
  

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ�ง โซลูชั�นส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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รายงานการสอบทานและข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสิ)นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2563 

 
 



   

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ   ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 
 บริษทั หาญ เอ็นจิเนียริ ง โซลูชั นส์ จาํกดั (มหาชน) 
 
 ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที  31 มีนาคม 2563 และงบกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวดสามเดือน
สิ6นสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ ของบริษทั หาญ เอน็จิเนียริ ง โซลูชั นส์ จาํกดั 
(มหาชน) และบริษัทย่อย และได้สอบทานข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ ง 
โซลูชั นส์ จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซึ งผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูล
ทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี6 ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที  34 เรื อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเกี ยวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบ
ทานของขา้พเจา้  
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทาง
การเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการ
สอบถามบุคลากรซึ งส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการ
สอบทานอื น การสอบทานนี6 มีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํให้ข้าพเจา้ไม่
สามารถได้ความเชื อมั นว่าจะพบเรื องที มีนัยสําคญัทั6งหมดซึ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดงันั6นขา้พเจา้จึงไม่
แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลที สอบทาน 
 
ข้อสรุป 
 ขา้พเจา้ไม่พบสิ งที เป็นเหตุให้เชื อว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัทาํขึ6นตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที  34 เรื อง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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เรื�องอื�น 
 เนื องดว้ยผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื6อไวรัสโคโรนา 2019 เป็น
เหตุให้บริษทัตอ้งเลื อนการจดัประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นออกไปจึงยงัไม่มีมติที ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั
เรื องการแต่งตั6งผูส้อบบญัชีของบริษทัสําหรับรอบบญัชีปี 2563 อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติให้
นาํเสนอต่อที ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัให้แต่งตั6งขา้พเจา้ให้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั สําหรับรอบบญัชี        
ปี 2563 ขา้พเจา้จึงไดเ้ขา้ปฏิบติังานสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลสําหรับงวดไตรมาสที  1 ปี 2563 
ดงักล่าวขา้งตน้ ซึ งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน (ก.ต.ท.) ฉบบัที  ทจ. 28/2563 ลงวนัที  
27 มีนาคม 2563 
 
 
 
 
          (นายธนะวฒิุ  พิบูลยส์วสัดิJ ) 
  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที  6699 
 
บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 
กรุงเทพมหานคร�
วนัที  14 พฤษภาคม 2563 

 



ณ วนัที� 31 ณ วนัที� 31 ณ วนัที� 31 ณ วนัที� 31
มีนาคม 2563 ธนัวาคม 2562 มีนาคม 2563 ธนัวาคม 2562

สินทรัพยห์มุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 184,184,551 127,099,721 179,790,327 120,123,681
เงินลงทุนชั�วคราว 10 *                      124,477,923 *                       124,477,923
ลูกหนี,การคา้และลูกหนี,หมุนเวียนอื�น 6 294,016,411 316,114,477 291,780,642 319,085,352
ส่วนของลูกหนี,ตามสญัญาเช่าที�ถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหนึ�งปี 7 6,824,900 6,837,622 6,824,900 6,837,622
มูลค่างานที�ทาํเสร็จแต่ยงัไม่เรียกเก็บ 10,905,389 9,566,298 10,905,389 9,566,298
เงินให้กูย้มืระยะสั,นแก่บริษทัยอ่ย 8 *                      *                     6,502,500 *                       

สินคา้คงเหลือ 9 310,213,433 305,039,856 288,658,565 302,782,483
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื�น 10 122,911,895 *                     122,911,895 *                       

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 548,048 726,617 214,503 422,726
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 929,604,627 889,862,514 907,588,721 883,296,085

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื�น 241,845 241,845 241,845 241,845
ลูกหนี,ตามสญัญาเช่า 7 8,856,467 7,990,909 8,856,467 7,990,909
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 *                      *                     1,057,444 1,057,444
อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 12 229,507,454 229,967,576 229,507,454 229,967,576
ที�ดินและอุปกรณ์ 13 30,527,252 30,666,742 30,470,645 30,666,742
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 14 2,580,067 *                     2,580,067 *                       

ค่าความนิยม 15 334,672,061 334,672,061 334,672,061 334,672,061
ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ 16 54,564,745 58,279,813 54,564,745 58,279,813
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 17 20,021,811 20,947,073 20,021,811 20,947,073
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,284 *                     *                       *                       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 24,543,786 23,668,992 24,543,786 23,668,992
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 705,516,772 706,435,011 706,516,325 707,492,455

รวมสินทรัพย์ 1,635,121,399 1,596,297,525 1,614,105,046 1,590,788,540

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

"สอบทานแล้ว"

บาท
งบการเงินรวม

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

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที� 31 มีนาคม 2563

สินทรัพย์

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



ณ วนัที� 31 ณ วนัที� 31 ณ วนัที� 31 ณ วนัที� 31
มีนาคม 2563 ธนัวาคม 2562 มีนาคม 2563 ธนัวาคม 2562

(จดัประเภทใหม่ (จดัประเภทใหม่
หมายเหตุ 25) หมายเหตุ 25)

หนี, สินหมุนเวียน
เจา้หนี,การคา้และเจา้หนี,หมุนเวียนอื�น 18      192,878,407 199,838,320 171,785,942 193,303,574
ส่วนของหนี, สินตามสญัญาเช่าที�ถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหนึ�งปี 19      890,140 *                     890,140 *                       

ภาษีเงินนิติบุคคลไดค้า้งจ่าย 29,416,511 21,183,499 29,301,268 21,183,499
ประมาณการหนี, สินหมุนเวียนอื�น 1,641,253 1,455,735 1,641,252 1,455,735
หนี, สินหมุนเวียนอื�น 1,444,926 1,113,258 1,444,926 1,113,259

รวมหนี, สินหมุนเวียน 226,271,237 223,590,812 205,063,528 217,056,067
หนี, สินไม่หมุนเวียน

หนี, สินตามสญัญาเช่า 19      1,695,970           *                     1,695,970 *                       

หนี, สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,372,576           2,166,298 1,372,576 2,166,298
ประมาณการหนี, สินไม่หมุนเวียนสาํหรับ

ผลประโยชน์พนกังาน 26,156,591         25,513,846 26,156,591 25,513,846
หนี, สินไม่หมุนเวียนอื�น 23,260,550         23,364,196 23,260,550 23,364,196

รวมหนี, สินไม่หมุนเวียน 52,485,687         51,044,340 52,485,687 51,044,340
รวมหนี, สิน 278,756,924       274,635,152 257,549,215 268,100,407

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

หมายเหตุ

หนี2สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที� 31 มีนาคม 2563

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



ณ วนัที� 31 ณ วนัที� 31 ณ วนัที� 31 ณ วนัที� 31
มีนาคม 2563 ธนัวาคม 2562 มีนาคม 2563 ธนัวาคม 2562

ส่วนของผูถื้อหุ้น
ทุนเรือนหุ้น

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

ทุนที�ออกและชาํระแลว้
หุ้นสามญั 584,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 292,250,000       292,250,000       292,250,000        292,250,000        

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 776,416,427       776,416,427       776,416,427        776,416,427        
กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้
ทุนสาํรองตามกฎหมาย 29,225,000         29,225,000         29,225,000 29,225,000

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 258,625,093 223,824,610 258,664,404 224,796,706
องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุ้น (152,045) (53,664) *                       *                       

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 1,356,364,475 1,321,662,373 1,356,555,831 1,322,688,133
รวมหนี, สินและส่วนของผูถื้อหุ้น 1,635,121,399 1,596,297,525 1,614,105,046 1,590,788,540

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

* 5 *

หมายเหตุ

บริษัท หาญ เอน็จิเนียริ�ง โซลูชั�นส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที� 31 มีนาคม 2563

หนี2สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

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



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

งบการเงินรวม
2563 2563 2562

รายได้
รายไดจ้ากการขาย 275,525,078          273,815,827      303,969,932      
รายไดจ้ากการให้บริการ 28,767,650            28,767,650        26,354,710        
รายไดอื้!น 6,373,384              5,296,413          8,409,260          

รวมรายได้ 310,666,112          307,879,890      338,733,902      
ค่าใชจ่้าย

ตน้ทุนขาย 178,848,582          177,770,587      208,583,404      
ตน้ทุนการให้บริการ 25,522,103            25,522,103        27,489,762        
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 29,077,852            28,645,735        27,281,085        
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 33,885,472            33,656,093        35,282,826        

รวมค่าใชจ่้าย 267,334,009          265,594,518      298,637,077      
กาํไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน 43,332,103            42,285,372        40,096,825        
ตน้ทุนทางการเงิน 27,721                   27,721               *                    
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 43,304,382            42,257,651        40,096,825        
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 8,503,899              8,389,953          7,899,462          
กาํไรสาํหรับงวด 34,800,483            33,867,698        32,197,363        
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื!น
   รายการที!อาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน

ในภายหลงั :
ผลต่างของอตัราแลกเปลี!ยนจากการแปลงค่า

งบการเงิน (98,381) *                     *                    
(98,381) *                     *                    

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื!นสาํหรับงวด*สุทธิจากภาษี (98,381) *                     *                    
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 34,702,102 33,867,698        32,197,363        

กาํไรต่อหุ้นขั;นพื;นฐาน 21           
กาํไรสาํหรับงวดส่วนที!เป็นของบริษทัใหญ่ 0.06                       0.06                   0.06                   
จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี!ยถ่วงนํ;าหนกั (หุ้น) 584,500,000          584,500,000      584,500,000      

* 6 *

หมายเหตุ

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

สําหรับงวดสามเดือนสิ,นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท

���������������หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ!งของงบการเงินระหวา่งกาลนี;



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน องคป์ระกอบอื�นของ รวมส่วน

ที�ออกและ มูลค่าหุ้นสามญั ส่วนของผูถื้อหุ้น ของผูถื้อหุ้น

ชาํระแลว้ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผลต่างจากการแปลง

ทุนสาํรอง ค่างบการเงิน

ตามกฎหมาย

ยอดยกมา ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 292,250,000    776,416,427      29,225,000          223,824,610      (53,664)                     1,321,662,373      

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด

กาํไรสาํหรับงวด 9                   9                    9                      34,800,483        9                            34,800,483           

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื�นสาํหรับงวด 9                   9                    9                      9                    (98,381)                     (98,381)                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มีนาคม 2563 292,250,000    776,416,427      29,225,000          258,625,093      (152,045)                   1,356,364,475      

9 7 9 

กาํไรสะสม

หมายเหตุ

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

สําหรับงวดสามเดือนสิ/นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2563

บาท 

งบการเงินรวม

���������������หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี;



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน รวมส่วน

ที�ออกและ มูลค่าหุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของผูถื้อหุน้

ชาํระแลว้ ทุนสาํรองตามกฏหมาย

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

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 5                       5                        5                                      32,197,363           32,197,363                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มีนาคม 2562 292,250,000         776,416,427          27,068,831                          203,667,553         1,299,402,811           

ยอดยกมา ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 292,250,000      776,416,427       29,225,000                      224,796,706      1,322,688,133        

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด

กาํไรสาํหรับงวด 5                     5                     5                                   33,867,698        33,867,698             

กาํไรเบด็เสร็จอื�นสาํหรับงวด 5                     5                     5                                   5                     5                         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มีนาคม 2563 292,250,000      776,416,427       29,225,000                      258,664,404      1,356,555,831        

5 8 5 

หมายเหตุ

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

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ/นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2563

บาท 

กาํไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

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



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

งบการเงินรวม
2563 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรสาํหรับงวด 34,800,483 33,867,698 32,197,363 
ปรับรายการที$กระทบกาํไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย) :

หนี, สูญและค่าเผื$อหนี,สงสยัจะสูญ (โอนกลบั) 47,377 41,091 913,732 
ค่าเสื$อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 4,418,545 4,415,906 4,271,818 
ค่าตดัจาํหน่ายความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ 3,715,068 3,715,068 3,674,243 
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 1,000,856 1,000,856 1,704,741 
(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 36,683 36,683 70,845 
(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี$ยนที$ยงัไม่เกิดขึ,นจริง (210,771) (346,038) 177,812 
(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุน <     <     (44,156)
(กาํไร) ขาดทุนที$ยงัไม่เกิดขึ,นจากการปรับมูลค่าของ

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื$น 1,752,498 1,752,498 (911,561)
รายไดด้อกเบี,ยรับ (188,852) (210,764) (3,346)
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 642,745 642,745 530,769 
ตน้ทุนทางการเงิน 27,721 27,721 <     
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 8,503,899 8,389,953 7,899,462 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี$ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี, สินดาํเนินงาน 54,546,252 53,333,417 50,481,722 

