บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชันส์ จํากัด (มหาชน)
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
รายงานการสอบทานและข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ)นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2562

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอ ผูถ้ ือหุ น้ และคณะกรรมการ
บริ ษทั หาญ เอ็นจิเนียริ ง โซลูชนส์
ั จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที 30 มิ ถุนายน 2562 และงบกําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ4 นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2562 งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู ้
ถื อหุ ้นและงบกระแสเงิ นสดสําหรับ งวดหกเดื อนสิ4 นสุ ดวันที 30 มิ ถุนายน 2562 และหมายเหตุ ประกอบงบ
การเงินแบบย่อ ของบริ ษทั หาญ เอ็นจิเนี ยริ ง โซลูชนส์
ั จํากัด (มหาชน) ซึ งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ในการจัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาลเหล่านี4 ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 34 เรื อง การ
รายงานทางการเงิ น ระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ั บผิดชอบในการให้ ข ้อสรุ ปเกี ยวกับ ข้อมู ลทางการเงิ น
ระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทาง
การเงิ นระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตของกิ จการ” การสอบทานดังกล่ าวประกอบด้วย การใช้วิธีการ
สอบถามบุ คลากรซึ งส่ วนใหญ่ เป็ นผูร้ ั บผิดชอบด้านการเงิ นและบัญชี และการวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบและวิธีการ
สอบทานอื น การสอบทานนี4 มี ขอบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทําให้ข ้าพเจ้าไม่
สามารถได้ความเชื อมันว่าจะพบเรื องที มี นัยสําคัญทั4งหมดซึ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั4นข้าพเจ้าจึงไม่
แสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลทีสอบทาน
ข้ อสรุ ป

ข้าพเจ้าไม่พบสิ งที เป็ นเหตุ ให้เชื อว่าข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึ4นตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 34 เรื อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

(นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิB)
ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต ทะเบียนเลขที 6699
บริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิ ติ จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
วันที 9 สิ งหาคม 2562

"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ ว"
:2:
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชันส์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 30 มิถุนายน 2562
สิ นทรัพย์
บาท

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัวคราว
ลูกหนี,การค้าและลูกหนี,อืน
ลูกหนี,ตามสัญญาเช่าการเงิน
ส่ วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
มูลค่างานทีทําเสร็ จแต่ยงั ไม่เรี ยกเก็บ
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนทัวไป
ลูกหนี,ระยะยาวภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
ทีดินและอุปกรณ์
ค่าความนิยม
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

ณ วันที 30
หมายเหตุ มิถุนายน 2562

ณ วันที 31
ธันวาคม 2561

17,121,201
132,485,475
321,141,021

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

10,675,608
12,840,081
292,903,994
675,248
787,842,628

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

241,845
16,247,794
230,900,481
29,885,332
334,672,061
65,791,598
22,494,821
22,328,505
722,562,437
1,510,405,065

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

5
6
7
8

7
9
10
11
12
13

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี,

"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ ว"
:3:
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชันส์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที 30 มิถุนายน 2562
หนีส3 ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
บาท
ณ วันที 30
หมายเหตุ มิถุนายน 2562
หนี,สินหมุนเวียน
เจ้าหนี,การค้าและเจ้าหนี,อืน
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ประมาณการหนี,สินระยะสั,น
หนี,สินหมุนเวียนอืน
รวมหนี,สินหมุนเวียน
หนี,สินไม่หมุนเวียน
หนี,สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี,สินไม่หมุนเวียนอืน
รวมหนี,สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี,สิน

14

15

ณ วันที 31
ธันวาคม 2561

185,284,105
18,786,157
7,286,446
8,402,700
219,759,408

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

5,635,009
21,003,702
22,332,595
48,971,306
268,730,714

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี,

"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ ว"
:4:
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชันส์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที 30 มิถุนายน 2562
หนีส3 ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
บาท

ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
ทุนเรื อนหุ น้
ทุนจดทะเบียน
หุ น้ สามัญ 584,500,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 0.50 บาท
ทุนทีออกและชําระแล้ว
หุ น้ สามัญ 584,500,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 0.50 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
รวมหนี,สินและส่ วนของผูถ้ ือหุ น้

ณ วันที 30
หมายเหตุ มิถุนายน 2562

ณ วันที 31
ธันวาคม 2561

292,250,000

292,250,000

292,250,000
776,416,427

292,250,000
776,416,427

27,068,831
145,939,093
1,241,674,351
1,510,405,065

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี,

"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ ว"
(5(
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชันส์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ+นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2562
บาท
หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้อืน
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับงวด
กําไรเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับงวด
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
กําไรต่อหุ น้
กําไรต่อหุ น้ ขั0นพื0นฐาน (บาทต่อหุ น้ )
จํานวนหุ น้ สามัญถัวเฉลียถ่วงนํ0าหนัก (หุ น้ )

2562

2561

295,896,843
48,745,455
6,756,852
351,399,150

319,329,326
37,721,031
2,069,758
359,120,115

197,648,986
40,963,189
29,759,970
38,327,116
(
306,699,261
44,699,889
8,908,413
35,791,476
(
35,791,476

212,297,822
34,298,420
31,523,566
38,884,114
(
317,003,922
42,116,193
8,333,995
33,782,198
(
33,782,198

0.06
584,500,000

0.06
584,500,000

18

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี0

"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ ว"
(6(
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชันส์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ+นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2562
บาท
หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้อืน
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับงวด
กําไรเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับงวด
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
กําไรต่อหุ น้
กําไรต่อหุ น้ ขั0นพื0นฐาน (บาทต่อหุ น้ )
จํานวนหุ น้ สามัญถัวเฉลียถ่วงนํ0าหนัก (หุ น้ )

2562

2561

599,866,775
75,100,165
15,166,112
690,133,052

600,233,124
67,475,977
5,771,085
673,480,186

406,232,390
68,452,951
57,041,055
73,609,942
(
605,336,338
84,796,714
16,807,875
67,988,839
(
67,988,839

402,948,072
61,425,816
58,720,286
72,642,163
341
595,736,678
77,743,508
15,354,854
62,388,654
(
62,388,654

0.12
584,500,000

0.11
584,500,000

18

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี0

"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ ว"
575

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชันส์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ.นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2562
บาท

หมายเหตุ
ยอดยกมา ณ วันที 1 มกราคม 2561

กําไรสะสม

ทุนเรื อนหุ น้

ส่วนเกิน

ทีออกและ

มูลค่าหุ น้ สามัญ

ชําระแล้ว

จัดสรรเป็ นสํารอง

รวมส่วน

ยังไม่ได้จดั สรร

ของผูถ้ ือหุ น้

ตามกฎหมาย

292,250,000

776,416,427

20,350,894

125,659,317

1,214,676,638

เงินปันผล

5

5

5

(81,829,944)

(81,829,944)

กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด

5

5

5

62,388,654

62,388,654

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2561

292,250,000

776,416,427

20,350,894

106,218,027

1,195,235,348

ยอดยกมา ณ วันที 1 มกราคม 2562

292,250,000

776,416,427

27,068,831

171,470,190

1,267,205,448

เงินปันผล
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2562

16

5

5

5

(93,519,936)

