บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จากัด (มหาชน)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รายงานการสอบทานและข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาล
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอ ผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการ
บริ ษทั หาญ เอ็นจิเนียริ่ ง โซลูชนั่ ส์ จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ส อบทานงบแสดงฐานะการเงิ น ณ วัน ที่ 31 มี น าคม 2562 และงบก าไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นและงบกระแสเงิ นสดสาหรับ งวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวัน
เดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ ของบริ ษทั หาญ เอ็นจิเนี ยริ่ ง โซลูชนั่ ส์ จากัด (มหาชน) ซึ่ ง
ผูบ้ ริ ห ารของกิ จการเป็ นผูร้ ั บ ผิ ดชอบในการจัด ท าและน าเสนอข้อ มู ล ทางการเงิ น ระหว่างกาลเหล่ านี้ ตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้
ข้อสรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทาง
การเงิ นระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตของกิ จการ” การสอบทานดังกล่ าวประกอบด้วย การใช้วิธีการ
สอบถามบุ คลากรซึ่ งส่ วนใหญ่ เป็ นผูร้ ั บผิดชอบด้านการเงิ นและบัญชี และการวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบและวิธีการ
สอบทานอื่ น การสอบทานนี้ มี ขอบเขตจากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ท าให้ข ้าพเจ้าไม่
สามารถได้ความเชื่ อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่ มีนัยสาคัญทั้งหมดซึ่ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่
แสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน
ข้ อสรุ ป

ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่ เป็ นเหตุ ให้เชื่ อว่าข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทาขึ้ นตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสาคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

(นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6699
บริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด
กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

"ยังไม่ ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ ว"
-2บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
สิ นทรัพย์
บาท
หมายเหตุ
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าการเงิน
ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
มูลค่างานที่ทาเสร็ จแต่ยงั ไม่เรี ยกเก็บ
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนทัว่ ไป
ลูกหนี้ ระยะยาวภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดินและอุปกรณ์
ค่าความนิยม
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

5
6
7
8

7
9
10
11
12
13

ณ วันที่ 31
มีนาคม 2562

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561

19,652,105
202,390,711
268,813,997

29,310,563
167,434,994
284,531,945

11,179,174
11,377,280
321,173,183
894,365
835,480,815

11,793,435
11,421,369
304,439,304
478,604
809,410,214

241,845
19,037,991
231,361,864
32,264,919
334,672,061
69,506,665
22,901,403
22,444,161
732,430,909
1,567,911,724

241,845
21,128,666
231,818,176
32,680,745
334,672,061
73,180,908
23,979,343
21,474,503
739,176,247
1,548,586,461

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ ว"
-3บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
บาท
หมายเหตุ
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ประมาณการหนี้ สินระยะสั้น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

14

15

ณ วันที่ 31
มีนาคม 2562

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561

189,265,331
24,593,658
566,696
6,438,398
220,864,083

210,181,058
16,064,280
384,041
6,271,500
232,900,879

8,084,521
16,566,378
22,993,931
47,644,830
268,508,913

9,744,962
16,670,899
22,064,273
48,480,134
281,381,013

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ ว"
-4บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
บาท
หมายเหตุ
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 584,500,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.50 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ ้นสามัญ 584,500,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.50 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
รวมหนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น

ณ วันที่ 31
มีนาคม 2562

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561

292,250,000

292,250,000

292,250,000
776,416,427

292,250,000
776,416,427

27,068,831
203,667,553
1,299,402,811
1,567,911,724

27,068,831
171,470,190
1,267,205,448
1,548,586,461

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ ว"
-5บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562
บาท
หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับงวด
กาไรเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับงวด
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
กาไรต่อหุ ้น
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ ้น)
จานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ ยถ่วงน้ าหนัก (หุ ้น)

2562

2561

303,969,932
26,354,710
8,409,260
338,733,902

280,903,798
29,754,946
3,701,327
314,360,071

208,583,404
27,489,762
27,281,085
35,282,826
298,637,077
40,096,825
7,899,462
32,197,363
32,197,363

190,650,250
27,127,396
27,196,720
33,758,049
341
278,732,756
35,627,315
7,020,859
28,606,456
28,606,456

0.06
584,500,000

0.05
584,500,000

17

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ ว"
-6-

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562
บาท

หมายเหตุ
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด

กาไรสะสม

ทุนเรื อนหุน้

ส่ วนเกิน

ที่ออกและ

มูลค่าหุน้ สามัญ

ชาระแล้ว

จัดสรรเป็ นสารอง

รวมส่ วน

ยังไม่ได้จดั สรร

ของผูถ้ ือหุน้

ตามกฎหมาย

292,250,000
-

776,416,427
-

20,350,894
-

125,659,317

1,214,676,638

28,606,456

28,606,456

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

292,250,000

776,416,427

20,350,894

154,265,773

1,243,283,094

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

292,250,000

776,416,427

27,068,831

171,470,190

1,267,205,448

32,197,363

32,197,363

203,667,553

1,299,402,811

กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

292,250,000

776,416,427

27,068,831

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ ว"
-7บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
กาไรสาหรับงวด
รายการปรับกระทบกาไรสาหรับงวดเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดาเนิ นงาน :
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ (โอนกลับ)
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าตัดจาหน่ายความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
(กาไร) ขาดทุนจากการจาหน่ายอุปกรณ์
(กาไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
(กาไร) ขาดทุนจากการจาหน่ายเงินลงทุน
(กาไร) ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของ
เงินลงทุนชัว่ คราว
รายได้ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรจากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี้ สินดาเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่น
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
มูลค่างานที่ทาเสร็ จแต่ยงั ไม่เรี ยกเก็บ

บาท

2562

2561

32,197,363

28,606,456

913,732
4,271,818
3,674,243
1,704,741
70,845
177,812
(44,156)

948,687
4,002,670
3,674,242
1,837,647
282,972
477,217
(52,449)

(911,561)
(3,346)
530,769
7,899,462

(793,641)
(2,799)
443,226
341
7,020,859

50,481,722

46,445,428

14,803,068
2,704,937
44,089

(10,579,299)
2,690,119
4,337,059

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ ว"
-8บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562

สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดาเนิ นงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดาเนินงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนิ นงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ ออุปกรณ์
เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
รับดอกเบี้ย
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

บาท

2562
(21,301,618)
(415,761)
(969,658)

2561
23,624,963
(1,412,411)
(1,042,897)

(20,770,220)
182,655
166,898
(635,290)
929,658
25,220,480
(1,030,525)
24,189,955

841,922
50,860
867,757
1,094,536
66,918,037
(341)
(1,344,838)
65,572,858

(54,000,000)
20,000,000
(488,880)
741,121
(104,000)
3,346
(33,848,413)

(123,000,000)
45,000,000
(1,021,549)
1,492,031
(3,588,076)
2,799
(81,114,795)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

-

-

"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ ว"
-9บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้ นงวด
ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ่มเติม :
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
หนี้ สินจากการซื้อสิ นทรัพย์ถาวรและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ส่ วนที่บนั ทึกเป็ นหนี้ สินจากการซื้ อสิ นทรัพย์ถาวรและ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันต้นงวด
โอนสิ นค้าไปเป็ นสิ นทรัพย์ถาวร
บวก ซื้อสิ นทรัพย์ถาวรและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
หัก เงินสดจ่าย
ส่ วนที่บนั ทึกเป็ นหนี้ สินจากการซื้ อสิ นทรัพย์ถาวรและ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ สิ้ นงวด

บาท

2562
(9,658,458)
29,310,563
19,652,105

2561
(15,541,937)
41,955,998
26,414,061

426,371
(2,862,998)
3,133,707
(592,880)

4,045,277
(1,032,805)
1,907,942
(4,609,625)

104,200

310,789

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
- 10 บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
วันที่ 31 มีนาคม 2562
1. ข้อมูลทัว่ ไป
(ก) ภูมิลำเนำและสถำนะทำงกฎหมำยของบริ ษทั
บริ ษ ัท ได้จดทะเบี ย นเป็ นนิ ติ บุ ค คลประเภทบริ ษ ัท จำกัดกับ กระทรวงพำณิ ช ย์ เมื่ อวัน ที่ 9
พฤษภำคม 2544 บริ ษทั แปรสภำพบริ ษทั เป็ นบริ ษทั มหำชนจำกัด เมื่อวันที่ 22 พฤษภำคม 2557
บริ ษทั มีที่อยูส่ ำนักงำนใหญ่ ดังนี้
ตั้ งอยู่ เลขที่ 19/20-22 ซอยศู น ย์วิ จ ัย ถนนพระรำม 9 แขวงบำงกะปิ เขตห้ ว ยขวำง
กรุ งเทพมหำนคร 10310 ประเทศไทย
(ข) ลักษณะกำรดำเนินงำนและกิจกรรมหลัก
บริ ษทั ประกอบธุ รกิ จหลักเกี่ ยวกับขำยส่ ง ปลี กและให้บริ กำรซ่ อม เช่ ำ เช่ ำซื้ อและรับเหมำ
ติดตั้งระบบดับเพลิง รวมทั้งอุปกรณ์และวัตถุเคมีดบั เพลิง จำหน่ำยอุปกรณ์ห้องเย็น จำหน่ำยอุปกรณ์
กำรพิมพ์ และให้บริ กำรซ่อม เช่ำ อุปกรณ์กำรพิมพ์
2. หลักเกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงิน
2.1 เกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงินระหว่ำงกำล
งบกำรเงินระหว่ำงกำลนี้ ได้จดั ทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง
กำรรำยงำนทำงกำรเงิ นระหว่ำงกำล และตำมข้อกำหนดของคณะกรรมกำรกำกับ หลักทรั พย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ไทย ซึ่ งได้กำหนดเพื่อเป็ นกำรให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจำกงบกำรเงินประจำปี ที่
นำเสนอครั้ งล่ ำสุ ด โดยเน้น กำรให้ ข ้อมู ล เพิ่ ม เติ ม ที่ เป็ นปั จจุ บ นั เกี่ ยวกับ กิ จกรรม เหตุ ก ำรณ์ และ
สถำนกำรณ์ ใหม่ ๆ เพื่ อไม่ ให้ ข ้อมู ล ที่ น ำเสนอซ้ ำซ้ อนกับ ข้อ มู ล ที่ ไ ด้รำยงำนไปแล้ว งบกำรเงิ น
ระหว่ำงกำลนี้ควรอ่ำนควบคู่กบั งบกำรเงินสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
งบกำรเงิ นระหว่ำงกำลนี้ ได้จดั ทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิ มเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่ำง
อื่นในนโยบำยกำรบัญชี
งบกำรเงินระหว่ำงกำลฉบับภำษำไทยเป็ นงบกำรเงินฉบับที่บริ ษทั ใช้เป็ นทำงกำรตำมกฎหมำย
งบกำรเงินระหว่ำงกำลฉบับภำษำอังกฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยดังกล่ำว
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เริ่ มมีผลบังคับใช้ในปี ปั จจุบนั
ในระหว่ำงงวด บริ ษทั ได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรตีควำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบับ ปรับ ปรุ ง (ปรับ ปรุ ง 2561) จำนวนหลำยฉบับและฉบับใหม่ รวมถึ งแนว
ปฏิบตั ิทำงบัญชี จำนวนหลำยฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มใน
หรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2562 มำถื อปฏิ บ ัติ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นดังกล่ ำวได้รับ กำร
ปรั บ ปรุ งหรื อจัด ให้ มี ข้ ึ น เพื่ อให้ มี เนื้ อ หำเท่ ำ เที ย มกับ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ระหว่ำ ง
ประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นกำรปรับปรุ งและอธิ บำยให้ชดั เจนเกี่ยวกับกำรเปิ ดเผยข้อมูลในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิน กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถื อปฏิ บตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบ
อย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงิ นของบริ ษทั อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับ
ใหม่ซ่ ึ งได้มีกำรเปลี่ยนแปลงหลักกำรสำคัญ สำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
- 11 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้ จากสั ญญาทีท่ ากับลูกค้ า
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบับ ที่ 15 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญ ชี ฉบับ ที่ 11 เรื่ อ ง
สั ญญำก่ อสร้ ำง มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับ ที่ 18 เรื่ อง รำยได้ และกำรตี ค วำมมำตรฐำนที่ เกี่ ยวข้อง
กิจกำรต้องใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้กบั สัญญำที่ทำกับลูกค้ำทุกฉบับ ยกเว้นสัญญำ
ที่อยูใ่ นขอบเขตของมำตรฐำนฉบับอื่น มำตรฐำนฉบับนี้ ได้กำหนด 5 ขั้นตอนสำหรับกำรรับรู ้รำยได้
ที่เกิดขึ้นจำกสัญญำที่ทำกับลูกค้ำ โดยกิจกำรจะรับรู ้รำยได้ในจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่
กิจกำรคำดว่ำจะมีสิทธิ ได้รับจำกกำรแลกเปลี่ยนสิ นค้ำหรื อบริ กำรที่ให้ลูกค้ำ และกำหนดให้กิจกำร
ต้อ งใช้ดุ ล ยพิ นิ จและพิ จำรณำข้อ เท็ จ จริ ง และเหตุ ก ำรณ์ ที่ เกี่ ย วข้อ งทั้ง หมดในกำรพิ จำรณำตำม
หลักกำรในแต่ละขั้นตอน
2.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนำคต
ในระหว่ำงงวด สภำวิชำชีพบัญชี ได้ประกำศใช้ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน รวมถึงแนว
ปฏิ บตั ิทำงบัญชี ฉบับใหม่ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกรำคม 2563 หลักกำรสำคัญของมำตรฐำนดังกล่ำวสรุ ปได้ดงั นี้
แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับธุรกิจประกันภัย
แนวปฏิ บ ตั ิ ทำงกำรบัญชี ฉบับดังกล่ ำวปรับปรุ งให้มีเนื้ อหำใกล้เคี ยงกับ TFRS 9 โดยสำมำรถ
แบ่ง ได้เป็ น 4 ส่ วน คือ
1. กำรรับรู ้รำยกำรและกำรวัดมูลค่ำเครื่ องมือทำงกำรเงิน ซึ่ งพัฒนำให้ใกล้เคียงกับมำตรฐำนกำร
บัญชี ฉบับที่ 105 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง กำรบัญชี สำหรับเงินลงทุนในตรำสำรหนี้ และตรำสำรทุน และ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทำงกำรเงิน
2. กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน ซึ่ งมีเนื้ อหำเหมือนกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทำงกำรเงิน
3. กำรบัญชี ป้องกันควำมเสี่ ยง ซึ่ งมีเนื้ อหำเหมือนกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9
เรื่ อง เครื่ องมือทำงกำรเงิน
4. กำรเปิ ดเผยข้อมู ลเครื่ องมื อทำงกำรเงิ น ซึ่ งมี เนื้ อหำเหมื อนกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน ฉบับที่ 7 เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทำงกำรเงิน