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ$มขึ,น) ลดลง
ลูกหนี,การคา้และลูกหนี,หมุนเวียนอื$น 25,399,352 27,421,564 14,803,068 
ลูกหนี,ตามสญัญาเช่า (880,187) (880,187) 2,704,937 
มูลค่างานที$ทาํเสร็จแต่ยงัไม่เรียกเก็บ (1,362,040) (1,362,040) 44,089 
สินคา้คงเหลือ (7,594,700) 11,702,795 (21,301,618)
สินทรัพยห์มุนเวียนอื$น 178,569 208,223 (415,761)
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื$น (874,794) (874,794) (969,658)

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

สําหรับงวดสามเดือนสิ*นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ

< 9 <

บาท

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



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

งบการเงินรวม
2563 2563 2562

หนี, สินดาํเนินงานเพิ$มขึ,น (ลดลง)
เจา้หนี,การคา้และเจา้หนี,หมุนเวียนอื$น (9,777,228) (21,061,850) (20,770,220)
ประมาณหนี, สินหมุนเวียนอื$น 185,518 185,518 182,655 
หนี, สินหมุนเวียนอื$น 331,668 331,668 166,898 
ประมาณการหนี, สินไม่หมุนเวียนสาํหรับ

ผลประโยชน์พนกังาน <     <     (635,290)
หนี, สินไม่หมุนเวียนอื$น (103,646) (103,646) 929,658 

เงินสดรับ (จ่าย) จากการดาํเนินงาน 60,048,764 68,900,668 25,220,480 
จ่ายภาษีเงินได้ (1,065,906) (1,065,906) (1,030,525)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 58,982,858 67,834,762 24,189,955 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชั$วคราว <     <     20,000,000 
เงินสดจ่ายเพื$อซื,อเงินลงทุนชั$วคราว <     <     (54,000,000)
เงินสดจ่ายเพื$อให้กูย้มืระยะสั,น <     (6,352,000) <     
เงินสดจ่ายเพื$อซื,ออุปกรณ์ (1,664,454) (1,605,151) (488,880)
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 60,319 60,319 741,121 
เงินสดจ่ายซื,อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (17,436) (17,436) (104,000)
รับดอกเบี,ย 2,382 2,382 3,346 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (1,619,189) (7,911,886) (33,848,413)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินสดจ่ายชาํระหนี, สินตามสญัญาเช่า (256,230) (256,230) <     
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (256,230) (256,230) <     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ$มขึ,น (ลดลง) < สุทธิ 57,107,439 59,666,646 (9,658,458)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 127,099,721 120,123,681 29,310,563 
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินที$เป็นเงินตราต่างประเทศ (22,609) <     <     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิ,นงวด 184,184,551 179,790,327 19,652,105 

< 10 <
บริษัท หาญ เอน็จิเนียริ�ง โซลูชั�นส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ*นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2563

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

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



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

งบการเงินรวม
2563 2563 2562

ขอ้มูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ$มเติม :
รายการที$ไม่ใช่เงินสด

หนี, สินจากการซื,ออุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
ส่วนที$บนัทึกเป็นหนี, สินจากการซื,ออุปกรณ์และ

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัตน้งวด 475,280 475,280 426,371 
โอนสินคา้ไปเป็นอุปกรณ์ (1,420,267) (1,420,267) (2,862,998)

บวก  ซื,ออุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,756,179 2,696,876 3,133,707 

หกั    เงินสดจ่าย (1,681,890) (1,622,587) (592,880)
ส่วนที$บนัทึกเป็นหนี, สินจากการซื,ออุปกรณ์และ

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ สิ,นงวด 129,302 129,302 104,200 

< 11 <
บริษัท หาญ เอน็จิเนียริ�ง โซลูชั�นส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ*นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2563

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

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



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 

� 12 � 

 

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ�ง โซลูชั�นส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

วนัที� 31 มีนาคม 2563 
 
1. ขอ้มูลทั�วไป 
 (ก)  ภูมิลาํเนาและสถานะทางกฎหมายของกลุ่มบริษทั 
   บริษทั 

  บริษัทได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจาํกัดกับกระทรวงพาณิชย์ เมื�อวนัที�  9 
พฤษภาคม 2544 บริษทัแปรสภาพบริษทัเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั เมื�อวนัที� 22 พฤษภาคม 2557 

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

   บริษทัยอ่ย 
  Harn Vietnam Company Limited “บริษทัยอ่ย” เป็นบริษทัที�จดัตั:งขึ:นที�ประเภทเวียดนาม เมื�อ
วนัที� 30 กรกฎาคม 2562 

     บริษทัยอ่ยมีที�อยูส่าํนกังานใหญ่ ดงันี:  
  5th floor, Vietcomreal Building, 68 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh 
City, Vietnam  
 

 (ข)  ลกัษณะการดาํเนินงานและกิจกรรมหลกั 
       บริษทัประกอบธุรกิจหลกัเกี�ยวกบัขายส่ง ปลีกและให้บริการซ่อม เช่า เช่าซื:อและรับเหมา
ติดตั:งระบบดบัเพลิง รวมทั:งอุปกรณ์และวตัถุเคมีดบัเพลิง จาํหน่ายอุปกรณ์ห้องเยน็ จาํหน่ายอุปกรณ์
การพิมพ ์และใหบ้ริการซ่อม เช่า อุปกรณ์การพิมพ ์ 
  บริษทัยอ่ยประกอบธุรกิจหลกัเกี�ยวกบัจาํหน่ายอุปกรณ์การพิมพ ์
 

2. หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงิน 
 2.1 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

  งบการเงินระหวา่งกาลนี: ไดจ้ดัทาํขึ:นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 34 เรื�อง การรายงานทาง
การเงินระหว่างกาล และตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ก.ล.ต.) ไทย ซึ� งไดก้าํหนดเพื�อเป็นการให้ขอ้มูลเพิ�มเติมจากงบการเงินประจาํปีที�นาํเสนอครั: งล่าสุด 
โดยเน้นการให้ขอ้มูลเพิ�มเติมที�เป็นปัจจุบนัเกี�ยวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื�อ
ไม่ให้ขอ้มูลที�นาํเสนอซํ: าซ้อนกบัขอ้มูลที�ไดร้ายงานไปแลว้ งบการเงินระหวา่งกาลนี:ควรอ่านควบคู่
กบังบการเงินสาํหรับปีสิ:นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 

      งบการเงินระหว่างกาลนี: ไดจ้ดัทาํขึ:นโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่ง
อื�นในนโยบายการบญัชี 



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 
� 13 �  

 
   งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที�บริษัทใช้เป็นทางการตาม

กฎหมาย งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว   
 
 2.2 หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

  2.2.1 งบการเงินรวมไดจ้ดัทาํขึ:นโดยรวมงบการเงินของบริษทั หาญ เอ็นจิเนียริ� ง โซลูชั�นส์ จาํกดั 
(มหาชน) และบริษทัยอ่ย ดงันี:  
    อตัราส่วนของการถือหุ้น 

    (ร้อยละของจาํนวนหุ้นจดทะเบียน) 

    ณ วนัที� 31  ณ วนัที� 31   

ชื�อบริษทั  ประเภทธุรกิจ                 มีนาคม 2563  ธนัวาคม 2562  ที�ต ั:งสาํนกังานใหญ่ 

ถือหุ้นทางตรง         

Harn Vietnam Co., Ltd.   จาํหน่ายอุปกรณ์การพิมพ ์  100.00  100.00  ประเทศเวียดนาม 
 
 บริษัทได้ซื: อเงินลงทุนใน Harn Vietnam Co.,Ltd. จ ํานวนร้อยละ 100 ของจํานวนหุ้นที�

ออกจาํหน่ายแลว้ทั:งหมดของบริษทัดงักล่าว และบริษทัไดร้วมงบการเงินของบริษทัดงักล่าวใน
การจดัทาํงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัตั:งแต่วนัที� 30 กรกฎาคม 2562 เป็นตน้ไป 

 
  2.2.2  บริษทัจะถือวา่มีการควบคุมกิจการที�เขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัมีสิทธิไดรั้บ

หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการที�เขา้ไปลงทุน และสามารถใช้อาํนาจในการสั�ง
การกิจกรรมที�ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั:นได ้ 

  2.2.3  บริษัทนํางบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั:งแต่วนัที�บริษทัมี
อาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัที�บริษทัสิ:นสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั:น 

  2.2.4 งบการเงินของบริษัทย่อยซึ� งจัดตั: งในต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตรา
แลกเปลี�ยนถวัเฉลี�ย ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงินสําหรับรายการสินทรัพยแ์ละหนี: สิน 
หรืออตัราแลกเปลี�ยนถวัเฉลี�ยรายเดือนสําหรับรายการที�เป็นรายไดแ้ละค่าใช้จ่าย ผลต่างซึ� ง
เกิดขึ:นจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินใน
ต่างประเทศ” ในส่วนของผูถื้อหุน้ 

  2.2.5 งบการเงินรวมจดัทาํขึ:นโดยใช้นโยบายการบญัชีเดียวกนัสําหรับรายการบญัชีที�เหมือนกนั
หรือเหตุการณ์ทางบญัชีที�คลา้ยคลึงกนั 

  2.2.6 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัและบริษทัย่อย รายการคา้ระหวา่งกนัที�มีสาระสําคญัไดถู้กตดัออก
จากงบการเงินรวมนี:แลว้ 

 
 
 



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 
� 14 �  

 
2.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เริ�มมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั   

ในระหว่างปี บริษัทและบริษัทย่อยได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซึ� งจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินที�
มีรอบระยะเวลาบัญชีที� เริ� มในหรือหลังวนัที�  1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ: นเพื�อให้มีเนื:อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเกี�ยวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและ
การให้แนวปฏิบติัทางบญัชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน ยกเวน้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่
ดงัต่อไปนี: ที�มีการเปลี�ยนแปลงหลกัการสาํคญัซึ� งสามารถสรุปไดด้งันี:  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื�องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื� องมือทางการเงิน ประกอบด้วย มาตรฐานและการ
ตีความมาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที� 7 การเปิดเผยขอ้มูลเครื�องมือทางการเงิน 
ฉบบัที� 9 เครื�องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที� 32  การแสดงรายการเครื�องมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที� 16 การป้องกนัความเสี�ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัที� 19 การชาํระหนี: สินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเกี�ยวกบัการจดัประเภท
และการวดัมูลค่าเครื�องมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจาก
ประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ 
(Business Model) หลกัการเกี�ยวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเครื�องมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิด
ของผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ:น และหลกัการเกี�ยวกบัการบญัชีป้องกนัความเสี�ยง รวมถึง
การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื�องมือทางการเงิน และเมื�อมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินกลุ่มนี: มีผลบงัคบัใช้ จะทาํให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนว
ปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัที�มีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ณ วนัที�  1 มกราคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่ม
เครื� องมือทางการเงิน มาใช้โดยรับรู้ผลกระทบสะสมโดยการปรับปรุงยอดยกมาของกําไรสะสม 
(Modified Retrospective Approach) โดยไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปี ก่อนที� แสดงเปรียบเที ยบ 
ผลกระทบสะสมจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเ้ป็นครั: งแรก ไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 4 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที� 16 เรื�อง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที�  16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที�  17 เรื� อง 
สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบญัชีที�เกี�ยวขอ้ง มาตรฐานฉบบันี: ไดก้าํหนดหลกัการของการ
รับรู้รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดใหผู้เ้ช่า
รับรู้สินทรัพยแ์ละหนี: สินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการที�มีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้
แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั:นมีมูลค่าตํ�า 

 การบญัชีสําหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปลี�ยนแปลงอยา่งมีสาระสําคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 
17 ผูใ้ห้เช่ายงัคงต้องจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดําเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้
หลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 17 

 ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 
16 มาใช้โดยบริษทัรับรู้ผลกระทบสะสมจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี: มา
ปฏิบติัใช้เป็นครั: งแรก โดยไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนที�แสดงเปรียบเทียบ ทั:งนี:   บริษทัเลือก
ปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี: กบัสัญญาเช่าที�ก่อนหน้าจดัประเภทเป็นสัญญา
เช่าดาํเนินงาน โดยการรับรู้หนี: สินตามสัญญาเช่า ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 ดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของการ
จ่ายชาํระตามสัญญาเช่าที�เหลืออยูคิ่ดลดดว้ยอตัราดอกเบี:ยการกูย้ืมส่วนเพิ�มของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
ณ วนัที�นาํมาปฏิบติัใชค้รั: งแรกและรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้ป็นรายสัญญาในจาํนวนเท่ากบัหนี: สิน
ตามสัญญาเช่าปรับปรุงด้วยจาํนวนในการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าที�จ่ายล่วงหน้าหรือคา้งจ่ายซึ� ง
เกี�ยวขอ้งกบัสัญญาเช่าที�รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก่อนวนัที�นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบันี:มาถือปฏิบติั 

ทั: งนี:  ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยู่ในหมายเหตุงบการเงิน
ระหวา่งกาลขอ้ 4 

