บริษัทใหม่ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลเสมือน
สําหรับงวดหกเดือนสิ9นสุดวันที< 30 มิถุนายน 2561
และ
รายงานการให้ความเชื<อมัน< ของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต

รายงานการให้ ความเชื= อมั=นของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต่ อการรวบรวมข้ อมูลทางการเงินรวมระหว่ างกาล
เสมือน
เสนอ ผูท้ ี<ได้รับมอบหมายจากบริ ษทั ใหญ่ในลําดับสู งสุ ดของบริ ษทั ใหม่ จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานที<ให้ความเชื<อมั<นเพื<อรายงานต่อการรวบรวมข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลเสมือนของบริ ษทั ใหม่
จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”) ซึ<งจัดทําโดยผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลเสมือนนี9
ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน รวมเสมือ น ณ วันที< 30 มิถุน ายน 2561 งบกําไรขาดทุ นรวมเสมือน งบกําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จรวมเสมือน และงบแสดงการเปลี<ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุ้นรวมเสมือนสําหรับงวดหกเดือนสิ9นสุ ดวันที< 30 มิถุนายน
2561 และหมายเหตุป ระกอบข้อ มูล ทางการเงิ นรวมระหว่า งกาลเสมื อนที< เกี<ย วข้อ ง โดยหลักเกณฑ์ แ ละข้อ สมมติ ฐานที<
ผูบ้ ริ หารใช้เพื<อรวบรวมข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลเสมือนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที<ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบ
ข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลเสมือนข้อที< 2
ข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลเสมือนนี9 รวบรวมขึ9 นโดยผูบ้ ริ หารของบริ ษ ัท เพื<อ แสดงผลกระทบของเหตุ การณ์หรื อ
รายการที<กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลเสมือนข้อ 2 ที<มีต่อฐานะการเงินรวมเสมือนของ
กลุ่มบริ ษทั ณ วันที< 30 มิถุนายน 2561 และผลการดําเนินงานรวมเสมือน สําหรับงวดหกเดือนสิ9นสุ ดวันที< 30 มิถุนายน 2561
เสมือนว่าเหตุการณ์ หรื อรายการดังกล่าวเกิดขึ9น ตั9งแต่วนั ที< 1 มกราคม 2558 ทั9งนี9 ผูบ้ ริ หาร ได้คดั ลอกข้อมูลเกี<ยวกับ ฐานะ
การเงิน ผลการดําเนินงาน และการเปลี<ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุ้นของกิจการที<รวมอยู่ในข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาล
เสมือนจากงบการเงินทีไ< ด้มีการสอบทานแล้วทั9งที<มีการเผยแพร่ และไม่ได้เผยแพร่ ต่อสาธารณชนดังรายละเอียดที<ได้อธิบายไว้
ในหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลเสมือนข้อที< 2
ความรั บผิดชอบของผู้บริ หารต่ อข้ อมูลทางการเงินรวมระหว่ างกาลเสมือน
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลเสมือนตามหลักเกณฑ์ที<ได้อธิบายไว้
ในหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลเสมือนข้อที< 2