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
- 12 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สั ญญาเช่ า
เนื่ องจำกกำรเช่ำถือเป็ นธุ รกรรมที่สำคัญของหลำยๆ กิจกำรในหลำยกลุ่มอุตสำหกรรม ดังนั้น
จึ งมี ค วำมส ำคัญ ที่ ผูใ้ ช้งบกำรเงิ นควรได้รับ ข้อมูล ที่ ให้ภำพเกี่ ยวกับ กิ จกรรมกำรเช่ ำของกิ จกำรที่
สมบูรณ์และสำมำรถเปรี ยบเทียบกันได้ ซึ่ งวิธีกำรบัญชี เดิมสำหรับสัญญำเช่ำตำมมำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 17 เรื่ องสัญญำเช่ำ ได้กำหนดให้ผเู ้ ช่ำและผูใ้ ห้เช่ำจัดประเภทสัญญำเช่ำเป็ นสัญญำเช่ำกำรเงิน
หรื อสัญญำเช่ ำดำเนิ นงำนและบันทึ กบัญชี สำหรับสัญญำเช่ ำทั้งสองประเภทนี้ อย่ำงแตกต่ำงกัน ซึ่ ง
วิธีก ำรบัญ ชี ดังกล่ ำวไม่ ส ำมำรถสนองควำมต้องกำรของผูใ้ ช้งบกำรเงิ น ได้เนื่ องจำกวิธีก ำรบัญ ชี
ดังกล่ำวไม่ได้เป็ นตัวแทนอันเที่ ยงธรรมสำหรับรำยกำรกำรเช่ ำในทุ กกรณี โดยเฉพำะกำรที่ ไม่ได้
กำหนดให้ผเู ้ ช่ ำรับรู ้ สินทรัพย์และหนี้ สินที่เกิ ดขึ้นจำกสัญญำเช่ ำดำเนิ นงำน ซึ่ งส่ งผลให้สัญญำเช่ ำ
จำนวนมำกไม่ถูกรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบแสดงฐำนะกำรเงิ น ทั้งที่สิทธิ กำรใช้สินทรัพย์
และภำระผูกพันที่เกิดขึ้นจำกสัญญำเช่ำเข้ำนิ ยำมของสิ นทรัพย์และหนี้สิน รวมทั้งส่ งผลให้อตั รำส่ วน
ทำงกำรเงินที่สำคัญถูกบิดเบือน ซึ่ งวิธีกำรบัญชีใหม่ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16
เรื่ องสั ญญำเช่ ำ ซึ่ งกำหนดให้ผูเ้ ช่ ำรั บรู ้ สิ ทธิ กำรใช้สิ นทรั พ ย์เป็ นสิ นทรั พ ย์ในงบกำรเงิ นและรั บ รู ้
หนี้ สินจำกภำระผูกพันที่เกิ ดขึ้นจำกสัญญำเช่ำเข้ำมำในงบกำรเงิน ซึ่ งวิธีกำรบัญชี น้ ี จะส่ งผลให้กำร
นำเสนอสิ นทรัพย์และหนี้ สินของผูเ้ ช่ ำเป็ นตัวแทนอันเที่ยงธรรมมำกขึ้นรวมทั้งยังเพิ่มกำรเปิ ดเผย
ข้อมูลซึ่ งจะสะท้อนสภำพควำมเสี่ ยงทำงกำรเงินและเงินทุนของผูเ้ ช่ำได้ดีข้ ึน
ปั จจุบนั ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษ ทั อยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบที่อำจมีต่องบกำรเงิ นในปี ที่
เริ่ มนำมำตรฐำนกลุ่มดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิ
3. นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
บริ ษทั ได้ใช้นโยบำยกำรบัญชี ที่สำคัญในกำรจัดทำงบกำรเงิ นระหว่ำงกำลเช่ นเดี ยวกับที่ ใช้สำหรั บ
งบกำรเงินประจำปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
4. รำยกำรบัญชีกบั บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษ ัท มี รำยกำรบัญ ชี ส่ วนหนึ่ งกับ บุ ค คลหรื อกิ จกำรที่ เกี่ ย วข้องกัน ซึ่ งบุ ค คลหรื อกิ จกำรเหล่ ำนี้
เกี่ ยวข้องกันโดยกำรถื อหุ ้นและ/หรื อมี ผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน หรื อเป็ นสมำชิ กในครอบครัวที่ ใกล้ชิด รำยกำร
บัญชี กบั บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันที่มีสำระสำคัญที่รวมไว้ในงบกำรเงินใช้รำคำตำมปกติธุรกิจ โดย
ถือตำมรำคำตลำดทัว่ ไป หรื อเป็ นไปตำมสัญญำที่ตกลงกันไว้สำหรับรำยกำรที่ไม่มีรำคำตลำดรองรับ
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ชื่อบริ ษทั /บุคคล
บริ ษทั หำญเอ็นยิเนียริ่ ง จำกัด
บริ ษทั พระบริ บำล จำกัด
นำยเจน ชำญณรงค์
นำงสิ ริมำ เอี่ยมสกุลรัตน์
ผูบ้ ริ หำรสำคัญ

