
  

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส์ จ ากดั (มหาชน) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

รายงานการสอบทานและข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2561 

 

 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ   ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 

 บริษทั หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชัน่ส์ จ  ากดั (มหาชน) 
 

 ขา้พเจา้ได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู ้
ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และหมายเหตุประกอบงบ
การเงินแบบยอ่ ของบริษทั หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชัน่ส์ จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบ
ในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การ
รายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ข้อสรุปเก่ียวกับข้อมูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

 

ขอบเขตการสอบทาน 

 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทาง
การเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการ
สอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการ
สอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าให้ข้าพเจา้ไม่
สามารถได้ความเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่
แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

 

ข้อสรุป 

 ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัท าข้ึนตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

 

 

(นายธนะวฒิุ  พิบูลยส์วสัด์ิ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 6699 

 

 

บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 

กรุงเทพมหานคร 

วนัท่ี 9 สิงหาคม 2561 

 



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31 

มิถุนายน 2561 ธนัวาคม 2560

สินทรัพยห์มุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 30,016 41,956

เงินลงทุนชัว่คราว 5 181,043 199,119

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6 326,144 274,841

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 7 9,747 8,783

มูลค่างานท่ีท าเสร็จแต่ยงัไม่เรียกเก็บ 4,274 11,877

สินคา้คงเหลือ 8 306,595 291,266

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 372 910

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 858,191 828,752

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินลงทุนทัว่ไป 242 242

ลูกหน้ีระยะยาวภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 7 15,268 10,473

ท่ีดิน และอุปกรณ์ 9 150,471 150,468

ค่าความนิยม 10 334,672 334,672

ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 11 80,693 88,082

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 25,495 27,301

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 19,338 17,352

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 626,179 628,590

รวมสินทรัพย์ 1,484,370 1,457,342

หมายเหตุ
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส์ จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2561

สินทรัพย์
พนับาท

               หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31 

มิถุนายน 2561 ธนัวาคม 2560

หน้ีสินหมุนเวียน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 13        223,282 174,475             

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 15,759 17,474               

ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 144 -     

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 5,242 5,817                 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 244,427 197,766             

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 10,336 13,455               

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 15,784 14,898               

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 18,588 16,547               

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 44,708 44,900               

รวมหน้ีสิน 289,135 242,666             
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส์ จ ากัด (มหาชน)

ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2561

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
พนับาท

หมายเหตุ

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

               หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31 

มิถุนายน 2561 ธนัวาคม 2560

ส่วนของผูถื้อหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามญั 584,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 292,250            292,250             

ทุนท่ีออกและช าระแลว้
หุ้นสามญั 584,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 292,250            292,250             

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 776,416            776,416             

ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้
ทุนส ารองตามกฎหมาย 20,351 20,351

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 106,218 125,659

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 1,195,235 1,214,676

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 1,484,370 1,457,342

หมายเหตุ
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2561

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส์ จ ากัด (มหาชน)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

พนับาท

               หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

2561 2560

รายได้
รายไดจ้ากการขาย 309,689            292,630            

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 47,361              35,637              

รายไดอ่ื้น 2,070                3,120                

รวมรายได้ 359,120            331,387            

ค่าใชจ่้าย
ตน้ทุนขาย 212,299            201,796            

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 36,747              33,447              

ค่าใชจ่้ายในการขาย 29,075              25,384              

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 38,884              31,845              

รวมค่าใชจ่้าย 317,005            292,472            

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 42,115              38,915              

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 8,333                7,908                

ก าไรส าหรับงวด 33,782              31,007              

ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                    -                    

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 33,782              31,007              

ก าไรต่อหุ้น 16     

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.06                  0.05                  

จ านวนหุ้นสามญัถัว่เฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุ้น) 584,500            584,500            
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส์ จ ากัด (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2561

หมายเหตุ
พนับาท

               หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

2561 2560

รายได้
รายไดจ้ากการขาย 590,337            562,021            

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 77,372              59,048              

รายไดอ่ื้น 5,771                8,153                

รวมรายได้ 673,480            629,222            

ค่าใชจ่้าย
ตน้ทุนขาย 402,949            394,177            

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 66,353              53,633              

ค่าใชจ่้ายในการขาย 53,793              47,947              

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 72,642              63,522              

รวมค่าใชจ่้าย 595,737            559,279            

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 77,743              69,943              

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 15,354              12,831              

ก าไรส าหรับงวด 62,389              57,112              

ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                    -                    

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 62,389              57,112              

ก าไรต่อหุ้น 16     

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.11                  0.10                  

จ านวนหุ้นสามญัถัว่เฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุ้น) 584,500            584,500            

- 6 -

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส์ จ ากัด (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2561

พนับาท
หมายเหตุ

               หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน รวมส่วน

ท่ีออกและ มูลค่าหุน้สามญั จดัสรรเป็นส ารอง ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของผูถื้อหุน้

ช าระแลว้ ตามกฎหมาย

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

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

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                        -                     -                           57,112                   57,112                     

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

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 292,250                776,416              20,351                     125,659                 1,214,676                

