียวกนั

11.  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ปรับปรุงใหม)่

มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้งวด 32,360,126.15 38,282,419.54 7,661,160.53 12,253,643.25

รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการรายงาน

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

ซ้ือเพ่ิม 818,259.32 1,226,217.27 394,397.26 410,238.35

โอนออก (920,800.23) (3,540,019.17) (827,705.52) 0.00

จ าหน่ายระหวา่งงวด (1.00) 1,344,999.00 (1.00) (1.00)

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (2,958,962.53) (4,953,490.49) (1,600,792.37) (2,807,700.90)

มูลค่าสุทธิตามบญัชีปลายงวด 29,298,621.71 32,360,126.15 5,627,058.90 7,661,160.53

       ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563  แสดงไดด้งัน้ี

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส าหรับ 3 เดือน ส าหรับ 9 เดือน ส าหรับ 3 เดือน ส าหรับ 9 เดือน

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม)่

ปี 2563 977,490.94 2,785,484.35 739,090.27 2,070,053.85

ปี 2564 658,829.92 2,235,927.24 542,779.90 1,600,792.37

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

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

       ท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ์  ซ่ึงไดห้กัค่าเส่ือมราคาสะสมเตม็จ านวนแลว้แต่ยงัใชง้านอยูข่องกลุ่มกิจการ   ราคาทุนของสินทรัพยด์งักล่าว 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีจ  านวน 22.91 ลา้นบาท  และจ านวน 22.58 ลา้นบาท   ตามล าดบั (งบเฉพาะกิจการ 

จ านวน 9.04 ลา้นบาท)

       บริษทัยอ่ยไดน้ าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างจดจ านองค ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชี  ตามหมายเหตุ 15 และวงเงินสินเช่ือตามหมายเหตุ 

27.1 จากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง

12.  สญัญาเช่า

       บริษทัฯ เขา้ท าสญัญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดิน เพ่ือสร้างอาคารโชวรู์มและส านกังานใชใ้นการด าเนินงาน และสญัญาเช่ายานพาหนะ

       12.1 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

               รายการเคล่ือนไหวของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  แสดงไดด้งัน้ี

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

  สินทรัพย ์- ราคาทุน

มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้งวด 49,061,385.68 48,171,135.24 49,061,385.68 48,171,135.24

เพ่ิมข้ึน - สญัญาเช่าซ้ือยานพาหนะ 475,700.93 6,414,107.47 475,700.93 6,414,107.47

จ าหน่ายระหวา่งงวด 0.00 (967,414.22) 0.00 (967,414.22)

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (3,439,118.26) (4,556,442.81) (3,439,118.26) (4,556,442.81)

มูลค่าสินทรัพยสิ์ทธิการใชสุ้ทธิ 46,097,968.35 49,061,385.68 46,097,968.35 49,061,385.68

       12.2 หน้ีสินตามสญัญาเช่า

               รายการเคล่ือนไหวของหน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 แสดงไดด้งัน้ี
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563
จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า 11,599,301.73 12,283,590.47 11,599,301.73 12,283,590.47

หกั ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (196,119.35) (221,943.63) (196,119.35) (221,943.63)

หกั ภาษีซ้ือตั้งพกั (41,181.65) (21,423.82) (41,181.65) (21,423.82)

รวม 11,362,000.73 12,040,223.02 11,362,000.73 12,040,223.02

หกั หน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีครบก าหนดช าระ

    ภายในหน่ึงปี (1,553,455.99) (1,378,872.08) (1,553,455.99) (1,378,872.08)
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 9,808,544.74 10,661,350.94 9,808,544.74 10,661,350.94

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

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)                         (นายเดวิด   สมญัญาภรณ์)
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12.  สญัญาเช่า (ต่อ)

       ค่าใชจ่้ายส าหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 เก่ียวกบัสญัญาเช่าท่ีรับรู้ในรายการต่อไปน้ี 

ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน
(หน่วย : บาท)

ส าหรับงวด 3 เดือน 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 1,156,318.85 1,168,840.15 1,156,318.85 1,168,840.15
ดอกเบ้ียจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่า 149,914.49 117,015.37 149,914.49 117,015.37

รวม 1,306,233.34 1,285,855.52 1,306,233.34 1,285,855.52

(หน่วย : บาท)

ส าหรับงวด 9 เดือน 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 3,439,118.26 3,407,743.49 3,439,118.26 3,407,743.49
ดอกเบ้ียจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่า 460,134.37 448,672.38 460,134.37 448,672.38

รวม 3,899,252.63 3,856,415.87 3,899,252.63 3,856,415.87

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

ส่วนสญัญาเช่ายานพาหนะส้ินสุดปี 2566 และ 2567

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กนัยายน 2564

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี เกินกวา่ 5 ปี รวม

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต ่า

ท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 2,120,409.94 5,196,144.07 8,749,233.00 16,065,787.01

ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่ารอการตดับญัชี (560,917.02) (1,770,743.06) (2,330,944.61) (4,662,604.69)

ภาษีซ้ือตั้งพกั (12,727.17) (28,454.42) 0.00 (41,181.59)

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่า
ท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 1,546,765.75 3,396,946.59 6,418,288.39 11,362,000.73

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

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)                         (นายเดวิด   สมญัญาภรณ์)
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13.  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้งวด 0.00 0.00 0.00 0.00

ซ้ือเพ่ิม 60,500.00 0.00 60,500.00 0.00

รับโอน 920,800.23 0.00 827,705.52 0.00

ค่าตดัจ าหน่ายราคาส าหรับงวด (278,136.68) 0.00 (256,549.62) 0.00

มูลค่าสุทธิตามบญัชีปลายงวด 703,163.55 0.00 631,655.90 0.00

       ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564  แสดงไดด้งัน้ี

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส าหรับ 3 เดือน ส าหรับ 9 เดือน ส าหรับ 3 เดือน ส าหรับ 9 เดือน