 
3.  นโยบายการบญัชีที�สาํคญั 

นโยบายการบญัชีที�สําคญัที�ใช้ในการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาลเป็นนโยบายเดียวกนักบัที�ใช้ใน
การจดัทาํงบการเงินสําหรับปีสิ:นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2562 ยกเวน้นโยบายการบญัชีที�มีการเปลี�ยนแปลง
เนื�องจากบริษทัและบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 9 เรื�อง เครื�องมือทางการเงิน 
และกลุ่มมาตรฐานที�เกี�ยวขอ้งกบัเครื�องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 16 เรื�อง 
สัญญาเช่า ซึ� งมีผลบงัคบัใชว้นัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 มาถือปฏิบติั ดงัต่อไปนี:  
 
3.1 ลูกหนี:การคา้ 

ลูกหนี: การคา้รับรู้เมื�อเริ�มแรกดว้ยจาํนวนเงินของสิ�งตอบแทนที�ปราศจากเงื�อนไขในการไดรั้บ
ชาํระ ในกรณีที�มีส่วนประกอบดา้นการจดัหาเงินที�มีนยัสาํคญัจะรับรู้ดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของสิ�งตอบแทน 
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ลูกหนี: การคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บ บริษทัและบริษทัย่อยบนัทึกค่าเผื�อ

หนี:สงสัยจะสูญ โดยใชว้ธีิการอยา่งง่าย (Simplified Approach) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัที� 9 ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ:น ซึ� งกาํหนดให้พิจารณาผลขาดทุนที�
คาดวา่จะเกิดขึ:นตลอดอายหุนี:และรับรู้ผลขาดทุนตั:งแต่การรับรู้รายการลูกหนี:การคา้ ในการพิจารณา
ผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ:น ลูกหนี: การคา้จะถูกจดักลุ่มตามวนัที�ครบกาํหนดชาํระ อตัรา
ความเสียหายที�คาดวา่จะเกิดขึ:นจะขึ:นอยูก่บัประวติัการชาํระเงินและขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตใน
อดีตซึ� งมีการปรับเพื�อสะทอ้นขอ้มูลปัจจุบนัและการคาดการณ์ล่วงหน้าเกี�ยวกบัปัจจยัทางเศรษฐกิจ 
มหภาคที�มีผลต่อความสามารถของลูกคา้ในการชาํระหนี:  บริษทัและบริษทัยอ่ยไดร้ะบุผลิตภณัฑ์มวล
รวมในประเทศ (GDP) อัตราการว่างงาน และดัชนีราคาผู ้บริโภค (Consumer Price Index) ของ
ประเทศที�ขายสินคา้และบริการให้เป็นปัจจยัที�เกี�ยวขอ้งมากที�สุด และปรับอตัราการสูญเสียในอดีต
ตามการเปลี�ยนแปลงที�คาดการณ์ไวใ้นปัจจยัเหล่านี:  ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในกาํไรหรือ
ขาดทุนภายใตค่้าใชจ่้ายในการบริหาร 

 
3.2 สินทรัพยแ์ละหนี: สินทางการเงิน 

การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
การจัดประเภทรายการขึ: นอยู่กับโมเดลธุรกิจ (Business Model) ของกิจการในการจัดการ

สินทรัพยท์างการเงินและลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน 
บริษทัและบริษทัยอ่ยจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินตามลกัษณะการวดัมูลค่า ดงันี:  
�  รายการที�วดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม (ผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น หรือผา่นกาํไร

ขาดทุน) และ 
�  รายการที�วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 
บริษทัและบริษทัย่อยตอ้งจดัประเภทรายการใหม่สําหรับเงินลงทุนในตราสารหนี: เฉพาะเมื�อ

บริษทัและบริษทัยอ่ยเปลี�ยนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพยเ์หล่านั:น 
ตราสารทุนสามารถจาํแนกและไม่สามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามประเภทของการวดัมูลค่าไดส้อง

ประเภท ได้แก่ การวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน (FVPL) หรือการวดัมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น (FVOCI) ซึ� งไม่สามารถจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไวใ้นกาํไรหรือ
ขาดทุนในภายหลงั  

ในการรับรู้รายการเมื�อเริ�มแรก บริษทัและบริษทัยอ่ยตอ้งวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินหรือ
หนี: สินทางการเงินที�ไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรม บวก
หรือหกัดว้ยตน้ทุนการทาํรายการซึ� งเกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกสินทรัพยท์างการเงิน
หรือหนี: สินทางการเงินนั: น ต้นทุนการทาํรายการของสินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุนนั:นรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยท์างการเงินซึ� งประกอบดว้ยอนุพนัธ์แฝงจะพิจารณาในภาพรวมวา่กระแสเงินสดที�เกิด
จากสินทรัพยท์างการเงินนั:นเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบี:ยหรือไม่  
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การวดัมูลค่าในภายหลงัของตราสารหนี: ขึ:นอยูก่บัโมเดลทางธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ยใน

การจดัการสินทรัพยท์างการเงินและลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน 
การวดัมูลค่าตราสารหนี:สามารถทาํได ้3 วธีิ โดยขึ:นอยูก่บัการจดัประเภทตราสารหนี:ของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย 

�    ราคาทุนตดัจาํหน่าย  สินทรัพยท์างการเงินตอ้งวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายเมื�อบริษทั
และบริษทัย่อยถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั:นตามโมเดลธุรกิจที�มีวตัถุประสงค์การถือ
ครองสินทรัพยท์างการเงินเพื�อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และขอ้กาํหนดตามสัญญาของ
สินทรัพยท์างการเงินซึ� งทาํใหเ้กิดกระแสเงินสดซึ�งเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบี:ยจาก
ยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัที�กาํหนดไว ้รายไดด้อกเบี:ยจากสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว
ตอ้งคาํนวณโดยใชว้ิธีอตัราดอกเบี:ยที�แทจ้ริง กาํไรหรือขาดทุนที�เกิดขึ:นจากการตดัรายการ
จะรับรู้โดยตรงในกาํไรหรือขาดทุนและแสดงรายการในกาํไรขาดทุนอื�น พร้อมกบักาํไร
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าแสดงเป็นกาํไรหรือขาดทุน 

�    มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น (FVOCI) สินทรัพยท์างการเงินตอ้งวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นเมื�อบริษทัและบริษทัยอ่ยถือครองสินทรัพย์
ทางการเงินตามโมเดลธุรกิจที�มีวตัถุประสงคเ์พื�อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื�อขาย
สินทรัพยท์างการเงิน และข้อกาํหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซึ� งทาํให้เกิด
กระแสเงินสด ซึ� งเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบี:ยจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัที�
กาํหนดไว ้การเปลี�ยนแปลงของมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินรับรู้ผ่านกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื�น ยกเวน้ รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า รายไดด้อกเบี: ย และกาํไรขาดทุนจาก
อตัราแลกเปลี�ยนที�เกี�ยวขอ้งจะรับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุน เมื�อมีการตดัรายการสินทรัพย์
ทางการเงิน กาํไรหรือขาดทุนสะสมที�เคยรับรู้รายการในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นจะตอ้งจดั
ประเภทรายการใหม่เขา้กาํไรหรือขาดทุน และแสดงรายการในกาํไรขาดทุนอื�น รายได้
ดอกเบี: ยจากสินทรัพยท์างการเงินดังกล่าวต้องคาํนวณโดยใช้วิธีอตัราดอกเบี: ยที�แท้จริง 
รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกาํไรขาดทุน 

�    มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน (FVPL) สินทรัพยท์างการเงินที�ไม่เขา้เงื�อนไขการวดั
มูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือ FVOCI ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือ
ขาดทุน กาํไรหรือขาดทุนที�เกิดจากตราสารหนี: ที�วดัมูลค่า FVPL จะรับรู้เป็นกาํไรหรือ
ขาดทุน และแสดงรายการสุทธิในกาํไรขาดทุนอื�นในรอบระยะเวลาที�เกิดรายการ 

เงินปันผลที�ได้รับจากเงินลงทุนจะรับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนโดยแสดงรายการเป็นรายไดอื้�น
เมื�อบริษทัและบริษทัยอ่ยมีสิทธิที�จะไดรั้บเงินปันผล 

การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าดว้ย FVPL จะรับรู้เป็น
กาํไรขาดทุนอื�นในงบกาํไรขาดทุน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า (และการกลบัรายการขาดทุนจาก
การด้อยค่า) ของตราสารทุนที�วดัมูลค่าด้วย FVOCI จะไม่แยกแสดงรายการต่างหากจากรายการ
เปลี�ยนแปลงอื�น ๆ ในมูลค่ายติุธรรม 
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การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าของหนี9สินทางการเงินและส่วนของเจ้าของ 

เครื�องมือทางการเงินที�บริษทัและบริษทัย่อยเป็นผูอ้อกตอ้งจดัประเภทเป็นหนี: สินทางการเงิน
หรือตราสารทุนโดยพิจารณาภาระผกูพนัตามสัญญา 

�    หากบริษทัและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัตามสัญญาที�จะตอ้งส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์
ทางการเงินอื�นใหก้บักิจการอื�น โดยไม่สามารถปฏิเสธการชาํระหรือเลื�อนการชาํระออกไป
อยา่งไม่มีกาํหนดไดน้ั:น เครื�องมือทางการเงินนั:นจะจดัประเภทเป็นหนี: สินทางการเงิน เวน้
แต่ว่าการชาํระนั:นสามารถชาํระโดยการออกตราสารทุนของบริษทัและบริษทัยอ่ยเองดว้ย
จาํนวนตราสารทุนที�คงที� และเปลี�ยนกบัจาํนวนเงินที�คงที� 

�    หากบริษทัและบริษทัย่อยไม่มีภาระผูกพนัตามสัญญาหรือสามารถเลื�อนการชําระภาระ
ผกูพนัตามสัญญาไปได ้เครื�องมือทางการเงินดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นตราสารทุน 

ในการรับรู้รายการเมื�อเริ�มแรก บริษทัและบริษทัยอ่ยตอ้งวดัมูลค่าของหนี: สินทางการเงินดว้ย
มูลค่ายุติธรรม บริษทัและบริษทัย่อยจดัประเภทรายการหนี: สินทางการเงินทั:งหมดที�วดัมูลค่าใน
ภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย ยกเวน้หนี: สินทางการเงินบางรายการ  

 
การรับรู้รายการและการตัดรายการ 

บริษทัและบริษทัย่อยตอ้งรับรู้สินทรัพยท์างการเงินหรือหนี: สินทางการเงินในงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะเมื�อบริษทัและบริษทัย่อยเป็นคู่สัญญาตามขอ้กาํหนดของสัญญาของเครื�องมือทาง
การเงินนั:น การซื:อหรือขายสินทรัพยท์างการเงินตามวิธีปกติตอ้งรับรู้รายการในวนัซื:อขาย ซึ� งเป็น
วนัที�บริษทัและบริษทัย่อยตกลงที�จะซื:อหรือขายสินทรัพย ์สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการ
เฉพาะเมื�อสิทธิตามสัญญาที�จะไดรั้บกระแสเงินสดจากสินทรัพยท์างการเงินหมดอาย ุหรือเมื�อบริษทั
และบริษทัยอ่ยโอนสินทรัพยท์างการเงิน และเป็นการโอนความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็น
เจา้ของเกือบทั:งหมดของสินทรัพยท์างการเงิน 

 
การด้อยค่า 

บริษทัและบริษทัย่อยประเมินขอ้มูลคาดการณ์อนาคตประกอบการพิจารณาผลขาดทุนด้าน
เครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ:นที�เกี�ยวขอ้งกบัตราสารหนี: ที�วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายและ FVOCI 
วธีิการประเมินการดอ้ยค่าที�เลือกใชขึ้:นอยูก่บัความเป็นสาระสําคญัของความเสี�ยงดา้นเครดิต บริษทั
และบริษทัยอ่ยใชว้ธีิทั�วไป (General approach) ในการพิจารณาค่าเผื�อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

 
3.3 สัญญาอนุพนัธ์และกิจกรรมป้องกนัความเสี�ยง  

บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้รายการสัญญาอนุพนัธ์เมื�อเริ�มแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที�เขา้ทาํ
สัญญาและวดัมูลค่าต่อมาในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัสิ:นรอบระยะเวลารายงาน การบญัชี
สําหรับการเปลี�ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลังขึ: นอยู่กับว่าบริษัทและบริษัทย่อยได้
กาํหนดให้สัญญาอนุพนัธ์ดงักล่าวเป็นเครื�องมือที�ใช้ป้องกนัความเสี�ยงหรือไม่ รวมทั:ง ลกัษณะของ
รายการที�มีการป้องกันความเสี� ยง บริษทัและบริษทัย่อยกาํหนดให้สัญญาอนุพนัธ์ส่วนหนึ� งเป็น
เครื�องมือที�ใชป้้องกนัความเสี�ยง ดงัต่อไปนี:  
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�      การป้องกนัความเสี�ยงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์รัพยห์รือหนี: สินที�รับรู้รายการแลว้ 