เงินปันผล 14  -                        -                     -                           (81,830)                  (81,830)                   

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                        -                     -                           62,389                   62,389                     

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 292,250                776,416              20,351                     106,218                 1,195,235                

หมายเหตุ

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส์ จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2561
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พนับาท 

ก าไรสะสม

               หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไรส าหรับงวด 62,389 57,112 

รายการปรับกระทบก าไรส าหรับงวดเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

จากกิจกรรมด าเนินงาน :
หน้ีสูญและค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลบั) 2,168 (878)

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 8,077 7,803 

ค่าตดัจ าหน่ายความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 7,389 7,389 

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 3,675 2,919 

(ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (436) 443 

(ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (1,590) 928 

(ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุน (1,019) (1,833)

(ก าไร) ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับมูลค่าของ
เงินลงทุนชัว่คราว 2,693 726 

รายไดด้อกเบ้ียรับ (46) (40)

รายไดเ้งินปันผล -                     (560)

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 886 826 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 15,354 12,831 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
และหน้ีสินด าเนินงาน 99,540 87,666 

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (53,448) 22,723 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน (5,758) 3,198 

มูลค่างานท่ีท าเสร็จแต่ยงัไม่เรียกเก็บ 7,603 (12,555)
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส์ จ ากัด (มหาชน)

พนับาท
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่ 30 มิถุนายน  2561

งบกระแสเงินสด

               หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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สินคา้คงเหลือ (20,706) (55,477)

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 537 461 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (1,986) (261)

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 54,037 25,840 

ประมาณหน้ีสินระยะสั้น 144 760 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (575) (530)

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน -                     (1,901)

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 2,041 124 

เงินสดรับ (จ่าย) จากการด าเนินงาน 81,429 70,048 

จ่ายภาษีเงินได้ (20,189) (14,265)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 61,240 55,783 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว 230,402 263,675 

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (214,000) (271,634)

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 2,266 439 

เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์ (6,192) (924)

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (3,872) (828)

รับดอกเบ้ีย 46 40 

รับเงินปันผล -                     560 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน 8,650 (8,672)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
จ่ายเงินปันผล (81,830) (52,605)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (81,830) (52,605)

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส์ จ ากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
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เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) - สุทธิ (11,940) (5,494)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 41,956 35,866 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินงวด 30,016 30,372 

ขอ้มูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม :
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
หน้ีสินจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
ส่วนท่ีบนัทึกเป็นหน้ีสินจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวรและ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัตน้งวด 4,045 670 

โอนสินคา้ไปเป็นสินทรัพยถ์าวร (2,348) (3,572)

บวก  ซ้ือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 8,749 4,733 

หกั    เงินสดจ่าย (10,064) (1,752)

ส่วนท่ีบนัทึกเป็นหน้ีสินจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวรและ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ ส้ินงวด 382 79 

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2561

พนับาท

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส์ จ ากัด (มหาชน)
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

วนัที ่30 มิถุนายน 2561 

 

1. ขอ้มูลทัว่ไป 

 (ก)  ภูมิล ำเนำและสถำนะทำงกฎหมำยของบริษทั 

  บริษัทได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจ ำกัดกับกระทรวงพำณิชย์ เม่ือวนัท่ี 9 

พฤษภำคม 2544 บริษทัแปรสภำพบริษทัเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภำคม 2557 

     บริษทัมีท่ีอยูส่ ำนกังำนใหญ่ ดงัน้ี 

  ตั้ งอยู่ เลขท่ี  19/20-22 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระรำม 9 แขวงบำงกะปิ  เขตห้วยขวำง 
กรุงเทพมหำนคร 10310 ประเทศไทย 

 (ข)  ลกัษณะกำรด ำเนินงำนและกิจกรรมหลกั 

           บริษทัประกอบธุรกิจหลกัเก่ียวกบัขำยส่ง ปลีกและให้บริกำรซ่อม เช่ำ เช่ำซ้ือและรับเหมำ
ติดตั้งระบบดบัเพลิง รวมทั้งอุปกรณ์และวตัถุเคมีดบัเพลิง จ ำหน่ำยอุปกรณ์ห้องเยน็ จ  ำหน่ำยอุปกรณ์
กำรพิมพ ์และใหบ้ริกำรซ่อม เช่ำ อุปกรณ์กำรพิมพ ์ 
 

2. หลกัเกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงิน 

 2.1 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินระหวำ่งกำล 

  งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง 
กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล และตำมขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลำดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ไทย ซ่ึงไดก้ ำหนดเพื่อเป็นกำรให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจำกงบกำรเงินประจ ำปีท่ี
น ำเสนอคร้ังล่ำสุด โดยเน้นกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติมท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกับกิจกรรม เหตุกำรณ์ และ
สถำนกำรณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ข้อมูลท่ีน ำเสนอซ ้ ำซ้อนกับข้อมูลท่ีได้รำยงำนไปแล้ว งบกำรเงิน
ระหวำ่งกำลน้ีควรอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

  งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่ำง
อ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 