ประเทศ/
สัญชำติ
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ควำมสัมพันธ์
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะควำมสัมพันธ์
กรรมกำรและ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นร่ วมกัน
กรรมกำรและ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ้นและบุคคลในครอบครัวเดียวกับกรรมกำร
ผูถ้ ือหุ้นและบุคคลในครอบครัวเดียวกับกรรมกำร
บุคคลที่มีอำนำจและรับผิดชอบในกำรบริ หำรงำน

หลักเกณฑ์ในกำรเรี ยกเก็บรำยได้และค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงกัน

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
ซื้ อสิ นค้ำ
ตำมรำคำตลำด
ซื้ อขำยอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ตำมรำคำที่ตกลงร่ วมกัน
รำยได้อื่น
ตำมรำคำที่ตกลงร่ วมกัน
ค่ำเช่ำและค่ำบริ กำร
ตำมรำคำที่ตกลงร่ วมกัน
ค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำร
ตำมที่ได้รับอนุมตั ิโดยกรรมกำรและ/หรื อผูถ้ ือหุน้

สัญญำที่สำคัญกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ได้ทำสัญญำเช่ำอำคำรสำนักงำน ดังต่อไปนี้
ผูใ้ ห้เช่ำ

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562
ระยะเวลำ

ค่ำเช่ำต่อเดือน (บำท)

สัญญำเช่ำพื้นที่สำนักงำน

คุณเจน ชำญณรงค์
บริ ษทั หำญเอ็นยิเนียริ่ ง จำกัด

3 ปี
3 ปี

53,100
498,996

สัญญำเช่ำพื้นที่คลังสิ นค้ำ

บริ ษทั พระบริ บำล จำกัด

3 ปี

280,900

ยอดคงเหลือกับบุ คคลหรื อกิ จกำรที่ เกี่ ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562 และ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ประกอบด้วย
บำท
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนำคม 2562
ธันวำคม 2561
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
บริ ษทั หำญเอ็นยิเนียริ่ ง จำกัด
1,921,358
2,336,218
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สรุ ปได้ดงั นี้
บำท
สำหรับงวดสำมเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม
2562
2561
ซื้ ออุปกรณ์
บริ ษทั หำญเอ็นยิเนียริ่ ง จำกัด
284,673
ค่ำเช่ำและบริ กำรสำนักงำน
บริ ษทั หำญเอ็นยิเนียริ่ ง จำกัด
1,496,988
1,496,988
นำยเจน ชำญณรงค์
159,300
159,300
1,656,288
1,656,288
ค่ำเช่ำคลังสิ นค้ำ
นำงสิ ริมำ เอี่ยมสกุลรัตน์
842,700
บริ ษทั พระบริ บำล จำกัด
842,700
842,700
842,700
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรสำคัญ
กรรมกำร
1,065,000
1,055,000
ผูบ้ ริ หำรสำคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้น
3,081,105
2,976,828
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
108,490
105,575
4,254,595
4,137,403
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เงินลงทุนชัว่ ครำว ประกอบด้วย
รำคำทุน

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำ
- เงินลงทุนในหน่วยลงทุน
- เงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน
หัก ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของเงินลงทุน
รวม

201,370,603
2,989
(2,989)
201,370,603

รำคำทุน

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำ
- เงินลงทุนในหน่วยลงทุน
- เงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน
หัก ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของเงินลงทุน
รวม

167,326,447
2,989
(2,989)
167,326,447

บำท
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562
กำไร (ขำดทุน)
มูลค่ำยุติธรรม
ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำก
กำรปรับมูลค่ำของ
เงินลงทุน
1,020,108
1,020,108

202,390,711
2,989
(2,989)
202,390,711

บำท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
กำไร (ขำดทุน)
มูลค่ำยุติธรรม
ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำก
กำรปรับมูลค่ำของ
เงินลงทุน
108,547

108,547

167,434,994
2,989
(2,989)
167,434,994
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ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น ประกอบด้วย

ลูกหนี้กำรค้ำ
ลูกหนี้กำรค้ำ - บริ ษทั อื่น
หัก ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น - บริ ษทั อื่น
เงินประกันผลงำนค้ำงรับ
เงินมัดจำค่ำสิ นค้ำ
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ
รำยได้คำ้ งรับ
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น