(93,519,936)

5

5

5

67,988,839

67,988,839

145,939,093

1,241,674,351

292,250,000

776,416,427

27,068,831

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี:

"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ ว"
>8>
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชันส์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ)นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2562
บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับงวด
รายการปรับกระทบกําไรสําหรับงวดเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน :
หนี(สูญและค่าเผือ/ หนี(สงสัยจะสู ญ (โอนกลับ)
ค่าเสื/ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าตัดจําหน่ายความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายอุปกรณ์
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี/ยนที/ยงั ไม่เกิดขึ(นจริ ง
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุน
(กําไร) ขาดทุนที/ยงั ไม่เกิดขึ(นจากการปรับมูลค่าของ
เงินลงทุนชัว/ คราว
รายได้ดอกเบี(ยรับ
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี/ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี(สินดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน (เพิ/มขึ(น) ลดลง
ลูกหนี(การค้าและลูกหนี(อื/น
ลูกหนี(ตามสัญญาเช่าการเงิน
มูลค่างานที/ทาํ เสร็ จแต่ยงั ไม่เรี ยกเก็บ

2562

2561

67,988,839

62,388,654

2,291,928
8,525,901
7,389,310
3,409,482
72,612
207,918
(568,480)

2,167,999
8,077,430
7,389,310
3,675,293
(436,118)
(1,589,650)
(1,019,271)

(1,482,001)
(44,954)
4,961,804
>
16,807,875

2,693,468
(46,455)
886,453
341
15,354,854

109,560,234

99,542,308

(38,898,894)
5,998,699
(1,418,713)

(53,448,030)
(5,758,744)
7,602,931

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ/งของงบการเงินระหว่างกาลนี(
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชันส์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ)นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2562
บาท
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื/น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื/น
หนี(สินดําเนินงานเพิ/มขึ(น (ลดลง)
เจ้าหนี(การค้าและเจ้าหนี(อื/น
ประมาณหนี(สินระยะสั(น
หนี(สินหมุนเวียนอื/น
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี(สินไม่หมุนเวียนอื/น
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดําเนินงาน
จ่ายดอกเบี(ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพื/อซื( อเงินลงทุนชัว/ คราว
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนชัว/ คราว
เงินสดจ่ายซื( ออุปกรณ์
เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื( อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
รับดอกเบี(ย
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายเงินปั นผล
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

2562
4,956,771
(196,644)
(854,002)

2561
(20,705,747)
536,519
(1,987,098)

(25,486,695)
6,902,405
2,131,200
(629,000)
268,322
62,333,683
>
(18,195,951)
44,137,732

54,036,979
144,350
(575,009)
>
2,041,238
81,429,697
(341)
(20,189,108)
61,240,248

(112,000,000)
149,000,000
(648,112)
900,000
(104,000)
44,954
37,192,842

(214,000,000)
230,402,141
(6,191,905)
2,265,752
(3,872,185)
46,455
8,650,258

(93,519,936)
(93,519,936)

(81,829,944)
(81,829,944)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ/งของงบการเงินระหว่างกาลนี(
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชันส์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ)นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2562
บาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ/มขึ(น (ลดลง) > สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ( นงวด
ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ/มเติม :
รายการที/ไม่ใช่เงินสด
หนี(สินจากการซื( อสิ นทรัพย์ถาวรและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ส่ วนที/บนั ทึกเป็ นหนี(สินจากการซื( อสิ นทรัพย์ถาวรและ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันต้นงวด
โอนสิ นค้าไปเป็ นสิ นทรัพย์ถาวร
บวก ซื( อสิ นทรัพย์ถาวรและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
หัก เงินสดจ่าย
ส่ วนที/บนั ทึกเป็ นหนี(สินจากการซื( อสิ นทรัพย์ถาวรและ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ สิ( นงวด

2562
(12,189,362)
29,310,563
17,121,201

2561
(11,939,438)
41,955,998
30,016,560

426,371
(3,221,612)
4,353,438
(752,112)

4,045,277
(2,347,729)
8,749,223
(10,064,090)