  งบกำรเงินระหวำ่งกำลฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัใชเ้ป็นทำงกำรตำมกฎหมำย 
งบกำรเงินระหวำ่งกำลฉบบัภำษำองักฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยดงักล่ำว 

 2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 

  บริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง 2560 ท่ีออกโดยสภำวชิำชีพบญัชี 
ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2561 มำถือปฏิบติั 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียม
กบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำว
ไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทั 
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2.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบงัคบัในอนำคต 

ในระหว่ำงปี 2561 สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 
15 เร่ือง รำยไดจ้ำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ี
เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 หลกักำรส ำคญัของมำตรฐำนฉบบัน้ีให้ขอ้ก ำหนดส ำหรับกำร
รับรู้รำยได ้โดยใหใ้ชแ้ทนมำตรฐำน ต่อไปน้ี  

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ืองสัญญำก่อสร้ำง 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ืองรำยได ้

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 31  
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ืองรำยได ้- รำยกำรแลกเปล่ียน
เก่ียวกบับริกำรโฆษณำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ืองโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 

  กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

  ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) 
เร่ือง สัญญำส ำหรับกำรก่อสร้ำง
อสังหำริมทรัพย ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ืองกำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 ก ำหนดให้กิจกำรใชก้บัสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ทุก
สัญญำ ยกเวน้สัญญำท่ีอยู่ในขอบเขตของมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัอ่ืน และได้ก ำหนดหลกักำร 5 

ขั้นตอนส ำหรับกำรรับรู้รำยไดท่ี้เกิดข้ึนจำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ โดยกิจกำรจะรับรู้รำยไดใ้นจ ำนวน
เงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจกำรคำดวำ่จะมีสิทธิไดรั้บจำกกำรแลกเปล่ียนสินคำ้หรือบริกำรท่ีได้
ส่งมอบให้แก่ลูกคำ้ และก ำหนดให้กิจกำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจำรณำขอ้เท็จจริงและเหตุกำรณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งหมดในกำรพิจำรณำตำมหลกักำรในแต่ละขั้นตอน 

ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของบริษทัอยูร่ะหวำ่งกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินในปีท่ี
เร่ิมน ำมำตรฐำนดงักล่ำวมำถือปฏิบติั   

 

3. นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 

  บริษทัได้ใช้นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัในกำรจดัท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำลเช่นเดียวกบัท่ีใช้ส ำหรับ 

งบกำรเงินประจ ำปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560  
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4. รำยกำรบญัชีกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

  บริษัทมีรำยกำรบญัชีส่วนหน่ึงกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน ซ่ึงบุคคลหรือกิจกำรเหล่ำน้ี
เก่ียวขอ้งกนัโดยกำรถือหุ้นและ/หรือมีผูบ้ริหำรร่วมกนั หรือเป็นสมำชิกในครอบครัวท่ีใกล้ชิด รำยกำร
บญัชีกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสำระส ำคญัท่ีรวมไวใ้นงบกำรเงินใชร้ำคำตำมปกติธุรกิจ โดย
ถือตำมรำคำตลำดทัว่ไป หรือเป็นไปตำมสัญญำท่ีตกลงกนัไวส้ ำหรับรำยกำรท่ีไม่มีรำคำตลำดรองรับ 

  ลกัษณะของควำมสัมพนัธ์กบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 

ช่ือบริษทั/บุคคล 

 ประเทศ/
สญัชำติ 

 

ควำมสมัพนัธ์ 
 

ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ 
บริษทั หำญเอน็ยเินียร่ิง จ  ำกดั  ไทย  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  กรรมกำรและ/หรือผูถื้อหุ้นร่วมกนั 

นำยเจน ชำญณรงค ์  ไทย  บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ผูถื้อหุ้นและบุคคลในครอบครัวเดียวกบักรรมกำร 

นำงสิริมำ เอ่ียมสกุลรัตน์  ไทย  บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ผูถื้อหุ้นและบุคคลในครอบครัวเดียวกบักรรมกำร 

ผูบ้ริหำรส ำคญั  ไทย  บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั  บุคคลท่ีมีอ ำนำจและรับผิดชอบในกำรบริหำรงำน 

 

หลกัเกณฑใ์นกำรเรียกเก็บรำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยระหวำ่งกนั 

  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
ซ้ือสินคำ้ ตำมรำคำตลำด 

ซ้ือขำยอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ตำมรำคำท่ีตกลงร่วมกนั 

รำยไดอ่ื้น ตำมรำคำท่ีตกลงร่วมกนั 

ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร ตำมรำคำท่ีตกลงร่วมกนั 

ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร ตำมท่ีไดรั้บอนุมติัโดยกรรมกำรและ/หรือผูถื้อหุน้ 

 

สัญญำท่ีส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัไดท้  ำสัญญำเช่ำอำคำรส ำนกังำน ดงัต่อไปน้ี 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 

  ผูใ้ห้เช่ำ  ระยะเวลำ  ค่ำเช่ำต่อเดือน (บำท) 