ความเป็ นอิสระและการควบคุมคุณภาพ
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดในเรื< องความเป็ นอิสระและข้อกําหนดจรรยาบรรณอื<นตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผู ้
ประกอบวิชาชี พบัญชี ที<กาํ หนดโดยสภาวิชาชี พบัญชี ที<เกี<ยวกับหลักการพื9นฐานของจรรยาบรรณเรื< องความซื< อสัตย์ ความ
เที<ยงธรรม ความรู ้ความสามารถทางวิชาชีพและความระมัดระวังรอบคอบ การรักษาความลับและพฤติกรรมทางวิชาชีพ
สํานักงานของข้าพเจ้าปฏิบตั ิตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที< 1 และรักษาไว้ซ< ึ งระบบการควบคุมคุณภาพโดยรวม
รวมถึง นโยบายและวิธีปฏิบัติที<จดบันทึกไว้เกี<ยวกับการปฏิบัติตามข้อกําหนดทางจรรยาบรรณ มาตรฐานทางวิชาชีพ และ
กฎหมายข้อบังคับและข้อกําหนดที<เกี<ยวข้อง
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้า เป็ นผู ้รับ ผิด ชอบในการแสดงความเห็ น ต่ อการรวบรวมข้อมู ลทางการเงิน รวมระหว่ างกาลเสมื อนซึ< งจัดทําโดย
ผูบ้ ริ ห ารของบริ ษ ัทตามหลัก เกณฑ์ ที<ก ล่าวไว้ในหมายเหตุป ระกอบข้อ มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลเสมื อนข้อที< 2 ใน
สาระสําคัญ
ข้า พเจ้าได้ป ฏิ บัติ งานตรวจสอบตามมาตรฐานงานที< ให้ ค วามเชื< อ มั<น รหั ส 3000 (ปรั บ ปรุ ง) เรื< อ งงานที< ให้ ความเชื< อ มั<น
นอกเหนื อจากการตรวจสอบหรื อสอบทานข้อมูลทางการเงินในอดีต ซึ< งกําหนดให้ข้าพเจ้าต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดด้าน
จรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานเพื<อให้ได้ความเชื< อมั<นอย่างสมเหตุส มผลว่า ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ได้รวบรวม
ข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลเสมือนตามหลักเกณฑ์ที<ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมระหว่าง
กาลเสมือนข้อที< 2 ในสาระสําคัญหรื อไม่
วัต ถุ ป ระสงค์ข องงานนี9 มิ ได้เพื< อ ให้ ข้าพเจ้ารั บ ผิ ด ชอบต่ อ การปรับ ปรุ งแก้ไขหรื อ การออกรายงานใหม่ หรื อ การแสดง
ความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินในอดีต ซึ<งใช้ในการรวบรวมข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลเสมือน และการสอบทานของ
ข้าพเจ้าไม่ได้รวมถึงการสอบทานข้อมูลทางการเงินดังกล่าว
ข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลเสมือนมีวตั ถุป ระสงค์เพียงเพื<อแสดงให้เห็นผลกระทบของเหตุการณ์ หรื อรายการที< มี
นัยสําคัญต่อข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลที<ยงั ไม่ได้ถูกปรับปรุ งของกลุ่มบริ ษทั เสมือนว่าเหตุการณ์หรื อรายการเกิดขึ9น
ณ วันที< ที<ระบุ ไว้เพื< อวัตถุป ระสงค์ดังกล่าว ดังนั9น ข้าพเจ้าไม่ ให้ความเชื< อมั<นใด ๆ ต่อผลที<เกิ ดขึ9น จริ งของเหตุการณ์ หรื อ
รายการที<เสนอ สําหรับงวดหกเดือนสิ9นสุ ดวันที< 30 มิถุนายน 2561
งานที<ให้ความเชื<อมั<นอย่างสมเหตุสมผล เพื<อรายงานว่าข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลเสมือนรวบรวมตามหลักเกณฑ์
ที<ใ ช้ใ นสาระสํ าคัญหรื อไม่น9 ัน รวมถึ งการประเมิ น ว่าหลัก เกณฑ์ ที< ผู ้บ ริ ห ารของบริ ษ ัท ใช้ในการรวบรวมข้อ มู ลมี ค วาม
สมเหตุส มผลหรื อไม่สําหรับการแสดงถึงผลกระทบที<มีนัยสํ าคัญจากเหตุการณ์ห รื อรายการโดยตรง และเพื<อ ให้ ได้มาซึ< ง
หลักฐานที<เหมาะสมอย่างเพียงพอว่า
•!
•!

รายการปรับปรุ งเสมือนที<เกี< ยวข้องได้แสดงในหมายเหตุประกอบข้อมู ลทางการเงิน รวมระหว่างกาลเสมือนข้อ 2
อย่างเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
ข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลเสมือนสะท้อนถึงการนํารายการปรับปรุ งเสมือนข้างต้นไปปรับ ปรุ งข้อ มูลทาง
การเงินรวมที<ยงั ไม่ได้ถูกปรับปรุ งอย่างเหมาะสม