806,085

382,681

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ/งของงบการเงินระหว่างกาลนี(
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชันส์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
วันที 30 มิถุนายน 2562
1. ข้อมูลทัวไป
(ก) ภูมิลาํ เนาและสถานะทางกฎหมายของบริ ษทั
บริ ษ ัท ได้จดทะเบี ย นเป็ นนิ ติ บุ ค คลประเภทบริ ษ ัท จํากัดกับ กระทรวงพาณิ ช ย์ เมื อวัน ที 9
พฤษภาคม 2544 บริ ษทั แปรสภาพบริ ษทั เป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด เมือวันที 22 พฤษภาคม 2557
บริ ษทั มีทีอยูส่ าํ นักงานใหญ่ ดังนี:
ตั: งอยู่ เลขที 19/20 22 ซอยศู น ย์ วิ จ ั ย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้ ว ยขวาง
กรุ งเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย
(ข) ลักษณะการดําเนินงานและกิจกรรมหลัก
บริ ษทั ประกอบธุ รกิ จหลักเกี ยวกับขายส่ ง ปลี กและให้บริ การซ่ อม เช่ า เช่ าซื: อและรับเหมา
ติดตั:งระบบดับเพลิง รวมทั:งอุปกรณ์และวัตถุเคมีดบั เพลิง จําหน่ายอุปกรณ์ห้องเย็น จําหน่ายอุปกรณ์
การพิมพ์ และให้บริ การซ่อม เช่า อุปกรณ์การพิมพ์
2. หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน
2.1 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี: ได้จดั ทําขึ:นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 34 (ปรับปรุ ง 2561) เรื อง
การรายงานทางการเงิ นระหว่างกาล และตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับ หลักทรั พย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ไทย ซึ งได้กาํ หนดเพือเป็ นการให้ขอ้ มูลเพิมเติมจากงบการเงินประจําปี ที
นําเสนอครั: งล่ าสุ ด โดยเน้น การให้ ข ้อมู ล เพิมเติ ม ที เป็ นปั จจุ บ นั เกี ยวกับ กิ จกรรม เหตุ ก ารณ์ และ
สถานการณ์ ใหม่ ๆ เพื อไม่ ให้ ข ้อมู ล ที นําเสนอซํ:าซ้ อนกับ ข้อ มู ล ที ได้รายงานไปแล้ว งบการเงิ น
ระหว่างกาลนี:ควรอ่านควบคู่กบั งบการเงินสําหรับปี สิ: นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561
งบการเงิ นระหว่างกาลนี: ได้จดั ทําขึ:นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิ มเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่าง
อืนในนโยบายการบัญชี
งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับทีบริ ษทั ใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย
งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเริ มมีผลบังคับใช้ในปี ปั จจุบนั
ในระหว่างงวด บริ ษทั ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ นฉบับ ปรั บ ปรุ ง (ปรั บ ปรุ ง 25I1) จํานวนหลายฉบับและฉบับใหม่ รวมถึ งแนว
ปฏิบตั ิทางบัญชี จํานวนหลายฉบับ ซึ งมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชี ทีเริ มใน
หรื อหลังวันที 1 มกราคม 2562 มาถื อปฏิ บ ัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่ าวได้รับ การ
ปรั บ ปรุ งหรื อจัด ให้ มี ข: ึ น เพื อให้ มี เนื: อ หาเท่ า เที ย มกับ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ระหว่า ง
ประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งและอธิ บายให้ชดั เจนเกียวกับการเปิ ดเผยข้อมูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถื อปฏิ บตั ิน: ี ไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงิ นของบริ ษทั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับ
ใหม่ซึงได้มีการเปลียนแปลงหลักการสําคัญ สามารถสรุ ปได้ดงั นี:
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 45 เรือง รายได้ จากสั ญญาทีทํากับลูกค้ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที 11 เรื อง
สั ญญาก่ อสร้ าง มาตรฐานการบัญชี ฉบับ ที 18 เรื อง รายได้ และการตี ค วามมาตรฐานที เกี ยวข้อง
กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี:กบั สัญญาทีทํากับลูกค้าทุกฉบับ ยกเว้นสัญญา
ทีอยูใ่ นขอบเขตของมาตรฐานฉบับอืน มาตรฐานฉบับนี:ได้กาํ หนด 5 ขั:นตอนสําหรับการรับรู ้รายได้
ทีเกิดขึ:นจากสัญญาทีทํากับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู ้รายได้ในจํานวนเงินทีสะท้อนถึงสิ งตอบแทนที
กิจการคาดว่าจะมีสิทธิ ได้รับจากการแลกเปลียนสิ นค้าหรื อบริ การทีให้ลูกค้า และกําหนดให้กิจการ
ต้อ งใช้ดุ ล ยพิ นิ จและพิ จารณาข้อ เท็ จ จริ ง และเหตุ ก ารณ์ ที เกี ยวข้อ งทั:ง หมดในการพิ จารณาตาม
หลักการในแต่ละขั:นตอน
2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบังคับใช้ในอนาคต
ในระหว่างงวด สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงแนว
ปฏิ บตั ิ ทางบัญชี ฉบับใหม่ ซึ งมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงิ นที มี รอบระยะเวลาบัญชี ทีเริ มในหรื อ
หลังวันที 1 มกราคม 2563 หลักการสําคัญของมาตรฐานดังกล่าวสรุ ปได้ดงั นี:
แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรือง เครืองมือทางการเงิน และการเปิ ดเผยข้ อมูลสํ าหรับธุรกิจประกันภัย
แนวปฏิ บ ตั ิ ทางการบัญชี ฉบับดังกล่ าวปรับปรุ งให้มีเนื: อหาใกล้เคี ยงกับ TFRS 9 โดยสามารถ
แบ่ง ได้เป็ น 4 ส่ วน คือ
1. การรับรู ้รายการและการวัดมูลค่าเครื องมือทางการเงิน ซึ งพัฒนาให้ใกล้เคียงกับมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที 105 (ปรับปรุ ง 2559) เรื อง การบัญชี สําหรับเงินลงทุนในตราสารหนี:และตราสารทุน และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 9 เรื อง เครื องมือทางการเงิน
2. การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน ซึ งมีเนื:อหาเหมือนกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 9 เรื อง เครื องมือทางการเงิน
3. การบัญชี ป้องกันความเสี ยง ซึ งมีเนื:อหาเหมือนกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 9
เรื อง เครื องมือทางการเงิน
4. การเปิ ดเผยข้อมู ลเครื องมื อทางการเงิ น ซึ งมี เนื: อหาเหมื อนกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที 7 เรื อง การเปิ ดเผยข้อมูลเครื องมือทางการเงิน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 เรือง สั ญญาเช่ า
เนื องจากการเช่าถือเป็ นธุ รกรรมทีสําคัญของหลายๆ กิจการในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ดังนั:น
จึ งมี ค วามสําคัญ ที ผูใ้ ช้งบการเงิ นควรได้รับ ข้อมูล ที ให้ภาพเกี ยวกับ กิ จกรรมการเช่ าของกิ จการที
สมบูรณ์และสามารถเปรี ยบเทียบกันได้ ซึ งวิธีการบัญชี เดิมสําหรับสัญญาเช่าตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 17 เรื องสัญญาเช่า ได้กาํ หนดให้ผเู ้ ช่าและผูใ้ ห้เช่าจัดประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าการเงิน
หรื อสัญญาเช่ าดําเนิ นงานและบันทึ กบัญชี สําหรับสัญญาเช่ าทั:งสองประเภทนี: อย่างแตกต่างกัน ซึ ง
วิธีก ารบัญ ชี ดังกล่ าวไม่ ส ามารถสนองความต้องการของผูใ้ ช้งบการเงิ น ได้เนื องจากวิธีก ารบัญ ชี
ดังกล่าวไม่ได้เป็ นตัวแทนอันเที ยงธรรมสําหรับรายการการเช่ าในทุ กกรณี โดยเฉพาะการที ไม่ได้
กําหนดให้ผูเ้ ช่ ารับรู ้ สินทรัพย์และหนี: สินทีเกิ ดขึ:นจากสัญญาเช่ าดําเนิ นงาน ซึ งส่ งผลให้สัญญาเช่ า
จํานวนมากไม่ถูกรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์และหนี: สินในงบแสดงฐานะการเงิ น ทั:งทีสิ ทธิ การใช้สินทรัพย์
และภาระผูกพันทีเกิดขึ:นจากสัญญาเช่าเข้านิ ยามของสิ นทรัพย์และหนี:สิน รวมทั:งส่ งผลให้อตั ราส่ วน
ทางการเงินทีสําคัญถูกบิดเบือน ซึ งวิธีการบัญชีใหม่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16
เรื องสั ญญาเช่ า ซึ งกําหนดให้ผูเ้ ช่ ารั บรู ้ สิ ทธิ การใช้สิ นทรั พ ย์เป็ นสิ นทรั พ ย์ในงบการเงิ นและรั บ รู ้
หนี: สินจากภาระผูกพันทีเกิ ดขึ:นจากสัญญาเช่าเข้ามาในงบการเงิน ซึ งวิธีการบัญชี น: ี จะส่ งผลให้การ
นําเสนอสิ นทรัพย์และหนี: สินของผูเ้ ช่ าเป็ นตัวแทนอันเทียงธรรมมากขึ:นรวมทั:งยังเพิมการเปิ ดเผย
ข้อมูลซึ งจะสะท้อนสภาพความเสี ยงทางการเงินและเงินทุนของผูเ้ ช่าได้ดีข: ึน
ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบทีอาจมีต่องบการเงิ นในปี ที
เริ มนํามาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
3. นโยบายการบัญชีทีสําคัญ
บริ ษทั ได้ใช้นโยบายการบัญชี ทีสําคัญในการจัดทํางบการเงิ นระหว่างกาลเช่ นเดี ยวกับที ใช้สําหรั บ
งบการเงินประจําปี สิ: นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561
4. รายการบัญชีกบั บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
บริ ษ ัท มี รายการบัญ ชี ส่ วนหนึ งกับ บุ ค คลหรื อกิ จการที เกี ยวข้องกัน ซึ งบุ ค คลหรื อกิ จการเหล่ านี:
เกี ยวข้องกันโดยการถื อหุ ้นและ/หรื อมี ผูบ้ ริ หารร่ วมกัน หรื อเป็ นสมาชิ กในครอบครัวที ใกล้ชิด รายการ
บัญชี กบั บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันทีมีสาระสําคัญทีรวมไว้ในงบการเงินใช้ราคาตามปกติธุรกิจ โดย
ถือตามราคาตลาดทัวไป หรื อเป็ นไปตามสัญญาทีตกลงกันไว้สาํ หรับรายการทีไม่มีราคาตลาดรองรับ
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ลักษณะของความสัมพันธ์กบั บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน ดังนี:
ชื อบริ ษทั /บุคคล
บริ ษทั หาญเอ็นยิเนี ยริ ง จํากัด
บริ ษทั พระบริ บาล จํากัด
นายเจน ชาญณรงค์
นางสิ ริมา เอียมสกุลรัตน์
ผูบ้ ริ หารสําคัญ