สญัญำเช่ำพ้ืนท่ีส ำนกังำน  คุณเจน ชำญณรงค ์  3 ปี  53,100 

  บริษทั หำญเอน็ยเินียร่ิง จ  ำกดั  3 ปี  498,996 

สญัญำเช่ำพ้ืนท่ีคลงัสินคำ้  คุณสิริมำ  เอ่ียมสกุลรัตน์  3 ปี  280,900 
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  ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 และ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 
ประกอบดว้ย 

 พนับำท 

 

ณ วนัท่ี 30  

มิถุนำยน 2561  

ณ วนัท่ี 31  

ธนัวำคม 2560 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน    

 บริษทั หำญเอน็ยเินียร่ิง จ  ำกดั 2,336  2,360 

 

  รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
มิถุนำยน 2561  และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

 พนับำท 

 ส ำหรับงวดสำมเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 

 ส ำหรับงวดหกเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 

 2561  2560  2561  2560 

ซ้ืออุปกรณ์        

 บริษทั หำญเอ็นยเินียร่ิง จ  ำกดั -  -  285  - 

ค่ำเช่ำและบริกำรส ำนกังำน         

 บริษทั หำญเอ็นยเินียร่ิง จ  ำกดั 1,497  1,497  2,994  2,994 

 นำยเจน  ชำญณรงค ์ 159  160  318  319 

 1,656  1,657  3,312  3,313 

ค่ำเช่ำคลงัสินคำ้        

 นำงสิริมำ  เอ่ียมสกุลรัตน์ 843  842  1,686  1,685 

ค่ำตอบแทนกรรมกำร        

 กรรมกำร 880  50  1,935  150 

ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำคญั        

 ผลประโยชน์ระยะสั้น 3,397  2,554  6,046  5,634 

 ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 106  104  212  236 

 4,383  2,708  8,193  6,020 
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5.  เงินลงทุนชัว่ครำว 

เงินลงทุนชัว่ครำว ประกอบดว้ย 

 พนับำท 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561   

 รำคำทุน 

ณ วนัท่ี 30 

มิถุนำยน 2561 

 ก ำไร (ขำดทุน) 
ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำก
กำรปรับมูลค่ำของ

เงินลงทุน 

 มูลค่ำยติุธรรม 

ณ วนัท่ี 30  

มิถุนำยน 2561 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้    

 - เงินลงทุนในหน่วยลงทุน  181,921  (878)  181,043 

 - เงินลงทุนในหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน   6  -  6 

หกั  ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของเงินลงทุน (6)  -  (6) 

รวม 181,921  (878)  181,043 

 

 พนับำท 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

 รำคำทุน 

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2560 

 ก ำไร (ขำดทุน) 
ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำก
กำรปรับมูลค่ำของ

เงินลงทุน 

 มูลค่ำยติุธรรม 

ณ วนัท่ี 31  

ธนัวำคม 2560 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้    

 - เงินลงทุนในหน่วยลงทุน  197,304  1,815  199,119 

 - เงินลงทุนในหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน   6  -  6 

หกั  ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของเงินลงทุน       (6)  -           (6) 

รวม 197,304  1,815  199,119 
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6. ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 

  ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน ประกอบดว้ย 

 พนับำท 

 ณ วนัท่ี 30 
มิถุนำยน 2561 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2560 

ลูกหน้ีกำรคำ้    

 ลูกหน้ีกำรคำ้ - บริษทัอ่ืน 308,971  262,887 

 หกั ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (6,458)  (4,290) 

  สุทธิ 302,513  258,597 

ลูกหน้ีอ่ืน    

 ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,336  2,360 

 ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน 1,133  225 

 เงินประกนัผลงำนคำ้งรับ 11,034  9,150 

 เงินมดัจ ำค่ำสินคำ้ 4,387  1,452 

 ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 4,533  2,863 

 รำยไดค้ำ้งรับ 208  194 

  รวมลูกหน้ีอ่ืน 23,631  16,244 

  รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 326,144  274,841 

 

  ลูกหน้ีกำรคำ้ แยกตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 

 พนับำท 

 ณ วนัท่ี 30 
มิถุนำยน 2561 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2560 

ยงัไม่ครบก ำหนดช ำระ 220,362  184,348 

เกินก ำหนดช ำระ    

 นอ้ยกวำ่หรือเท่ำกบั 3 เดือน 77,479  69,660 

 มำกกวำ่ 3 ถึง 6 เดือน 7,247  4,120 

 มำกกวำ่ 6 ถึง 12 เดือน 72  1,065 

 มำกกวำ่ 12 เดือนข้ึนไป 3,811  3,694 

  รวม 308,971  262,887 

หกั ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (6,458)  (4,290) 

  ลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 302,513  258,597 
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7. ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 

ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน ประกอบดว้ย 

 พนับำท 

 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนำยน 2561 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2560 

ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - อุปกรณ์กำรพิมพ ์ 25,015  19,256 

หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (9,747)  (8,783) 

ลูกหน้ีระยะยำวตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 15,268  10,473 

 

จ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีลูกหน้ีจะตอ้งช ำระและมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีลูกหน้ีจะตอ้งช ำระ
ส ำหรับสัญญำเช่ำกำรเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 มีดงัน้ี 

 พนับำท 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

 

