
  

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ�ง โซลูชั�นส์ จํากดั (มหาชน) 
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รายงานการสอบทานและข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ)นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2562 

 
 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ   ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 
 บริษทั หาญ เอ็นจิเนียริ ง โซลูชั นส์ จาํกดั (มหาชน) 
 
 ขา้พเจา้ได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที  30 มิถุนายน 2562 และงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ4นสุดวนัที  30 มิถุนายน 2562 งบแสดงการเปลี ยนแปลงส่วนของผู ้
ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสําหรับงวดหกเดือนสิ4นสุดวนัที  30 มิถุนายน 2562 และหมายเหตุประกอบงบ
การเงินแบบยอ่ ของบริษทั หาญ เอ็นจิเนียริ ง โซลูชั นส์ จาํกดั (มหาชน) ซึ งผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบ
ในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี4 ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที  34 เรื อง การ
รายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี ยวกับข้อมูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทาง
การเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการ
สอบถามบุคลากรซึ งส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการ
สอบทานอื น การสอบทานนี4 มีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํให้ข้าพเจา้ไม่
สามารถได้ความเชื อมั นว่าจะพบเรื องที มีนัยสําคญัทั4งหมดซึ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดงันั4นขา้พเจา้จึงไม่
แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลที สอบทาน 
 
ข้อสรุป 
 ขา้พเจา้ไม่พบสิ งที เป็นเหตุให้เชื อว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัทาํขึ4นตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที  34 เรื อง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
 

(นายธนะวฒิุ  พิบูลยส์วสัดิB ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที  6699 

 
บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัที  9 สิงหาคม 2562 

 



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

ณ วนัที� 30 ณ วนัที� 31 
มิถุนายน 2562 ธนัวาคม 2561

สินทรัพยห์มุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 17,121,201 29,310,563
เงินลงทุนชั�วคราว 5 132,485,475 167,434,994
ลูกหนี,การคา้และลูกหนี, อื�น 6 321,141,021 284,531,945
ลูกหนี,ตามสัญญาเช่าการเงิน

ส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 7 10,675,608 11,793,435
มูลค่างานที�ทาํเสร็จแต่ยงัไม่เรียกเก็บ 12,840,081 11,421,369
สินคา้คงเหลือ 8 292,903,994 304,439,304
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น 675,248 478,604

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 787,842,628 809,410,214
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนทั�วไป 241,845 241,845
ลูกหนี,ระยะยาวภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 7 16,247,794 21,128,666
อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 9 230,900,481 231,818,176
ที�ดินและอุปกรณ์ 10 29,885,332 32,680,745
ค่าความนิยม 11 334,672,061 334,672,061
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 12 65,791,598 73,180,908
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13 22,494,821 23,979,343
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น 22,328,505 21,474,503

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 722,562,437 739,176,247
รวมสินทรัพย์ 1,510,405,065 1,548,586,461

: 2 :
บริษัท หาญ เอน็จิเนียริ�ง โซลูชั�นส์ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2562

สินทรัพย์
บาท

หมายเหตุ

���������������หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี,



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

ณ วนัที� 30 ณ วนัที� 31 
มิถุนายน 2562 ธนัวาคม 2561

หนี, สินหมุนเวยีน
เจา้หนี,การคา้และเจา้หนี, อื�น 14        185,284,105 210,181,058      
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 18,786,157 16,064,280        
ประมาณการหนี, สินระยะสั,น 7,286,446 384,041             
หนี, สินหมุนเวยีนอื�น 8,402,700 6,271,500          

รวมหนี, สินหมุนเวยีน 219,759,408 232,900,879      
หนี, สินไม่หมุนเวยีน

หนี, สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5,635,009 9,744,962          
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 15        21,003,702 16,670,899        
หนี, สินไม่หมุนเวยีนอื�น 22,332,595 22,064,273        

รวมหนี, สินไม่หมุนเวยีน 48,971,306 48,480,134        
รวมหนี, สิน 268,730,714 281,381,013      

: 3 :
บริษัท หาญ เอน็จิเนียริ�ง โซลูชั�นส์ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2562

หนี3สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
บาท

หมายเหตุ

���������������หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี,



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

ณ วนัที� 30 ณ วนัที� 31 
มิถุนายน 2562 ธนัวาคม 2561

ส่วนของผูถื้อหุน้
ทุนเรือนหุน้

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

ทุนที�ออกและชาํระแลว้
หุน้สามญั 584,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 292,250,000     292,250,000      

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 776,416,427     776,416,427      
กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้
ทุนสาํรองตามกฎหมาย 27,068,831 27,068,831

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 145,939,093 171,470,190
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 1,241,674,351 1,267,205,448
รวมหนี, สินและส่วนของผูถื้อหุน้ 1,510,405,065 1,548,586,461

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2562

หนี3สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
บาท

หมายเหตุ

: 4 :
บริษัท หาญ เอน็จิเนียริ�ง โซลูชั�นส์ จํากดั (มหาชน)

���������������หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี,



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

2562 2561

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 295,896,843     319,329,326     

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 48,745,455       37,721,031       

รายไดอื้�น 6,756,852         2,069,758         

รวมรายได้ 351,399,150     359,120,115     

ค่าใชจ่้าย

ตน้ทุนขาย 197,648,986     212,297,822     

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 40,963,189       34,298,420       

ค่าใชจ่้ายในการขาย 29,759,970       31,523,566       

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 38,327,116       38,884,114       

ตน้ทุนทางการเงิน (                    (                    

รวมค่าใชจ่้าย 306,699,261     317,003,922     

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 44,699,889       42,116,193       

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 8,908,413         8,333,995         

กาํไรสาํหรับงวด 35,791,476       33,782,198       

กาํไรเบด็เสร็จอื�นสาํหรับงวด (                    (                    

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 35,791,476       33,782,198       

กาํไรต่อหุน้ 18         

กาํไรต่อหุน้ขั0นพื0นฐาน (บาทต่อหุน้) 0.06                  0.06                  

จาํนวนหุน้สามญัถั�วเฉลี�ยถ่วงนํ0าหนกั (หุน้) 584,500,000     584,500,000     

( 5 (

บริษัท หาญ เอน็จิเนียริ�ง โซลูชั�นส์ จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสิ+นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2562

หมายเหตุ

บาท

���������������หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี0



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

2562 2561

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 599,866,775     600,233,124     

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 75,100,165       67,475,977       

รายไดอื้�น 15,166,112       5,771,085         

รวมรายได้ 690,133,052     673,480,186     

ค่าใชจ่้าย

ตน้ทุนขาย 406,232,390     402,948,072     

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 68,452,951       61,425,816       

ค่าใชจ่้ายในการขาย 57,041,055       58,720,286       

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 73,609,942       72,642,163       

ตน้ทุนทางการเงิน (                    341                   

รวมค่าใชจ่้าย 605,336,338     595,736,678     

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 84,796,714       77,743,508       

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 16,807,875       15,354,854       

กาํไรสาํหรับงวด 67,988,839       62,388,654       

กาํไรเบด็เสร็จอื�นสาํหรับงวด (                    (                    

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 67,988,839       62,388,654       