หรือสัญญาผกูมดัที�ยงัไม่ไดรั้บรู้รายการ (การป้องกนัความเสี�ยงในมูลค่ายติุธรรม) หรือ 
�      การป้องกนัความเสี�ยงส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบักระแสเงินสดของรายการสินทรัพยห์รือหนี: สินที�

รับรู้รายการแลว้ หรือรายการที�คาดการณ์ที�มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ในระดบัสูงมาก 
(การป้องกนัความเสี�ยงในกระแสเงินสด) 

ตราสารอนุพนัธ์บางตวัไม่มีคุณสมบติัในการป้องกนัความเสี� ยง การเปลี�ยนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินที�ไม่เขา้เงื�อนไขการบญัชีป้องกนัความเสี�ยงรับรู้ทนัทีใน
กาํไรหรือขาดทุนและรวมอยูใ่นกาํไร (ขาดทุน) อื�น 

 
3.4 สัญญาเช่า 

ณ วนัเริ�มตน้สัญญา บริษทัและบริษทัยอ่ยจะประเมินวา่สัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ย
สัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ถา้สัญญานั:นเป็นการให้
สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยที์�ระบุไดส้าํหรับช่วงเวลาหนึ�งเพื�อการแลกเปลี�ยนกบัสิ�งตอบแทน 

บริษทัและบริษทัยอ่ยประเมินอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาที�บอกเลิกไม่ไดที้�ระบุในสัญญาเช่า
หรือตามระยะเวลาที�เหลืออยูข่องสัญญาเช่าที�มีผลอยู ่ณ วนัที�นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมา
ใช้เป็นครั: งแรก (ณ วนัที� 1 มกราคม 2563) โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญา
เช่าหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที�จะใช้สิทธิเลือกนั:นและระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการ
ยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที�จะไม่ใช้สิทธิเลือกนั:น ทั:งนี: พิจารณาถึง
ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงในเทคโนโลยี และ/หรือ การเปลี�ยนแปลงของสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ 
ที�เกี�ยวขอ้งกบัการต่ออายขุองสัญญาเช่าดงักล่าว เป็นตน้ 

  
สินทรัพย์สิทธิการใช้ < ผู้เช่า 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้รับรู้ ณ วนัที�สัญญาเช่าเริ�มมีผล โดยแสดงมูลค่าตามราคาทุนหลงัหักค่า
เสื�อมราคาสะสมและค่าเผื�อการดอ้ยค่า (ถา้มี) และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหนี: สินตามสัญญา
เช่าใหม่ (ถา้มี) ราคาทุนดงักล่าวประกอบดว้ย จาํนวนเงินของหนี: สินตามสัญญาเช่าจากการวดัมูลค่า
เริ�มแรก ตน้ทุนทางตรงที�เกิดขึ:น และการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าใด ๆ ที�จ่ายชาํระ ณ วนัที�สัญญาเช่า
เริ�มมีผลหรือก่อนวนัที�สัญญาเริ�มมีผลหกัสิ�งจูงใจตามสัญญาเช่าที�ไดรั้บ 

ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชร้วมถึงประมาณการตน้ทุนที�จะเกิดขึ:นสําหรับผูเ้ช่าในการรื:อ
และขนยา้ยสินทรัพยอ์า้งอิง การบูรณะสถานที�ตั:งของสินทรัพยอ์า้งอิงหรือการบูรณะสินทรัพยอ์า้งอิง
ใหอ้ยูใ่นสภาพตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเงื�อนไขของสัญญาเช่า 

ค่าเสื�อมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตาม
อายขุองสัญญาเช่า หรืออายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ต่ละประเภท  
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 หนี9สินตามสัญญาเช่า 

หนี: สินตามสัญญาเช่าแสดงมูลค่าตามมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าที�ยงัไม่ได้
จ่ายชาํระ ณ วนัที�สัญญาเช่าเริ�มมีผล การจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าดงักล่าวประกอบดว้ย การจ่ายชาํระ
คงที� (รวมถึงการจ่ายชาํระคงที�โดยเนื:อหา) หักลูกหนี: สิ�งจูงใจตามสัญญาเช่า (ถา้มี) และจาํนวนเงินที�
คาดวา่ผูเ้ช่าจะจ่ายชาํระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ นอกจากนี:  การจ่ายชาํระตามสัญญาเช่ายงั
รวมถึงราคาใชสิ้ทธิของสิทธิการเลือกซื:อ หากมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลที�บริษทัและบริษทั
ยอ่ยจะใช้สิทธิเลือกนั:น และการจ่ายชาํระค่าปรับเพื�อการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้กาํหนดสัญญาเช่า
แสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัและบริษทัยอ่ยจะใชสิ้ทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า  

บริษทัและบริษทัยอ่ยคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าโดยใชอ้ตัราดอกเบี:ย
การกู้ยืมส่วนเพิ�ม ณ วนัที�สัญญาเช่ามีผล หากอตัราดอกเบี: ยตามนัยของหนี: สินสัญญาเช่านั: นไม่
สามารถกาํหนดได ้ทั:งนี: อตัราดอกเบี:ยการกูย้ืมส่วนเพิ�มอา้งอิงจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัร
รัฐบาลปรับดว้ยค่าความเสี�ยงที�เหมาะสมตามระยะเวลาของสัญญาเช่านั:น หลงัจากวนัที�สัญญาเช่าเริ�ม
มีผลบริษทัและบริษทัย่อยจะวดัมูลค่าของหนี: สินตามสัญญาเช่าเพิ�มขึ: นเพื�อสะท้อนดอกเบี: ยจาก
หนี: สินตามสัญญาเช่า และลดลงเพื�อสะทอ้นการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าที�จ่ายชาํระแลว้ นอกจากนี:  
บริษทัและบริษทัย่อยจะวดัมูลค่าหนี: สินตามสัญญาเช่าใหม่ เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงอายุสัญญาเช่า 
จาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายชาํระ หรือการประเมินสิทธิการเลือกในการซื:อสินทรัพยอ์า้งอิง 

 
สัญญาเช่าระยะสั9นและสัญญาเช่าซึ�งสินทรัพย์อ้างองิมีมูลค่าตํ�า 

บริษทัและบริษทัย่อยเลือกใช้ขอ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการสําหรับสัญญาเช่าระยะสั: น (สัญญา
เช่าที�มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับจากวนัที�สัญญาเช่ามีผล และไม่มีสิทธิการเลือกซื:อ) 
และสัญญาเช่าซึ� งสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ�า จาํนวนเงินที�จ่ายชาํระตามสัญญาเช่าดงักล่าวจะรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้การจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าจากสัญญาเช่าดาํเนินงานเป็นรายไดโ้ดยใช้
วธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

 
4. ผลสะสมจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีเนื�องจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มา

ถือปฏิบติั  
ตามที�กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 2.3 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื�องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 16 มาถือ
ปฏิบติัในระหว่างปีปัจจุบนั โดยกิจการได้เลือกปรับผลกระทบสะสมจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการ
บญัชีดงักล่าว โดยไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนที�แสดงเปรียบเทียบ 
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จากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีเนื�องจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว

ขา้งตน้มาถือปฏิบติั แสดงไดด้งันี:    

 พนับาท 

 งบการเงินรวม 
 ณ วนัที� 31 

ธนัวาคม 2562 
 มาตรฐานการ

รายงานทาง
การเงินฉบบัที� 9 

 มาตรฐานการ
รายงานทาง

การเงินฉบบัที� 16 

 ณ วนัที� 1 
มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงนิ        
สินทรัพยห์มุนเวยีน        
 เงินลงทุนชั�วคราว 124,478  (124,478)  �  � 
 ลูกหนี:การคา้และลูกหนี:หมุนเวยีนอื�น  316,114  41  �  316,155 
 ส่วนของลูกหนี:ตามสญัญาเช่าที�ถึงกาํหนด        
 ชาํระภายในหนึ�งปี 6,838  (12)  �  6,826 
 มูลค่างานที�ทาํเสร็จแต่ยงัไม่เรียกเก็บ 9,566  (20)  �  9,546 
 สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอื�น �  124,478  �  124,478 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน        
 ลูกหนี:ตามสญัญาเช่า 7,991  (9)  �  7,982 
 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ �  �  2,815  2,815 
หนี: สินหมุนเวยีน        
 ส่วนของหนี: สินตามสญัญาเช่าที�ถึง 
 กาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี  � 

 
� 

 
891 

 
891 

 หนี: สินไม่หมุนเวยีน        
 หนี: สินตามสญัญาเช่า �  �  1,924  1,924 
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 พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที� 31 
ธนัวาคม 2562 

 มาตรฐานการ
รายงานทาง

การเงินฉบบัที� 9 

 มาตรฐานการ
รายงานทาง

การเงินฉบบัที� 16 

 ณ วนัที� 1 
มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงนิ        
สินทรัพยห์มุนเวยีน        
 เงินลงทุนชั�วคราว 124,478  (124,478)  �  � 
 ลูกหนี:การคา้และลูกหนี:หมุนเวยีนอื�น  319,085  41  �  319,126 
 ส่วนของลูกหนี:ตามสญัญาเช่าที�ถึงกาํหนด        
  ชาํระภายในหนึ�งปี 6,838  (12)  �  6,826 
 มูลค่างานที�ทาํเสร็จแต่ยงัไม่เรียกเก็บ 9,566  (20)  �  9,546 
 สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอื�น �  124,478  �  124,478 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน        
 ลูกหนี:ตามสญัญาเช่า 7,991  (9)  �  7,982 
 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ �  �  2,815  2,815 
หนี: สินหมุนเวยีน        
ส่วนของหนี: สินตามสญัญาเช่าที�ถึง 
 กาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี  � 

 
� 

 
891 

 
891 

 หนี: สินไม่หมุนเวยีน        
 หนี: สินตามสญัญาเช่า �  �  1,924  1,924 
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4.1   เครื�องมือทางการเงิน 

การจัดประเภทและการวดัมูลค่าสินทรัพย์และหนี9สินทางการเงิน 
ณ วนัที�  1 มกราคม  2563 (วนัที� ถือปฏิบัติครั: งแรก) ผูบ้ริหารของบริษัทและบริษัทย่อยได้

ประเมินโมเดลธุรกิจที�ใช้จดัการสินทรัพยแ์ละหนี: สินทางการเงิน และจดัประเภทรายการสินทรัพย์
และหนี: สินทางการเงิน ดงันี:  

พนับาท 

งบการเงินรวม 
 มูลค่ายติุธรรม 

ผา่นกาํไรขาดทุน 
 ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 
รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัที� 1 มกราคม 2563    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด � 127,100 127,100 
ลูกหนี:การคา้และลูกหนี:หมุนเวยีนอื�น � 316,155 316,155 
ส่วนของลูกหนี:ตามสญัญาเช่าที�ถึงกาํหนดชาํระ    
 ภายในหนึ�งปี � 6,826 6,826 
มูลค่างานที�ทาํเสร็จแต่ไม่เรียกเก็บ - 9,546 9,546 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอื�น 124,478 � 124,478 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอื�น 242 � 242 
ลูกหนี:ตามสญัญาเช่า �  7,982  7,982 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น � 23,669 23,669 

124,720 491,278 615,998 

 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 ราคาทุนตดัจาํหน่าย  รวม 
หนี: สินทางการเงิน ณ วนัที� 1 มกราคม 2563    
เจา้หนี:การคา้และเจา้หนี:หมุนเวยีนอื�น 199,838  199,838 
หนี: สินตามสัญญาเช่า  2,815  2,815 
หนี: สินไม่หมุนเวยีนอื�น 23,364  23,364 
 226,017  226,017 
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พนับาท 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 มูลค่ายติุธรรม 

ผา่นกาํไรขาดทุน 
 ราคาทุนตดัจาํหน่าย รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัที� 1 มกราคม 2563    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด � 120,124 120,124 
ลูกหนี:การคา้และลูกหนี:หมุนเวยีนอื�น � 319,126 319,126 
ส่วนของลูกหนี:ตามสัญญาเช่าที�ถึงกาํหนดชาํระ    
 ภายในหนึ�งปี - 6,826 6,826 
มูลค่างานที�ทาํเสร็จแต่ไม่เรียกเก็บ - 9,546 9,546 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอื�น 124,478 � 124,478 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอื�น 242 � 242 
ลูกหนี:ตามสัญญาเช่า �  7,982  7,982 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น � 23,669 23,669 

124,720 487,273 611,993 
 

 พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ราคาทุนตดัจาํหน่าย  รวม 
หนี: สินทางการเงิน ณ วนัที� 1 มกราคม 2563    
เจา้หนี:การคา้และเจา้หนี:หมุนเวยีนอื�น 193,304  193,304 
หนี: สินตามสัญญาเช่า  2,815  2,815 
หนี: สินไม่หมุนเวยีนอื�น 3,364  23,364 
 219,483  219,483 