จ ำนวนเงิน 

ขั้นต ่ำท่ีลูกหน้ี
จะตอ้งช ำระ  

มูลค่ำปัจจุบนัของ
จ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ี
ลูกหน้ีจะตอ้งช ำระ  

จ ำนวนเงิน 

ขั้นต ่ำท่ีลูกหน้ี
จะตอ้งช ำระ  

มูลค่ำปัจจุบนัของ
จ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ี
ลูกหน้ีจะตอ้งช ำระ 

ระยะเวลำกำรรับช ำระ        

 ภำยใน 1 ปี 13,009  9,747  12,280  8,783 

 เกินกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 19,537  15,268  14,852  10,473 

 32,546  25,015  27,132  19,256 

หกั  รำยไดด้อกเบ้ียทำงกำรเงินรอกำรรับรู้ (7,531)  -  (7,876)  - 

 25,015  25,015  19,256  19,256 

 

8. สินคำ้คงเหลือ 

  สินคำ้คงเหลือ ประกอบดว้ย 

 พนับำท 

 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนำยน 2561 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2560 

สินคำ้ส ำเร็จรูป 259,541  242,933 

สินคำ้ระหวำ่งทำง 64,142  61,746 

  รวม 323,683  304,679 

หกั ค่ำเผือ่ผลขำดทุนจำกกำรลดมูลค่ำของสินคำ้คงเหลือ (17,088)  (13,413) 

สินคำ้คงเหลือ 306,595  291,266 

  มูลค่ำสินคำ้คงเหลือท่ีปรับลดลงและรับรู้เป็นตน้ทุนขำยส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 
2561 มีจ  ำนวน 3.68 ลำ้นบำท 
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9. ท่ีดิน และอุปกรณ์ 

  รำยกำรเปล่ียนแปลงของท่ีดิน และอุปกรณ์ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 สรุป
ไดด้งัน้ี 

 พนับำท 

รำคำทุน  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 206,360 

ซ้ือสินทรัพยเ์พิ่มระหวำ่งงวด 8,463 

ขำยและตดัจ ำหน่ำยระหวำ่งงวด (6,389) 

โอนเขำ้ (โอนออก) - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 208,434 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 (55,892) 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด (5,984) 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสมส่วนท่ีขำยและตดัจ ำหน่ำย 3,913 

โอนเขำ้ (โอนออก) - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 (57,963) 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 150,468 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 150,471 

 

   ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 และ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 บริษทัมีอุปกรณ์ท่ีคิดค่ำเส่ือมรำคำเต็มมูลค่ำ
แลว้ แต่ยงัคงใชง้ำนอยูมี่รำคำทุนรวมเป็นจ ำนวน 24.41 ลำ้นบำท และ 24.30 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

 

10. ค่ำควำมนิยม 

   เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกำยน 2559 บริษทัไดมี้กำรซ้ือและรับโอนกิจกำรทั้งหมดของบริษทัยอ่ย 2 บริษทั 
โดยกำรออกหุน้เพิ่มทุนจ ำนวน 675.36 ลำ้นบำท เพื่อแลกกบัสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องทั้ง 2 บริษทัจ ำนวน 
340.69 ลำ้นบำท ซ่ึงเป็นผลท ำใหเ้กิดค่ำควำมนิยม จ ำนวน 334.67 ลำ้นบำท  

 

 



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 

- 19 - 

 

 

11. ควำมสัมพนัธ์กบัลูกคำ้ 
    รำยกำรเปล่ียนแปลงของควำมสัมพนัธ์กบัลูกคำ้ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 

สรุปไดด้งัน้ี  

 พนับำท 

รำคำทุน  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 104,308 

ไดม้ำจำกกำรรวมธุรกิจระหวำ่งงวด - 

ขำยและตดัจ ำหน่ำยระหวำ่งงวด - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 104,308 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 (16,226) 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับงวด (7,389) 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมส่วนท่ีขำยและตดัจ ำหน่ำย - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 (23,615) 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 88,082 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 80,693 

 

12. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  
  รำยกำรเปล่ียนแปลงของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 

สรุปไดด้งัน้ี 

 พนับำท 

รำคำทุน  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 36,733 

ซ้ือสินทรัพยเ์พิ่มระหวำ่งงวด 287 

ขำยและตดัจ ำหน่ำยระหวำ่งงวด - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 37,020 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 (9,432) 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับงวด (2,093) 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมส่วนท่ีขำยและตดัจ ำหน่ำย - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 (11,525) 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 27,301 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 25,495 

   ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัมีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีคิดค่ำตดัจ ำหน่ำย
เตม็มูลค่ำแลว้ แต่ยงัคงใชง้ำนอยูมี่รำคำทุนรวมเป็นจ ำนวน 1.01 ลำ้นบำท และ 1.01 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
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13.  เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 

 เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน ประกอบดว้ย 

 พนับำท 

 ณ วนัท่ี 30   ณ วนัท่ี 31  

 มิถุนำยน 2561  ธนัวำคม 2560 

เจำ้หน้ีกำรคำ้    

 เจำ้หน้ีกำรคำ้ - บริษทัอ่ืน 151,198  109,507 

เจำ้หน้ีอ่ืน    

 เจำ้หน้ีอ่ืน 6,326  7,635 

 ค่ำนำยหนำ้คำ้งจ่ำย 15,883  15,725 

 ค่ำโบนสัคำ้งจ่ำย 9,937  17,039 

 เงินรับล่วงหนำ้ค่ำสินคำ้และบริกำร 27,236  13,668 

 ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 6,668  6,555 

 อ่ืนๆ 6,034  4,346 

 รวม 72,084  64,968 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 223,282  174,475 

 

14.  เงินปันผลจ่ำย 

  เม่ือวนัท่ี 23 กุมภำพนัธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 2/2561 ไดมี้มติอนุมติัให้จ่ำยเงิน
ปันผลในอตัรำหุ้นละ 0.14 บำท ส ำหรับหุ้นท่ีออกจ ำหน่ำยและไดรั้บช ำระแลว้จ ำนวน 584,500,000 หุ้น คิด
เป็นจ ำนวนเงิน 81,830,000 บำท และไดรั้บกำรอนุมติัจำกท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 แลว้เม่ือ
วนัท่ี 27 เมษำยน 2561 

 

15.  ส่วนงำนด ำเนินงำน 

  บริษทัไดน้ ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนธุรกิจ รูปแบบหลกัในกำรรำยงำนส่วนงำน
ธุรกิจ พิจำรณำจำกระบบกำรบริหำรกำรจดักำรและโครงสร้ำงกำรรำยงำนทำงกำรเงินภำยในของบริษทัเป็น
เกณฑ ์

  บริษทัเสนอส่วนงำนธุรกิจท่ีส ำคญั ดงัน้ี  
  ส่วนงำน 1 ผลิตภณัฑร์ะบบดบัเพลิงและงำนโครงกำร 

  ส่วนงำน 2 ผลิตภณัฑร์ะบบสุขำภิบำลและปรับอำกำศ 

  ส่วนงำน 3 ผลิตภณัฑร์ะบบท ำควำมเยน็ 

  ส่วนงำน 4 ผลิตภณัฑร์ะบบพิมพดิ์จิตอล 
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ส่วนงำนด ำเนินงำนจ ำแนกตำมประเภทธุรกิจในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

 พนับำท 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 

 2561  2560 

 ส่วนงำน 1  ส่วนงำน 2  ส่วนงำน 3  ส่วนงำน 4  รวม  ส่วนงำน 1  ส่วนงำน 2  ส่วนงำน 3  ส่วนงำน 4  รวม 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 114,854  20,751  88,863  85,221  309,689  121,002  19,951  82,243  69,434  292,630 

รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร 28,734  -  -  18,627  47,361  28,779  -  -  6,858  35,637 

ตน้ทุนขำย (80,355)  (15,507)  (61,017)  (55,420)  (212,299)  (89,993)  (14,813)  (58,101)  (38,889)  (201,796) 

ตน้ทุนกำรให้บริกำร (27,133)  -  -  (9,614)  (36,747)  (24,987)  -  -  (8,460)  (33,447) 

ก ำไรขั้นตน้ 36,100  5,244  27,846  38,814  108,004  34,801  5,138  24,142  28,943  93,024 

รำยไดอ่ื้น         2,070          3,120 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย         (29,075)          (25,384) 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร         (38,884)          (31,845) 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน         -          - 

ก ำไรก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้         42,115          38,915 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้         (8,333)          (7,908) 

ก ำไรสุทธิส ำหรับงวด         33,782          31,007 

ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน         -          - 

ก ำไรเบด็เสร็จส ำหรับงวด         33,782          31,007 
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ส่วนงำนด ำเนินงำนจ ำแนกตำมประเภทธุรกิจในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

 พนับำท 

 ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 

 2561  2560 

 ส่วนงำน 1  ส่วนงำน 2  ส่วนงำน 3  ส่วนงำน 4  รวม  ส่วนงำน 1  ส่วนงำน 2  ส่วนงำน 3  ส่วนงำน 4  รวม 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 225,360  42,642  165,345  156,990  590,337  240,206  41,313  147,786  132,716  562,021 

รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร 52,148  -  -  25,224  77,372  45,331  -  -  13,717  59,048 

ตน้ทุนขำย (159,900)  (31,984)  (112,625)  (98,440)  (402,949)  (179,957)  (30,640)  (106,003)  (77,577)  (394,177) 

ตน้ทุนกำรให้บริกำร (47,172)  -  -  (19,181)  (66,353)  (38,124)  -  -  (15,509)  (53,633) 

ก ำไรขั้นตน้ 70,436  10,658  52,720  64,593  198,407  67,456  10,673  41,783  53,347  173,259 

รำยไดอ่ื้น         5,771          8,153 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย         (53,793)          (47,947) 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร         (72,642)          (63,522) 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน         -          - 

ก ำไรก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้         77,743          69,943 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้         (15,354)          (12,831) 

ก ำไรสุทธิส ำหรับงวด         62,389          57,112 

ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน         -          - 

ก ำไรเบด็เสร็จส ำหรับงวด         62,389          57,112 

 