กาํไรต่อหุน้ 18        

กาํไรต่อหุน้ขั0นพื0นฐาน (บาทต่อหุน้) 0.12                  0.11                  

จาํนวนหุน้สามญัถั�วเฉลี�ยถ่วงนํ0าหนกั (หุน้) 584,500,000     584,500,000     

( 6 (

บริษัท หาญ เอน็จิเนียริ�ง โซลูชั�นส์ จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนสิ+นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2562

บาท

หมายเหตุ

���������������หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี0



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน รวมส่วน

ที�ออกและ มูลค่าหุน้สามญั จดัสรรเป็นสาํรอง ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของผูถื้อหุน้

ชาํระแลว้ ตามกฎหมาย

ยอดยกมา ณ วนัที� 1 มกราคม 2561 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)            

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 5                        5                     5                           62,388,654            62,388,654              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2561 292,250,000         776,416,427       20,350,894              106,218,027          1,195,235,348         

ยอดยกมา ณ วนัที� 1 มกราคม 2562 292,250,000         776,416,427       27,068,831              171,470,190          1,267,205,448         

เงินปันผล 16  5                        5                     5                           (93,519,936)           (93,519,936)            

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 5                        5                     5                           67,988,839            67,988,839              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2562 292,250,000         776,416,427       27,068,831              145,939,093          1,241,674,351         

หมายเหตุ

บริษัท หาญ เอน็จิเนียริ�ง โซลูชั�นส์ จํากดั (มหาชน)
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิ.นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2562

5 7 5 

บาท 

กาํไรสะสม

���������������หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี:



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

2562 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 67,988,839 62,388,654 
รายการปรับกระทบกาํไรสาํหรับงวดเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

จากกิจกรรมดาํเนินงาน :
หนี( สูญและค่าเผื/อหนี(สงสัยจะสูญ (โอนกลบั) 2,291,928 2,167,999 
ค่าเสื/อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 8,525,901 8,077,430 
ค่าตดัจาํหน่ายความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 7,389,310 7,389,310 
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 3,409,482 3,675,293 
(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 72,612 (436,118)
(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี/ยนที/ยงัไม่เกิดขึ(นจริง 207,918 (1,589,650)
(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุน (568,480) (1,019,271)
(กาํไร) ขาดทุนที/ยงัไม่เกิดขึ(นจากการปรับมูลค่าของ

เงินลงทุนชั/วคราว (1,482,001) 2,693,468 
รายไดด้อกเบี(ยรับ (44,954) (46,455)
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 4,961,804 886,453 
ตน้ทุนทางการเงิน >                     341 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 16,807,875 15,354,854 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี/ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี( สินดาํเนินงาน 109,560,234 99,542,308 

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ/มขึ(น) ลดลง
ลูกหนี(การคา้และลูกหนี( อื/น (38,898,894) (53,448,030)
ลูกหนี(ตามสัญญาเช่าการเงิน 5,998,699 (5,758,744)
มูลค่างานที/ทาํเสร็จแต่ยงัไม่เรียกเก็บ (1,418,713) 7,602,931 

> 8 >
บริษัท หาญ เอน็จิเนียริ�ง โซลูชั�นส์ จํากดั (มหาชน)

บาท
สําหรับงวดหกเดือนสิ)นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2562

งบกระแสเงินสด

���������������หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ/งของงบการเงินระหวา่งกาลนี(
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2562 2561
สินคา้คงเหลือ 4,956,771 (20,705,747)
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื/น (196,644) 536,519 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื/น (854,002) (1,987,098)

หนี( สินดาํเนินงานเพิ/มขึ(น (ลดลง)
เจา้หนี(การคา้และเจา้หนี( อื/น (25,486,695) 54,036,979 
ประมาณหนี( สินระยะสั(น 6,902,405 144,350 
หนี( สินหมุนเวยีนอื/น 2,131,200 (575,009)
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (629,000) >                    
หนี( สินไม่หมุนเวยีนอื/น 268,322 2,041,238 

เงินสดรับ (จ่าย) จากการดาํเนินงาน 62,333,683 81,429,697 
จ่ายดอกเบี(ย >                     (341)
จ่ายภาษีเงินได้ (18,195,951) (20,189,108)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 44,137,732 61,240,248 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพื/อซื(อเงินลงทุนชั/วคราว (112,000,000) (214,000,000)
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชั/วคราว 149,000,000 230,402,141 
เงินสดจ่ายซื(ออุปกรณ์ (648,112) (6,191,905)
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 900,000 2,265,752 
เงินสดจ่ายซื(อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (104,000) (3,872,185)
รับดอกเบี(ย 44,954 46,455 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน 37,192,842 8,650,258 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

จ่ายเงินปันผล (93,519,936) (81,829,944)
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (93,519,936) (81,829,944)

บริษัท หาญ เอน็จิเนียริ�ง โซลูชั�นส์ จํากดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
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บาท
สําหรับงวดหกเดือนสิ)นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2562
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2562 2561
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ/มขึ(น (ลดลง) > สุทธิ (12,189,362) (11,939,438)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 29,310,563 41,955,998 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิ(นงวด 17,121,201 30,016,560 

ขอ้มูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ/มเติม :
รายการที/ไม่ใช่เงินสด

หนี( สินจากการซื(อสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
ส่วนที/บนัทึกเป็นหนี( สินจากการซื(อสินทรัพยถ์าวรและ

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัตน้งวด 426,371 4,045,277 
โอนสินคา้ไปเป็นสินทรัพยถ์าวร (3,221,612) (2,347,729)
บวก  ซื(อสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 4,353,438 8,749,223 
หกั    เงินสดจ่าย (752,112) (10,064,090)
ส่วนที/บนัทึกเป็นหนี( สินจากการซื(อสินทรัพยถ์าวรและ

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ สิ(นงวด 806,085 382,681 

สําหรับงวดหกเดือนสิ)นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2562
บาท

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท หาญ เอน็จิเนียริ�ง โซลูชั�นส์ จํากดั (มหาชน)
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ�ง โซลูชั�นส์ จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

วนัที� 30 มิถุนายน 2562 
 
1. ขอ้มูลทัวไป 
 (ก)  ภูมิลาํเนาและสถานะทางกฎหมายของบริษทั 

  บริษัทได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจาํกัดกับกระทรวงพาณิชย์ เมือวนัที  9 
พฤษภาคม 2544 บริษทัแปรสภาพบริษทัเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั เมือวนัที 22 พฤษภาคม 2557 

     บริษทัมีทีอยูส่าํนกังานใหญ่ ดงันี:  
  ตั: งอยู่ เลขที  19/20�22 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย 

 (ข)  ลกัษณะการดาํเนินงานและกิจกรรมหลกั 
           บริษทัประกอบธุรกิจหลกัเกียวกบัขายส่ง ปลีกและให้บริการซ่อม เช่า เช่าซื:อและรับเหมา

ติดตั:งระบบดบัเพลิง รวมทั:งอุปกรณ์และวตัถุเคมีดบัเพลิง จาํหน่ายอุปกรณ์ห้องเยน็ จาํหน่ายอุปกรณ์
การพิมพ ์และใหบ้ริการซ่อม เช่า อุปกรณ์การพิมพ ์ 
 

2. หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงิน 
 2.1 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 
  งบการเงินระหว่างกาลนี: ไดจ้ดัทาํขึ:นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 34 (ปรับปรุง 2561) เรือง 