ปี 2564 79,062.51 278,136.68 69,865.03 256,549.62

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

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)                         (นายเดวิด   สมญัญาภรณ์)

 - 13 -



14.  สินทรัพย/์หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

       การเพ่ิมข้ึนและลดลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีดงัน้ี

(หน่วย : บาท)

ณ วนัท่ี บนัทึกเป็น(ค่าใชจ่้าย)รายได้ ณ วนัท่ี

1 มกราคม 2564 ในก าไรหรือ ในก าไรขาดทุน 30 กนัยายน 2564

(ปรับปรุงใหม่) ขาดทุน เบ็ดเสร็จอ่ืน

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

          ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน

               ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 3,521,396.34 148,490.56 (311,632.69) 3,358,254.21

          สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 793,920.70 (48,586.58) 0.00 745,334.12

         ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียน

               ส าหรับประมาณการเจา้หน้ี 9,489.12 (2,724.84) 0.00 6,764.28

รวม 4,324,806.16 97,179.14 (311,632.69) 4,110,352.61

(หน่วย : บาท)

ณ วนัท่ี บนัทึกเป็น(ค่าใชจ่้าย)รายได้ ณ วนัท่ี

1 มกราคม 2564 ในก าไรหรือ ในก าไรขาดทุน 30 กนัยายน 2564

ขาดทุน เบ็ดเสร็จอ่ืน

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

          ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน

               ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 2,491,822.53 165,234.38 (311,632.69) 2,345,424.22

          สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 793,920.70 (48,586.58) 0.00 745,334.12

รวม 3,285,743.23 116,647.80 (311,632.69) 3,090,758.34

15.  เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

เงินเบิกเกินบญัชี 160,924.29 0.00 0.00 0.00

เงินกูย้มืระยะสั้น 4,331,159.31 0.00 0.00 0.00

รวม 4,492,083.60 0.00 0.00 0.00

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

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)              (นายเดวิด   สมญัญาภรณ์)
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งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ



15.  เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (ต่อ)

       ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564   และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  กลุ่มกิจการมีวงเงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน  2  แห่ง   รวมจ านวน  19.50

ลา้นบาท   และจ านวน  22.50  ลา้นบาท  ตามล าดบั ค  ้าประกนัโดยเงินฝากประจ า ตามหมายเหตุ 8   และค ้าประกนัโดยท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

ของบริษทัยอ่ย ตามหมายเหตุ 11 (งบเฉพาะกิจการ จ านวน 4.00 ลา้นบาท และจ านวน 7.00 ลา้นบาท ตามล าดบั ค  ้าประกนัโดยเงินฝากประจ า

ตามหมายเหตุ 8)

16.  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ปรับปรุงใหม่)

เจา้หน้ีการคา้

       เจา้หน้ีการคา้ 58,111,772.96 56,460,344.38 51,617,834.34 54,081,751.11

       เช็คจ่ายล่วงหนา้ 0.00 243,837.10 0.00 52,997.10

รวมเจา้หน้ีการคา้ 58,111,772.96 56,704,181.48 51,617,834.34 54,134,748.21

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย

       ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 16,718,312.96 27,568,449.70 12,511,389.01 20,668,749.08

       ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 205,256.32 8,902,113.88 205,256.32 4,512,842.87

       เงินรับล่วงหนา้ 3,212,646.71 6,226,207.96 832,739.71 5,165,601.15

       อ่ืนๆ 2,088,968.30 2,993,703.49 1,977,962.18 2,993,703.49

รวมเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 22,225,184.29 45,690,475.03 15,527,347.22 33,340,896.59

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 80,336,957.25 102,394,656.51 67,145,181.56 87,475,644.80

17. เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั

       ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564  บริษทัยอ่ยมีเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัหน่ึงราย  โดยท าสญัญาเงินกู ้ ครบก าหนดช าระวนัท่ี 

22 กุมภาพนัธ์ 2565 คิดดอกเบ้ียอตัราร้อยละ MLR-1 ต่อปี ของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง

18.  ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน

       กลุ่มกิจการจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลงัออกจากงานและบ าเหน็จ ตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

ในการให้ผลประโยชน์เม่ือเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน

       18.1 การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์พนกังาน  ณ  วนัท่ี  30  กนัยายน  2564  และวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563 

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

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

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ปรับปรุงใหม่)

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัตน้งวด 17,815,238.67 14,464,610.44 12,667,369.65 9,762,248.00

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 1,688,993.30 2,928,019.85 1,399,939.15 2,676,566.46

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 184,037.59 421,476.93 126,787.31 227,423.74

ก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการ

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

จ่ายผลประโยชน์พนกังานลาออก (1,116,080.26) (208,257.00) (908,811.60) (208,257.00)

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัส้ินงวด 17,014,025.84 17,815,238.67 11,727,121.05 12,667,369.65

       18.2 ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ส าหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน ส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 ดงัน้ี

(หน่วย : บาท)

ส าหรับงวด 3 เดือน 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)

18.2.1 รับรู้ในก าไรขาดทุน

           ตน้ทุนขาย 51,168.96 20,954.44 0.00 0.00

           ค่าใชจ่้ายในการขาย 254,141.43 353,010.49 220,315.95 332,056.05

           ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 314,163.96 189,095.40 283,723.59 168,140.95

รวม 619,474.35 563,060.33 504,039.54 500,197.00

(หน่วย : บาท)

ส าหรับงวด 9 เดือน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)

           รับรู้ในก าไรขาดทุน

           ตน้ทุนขาย 153,506.88 62,863.00 0.00 0.00

           ค่าใชจ่้ายในการขาย 776,398.17 1,092,796.04 674,921.73 1,029,933.04

           ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 943,125.84 533,584.96 851,804.73 470,721.96

รวม 1,873,030.89 1,689,244.00 1,526,726.46 1,500,655.00

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

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

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

18.2.2 รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

          ก  าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ (1,558,163.46) 0.00 (1,558,163.46) 0.00