ประเทศ/
สัญชาติ
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ความสัมพันธ์
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
บุคคลทีเกียวข้องกัน
บุคคลทีเกียวข้องกัน
บุคคลทีเกียวข้องกัน

ลักษณะความสัมพันธ์
กรรมการและ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นร่ วมกัน
กรรมการและ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ ้นและบุคคลในครอบครัวเดียวกับกรรมการ
ผูถ้ ือหุ ้นและบุคคลในครอบครัวเดียวกับกรรมการ
บุคคลทีมีอาํ นาจและรับผิดชอบในการบริ หารงาน

หลักเกณฑ์ในการเรี ยกเก็บรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน
นโยบายการกําหนดราคา
ซื: อสิ นค้า
ตามราคาตลาด
ซื: อขายอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ตามราคาทีตกลงร่ วมกัน
รายได้อืน
ตามราคาทีตกลงร่ วมกัน
ค่าเช่าและค่าบริ การ
ตามราคาทีตกลงร่ วมกัน
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ตามทีได้รับอนุมตั ิโดยกรรมการและ/หรื อผูถ้ ือหุ น้
สัญญาทีสําคัญกับกิจการทีเกียวข้องกัน
บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเช่าอาคารสํานักงาน ดังต่อไปนี:
ณ วันที 30 มิถุนายน 2562
ผูใ้ ห้เช่า
สัญญาเช่าพื:นทีสํานักงาน
สัญญาเช่าพื:นทีคลังสิ นค้า

คุณเจน ชาญณรงค์
บริ ษทั หาญเอ็นยิเนี ยริ ง จํากัด
บริ ษทั พระบริ บาล จํากัด

ระยะเวลา

ค่าเช่าต่อเดือน (บาท)

3 ปี
3 ปี
3 ปี

53,100
498,996
280,900

ยอดคงเหลื อกับบุคคลหรื อกิจการทีเกี ยวข้องกัน ณ วันที 30 มิถุนายน 2562 และ วันที 31 ธันวาคม 2561
ประกอบด้วย
บาท
ณ วันที 30
ณ วันที 31
มิถุนายน 2562
ธันวาคม 2561
ลูกหนี:การค้าและลูกหนี:อืน
บริ ษทั หาญเอ็นยิเนียริ ง จํากัด
1,852,022
S,TTI,SUV
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รายการกับบุ คคลหรื อกิ จการที เกี ยวข้องกันสํ าหรั บงวดสามเดื อนและงวดหกเดื อนสิ: นสุ ดวันที 30
มิถุนายน 2562 และ 2561 สรุ ปได้ดงั นี:
บาท
สําหรับงวดสามเดือน
สิ:นสุดวันที 30 มิถุนายน
2562
2561
ซื:ออุปกรณ์
บริ ษทั หาญเอ็นยิเนียริ ง จํากัด
ค่าเช่าและบริ การสํานักงาน
บริ ษทั หาญเอ็นยิเนียริ ง จํากัด
นายเจน ชาญณรงค์
ค่าเช่าคลังสิ นค้า
นางสิ ริมา เอียมสกุลรัตน์
บริ ษทั พระบริ บาล จํากัด
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารสําคัญ
กรรมการ
ผูบ้ ริ หารสําคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั:น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

สําหรับงวดหกเดือน
สิ:นสุดวันที 30 มิถุนายน
2562
2561
SVW,IXT

1,496,988
159,300
1,656,288

1,496,988
159,300
1,656,288

2,993,976
318,600
3,312,576

842,700
842,700
842,700

2,993,976
318,600
3,312,576
1,685,400

842,700

1,685,400
1,685,400

1,685,400

YSZ,ZZZ

880,000

1,985,000

1,935,000

2,689,125
87,282
3,696,407

3,069,189
106,740
4,055,929

5,770,230
195,772
7,951,002

6,046,017
212,315
8,193,332
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5. เงินลงทุนชัวคราว
เงินลงทุนชัวคราว ประกอบด้วย

ราคาทุน

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือค้า
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน
หัก ค่าเผือการลดมูลค่าของเงินลงทุน
รวม

130,894,927
2,989
(2,989)
130,894,927

ราคาทุน

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือค้า
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน
หัก ค่าเผือการลดมูลค่าของเงินลงทุน
รวม

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

บาท
ณ วันที 30 มิถุนายน 2562
กําไร (ขาดทุน)
ทียังไม่เกิดขึ:นจาก
การปรับมูลค่าของ
เงินลงทุน
U,[YZ,[WV

U,[YZ,[WV
บาท
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
กําไร (ขาดทุน)
ทียังไม่เกิดขึ:นจาก
การปรับมูลค่าของ
เงินลงทุน
108,547

108,547

มูลค่ายุติธรรม

132,485,475
2,989
(2,989)
132,485,475

มูลค่ายุติธรรม

167,434,994
2,989
(2,989)
167,434,994
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6. ลูกหนี:การค้าและลูกหนี:อืน
ลูกหนี:การค้าและลูกหนี:อืน ประกอบด้วย

บาท
ณ วันที 30
มิถุนายน 2562

ลูกหนี:การค้า
ลูกหนี:การค้า บริ ษทั อืน
หัก ค่าเผือหนี:สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ
ลูกหนี:อืน
ลูกหนี:อืน กิจการทีเกียวข้องกัน
ลูกหนี:อืน บริ ษทั อืน
เงินประกันผลงานค้างรับ
เงินมัดจําค่าสิ นค้า
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
รายได้คา้ งรับ
รวมลูกหนี:อืน
รวมลูกหนี:การค้าและลูกหนี:อืน

304,720,126
(7,766,941)
296,953,185

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

1,852,022
583,713
9,826,430
6,459,104
4,940,941
525,626
24,187,836
TSU,UWU,ZSU

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

ลูกหนี:การค้า แยกตามอายุหนี:ทีค้างชําระได้ดงั นี:

ยังไม่ครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 3 เดือน
มากกว่า 3 ถึง 6 เดือน
มากกว่า 6 ถึง 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือนขึ:นไป
รวม
หัก ค่าเผือหนี:สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี:การค้า สุ ทธิ