การรายงานทางการเงินระหว่างกาล และตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ไทย ซึ งไดก้าํหนดเพือเป็นการให้ขอ้มูลเพิมเติมจากงบการเงินประจาํปีที
นําเสนอครั: งล่าสุด โดยเน้นการให้ข้อมูลเพิมเติมที เป็นปัจจุบนัเกียวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และ
สถานการณ์ใหม่ๆ เพือไม่ให้ข้อมูลทีนําเสนอซํ: าซ้อนกับข้อมูลทีได้รายงานไปแล้ว งบการเงิน
ระหวา่งกาลนี:ควรอ่านควบคู่กบังบการเงินสาํหรับปีสิ:นสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 
  งบการเงินระหวา่งกาลนี: ไดจ้ดัทาํขึ:นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่าง
อืนในนโยบายการบญัชี 
  งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัทีบริษทัใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 
 

 2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเริมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 
 ในระหว่างงวด บริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 25I1) จาํนวนหลายฉบับและฉบับใหม่ รวมถึงแนว
ปฏิบติัทางบญัชี จาํนวนหลายฉบบั ซึ งมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมใน
หรือหลังวนัที 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการ
ปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ: นเพือให้มีเนื: อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเกียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันี: ไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของบริษทั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั
ใหม่ซึ งไดมี้การเปลียนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งันี:  
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 45 เรื�อง รายได้จากสัญญาที�ทาํกบัลูกค้า 
  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที  15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที  11 เรื อง 

สัญญาก่อสร้าง มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 18 เรื อง รายได้ และการตีความมาตรฐานทีเกียวข้อง 
กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี:กบัสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ทุกฉบบั ยกเวน้สัญญา
ทีอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานฉบบัอืน มาตรฐานฉบบันี: ไดก้าํหนด 5 ขั:นตอนสําหรับการรับรู้รายได้
ทีเกิดขึ:นจากสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจาํนวนเงินทีสะทอ้นถึงสิงตอบแทนที
กิจการคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปลียนสินคา้หรือบริการทีให้ลูกคา้ และกาํหนดให้กิจการ
ต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที เกียวข้องทั: งหมดในการพิจารณาตาม
หลกัการในแต่ละขั:นตอน  

 
2.3     มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต  
  ในระหวา่งงวด สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงแนว

ปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ ซึ งมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริ มในหรือ
หลงัวนัที 1 มกราคม 2563 หลกัการสาํคญัของมาตรฐานดงักล่าวสรุปไดด้งันี:  

 
 แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื�อง เครื�องมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสําหรับธุรกจิประกนัภัย 
        แนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัดงักล่าวปรับปรุงให้มีเนื:อหาใกล้เคียงกบั TFRS 9 โดยสามารถ

แบ่ง ไดเ้ป็น 4 ส่วน คือ 
1. การรับรู้รายการและการวดัมูลค่าเครืองมือทางการเงิน ซึ งพฒันาให้ใกลเ้คียงกบัมาตรฐานการ

บญัชี ฉบบัที 105 (ปรับปรุง 2559) เรือง การบญัชีสําหรับเงินลงทุนในตราสารหนี:และตราสารทุน และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 9 เรือง เครืองมือทางการเงิน 

2. การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน ซึ งมีเนื:อหาเหมือนกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที 9 เรือง เครืองมือทางการเงิน 

3. การบญัชีป้องกนัความเสียง ซึ งมีเนื:อหาเหมือนกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 9 
เรือง เครืองมือทางการเงิน 

4. การเปิดเผยข้อมูลเครื องมือทางการเงิน ซึ งมีเนื: อหาเหมือนกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัที 7 เรือง การเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน 
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 16 เรื�อง สัญญาเช่า 
เนืองจากการเช่าถือเป็นธุรกรรมทีสําคญัของหลายๆ กิจการในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ดงันั:น 

จึงมีความสําคญัทีผูใ้ช้งบการเงินควรได้รับขอ้มูลทีให้ภาพเกียวกับกิจกรรมการเช่าของกิจการที
สมบูรณ์และสามารถเปรียบเทียบกนัได ้ซึ งวิธีการบญัชีเดิมสําหรับสัญญาเช่าตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที 17 เรืองสัญญาเช่า ไดก้าํหนดให้ผูเ้ช่าและผูใ้ห้เช่าจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน
หรือสัญญาเช่าดาํเนินงานและบนัทึกบญัชีสําหรับสัญญาเช่าทั:งสองประเภทนี: อย่างแตกต่างกนั ซึ ง
วิธีการบญัชีดังกล่าวไม่สามารถสนองความตอ้งการของผูใ้ช้งบการเงินได้เนืองจากวิธีการบญัชี 
ดงักล่าวไม่ได้เป็นตวัแทนอนัเทียงธรรมสําหรับรายการการเช่าในทุกกรณี โดยเฉพาะการทีไม่ได ้
กาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหนี: สินทีเกิดขึ:นจากสัญญาเช่าดาํเนินงาน ซึ งส่งผลให้สัญญาเช่า
จาํนวนมากไม่ถูกรับรู้เป็นสินทรัพยแ์ละหนี: สินในงบแสดงฐานะการเงิน ทั:งทีสิทธิการใชสิ้นทรัพย์
และภาระผกูพนัทีเกิดขึ:นจากสัญญาเช่าเขา้นิยามของสินทรัพยแ์ละหนี: สิน รวมทั:งส่งผลใหอ้ตัราส่วน 
ทางการเงินทีสําคญัถูกบิดเบือน ซึ งวธีิการบญัชีใหม่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 
เรื องสัญญาเช่า ซึ งกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สิทธิการใช้สินทรัพยเ์ป็นสินทรัพยใ์นงบการเงินและรับรู้
หนี: สินจากภาระผูกพนัทีเกิดขึ:นจากสัญญาเช่าเขา้มาในงบการเงิน ซึ งวิธีการบญัชีนี: จะส่งผลให้การ 
นาํเสนอสินทรัพยแ์ละหนี: สินของผูเ้ช่าเป็นตวัแทนอนัเทียงธรรมมากขึ:นรวมทั:งยงัเพิมการเปิดเผย 
ขอ้มูลซึ งจะสะทอ้นสภาพความเสียงทางการเงินและเงินทุนของผูเ้ช่าไดดี้ขึ:น 

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัอยู่ระหวา่งการประเมินผลกระทบทีอาจมีต่องบการเงินในปีที
เริมนาํมาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

 
3.  นโยบายการบญัชีทีสาํคญั 
  บริษทัได้ใช้นโยบายการบญัชีทีสําคญัในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลเช่นเดียวกบัทีใช้สําหรับ 

งบการเงินประจาํปีสิ:นสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561  
 

4. รายการบญัชีกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 
  บริษัทมีรายการบญัชีส่วนหนึ งกับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน ซึ งบุคคลหรือกิจการเหล่านี:

เกียวขอ้งกนัโดยการถือหุ้นและ/หรือมีผูบ้ริหารร่วมกนั หรือเป็นสมาชิกในครอบครัวทีใกล้ชิด รายการ
บญัชีกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัทีมีสาระสําคญัทีรวมไวใ้นงบการเงินใชร้าคาตามปกติธุรกิจ โดย
ถือตามราคาตลาดทัวไป หรือเป็นไปตามสัญญาทีตกลงกนัไวส้าํหรับรายการทีไม่มีราคาตลาดรองรับ 
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  ลกัษณะของความสัมพนัธ์กบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั ดงันี:  