      ประกนัภยั

       18.3  ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ส าหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 มีดงัน้ี

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

รวมอยูใ่นก าไรสะสมตน้งวด 1,683,166.45 1,473,778.00 1,473,778.00 1,473,778.00

รับรู้ระหวา่งงวด (1,558,163.46) 0.00 (1,558,163.46) 0.00

ยอดคงเหลือส้ินงวด 125,002.99 1,473,778.00 (84,385.46) 1,473,778.00

19.  ส ารองตามกฎหมาย

       เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 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

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

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)              (นายเดวิด   สมญัญาภรณ์)
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20.  ภาษีเงินได้

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

และรายการอ่ืนๆ ท่ีไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการค านวณภาษีเงินได ้(ถา้มี)

       20.1  รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได ้ส าหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี

(หน่วย : บาท)

ส าหรับงวด 3 เดือน 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (1,592,288.60) (2,511,433.31) (843,552.06) (81,524.28)

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :

     ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว 

        และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 23,106.89 543,551.19 85,850.40 511,996.56

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น

     งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ (1,569,181.71) (1,967,882.12) (757,701.66) 430,472.28

(หน่วย : บาท)

ส าหรับงวด 9 เดือน 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (3,182,716.15) (7,394,179.93) (1,011,816.95) (1,450,982.51)

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :

     ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว 

        และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 528,165.96 908,797.12 116,647.80 877,242.50

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น

     งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ (2,654,550.19) (6,485,382.81) (895,169.15) (573,740.01)

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

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)              (นายเดวิด   สมญัญาภรณ์)
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20.  ภาษีเงินได ้(ต่อ)

20.2 กระทบยอดเพ่ือหาอตัราภาษีท่ีแทจ้ริง ส าหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 ดงัน้ี

(หน่วย : บาท)

ส าหรับงวด 3 เดือน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)

ก าไร(ขาดทุน)ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 13,515,961.98 18,073,380.82 3,276,534.19 (383,762.20)

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 20% 20%

ก าไร(ขาดทุน)ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี (2,703,192.40) (3,614,676.16) (655,306.84) 76,752.44

ผลกระทบทางภาษี ส าหรับ :

ผลขาดทุนทางภาษี (2,957.15) 0.00 0.00 0.00

รายการท่ีถือเป็น(รายได)้ค่าใชจ่้ายไดเ้พ่ิม 68,225.98 (158,276.71) 45,050.38 (158,276.72)

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (210,188.71) 543,551.18 (147,445.20) 511,996.56

ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการขายสินคา้ให้บริษทัร่วม (102,166.15) 0.00 0.00 0.00

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,381,096.71 1,261,519.58 0.00 0.00

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินไดท่ี้อยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ (1,569,181.71) (1,967,882.12) (757,701.66) 430,472.28

อตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริง 12% 11% 23% (112)%

(หน่วย : บาท)

ส าหรับงวด 9 เดือน   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)

ก าไร(ขาดทุน)ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 22,843,445.84 49,251,523.46 6,928,772.82 7,206,810.61

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 20% 20%

ก าไร(ขาดทุน)ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี (4,568,689.17) (9,850,304.69) (1,385,754.57) (1,441,362.12)

ผลกระทบทางภาษี ส าหรับ :

ผลขาดทุนทางภาษี (2,957.15) 0.00 0.00 0.00

รายการท่ีถือเป็น(รายได)้ค่าใชจ่้ายไดเ้พ่ิม (1,145,155.81) (409,619.89) (112,765.88) (409,619.89)

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 97,179.14 908,797.12 (116,647.80) 877,242.50

ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการขายสินคา้ให้บริษทัร่วม (102,166.14) 0.00 0.00 0.00

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 3,067,238.94 2,865,744.65 0.00 0.00

รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ทางภาษี - รายไดเ้งินปันผล 0.00 0.00 719,999.10 399,999.50

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินไดท่ี้อยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ (2,654,550.20) (6,485,382.81) (895,169.15) (573,740.01)

อตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริง 12% 13% 13% 8%

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

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)              (นายเดวิด   สมญัญาภรณ์)
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21. ทุนจดทะเบียน

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

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

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

0.50 บาท) โดยมีการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสดัส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นแต่ละราย      โดยเสนอขายใน

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

       บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแลว้ดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2564

22.  เงินปันผลจ่าย

       22.1  ตามรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2564 บริษทัฯ มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของ

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

13.33  ลา้นบาท  โดยเงินปันผลดงักล่าวจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอตัรา  10  หุ้นเดิมต่อ  1  หุ้นปันผล    คิดเป็นจ านวนเงิน  12.00  ลา้นบาท  (หุ้น

สามญั จ  านวน 23,997,989 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) และจ่ายปันผลในรูปของเงินสด  เพ่ือให้ครอบคลุมการช าระภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายของหุ้น

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

       22.2  ตามรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น คร้ัง 1/2563 เม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน 2563 บริษทัฯ มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผล จ านวน 240 ลา้นหุ้น 

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

       22.3  ตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2564และคร้ังท่ี 3/2564 เม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2564 และวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2564 

ตามล าดบั บริษทัยอ่ยมีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผล  จ  านวน 80,000 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 481.50 บาท และหุ้นละ 458.23 บาท ตามล าดบั  จากก าไร

สะสม 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 

23. การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั

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

พิจารณาเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั    ดงันั้น   ผลตอบแทนระหวา่งส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายซ้ือและสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บ จ านวน 

249.11 ลา้นบาท จึงถูกแสดงอยูภ่ายใตอ้งคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นในงบการเงินรวม

นอกจากน้ี   กลุ่มกิจการแสดงผลประกอบการของ บริษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จ ากดั   ในช่วงเวลาท่ีกลุ่มกิจการมิไดเ้ป็นผูถื้อหุ้นในบริษทั 

