
  

บริษัท หาญ เอน็จิเนียร่ิง โซลูช่ันส์ จํากดั (มหาชน) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

รายงานการสอบทานและข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2560 

 

 



   

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ   ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 

 บริษทั หาญ เอน็จิเนียร่ิง โซลูชัน่ส์ จาํกดั (มหาชน) 

 

 ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู ้
ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และหมายเหตุประกอบงบ
การเงินแบบยอ่ ของบริษทั หาญ เอน็จิเนียร่ิง โซลูชัน่ส์ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบ
ในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การ
รายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกับขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

 

ขอบเขตการสอบทาน 

 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทาง
การเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการ
สอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการ
สอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํให้ขา้พเจา้ไม่
สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยสําคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่
แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

 

ข้อสรุป 

 ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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เร่ืองอืน่ 

 งบแสดงฐานะการเงินของบริษทั หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชั่นส์ จาํกัด (มหาชน)  ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไข
ตามรายงานลงวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2560 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถุนายน 2559 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสดสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบสอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน โดยให้ขอ้สรุปว่าไม่พบส่ิงท่ี
เป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การ
รายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัตามรายงานลงวนัท่ี 15 สิงหาคม 2559   

 

 

 

 

          (นายธนะวฒิุ  พิบูลยส์วสัด์ิ) 

  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 6699 

 

 

บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

วนัท่ี 10 สิงหาคม 2560 

 

 

 



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31 

มิถุนายน 2560 ธนัวาคม 2559

สินทรัพยห์มุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 30,372 35,866

เงินลงทุนชัว่คราว 5 274,245 265,179

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6 269,471 291,317

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน
ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 7 8,960 10,017

มูลค่างานท่ีทาํเสร็จแต่ยงัไม่เรียกเก็บ 19,695 7,140

สินคา้คงเหลือ 8 287,234 237,566

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 289 750

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 890,266 847,835

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน
เงินลงทุนทัว่ไป 242 242

ลูกหน้ีระยะยาวภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 7 7,903 10,044

อุปกรณ์ 9 38,396 41,565

ค่าความนิยม 10 334,672 334,672

ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 11 95,594 102,983

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 25,283 26,749

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 16,022 15,761

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 518,112 532,016

รวมสินทรัพย์ 1,408,378 1,379,851

หมายเหตุ
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บริษัท หาญ เอน็จิเนียร่ิง โซลูช่ันส์ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2560

สินทรัพย์
พนับาท

               หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31 

มิถุนายน 2560 ธนัวาคม 2559

หน้ีสินหมุนเวยีน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 13        202,742 176,566             

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 15,645 12,873               

ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 928 168                    

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 4,111 4,641                 

รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 223,426 194,248             

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14,750 18,957               

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 12,835 13,910               

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 15,221 15,097               

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 42,806 47,964               

รวมหน้ีสิน 266,232 242,212             
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บริษัท หาญ เอน็จิเนียร่ิง โซลูช่ันส์ จํากดั (มหาชน)

ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2560

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
พนับาท

หมายเหตุ

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

               หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31 

มิถุนายน 2560 ธนัวาคม 2559

ส่วนของผูถื้อหุน้
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้สามญั 584,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 292,250            292,250             

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
หุน้สามญั 584,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 292,250            292,250             

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 776,416            776,416             

กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้
ทุนสาํรองตามกฎหมาย 13,867 13,867

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 59,613 55,106

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 1,142,146 1,137,639

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 1,408,378 1,379,851

หมายเหตุ
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2560

บริษัท หาญ เอน็จิเนียร่ิง โซลูช่ันส์ จํากดั (มหาชน)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

พนับาท

               หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

2560 2559

รายได้
รายไดจ้ากการขาย 292,630            109,701            

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 35,637              11,034              

รายไดอ่ื้น 3,120                5,094                

รวมรายได้ 331,387            125,829            

ค่าใชจ่้าย
ตน้ทุนขาย 201,673            81,858              

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 33,570              11,712              

ค่าใชจ่้ายในการขาย 23,010              7,251                

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 34,219              22,285              

รวมค่าใชจ่้าย 292,472            123,106            

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 38,915              2,723                

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 7,908                340                   

กาํไรสาํหรับงวด 31,007              2,383                

กาํไรเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด -                    -                    

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 31,007              2,383 

กาํไรต่อหุน้ 16     

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้) 0.05                  0.01 

จาํนวนหุน้สามญัถัว่เฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) 584,500,000     350,000,000     
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บริษัท หาญ เอน็จิเนียร่ิง โซลูช่ันส์ จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2560