ชือบริษทั/บุคคล 
 ประเทศ/

สญัชาติ 
 

ความสมัพนัธ์ 
 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์
บริษทั หาญเอน็ยเินียริ ง จาํกดั  ไทย  บริษทัทีเกียวขอ้งกนั  กรรมการและ/หรือผูถื้อหุ้นร่วมกนั 
บริษทั พระบริบาล จาํกดั  ไทย  บริษทัทีเกียวขอ้งกนั  กรรมการและ/หรือผูถื้อหุ้นร่วมกนั 
นายเจน ชาญณรงค ์  ไทย  บุคคลทีเกียวขอ้งกนั  ผูถื้อหุ้นและบุคคลในครอบครัวเดียวกบักรรมการ 
นางสิริมา เอียมสกุลรัตน ์  ไทย  บุคคลทีเกียวขอ้งกนั  ผูถื้อหุ้นและบุคคลในครอบครัวเดียวกบักรรมการ 
ผูบ้ริหารสาํคญั  ไทย  บุคคลทีเกียวขอ้งกนั  บุคคลทีมีอาํนาจและรับผิดชอบในการบริหารงาน 

 
หลกัเกณฑใ์นการเรียกเก็บรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายระหวา่งกนั 

  นโยบายการกาํหนดราคา 
ซื:อสินคา้ ตามราคาตลาด 
ซื:อขายอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ตามราคาทีตกลงร่วมกนั 
รายไดอื้น ตามราคาทีตกลงร่วมกนั 
ค่าเช่าและค่าบริการ ตามราคาทีตกลงร่วมกนั 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร ตามทีไดรั้บอนุมติัโดยกรรมการและ/หรือผูถื้อหุน้ 

 
สัญญาทีสาํคญักบักิจการทีเกียวขอ้งกนั 
บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าอาคารสาํนกังาน ดงัต่อไปนี:  

 ณ วนัที 30 มิถุนายน 2562 

  ผูใ้ห้เช่า  ระยะเวลา  ค่าเช่าต่อเดือน (บาท) 

สญัญาเช่าพื:นทีสาํนกังาน  คุณเจน ชาญณรงค ์  3 ปี  53,100 

  บริษทั หาญเอน็ยเินียริง จาํกดั  3 ปี  498,996 

สญัญาเช่าพื:นทีคลงัสินคา้  บริษทั พระบริบาล จาํกดั  3 ปี  280,900 

  
  ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 30 มิถุนายน 2562 และ วนัที 31 ธันวาคม 2561 

ประกอบดว้ย 
 บาท 

 
ณ วนัที 30  

มิถุนายน 2562  
ณ วนัที 31  

ธนัวาคม 2561 
ลูกหนี:การคา้และลูกหนี: อืน    
 บริษทั หาญเอน็ยเินียริง จาํกดั 1,852,022  S,TTI,SUV 
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  รายการกับบุคคลหรือกิจการที เกียวข้องกันสําหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ: นสุดวนัที  30 
มิถุนายน 2562  และ 2561 สรุปไดด้งันี:  

 บาท 
 สาํหรับงวดสามเดือน 

สิ:นสุดวนัที 30 มิถุนายน 
 สาํหรับงวดหกเดือน 

สิ:นสุดวนัที 30 มิถุนายน 
 2562 2561  2562 2561 
ซื:ออุปกรณ์        
 บริษทั หาญเอน็ยเินียริง จาํกดั �  �  � SVW,IXT 
ค่าเช่าและบริการสาํนกังาน        
 บริษทั หาญเอน็ยเินียริง จาํกดั 1,496,988  1,496,988  2,993,976 2,993,976 
 นายเจน  ชาญณรงค ์ 159,300  159,300  318,600 318,600 
 1,656,288  1,656,288  3,312,576  3,312,576 
ค่าเช่าคลงัสินคา้        
 นางสิริมา  เอียมสกลุรัตน ์ �  842,700  � 1,685,400 
 บริษทั พระบริบาล จาํกดั 842,700  �  1,685,400 � 
 842,700  842,700  1,685,400 1,685,400 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารสาํคญั        
 กรรมการ YSZ,ZZZ  880,000  1,985,000 1,935,000 
 ผูบ้ริหารสาํคญั        
  ผลประโยชน์ระยะสั:น 2,689,125  3,069,189  5,770,230  6,046,017 
  ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 87,282  106,740  195,772  212,315 
 3,696,407  4,055,929  7,951,002  8,193,332 
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5.  เงินลงทุนชัวคราว 
เงินลงทุนชัวคราว ประกอบดว้ย 

 บาท 

 ณ วนัที 30 มิถุนายน 2562   
 ราคาทุน 

 
กาํไร (ขาดทุน) 

ทียงัไม่เกิดขึ:นจาก
การปรับมูลค่าของ

เงินลงทุน 

มูลค่ายติุธรรม 
 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พือคา้    
 � เงินลงทุนในหน่วยลงทุน  130,894,927 U,[YZ,[WV 132,485,475 
 � เงินลงทุนในหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 2,989  �  2,989 
หกั  ค่าเผือการลดมูลค่าของเงินลงทุน (2,989)  �  (2,989) 

รวม 130,894,927 U,[YZ,[WV 132,485,475 

 
 บาท 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561   
 ราคาทุน 

 
กาํไร (ขาดทุน) 

ทียงัไม่เกิดขึ:นจาก
การปรับมูลค่าของ

เงินลงทุน 

มูลค่ายติุธรรม 
 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พือคา้    
 � เงินลงทุนในหน่วยลงทุน  167,326,447 108,547 167,434,994 
 � เงินลงทุนในหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 2,989  �  2,989 
หกั  ค่าเผือการลดมูลค่าของเงินลงทุน (2,989)  �  (2,989) 

รวม 167,326,447 108,547 167,434,994 
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6. ลูกหนี:การคา้และลูกหนี: อืน 
  ลูกหนี:การคา้และลูกหนี: อืน ประกอบดว้ย 

 บาท 
 ณ วนัที 30 

มิถุนายน 2562 
 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2561 
ลูกหนี:การคา้    
 ลูกหนี:การคา้ � บริษทัอืน 304,720,126  263,108,696 
 หกั ค่าเผือหนี:สงสัยจะสูญ (7,766,941)  (5,475,013) 
  สุทธิ 296,953,185  257,633,683 
ลูกหนี: อืน    
 ลูกหนี: อืน � กิจการทีเกียวขอ้งกนั 1,852,022  2,336,218 
 ลูกหนี: อืน � บริษทัอืน 583,713  1,157,930 
 เงินประกนัผลงานคา้งรับ 9,826,430  9,457,971 
 เงินมดัจาํค่าสินคา้ 6,459,104  9,595,215 
 ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 4,940,941  3,677,167 
 รายไดค้า้งรับ 525,626  673,761 
  รวมลูกหนี: อืน 24,187,836  26,898,262 
  รวมลูกหนี:การคา้และลูกหนี: อืน TSU,UWU,ZSU  284,531,945 

 
  ลูกหนี:การคา้ แยกตามอายหุนี: ทีคา้งชาํระไดด้งันี:  