ณ วันที่ 31
มีนำคม 2562

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2561

256,107,932
(6,388,745)
249,719,187

263,108,696
(5,475,013)
257,633,683

1,921,358
383,838
10,088,223
487,920
5,435,814
777,657
19,094,810
268,813,997

2,336,218
1,157,930
9,457,971
9,595,215
3,677,167
673,761
26,898,262
284,531,945

ลูกหนี้กำรค้ำ แยกตำมอำยุหนี้ที่คำ้ งชำระได้ดงั นี้

ยังไม่ครบกำหนดชำระ
เกินกำหนดชำระ
น้อยกว่ำหรื อเท่ำกับ 3 เดือน
มำกกว่ำ 3 ถึง 6 เดือน
มำกกว่ำ 6 ถึง 12 เดือน
มำกกว่ำ 12 เดือนขึ้นไป
รวม
หัก ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้กำรค้ำ - สุ ทธิ

บำท

ณ วันที่ 31
มีนำคม 2562
178,618,098
66,115,656
7,276,916
542,824
3,554,438
256,107,932
(6,388,745)
249,719,187

บำท

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2561
171,737,088
81,579,532
5,357,886
804,084
3,630,106
263,108,696
(5,475,013)
257,633,683
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ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน ประกอบด้วย

บำท

ณ วันที่ 31
มีนำคม 2562
30,217,165
(11,179,174)
19,037,991

ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - อุปกรณ์กำรพิมพ์
หัก ส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
ลูกหนี้ระยะยำวตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2561
32,922,101
(11,793,435)
21,128,666

จำนวนเงินขั้นต่ ำที่ ลูกหนี้ จะต้องชำระและมูลค่ำปั จจุบนั ของจำนวนเงิ นขั้นต่ ำที่ลูกหนี้ จะต้องชำระ
สำหรับสัญญำเช่ำกำรเงิน ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562 และวันที่ 31 ธันวำคม 2561 มีดงั นี้
บำท

ระยะเวลำกำรรับชำระ
ภำยใน 1 ปี
เกินกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
หัก รำยได้ดอกเบี้ยทำงกำรเงินรอกำรรับรู ้

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562
จำนวนเงิน
มูลค่ำปัจจุบนั ของ
ขั้นต่ำที่ลูกหนี้ จำนวนเงินขั้นต่ำที่
จะต้องชำระ ลูกหนี้จะต้องชำระ
15,537,684
27,943,692
43,481,376
(13,264,211)
30,217,165

11,179,174
19,037,991
30,217,165
30,217,165

8. สิ นค้ำคงเหลือ
สิ นค้ำคงเหลือ ประกอบด้วย

สิ นค้ำสำเร็ จรู ป
สิ นค้ำระหว่ำงทำง
รวม
หัก ค่ำเผือ่ ผลขำดทุนจำกกำรลดมูลค่ำของสิ นค้ำคงเหลือ
สิ นค้ำคงเหลือ - สุ ทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
จำนวนเงิน
มูลค่ำปั จจุบนั ของ
ขั้นต่ำที่ลูกหนี้ จำนวนเงินขั้นต่ำที่
จะต้องชำระ ลูกหนี้ จะต้องชำระ
16,521,656
30,963,874
47,485,530
(14,563,429)
32,922,101

บำท

ณ วันที่ 31
มีนำคม 2562
278,781,057
60,234,167
339,015,224
(17,842,041)
321,173,183

11,793,435
21,128,666
32,922,101
32,922,101

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2561
261,955,093
58,621,511
320,576,604
(16,137,300)
304,439,304

มูลค่ำสิ นค้ำคงเหลื อที่ ปรับลดลงและรับรู ้ เป็ นต้นทุนขำยสำหรับงวดสำมเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม
2562 มีจำนวน 1.70 ล้ำนบำท
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รำยกำรเปลี่ยนแปลงของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนสำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม
2562 สรุ ปได้ดงั นี้
บำท
รำคำทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
231,950,000
ซื้ อสิ นทรัพย์เพิ่มระหว่ำงงวด
ขำยและตัดจำหน่ำยระหว่ำงงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562
231,950,000
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
(131,824)
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับงวด
(456,312)
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสมส่ วนที่ขำยและตัดจำหน่ำย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562
(588,136)
มูลค่ำสุ ทธิ ตำมบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
231,818,176
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562
231,361,864
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2562 บริ ษทั มีรำยได้ค่ำเช่ำจำกอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำร
ลงทุนเป็ นจำนวนเงิ น 2.78 ล้ำนบำท และมีค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนจำนวนเงิน 0.54 ล้ำนบำทที่ได้รับรู้ใน
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
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รำยกำรเปลี่ยนแปลงของที่ดินและอุปกรณ์สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2562 สรุ ป
ได้ดงั นี้
บำท
รำคำทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
92,959,148
ซื้ อสิ นทรัพย์เพิ่มระหว่ำงงวด
3,133,707
ขำยและตัดจำหน่ำยระหว่ำงงวด
(1,139,290)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562
94,953,565
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
(60,278,403)
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับงวด
(2,737,566)
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสมส่ วนที่ขำยและตัดจำหน่ำย
327,323
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562
(62,688,646)
มูลค่ำสุ ทธิ ตำมบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
32,680,745
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562
32,264,919
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562 และ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั มีอุปกรณ์ ที่คิดค่ำเสื่ อมรำคำเต็มมูลค่ำแล้ว
แต่ยงั คงใช้งำนอยูม่ ีรำคำทุนรวมเป็ นจำนวน 30.44 ล้ำนบำท และ 27.69 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
11. ค่ำควำมนิยม
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2559 บริ ษทั ได้มีกำรซื้ อและรับโอนกิจกำรทั้งหมดของบริ ษทั ย่อย 2 บริ ษทั
โดยกำรออกหุ น้ เพิ่มทุนจำนวน 675.36 ล้ำนบำท เพื่อแลกกับสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ระบุได้ของทั้ง 2 บริ ษทั จำนวน
340.69 ล้ำนบำท ซึ่ งเป็ นผลทำให้เกิดค่ำควำมนิยม จำนวน 334.67 ล้ำนบำท
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รำยกำรเปลี่ยนแปลงของควำมสัมพันธ์ กบั ลูกค้ำสำหรับงวดสำมเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2562
สรุ ปได้ดงั นี้
บำท
รำคำทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
104,307,663
ได้มำจำกกำรรวมธุ รกิจระหว่ำงงวด
ขำยและตัดจำหน่ำยระหว่ำงงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562
104,307,663
ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
(31,126,755)
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับงวด
(3,674,243)
ค่ำตัดจำหน่ำยสะสมส่ วนที่ขำยและตัดจำหน่ำย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562
(34,800,998)
มูลค่ำสุ ทธิ ตำมบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
73,180,908
รวมยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562
69,506,665
13. สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
รำยกำรเปลี่ ยนแปลงของสิ นทรั พย์ไม่ มีตวั ตนสำหรั บงวดสำมเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2562
สรุ ปได้ดงั นี้
บำท
รำคำทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
37,675,664
ซื้ อสิ นทรัพย์เพิ่มระหว่ำงงวด
ขำยและตัดจำหน่ำยระหว่ำงงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562
37,675,664
ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
(13,696,321)
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับงวด
(1,077,940)
ค่ำตัดจำหน่ำยสะสมส่ วนที่ขำยและตัดจำหน่ำย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562
(14,774,261)
มูลค่ำสุ ทธิ ตำมบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
23,979,343
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562
22,901,403
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เต็มมูลค่ำแล้ว แต่ยงั คงใช้งำนอยูม่ ีรำคำทุนรวมเป็ นจำนวน 1.11 ล้ำนบำท และ 1.05 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
14. เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น ประกอบด้วย