หมายเหตุ
พนับาท

               หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

2560 2559

รายได้
รายไดจ้ากการขาย 561,996            242,675            

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 59,073              39,667              

รายไดอ่ื้น 8,153                10,364              

รวมรายได้ 629,222            292,706            

ค่าใชจ่้าย
ตน้ทุนขาย 393,947            182,445            

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 53,863              37,709              

ค่าใชจ่้ายในการขาย 43,188              16,107              

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 68,281              36,676              

รวมค่าใชจ่้าย 559,279            272,937            

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 69,943              19,769              

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 12,831              3,954                

กาํไรสาํหรับงวด 57,112              15,815              

กาํไรเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด -                    -                    

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 57,112              15,815 

กาํไรต่อหุน้ 16     

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้) 0.10                  0.05 

จาํนวนหุน้สามญัถัว่เฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) 584,500,000     350,000,000     
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บริษัท หาญ เอน็จิเนียร่ิง โซลูช่ันส์ จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2560

พนับาท
หมายเหตุ

               หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน รวมส่วน

ท่ีออกและ มูลค่าหุน้สามญั จดัสรรเป็นสาํรอง ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของผูถื้อหุน้

ชาํระแลว้ ตามกฎหมาย

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 175,000                218,306              11,840                     46,651                   451,797                   

เงินปันผล -                        -                     -                           (35,000)                  (35,000)                   

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                     -                           15,815                   15,815                     

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 175,000                218,306              11,840                     27,466                   432,612                   

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 292,250                776,416              13,867                     55,106                   1,137,639                

เงินปันผล 14  -                        -                     -                           (52,605)                  (52,605)                   

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                     -                           57,112                   57,112                     

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 292,250                776,416              13,867                     59,613                   1,142,146                

หมายเหตุ

บริษัท หาญ เอน็จิเนียร่ิง โซลูช่ันส์ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2560
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พนับาท 

กาํไรสะสม

               หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรสาํหรับงวด 57,112 15,815 

รายการปรับกระทบกาํไรสาํหรับงวดเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

จากกิจกรรมดาํเนินงาน :

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลบั) (878) 363 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 7,803 2,364 

ค่าตดัจาํหน่ายความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 7,389 -     

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 2,919 1,359                

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 443 219                   

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 928 (359)

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุน (1,833) 1,574                

(กาํไร) ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับมูลค่าของ
เงินลงทุนชัว่คราว 726 (7,130)

รายไดด้อกเบ้ียรับ (40) (35)

รายไดเ้งินปันผล (560) (261)

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 826 541                   

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 12,831 3,954                

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
และหน้ีสินดาํเนินงาน 87,666 18,404              

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 22,723 (155)

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน 3,198 -     

มูลค่างานท่ีทาํเสร็จแต่ยงัไม่เรียกเก็บ (12,555) 4,454 
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บริษัท หาญ เอน็จิเนียร่ิง โซลูช่ันส์ จํากดั (มหาชน)

พนับาท
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่ 30 มิถุนายน  2560

งบกระแสเงินสด

               หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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"สอบทานแล้ว"

2560 2559

สินคา้คงเหลือ (55,477) (1,902)

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 461 (6,679)

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (261) 107 

หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 25,840 (22,768)

ประมาณหน้ีสินระยะสั้น 760 (51)

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (530) (159)

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (1,901) -     

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 124 566 

เงินสดรับ (จ่าย) จากการดาํเนินงาน 70,048 (8,183)

จ่ายภาษีเงินได้ (14,265) (3,625)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 55,783 (11,808)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่คราว (เพิ่มข้ึน) ลดลง (7,959) 40,583 

เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์ (924) (393)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 439 443 

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (828) (2,940)

รับดอกเบ้ีย 40 36 

รับเงินปันผล 560 261 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (8,672) 37,990 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เงินปันผลจ่าย (52,605) (35,000)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (52,605) (35,000)

บริษัท หาญ เอน็จิเนียร่ิง โซลูช่ันส์ จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
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พนับาท
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่ 30 มิถุนายน  2560

               หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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"สอบทานแล้ว"

2560 2559

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) - สุทธิ (5,494) (8,818)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 35,866 28,184 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินงวด 30,372 19,366 

ขอ้มูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม :

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
หน้ีสินจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
ส่วนท่ีบนัทึกเป็นหน้ีสินจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวรและ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัตน้งวด 670 -     

โอนสินคา้ไปเป็นสินทรัพยถ์าวร (3,572) (20)

บวก  ซ้ือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 4,733 4,053 

หกั    เงินสดจ่าย (1,752) (3,313)

ส่วนท่ีบนัทึกเป็นหน้ีสินจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวรและ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ ส้ินงวด 79 720 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2560