 
การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายการลูกหนี:การคา้ที�ตอ้งมีการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่า
จะเกิดขึ:น บริษทัละบริษทัยอ่ยมีรายการลูกหนี: การคา้และลูกหนี: หมุนเวียนอื�น ลูกหนี: ตามสัญญาเช่า
และมูลค่างานที�ทาํเสร็จแต่ยงัไม่เรียกเก็บที�ตอ้งมีการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ:น 
ลูกหนี:การคา้และลูกหนี:หมุนเวยีนอื�น/ลูกหนี:ตามสัญญาเช่า/มูลค่างานทาํเสร็จแต่ยงัไม่เรียกเก็บ 

บริษทัและบริษทัย่อยไดป้ฏิบติัตามวิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ในการวดัมูลค่าของผล
ขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ:นตลอดอายสุาํหรับลูกหนี:ทั:งหมด 
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ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ:น บริษทัละบริษทัยอ่ยมีการจดักลุ่มลูกหนี:

การคา้และลูกหนี: หมุนเวียนอื�น ลูกหนี: ตามสัญญาเช่าและมูลค่างานที�ทาํเสร็จแต่ยงัไม่เรียกเก็บตาม
ความเสี�ยงดา้นเครดิตที�มีลกัษณะร่วมกนัและระยะเวลาเกินกาํหนดชาํระ อตัราขาดทุนดา้นเครดิตที�
คาดว่าจะเกิดขึ: นพิจารณาจากลักษณะการจ่ายชําระเงินในอดีต ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจาก
ประสบการณ์ในอดีตและปัจจยัในอนาคตที�จะมีผลกระทบต่ออตัราขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะ
เกิดขึ:น ดว้ยวธีิการดงักล่าว  

ค่าเผื�อผลขาดทุนสาํหรับลูกหนี: มีรายละเอียด ดงันี:  
พนับาท 

งบการเงินรวม 
 ยงัไม่ถึง 

กาํหนดชาํระ 
 

 
ไม่เกิน  
3 เดือน 

 3 � 6 เดือน  6 � 12 เดือน  
 

เกินกวา่ 
12 เดือน 

 รวม 

ณ วนัที� 1 มกราคม 2563        
ลูกหนี:การคา้และลูกหนี:หมุนเวียนอื�น 204,436  83,902  8,308  5,357  4,136  306,139 
ลูกหนี:ตามสญัญาเช่า 17,729  603  19      �      �  18,351 
มูลค่างานที�ทาํเสร็จแต่ยงัไม่เรียกเก็บ 9,566      �       �     �     40   9,606 
ค่าเผื�อผลขาดทุน 458  478  702  885  4,176  6,699 

 
พนับาท 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยงัไม่ถึง 

กาํหนดชาํระ 
 
 

ไม่เกิน 
3 เดือน 

 3 � 6 เดือน  6 � 12 เดือน  
 

เกินกวา่ 
12 เดือน 

 รวม 

ณ วนัที� 1 มกราคม 2563        
ลูกหนี:การคา้และลูกหนี:หมุนเวียนอื�น 204,252  87,093  8,308  5,357  4,136  309,146 
ลูกหนี:ตามสญัญาเช่า 17,729  603  19      �     �  18,351 
มูลค่างานที�ทาํเสร็จแต่ยงัไม่เรียกเก็บ 9,566      �       �     �     40   9,606 
ค่าเผื�อผลขาดทุน 458  495  702  885  4,176  6,716 

 
การกระทบยอดค่าเผื�อผลขาดทุนลูกหนี:  ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 กบัค่าเผื�อผลขาดทุนลูกหนี:

การคา้ ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 มีดงันี:   
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่าเผื�อผลขาดทุนลูกหนี:การคา้    
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 7,286  7,286 
ผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 ฉบบัที� 9 มาถือปฏิบติั (587) 

 
(570) 

ค่าเผื�อผลขาดทุน ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 6,699  6,716 
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การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี: มีผลกระทบอย่างไม่ เป็น

สาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย ดงันั:นฝ่ายบริหารของบริษทัจึงพิจารณาไม่ปรับปรุง
ผลกระทบดงักล่าวต่อกาํไรสะสมไม่ไดจ้ดัสรร ณ ตน้งวด 

 
4.2 สัญญาเช่า 

หนี: สินตามสัญญาเช่าดงักล่าววดัมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินที�ต้องจ่ายชาํระตาม
สัญญาเช่าที�ยงัไม่ได้จ่ายชาํระ คิดลดด้วยอตัราดอกเบี: ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ�มของบริษทัและบริษทัย่อย 
อตัราดอกเบี:ยเงินกูย้ืมส่วนเพิ�มดงักล่าวที�นาํมาคาํนวณหนี: สินตามสัญญาเช่า ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 
อยูร่ะหวา่งร้อยละ 6.175 

สําหรับสัญญาเช่าที� เคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงินตามมาตรฐานการบัญชีฉบบัที�  17 
บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนี: สินตามสัญญาเช่าดงักล่าวก่อนวนันาํ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 16 มาถือปฏิบติัเป็นมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้
และหนี: สินตามสัญญาเช่า ณ วนัที�นาํมาปฏิบติัใชค้รั: งแรก  

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงานที�เปิดเผย      
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 21,804  21,572 
หกั สัญญาเช่าระยะสั:นที�รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวธีิเส้นตรง (3,393)  (3,161) 
หกั  สิทธิที�สามารถยกเลิกสัญญาที�ค่อนขา้งแน่ที�จะมีการใชสิ้ทธิ (12,580)  (12,580) 
หกั  สัญญาพิจารณาเป็นสัญญาบริการ (2,756)  (2,756) 
 3,075  3,075 
หกั  ดอกเบี:ยจ่ายรอตดับญัชี (260)  (260) 
หนี: สินตามสญัญาเช่าเพิ�มขึ:นจากการนาํมาตรฐานการรายงาน    
 ทางการเงินฉบบัที� 16 มาถือปฏิบติั  2,815  2,815 
หนี: สินสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562       �         � 
หนี: สินตามสัญญาเช่า ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 2,815  2,815 
    
ประกอบดว้ย    
   หนี: สินสัญญาเช่าหมุนเวยีน 891  891 
   หนี: สินสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน 1,924  1,924 

 2,815  2,815 
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สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้บ่งตามประเภทสินทรัพยไ์ดด้งันี:  

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที� 1 มกราคม 2563      �        � 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 2,815  2,815 
รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 2,815  2,815 

 
5. รายการบญัชีกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 
  บริษทัและบริษทัย่อยมีรายการบญัชีส่วนหนึ� งกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ซึ� งบุคคลหรือ

กิจการเหล่านี: เกี�ยวข้องกันโดยการถือหุ้นและ/หรือมีผูบ้ริหารร่วมกัน หรือเป็นสมาชิกในครอบครัวที�
ใกล้ชิด รายการบญัชีกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัที�มีสาระสําคญัที�รวมไวใ้นงบการเงินใช้ราคา
ตามปกติธุรกิจ โดยถือตามราคาตลาดทั�วไป หรือเป็นไปตามสัญญาที�ตกลงกนัไวส้าํหรับรายการที�ไม่มีราคา
ตลาดรองรับ 

  ลกัษณะของความสัมพนัธ์กบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ดงันี:  

ชื�อบริษทั/บุคคล 

 ประเทศ/

สญัชาติ 

 

ความสมัพนัธ์ 

 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์

Harn Vietnam Co., Ltd.  เวียดนาม  บริษทัยอ่ย  บริษทัเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ 

บริษทั หาญเอน็ยเินียริ� ง จาํกดั  ไทย  บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั  กรรมการและ/หรือผูถื้อหุ้นร่วมกนั 

บริษทั พระบริบาล จาํกดั  ไทย  บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั  กรรมการและ/หรือผูถื้อหุ้นร่วมกนั 

บริษทั นูทริกซ์ จาํกดั (มหาชน)  ไทย  บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั  กรรมการและ/หรือผูถื้อหุ้นร่วมกนั 

บริษทั ทรูเวฟ (ประเทศไทย) จาํกดั  ไทย  บุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั  บุคคลในครอบครัวเดียวกบักรรมการ 

นายเจน ชาญณรงค ์  ไทย  บุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั  ผูถื้อหุ้นและบุคคลในครอบครัวเดียวกบักรรมการ 

นางสิริมา เอี�ยมสกุลรัตน ์  ไทย  บุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั  ผูถื้อหุ้นและบุคคลในครอบครัวเดียวกบักรรมการ 

ผูบ้ริหารสาํคญั  ไทย  บุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั  บุคคลที�มีอาํนาจและรับผิดชอบในการบริหารงาน 

 
หลกัเกณฑใ์นการเรียกเก็บรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายระหวา่งกนั 

  นโยบายการกาํหนดราคา 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ ตามราคาตลาด 
ซื:อสินคา้ ตามราคาตลาด 
ซื:อขายอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ตามราคาที�ตกลงร่วมกนั 
รายไดอื้�น ตามราคาที�ตกลงร่วมกนั 
ค่าเช่าและค่าบริการ ตามราคาที�ตกลงร่วมกนั 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร ตามที�ไดรั้บอนุมติัโดยกรรมการและ/หรือผูถื้อหุน้ 
ดอกเบี:ยจ่าย ตามราคาตลาด 



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 
� 28 �  

 
สัญญาที�สาํคญักบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 
บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าอาคารสาํนกังาน ดงัต่อไปนี:  

 ณ วนัที� 31 มีนาคม 2563 
  ผูใ้หเ้ช่า  ระยะเวลา  ค่าเช่าต่อเดือน 

(บาท) 
สญัญาเช่าพื:นที�สาํนกังาน  คุณเจน ชาญณรงค ์  3.9 ปี  53,100 
  บริษทั หาญเอน็ยเินียริ�ง จาํกดั  3.9 ปี  413,916 
สญัญาเช่าพื:นที�คลงัสินคา้  บริษทั พระบริบาล จาํกดั  0.8 ปี  195,490 
  บริษทั พระบริบาล จาํกดั  3 ปี  85,410 

 
  ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ณ วนัที� 31 มีนาคม 2563 และ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 

ประกอบดว้ย 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ณ วนัที� 31 

มีนาคม 2563 
 ณ วนัที� 31 

ธนัวาคม 2562 
 ณ วนัที� 31 

มีนาคม 2563 
 ณ วนัที� 31 

ธนัวาคม 2562 
ลูกหนี:การคา้และลูกหนี:หมุนเวยีนอื�น        
 บริษทัยอ่ย        
  Harn Vietnam Co., Ltd. � �   21,912  3,238,895 
 บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั        
  บริษทั หาญเอน็ยเินียริ�ง จาํกดั 1,852,022  1,852,022  1,852,022  1,852,022 
       บริษทั นูทริกซ์ จาํกดั (มหาชน) 3,929  �  3,929  � 
 1,855,951  1,852,022  1,877,863  5,090,917 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั:น        
 บริษทัยอ่ย       
  Harn Vietnam Co., Ltd. �  �  6,502,500 � 
เงินมดัจาํรับ       
 บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั       
  บริษทั ทรูเวฟ (ประเทศไทย) จาํกดั �  5,229,668  � 5,229,668 
เจา้หนี: อื�น        
 บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั       
  บริษทั ทรูเวฟ (ประเทศไทย) จาํกดั �  2,988,382  � 2,988,382 
หนี: สินตามสญัญาเช่า        
 บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั       
  บริษทั พระบริบาล จาํกดั 2,586,110  �  2,586,110 � 
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  รายการกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัสําหรับงวดสามเดือนสิ:นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2563  และ 2562 

สรุปไดด้งันี:  
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือน 

สิ:นสุดวนัที� 31 มีนาคม 
 สาํหรับงวดสามเดือน 

สิ:นสุดวนัที� 31 มีนาคม 
 2563 2562  2563 2562 
รายไดจ้ากการขาย        
     บริษทัยอ่ย        
         Harn Vietnam Co.,Ltd �  �  197,188  � 

 บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั       
  บริษทั นูทริกซ์ จาํกดั 22,032  �  22,032 � 

รายไดอื้�น        
     บริษทัยอ่ย        
         Harn Vietnam Co.,Ltd �  �  21,912  � 

ค่าเช่าและบริการ       
 บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั       
  บริษทั หาญเอน็ยเินียริ�ง จาํกดั 1,241,748  1,496,988  1,241,748 1,496,988 
  บริษทั พระบริบาล จาํกดั �  842,700  � 842,700 
 บุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั       
  นายเจน  ชาญณรงค ์ 159,300  159,300  159,300 159,300 
 1,401,048  2,498,988  1,401,048  2,498,988 
ดอกเบี:ยจ่ายจากหนี: สินตามสญัญาเช่า        
 บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั       
  บริษทั พระบริบาล จาํกดั 27,721  �  27,721 � 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารสาํคญั        
 กรรมการ 925,000  1,065,000  925,000 1,065,000 
 ผูบ้ริหารสาํคญั        
  ผลประโยชน์ระยะสั:น 3,279,124  3,081,105  3,279,124  3,081,105 
  ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 74,340  108,490  74,340  108,490 
 4,278,464  4,254,595  4,278,464  4,254,595 
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6. ลูกหนี:การคา้และลูกหนี:หมุนเวยีนอื�น 
  ลูกหนี:การคา้และลูกหนี:หมุนเวยีนอื�น ประกอบดว้ย 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที� 31  