เจ้ำหนี้กำรค้ำ
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - บริ ษทั อื่น
เจ้ำหนี้อื่น
เจ้ำหนี้อื่น
ค่ำนำยหน้ำค้ำงจ่ำย
ค่ำโบนัสค้ำงจ่ำย
เงินรับล่วงหน้ำค่ำสิ นค้ำและบริ กำร
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
อื่นๆ
รวม
รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น

ณ วันที่ 31
มีนำคม 2562

บำท

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2561

126,618,664

128,374,706

8,010,694
14,990,071
4,910,787
22,977,461
7,371,951
4,385,703
62,646,667
189,265,331

6,363,099
15,545,412
17,851,309
29,354,624
7,239,383
5,452,525
81,806,352
210,181,058

15. ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
พระรำชบัญญัติคุม้ ครองแรงงำนได้ลงรำชกิจจำนุ เบกษำแล้ว เมื่อวันที่ 5 เมษำยน 2562 โดยกำหนดอัตรำ
ค่ำชดเชยเพิ่มเติมกรณี นำยจ้ำงเลิ กจ้ำง สำหรับลูกจ้ำงซึ่ งทำงำนติ ดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้ นไปให้มีสิทธิ ได้รับ
ค่ ำ ชดเชยไม่ น้ อ ยกว่ ำ ค่ ำ จ้ำ งอัต รำสุ ด ท้ำ ย 400 วัน จำกปั จ จุ บ ัน อัต รำค่ ำ ชดเชยสู ง สุ ด คื อ 300 วัน โดย
พระรำชบัญญัติน้ ี ให้ใช้บงั คับเมื่อพ้นกำหนดสำมสิ บวันนับแต่วนั ประกำศในรำชกิจจำนุ เบกษำเป็ นต้นไป โดย
หำกกฎหมำยดังกล่ำวมีผลบังคับใช้ บริ ษทั จะรับรู ้ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนเพิ่มขึ้นประมำณ 3.90
ล้ำนบำท และทำให้กำไรลดลงประมำณ 3.12 ล้ำนบำท
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บริ ษทั ได้นำเสนอข้อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำนธุ รกิ จ รู ปแบบหลักในกำรรำยงำนส่ วนงำน
ธุ รกิจ พิจำรณำจำกระบบกำรบริ หำรกำรจัดกำรและโครงสร้ำงกำรรำยงำนทำงกำรเงินภำยในของบริ ษทั เป็ น
เกณฑ์
บริ ษทั เสนอส่ วนงำนธุ รกิจที่สำคัญ ดังนี้
ส่ วนงำน 1 ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงและงำนโครงกำร
ส่ วนงำน 2 ผลิตภัณฑ์ระบบสุ ขำภิบำลและปรับอำกำศ
ส่ วนงำน 3 ผลิตภัณฑ์ระบบทำควำมเย็น
ส่ วนงำน 4 ผลิตภัณฑ์ระบบพิมพ์ดิจิตอล
ส่ วนงำนดำเนิ นงำนจำแนกตำมประเภทธุ รกิ จในงบก ำไรขำดทุ นเบ็ดเสร็ จ ส ำหรับ งวดสำมเดื อน
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
พันบำท
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม
2562

2561

ส่ วนงำน 1 ส่ วนงำน 2 ส่ วนงำน 3 ส่ วนงำน 4
รำยได้จำกกำรขำย

รวม

ส่ วนงำน 1 ส่ วนงำน 2 ส่ วนงำน 3 ส่ วนงำน 4

รวม

116,014

23,994

72,964

90,998

303,970

110,506

21,891

76,482

72,025

280,904

รำยได้จำกกำรให้บริ กำร

19,183

-

-

7,171

26,354

23,414

-

-

6,340

29,754

ต้นทุนขำย

(84,620)

(17,787)

(49,456)

(56,720) (208,583)

(79,545)

(16,477)

(51,608)

ต้นทุนกำรให้บริ กำร

(19,807)

-

-

(7,683)

(27,490)

(19,929)

-

-

(7,198)

(27,127)

กำไรขั้นต้น

30,770

6,207

23,508

33,766

94,251

34,446

5,414

24,874

28,147

92,881

รำยได้อื่น

(43,020) (190,650)

8,409

3,701

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย

(27,281)

(27,197)

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร

(35,283)

(33,758)

-

-

กำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้

40,096

35,627

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้

(7,899)

(7,021)

กำไรสุ ทธิสำหรับงวด

32,197

28,606

กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น

-

-

กำไรเบ็ดเสร็ จสำหรับงวด

32,197

28,606

ต้นทุนทำงกำรเงิน
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มีนำคม 2562 และ 31 ธันวำคม 2561 มีดงั นี้
พันบำท
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