พนับาท

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท หาญ เอน็จิเนียร่ิง โซลูช่ันส์ จํากดั (มหาชน)
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               หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท หาญ เอน็จิเนียร่ิง โซลูช่ันส์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

วนัที ่30 มิถุนายน 2560 

 

1. ขอ้มูลทัว่ไป 

 (ก)  ภูมิลาํเนาและสถานะทางกฎหมายของบริษทั 

  บริษัทได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจาํกัดกับกระทรวงพาณิชย  ์เม่ือวนัท่ี 9 

พฤษภาคม 2544 บริษทัแปรสภาพบริษทัเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2557 

     บริษทัมีท่ีอยูส่าํนกังานใหญ่ ดงัน้ี 

  ตั้ งอยู่ เลขท่ี  19/20-22 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย 

 (ข)  ลกัษณะการดาํเนินงานและกิจกรรมหลกั 

           บริษทัประกอบธุรกิจหลกัเก่ียวกบัขายส่ง ปลีกและให้บริการซ่อม เช่า เช่าซ้ือและรับเหมา
ติดตั้งระบบดบัเพลิง รวมทั้งอุปกรณ์และวตัถุเคมีดบัเพลิง จาํหน่ายอุปกรณ์หอ้งเยน็ จาํหน่ายอุปกรณ์
การพิมพ ์และใหบ้ริการซ่อม เช่า อุปกรณ์การพิมพ ์ 

 

2. หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงิน 

 2.1 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง 

การรายงานทางการเงินระหว่างกาล และตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ไทย ซ่ึงไดก้าํหนดเพื่อเป็นการให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ี
นําเสนอคร้ังล่าสุด โดยเน้นการให้ขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และ
สถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีนําเสนอซํ้ าซ้อนกับขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแล้ว งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่าง
อ่ืนในนโยบายการบญัชี 

  งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย 

งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 

 2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 

  บริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง 2559 ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี 

ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบติั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียม
กบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและ
คาํศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของ
บริษทั  
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3. นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

  บริษทัไดใ้ชน้โยบายการบญัชีท่ีสําคญัในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลเช่นเดียวกบัท่ีใช้สําหรับ 

งบการเงินประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  

 

4. รายการบญัชีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

  บริษัทมีรายการบญัชีส่วนหน่ึงกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน ซ่ึงบุคคลหรือกิจการเหล่าน้ี
เก่ียวขอ้งกนัโดยการถือหุ้นและ/หรือมีผูบ้ริหารร่วมกนั หรือเป็นสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ด รายการ
บญัชีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระสาํคญัท่ีรวมไวใ้นงบการเงินใชร้าคาตามปกติธุรกิจ โดย
ถือตามราคาตลาดทัว่ไป หรือเป็นไปตามสญัญาท่ีตกลงกนัไวส้าํหรับรายการท่ีไม่มีราคาตลาดรองรับ 

  ลกัษณะของความสมัพนัธ์กบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 

ช่ือบริษทั/บุคคล 

 ประเทศ/

สญัชาติ 

 

ความสมัพนัธ ์

 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์

บริษทั หาญเอน็ยเินียร่ิง จาํกดั  ไทย  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  กรรมการและ/หรือผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

บริษทั คิว ทู เอส จาํกดั  ไทย  บริษทัยอ่ย  ผูถื้อหุน้ใหญ่ 

บริษทั ชิลแมทช ์จาํกดั  ไทย  บริษทัยอ่ย  ผูถื้อหุน้ใหญ่ 

นายเจน ชาญณรงค ์  ไทย  บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ผูถื้อหุน้และบุคคลในครอบครัวเดียว 

   กบักรรมการ 

นางสิริมา เอ่ียมสกลุรัตน์  ไทย  บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ผูถื้อหุน้และบุคคลในครอบครัวเดียว 

   กบักรรมการ 

 

หลกัเกณฑใ์นการเรียกเกบ็รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายระหวา่งกนั 

  นโยบายการกาํหนดราคา 
ซ้ือสินคา้ ตามราคาตลาด 

ซ้ือขายอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ตามราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

รายไดอ่ื้น ตามราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

ค่าเช่าและค่าบริการ ตามราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

 

สญัญาท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัไดท้าํสญัญาเช่าอาคารสาํนกังาน ดงัต่อไปน้ี 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 

  ผูใ้หเ้ช่า  ระยะเวลา  ค่าเช่าต่อเดือน (บาท) 