ณ วันที 31
ธันวาคม 2561

บาท
ณ วันที 30
มิถุนายน 2562
167,935,573

ณ วันที 31
ธันวาคม 2561
171,737,088

123,084,440
4,888,806
5,214,757
3,596,550
304,720,126
(7,766,941)
296,953,185

81,579,532
5,357,886
804,084
3,630,106
263,108,696
(5,475,013)
257,633,683
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7. ลูกหนี:ตามสัญญาเช่าการเงิน
ลูกหนี:ตามสัญญาเช่าการเงิน ประกอบด้วย

บาท
ณ วันที 30
มิถุนายน 2562
26,923,402
(10,675,608)
16,247,794

ลูกหนี:ตามสัญญาเช่าการเงิน อุปกรณ์การพิมพ์
หัก ส่ วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
ลูกหนี:ระยะยาวตามสัญญาเช่าการเงิน

ณ วันที 31
ธันวาคม 2561
32,922,101
(11,793,435)
21,128,666

จํานวนเงินขั:นตําที ลูกหนี: จะต้องชําระและมูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงิ นขั:นตําทีลูกหนี: จะต้องชําระ
สําหรับสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที 30 มิถุนายน 2562 และวันที 31 ธันวาคม 2561 มีดงั นี:
บาท

ณ วันที 30 มิถุนายน 2562
จํานวนเงิน
มูลค่าปั จจุบนั ของ
ขั:นตําทีลูกหนี: จํานวนเงินขั:นตําที
จะต้องชําระ ลูกหนี: จะต้องชําระ
ระยะเวลาการรับชําระ
ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
หัก รายได้ดอกเบี:ยทางการเงินรอการรับรู ้

14,703,940
24,414,618
39,118,558
(12,195,156)
26,923,402

UZ,IX[,IZV
16,247,794
26,923,402
26,923,402

ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
จํานวนเงิน
มูลค่าปั จจุบนั ของ
ขั:นตําทีลูกหนี: จํานวนเงินขั:นตําที
จะต้องชําระ ลูกหนี: จะต้องชําระ
16,521,656
30,963,874
47,485,530
(14,563,429)
32,922,101

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

8. สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือ ประกอบด้วย
บาท

สิ นค้าสําเร็ จรู ป
สิ นค้าระหว่างทาง
รวม
หัก ค่าเผือผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือ สุ ทธิ

ณ วันที 30
มิถุนายน 2562
258,098,552
54,352,224
312,450,776
(19,546,782)
292,903,994

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

มูลค่าสิ นค้าคงเหลื อทีปรับลดลงและรับรู ้เป็ นต้นทุนขายสําหรับงวดสามเดื อนและงวดหกเดื อนสิ: นสุ ด
วันที 30 มิถุนายน 2562 มีจาํ นวน 1.71 ล้านบาท และ 3.41 ล้านบาท ตามลําดับ
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9. อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
รายการเปลี ยนแปลงของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนสําหรับงวดหกเดื อนสิ: นสุ ดวันที 30 มิ ถุนายน
2562 สรุ ปได้ดงั นี:
บาท
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
STU,Y[Z,ZZZ
ซื: อสิ นทรัพย์เพิมระหว่างงวด
ขายและตัดจําหน่ายระหว่างงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2562
231,950,000
ค่าเสื อมราคาสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
(131,824)
ค่าเสื อมราคาสําหรับงวด
(YUX,IY[)
ค่าเสื อมราคาสะสมส่ วนทีขายและตัดจําหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2562
(1,049,519)
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
231,818,176
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2562
STZ,YZZ,WVU
สํ า หรั บ งวดสามเดื อ นและหกเดื อ นสิ: น สุ ดวัน ที 30 มิ ถุ น ายน 2562 บริ ษ ัท มี ร ายได้ ค่ า เช่ า จาก
อสั งหาริ มทรั พ ย์เพื อการลงทุ นเป็ นจํานวนเงิ น 2.84 ล้านบาทและ 5.62 ล้านบาท และมี ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานจํานวนเงิน 0.54 ล้านบาทและ 1.08 ล้านบาท ตามลําดับทีได้รับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
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10. ทีดิน และอุปกรณ์
รายการเปลียนแปลงของทีดินและอุปกรณ์ สําหรับงวดหกเดือนสิ: นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2562 สรุ ป
ได้ดงั นี:
บาท
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
92,959,148
ซื: อสิ นทรัพย์เพิมระหว่างงวด
T,IXT,XTV
ขายและตัดจําหน่ายระหว่างงวด
(1,681,146)
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2562
94,951,740
ค่าเสื อมราคาสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
(60,278,403)
ค่าเสื อมราคาสําหรับงวด
([,WWT,YVW)
ค่าเสื อมราคาสะสมส่ วนทีขายและตัดจําหน่าย
655,979
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2562
(65,066,408)
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
32,680,745
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2562
SY,VV[,TTS
ณ วันที 30 มิ ถุนายน 2562 และ วันที 31 ธันวาคม 2561 บริ ษ ทั มี อุปกรณ์ ทีคิ ดค่าเสื อมราคาเต็มมูลค่า
แล้ว แต่ยงั คงใช้งานอยูม่ ีราคาทุนรวมเป็ นจํานวน 33.44 ล้านบาท และ 27.69 ล้านบาท ตามลําดับ
11. ค่าความนิยม
เมือวันที 29 พฤศจิกายน 2559 บริ ษทั ได้มีการซื: อและรับโอนกิจการทั:งหมดของบริ ษทั ย่อย 2 บริ ษทั
โดยการออกหุ น้ เพิมทุนจํานวน 675.36 ล้านบาท เพือแลกกับสิ นทรัพย์สุทธิ ทีระบุได้ของทั:ง 2 บริ ษทั จํานวน
340.69 ล้านบาท ซึ งเป็ นผลทําให้เกิดค่าความนิยม จํานวน 334.67 ล้านบาท
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12. ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
รายการเปลียนแปลงของความสัมพันธ์กบั ลูกค้าสําหรับงวดหกเดือนสิ: นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2562
สรุ ปได้ดงั นี:
บาท
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
104,307,663
ได้มาจากการรวมธุ รกิจระหว่างงวด
ขายและตัดจําหน่ายระหว่างงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2562
104,307,663
ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
(31,126,755)
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับงวด
(7,389,310)
ค่าตัดจําหน่ายสะสมส่ วนทีขายและตัดจําหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2562
(TV,[UI,ZI[)
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 25IU
73,180,908
รวมยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2562
I[,XYU,[YV
13. สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
รายการเปลี ยนแปลงของสิ นทรั พย์ไม่มีตวั ตนสําหรั บงวดหกเดื อนสิ: นสุ ดวันที 30 มิ ถุนายน 2562
สรุ ปได้ดงั นี:
บาท
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
37,675,664
ซื: อสิ นทรัพย์เพิมระหว่างงวด
679,700
ขายและตัดจําหน่ายระหว่างงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2562
38,355,364
ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
(13,696,321)
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับงวด
(2,164,222)
ค่าตัดจําหน่ายสะสมส่ วนทีขายและตัดจําหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2562
(15,860,543)
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 25IU
23,979,343
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2562
22,494,821
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ณ วันที 30 มิถุนายน 2562 และ วันที 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั มีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีคิดค่าตัดจําหน่าย
เต็มมูลค่าแล้ว แต่ยงั คงใช้งานอยูม่ ีราคาทุนรวมเป็ นจํานวน 1.25 ล้านบาท และ 1.05 ล้านบาท ตามลําดับ
14. เจ้าหนี:การค้าและเจ้าหนี:อืน
เจ้าหนี:การค้าและเจ้าหนี:อืน ประกอบด้วย