 บาท 
 ณ วนัที 30 

มิถุนายน 2562 
 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2561 
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 167,935,573  171,737,088 
เกินกาํหนดชาํระ    
 นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 3 เดือน 123,084,440  81,579,532 
 มากกวา่ 3 ถึง 6 เดือน 4,888,806  5,357,886 
 มากกวา่ 6 ถึง 12 เดือน 5,214,757  804,084 
 มากกวา่ 12 เดือนขึ:นไป 3,596,550  3,630,106 
  รวม 304,720,126  263,108,696 
หกั ค่าเผือหนี:สงสัยจะสูญ (7,766,941)  (5,475,013) 
  ลูกหนี:การคา้ � สุทธิ 296,953,185  257,633,683 

 
 



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 

� 18 � 
 

 

7. ลูกหนี:ตามสัญญาเช่าการเงิน 
ลูกหนี:ตามสัญญาเช่าการเงิน ประกอบดว้ย 

 บาท 
 ณ วนัที 30 

มิถุนายน 2562 
 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2561 
ลูกหนี:ตามสัญญาเช่าการเงิน � อุปกรณ์การพิมพ ์ 26,923,402  32,922,101 
หกั ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (10,675,608)  (11,793,435)
ลูกหนี:ระยะยาวตามสัญญาเช่าการเงิน 16,247,794  21,128,666 

 
จาํนวนเงินขั:นตําทีลูกหนี: จะตอ้งชาํระและมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั:นตําทีลูกหนี: จะตอ้งชาํระ

สาํหรับสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัที 30 มิถุนายน 2562 และวนัที 31 ธนัวาคม 2561 มีดงันี:  
 บาท 
 ณ วนัที 30 มิถุนายน 2562  ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 

 

จาํนวนเงิน 
ขั:นตําทีลูกหนี:
จะตอ้งชาํระ  

มูลค่าปัจจุบนัของ
จาํนวนเงินขั:นตําที
ลูกหนี:จะตอ้งชาํระ  

จาํนวนเงิน 
ขั:นตําทีลูกหนี:
จะตอ้งชาํระ  

มูลค่าปัจจุบนัของ
จาํนวนเงินขั:นตําที
ลูกหนี:จะตอ้งชาํระ 

ระยะเวลาการรับชาํระ        
 ภายใน 1 ปี 14,703,940  UZ,IX[,IZV  16,521,656  11,793,435 
 เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 24,414,618  16,247,794  30,963,874  21,128,666 
 39,118,558  26,923,402  47,485,530  32,922,101 
หกั  รายไดด้อกเบี:ยทางการเงินรอการรับรู้ (12,195,156)  �  (14,563,429)  � 
 26,923,402  26,923,402  32,922,101  32,922,101 

 
8. สินคา้คงเหลือ 
  สินคา้คงเหลือ ประกอบดว้ย 

 บาท 
 ณ วนัที 30 

มิถุนายน 2562 
 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2561 
สินคา้สาํเร็จรูป 258,098,552  261,955,093 
สินคา้ระหวา่งทาง 54,352,224  58,621,511 
  รวม 312,450,776  320,576,604 
หกั ค่าเผือผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (19,546,782)  (16,137,300) 
สินคา้คงเหลือ � สุทธิ 292,903,994  304,439,304 

 
  มูลค่าสินคา้คงเหลือทีปรับลดลงและรับรู้เป็นตน้ทุนขายสําหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ:นสุด

วนัที 30 มิถุนายน 2562 มีจาํนวน 1.71 ลา้นบาท และ 3.41 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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9. อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 
  รายการเปลียนแปลงของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนสําหรับงวดหกเดือนสิ:นสุดวนัที 30 มิถุนายน 

2562 สรุปไดด้งันี:  
 บาท 
ราคาทุน  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 STU,Y[Z,ZZZ 
ซื:อสินทรัพยเ์พิมระหวา่งงวด � 
ขายและตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด � 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2562 231,950,000 
ค่าเสือมราคาสะสม  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 (131,824) 
ค่าเสือมราคาสาํหรับงวด (YUX,IY[) 
ค่าเสือมราคาสะสมส่วนทีขายและตดัจาํหน่าย � 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2562 (1,049,519) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 231,818,176 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2562 STZ,YZZ,WVU 

 
  สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ: นสุดว ันที  30 มิถุนายน 2562 บริษัทมีรายได้ค่าเช่าจาก

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนเป็นจาํนวนเงิน 2.84 ล้านบาทและ 5.62 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายในการ
ดาํเนินงานจาํนวนเงิน 0.54 ลา้นบาทและ 1.08 ลา้นบาท ตามลาํดบัทีไดรั้บรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 

� 20 � 
 

 

10. ทีดิน และอุปกรณ์ 
  รายการเปลียนแปลงของทีดินและอุปกรณ์สําหรับงวดหกเดือนสิ:นสุดวนัที 30 มิถุนายน 2562 สรุป

ไดด้งันี:  
 บาท 
ราคาทุน  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 92,959,148 
ซื:อสินทรัพยเ์พิมระหวา่งงวด T,IXT,XTV 
ขายและตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด (1,681,146) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2562 94,951,740 
ค่าเสือมราคาสะสม  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 (60,278,403) 
ค่าเสือมราคาสาํหรับงวด ([,WWT,YVW) 
ค่าเสือมราคาสะสมส่วนทีขายและตดัจาํหน่าย 655,979 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2562 (65,066,408) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 32,680,745 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2562 SY,VV[,TTS 

 
   ณ วนัที 30 มิถุนายน 2562 และ วนัที 31 ธันวาคม 2561 บริษทัมีอุปกรณ์ทีคิดค่าเสือมราคาเต็มมูลค่า

แลว้ แต่ยงัคงใชง้านอยูมี่ราคาทุนรวมเป็นจาํนวน 33.44 ลา้นบาท และ 27.69 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 
11. ค่าความนิยม 
   เมือวนัที 29 พฤศจิกายน 2559 บริษทัไดมี้การซื:อและรับโอนกิจการทั:งหมดของบริษทัยอ่ย 2 บริษทั 

โดยการออกหุน้เพิมทุนจาํนวน 675.36 ลา้นบาท เพือแลกกบัสินทรัพยสุ์ทธิทีระบุไดข้องทั:ง 2 บริษทัจาํนวน 
340.69 ลา้นบาท ซึ งเป็นผลทาํใหเ้กิดค่าความนิยม จาํนวน 334.67 ลา้นบาท  
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12. ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 
    รายการเปลียนแปลงของความสัมพนัธ์กบัลูกคา้สําหรับงวดหกเดือนสิ:นสุดวนัที 30 มิถุนายน 2562 

สรุปไดด้งันี:   
 บาท 
ราคาทุน  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 104,307,663 
ไดม้าจากการรวมธุรกิจระหวา่งงวด � 
ขายและตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด � 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2562 104,307,663 
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 (31,126,755) 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (7,389,310) 
ค่าตดัจาํหน่ายสะสมส่วนทีขายและตดัจาํหน่าย � 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2562 (TV,[UI,ZI[) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 25IU 73,180,908 
รวมยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2562 I[,XYU,[YV 

 
13. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  

  รายการเปลียนแปลงของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสําหรับงวดหกเดือนสิ:นสุดวนัที 30 มิถุนายน 2562 
สรุปไดด้งันี:  