สญัญาเช่าพื้นท่ีสาํนกังาน  คุณเจน ชาญณรงค ์  3 ปี  53,100 

  บริษทั หาญเอน็ยเินียร่ิง จาํกดั  3 ปี  498,996 

สญัญาเช่าพื้นท่ีคลงัสินคา้  คุณสิริมา  เอ่ียมสกลุรัตน์  3 ปี  280,900 
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  ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ประกอบดว้ย 

พนับาท 

ณ วนัท่ี 30  

มิถุนายน 2560 

ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2559 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน    

 บริษทั หาญเอน็ยเินียร่ิง จาํกดั 2,360  3,820 

 

  รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันสําหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 

มิถุนายน 2560  และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

พนับาท 

สาํหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 สาํหรับงวดหกเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

2560 2559  2560 2559 

ซ้ือสินคา้        

 บริษทั ชิลแมทช ์จาํกดั - -  - 1 

รายไดอ่ื้น      

 บริษทั คิว ทู เอส จาํกดั - 690  - 1,380 

 บริษทั ชิลแมทช ์จาํกดั - 315  - 630 

 -  1,005  -  2,010 

ค่าเช่าและบริการสาํนกังาน       

 บริษทั หาญเอน็ยเินียร่ิง จาํกดั 1,497 1,265  2,994 2,530 

 นายเจน  ชาญณรงค ์ 160 106  319 212 

 1,657  1,371  3,313  2,742 

ค่าเช่าคลงัสินคา้        

 นางสิริมา  เอ่ียมสกลุรัตน ์ 842 -  1,685 - 

ค่าตอบแทนกรรมการ        

 กรรมการ 50 90  150 235 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั        

 ผลประโยชน์ระยะสั้น 2,554  2,027  5,634  4,038 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 104  77  236  144 

 2,658  2,104  5,870  4,182 
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5.  เงินลงทุนชัว่คราว 

เงินลงทุนชัว่คราว ประกอบดว้ย 

 พนับาท 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560   

 ราคาทุน 

ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2560 

 กาํไร (ขาดทุน) 

ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจาก
การปรับมูลค่าของ

เงินลงทุน 

มลูค่ายติุธรรม 

ณ วนัท่ี 30  

มิถุนายน 2560 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้    

 - เงินลงทุนในหน่วยลงทุน  229,996  8,212 238,208 

 - เงินลงทุนในหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 37,817  (1,774) 36,043 

หกั  ค่าเผือ่การลดมูลค่าของเงินลงทุน (6)  - (6) 

รวม 267,807  6,438 274,245 

 

 พนับาท 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 ราคาทุน 

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 

กาํไร (ขาดทุน) 

ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจาก
การปรับมูลค่าของ

เงินลงทุน 

มลูค่ายติุธรรม 

ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2559 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้    

 - เงินลงทุนในหน่วยลงทุน  225,540 6,316 231,856 

 - เงินลงทุนในหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน   32,481    848   33,329 

หกั  ค่าเผือ่การลดมูลค่าของเงินลงทุน       (6) -          (6) 

รวม 258,015 7,164 265,179 
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6. ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 

  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ประกอบดว้ย 

 พนับาท 

 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2560 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 

ลูกหน้ีการคา้    

 ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 248,653  259,332 

 หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (4,537)  (5,415) 

  สุทธิ 244,116  253,917 

ลูกหน้ีอ่ืน    

 ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,360  3,820 

 ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน 2,071  3,217 

 เงินประกนัผลงานคา้งรับ 8,493  9,678 

 เงินมดัจาํค่าสินคา้ 6,587  17,369 

 ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 3,785  2,782 

 รายไดค้า้งรับ 2,059  534 

  รวมลูกหน้ีอ่ืน 25,355  37,400 

  รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 269,471  291,317 

 

  ลูกหน้ีการคา้ แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

 พนับาท 

 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2560 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 182,594  162,303 

เกินกาํหนดชาํระ    

 นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 3 เดือน 57,964  88,461 

 มากกวา่ 3 ถึง 6 เดือน 85  560 

 มากกวา่ 6 ถึง 12 เดือน 1,902  1,792 

 มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 6,108  6,216 

  รวม 248,653  259,332 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (4,537)  (5,415) 

  ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 244,116  253,917 
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7. ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน ประกอบดว้ย 

 พนับาท 

 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2560 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน - อุปกรณ์การพิมพ ์ 16,863  20,061 

หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (8,960)  (10,017)

ลูกหน้ีระยะยาวตามสญัญาเช่าการเงิน 7,903  10,044 

 

จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีลูกหน้ีจะตอ้งชาํระและมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีลูกหน้ีจะตอ้งชาํระ
สาํหรับสญัญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีดงัน้ี 