 

 



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 

- 23 - 

 

 

ส่วนงำนด ำเนินงำนจ ำแนกตำมประเภทธุรกิจในงบแสดงฐำนะกำรเงินยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 มีดงัน้ี 

 

 พนับำท 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

 ส่วนงำน 1  ส่วนงำน 2  ส่วนงำน 3  ส่วนงำน 4  รวม  ส่วนงำน 1  ส่วนงำน 2  ส่วนงำน 3  ส่วนงำน 4  รวม 

สินทรัพยร์วมของส่วนงำน                    

     ลูกหน้ีกำรคำ้ 132,684  24,024  85,193  67,070  308,971  118,278  19,085  70,717  54,807  262,887 

     สินคำ้คงเหลือ 129,485  9,946  97,991  69,173  306,595  136,777  9,088  87,324  58,077  291,266 

     ควำมสมัพนัธ์กบัลูกคำ้ -  -  58,286  22,407  80,693  -  -  63,624  24,458  88,082 

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

     สินทรัพยท่ี์ใชร่้วมกนั                    

         - อุปกรณ์ -  -  -  -  150,471  -  -  -  -  150,468 

         - สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -  -  -  -  25,495  -  -  -  -  27,301 

         - อ่ืนๆ -  -  -  -  277,473  -  -  -  -  302,666 

สินทรัพยร์วมของส่วนงำน 262,169  33,970  441,536  293,256  1,484,370  255,055  28,173  421,731  271,948  1,457,342 

                    

หน้ีสินรวมของส่วนงำน -  -  -  -  289,135  -  -  -  -  242,666 
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       ในระหวำ่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 และ 2560 บริษทัไม่มีรำยไดจ้ำกกำรขำยกบั
ลูกคำ้บุคคลภำยนอกรำยใดรำยหน่ึงท่ีมีจ  ำนวนเงินตั้งแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไป ของรำยไดร้วม 

  บริษัทมีรำยได้จำกกำรให้บริกำรกับลูกค้ำภำยนอกมำกกว่ำร้อยละ 10 ของรำยได้รวมจำกกำร
ใหบ้ริกำร 

  ในระหวำ่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 และ 2560 บริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร
จำกลูกคำ้รำยใหญ่จ ำนวน 1 รำย และ 2 รำย จ ำนวนเงินรวม 18.62 ลำ้นบำท และ 13.73 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

 

16. ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำน 

  ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส ำหรับงวดด้วยจ ำนวนหุ้นสำมญัถัวเฉล่ียถ่วง
น ้ำหนกัท่ีออกและช ำระแลว้ในระหวำ่งงวด 

 ส ำหรับงวดสำมเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 

 ส ำหรับงวดหกเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 

 2561  2560  2561  2560 

ก ำไรส ำหรับงวด (พนับำท) 33,782  31,007  62,389  57,112 

จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (พนัหุน้) 584,500  584,500  584,500  584,500 

ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำน  (บำทต่อหุ้น) 0.06  0.05  0.11  0.10 

 

17. ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 และ 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัมีภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน ดงัน้ี  
17.1 ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัมีหนงัสือค ้ำประกนัท่ีออกโดยธนำคำรเพื่อ

ใช้ในกำรค ้ำประกนัสินคำ้และผลงำนตำมสัญญำว่ำจำ้งงำนติดตั้งระบบจ ำนวนเงิน 18.03 ลำ้นบำท และ 
18.78 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  

17.2  วงเงินสินเช่ือจำกสถำบนักำรเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560  

  วงเงิน (ลำ้นบำท)  อำ้งอิงอตัรำดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) 
 

ประเภทสินเช่ือ 

 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนำยน 2561 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2560 

 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนำยน 2561 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2560 

เงินเบิกเกินบญัชี  11.00 

 

11.00 

 

MOR 

 

MOR 

 

  

   

เงินฝำกประจ ำ 
 

เงินฝำกประจ ำ 
เลตเตอร์ ออฟ เครดิต/ทรัสตรี์ซีท  160.00  160.00  MLR-1,MMR  MLR-1,MMR 

หนงัสือค ้ำประกนั  24.47 

 

24.47 

 

1.65 - 2% 

 

1.65 - 2% 

สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้  562.39  562.39     

ตัว๋สญัญำใชเ้งิน  5.00 

 

5.00 

 

MLR 

 

MLR 

เช็คต่ำงจงัหวดัรอเรียกเก็บ - 

 

- 

    รวม  762.86 

 

762.86 

    สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้         

(ลำ้นดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ)  3.00 

 

3.00 
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17.3 ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยมีดงัน้ี 

  ลำ้นบำท 

ระยะเวลำกำรช ำระ 

 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนำยน 2561 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2560 

ครบก ำหนดไม่เกิน 1 ปี  13.42 13.71 

ครบก ำหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  6.05 12.65 

 

ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 และ 2560 มีจ ำนวนเงิน 
7.01 ลำ้นบำท และ 6.92 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

 

18. กำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 บริษทัใชว้ธีิรำคำตลำดในกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 
หรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้บริษทัจะใช้วิธีรำคำทุนหรือวิธีรำยไดใ้น
กำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่ำวแทน 

ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 

  ในกำรน ำเทคนิคกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมขำ้งตน้มำใช้ บริษทัจะตอ้งพยำยำมใช้ขอ้มูลท่ีสำมำรถสังเกต
ได้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยุติธรรมนั้นให้มำกท่ีสุด มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง มูลค่ำยุติธรรม ก ำหนดล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรมออกเป็นสำมระดบัตำมประเภท
ของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

  ระดบั 1 ใช้ขอ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอย่ำงเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพ
  คล่อง 

  ระดบั 2 ใช้ขอ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่ำจะเป็นขอ้มูลทำงตรง
  หรือทำงออ้ม 

  ระดบั 3 ใช้ขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนำคตท่ีบริษทั
  ประมำณข้ึน  
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดั
ดว้ยมูลค่ำยติุธรรมซ่ึงแยกตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรมได ้ดงัน้ี 

 พนับำท 

 ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2561  

ระดบั 1   ระดบั 2   ระดบั 3   รวม 

สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ทำงกำรเงินท่ีวดัดว้ยมลูค่ำยุติธรรม        

เงินลงทุนในหน่วยลงทุน -  181,043  -  181,043 

สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ -  1,279  -  1,279 

 

 พนับำท 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560  

ระดบั 1   ระดบั 2   ระดบั 3   รวม 

สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ทำงกำรเงินท่ีวดัดว้ยมูลค่ำยติุธรรม        

เงินลงทุนในหน่วยลงทุน -  199,119  -  199,119 

สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ -  (514)  -  (514) 

 

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้ ำหรับกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมระดบั 2 

มูลค่ำยติุธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ค ำนวณโดยใชมู้ลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยท่ีประกำศโดยผูจ้ดักำรกองทุน  
มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุพนัธ์ค ำนวณโดยใชเ้ทคนิคกำรคิดลดกระแสเงินสดในอนำคตและ

แบบจ ำลองตำมทฤษฎีในกำรประเมินมูลค่ำ ซ่ึงข้อมูลท่ีน ำมำใช้ในกำรประเมินมูลค่ำส่วนใหญ่เป็น
ขอ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดใ้นตลำดท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น อตัรำแลกเปล่ียนทนัที อตัรำแลกเปล่ียนล่วงหนำ้ของ
เงินตรำต่ำงประเทศ และอตัรำผลตอบแทนของอตัรำดอกเบ้ีย เป็นตน้  

ในระหวำ่งงวดไม่มีกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 
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สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม 

 ตำรำงต่อไปน้ีแสดงกำรวิเครำะห์สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วย
มูลค่ำยติุธรรมตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

  มูลค่ำยติุธรรม (บำท)     

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน/ 

หน้ีสินทำงกำรเงิน 

 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนำยน 2561 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2560 

 ล ำดบัชั้น
มูลค่ำยติุธรรม 

 เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ  
และขอ้มูลท่ีใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม 

สินทรัพย(์หน้ีสิน)ทำงกำรเงิน         

 สญัญำซ้ือขำยเงินตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 

 1,279,048  (514,283)  ล ำดบั 2  ประมำณกำรกระแสเงินสดคิดลด  
โดยกระแสเงินสดในอนำคตประมำณ
จำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหน้ำ (จำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหน้ำท่ีสำมำรถสังเกตได ้
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน) และ
อตัรำแลกเปล่ียนล่วงหน้ำตำมสัญญำ ซ่ึง
คิดลดด้วยอตัรำท่ีสะท้อนถึงควำมเส่ียง
ดำ้นสินเช่ือของคู่สญัญำต่ำงๆ 

 

19. กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ 
 รำยกำรบำงรำยกำรในงบก ำไรเบ็ดเสร็จส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 
2560 ไดมี้กำรจดัประเภทใหม่ เพื่อให้สอดคลอ้งกบักำรจดัประเภทรำยกำรในงบก ำไรเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด
สำมเดือนและหกเดือนส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 ดงัน้ี 

 

 พนับำท 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2560 

 ท่ีเคยแสดงไวเ้ดิม  เพิ่มข้ึน(ลดลง)  จดัประเภทใหม่ 
ตน้ทุนขำย 201,673  123  201,796 

ตน้ทุนกำรใหบ้ริกำร 33,570  (123)  33,447 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 23,010  2,374  25,384 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 34,219  (2,374)  31,845 
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 พนับำท 

 ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2560 

 ท่ีเคยแสดงไวเ้ดิม  เพิ่มข้ึน(ลดลง)  จดัประเภทใหม่ 
รำยไดจ้ำกกำรขำย 561,996  25  562,021 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร 59,073  (25)  59,048 

ตน้ทุนขำย 393,947  230  394,177 

ตน้ทุนกำรใหบ้ริกำร 53,863  (230)  53,633 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 43,188  4,759  47,947 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 68,281  (4,759)  63,522 

 

20. กำรอนุมติังบกำรเงินระหวำ่งกำล 

   งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมกำรของบริษทัเม่ือวนัท่ี 9 สิงหำคม 2561 