วิธีการปฏิบัติงานที<เลือกใช้น9 นั ขึ9นอยู่กับดุลยพินิจของข้าพเจ้าตามความเข้าใจในลักษณะของกิจการ รวมถึงเหตุการณ์หรื อ
รายการที<ใช้ในการรวบรวมข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลเสมือนและสถานการณ์ของงานอื<นที<เกี<ยวข้อง
การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึงการประเมินการนําเสนอข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลเสมือนโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื<อว่าหลักฐานที<ขา้ พเจ้าได้รับมีความเพียงพอและเหมาะสมสําหรับใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็ นว่า ข้อมูล ทางการเงินรวมระหว่างกาลเสมือ นข้างต้นนี9 ได้รวบรวมตามหลักเกณฑ์ที<ได้อธิ บายไว้ในหมายเหตุ
ประกอบข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลเสมือนข้อที< 2 ในสาระสําคัญ
ข้ อจํากัดในการเผยแพร่ และการนําไปใช้
การปฏิบตั ิงานเพื<อรายงานต่อการรวบรวมข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลเสมือนของข้าพเจ้า มีวตั ถุประสงค์ตามทีก< ล่าว
ในหมายเหตุ ป ระกอบข้อมู ล ทางการเงิน รวมระหว่า งกาลเสมื อ นข้อ 1 ข้าพเจ้ามิ ไ ด้ป ฏิ บัติตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี
มาตรฐานและแนวปฏิบตั ิอื<นที<เป็ นที<ยอมรับโดยทัว< ไปในประเทศอื<น ดังนั9นจึงมิควรถือว่าการปฏิบตั ิงานดังกล่าวเป็ นไปตาม
มาตรฐานหรื อแนวปฏิบตั ิเหล่านั9น รายงานนี9จึงไม่ควรนําไปใช้หรื ออ้างอิงในประเทศอื<นหรื อเพื<อวัตถุประสงค์อื<นนอกจาก
วัต ถุป ระสงค์ตามที< กล่ าวในหมายเหตุป ระกอบข้อมู ลทางการเงิน รวมระหว่ างกาลเสมื อน ข้า พเจ้าไม่ มีหน้ า ที<ห รื อส่ ว น
รั บ ผิ ด ชอบ และขอปฏิ เสธความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ บุ ค คลใด ๆ อัน เนื< อ งจากการใช้ หรื อการอ้ า งอิ งถึ ง รายงานฉบั บ นี9
นอกเหนือจากที<กล่าวในหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลเสมือนข้อ 1

(ไวโรจน์ จินดามณี พิทกั ษ์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 3565
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
31 กรกฎาคม 2561

บริษทั ใหม่ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมเสมือน
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2561 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สินทรัพย์

หมายเหตุ

30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2561
2560
(พันบาท)

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
สิ นค้าคงเหลือ
ที่ดินพัฒนาแล้วเพื่อขาย
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

785,441
1,782,365
2,867,229
581,197
3,590
6,019,822

1,222,385
1,573,109
119,136
2,961,128
592,377
2,056
6,470,191

สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ลูกหนี้ ไม่หมุนเวียนอื่น
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิ ยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน

16,842
143,435
502,872
5,609,263
25,350
86,602
151,675
32,741
6,568,780

16,874
150,765
503,203
5,712,861
25,350
63,479
146,581
36,082
6,655,195

12,588,602

13,125,386

รวมสินทรัพย์

2.2

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลเสมือนเป็ นส่วนหนึ่ งของข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลเสมือนนี้
4

บริษทั ใหม่ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมเสมือน
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2561 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชี ธนาคาร
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนี้สินไม่ หมุนเวียน
ประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น

30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2561
2560
(พันบาท)
377
1,695,418
1,405,896
76,114
13,560
3,191,365

2,908
1,538,997
1,670,125
30,645
14,975
3,257,650

459,743
18,441
478,184

441,646
18,752
460,398

3,669,549

3,718,048

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลเสมือนเป็ นส่วนหนึ่ งของข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลเสมือนนี้
5

บริษทั ใหม่ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมเสมือน
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2561 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
- หุ้นสามัญ
ทุนที่ออกและชาระแล้ ว
- หุ้นสามัญ
ส่วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
ส่วนเกินกว่าทุนจากการซื้อธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ ได้ จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ้น
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้นบริษทั ใหญ่

หมายเหตุ

30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2561
2560
(พันบาท)