 พนับาท 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 

จาํนวนเงิน 

ขั้นตํ่าท่ีลูกหน้ี
จะตอ้งชาํระ  

มูลค่าปัจจุบนัของ
จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ี
ลูกหน้ีจะตอ้งชาํระ  

จาํนวนเงิน 

ขั้นตํ่าท่ีลกูหน้ี
จะตอ้งชาํระ  

มูลค่าปัจจุบนัของ
จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ี
ลกูหน้ีจะตอ้งชาํระ 

ระยะเวลาการรับชาํระ        

 ภายใน 1 ปี 12,492  8,960  13,756  10,017 

 เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 11,589  7,903  15,049  10,044 

 24,081  16,863  28,805  20,061 

หกั  รายไดด้อกเบ้ียทางการเงินรอการรับรู้ (7,218)  -  (8,744)  - 

 16,863  16,863  20,061  20,061 

 

8. สินคา้คงเหลือ 

  สินคา้คงเหลือ ประกอบดว้ย 

 พนับาท 

 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2560 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 

สินคา้สาํเร็จรูป 231,822  211,587 

สินคา้ระหวา่งทาง 73,309  40,958 

  รวม 305,131  252,545 

หกั ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (17,897)  (14,979) 

สินคา้คงเหลือ 287,234  237,566 

 

  มูลค่าสินคา้คงเหลือท่ีปรับลดลงและรับรู้เป็นตน้ทุนขายสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

2560 มีจาํนวน 2.92 ลา้นบาท 
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9. อุปกรณ์ 

  รายการเปล่ียนแปลงของอุปกรณ์สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

 พนับาท 

ราคาทุน  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 89,432 

ซ้ือสินทรัพยเ์พิ่มระหวา่งงวด 4,496 

ขายและตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด (3,492) 

โอนเขา้ (โอนออก) (117) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 90,319 

ค่าเส่ือมราคาสะสม  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 (47,867) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (6,100) 

ค่าเส่ือมราคาสะสมส่วนท่ีขายและตดัจาํหน่าย 1,902 

โอนเขา้ (โอนออก) 142 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 (51,923) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 41,565 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 38,396 

 

   ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัมีอุปกรณ์ท่ีคิดค่าเส่ือมราคาเต็มมูลค่า
แลว้ แต่ยงัคงใชง้านอยูมี่ราคาทุนรวมเป็นจาํนวน 24.47 ลา้นบาท และ 23.31 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

10. ค่าความนิยม 

   เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2559 บริษทัไดมี้การซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษทั ชิลแมทช ์

จาํกดั และบริษทั คิว ทู เอส จาํกดั โดยการออกหุ้นเพิ่มทุนจาํนวน 675.36 ลา้นบาท เพื่อแลกกบัสินทรัพย์
สุทธิท่ีระบุไดข้องทั้ง 2 บริษทัจาํนวน 340.69 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลทาํให้เกิดค่าความนิยม จาํนวน 334.67 

ลา้นบาท  
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11. ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ 
    รายการเปล่ียนแปลงของความสัมพนัธ์กบัลูกคา้สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 

สรุปไดด้งัน้ี  

 พนับาท 

ราคาทุน  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 104,308 

ไดม้าจากการรวมธุรกิจระหวา่งงวด - 

ขายและตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 104,308 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 (1,325) 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (7,389) 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสมส่วนท่ีขายและตดัจาํหน่าย - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 (8,714) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 102,983 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 95,594 

 

12. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  

  รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 

สรุปไดด้งัน้ี 

 พนับาท 

ราคาทุน  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 32,437 

ซ้ือสินทรัพยเ์พิ่มระหวา่งงวด 237 

ขายและตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 32,674 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 (5,688) 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (1,703) 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสมส่วนท่ีขายและตดัจาํหน่าย - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 (7,391) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 26,749 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 25,283 

   ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีคิดค่าตดัจาํหน่าย
เตม็มูลค่าแลว้ แต่ยงัคงใชง้านอยูมี่ราคาทุนรวมเป็นจาํนวน 0.96 ลา้นบาท และ 0.91 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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13.  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 

 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ประกอบดว้ย 

 พนับาท 

 ณ วนัท่ี 30   ณ วนัท่ี 31  

 มิถุนายน 2560  ธนัวาคม 2559 

เจา้หน้ีการคา้    

 เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 142,786  104,569 

เจา้หน้ีอ่ืน    

 เจา้หน้ีอ่ืน 3,819  7,640 

 ค่านายหนา้คา้งจ่าย 14,767  13,582 

 ค่าโบนสัคา้งจ่าย 7,355  15,842 

 เงินรับล่วงหนา้ค่าสินคา้และบริการ 17,979  12,649 

 ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 6,671  14,376 

 อ่ืนๆ 9,365  7,908 

 รวม 59,956  71,997 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 202,742  176,566 