เคสเซล (ประเทศไทย) จ ากดั ตามแนวปฏิบติัทางการบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัท่ีออกโดยสภาวิชาชีพ

       ขอ้มูลต่อไปน้ีเป็นสรุปส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายซ้ือ บริษทั  เคสเซล (ประเทศไทย)  จ ากดั   และจ านวนของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไดรั้บมาซ่ึง

รับรู้ ณ วนัท่ีรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั

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

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)              (นายเดวิด   สมญัญาภรณ์)
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23. การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

ณ วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2564

ส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายซ้ือทั้งหมด 259,999,668.54

มูลค่าท่ีรับรู้ ณ วนัท่ีรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัส าหรับสินทรัพยท่ี์และหน้ีสินไดรั้บ

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 16,517,161.13

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 5,020,787.80

สินคา้คงเหลือ 30,221,949.14

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนั 61,452.57

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 24,038,312.65

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,082,337.78

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 142,800.00

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (50,000,000.00)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (9,900,875.26)

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน (5,378,738.64)

สินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บ 11,805,187.17

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (911,065.32)

ส่วนเกินจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 249,105,546.69

รวม 259,999,668.54

มูลค่าตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัจ านวน 4.53 ลา้นบาท ไดรั้บรู้เป็นค่าใชจ่้ายในการบริหารใน

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564

24. ก าไรต่อหุ้น

ก าไร(ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน

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

(ขาดทุน) ส าหรับงวดดว้ยจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายและเรียกช าระแลว้ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั

25.  รายการธุรกิจกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

       25.1 ในระหวา่งงวด  กลุ่มกิจการมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไข

ทางการคา้  และตามเกณฑท่ี์ตกลงร่วมกนัระหวา่งบริษทัฯ  บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น  ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ

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

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

       ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯ กบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสรุปไดด้งัน้ี

ลกัษณะ ลกัษณะธุรกิจ/รายการ นโยบาย

ความสมัพนัธ์ ก  าหนดราคา

บริษทัยอ่ย

     บริษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จ ากดั ผูถื้อหุ้นและกรรมการ ค่าเช่าและค่าบริการ ราคาตามท่ีตกลงกนั

ตามสญัญา

ขายสินคา้ ตน้ทุนบวกก าไร

10-30%

     บริษทั โอเคเอส กรุ๊ป โฮลด้ิง จ  ากดั ผูถื้อหุ้น เงินทดรองจ่าย ราคาตามท่ีตกลงกนั

บริษทัร่วม

     บริษทั ยทิูลิต้ี บิสิเนส อลัลายแอนซ์ จ  ากดั บริษทัร่วม เงินให้กูย้มื อตัราดอกเบ้ีย

ร้อยละ 6.5 ต่อปี

ขายสินคา้ ตน้ทุนบวกก าไร

10-30%

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั

     นายเกริก ลีเกษม ผูถื้อหุ้น ค่าเช่าท่ีดิน ราคาตลาด

(ประเมินโดย

ผูป้ระเมินอิสระ)

     นางสาวอรสา วิมลเฉลา ผูถื้อหุ้นและกรรมการ ขายสินคา้ ตน้ทุนบวกก าไร

10-30%

เงินให้กูย้มื อตัราดอกเบ้ีย

ร้อยละ MLR-1 ต่อปี

     นางสาวจิรนาถ สุมานนท์ กรรมการ ขายสินคา้ ตน้ทุนบวกก าไร

10-30%

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั

     ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อคัรวินท ์วิศวกรรม ผูถื้อหุ้นและ ค่าซ่อมแซม ราคาตลาด

กรรมการร่วมกนั

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

กรรมการร่วมกนั กบัลูกคา้รายอ่ืน

     บริษทั วิมลเฉลา จ ากดั ผูถื้อหุ้นและ ค่าบริการ ราคาตามท่ีตกลงกนั

กรรมการร่วมกนั

     บริษทั พีพีเอม็เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั ผูถื้อหุ้นและ ขายสินคา้ ตน้ทุนบวกก าไร

กรรมการร่วมกนั 10-30%

     บริษทั สยามราชทราเวิล จ  ากดั ผูถื้อหุ้นและ ค่าใชจ่้าย ราคาตามท่ีตกลงกนั

กรรมการร่วมกนั

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

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)              (นายเดวิด   สมญัญาภรณ์)
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รายช่ือบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั



25.  รายการธุรกิจกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ)

       25.2 รายการบญัชีท่ีเป็นสาระส าคญัระหวา่งบริษทักบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2563 ประกอบดว้ย
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ปรับปรุงใหม่)

25.2.1 ลูกหน้ีการคา้

บริษทัยอ่ย

    บริษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จ ากดั 0.00 8,667.00

บริษทัร่วม

    บริษทั ยทิูลิต้ี บิสิเนส อลัลายแอนซ์ จ  ากดั 2,256,608.60 8,913,849.00 2,256,608.60 8,913,849.00

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั

    ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อคัรวินท ์วิศวกรรม 19,474.00 3,852.00 19,474.00 3,852.00

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

    บริษทั พีพีเอม็เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั 695.50 0.00 695.50 0.00

25.2.2 ลูกหน้ีเงินทดรอง

บริษทัยอ่ย

    บริษทั โอเคเอส กรุ๊ป โฮลด้ิง จ  ากดั 788.50 0.00

25.2.3 เงินกูย้มืระยะสั้นจาก

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั

    นางสาวอรสา วิมลเฉลา 35,000,000.00 0.00 0.00 0.00

25.2.4 เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน

บริษทัยอ่ย

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

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั

    บริษทั พีพีเอม็เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั 6,420.00 0.00 64,200.00 0.00

25.2.5 หน้ีสินตามสญัญาเช่า

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั

     นายเกริก ลีเกษม 7,649,242.72 7,748,040.43 7,649,242.72 7,748,040.43

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

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

       25.3 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายกบักิจการและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระส าคญัรวมอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ส าหรับงวด 3 เดือน และ 