5,962,621

5,962,621

5,962,621
1,133,594
142,164

5,962,621
1,133,594
133,503

200,526
965,574
90
8,404,569

200,150
1,443,872
90
8,873,830

ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

514,484
8,919,053

533,508
9,407,338

รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

12,588,602

13,125,386

2.2

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลเสมือนเป็ นส่วนหนึ่ งของข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลเสมือนนี้
6

บริษทั ใหม่ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบกำไรขำดทุนรวมเสมือน
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2561 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
2561

2560
(พันบาท)

รายได้จากการขาย

6,047,204

6,760,562

ต้นทุนขาย

(4,416,462)

(4,795,166)

กำไรขั้นต้ น

1,630,742

1,965,396

รายได้อื่น

118,277

101,891

กำไรก่ อนค่ ำใช้ จ่ำย

1,749,019

2,067,287

ต้นทุนในการจัดจาหน่าย

(969,344)

(1,127,873)

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

(631,577)

(639,535)

(1,600,921)

(1,767,408)

กำไรจำกกำรดำเนินงำน

148,098

299,879

ต้นทุนทางการเงิน

(15,990)

(21,803)

กำไรก่ อนภำษีเงินได้

132,108

278,076

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(77,561)

(59,078)

กำไรสำหรับงวด

54,547

218,998

45,903

208,906

8,644

10,092

54,547

218,998

0.01

0.04

รวมค่ ำใช้ จ่ำย

การแบ่งปันกาไร
ส่ วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

กำไรต่ อหุ้นขัน้ พื้นฐำน (บำท)
ส่ วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริษทั ใหญ่

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลเสมือนเป็ นส่วนหนึ่ งของข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลเสมือนนี้
7

บริษทั ใหม่ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมเสมือน
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2561 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
2561

2560
(พันบาท)

กำไรสำหรับงวด

54,547

218,998

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รำยกำรที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
สาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน

(2,894)

-

579

-

รวมรำยกำรที่จะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง

(2,315)

-

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด - สุ ทธิจำกภำษี

(2,315)

-

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด

52,232

218,998

43,588

208,906

8,644

10,092

52,232

218,998

ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง

การแบ่งปันกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
ส่ วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลเสมือนเป็ นส่วนหนึ่ งของข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลเสมือนนี้
8

บริษัทใหม่ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้นรวมเสมือน
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2561 (ไม่ ได้ตรวจสอบ)
องค์ ประกอบอื่ นของส่ วนของผู้ถือหุ้น
กำไรสะสม
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ น
จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จดั สรร

ทุนที่ออก
หมำยเหตุ และชาระแล้ว
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
ผลกระทบจากการปรับปรุ งย้อนหลัง
ของข้อมูลและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริ ง
2.2
ผลกระทบจากการปรับปรุ งย้อนหลังของข้อสมมติ
2.3
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560 - ปรับปรุ งใหม่
รำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ ำส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอื หุ้น
และการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
ปรับปรุ งส่ วนต่างจากการซื้ อธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
เงินปั นผล
4
รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอื หุ้น
และการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรง
เข้ ำส่ วนของผู้ถือหุ้น
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
กาไรหรื อขาดทุน
รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงวด
โอนไปสารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2560

ส่ วนเกินกว่าทุน
จากการซื้ อธุรกิจ
ส่ วนเกินมูลค่า ภายใต้การควบคุม ทุนสารอง
หุ ้นสามัญ
เดียวกัน
ตามกฎหมาย

เงินลงทุน
เผื่อขาย

รวม
องค์ประกอบ
อื่ น
ของส่ วน
ของผูถ้ ือหุ้น

รวมส่ วน
ของผูถ้ ือหุ ้น
บริ ษทั ใหญ่

ส่ วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอานาจ
ควบคุม

รวมส่ วน
ของผูถ้ ือหุ ้น

5,962,621

1,133,594

-

189,780

(พันบำท)
1,305,063

92

92

8,591,150

5,962,621

1,133,594

66,901
66,901

189,780

(51,396)
(25,319)
1,228,348

92

92

15,505
(25,319)
8,581,336

522,729
522,729

538,234
(25,319)
9,104,065

-

8,591,150

-

-

23,775
-

-

(23,775)
(246,809)

-

-

(246,809)

(18,445)