 

14.  เงินปันผลจ่าย 

  เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2560 ไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงิน
ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.09 บาท สาํหรับหุน้ท่ีออกจาํหน่ายและไดรั้บชาํระแลว้จาํนวน 584,500,000 หุน้ คิด
เป็นจาํนวนเงิน 52,605,000 บาท และไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2560 แลว้เม่ือ
วนัท่ี 28 เมษายน 2560 

 

15.  ส่วนงานดาํเนินงาน 

  บริษทัไดน้าํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจ รูปแบบหลกัในการรายงานส่วนงาน
ธุรกิจ พิจารณาจากระบบการบริหารการจดัการและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของบริษทัเป็น
เกณฑ ์

  บริษทัเสนอส่วนงานธุรกิจท่ีสาํคญั ดงัน้ี  

  ส่วนงาน 1 ผลิตภณัฑร์ะบบดบัเพลิงและงานโครงการ 

  ส่วนงาน 2 ผลิตภณัฑร์ะบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ 

  ส่วนงาน 3 ผลิตภณัฑร์ะบบทาํความเยน็ 

  ส่วนงาน 4 ผลิตภณัฑร์ะบบพิมพดิ์จิตอล 
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ส่วนงานดาํเนินงานจาํแนกตามประเภทธุรกิจในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 

 พนับาท 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2560  2559 

 ส่วนงาน 1  ส่วนงาน 2  ส่วนงาน 3  ส่วนงาน 4  รายการตดับญัชี
ระหวา่งส่วนงาน 

 รวม  ส่วนงาน 1  ส่วนงาน 2  ส่วนงาน 3  ส่วนงาน 4  รายการตดับญัชี
ระหวา่งส่วนงาน 

 รวม 

รายไดจ้ากการขาย 121,002  19,951  82,243  69,434  -  292,630  99,496  10,205  -  -  -  109,701 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 28,779 -  -  6,858  -  35,637  11,034  -  -  -  -  11,034 

ตน้ทุนขาย (89,993) (14,813)  (58,101)  (38,889)  -  (201,673)  (74,480)  (7,378)  -  -  -  (81,858)

ตน้ทุนการใหบ้ริการ (24,987) -  -  (8,460)  -  (33,570)  (11,712)  -  -  -  -  (11,712)

กาํไรขั้นตน้ 34,801 5,138  24,142  28,943  -  93,024  24,338  2,827  -  -  -  27,165 

รายไดอ่ื้น          3,120            5,094 

ค่าใชจ่้ายในการขาย          (23,010)            (7,251)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร          (34,219)           (22,285)

ตน้ทุนทางการเงิน          -            - 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้          38,915            2,723 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้          (7,908)            (340)

กาํไรสาํหรับงวด          31,007            2,383 

กาํไรเบด็เสร็จอ่ืน          -            - 

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด          31,007            2,383 
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ส่วนงานดาํเนินงานจาํแนกตามประเภทธุรกิจในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 

 พนับาท 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2560  2559 

 ส่วนงาน 1  ส่วนงาน 2  ส่วนงาน 3  ส่วนงาน 4  รายการตดับญัชี
ระหวา่งส่วนงาน 

 รวม  ส่วนงาน 1  ส่วนงาน 2  ส่วนงาน 3  ส่วนงาน 4  รายการตดับญัชี
ระหวา่งส่วนงาน 

 รวม 

รายไดจ้ากการขาย 240,206  41,313  147,786  132,716  -  561,996  220,246  22,429  -  -  -  242,675 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 45,331 -  -  13,717  -  59,073  39,667  -  -  -  -  39,667 

ตน้ทุนขาย (179,957) (30,640)  (106,003)  (77,577)  -  (393,947)  (166,634)  (15,811)  -  -  -  (182,445)

ตน้ทุนการใหบ้ริการ (38,124) -  -  (15,509)  -  (53,863)  (37,709)  -  -  -  -  (37,709)

กาํไรขั้นตน้ 67,456 10,673  41,783  53,347  -  173,259  55,570  6,618  -  -  -  62,188 

รายไดอ่ื้น          8,153            10,364 

ค่าใชจ่้ายในการขาย          (43,188)            (16,107)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร          (68,281)            (36,676)

ตน้ทุนทางการเงิน          -            - 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้          69,943            19,769 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้          (12,831)            (3,954)

กาํไรสาํหรับงวด          57,112            15,815 

กาํไรเบด็เสร็จอ่ืน          -            - 

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด          57,112            15,815 
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ส่วนงานดาํเนินงานจาํแนกตามประเภทธุรกิจในงบแสดงฐานะการเงินยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 มีดงัน้ี 