มีนาคม 2563 
 ณ วนัที� 31 

ธนัวาคม 2562 
 ณ วนัที� 31  

มีนาคม 2563 
 ณ วนัที� 31 

ธนัวาคม 2562 
ลูกหนี:การคา้        
 ลูกหนี:การคา้ � บริษทัยอ่ย �  �  �  3,238,895 
 ลูกหนี:การคา้ � บริษทัอื�น 258,851,351  288,666,770  256,970,460  288,435,152 
  รวมลูกหนี:การคา้ 258,851,351  288,666,770  256,970,460  291,674,047 
 หกั ค่าเผื�อหนี:สงสยัจะสูญ (7,213,341)  (7,286,049)  (7,206,920)  (7,286,049) 
  สุทธิ 251,638,010  281,380,721  249,763,540  284,387,998 
ลูกหนี:หมุนเวียนอื�น        
 ลูกหนี: อื�น � กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 1,852,022  1,852,022  1,873,934  1,852,022 
 ลูกหนี: อื�น � บริษทัอื�น 13,505,180  8,853,168  13,505,180  8,853,168 
 เงินประกนัผลงานคา้งรับ 9,267,921  9,527,045  9,267,921  9,527,045 
 เงินมดัจาํ 9,722,635  8,762,613  9,705,075  8,746,087 
 ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 7,268,935  4,674,077  6,903,284  4,654,201 
 รายไดค้า้งรับ 831,627  1,064,831  831,627  1,064,831 
  รวมลูกหนี:หมุนเวียนอื�น 42,448,320  34,733,756  42,087,021  34,697,354 
หกั ค่าเผื�อหนี:สงสยัจะสูญ (69,919)            �  (69,919)           � 
           สุทธิ 42,378,401  34,733,756  42,017,102  34,697,354 
  รวมลูกหนี:การคา้และลูกหนี:         
   หมุนเวียนอื�น 294,016,411  316,114,477  291,780,642  319,085,352 

 
  ลูกหนี:การคา้ แยกตามอายหุนี: ที�คา้งชาํระไดด้งันี:  

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 ณ วนัที� 31  

มีนาคม 2563 
 ณ วนัที� 31 

ธนัวาคม 2562 
 ณ วนัที� 31  

มีนาคม 2563 
 ณ วนัที� 31 

ธนัวาคม 2562 
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 145,888,839  187,039,492  144,714,124  186,855,915 
เกินกาํหนดชาํระ        
 นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 3 เดือน 95,775,437  83,826,501  95,069,261  87,017,355 
 มากกวา่ 3 ถึง 6 เดือน 6,299,649  8,308,446  6,299,649  8,308,446 
 มากกวา่ 6 ถึง 12 เดือน 6,046,769  5,356,651  6,046,769  5,356,651 
 มากกวา่ 12 เดือนขึ:นไป 4,840,657  4,135,680  4,840,657  4,135,680 
  รวม 258,851,351  288,666,770  256,970,460  291,674,047 
หกั ค่าเผื�อหนี:สงสยัจะสูญ (7,213,341)  (7,286,049)  (7,206,920)  (7,286,049) 
  ลูกหนี:การคา้ � สุทธิ 251,638,010  281,380,721  249,763,540  284,387,998 
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7. ลูกหนี:ตามสัญญาเช่า 

ลูกหนี:ตามสัญญาเช่า ประกอบดว้ย 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 ณ วนัที� 31  

มีนาคม 2563 
 ณ วนัที� 31 

ธนัวาคม 2562 
 ณ วนัที� 31  

มีนาคม 2563 
 ณ วนัที� 31 

ธนัวาคม 2562 
ลูกหนี:ตามสัญญาเช่า � อุปกรณ์การพิมพ ์ 15,681,367  14,828,531  15,681,367  14,828,531 
หกั ส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี (6,824,900)  (6,837,622)  (6,824,900)  (6,837,622)
ลูกหนี: ระยะยาวตามสัญญาเช่า 8,856,467  7,990,909  8,856,467  7,990,909 
 
จาํนวนเงินขั:นตํ�าที�ลูกหนี: จะตอ้งชาํระและมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั:นตํ�าที�ลูกหนี: จะตอ้งชาํระ

สาํหรับสัญญาเช่า ณ วนัที� 31 มีนาคม 2563 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 มีดงันี:  
 บาท 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที� 31 มีนาคม 2563  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 262 

 

จาํนวนเงิน 
ขั:นตํ�าที�ลูกหนี:
จะตอ้งชาํระ  

มูลค่าปัจจุบนัของ
จาํนวนเงินขั:นตํ�าที�
ลูกหนี:จะตอ้งชาํระ  

จาํนวนเงิน 
ขั:นตํ�าที�ลูกหนี:
จะตอ้งชาํระ  

มูลค่าปัจจุบนัของ
จาํนวนเงินขั:นตํ�าที�
ลูกหนี:จะตอ้งชาํระ 

ระยะเวลาการรับชาํระ        
 ภายใน 1 ปี 8,909,034  6,824,900  8,413,838  6,837,622 
 เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 14,416,579  8,856,467  9,936,769  7,990,909 
 23,325,613  15,681,367  18,350,607  14,828,531 
หกั  รายไดด้อกเบี:ยทางการเงินรอการรับรู้ (7,644,246)  �  (3,522,076)  � 
 15,681,367  15,681,367  14,828,531  14,828,531 

 
8.  เงินใหกู้ย้มืระยะสั:นแก่บริษทัยอ่ย 
  รายการเปลี�ยนแปลงของเงินให้กูย้ืมระยะสั:นแก่บริษทัยอ่ยสําหรับสามเดือนสิ:นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2563 

สรุปไดด้งันี:  
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา 
 บาท 

Harn Vietnam Co., Ltd.     
ยอดยกมาตน้งวด  �  � 
เงินใหกู้เ้พิ�มขึ:นระหวา่งงวด  200,000  6,352,000 
เงินจ่ายชาํระคืนระหวา่งงวด  �  � 
ผลกระทบจากการปรับปรุงอตัราแลกเปลี�ยน  �  150,500 
ยอดยกไปปลายงวด  200,000  6,502,500 
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เมื�อวนัที� 12 มีนาคม 2563 บริษทัทาํสัญญาให้เงินกูย้ืมระยะสั:นแก่บริษทัยอ่ย จาํนวน 200,000 ดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา และคิดดอกเบี:ยในอตัราร้อยละ 6.15 ต่อปี กาํหนดชาํระคืนภายในระยะเวลา 1 ปี  
 

9. สินคา้คงเหลือ 
  สินคา้คงเหลือ ประกอบดว้ย 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 ณ วนัที� 31  

มีนาคม 2563 
 ณ วนัที� 31 

ธนัวาคม 2562 
 ณ วนัที� 31  

มีนาคม 2563 
 ณ วนัที� 31 

ธนัวาคม 2562 
สินคา้สาํเร็จรูป 263,370,825  285,842,722  261,463,560  283,585,349 
สินคา้ระหวา่งทาง 72,237,406  43,591,076  52,589,803  43,591,076 
  รวม 335,608,231  329,433,798  314,053,363  327,176,425 
หกั ค่าเผื�อผลขาดทุนจากการลดมูลค่า        
 ของสินคา้คงเหลือ (25,394,798)  (24,393,942)  (25,394,798)  (24,393,942) 
สินคา้คงเหลือ 310,213,433  305,039,856  288,658,565  302,782,483 

 
  มูลค่าสินคา้คงเหลือที�ปรับลดลงและรับรู้เป็นตน้ทุนขายสําหรับงวดสามเดือนสิ:นสุดวนัที� 31 มีนาคม 

2563 มีจาํนวน 1.00 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 1.00 ลา้นบาท) 
 

10.  สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอื�น 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอื�น ประกอบดว้ย 

 บาท 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 ณ วนัที� 31 มีนาคม 2563   

 ราคาทุน 
 

กาํไร (ขาดทุน) 
ที�ยงัไม่เกิดขึ:นจาก
การปรับมูลค่าของ

เงินลงทุน 

มูลค่ายติุธรรม 
 

เงินลงทุนในตราสารหนี:     
 � เงินลงทุนในพนัธบตัร    
  ธนาคารแห่งประเทศไทย 59,772,020 99,629 59,871,649 
เงินลงทุนในตราสารทุน    
 � เงินลงทุนในหน่วยลงทุน  63,129,352 (89,106) 63,040,246 

รวม 122,901,372 10,523 122,911,895 
 



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 
� 33 �  

 
 บาท 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 
 ราคาทุน 

 
กาํไร (ขาดทุน) 

ที�ยงัไม่เกิดขึ:นจาก
การปรับมูลค่าของ

เงินลงทุน 

มูลค่ายติุธรรม 
 

เงินลงทุนในตราสารหนี:     
 � เงินลงทุนในพนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 59,585,551 35,204 59,620,755 
เงินลงทุนในตราสารทุน    
 � เงินลงทุนในหน่วยลงทุน  63,129,353 1,727,815 64,857,168 

รวม 122,714,904 1,763,019 124,477,923 

 
11. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  

  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ย 
      บาท 
    สดัส่วนการถือหุ้น   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
     (ร้อยละ)  วิธีราคาทุน  

ชื�อบริษทัยอ่ย   ทุนชาํระแลว้  ณ วนัที� 31  
มีนาคม 2563 

 ณ วนัที� 31 
ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัที� 31  
มีนาคม 2563 

 ณ วนัที� 31 
ธนัวาคม 2562 

Harn Vietnam Co., Ltd.  800 ลา้นดอง  100.00  100.00  1,057,444  1,057,444 
    รวม        1,057,444  1,057,444 

 
บริษทัได้จดทะเบียนจดัตั:ง Harn Vietnam Co., Ltd.  “บริษทัย่อย” ที�ประเทศเวียดนาม เมื�อวนัที� 30 

กรกฎาคม 2562 ดว้ยทุนจดทะเบียน 800 ลา้นดองเวียดนาม (คิดเป็น 1.06 ลา้นบาท) ทั:งนี: บริษทัถือหุ้นใน
บริษทัยอ่ยทางตรงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน โดยมีธุรกิจหลกัคือ การจาํหน่ายอุปกรณ์
การพิมพ ์การลงทุนดงักล่าวมีวตัถุประสงค์เพื�อเพิ�มศกัยภาพในการแข่งขนัและเพิ�มประสิทธิภาพในการ
บริการลูกคา้ โดยเริ�มจากหน่วยธุรกิจ “ระบบการพิมพดิ์จิทลั” เป็นหน่วยธุรกิจแรก 
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12. อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 
  รายการเปลี�ยนแปลงของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนสําหรับงวดวสามเดือนสิ:นสุดวนัที� 31 มีนาคม 

2563 สรุปไดด้งันี:  
 บาท 
 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ราคาทุน  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 231,950,000 
ซื:อสินทรัพยเ์พิ�มระหวา่งงวด � 
ขายและตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด � 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มีนาคม 2563 231,950,000 
ค่าเสื�อมราคาสะสม  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 (1,982,424) 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรับงวด (460,122) 
ค่าเสื�อมราคาสะสมส่วนที�ขายและตดัจาํหน่าย � 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มีนาคม 2563 (2,442,546) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 229,967,576 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มีนาคม 2563 229,507,454 

 
  สําหรับงวดสามเดือนสิ:นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2563 และ 2562 บริษทัและบริษทัย่อยมีรายไดค้่าเช่า

จากอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนเป็นจาํนวนเงิน 2.84 ล้านบาท และ 2.78 ล้านบาท ตามลาํดบั (เฉพาะ
บริษทัจาํนวนเงิน 2.84 ลา้นบาท และ 2.78 ลา้นบาท ตามลาํดบั และมีค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานจาํนวนเงิน 
0.55 ล้านบาท และ 0.54 ล้านบาท ตามลําดับ (เฉพาะบริษัทจาํนวนเงิน 0.55 ล้านบาท และ 0.54 ล้านบาท 
ตามลาํดบั) ที�ไดรั้บรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
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13. ที�ดิน และอุปกรณ์ 

  รายการเปลี�ยนแปลงของที�ดินและอุปกรณ์สําหรับงวดสามเดือนสิ:นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2563 สรุป
ไดด้งันี:  

 บาท 
 งบการเงินรวม 

 
 งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
ราคาทุน    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 96,664,900  96,664,900 
ซื:อสินทรัพยเ์พิ�มระหวา่งงวด 2,660,399  2,601,096 
ขายและตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด (1,676,855)  (1,676,855) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มีนาคม 2563 97,648,444  97,589,141 
ค่าเสื�อมราคาสะสม    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 (65,998,158)  (65,998,158) 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรับงวด (2,702,889)  (2,700,193) 
ค่าเสื�อมราคาสะสมส่วนที�ขายและตดัจาํหน่าย 1,579,855  1,579,855 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มีนาคม 2563 (67,121,192)  (67,118,496) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 30,666,742  30,666,742 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มีนาคม 2563 30,527,252  30,470,645 