 บาท 
ราคาทุน  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 37,675,664 
ซื:อสินทรัพยเ์พิมระหวา่งงวด 679,700 
ขายและตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด � 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2562 38,355,364 
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 (13,696,321) 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (2,164,222) 
ค่าตดัจาํหน่ายสะสมส่วนทีขายและตดัจาํหน่าย � 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2562 (15,860,543) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 25IU 23,979,343 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2562 22,494,821 
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   ณ วนัที 30 มิถุนายน 2562 และ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีคิดค่าตดัจาํหน่าย
เตม็มูลค่าแลว้ แต่ยงัคงใชง้านอยูมี่ราคาทุนรวมเป็นจาํนวน 1.25 ลา้นบาท และ 1.05 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 
14.  เจา้หนี:การคา้และเจา้หนี: อืน 

 เจา้หนี:การคา้และเจา้หนี: อืน ประกอบดว้ย 
 บาท 
 ณ วนัที 30   ณ วนัที 31  
 มิถุนายน 2562  ธนัวาคม 2561 

เจา้หนี:การคา้    
 เจา้หนี:การคา้ � บริษทัอืน 114,951,360  128,374,706 
เจา้หนี: อืน    
 เจา้หนี: อืน 7,058,254  6,363,099 
 ค่านายหนา้คา้งจ่าย 15,275,366  15,545,412 
 ค่าโบนสัคา้งจ่าย 9,821,574  17,851,309 
 เงินรับล่วงหนา้ค่าสินคา้และบริการ 25,235,997  29,354,624 
 ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 7,826,756  7,239,383 
 อืนๆ 5,114,798  5,452,525 
 รวม 70,332,745  81,806,352 
รวมเจา้หนี:การคา้และเจา้หนี: อืน 185,284,105  210,181,058 

 
15. ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

 การเปลียนแปลงของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานสาํหรับงวดหกเดือนสิ:นสุดวนัที 30 มิถุนายน 
2562 และสาํหรับปีสิ:นสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 มีดงันี:  

 บาท 
 ณ วนัที 30 

มิถุนายน 2562 
(สาํหรับหกเดือน) 

 ณ วนัที 31 
ธนัวาคม 2561 

(สาํหรับปี) 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ยกมา 16,670,899  14,897,993 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั และดอกเบี:ย 1,061,539  1,772,906 
ตน้ทุนบริการและดอกเบี:ยในอดีต    

� การแกไ้ขโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน T,YZZ,SIW         � 
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ (629,000)         � 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ยกไป 21,003,702  16,670,899 
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  ค่าใช้จ่ายที รับรู้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ:นสุดวนัที  30 
มิถุนายน 2562 และ 2561 ดงันี:  
 

 บาท 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ:นสุด
วนัที 30 มิถุนายน 

 สาํหรับงวดหกเดือนสิ:นสุด
วนัที 30 มิถุนายน 

 2562  2561  2562  2561 

ตน้ทุนบริการในอดีต 3,900,264  �  3,900,264  � 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั        
 ตน้ทุนการขายและใหบ้ริการ 57,057  51,854  UUW,UUW  103,710 
 ค่าใชจ่้ายในการขาย 136,062  119,717  SXS,USW  239,434 
 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 200,713  168,284  WZU,WS[  336,569 

     รวม 393,832  339,855  XVX,IIT  679,713 
ดอกเบี:ยภาระผกูพนั 136,938  103,370  273,876  206,740 

     รวม 530,770  443,225  1,061,539  886,453 

รวม 4,431,034  443,225  4,961,803  886,453 

 
  พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานได้ลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมือวนัที 5 เมษายน 2562 โดยกาํหนด

อตัราค่าชดเชยเพิมเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง สําหรับลูกจา้งซึ งทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ:นไปให้มีสิทธิ
ไดรั้บค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั จากปัจจุบนัอตัราค่าชดเชยสูงสุดคือ 300 วนั โดย
พระราชบญัญติันี: ให้ใชบ้งัคบัเมือพน้กาํหนดสามสิบวนันบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป การ
เปลียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน บริษทัรับรู้ภาระผูกพนั
ผลประโยชน์พนักงานเพิมขึ:นประมาณ 3.90 ลา้นบาท และทาํให้กาํไรลดลงประมาณ 3.90 ล้านบาท ใน
กาํไรหรือขาดทุนสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ:นสุดวนัที 30 มิถุนายน 2562 

 
16. การจดัสรรกาํไรสะสม 

  ตามการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นครั: งที 1/2562 เมือวนัที 26 เมษายน 2562 ผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัการ
จดัสรรสํารองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีเป็นจาํนวนเงิน 6.72 ลา้นบาท และอนุมติัการ
จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.16 บาท สําหรับหุ้นทีออกจาํหน่ายและไดรั้บชาํระแลว้จาํนวน 584,500,000 
หุน้ คิดเป็นจาํนวนเงิน 93.52 ลา้นบาท โดยจ่ายเงินปันผลในวนัที 17 พฤษภาคม 2562 
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17.  ส่วนงานดาํเนินงาน 
  บริษทัไดน้าํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจ รูปแบบหลกัในการรายงานส่วนงาน

ธุรกิจ พิจารณาจากระบบการบริหารการจดัการและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของบริษทัเป็น
เกณฑ ์

  บริษทัเสนอส่วนงานธุรกิจทีสาํคญั ดงันี:   
  ส่วนงาน 1 ผลิตภณัฑร์ะบบดบัเพลิงและงานโครงการ 
  ส่วนงาน 2 ผลิตภณัฑร์ะบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ 
  ส่วนงาน 3 ผลิตภณัฑร์ะบบทาํความเยน็ 
  ส่วนงาน 4 ผลิตภณัฑร์ะบบพิมพดิ์จิตอล 
 
  ส่วนงานดาํเนินงานจาํแนกตามประเภทธุรกิจในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือน

สิ:นสุดวนัที 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 มีดงันี:  
 พนับาท 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ:นสุดวนัที 30 มิถุนายน 

 2562  25IU 

 ส่วนงาน 1  ส่วนงาน 2  ส่วนงาน 3  ส่วนงาน 4  รวม  ส่วนงาน 1  ส่วนงาน 2  ส่วนงาน 3  ส่วนงาน 4  รวม 

รายไดจ้ากการขาย 136,301  19,719  54,956  84,921  295,897  UUW,V[W  20,751  VV,VIT  94,861  319,329 

รายไดจ้ากการให้บริการ 39,953 �  �  8,792  48,745  28,734 �  �  8,988  37,722 

ตน้ทุนขาย (YY,[[Z) (14,406)  (36,766)  (46,927)  (197,649)  (80,355) (15,507)  (61,017)  (55,419)  (212,298) 

ตน้ทุนการให้บริการ (32,759) �  �  (8,204)  (40,963)  (27,052) �  �  (7,247)  (34,299) 

กาํไรขั:นตน้ 43,945 5,313  18,190  38,582  106,030  36,181 5,244  27,846  41,183  110,454 

รายไดอื้น        6,757         2,070 

ค่าใชจ่้ายในการขาย        (29,760)         (31,523) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร        (38,327)         (38,884) 

ตน้ทุนทางการเงิน        �         �  

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้        44,700         42,117 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้        (8,909)         (8,334) 

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด        35,791         33,783 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน        �         � 

กาํไรเบด็เสร็จสาํหรับงวด        35,791         33,783 
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  ส่วนงานดาํเนินงานจาํแนกตามประเภทธุรกิจในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับงวดหกเดือนสิ:นสุด
วนัที 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 มีดงันี:  