9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563
(หน่วย : บาท)

ส าหรับงวด 3 เดือน 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)

25.3.1 ขายสินคา้

บริษทัยอ่ย

    บริษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จ ากดั 29,673.00 0.00

บริษทัร่วม

    บริษทั ยทิูลิต้ี บิสิเนส อลัลายแอนซ์ จ  ากดั 2,120,980.00 108,595.00 2,120,980.00 108,595.00

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั

    ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อคัรวินท ์วิศวกรรม 18,200.00 3,600.00 18,200.00 3,600.00

    บริษทั พีพีเอม็เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั 1,455,850.00 0.00 1,455,850.00 0.00

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั

    นางสาวอรสา วิมลเฉลา 255,000.00 0.00 255,000.00 0.00

    นางสาวจิรนาถ สุมานนท์ 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00

25.3.2 ค่าเช่าและบริการ

บริษทัยอ่ย

    บริษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จ ากดั 70,267.32 41,036.32

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั

    บริษทั พีพีเอม็เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00

25.3.3 ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั

    นายเกริก ลีเกษม 95,226.29 106,528.08 95,226.29 106,528.08

25.3.4 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ

บริษทัยอ่ย

    บริษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จ ากดั 900.00 2,499.00

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั

    บริษทั พีพีเอม็เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั 0.00 6,775.50 0.00 6,775.50

    ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อคัรวินท ์วิศวกรรม 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00

25.3.5 ดอกเบ้ียจ่าย

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั

    นางสาวอรสา วิมลเฉลา 158,938.36 0.00 0.00 0.00

    นายเกริก ลีเกษม 115,239.94 117,015.37 115,239.94 117,015.37

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

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

(หน่วย : บาท)

ส าหรับงวด 9 เดือน 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)

25.3.6 ขายสินคา้

บริษทัยอ่ย

    บริษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จ ากดั 29,673.00 1,020.00

บริษทัร่วม

    บริษทั ยทิูลิต้ี บิสิเนส อลัลายแอนซ์ จ  ากดั 7,830,729.00 548,915.00 7,830,729.00 548,915.00

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั

    ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อคัรวินท ์วิศวกรรม 18,200.00 188,320.00 18,200.00 188,320.00

    บริษทั บีเจซี เฮฟว่ี อินดสัทรี จ  ากดั (มหาชน) 48,000.00 0.00 48,000.00 0.00

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

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั

    นางสาวอรสา วิมลเฉลา 255,000.00 0.00 255,000.00 0.00

    นางสาวจิรนาถ สุมานนท์ 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00

25.3.7 ค่าเช่าและบริการ

บริษทัยอ่ย

    บริษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จ ากดั 210,801.96 123,106.96

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั

    บริษทั พีพีเอม็เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00

25.3.8 ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั

    นายเกริก ลีเกษม 324,883.59 317,268.40 324,883.59 317,268.40

25.3.9 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ

บริษทัยอ่ย

    บริษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จ ากดั 3,492.00 6,546.00

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั

    บริษทั พีพีเอม็เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั 57,970.00 22,773.50 57,970.00 22,773.50

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

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

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)              (นายเดวิด   สมญัญาภรณ์)
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25.  รายการธุรกิจกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ)
(หน่วย : บาท)

ส าหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)

25.3.10 ดอกเบ้ียจ่าย

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั

    นางสาวอรสา วิมลเฉลา 158,938.36 0.00 0.00 0.00

    นายเกริก ลีเกษม 346,868.78 352,441.91 346,868.78 352,441.91

25.4 ค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้แก่ผูบ้ริหารส าคญั  ส าหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
(หน่วย : บาท)

ส าหรับงวด 3 เดือน  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)

ผลประโยชน์ระยะสั้น 8,129,017.81 10,249,351.33 6,257,492.41 6,432,808.05

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 259,456.06 168,557.00 229,015.69 168,557.00

รวม 8,388,473.87 10,417,908.33 6,486,508.10 6,601,365.05

(หน่วย : บาท)

ส าหรับงวด 9 เดือน  
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)

ผลประโยชน์ระยะสั้น 26,296,452.55 30,187,483.87 20,693,518.34 18,799,203.62

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 717,487.44 505,672.00 687,047.07 505,672.00

รวม 27,013,939.99 30,693,155.87 21,380,565.41 19,304,875.62

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

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

       25.5 ภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่าย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ดงัต่อไปน้ี

              25.5.1  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ  มีภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตส าหรับสญัญาเช่าอาคาร  

       ส านกังานขายกบับริษทัยอ่ย ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เป็นจ านวน  0.14  ลา้นบาท  และจ านวน  0.16 ลา้นบาท ตามล าดบั

              25.5.2 ณ วนัท่ี  30  กนัยายน  2564  กลุ่มกิจการมีภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตส าหรับสญัญาจา้งผูบ้ริหาร  1  ราย  ส้ินสุดวนัท่ี  

       31 มกราคม 2565 และวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2565 เป็นจ านวนเงิน 2.61 ลา้นบาท  (งบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 1.86 ลา้นบาท)

               25.5.3 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  บริษทัฯ  มีภาระจากการค ้าประกนัวงเงิน LC, TR,   ตัว๋สญัญาใชเ้งิน  

       หนงัสือค ้าประกนัและ Forward contract  ให้กบับริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม รวมจ านวน 429.16 ลา้นบาท

26.  ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ

      ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะของค่าใชจ่้ายท่ีส าคญั ส าหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563  มีดงัน้ี

(หน่วย : บาท)

ส าหรับงวด 3 เดือน 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)

การเปล่ียนแปลงในสินคา้ 2,565,536.58 28,495,308.23 (3,127,244.72) 5,233,322.13

ยอดซ้ือ 106,185,317.12 60,601,991.73 89,372,746.54 47,584,788.48

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 16,666,670.53 15,424,817.55 14,415,019.73 12,696,855.16