เจ้าหนี:การค้า
เจ้าหนี:การค้า บริ ษทั อืน
เจ้าหนี:อืน
เจ้าหนี:อืน
ค่านายหน้าค้างจ่าย
ค่าโบนัสค้างจ่าย
เงินรับล่วงหน้าค่าสิ นค้าและบริ การ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
อืนๆ
รวม
รวมเจ้าหนี:การค้าและเจ้าหนี:อืน

บาท
ณ วันที 30
มิถุนายน 2562

ณ วันที 31
ธันวาคม 2561

114,951,360

128,374,706

7,058,254
15,275,366
9,821,574
25,235,997
7,826,756
5,114,798
70,332,745
185,284,105

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. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
การเปลียนแปลงของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานสําหรับงวดหกเดือนสิ: นสุ ดวันที 30 มิถุนายน
2562 และสําหรับปี สิ: นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561 มีดงั นี:
บาท
ณ วันที 30
ณ วันที 31
มิถุนายน 2562
ธันวาคม 2561
(สําหรับหกเดือน)
(สําหรับปี )
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ยกมา
16,670,899
14,897,993
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั และดอกเบี:ย
1,061,539
1,772,906
ต้นทุนบริ การและดอกเบี:ยในอดีต
การแก้ไขโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
T,YZZ,SIW
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ
(629,000)
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ยกไป
21,003,702
16,670,899
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ค่ า ใช้จ่า ยที รั บ รู ้ ในงบกําไรขาดทุ น เบ็ ดเสร็ จสํ า หรั บ งวดสามเดื อนและหกเดื อ นสิ: น สุ ดวัน ที 30
มิถุนายน 2562 และ 2561 ดังนี:
บาท

ต้นทุนบริ การในอดีต
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนการขายและให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวม
ดอกเบี:ยภาระผูกพัน
รวม
รวม

สําหรับงวดสามเดือนสิ: นสุ ด
วันที 30 มิถุนายน
2562
2561
3,900,264
57,057
136,062
200,713
393,832
136,938
530,770
4,431,034

51,854
119,717
168,284
339,855
103,370
443,225
443,225

สําหรับงวดหกเดือนสิ: นสุ ด
วันที 30 มิถุนายน
2562
2561
3,900,264
UUW,UUW
SXS,USW
WZU,WS[
XVX,IIT
273,876
1,061,539
4,961,803

103,710
239,434
336,569
679,713
206,740
886,453
886,453

พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานได้ลงราชกิ จจานุ เบกษาแล้ว เมื อวันที 5 เมษายน 2562 โดยกําหนด
อัตราค่าชดเชยเพิมเติ มกรณี นายจ้างเลิ กจ้าง สําหรั บลูกจ้างซึ งทํางานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ: นไปให้มีสิท ธิ
ได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 400 วัน จากปั จจุ บนั อัตราค่าชดเชยสู งสุ ดคื อ 300 วัน โดย
พระราชบัญญัติน: ี ให้ใช้บงั คับเมือพ้นกําหนดสามสิ บวันนับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาเป็ นต้นไป การ
เปลี ยนแปลงดังกล่ าวถื อเป็ นการแก้ไขโครงการผลประโยชน์ ห ลังออกจากงาน บริ ษ ทั รับ รู ้ ภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พ นักงานเพิมขึ: นประมาณ 3.90 ล้านบาท และทําให้กาํ ไรลดลงประมาณ 3.90 ล้านบาท ใน
กําไรหรื อขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ: นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2562
16. การจัดสรรกําไรสะสม
ตามการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นครั:งที 1/2562 เมือวันที 26 เมษายน 2562 ผูถ้ ื อหุ ้นได้มีมติอนุ มตั ิการ
จัดสรรสํารองตามกฎหมายร้ อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี เป็ นจํานวนเงิน 6.72 ล้านบาท และอนุ มตั ิการ
จ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ ้นละ 0.16 บาท สําหรับหุ ้นทีออกจําหน่ายและได้รับชําระแล้วจํานวน 584,500,000
หุ น้ คิดเป็ นจํานวนเงิน 93.52 ล้านบาท โดยจ่ายเงินปั นผลในวันที 17 พฤษภาคม 2562
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17. ส่ วนงานดําเนิ นงาน
บริ ษทั ได้นาํ เสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานธุ รกิ จ รู ปแบบหลักในการรายงานส่ วนงาน
ธุ รกิจ พิจารณาจากระบบการบริ หารการจัดการและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของบริ ษทั เป็ น
เกณฑ์
บริ ษทั เสนอส่ วนงานธุ รกิจทีสําคัญ ดังนี:
ส่ วนงาน 1 ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงและงานโครงการ
ส่ วนงาน 2 ผลิตภัณฑ์ระบบสุ ขาภิบาลและปรับอากาศ
ส่ วนงาน 3 ผลิตภัณฑ์ระบบทําความเย็น
ส่ วนงาน 4 ผลิตภัณฑ์ระบบพิมพ์ดิจิตอล
ส่ วนงานดําเนิ นงานจําแนกตามประเภทธุ รกิ จในงบกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จสําหรั บ งวดสามเดื อน
สิ: นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 มีดงั นี:
พันบาท
สําหรับงวดสามเดือนสิ: นสุ ดวันที 30 มิถุนายน
2562

25IU

ส่ วนงาน 1 ส่ วนงาน 2 ส่ วนงาน 3 ส่ วนงาน 4
รายได้จากการขาย

136,301

รายได้จากการให้บริ การ

39,953

ต้นทุนขาย

(YY,[[Z)

ต้นทุนการให้บริ การ

(32,759)

กําไรขั:นต้น

43,945

รายได้อืน

19,719
(14,406)
5,313

54,956
(36,766)
18,190

รวม

ส่ วนงาน 1 ส่ วนงาน 2 ส่ วนงาน 3 ส่ วนงาน 4

84,921

295,897

UUW,V[W

8,792

48,745

28,734

(46,927) (197,649)

(80,355)

(8,204)

(40,963)

(27,052)

38,582

106,030

36,181

20,751
(15,507)
5,244

VV,VIT
(61,017)
27,846

รวม

94,861

319,329

8,988

37,722

(55,419) (212,298)
(7,247)

(34,299)

41,183

110,454

6,757

2,070

ค่าใช้จ่ายในการขาย

(29,760)

(31,523)

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

(38,327)

(38,884)

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

44,700

42,117

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(8,909)

(8,334)

กําไรสุ ทธิสาํ หรับงวด

35,791

33,783

35,791

33,783

ต้นทุนทางการเงิน

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอืน
กําไรเบ็ดเสร็ จสําหรับงวด
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ส่ วนงานดําเนิ นงานจําแนกตามประเภทธุ รกิจในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับงวดหกเดือนสิ: นสุ ด
วันที 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 มีดงั นี:
พันบาท
สําหรับงวดหกเดือนสิ: นสุ ดวันที 30 มิถุนายน
2562