 
   ณ วนัที� 31 มีนาคม 2563 และ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีอุปกรณ์ที�คิดค่าเสื�อมราคาเต็มมูลค่าแลว้ 

แต่ยงัคงใช้งานอยู่มีราคาทุนรวมเป็นจาํนวน 38.41 ล้านบาท และ 34.60 ล้านบาท ตามลาํดับ (เฉพาะบริษทั
จาํนวน 38.41 ลา้นบาท และ 34.60 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 
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14. สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

  มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ตามสัญญาเช่าอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารและการ
เคลื�อนไหวสาํหรับงวดสามเดือนสิ:นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2563 แสดงไดด้งันี:  

บาท 
งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
อาคารและ 

ส่วนปรับปรุงอาคาร 
ราคาทุน  
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 � 
ผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 16  
 มาถือปฏิบติั ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 2,814,619 
ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 2,814,619 
เพิ�มระหวา่งงวด � 
ตดัจาํหน่าย � 
ณ วนัที� 31 มีนาคม 2563 2,814,619 
ค่าเสื�อมราคาสะสม  
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 � 
ผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 16  
 มาถือปฏิบติั ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 � 
ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 � 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรับงวด 234,552 
ค่าเสื�อมราคา � ตดัจาํหน่าย � 
ณ วนัที� 31 มีนาคม 2563 234,552 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี  
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 � 
ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 2,814,619 
ณ วนัที� 31 มีนาคม 2563 2,580,067 
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15. ค่าความนิยม 
   เมื�อวนัที� 29 พฤศจิกายน 2559 บริษทัไดมี้การซื:อและรับโอนกิจการทั:งหมดของบริษทัยอ่ย 2 บริษทั 

โดยการออกหุน้เพิ�มทุนจาํนวน 675.36 ลา้นบาท เพื�อแลกกบัสินทรัพยสุ์ทธิที�ระบุไดข้องทั:ง 2 บริษทัจาํนวน 
340.69 ลา้นบาท ซึ� งเป็นผลทาํใหเ้กิดค่าความนิยม จาํนวน 334.67 ลา้นบาท  

 
16. ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 
    รายการเปลี�ยนแปลงของความสัมพนัธ์กบัลูกคา้สําหรับงวดสามเดือนสิ:นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2563 

สรุปไดด้งันี:   
 บาท 
 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ราคาทุน  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 104,307,663 
ไดม้าจากการรวมธุรกิจระหวา่งงวด � 
ขายและตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด � 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มีนาคม 2563 104,307,663 
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 (46,027,850) 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (3,715,068) 
ค่าตดัจาํหน่ายสะสมส่วนที�ขายและตดัจาํหน่าย � 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มีนาคม 2563 (49,742,918) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 58,279,813 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มีนาคม 2563 54,564,745 
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17. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  

  รายการเปลี�ยนแปลงของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสําหรับงวดสามเดือนสิ:นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2563 
สรุปไดด้งันี:  

 บาท 
 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ราคาทุน  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 38,942,216 
ซื:อสินทรัพยเ์พิ�มระหวา่งงวด 95,780 
ขายและตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด (168,298) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มีนาคม 2563 38,869,698 
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 (17,995,143) 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (1,021,040) 
ค่าตดัจาํหน่ายสะสมส่วนที�ขายและตดัจาํหน่าย 168,296 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มีนาคม 2563 (18,847,887) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 20,947,073 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มีนาคม 2563 20,021,811 

 
   ณ วนัที� 31 มีนาคม 2563 และ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�คิด

ค่าตดัจาํหน่ายเต็มมูลค่าแล้ว แต่ยงัคงใช้งานอยู่มีราคาทุนรวมเป็นจาํนวน 3.42 ล้านบาท และ 1.96 ล้านบาท 
ตามลาํดบั (เฉพาะบริษทัจาํนวน 3.42 ลา้นบาท และ 1.96 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 
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18.  เจา้หนี:การคา้และเจา้หนี:หมุนเวยีนอื�น 

 เจา้หนี:การคา้และเจา้หนี:หมุนเวยีนอื�น ประกอบดว้ย 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 ณ วนัที� 31  

มีนาคม 2563 
 ณ วนัที� 31 

ธนัวาคม 2562 
(จดัประเภทใหม่ 

หมายเหตุ 25) 

 ณ วนัที� 31  
มีนาคม 2563 

 ณ วนัที� 31 
ธนัวาคม 2562 

(จดัประเภทใหม่ 
หมายเหตุ 25) 

เจา้หนี:การคา้        
 เจา้หนี:การคา้ � บริษทัอื�น 95,243,410  104,648,825  94,805,379  104,648,825 
เจา้หนี:หมุนเวยีนอื�น        
 ค่านายหนา้คา้งจ่าย 15,757,958  16,746,476  15,757,958  16,746,476 
 ค่าโบนสัคา้งจ่าย 5,092,293  18,568,265  5,092,293  18,568,265 
 เงินรับล่วงหนา้ค่าสินคา้และบริการ 49,350,188  34,517,307  28,875,482  28,141,860 
 ค่าใชจ่้ายอื�น ๆ คา้งจ่าย 14,248,947  16,005,979  14,108,095  15,848,452 
 เจา้หนี:สรรพากร 3,750,957  3,942,216  3,712,079  3,940,444 
 เงินมดัจาํรับอื�น 2,442,860  1,491,920  2,442,860  1,491,920 
 อื�นๆ 6,991,794  3,917,332  6,991,796  3,917,332 
 รวม 97,634,997  95,189,495  76,980,563  88,654,749 
รวมเจา้หนี:การคา้และเจา้หนี: อื�น 192,878,407  199,838,320  171,785,942  193,303,574 
 

19.   หนี: สินตามสัญญาเช่า 
  มูลค่าตามบญัชีของหนี: สินตามสัญญาเช่าและการเคลื�อนไหวสําหรับงวดสามเดือนสิ:นสุดวนัที� 31 

มีนาคม 2563 แสดงไดด้งันี:  
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 � � 
ผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 ฉบบัที� 16 มาถือปฏิบติั 

 
2,814,619 

  
2,814,619 

ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 2,814,619  2,814,619 
เพิ�มขึ:น         �          �    
เพิ�มขึ:นจากดอกเบี:ย 27,721  27,721 
เงินจ่ายชาํระ (256,230)  (256,230) 
ลดลงจากการยกเลิกสญัญา         �             � 
ณ วนัที� 31 มีนาคม 2563 2,586,110  2,586,110 
หกั ส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระในหนึ�งปี (890,140)  (890,140) 
หนี: สินตามสญัญาเช่า � สุทธิจากส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระในหนึ�งปี 1,695,970  1,695,970 
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 ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัสัญญาเช่าที�รับรู้ในรายการต่อไปนี:ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
ค่าเสื�อมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 234,552  234,552 
ดอกเบี:ยจ่ายจากหนี: สินตามสัญญาเช่า 27,721  27,721 
ค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวกบัสัญญาเช่าระยะสั:น 2,893,671  2,827,274 
ค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวกบัสัญญาเช่าซึ� งสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ�า 63,600  63,600 
  รวม 3,219,544  3,153,147 

  บริษทัและบริษทัย่อยมีกระแสเงินสดจ่ายทั:งหมดของสัญญาเช่าจาํนวน 3,213,501 บาท  (เฉพาะ
กิจการ: 3,147,104 บาท)  

 
20.  ส่วนงานดาํเนินงาน 

  บริษทัและบริษทัย่อยไดน้าํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจ รูปแบบหลกัในการ
รายงานส่วนงานธุรกิจ พิจารณาจากระบบการบริหารการจดัการและโครงสร้างการรายงานทางการเงิน
ภายในของบริษทัเป็นเกณฑ ์

  บริษทัเสนอส่วนงานธุรกิจที�สาํคญั ดงันี:   
  ส่วนงาน 1 ผลิตภณัฑร์ะบบดบัเพลิงและงานโครงการ 
  ส่วนงาน 2 ผลิตภณัฑร์ะบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ 
  ส่วนงาน 3 ผลิตภณัฑร์ะบบทาํความเยน็ 
  ส่วนงาน 4 ผลิตภณัฑร์ะบบพิมพดิ์จิตอล 
  ส่วนงานดาํเนินงานจาํแนกตามประเภทธุรกิจในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดสามเดือน

สิ:นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2563 และ 2562 มีดงันี:  
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  
 สาํหรับงวดสามเดือนสิ:นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2563  สาํหรับงวดสามเดือนสิ:นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2562 
 ส่วนงาน 1  ส่วนงาน 2  ส่วนงาน 3  ส่วนงาน 4  รวม  ส่วนงาน 1  ส่วนงาน 2  ส่วนงาน 3  ส่วนงาน 4  รวม 
รายไดจ้ากการขาย 128,752   16,051  56,272  74,450  275,525  116,014  23,994  72,964  90,998  303,970 
รายไดจ้ากการให้บริการ 18,359 �  �  10,409  28,768  19,183 �  �  7,171  26,354 
ตน้ทุนขาย (90,472) (10,779)  (36,873)  (40,724)  (178,848) (84,620) (17,787)  (49,456)  (56,720)  (208,583)
ตน้ทุนการให้บริการ (17,583) �  �  (7,940)  (25,523) (19,807) �  �  (7,683)  (27,490)
กาํไรขั:นตน้ 39,056 5,272  19,399  36,195  99,922  30,770 6,207  23,508  33,766  94,251 
รายไดอื้�น        6,373         8,409 
ตน้ทุนในการจาํหน่าย        (29,078)        (27,281)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร        (33,886)        (35,283)
กาํไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน        43,331         40,096 
ตน้ทุนทางการเงิน         (27)        � 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้        (8,504)        (7,899)
กาํไรสุทธิสาํหรับงวด        34,800         32,197 
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื�น        (98)        � 
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด        34,702         32,197 
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  ส่วนงานดาํเนินงานจาํแนกตามประเภทธุรกิจในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนสาม

เดือนสิ:นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2563 และ 2562 ดงันี:  
 พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิ:นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2563  สาํหรับงวดสามเดือนสิ:นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2562 
 ส่วนงาน 1  ส่วนงาน 2  ส่วนงาน 3  ส่วนงาน 4  รวม  ส่วนงาน 1  ส่วนงาน 2  ส่วนงาน 3  ส่วนงาน 4  รวม 
รายไดจ้ากการขาย 128,752  16,051  56,272  72,741  273,816  116,014  23,994  72,964  90,998  303,970 
รายไดจ้ากการให้บริการ 18,359 �  �  10,409  28,768  19,183 �  �  7,171  26,354 
ตน้ทุนขาย (90,472) (10,779)  (36,873)  (39,646)  (177,770)  (84,620) (17,787)  (49,456)  (56,720)  (208,583) 
ตน้ทุนการให้บริการ (17,583) �  �  (7,940)  (25,523)  (19,807) �  �  (7,683)  (27,490) 
กาํไรขั:นตน้ 39,056 5,272  19,399  35,564  99,291  30,770 6,207  23,508  33,766  94,251 

รายไดอื้�น        5,296         8,409 
ตน้ทุนในการจาํหน่าย        (28,646)         (27,281) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร        (33,656)        (35,283) 
กาํไรจากการดาํเนินงาน        42,285         40,096 
ตน้ทุนทางการเงิน        (27)         � 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้        (8,390)         (7,899) 
กาํไรสุทธิสาํหรับงวด        33,868         32,197 
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื�น        �         � 
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด        33,868         32,197 

 
ส่วนงานดาํเนินงานจาํแนกตามประเภทธุรกิจในงบแสดงฐานะการเงินยอดคงเหลือ ณ วนัที�  31 

มีนาคม 2563 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 มีดงันี:  
 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที� 31 มีนาคม 2563  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 

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

สินทรัพยร์วมของส่วนงาน                    

     ลูกหนี:การคา้ 142,099 16,575  45,879  54,298  258,851  144,452  21,196  61,169  61,850  288,667 

     สินคา้คงเหลือ 128,487 9,930  82,016  89,780  310,213  144,012  9,518  73,452  78,058  305,040 

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

     ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ � �  39,408  15,157  54,565  � �  42,092  16,188  58,280 

   สินทรัพยที์�ใช้ร่วมกนั                  

         � อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน � �  � �  229,507  � �  � �  229,967 

         � ที�ดินและอุปกรณ์ � �  � �  30,527  � �  � �  30,667 

         � สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน � �  � �  20,022  � �  � �  20,947 

         � อื�นๆ � �  � �  396,764  � �  � �  328,057 

สินทรัพยร์วมของส่วนงาน 270,586 26,505  367,369  293,841  1,635,121  288,464  30,714  376,779  290,702  1,596,297 

                   