ค่าเส่ือมราคา/ค่าตดัจ าหน่าย 2,305,682.25 2,146,331.09 1,988,668.09 1,907,930.42

ค่านายหนา้ 1,748,825.59 1,018,397.94 1,587,583.72 1,018,397.94

(หน่วย : บาท)

ส าหรับงวด 9 เดือน 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)

การเปล่ียนแปลงในสินคา้ (18,303,581.55) 50,135,533.35 (6,558,802.63) 17,862,262.36

ยอดซ้ือ 274,665,444.16 192,418,654.30 233,298,221.44 163,741,117.44

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 50,331,148.00 50,133,079.39 43,518,445.06 41,549,759.17

ค่าเส่ือมราคา/ค่าตดัจ าหน่าย 6,697,617.47 6,193,227.84 5,317,860.25 5,477,797.34

ค่านายหนา้ 4,447,053.48 3,419,686.87 3,781,205.37 3,419,686.87

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

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)              (นายเดวิด   สมญัญาภรณ์)
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27.  ภาระผกูพนั  

     27.1 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564   และวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2563  กลุ่มกิจการมีวงเงิน  LC, TR,   ตัว๋สญัญาใชเ้งิน  หนงัสือค ้าประกนัและ 

Forward contract จากธนาคารพาณิชย ์2 แห่ง จ  านวน 118.73 ลา้นบาท (งบเฉพาะกิจการ จ านวน 68.11 ลา้นบาท) ค ้าประกนัโดยเงินฝาก

ธนาคารตามหมายเหตุ 7  และ  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 มี  Forward contart คงเหลือ จ านวน 15.94 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ  

จ  านวน 5.32 ลา้นบาท) และ ณ  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ไม่มีการเปิดใช ้Forward contract

      27.2 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  กลุ่มกิจการมีภาระหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการให้ธนาคารพาณิชย ์ 2  แห่ง 

ออกหนงัสือค ้าประกนัในการขายสินคา้ให้กบัลูกคา้ เป็นจ านวนเงิน 15.65  ลา้นบาท  และจ านวน  27.72  ลา้นบาท  ตามล าดบั  (งบการเงิน

เฉพาะกิจการ จ านวน 10.72 ลา้นบาท และจ านวน 24.67 ลา้นบาท ตามล าดบั)

      27.3 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มกิจการมีภาระผกูพนัจากการขายและบริการให้แก่ลูกคา้ จ  านวน 135.65

ลา้นบาท  และจ านวน  162.25  ลา้นบาท  ตามล าดบั (งบเฉพาะกิจการ จ านวน  94.13  ลา้นบาท  และจ านวน  153.54  ลา้นบาท  ตามล าดบั) 

ซ่ึงไดรั้บเงินมดัจ าแลว้จ านวน  3.11  ลา้นบาท และจ านวน 19.90 ลา้นบาท ตามล าดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 0.73 ลา้นบาท และ

จ านวน 4.64 ลา้นบาท ตามล าดบั)

     27.4 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31  ธนัวาคม 2563 กลุ่มกิจการมีภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตส าหรับสญัญาค่ารักษาความ

ปลอดภยั สญัญาค่าท่ีปรึกษา และสญัญาบริการไอที  เป็นจ านวนเงินรวม 2.15 ลา้นบาท  และจ านวน 0.58 ลา้นบาท  ตามล าดบั  (งบการเงิน

เฉพาะกิจการ จ านวน  2.11 ลา้นบาท  และจ านวน  0.58 ลา้นบาท  ตามล าดบั)

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

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

       ขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินงานตามประเภทส่วนงานของบริษทั ส าหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563  มีดงัน้ี

(หน่วย : บาท)

2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 71,728,717.78 77,205,569.31 142,370,379.98 152,694,292.21 105,721,747.45 81,195,347.07 23,542,217.79 26,364,559.39 343,363,063.00 337,459,767.98

ตน้ทนุขายและตน้ทนุการให้บริการ (56,597,434.30) (57,866,450.93) (98,189,029.99) (89,055,737.70) (81,662,888.98) (64,147,633.87) (17,589,777.92) (16,686,920.36) (254,039,131.19) (227,756,742.86)

ก าไรขั้นตน้ 15,131,283.48 19,339,118.38 44,181,349.99 63,638,554.51 24,058,858.47 17,047,713.20 5,952,439.87 9,677,639.03 89,323,931.81 109,703,025.12

รายไดอ่ื้น 5,049,531.05 3,746,474.74

ค่าใชจ่้ายในการขาย (35,236,276.07) (35,710,031.77)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (50,600,321.31) (42,284,071.58)

ตน้ทนุทางการเงิน (1,029,614.33) (532,596.30)

ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 15,336,194.69 14,328,723.25

ก าไรจากการด าเนินงาน 22,843,445.84 49,251,523.46

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ (2,654,550.20) (6,485,382.81)

ก าไรสุทธิส าหรับงวด 20,188,895.64 42,766,140.65

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

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด 21,435,426.41 42,766,140.65

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

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)                    (นายเดวิด   สมญัญาภรณ์)

ระบบป๊ัม กระบวนการผลิตและระบบทอ่

  -  29  -

งบการเงินรวม

กลุ่มผลิตภณัฑแ์ละเทคโนโลยี กลุ่มผลิตภณัฑก์ารจดัการ กลุ่มผลิตภณัฑว์สัดุนวตักรรม กลุ่มผลิตภณัฑบ์ริการ รวม



28.  การเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 74,805,582.78 77,205,569.31 94,159,755.53 65,861,690.81 105,721,747.45 81,195,347.07 23,071,717.79 26,235,927.43 297,758,803.55 250,498,534.62

ตน้ทนุขายและตน้ทนุการให้บริการ (59,133,795.58) (57,866,450.93) (68,694,894.36) (43,015,679.70) (81,662,888.98) (64,147,633.87) (17,247,839.89) (16,718,757.30) (226,739,418.81) (181,748,521.80)