25IU

ส่ วนงาน 1 ส่ วนงาน 2 ส่ วนงาน 3 ส่ วนงาน 4
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริ การ
ต้นทุนขาย

252,315

43,713

127,920

59,136
(184,170)

ต้นทุนการให้บริ การ

(52,566)

กําไรขั:นต้น

74,715

(32,193)
11,520

(86,222)
41,698

รวม

ส่ วนงาน 1 ส่ วนงาน 2 ส่ วนงาน 3 ส่ วนงาน 4

175,919

599,867

225,360

15,964

75,100

52,148

(103,647) (406,232)

(159,900)

(15,887)

(68,453)

(46,981)

72,349

200,282

70,627

42,642

165,345

(31,984) (112,625)
10,658

52,720

รวม

166,886

600,233

15,328

67,476

(98,439) (402,948)
(14,445)

(61,426)

69,330

203,335

รายได้อืน

15,166

5,771

ค่าใช้จ่ายในการขาย

(57,041)

(58,720)

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

(73,610)

(72,642)

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

84,797

77,744

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(16,808)

(15,355)

กําไรสุ ทธิสาํ หรับงวด

67,989

62,389

67,989

62,389

ต้นทุนทางการเงิน

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอืน
กําไรเบ็ดเสร็ จสําหรับงวด

ส่ วนงานดําเนิ น งานจําแนกตามประเภทธุ รกิ จในงบแสดงฐานะการเงิ นยอดคงเหลื อ ณ วันที 30
มิถุนายน 2562 และวันที 31 ธันวาคม 2561 มีดงั นี:
พันบาท
ณ วันที 30 มิถุนายน 2562
ส่ วนงาน 1 ส่ วนงาน 2 ส่ วนงาน 3 ส่ วนงาน 4

ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
รวม

ส่ วนงาน 1 ส่ วนงาน 2 ส่ วนงาน 3 ส่ วนงาน 4

รวม

สิ นทรัพย์รวมของส่ วนงาน
ลูกหนี:การค้า

169,860

29,692

47,002

58,166

TZW,XSZ

117,937

21,920

64,915

58,337

263,109

สิ นค้าคงเหลือ

139,449

15,232

62,362

75,861

292,904

150,573

11,879

72,802

69,185

304,439

200,066

134,606

334,672

200,066

134,606

334,672

47,519

18,273

65,792

52,858

20,322

73,180

ค่าความนิยม
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
สิ นทรัพย์ทีใช้ร่วมกัน
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน

230,900

231,818

ทีดิน และอุปกรณ์

29,885

32,681

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

22,495

23,979

229,037

284,708

อืนๆ
สิ นทรัพย์รวมของส่ วนงาน
หนี:สินรวมของส่ วนงาน

309,309

44,924

356,949

286,906

1,510,405
268,731

268,510

33,799

390,641

282,450

1,548,586
281,381
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18. กําไรต่อหุ น้ ขั:นพื:นฐาน
กําไรต่ อหุ ้ น ขั:น พื: นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสํ าหรั บ งวดด้วยจํานวนหุ ้น สามัญ ถัวเฉลี ยถ่ วง
นํ:าหนักทีออกและชําระแล้วในระหว่างงวด
สําหรับงวดสามเดือนสิ: นสุ ด
วันที 30 มิถุนายน
2562
กําไรสําหรับงวด (บาท)
จํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลียถ่วงนํ:าหนัก (หุ ้น)
กําไรต่อหุ ้นขั:นพื:นฐาน (บาทต่อหุ ้น)

T[,XYU,WXI
584,500,000
0.06

2561
33,782,198
584,500,000
0.06

สําหรับงวดหกเดือนสิ: นสุ ด
วันที 30 มิถุนายน
2562
67,988,839
584,500,000
0.12

2561
62,388,654
584,500,000
0.11

19. ภาระผูกพันและหนี:สินทีอาจเกิดขึ:น
ณ วันที 30 มิถุนายน 2562 และวันที 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั มีภาระผูกพันและหนี: สินทีอาจเกิดขึ:น
ดังนี:
UY.U ณ วันที 30 มิถุนายน 2562 และวันที 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั มีหนังสื อคํ:าประกันทีออกโดยธนาคารเพือ
ใช้ในการคํ:าประกันสิ นค้าและผลงานตามสัญญาว่าจ้างงานติดตั:งระบบจํานวนเงิ น 30.41 ล้านบาท และ
21.86 ล้านบาท ตามลําดับ
19.2 วงเงินสิ นเชือจากสถาบันการเงิน ณ วันที 30 มิถุนายน 2562 และวันที 31 ธันวาคม 2561 ดังนี:
ประเภทสิ นเชื อ
เงินเบิกเกินบัญชี
เลตเตอร์ ออฟ เครดิต/ทรัสต์รีซีท
หนังสื อคํ:าประกัน
สัญญาซื: อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ตัวa สัญญาใช้เงิน
รวม
สัญญาซื: อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
(ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา)

19.3 ค่าเช่าและค่าบริ การขั:นตําทีต้องจ่ายมีดงั นี:

วงเงิน (ล้านบาท)
ณ วันที 30
ณ วันที 31
มิถุนายน 2562 ธันวาคม 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
7.00

อ้างอิงอัตราดอกเบี:ย (ร้อยละต่อปี )
ณ วันที 30
ณ วันที 31
มิถุนายน 2562
ธันวาคม 2561
MOR
MOR
MLR 1,MMR
MLR 1,MMR
1.65 2%
1.65 2%
MLR

MLR

3.00

ล้านบาท

ณ วันที 30
ณ วันที 31
ระยะเวลาการชําระ
มิถุนายน 2562 ธันวาคม 2561
ครบกําหนดไม่เกิน 1 ปี
V.WX
11.92
ครบกําหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
I.XY
1.57
ค่าเช่าและค่าบริ การสําหรับงวดหกเดือนสิ: นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 มีจาํ นวนเงิน
7.03 ล้านบาท และ 7.01 ล้านบาท ตามลําดับ
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20. การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงิน
บริ ษทั ใช้วธิ ี ราคาตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี:สินซึ งมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ นที เกี ยวข้องกําหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ทีไม่มีตลาดที มีสภาพคล่ อง
หรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื: อขายในตลาดทีมีสภาพคล่องได้ บริ ษทั จะใช้วิธีราคาทุนหรื อวิธีรายได้ใน
การวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี:สินดังกล่าวแทน
ลําดับชั:นของมูลค่ายุติธรรม
ในการนําเทคนิ คการวัดมูลค่ายุติธรรมข้างต้นมาใช้ บริ ษทั จะต้องพยายามใช้ขอ้ มูลทีสามารถสังเกต
ได้ที เกี ยวข้องกับสิ นทรั พย์หรื อหนี: สินที จะวัดมู ลค่ายุติธรรมนั:นให้มากที สุ ด มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที 13 เรื อง มูลค่ายุติธรรม กําหนดลําดับชั:นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็ นสามระดับตามประเภท
ของข้อมูลทีนํามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี:
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื: อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี: สินอย่างเดี ยวกันในตลาดที มี สภาพ
คล่อง
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอืนที สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี: สิน ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลทางตรง
หรื อทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที ไม่สามารถสังเกตได้ เช่ น ข้อมูลเกี ยวกับกระแสเงิ นสดในอนาคตทีบริ ษทั
ประมาณขึ:น
ณ วันที 30 มิถุนายน 2562 และวันที 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั มีสินทรัพย์และหนี: สินทางการเงินทีวัด
ด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ งแยกตามลําดับชั:นของมูลค่ายุติธรรมได้ ดังนี:
บาท
ณ วันที 30 มิถุนายน 2562
ระดับ 1
สิ นทรัพย์ (หนี: สิน) ทางการเงินทีวัดด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน
สัญญาซื: อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ระดับ 2