ส่ วนงำน 1 ส่ วนงำน 2 ส่ วนงำน 3 ส่ วนงำน 4

รวม

ส่ วนงำน 1 ส่ วนงำน 2 ส่ วนงำน 3 ส่ วนงำน 4

รวม

สิ นทรัพย์รวมของส่ วนงำน
ลูกหนี้กำรค้ำ

124,414

25,535

52,981

53,178

256,108

117,937

21,920

64,915

58,337

263,109

สิ นค้ำคงเหลือ

167,038

15,033

67,069

72,033

321,173

150,573

11,879

72,802

69,185

304,439

ค่ำควำมนิยม

-

-

200,066

134,606

334,672

-

-

200,066

134,606

334,672

ควำมสัมพันธ์กบั ลูกค้ำ

-

-

50,203

19,303

69,506

-

-

52,858

20,322

73,180

- อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน

-

-

-

-

231,362

-

-

-

-

231,818

- ที่ดิน และอุปกรณ์

-

-

-

-

32,265

-

-

-

-

32,681

- สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

-

-

-

-

22,901

-

-

-

-

23,979

- อื่นๆ

-

-

-

-

299,924

-

-

-

-

284,708

291,452

40,568

370,319

268,510

33,799

390,641

282,450

1,548,586

-

-

-

-

-

-

-

281,381

สิ นทรัพย์ที่ใช้ร่วมกัน

สิ นทรัพย์รวมของส่ วนงำน
หนี้สินรวมของส่ วนงำน

279,120 1,567,911

-

268,508

17. กำไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐำน
ก ำไรต่ อหุ ้ น ขั้น พื้ นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส ำหรั บ งวดด้วยจำนวนหุ ้น สำมัญ ถัวเฉลี่ ย ถ่ วง
น้ ำหนักที่ออกและชำระแล้วในระหว่ำงงวด
สำหรับงวดสำมเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม
2562
2561
กำไรสำหรับงวด (บำท)
32,197,363
28,606,456
จำนวนหุ ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก (หุ ้น)
584,500,000
584,500,000
กำไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐำน (บำทต่อหุ ้น)
0.06
0.05
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ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562 และ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั มีภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจเกิดขึ้น ดังนี้
18.1 ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562 และวันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั มีหนังสื อค้ ำประกันที่ ออกโดยธนำคำรเพื่อ
ใช้ในกำรค้ ำประกันสิ นค้ำและผลงำนตำมสัญญำว่ำจ้ำงงำนติดตั้งระบบจำนวนเงิ น 16.56 ล้ำนบำท และ
21.86 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
18.2 วงเงินสิ นเชื่อจำกสถำบันกำรเงิน ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562 และวันที่ 31 ธันวำคม 2561 ดังนี้
ประเภทสิ นเชื่อ
เงินเบิกเกินบัญชี
เลตเตอร์ ออฟ เครดิต/ทรัสต์รีซีท
หนังสื อค้ ำประกัน
สัญญำซื้ อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
ตัว๋ สัญญำใช้เงิน
รวม
สัญญำซื้ อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
(ล้ำนดอลลำร์สหรัฐอเมริ กำ)

18.3 ค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยมีดงั นี้
ระยะเวลำกำรชำระ
ครบกำหนดไม่เกิน 1 ปี
ครบกำหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

วงเงิน (ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนำคม 2562 ธันวำคม 2561
11.00
11.00
160.00
160.00
54.00
54.00
562.39
562.39
5.00
5.00
792.39
792.39
3.00

อ้ำงอิงอัตรำดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี )
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนำคม 2562
ธันวำคม 2561
MOR
MOR
MLR-1,MMR
MLR-1,MMR
1.65 - 2%
1.65 - 2%
MLR

MLR

3.00

ล้ำนบำท

ณ วันที่ 31
มีนำคม 2562
10.96
1.75

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2561
11.92
1.57

ค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรสำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2562 และ 2561 มีจำนวนเงิน
3.51 ล้ำนบำท และ 3.51 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
19. กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
บริ ษทั ใช้วธิ ี รำคำตลำดในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินซึ่ งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิ นที่ เกี่ ยวข้องกำหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลำดที่ มีสภำพคล่ อง
หรื อไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซื้ อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องได้ บริ ษทั จะใช้วิธีรำคำทุนหรื อวิธีรำยได้ใน
กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินดังกล่ำวแทน

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
- 25 ลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
ในกำรนำเทคนิ คกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมข้ำงต้นมำใช้ บริ ษทั จะต้องพยำยำมใช้ขอ้ มูลที่สำมำรถสังเกต
ได้ที่ เกี่ ยวข้องกับสิ นทรั พย์หรื อหนี้ สินที่ จะวัดมู ลค่ำยุติธรรมนั้นให้มำกที่ สุ ด มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน ฉบับที่ 13 เรื่ อง มูลค่ำยุติธรรม กำหนดลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมออกเป็ นสำมระดับตำมประเภท
ของข้อมูลที่นำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลรำคำเสนอซื้ อขำยของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินอย่ำงเดี ยวกันในตลำดที่ มีสภำพ
คล่อง
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สำมำรถสังเกตได้ของสิ นทรั พย์หรื อหนี้ สิน ไม่ว่ำจะเป็ นข้อมูลทำงตรง
หรื อทำงอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ ไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่ น ข้อมูลเกี่ ยวกับกระแสเงิ นสดในอนำคตที่บริ ษทั
ประมำณขึ้น
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562 และวันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั มีสินทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงินที่วดั
ด้วยมูลค่ำยุติธรรมซึ่ งแยกตำมลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมได้ ดังนี้
บำท
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

สิ นทรัพย์ (หนี้สิน) ทำงกำรเงินที่วดั ด้วยมูลค่ำยุติธรรม
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน

-

202,390,711

-

202,390,711

สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ

-

261,406

-

261,406

บำท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

สิ นทรัพย์ (หนี้สิน) ทำงกำรเงินที่วดั ด้วยมูลค่ำยุติธรรม
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน

-

167,434,994

-

167,434,994

สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ

-

(1,677,459)

-

(1,677,459)