ก าไรขั้นตน้ 15,671,787.20 19,339,118.38 25,464,861.17 22,846,011.11 24,058,858.47 17,047,713.20 5,823,877.90 9,517,170.13 71,019,384.74 68,750,012.82

รายไดอ่ื้น 6,582,122.30 5,752,174.01

ค่าใชจ่้ายในการขาย (30,446,286.19) (31,018,065.09)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (39,766,313.66) (35,744,714.83)

ตน้ทนุทางการเงิน (460,134.37) (532,596.30)

ก าไร(ขาดทนุ)จากการด าเนินงาน 6,928,772.82 7,206,810.61

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ (895,169.15) (573,740.01)

ก าไร(ขาดทนุ)สุทธิส าหรับงวด 6,033,603.67 6,633,070.60

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

ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด 7,280,134.44 6,633,070.60

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

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)                    (นายเดวิด   สมญัญาภรณ์)

ระบบป๊ัม กระบวนการผลิตและระบบทอ่

  -  30  -

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กลุ่มผลิตภณัฑแ์ละเทคโนโลยี กลุ่มผลิตภณัฑก์ารจดัการ กลุ่มผลิตภณัฑว์สัดุนวตักรรม กลุ่มผลิตภณัฑบ์ริการ รวม



29.  กองทุนส ารองเล้ียงชีพ

       กลุ่มกิจการไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพพนกังาน  ส าหรับพนกังานทุกคนตามระเบียบกองทุน   พนกังานจ่ายเงินสะสมเขา้กองทุน

ในอตัราร้อยละ  2, 3, 4, 5, 6, 8 หรือ 10  ของเงินเดือนแต่ละเดือน     และบริษทัฯ จ่ายเงินสมทบในอตัราเดียวกบัท่ีพนกังานจ่ายเขา้กองทุน 

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

พระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530

       กลุ่มกิจการไดจ่้ายเงินสมทบเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ส าหรับงวด 3 เดือน  และ 9 เดือน  ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 
ดงัน้ี (หน่วย : บาท)

ส าหรับงวด 3 เดือน 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)

เงินสมทบเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 570,041.11 626,908.26 481,919.20 567,408.96

(หน่วย : บาท)

ส าหรับงวด 9 เดือน 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)

เงินสมทบเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 1,839,261.89 1,864,262.94 1,568,349.90 1,688,003.84

30.  การบริหารความเส่ียง

       นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน

       กลุ่มกิจการมีความเส่ียงจากความผนัผวนในสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินตามปกติธุรกิจ และมีนโยบายการบริหาร

ความเส่ียงดงัน้ี

30.1  ความเส่ียงดา้นเครดิต

       กลุ่มกิจการมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  และเงินฝากกบัธนาคาร  โดยจ านวนเงิน

สูงสุดท่ีกลุ่มกิจการอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลคา่ ตามบญัชีท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน 

       ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน

       กลุ่มกิจการบริหารความเส่ียงโดยใชน้โยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเช่ืออยา่งเหมาะสม จึงไม่คาดวา่จะเกิดผลขาดทุน

ทางการเงินท่ีมีสาระส าคญั นอกจากน้ี กลุ่มกิจการมีการติดตามยอดคงคา้งของลูกหน้ีการคา้อยา่งสม ่าเสมอ และ การให้สินเช่ือของกลุ่ม

กิจการ ไม่มีการกระจุกตวัเน่ืองจากกลุ่มกิจการมีฐานลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีจ านวนมากราย

       กลุ่มกิจการพิจารณาการดอ้ยคา่ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน และค านวณหาอตัราการตั้งส ารองของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด

วา่จะเกิดข้ึนจากอายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ       การค านวณผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนค านึง

ถึงขอ้มูลท่ีมีความสมเหตุสมผลและสามารถสนบัสนุนไดท่ี้มีอยู่ ณ วนัท่ีรายงานเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบนัและการ

คาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต        โดยทัว่ไปกลุ่มกิจการจะตดัจ าหน่ายลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนออกจากบญัชีตาม

นโยบายของกลุ่มกิจการโดยพิจารณาตามความเหมาะสม

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

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)      (นายเดวิด สมญัญาภรณ์)
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30.  การบริหารความเส่ียง (ต่อ)
30.2  ความเส่ียงดา้นตลาด
       ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย
       กลุ่มกิจการมีความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ียอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากธนาคาร หน้ีสินตามสญัญาเช่า สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสิน
ทางการเงินของกลุ่มกิจการส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาดหรืออตัราดอกเบ้ียคงท่ี   ท่ีใกลเ้คียงกบัอตัราตลาด
       การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย
       ผลกระทบต่อก าไรก่อนภาษีของกลุ่มกิจการจากการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งสมเหตุสมผลของอตัราดอกเบ้ียของสินทรัพย์
ทางการเงิน
30.3  ความเส่ียงจากสภาพคล่อง
       ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัฯ มีหน้ีสินประมาณร้อยละ 13.67 ท่ีจะครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปีเม่ือเทียบกบัมูลคา่ตามบญัชี
ของหน้ีสินดงักล่าวท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน ( ปี 2563 : ร้อยละ 11.45 )  กลุ่มกิจการไดป้ระเมินการกระจุกตวัของความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การกูย้มืเงินเพ่ือน าไปช าระหน้ีสินเดิมและไดข้อ้สรุปวา่ความเส่ียงดงักล่าวอยู่ในระดบัต ่า กลุ่มกิจการมีความสามารถในการเขา้ถึงแหล่ง
ของเงินทุนท่ีหลากหลายอยา่งเพียงพอ
30.4  ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน
       กลุ่มกิจการมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ อนัเน่ืองมาจากการซ้ือและขายสินคา้ท่ีเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ
กลุ่มกิจการวงเงินซ้ือขายอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ เพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการป้องกนัความเส่ียง ตามท่ีเปิดเผยไวใ้น
หมายเหตุ 27.1
       การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน 
       กลุ่มกิจการไม่มีผลกระทบต่อก าไรก่อนภาษีอยา่งเป็นสาระส าคญัจากการเปล่ียนแปลงของมูลคา่ยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ท่ีเป็นตวัเงินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ
       กลุ่มกิจการมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงัต่อไปน้ี