ระดับ 3

132,485,475
(1,812,944)
บาท

รวม
132,485,475
(1,812,944)

ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
ระดับ 1
สิ นทรัพย์ (หนี: สิน) ทางการเงินทีวัดด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน
สัญญาซื: อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ระดับ 2
167,434,994
(1,677,459)

ระดับ 3

รวม
167,434,994
(1,677,459)
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เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลทีใช้สาํ หรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 2
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนทีมิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
คํานวณโดยใช้มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ต่อหน่วยทีประกาศโดยผูจ้ ดั การกองทุน
มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุ พนั ธ์คาํ นวณโดยใช้เทคนิ คการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและ
แบบจําลองตามทฤษฎี ในการประเมิ นมู ลค่า ซึ งข้อมู ลที นํามาใช้ในการประเมิ นมู ลค่ าส่ วนใหญ่ เป็ น
ข้อมูลทีสามารถสังเกตได้ในตลาดทีเกียวข้อง เช่น อัตราแลกเปลียนทันที อัตราแลกเปลียนล่วงหน้าของ
เงินตราต่างประเทศ และอัตราผลตอบแทนของอัตราดอกเบี:ย เป็ นต้น
ในระหว่างงวดไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชั:นของมูลค่ายุติธรรม
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี:สินทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ตารางต่ อไปนี: แสดงการวิเคราะห์ สิ นทรั พ ย์ท างการเงิ นและหนี: สินทางการเงิ นที วัดมู ลค่ าด้วย
มูลค่ายุติธรรมตามลําดับชั:นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันที 30 มิถุนายน 2562 และวันที 31 ธันวาคม 2561
สิ นทรัพย์ทางการเงิน/
หนี: สินทางการเงิน
สิ นทรัพย์(หนี: สิน)ทางการเงิน
สัญญาซื: อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า

มูลค่ายุติธรรม (บาท)
ณ วันที 30
ณ วันที 31
มิถุนายน 2562
ธันวาคม 2561
(1,812,944)

(1,677,459)

ลําดับชั:น
มูลค่ายุติธรรม
ลําดับ 2

เทคนิ คการประเมินมูลค่า
และข้อมูลทีใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม
ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด
โดยกระแสเงิ นสดในอนาคตประมาณ
จากอัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ
ล่ วงหน้า (จากอัตราแลกเปลี ยนเงิ นตรา
ต่างประเทศล่วงหน้าทีสามารถสังเกตได้
ณ วันสิ: น รอบระยะเวลารายงาน) และ
อัตราแลกเปลี ยนล่ วงหน้าตามสัญญา ซึ ง
คิ ดลดด้วยอัตราที สะท้อนถึ งความเสี ยง
ด้านสิ นเชื อของคู่สญ
ั ญาต่างๆ

21. การตั:งบริ ษทั ย่อยในประเทศเวียดนาม
ตามมติทีประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั:งที 5/2561 เมือวันที 9 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการมี
มติอนุมตั ิการจดทะเบียนจัดตั:งบริ ษทั ในประเทศเวียดนาม ด้วยทุนจดทะเบียน 800 ล้านดองเวียดนาม (หรื อ
ประมาณ 1.14 ล้านบาท) ทั:งนี: บริ ษทั ถือหุ ้นในบริ ษทั ดังกล่าวคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
ซึ งภายหลัง การลงทุ น บริ ษ ัท ดัง กล่ า วจะมี ส ถานะเป็ นบริ ษ ัท ย่อ ยของบริ ษ ัท การลงทุ น ดัง กล่ า วนี: มี
วัตถุ ประสงค์เพือเพิมศักยภาพในการแข่งขันและเพิมประสิ ทธิ ภาพในการบริ การลูกค้า โดยเริ มจากหน่ วย
ธุ รกิจ “ระบบการพิมพ์ดิจิทลั ” เป็ นหน่วยธุ รกิจแรก

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”
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ตามมติทีประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั:งที 1/2562 เมือวันที 28 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการมี
มติ อนุ มตั ิ ก ารเพิมทุ นจดทะเบี ยนของบริ ษ ทั ย่อย จาก 800 ล้านดองเวียดนาม เป็ นไม่เกิ น 2,400 ล้านดอง
เวียดนาม เพือให้เพียงพอต่อการดําเนินงานและให้เงินสนับสนุ นเพิมเติมในรู ปเงินทุนหมุนเวียน แต่เมือรวม
กับทุนจดทะเบียนแล้วไม่เกิน 4.5 ล้านบาท
ปั จจุบนั บริ ษทั อยูใ่ นระหว่างการดําเนินการจดทะเบียนบริ ษทั ย่อย ขอใบอนุ ญาตประกอบธุ รกิจ และ
เปิ ดบัญชีเงินฝากต่างประเทศ (Offshore Account) ในนามของบริ ษทั เพือการจ่ายค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียน
ค่าทีปรึ กษากฎหมาย และค่าใช้จ่ายสํานักงานต่าง ๆ เพือใช้เป็ น (Contribution Capital) ได้อย่างถูกต้อง
22. การจัดประเภทรายการใหม่
รายการบางรายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับงวดสามเดื อนและหกเดื อนสิ: นสุ ด ณ วันที 30
มิ ถุ นายน 2561 ได้มี การจัดประเภทใหม่ เพื อให้ สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการในงบกําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ: นสุ ด ณ วันที 30 มิถุนายน 25IS ดังนี:
บาท
สําหรับงวดสามเดือนสิ: นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2561
ทีเคยแสดงไว้เดิม เพิมขึ:น(ลดลง) จัดประเภทใหม่
รายได้จากการขาย
TZY,IVY,534
9,639,792
319,329,326
รายได้จากการให้บริ การ
WX,TIZ,VST
(Y,ITY,XYS)
TX,XSU,ZTU
ต้นทุนการให้บริ การ
36,747,255
(2,448,835)
34,298,420
ค่าใช้จ่ายในการขาย
29,074,731
2,448,835
31,523,566

รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริ การ
ต้นทุนการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย

บาท
สําหรับงวดหกเดือนสิ: นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2561
ทีเคยแสดงไว้เดิม เพิมขึ:น(ลดลง) จัดประเภทใหม่
590,337,165
9,895,959
600,233,124
XX,TXU,YTI
(Y,VY[,Y[Y)
IX,WX[,YXX
66,353,401
(4,927,585)
61,425,816
53,792,701
4,927,585
58,720,286

23. การอนุมตั ิงบการเงินระหว่างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี:ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริ ษทั เมือวันที 9 สิ งหาคม 2562