 

 พนับาท 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 ส่วนงาน 1  ส่วนงาน 2  ส่วนงาน 3  ส่วนงาน 4  รายการตดับญัชี
ระหวา่งส่วนงาน 

 รวม  ส่วนงาน 1  ส่วนงาน 2  ส่วนงาน 3  ส่วนงาน 4  รายการตดับญัชี
ระหวา่งส่วนงาน 

 รวม 

สินทรัพยร์วมของส่วนงาน           

     ลกูหน้ีการคา้-บริษทัอ่ืน 123,241  23,613  60,891  40,908  -  248,653 114,378 10,165  77,506  57,283  -  259,332 

     สินคา้คงเหลือ 126,607  14,083  92,511  54,033  -  287,234 128,967 8,661  55,110  44,828  -  237,566 

     ความสมัพนัธ์กบัลกูคา้ - -  69,052  26,542  -  95,594 - -  74,391  28,592  -  102,983 

     ค่าความนิยม - -  200,066  134,606  -  334,672 - -  200,066  134,606  -  334,672 

     สินทรัพยท่ี์ใชร่้วมกนั                     

         - อุปกรณ์ - - - - -  38,396 - -  -  -  -  41,565 

         - สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - - - - -  25,283 - -  -  -  -  26,749 

         - อ่ืนๆ - - - - -  378,546 - -  -  -  -  376,984 

สินทรัพยร์วมของส่วนงาน 249,848  37,696  422,520  256,089  -  1,408,378 243,345 18,826  407,073  265,309  -  1,379,851 

                      

หน้ีสินรวมของส่วนงาน - - - - -  266,232 - - - -  -  242,212 
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       ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 บริษทัไม่มีรายไดจ้ากการขายกบั
ลูกคา้บุคคลภายนอกรายใดรายหน่ึงท่ีมีจาํนวนเงินตั้งแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไป ของรายไดร้วม 

  บริษัทมีรายได้จากการให้บริการกับลูกค้าภายนอกมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมจากการ
ใหบ้ริการ 

  ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 บริษทัมีรายไดจ้ากการให้บริการ
จากลูกคา้รายใหญ่จาํนวน 2 ราย และ 3 ราย จาํนวนเงินรวม 13.73 ลา้นบาท และ 22.23 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

16. กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 

  กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสําหรับงวดด้วยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วง
นํ้าหนกัท่ีออกและชาํระแลว้ในระหวา่งงวด 

 สาํหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 สาํหรับงวดหกเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2560  2559  2560  2559 

กาํไรสาํหรับงวด (พนับาท) 31,007  2,383  57,112  15,815 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) 584,500,000  350,000,000  584,500,000  350,000,000 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน  (บาทต่อหุน้) 0.05  0.01  0.10  0.05 

 

17. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ดงัน้ี  

17.1 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารเพื่อ
ใชใ้นการคํ้าประกนัสินคา้และผลงานตามสัญญาว่าจา้งงานติดตั้งระบบจาํนวนเงิน 20.85 ลา้นบาท และ 

12.64 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

17.2  วงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  

  วงเงิน (ลา้นบาท)  อา้งอิงอตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) 

 

ประเภทสินเช่ือ 

 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2560 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 

 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2560 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 

เงินเบิกเกินบญัชี  12.00 17.00 MOR MOR 

  เงินฝากประจาํ เงินฝากประจาํ 
เลตเตอร์ ออฟ เครดิต/ทรัสตรี์ซีท  177.00 231.00  MLR-1,MMR  MLR-1,MMR 

หนงัสือคํ้าประกนั  24.47 30.00 1.65 - 2% 2% 

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  472.39 363.39     

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน  5.00 15.00 MLR MLR 

เช็คต่างจงัหวดัรอเรียกเกบ็ - 3.00 

รวม  690.86 659.39 

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้         

(ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา)  3.00 3.00    
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17.3 ค่าเช่าและค่าบริการขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายมีดงัน้ี 

  ลา้นบาท 

ระยะเวลาการชาํระ 

 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2560 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 

ครบกาํหนดไม่เกิน 1 ปี  14.51 12.83 

ครบกาํหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  19.01 22.03 

 

ค่าเช่าและค่าบริการสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 มีจาํนวนเงิน 

6.92 ลา้นบาท และ 2.87 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

18. การวดัมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 บริษทัใชว้ิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัจะใชว้ิธีราคาทุนหรือวิธีรายไดใ้น
การวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวแทน 

ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

  ในการนาํเทคนิคการวดัมูลค่ายติุธรรมขา้งตน้มาใช ้บริษทัจะตอ้งพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกต
ไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากท่ีสุด มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง มูลค่ายติุธรรม กาํหนดลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมออกเป็นสามระดบัตามประเภท
ของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

  ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอย่างเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพ
  คล่อง 

  ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรง
  หรือทางออ้ม 

  ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตท่ีบริษทั
  ประมาณข้ึน  
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดั
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมซ่ึงแยกตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมได ้ดงัน้ี 

 พนับาท 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560  

ระดบั 1   ระดบั 2   ระดบั 3   รวม 

สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ทางการเงินท่ีวดัดว้ยมูลค่ายติุธรรม        

เงินลงทุนในหน่วยลงทุน -  238,208  -  238,208 

เงินลงทุนในตราสารทุน 36,043  -  -  36,043 

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ -  161  -  161 

 

 พนับาท 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  

ระดบั 1   ระดบั 2   ระดบั 3   รวม 

สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ทางการเงินท่ีวดัดว้ยมูลค่ายติุธรรม        

เงินลงทุนในหน่วยลงทุน -  231,856  -  231,856 

เงินลงทุนในตราสารทุน 33,329  -  -  33,329 

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ -  (168)  -  (168) 

 

เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้าํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 2 

มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

คาํนวณโดยใชมู้ลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยท่ีประกาศโดยผูจ้ดัการกองทุน  

มูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์คาํนวณโดยใชเ้ทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและ
แบบจาํลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซ่ึงขอ้มูลท่ีนํามาใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็น
ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้นตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น อตัราแลกเปล่ียนทนัที อตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ของ
เงินตราต่างประเทศ และอตัราผลตอบแทนของอตัราดอกเบ้ีย เป็นตน้  

ในระหวา่งงวดไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
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สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

 ตารางต่อไปน้ีแสดงการวิเคราะห์สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วย
มูลค่ายติุธรรมตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

  มูลค่ายติุธรรม (บาท)     

สินทรัพยท์างการเงิน/ 

หน้ีสินทางการเงิน 

 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2560 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 

 ลาํดบัชั้น
มูลค่ายติุธรรม 

 เทคนิคการประเมินมูลค่า  
และขอ้มูลท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม 

สินทรัพย(์หน้ีสิน)ทาง
การเงิน 

        

1. สญัญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้ 

 161,010  (168,223)  ลาํดบั 2  ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด  

โดยกระแสเงินสดในอนาคตประมาณ
จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า (จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้ท่ีสามารถสังเกตได ้

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน) และ
อตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ตามสัญญา ซ่ึง
คิดลดดว้ยอตัราท่ีสะทอ้นถึงความเส่ียง
ดา้นสินเช่ือของคู่สญัญาต่าง  ๆ

 

19. การจดัประเภทรายการใหม่ 

 รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ได้มีการจัดประเภทใหม่ 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 ดงัน้ี 

 พนับาท 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 ท่ีเคยแสดงไวเ้ดิม  เพิ่มข้ึน(ลดลง)  จดัประเภทใหม่ 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 273,948  17,369  291,317 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 18,119  (17,369)  750 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 171,451  5,115  176,566 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 9,756  (5,115)  4,641 
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 รายการบางรายการในงบกาํไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2559 ไดมี้การจดัประเภทใหม่ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการในงบกาํไรเบ็ดเสร็จ
สาํหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 ดงัน้ี 

 พนับาท 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 

 ท่ีเคยแสดงไวเ้ดิม  เพิ่มข้ึน(ลดลง)  จดัประเภทใหม่ 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 120,735  (120,735)  - 

รายไดจ้ากการขาย -  109,701  109,701 

รายไดจ้ากการบริการ -  11,034  11,034 

รายไดอ่ื้น 1,479  3,615  5,094 

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ 93,570  (93,570)  - 

ตน้ทุนขาย -  81,858  81,858 

ตน้ทุนการใหบ้ริการ -  11,712  11,712 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  18,670  3,615  22,285 

 

 พนับาท 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 

 ท่ีเคยแสดงไวเ้ดิม  เพิ่มข้ึน(ลดลง)  จดัประเภทใหม่ 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 282,342  (282,342)  - 

รายไดจ้ากการขาย -  242,675  242,675 

รายไดจ้ากการบริการ -  39,667  39,667 

รายไดอ่ื้น 9,587  777  10,364 

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ 220,154  (220,154)  - 

ตน้ทุนขาย -  182,445  182,445 

ตน้ทุนการใหบ้ริการ -  37,709  37,709 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  35,899  777  36,676 

 

20.  การอนุมติังบการเงินระหวา่งกาล 

   งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2560 
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