 พนับาท 

 สาํหรับงวดหกเดือนสิ:นสุดวนัที 30 มิถุนายน 

 2562  25IU 

 ส่วนงาน 1  ส่วนงาน 2  ส่วนงาน 3  ส่วนงาน 4  รวม  ส่วนงาน 1  ส่วนงาน 2  ส่วนงาน 3  ส่วนงาน 4  รวม 

รายไดจ้ากการขาย 252,315  43,713  127,920  175,919  599,867  225,360  42,642  165,345  166,886  600,233 

รายไดจ้ากการให้บริการ 59,136 �  �  15,964  75,100  52,148 �  �  15,328  67,476 

ตน้ทุนขาย (184,170) (32,193)  (86,222)  (103,647)  (406,232)  (159,900) (31,984)  (112,625)  (98,439)  (402,948) 

ตน้ทุนการให้บริการ (52,566) �  �  (15,887)  (68,453)  (46,981) �  �  (14,445)  (61,426) 

กาํไรขั:นตน้ 74,715 11,520  41,698  72,349  200,282  70,627 10,658  52,720  69,330  203,335 

รายไดอื้น        15,166         5,771 

ค่าใชจ่้ายในการขาย        (57,041)         (58,720) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร        (73,610)         (72,642) 

ตน้ทุนทางการเงิน        �         �  

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้        84,797         77,744 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้        (16,808)         (15,355) 

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด        67,989         62,389 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน        �         � 

กาํไรเบด็เสร็จสาํหรับงวด        67,989         62,389 

ส่วนงานดาํเนินงานจาํแนกตามประเภทธุรกิจในงบแสดงฐานะการเงินยอดคงเหลือ ณ วนัที  30 
มิถุนายน 2562 และวนัที 31 ธนัวาคม 2561 มีดงันี:  

 พนับาท 

 ณ วนัที 30 มิถุนายน 2562  ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 

 ส่วนงาน 1  ส่วนงาน 2  ส่วนงาน 3  ส่วนงาน 4  รวม  ส่วนงาน 1  ส่วนงาน 2  ส่วนงาน 3  ส่วนงาน 4  รวม 

สินทรัพยร์วมของส่วนงาน         

     ลูกหนี:การคา้ 169,860  29,692  47,002  58,166  TZW,XSZ 117,937 21,920  64,915  58,337  263,109 

     สินคา้คงเหลือ 139,449  15,232  62,362  75,861  292,904 150,573 11,879  72,802  69,185  304,439 

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

     ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ � �  47,519  18,273  65,792 � �  52,858  20,322  73,180 

   สินทรัพยที์ใช้ร่วมกนั                 

         � อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน � �  �  �  230,900 � �  �  �  231,818 

         � ทีดิน และอุปกรณ์ � �  �  �  29,885 � �  �  �  32,681 

         � สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน � �  �  �  22,495 � �  �  �  23,979 

         � อืนๆ � �  �  �  229,037 � �  �  �  284,708 

สินทรัพยร์วมของส่วนงาน 309,309  44,924  356,949  286,906  1,510,405 268,510 33,799  390,641  282,450  1,548,586 

                  

หนี: สินรวมของส่วนงาน � � � �  268,731 � � � �  281,381 
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18. กาํไรต่อหุน้ขั:นพื:นฐาน 
  กาํไรต่อหุ้นขั:นพื:นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสําหรับงวดด้วยจาํนวนหุ้นสามญัถัวเฉลียถ่วง

นํ:าหนกัทีออกและชาํระแลว้ในระหวา่งงวด 
 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ:นสุด 

วนัที 30 มิถุนายน 

 สาํหรับงวดหกเดือนสิ:นสุด 

วนัที 30 มิถุนายน 

 2562  2561  2562  2561 

กาํไรสาํหรับงวด (บาท) T[,XYU,WXI  33,782,198  67,988,839  62,388,654 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนํ:าหนกั (หุ้น) 584,500,000  584,500,000  584,500,000  584,500,000 

กาํไรต่อหุ้นขั:นพื:นฐาน  (บาทต่อหุ้น) 0.06  0.06  0.12  0.11 

 
19. ภาระผกูพนัและหนี: สินทีอาจเกิดขึ:น 

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2562 และวนัที 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีภาระผกูพนัและหนี: สินทีอาจเกิดขึ:น 
ดงันี:   
UY.U ณ วนัที 30 มิถุนายน 2562 และวนัที 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีหนงัสือคํ:าประกนัทีออกโดยธนาคารเพือ

ใช้ในการคํ:าประกนัสินคา้และผลงานตามสัญญาว่าจา้งงานติดตั:งระบบจาํนวนเงิน 30.41 ลา้นบาท และ 
21.86 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

19.2  วงเงินสินเชือจากสถาบนัการเงิน ณ วนัที 30 มิถุนายน 2562 และวนัที 31 ธนัวาคม 2561 ดงันี:  
  วงเงิน (ลา้นบาท)  อา้งอิงอตัราดอกเบี:ย (ร้อยละต่อปี) 
 

ประเภทสินเชือ 
 ณ วนัที 30 

มิถุนายน 2562 
 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2561 
 ณ วนัที 30 

มิถุนายน 2562 
 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2561 
เงินเบิกเกินบญัชี  11.00 11.00 

 
MOR 

 
MOR 

เลตเตอร์ ออฟ เครดิต/ทรัสตรี์ซีท  160.00 160.00  MLR�1,MMR  MLR�1,MMR 
หนงัสือคํ:าประกนั  54.00 54.00 

 
1.65 � 2% 

 
1.65 � 2% 

สญัญาซื:อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  562.39 562.39     
ตัaวสญัญาใชเ้งิน  5.00 5.00 

 
MLR 

 
MLR 

รวม  792.39 792.39 
    สญัญาซื:อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้         

(ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา)  7.00 3.00    

19.3 ค่าเช่าและค่าบริการขั:นตําทีตอ้งจ่ายมีดงันี:  
  ลา้นบาท 

ระยะเวลาการชาํระ 
 ณ วนัที 30 

มิถุนายน 2562 
 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2561 
ครบกาํหนดไม่เกิน 1 ปี  V.WX 11.92 
ครบกาํหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  I.XY 1.57 

ค่าเช่าและค่าบริการสําหรับงวดหกเดือนสิ:นสุดวนัที 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 มีจาํนวนเงิน 
7.03 ลา้นบาท และ 7.01 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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20. การวดัมูลค่ายติุธรรมของเครืองมือทางการเงิน 
 บริษทัใชว้ธีิราคาตลาดในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี: สินซึ งมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินทีเกียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีทีไม่มีตลาดทีมีสภาพคล่อง 
หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื:อขายในตลาดทีมีสภาพคล่องได ้บริษทัจะใช้วิธีราคาทุนหรือวิธีรายไดใ้น
การวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี: สินดงักล่าวแทน 
 
ลาํดบัชั:นของมูลค่ายติุธรรม 

  ในการนาํเทคนิคการวดัมูลค่ายุติธรรมขา้งตน้มาใช้ บริษทัจะตอ้งพยายามใช้ขอ้มูลทีสามารถสังเกต
ได้ทีเกียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหนี: สินทีจะวดัมูลค่ายุติธรรมนั:นให้มากทีสุด มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัที 13 เรือง มูลค่ายุติธรรม กาํหนดลาํดบัชั:นของมูลค่ายติุธรรมออกเป็นสามระดบัตามประเภท
ของขอ้มูลทีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงันี:  
  ระดบั 1 ใช้ขอ้มูลราคาเสนอซื:อขายของสินทรัพยห์รือหนี: สินอย่างเดียวกนัในตลาดทีมีสภาพ