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
- 26 เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมและข้อมูลที่ใช้สำหรับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมระดับ 2
มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่มิได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
คำนวณโดยใช้มูลค่ำสิ นทรัพย์สุทธิ ต่อหน่วยที่ประกำศโดยผูจ้ ดั กำรกองทุน
มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุ พนั ธ์คำนวณโดยใช้เทคนิ คกำรคิดลดกระแสเงินสดในอนำคตและ
แบบจำลองตำมทฤษฎี ในกำรประเมิ นมู ลค่ำ ซึ่ งข้อมู ลที่ นำมำใช้ในกำรประเมิ นมู ลค่ ำส่ วนใหญ่ เป็ น
ข้อมูลที่สำมำรถสังเกตได้ในตลำดที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตรำแลกเปลี่ยนทันที อัตรำแลกเปลี่ยนล่วงหน้ำของ
เงินตรำต่ำงประเทศ และอัตรำผลตอบแทนของอัตรำดอกเบี้ย เป็ นต้น
ในระหว่ำงงวดไม่มีกำรโอนรำยกำรระหว่ำงลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม
ตำรำงต่ อไปนี้ แสดงกำรวิเครำะห์ สิ นทรั พ ย์ท ำงกำรเงิ นและหนี้ สินทำงกำรเงิ นที่ วดั มู ลค่ ำด้วย
มูลค่ำยุติธรรมตำมลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562 และวันที่ 31 ธันวำคม 2561
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน/
หนี้ สินทำงกำรเงิน
สิ นทรัพย์(หนี้ สิน)ทำงกำรเงิน
สัญญำซื้ อขำยเงินตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหน้ำ

มูลค่ำยุติธรรม (บำท)
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนำคม 2562
ธันวำคม 2561
261,406

(1,677,459)

ลำดับชั้น
มูลค่ำยุติธรรม
ลำดับ 2

เทคนิ คกำรประเมินมูลค่ำ
และข้อมูลที่ใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
ประมำณกำรกระแสเงินสดคิดลด
โดยกระแสเงิ นสดในอนำคตประมำณ
จำกอัตรำแลกเปลี่ ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
ล่ วงหน้ำ (จำกอัตรำแลกเปลี่ ยนเงิ นตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหน้ำที่สำมำรถสังเกตได้
ณ วัน สิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน) และ
อัตรำแลกเปลี่ยนล่วงหน้ำตำมสัญญำ ซึ่ ง
คิดลดด้วยอัตรำที่ สะท้อนถึ งควำมเสี่ ยง
ด้ำนสิ นเชื่ อของคู่สญ
ั ญำต่ำงๆ

20. กำรตั้งบริ ษทั ย่อยในประเทศเวียดนำม
ตำมมติที่ประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2561 คณะกรรมกำรมี
มติอนุมตั ิกำรจดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั ในประเทศเวียดนำม ด้วยทุนจดทะเบียน 800 ล้ำนดองเวียดนำม (หรื อ
ประมำณ 1.14 ล้ำนบำท) ทั้งนี้ บริ ษทั ถือหุ ้นในบริ ษทั ดังกล่ำวคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
ซึ่ งภำยหลัง กำรลงทุ น บริ ษ ัท ดัง กล่ ำ วจะมี ส ถำนะเป็ นบริ ษ ัท ย่อ ยของบริ ษ ัท กำรลงทุ น ดัง กล่ ำ วนี้ มี
วัตถุ ประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขันและเพิ่มประสิ ทธิ ภำพในกำรบริ กำรลูกค้ำ โดยเริ่ มจำกหน่ วย
ธุ รกิจ “ระบบกำรพิมพ์ดิจิทลั ” เป็ นหน่วยธุ รกิจแรก ปั จจุบนั บริ ษทั อยูใ่ นระหว่ำงกำรดำเนินกำรจดทะเบียน
บริ ษทั ย่อย ขอใบอนุ ญำตประกอบธุ รกิจ และเปิ ดบัญชีเงินฝำกต่ำงประเทศ (Offshore Account) ในนำมของ
บริ ษทั เพื่อกำรจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจดทะเบียน ค่ำที่ปรึ กษำกฎหมำย และค่ำใช้จ่ำยสำนักงำนต่ำง ๆ เพื่อใช้
เป็ น (Contribution Capital) ได้อย่ำงถูกต้อง

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
- 27 ตำมมติที่ประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2562 คณะกรรมกำรมี
มติ อนุ มตั ิ ก ำรเพิ่ มทุ นจดทะเบี ยนของบริ ษ ทั ย่อย จำก 800 ล้ำนดองเวียดนำม เป็ นไม่เกิ น 2,400 ล้ำนดอง
เวียดนำม เพื่อให้เพียงพอต่อกำรดำเนินงำนและให้เงินสนับสนุ นเพิ่มเติมในรู ปเงินทุนหมุนเวียน แต่เมื่อรวม
กับทุนจดทะเบียนแล้วไม่เกิน 4.5 ล้ำนบำท
21. เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
ตำมกำรประชุ มสำมัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2562 ผูถ้ ือหุ ้นได้มีมติอนุ มตั ิกำร
จัดสรรสำรองตำมกฎหมำยร้อยละ 5 ของกำไรสุ ทธิ ประจำปี เป็ นจำนวนเงิน 6.72 ล้ำนบำท และอนุ มตั ิกำร
จ่ำยเงินปั นผลในอัตรำหุ ้นละ 0.16 บำท สำหรับหุ ้นที่ออกจำหน่ำยและได้รับชำระแล้วจำนวน 584,500,000
หุน้ คิดเป็ นจำนวนเงิน 93,520,000 บำท โดยมีกำหนดจ่ำยเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภำคม 2562
22. กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่
รำยกำรบำงรำยกำรในงบกำไรเบ็ดเสร็ จสำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 มีนำคม 2561 ได้มีกำร
จัดประเภทใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรจัดประเภทรำยกำรในงบกำไรเบ็ดเสร็ จสำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ด
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562 ดังนี้
บำท
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2561
ที่เคยแสดงไว้เดิม เพิ่มขึ้น(ลดลง) จัดประเภทใหม่
รำยได้จำกกำรขำย
280,647,631
256,167
280,903,798
รำยได้จำกกำรให้บริ กำร
30,011,113
(256,167)
29,754,946
ต้นทุนกำรให้บริ กำร
29,606,146
(2,478,750)
27,127,396
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
24,717,970
2,478,750
27,196,720
23. กำรอนุมตั ิงบกำรเงินระหว่ำงกำล
งบกำรเงินระหว่ำงกำลนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมกำรของบริ ษทั เมื่อวันที่ 14 พฤษภำคม 2562