งบการเงินรวม

(ปรับปรุงใหม่)
สกลุเงินตรา แปลงคา่ สกลุเงินตรา แปลงคา่
ต่างประเทศ เป็นเงินบาท ต่างประเทศ เป็นเงินบาท

สินทรัพย์
   เงินฝากธนาคาร

ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 2,819.78 95,178.29 125,597.60 3,793,901.58
   รายไดค้า้งรับ

เยน 2,176,000.00 650,084.35 2,176,000.00 621,939.97
รวม 745,262.64 4,415,841.55

หน้ีสิน
   เจา้หน้ีการคา้ต่างประเทศ

เยน 4,503,330.00 1,383,040.19 43,673,029.00 12,861,008.27
ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 178,736.03 6,093,254.15 44,519.33 1,344,786.50
ยโูร 99,831.71 3,968,480.19 21,503.68 801,179.81
รวม 11,444,774.53 15,006,974.58

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

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)      (นายเดวิด สมญัญาภรณ์)
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30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563



30.  การบริหารความเส่ียง (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สกลุเงินตรา แปลงคา่ สกลุเงินตรา แปลงคา่

ต่างประเทศ เป็นเงินบาท ต่างประเทศ เป็นเงินบาท

สินทรัพย์

   รายไดค้า้งรับ

เยน 2,176,000.00 650,084.35 2,176,000.00 621,939.97

รวม 650,084.35 621,939.97

หน้ีสิน

   เจา้หน้ีการคา้ต่างประเทศ

เยน 4,503,330.00 1,383,040.19 43,673,029.00 12,861,008.27

ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 87,755.67 2,991,660.99 19,687.41 594,693.66

ยโูร 58,398.71 2,321,448.00 14,696.80 547,570.44

รวม 6,696,149.18 14,003,272.37

31. เคร่ืองมือทางการเงิน

       มูลคา่ยติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน

       เคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มกิจการจดัอยู่ในประเภทระยะสั้น  หรือมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด 

กลุ่มกิจการจึงประมาณมูลคา่ยติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ใกลเ้คียงกบัมูลคา่ตามบญัชี ท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

32.  คา่ตอบแทนกรรมการ

       คา่ตอบแทนกรรมการน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้กบักรรมการของกลุ่มกิจการ ตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชน

จ ากดั   โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่ายให้กบักรรมการในฐานะผูบ้ริหาร

       ส าหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563  กลุ่มกิจการไดจ่้ายคา่ตอบแทนกรรมการ ดงัน้ี

(หน่วย : บาท)

ส าหรับงวด 9 เดือน 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)

คา่ตอบแทนกรรมการ 6,642,934.21 6,727,934.21 1,040,000.00 1,125,000.00

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

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)      (นายเดวิด สมญัญาภรณ์)

 - 33 -

30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563



33.  คา่ตอบแทนผูบ้ริหาร

       คา่ตอบแทนผูบ้ริหารน้ีเป็นคา่ใชจ่้ายเก่ียวกบัเงินเดือน คา่ตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนให้แก่กรรมการเฉพาะในฐานะผูบ้ริหาร

และให้แก่ผูบ้ริหารตามนิยามในประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์อนัไดแ้ก่  ผูจ้ดัการหรือ

ผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารส่ีรายแรกต่อจากผูจ้ดัการลงนามและผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งเทียบเท่าระดบับริหารรายท่ีส่ีทุกราย      และให้

หมายความรวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่า

       ส าหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563  กลุ่มกิจการไดจ่้ายคา่ตอบแทนผูบ้ริหาร  ดงัน้ี

(หน่วย : บาท)

ส าหรับงวด 9 เดือน 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)

คา่ตอบแทนผูบ้ริหาร 27,013,939.99 30,693,155.87 21,380,565.41 19,304,875.62

34.  การบริหารจดัการทุน

       วตัถุประสงคข์องกลุ่มกิจการในการบริหารทางการเงิน คือ การด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองและด ารงไว้

ซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสม 

        ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 งบการเงินรวมแสดงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.47 : 1 (งบการเงินเฉพาะกิจการ : 0.17 : 1)

35.  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน

       ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 6/2564 เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2564 

       35.1 ท่ีประชุมมีมติอนุมติัให้ซ้ือหุน้สามญัของ บริษทั ยทิูลิต้ี บิสิเนส อลัลายแอนซ์ จ  ากดั (บริษทัร่วม) เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการรักษา

สดัส่วนการถือหุน้ และผลตอบแทนในบริษทัร่วม จ านวน 70.00 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 40 ตามสดัส่วนเดิมจากการเพ่ิมทุนจดทะเบียน

ของบริษทั ยทิูลิต้ี บิสิเนส อลัลายแอนซ์ จ  ากดั

       35.2 ท่ีประชุมมีมติอนุมติัให้เงินกูย้มืแก่ บริษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จ ากดั (บริษทัยอ่ย)  วงเงินกูไ้ม่เกิน  10.00  ลา้นบาท   โดยคิด

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR -1% ต่อปี (อตัรา MLR อา้งอิงจากธนาคารพานิชยแ์ห่งหน่ึง) เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ซ่ึง

ไดมี้การท าสญัญากูย้มืเงินเม่ือวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2564 

36.  การอนุมติังบการเงินระหวา่งกาล

       ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ  เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2564

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

                 (นางสาวอรสา    วิมลเฉลา)      (นายเดวิด สมญัญาภรณ์)
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