  คล่อง 
  ระดบั 2 ใช้ขอ้มูลอืนทีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหนี: สิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรง

  หรือทางออ้ม 
  ระดบั 3 ใช้ขอ้มูลทีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเกียวกบักระแสเงินสดในอนาคตทีบริษทั

  ประมาณขึ:น  
ณ วนัที 30 มิถุนายน 2562 และวนัที 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีสินทรัพยแ์ละหนี: สินทางการเงินทีวดั

ดว้ยมูลค่ายติุธรรมซึงแยกตามลาํดบัชั:นของมูลค่ายติุธรรมได ้ดงันี:  
 บาท 

 ณ วนัที 30 มิถุนายน 2562  

ระดบั 1   ระดบั 2   ระดบั 3   รวม 

สินทรัพย ์(หนี: สิน) ทางการเงินทีวดัดว้ยมูลค่ายติุธรรม        

เงินลงทุนในหน่วยลงทุน �  132,485,475  �  132,485,475 

สญัญาซื:อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ �  (1,812,944)  �  (1,812,944) 

 บาท 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561  

ระดบั 1   ระดบั 2   ระดบั 3   รวม 

สินทรัพย ์(หนี: สิน) ทางการเงินทีวดัดว้ยมูลค่ายติุธรรม        

เงินลงทุนในหน่วยลงทุน �  167,434,994  �  167,434,994 

สญัญาซื:อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ �  (1,677,459)  �  (1,677,459) 
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เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลทีใชส้าํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 2 
มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนทีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

คาํนวณโดยใชมู้ลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยทีประกาศโดยผูจ้ดัการกองทุน  
มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์คาํนวณโดยใชเ้ทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและ

แบบจาํลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึ งข้อมูลทีนํามาใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็น
ขอ้มูลทีสามารถสังเกตไดใ้นตลาดทีเกียวขอ้ง เช่น อตัราแลกเปลียนทนัที อตัราแลกเปลียนล่วงหนา้ของ
เงินตราต่างประเทศ และอตัราผลตอบแทนของอตัราดอกเบี:ย เป็นตน้  

ในระหวา่งงวดไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั:นของมูลค่ายติุธรรม 
 

สินทรัพยท์างการเงินและหนี: สินทางการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
ตารางต่อไปนี: แสดงการวิเคราะห์สินทรัพยท์างการเงินและหนี: สินทางการเงินทีวดัมูลค่าด้วย

มูลค่ายติุธรรมตามลาํดบัชั:นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัที 30 มิถุนายน 2562 และวนัที 31 ธนัวาคม 2561 
 

  มูลค่ายติุธรรม (บาท)     
สินทรัพยท์างการเงิน/ 

หนี: สินทางการเงิน 
 ณ วนัที 30 

มิถุนายน 2562 
 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2561 
 ลาํดบัชั:น

มูลค่ายติุธรรม 
 เทคนิคการประเมินมูลค่า  

และขอ้มูลทีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม 
สินทรัพย(์หนี: สิน)ทางการเงิน        

 สญัญาซื:อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้ 

 (1,812,944)  (1,677,459)  ลาํดบั 2  ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด  
โดยกระแสเงินสดในอนาคตประมาณ
จากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า (จากอตัราแลกเปลียนเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้าทีสามารถสังเกตได ้
ณ วันสิ: นรอบระยะเวลารายงาน) และ
อตัราแลกเปลียนล่วงหน้าตามสัญญา ซึ ง
คิดลดด้วยอตัราทีสะท้อนถึงความเสี ยง
ดา้นสินเชือของคู่สญัญาต่าง  ๆ

 
21.  การตั:งบริษทัยอ่ยในประเทศเวยีดนาม 

ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั: งที 5/2561 เมือวนัที 9 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการมี
มติอนุมติัการจดทะเบียนจดัตั:งบริษทัในประเทศเวยีดนาม ดว้ยทุนจดทะเบียน 800 ลา้นดองเวยีดนาม (หรือ
ประมาณ 1.14 ลา้นบาท) ทั:งนี:บริษทัถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน 
ซึ งภายหลังการลงทุน บริษัทดังกล่าวจะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท การลงทุนดังกล่าวนี:  มี
วตัถุประสงคเ์พือเพิมศกัยภาพในการแข่งขนัและเพิมประสิทธิภาพในการบริการลูกคา้ โดยเริมจากหน่วย
ธุรกิจ “ระบบการพิมพดิ์จิทลั” เป็นหน่วยธุรกิจแรก  
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ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั: งที 1/2562 เมือวนัที 28 กุมภาพนัธ์ 2562 คณะกรรมการมี
มติอนุมติัการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษทัย่อย จาก 800 ล้านดองเวียดนาม เป็นไม่เกิน 2,400 ล้านดอง
เวยีดนาม เพือใหเ้พียงพอต่อการดาํเนินงานและใหเ้งินสนบัสนุนเพิมเติมในรูปเงินทุนหมุนเวียน แต่เมือรวม
กบัทุนจดทะเบียนแลว้ไม่เกิน 4.5 ลา้นบาท 

ปัจจุบนั บริษทัอยูใ่นระหวา่งการดาํเนินการจดทะเบียนบริษทัยอ่ย ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ และ
เปิดบญัชีเงินฝากต่างประเทศ (Offshore Account) ในนามของบริษทัเพือการจ่ายค่าใชจ่้ายในการจดทะเบียน 
ค่าทีปรึกษากฎหมาย และค่าใชจ่้ายสาํนกังานต่าง ๆ เพือใชเ้ป็น (Contribution Capital) ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 
22. การจดัประเภทรายการใหม่ 

 รายการบางรายการในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ:นสุด ณ วนัที 30 
มิถุนายน 2561 ได้มีการจดัประเภทใหม่ เพือให้สอดคล้องกับการจดัประเภทรายการในงบกาํไรขาดทุน 
เบด็เสร็จสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ:นสุด ณ วนัที 30 มิถุนายน 25IS ดงันี:  

 บาท 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิ:นสุดวนัที 30 มิถุนายน 2561 
 ทีเคยแสดงไวเ้ดิม  เพิมขึ:น(ลดลง)  จดัประเภทใหม่ 
รายไดจ้ากการขาย TZY,IVY,534  9,639,792  319,329,326 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ WX,TIZ,VST  (Y,ITY,XYS)  TX,XSU,ZTU 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 36,747,255  (2,448,835)  34,298,420 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 29,074,731  2,448,835  31,523,566 

 
 บาท 
 สาํหรับงวดหกเดือนสิ:นสุดวนัที 30 มิถุนายน 2561 
 ทีเคยแสดงไวเ้ดิม  เพิมขึ:น(ลดลง)  จดัประเภทใหม่ 
รายไดจ้ากการขาย 590,337,165  9,895,959  600,233,124 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ XX,TXU,YTI  (Y,VY[,Y[Y)  IX,WX[,YXX 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 66,353,401  (4,927,585)  61,425,816 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 53,792,701  4,927,585  58,720,286 

 
23. การอนุมติังบการเงินระหวา่งกาล 
   งบการเงินระหวา่งกาลนี:ไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัเมือวนัที 9 สิงหาคม 2562 