หนี: สินรวมของส่วนงาน � � � �  278,757   � � �  274,635 
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 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที� 31 มีนาคม 2563  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 

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

สินทรัพยร์วมของส่วนงาน         

     ลูกหนี:การคา้ 142,099 16,575  45,879  52,417  256,970 144,452  21,196  61,169  64,857  291,674 

     สินคา้คงเหลือ 128,487 9,930  82,016  68,225  288,658 144,012  9,518  73,452  75,800  302,782 

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

     ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ � �  39,408  15,157  54,565 � �  42,092  16,188  58,280 

   สินทรัพยที์�ใช้ร่วมกนั                 

    � อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน � �  � �  229,507 � �  �  �  229,967 

     � ที�ดินและอุปกรณ์ � �  � �  30,471 � �  �  �  30,667 

     � สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน � �  � �  20,022 � �  �  �  20,947 

     � อื�นๆ � �  � �  399,240 � �  �  �  321,799 

สินทรัพยร์วมของส่วนงาน 270,586 26,505  367,369  270,405  1,614,105 288,464  30,714  376,779  291,451  1,590,788 

                  

หนี: สินรวมของส่วนงาน � � � �  257,549 � �  �  �  268,100 

 
21. กาํไรต่อหุน้ขั:นพื:นฐาน 

  กาํไรต่อหุ้นขั:นพื:นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสําหรับงวดด้วยจาํนวนหุ้นสามญัถัวเฉลี�ยถ่วง
นํ:าหนกัที�ออกและชาํระแลว้ในระหวา่งงวด 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิ:นสุด 

วนัที� 31 มีนาคม  
 สาํหรับงวดสามเดือนสิ:นสุด 

วนัที� 31 มีนนาคม  
 2563  2562  2563  2562 

กาํไรสาํหรับงวดของบริษทัใหญ่ (บาท) 34,800,483  32,197,363  33,867,698  32,197,363 
จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ:าหนกั (หุ้น) 584,500,000  584,500,000  584,500,000  584,500,000 
กาํไรต่อหุ้นขั:นพื:นฐานของบริษทัใหญ่  (บาทต่อหุ้น) 0.06  0.06  0.06  0.06 

 
22. ภาระผกูพนัและหนี: สินที�อาจเกิดขึ:น 

ณ วนัที� 31 มีนาคม 2563 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีภาระผกูพนัและหนี: สินที�อาจเกิดขึ:น ดงันี:   
22.1 ณ วนัที� 31 มีนาคม 2563 และวนัที� 31 ธันวาคม 2562 บริษทัและบริษทัย่อยมีหนังสือคํ: าประกนัที�ออก

โดยธนาคารเพื�อใชใ้นการคํ:าประกนัสินคา้และผลงานตามสัญญาวา่จา้งงานติดตั:งระบบดงันี:  
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ณ วนัที� 31 

มีนาคม 2563  
ณ วนัที� 31 

ธนัวาคม 2562  
ณ วนัที� 31 

มีนาคม 2563  
ณ วนัที� 31 

ธนัวาคม 2562 
ลา้นบาท 29.67  26.98  29.67  26.98 
ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 0.27  0.27  0.27  0.27 
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22.2  วงเงินสินเชื�อจากสถาบนัการเงิน ณ วนัที� 31 มีนาคม 2563 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 ดงันี:  
 

  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  วงเงิน (ลา้นบาท)  อา้งอิงอตัราดอกเบี:ย (ร้อยละต่อปี) 

ประเภทสินเชื�อ 
 ณ วนัที� 31 

มีนาคม 2563 
 ณ วนัที� 31 

ธนัวาคม 2562 
 ณ วนัที� 31 

มีนาคม 2563 
 ณ วนัที� 31 

ธนัวาคม 2562 
เงินเบิกเกินบญัชี  11.00 11.00 MOR MOR 
เลตเตอร์ ออฟ เครดิต/ทรัสตรี์ซีท  160.00 160.00  MLR�1,MMR  MLR�1,MMR 
หนงัสือคํ:าประกนั  74.00 54.00 1.25 � 2% 1.25 � 2% 
สญัญาซื:อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  562.39 562.39  �  � 
ตัwวสญัญาใชเ้งิน  5.00 5.00 MLR MLR 

รวม  812.39 792.39  

สญัญาซื:อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้         
(ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา)  7.00 7.00    

 
22.3 ค่าเช่าและค่าบริการขั:นตํ�าที�ตอ้งจ่ายมีดงันี:  

  ลา้นบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ระยะเวลาการชาํระ 
 ณ วนัที� 31 

มีนาคม 2563 
 ณ วนัที� 31 

ธนัวาคม 2562 
 ณ วนัที� 31 

มีนาคม 2563 
 ณ วนัที� 31 

ธนัวาคม 2562 
ครบกาํหนดไม่เกิน 1 ปี  6.78  10.10  6.60 9.86 
ครบกาํหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  3.49  11.71  3.49 11.71 

 
ในระหว่างงวด  บริษทัและบริษทัย่อยไดรั้บรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้สําหรับสัญญาเช่าตามที�

แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 14 
ค่าเช่าและค่าบริการสําหรับงวดสามเดือนสิ:นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2563 และ 2562 มีจาํนวน

เงิน 3.37 ลา้นบาท และ 3.51 ลา้นบาท ตามลาํดบั (เฉพาะบริษทัจาํนวน 3.31 ลา้นบาท และ 3.51 ลา้น
บาท ตามลาํดบั) 

    
 22.4  การคํ:าประกนั 
    เมื�อว ันที�  7 มกราคม 2563 บริษัทได้ค ํ: าประกันค่าสินค้าให้กับ Harn Vietnam Co., Ltd.  

“บริษทัยอ่ย” ที�ประเทศเวยีดนาม ตามสัญญาซื:อขายสินคา้เตม็วงเงินจาํนวน 472,586 ปอนดส์เตอร์ลิง 
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23. การวดัมูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงิน 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยใชว้ิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี: สินซึ� งมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที�เกี�ยวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีที�ไม่มีตลาดที�มี
สภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื:อขายในตลาดที�มีสภาพคล่องได ้บริษทัและบริษทัยอ่ยจะใชว้ิธี
ราคาทุนหรือวธีิรายไดใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี: สินดงักล่าวแทน 

 
ลาํดบัชั:นของมูลค่ายติุธรรม 

  ในการนาํเทคนิคการวดัมูลค่ายุติธรรมขา้งตน้มาใช ้บริษทัและบริษทัยอ่ยจะตอ้งพยายามใชข้อ้มูลที�
สามารถสังเกตไดที้�เกี�ยวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหนี: สินที�จะวดัมูลค่ายุติธรรมนั:นให้มากที�สุด มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบบัที� 13 เรื�อง มูลค่ายุติธรรม กาํหนดลาํดบัชั:นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็นสามระดบั
ตามประเภทของขอ้มูลที�นาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงันี:  
  ระดบั 1 ใช้ขอ้มูลราคาเสนอซื:อขายของสินทรัพยห์รือหนี: สินอย่างเดียวกนัในตลาดที�มีสภาพ

  คล่อง 
  ระดบั 2 ใช้ขอ้มูลอื�นที�สามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหนี: สิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรง

  หรือทางออ้ม 
  ระดบั 3 ใช้ขอ้มูลที�ไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเกี�ยวกบักระแสเงินสดในอนาคตที�บริษทั

  ประมาณขึ:น  
 
ณ วนัที� 31 มีนาคม 2563 และวนัที� 31 ธันวาคม 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหนี: สิน

ทางการเงินที�วดัดว้ยมูลค่ายติุธรรมซึ�งแยกตามลาํดบัชั:นของมูลค่ายติุธรรมได ้ดงันี:  
 บาท 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที� 31 มีนาคม 2563 

ระดบั 1   ระดบั 2   ระดบั 3   รวม 

สินทรัพย ์(หนี: สิน) ทางการเงินที�วดัดว้ยมลูค่ายุติธรรม        
เงินลงทุนในพนัธบตัร �  59,871,649  �  59,871,649 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน �  63,040,246  �  63,040,246 
สัญญาซื:อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้          �  558,478        

� 
 558,478 
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 บาท 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 

ระดบั 1   ระดบั 2   ระดบั 3   รวม 

สินทรัพย ์(หนี: สิน) ทางการเงินที�วดัดว้ยมลูค่ายุติธรรม        
เงินลงทุนในพนัธบตัร �  59,620,756  �  59,620,756 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน �  64,857,167  �  64,857,167 
สัญญาซื:อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้          �  135,819           �  135,819 

 

เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลที�ใชส้าํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 2 
มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนที�มิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

คาํนวณโดยใชมู้ลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยที�ประกาศโดยผูจ้ดัการกองทุน  
มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์คาํนวณโดยใชเ้ทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและ

แบบจาํลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึ� งข้อมูลที�นํามาใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็น
ขอ้มูลที�สามารถสังเกตไดใ้นตลาดที�เกี�ยวขอ้ง เช่น อตัราแลกเปลี�ยนทนัที อตัราแลกเปลี�ยนล่วงหนา้ของ
เงินตราต่างประเทศ และอตัราผลตอบแทนของอตัราดอกเบี:ย เป็นตน้  

ในระหวา่งงวดไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั:นของมูลค่ายติุธรรม 
 
สินทรัพยท์างการเงินและหนี: สินทางการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
 ตารางต่อไปนี: แสดงการวิเคราะห์สินทรัพยท์างการเงินและหนี: สินทางการเงินที�วดัมูลค่าด้วย
มูลค่ายติุธรรมตามลาํดบัชั:นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัที� 31 มีนาคม 2563 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2562  

  บาท     
สินทรัพยท์างการเงิน  มูลค่ายติุธรรม  ลาํดบัขั:น  เทคนิคการประเมินมูลค่า 

หนี: สินทางการเงิน  งบการเงินรวม/งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

 มูลค่ายติุธรรม  และขอ้มูลที�ใชใ้นการวดัมลูค่ายติุธรรม 

  ณ วนัที� 31 
มีนาคม 2563 

 ณ วนัที� 31  
ธนัวาคม 2562 

   

สินทรัพย(์หนี: สิน)ทางการเงิน         
 สญัญาซื:อขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหนา้ 
 538,478  135,819  ลาํดบั 2  ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด  

โดยกระแสเงินสดในอนาคตประมาณ
จากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า (จากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้าที�สามารถสังเกตได ้
ณ วันสิ: นรอบระยะเวลารายงาน) และ
อตัราแลกเปลี�ยนล่วงหน้าตามสัญญา ซึ� ง
คิดลดด้วยอตัราที�สะท้อนถึงความเสี� ยง
ดา้นสินเชื�อของคู่สญัญาต่าง  ๆ



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 
� 46 �  

 
24. การจดัประเภทรายการในงบการเงิน 

 รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2562 ได้มีการจดัประเภทใหม่ 
เพื�อให้สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการในงวดปัจจุบนั ซึ� งไม่มีผลกระทบต่อกาํไรสุทธิหรือส่วนของผูถื้อ
หุน้ การจดัประเภทรายการใหม่ มีดงัต่อไปนี:  

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ที�เคยแสดงไวเ้ดิม  เพิ�มขึ:น (ลดลง)  จดัประเภทใหม่  ที�เคยแสดงไวเ้ดิม  เพิ�มขึ:น (ลดลง)  จดัประเภทใหม่ 

เจา้หนี:การคา้และเจา้หนี:หมุนเวียนอื�น 194,404  5,434  199,838  187,871  5,432  193,303 

หนี: สินหมุนเวียนอื�น 6,547  (5,434)  1,113  6,545  (5,432)  1,113 

 
25. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

  ตามการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั: งที�  3/2563 เมื�อวนัที� 16 เมษายน 2563 คณะกรรมการมีมติ
อนุมติัการการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล จากผลการดาํเนินงานวนัที� 1 มกราคม 2562 ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 
2562 ในอตัราหุ้นละ 0.18 บาท จาํนวน 584,500,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 105,210,000 บาท โดยการจ่ายเงินปัน
ผลระหว่างกาลดงักล่าวจ่ายให้เฉพาะผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิ ณ วนักาํหนดรายชื�อผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิรับเงินปันผล 
(Record Date) ในวนัที� 13 มีนาคม 2563 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที� 15 พฤษภาคม 2563 ซึ� งอตัรา
จ่ายเงินปันผล, วนักาํหนดสิทธิ และวนัจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามที�ไดแ้จง้ผูถื้อหุ้นไวแ้ลว้ตามการประชุม
คณะกรรมการบริษทัครั: งที� 1/2563 เมื�อวนัที� 27 กุมภาพนัธ์ 2563 โดยจะนาํเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นสามญั
ครั: งต่อไป เพื�อรับทราบการอนุมติัเงินปันผลระหวา่งกาลดงักล่าว 

 
26. การอนุมติังบการเงินระหวา่งกาล 
  งบการเงินระหวา่งกาลนี:ไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัเมื�อวนัที� 14 พฤษภาคม 2563 