(265,254)

-

-

23,775

-

(270,584)

-

-

(246,809)

(18,445)

(265,254)

-

-

23,775

-

(270,584)

-

-

(246,809)

(18,445)

(265,254)

208,906
208,906
(870)
1,165,800

92

92

208,906
208,906
8,543,433

10,092
10,092
514,376

218,998
218,998
9,057,809

5,962,621

1,133,594

90,676

870
190,650

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลเสมือนเป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลเสมือนนี้
9

บริษัทใหม่ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้นรวมเสมือน
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2561 (ไม่ ได้ตรวจสอบ)
องค์ ประกอบอื่ นของส่ วนของผู้ถือหุ้น
กำไรสะสม
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ น
จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จดั สรร

ทุนที่ออก
หมำยเหตุ และชาระแล้ว
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
รำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ ำส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอื หุ้น
และการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ูถอื หุ้น
ปรับปรุ งส่ วนต่างจากการซื้ อธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
เงินปั นผล
รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอื หุ้น
และการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ูถอื หุ้น
รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรง
เข้ ำส่ วนของผู้ถือหุ้น
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
กาไรหรื อขาดทุน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ น
รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงวด
โอนไปสารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2561

5,962,621

4

ส่ วนเกินกว่าทุน
จากการซื้ อธุรกิจ
ส่ วนเกินมูลค่า ภายใต้การควบคุม ทุนสารอง
หุ ้นสามัญ
เดียวกัน
ตามกฎหมาย
1,133,594

133,503

200,150

เงินลงทุน
เผื่อขาย

รวม
องค์ประกอบ
อื่ น
ของส่ วน
ของผูถ้ ือหุ ้น

รวมส่ วน
ของผูถ้ ือหุ้น
บริ ษทั ใหญ่

ส่ วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอานาจ
ควบคุม

รวมส่ วน
ของผูถ้ ือหุ้น

(พันบำท)
1,443,872

90

90

8,873,830

533,508

9,407,338

-

-

8,661
-

-

(8,661)
(512,849)

-

-

(512,849)

(27,668)

(540,517)

-

-

8,661

-

(521,510)

-

-

(512,849)

(27,668)

(540,517)

-

-

8,661

-

(521,510)

-

-

(512,849)

(27,668)

(540,517)

45,903
(2,315)
43,588
(376)
965,574

90

90

45,903
(2,315)
43,588
8,404,569

8,644
8,644
514,484

54,547
(2,315)
52,232
8,919,053

5,962,621

1,133,594

142,164

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลเสมือนเป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลเสมือนนี้
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376
200,526

บริษัทใหม่ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินรวมระหว่ างกาลเสมือน
สํ าหรับงวดหกเดือนสิBนสุดวันทีD 30 มิถุนายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ)
!

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลเสมือนเป็ นส่ วนหนึ< งของข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาล
เสมือนนี>
ผูท้ ี<ได้รับมอบหมายจากบริ ษทั ใหญ่ในลําดับสู งสุ ดได้อนุ มัติให้ออกข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลเสมือนนี> เมื<อ
วันที< 31 กรกฎาคม 2561
1!

ข้ อมูลทัDวไปและวัตถุประสงค์ของการจัดทําข้ อมูลทางการเงินรวมระหว่ างกาลเสมือน
บริ ษทั ใหม่ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ใหม่”) เกิดจากการรวมธุ รกิจโดยวิธี การควบรวมบริ ษ ัท ณ วันที< 1 มกราคม
2558 ของบริ ษทั ในส่ วนธุรกิจที<ผลิตและจัดจําหน่ายกระเบื>องเซรามิกในประเทศไทยในกลุ่มบริ ษทั ปูนซิเมนต์ไทย
จํากัด (มหาชน) เพื<อจัดโครงสร้างองค์กรให้มีความเหมาะสมและเพิ<มความมีประสิ ทธิ ภาพของการทํางานร่ วมกัน
ในแต่ละบริ ษทั รวมทั>งรองรับ การขยายตัวของธุ รกิจเซรามิ กในประเทศและต่ างประเทศ ซึ< งบริ ษ ัทที<มีการนํามา
ควบรวมมีจาํ นวน 5 บริ ษทั (“ธุรกรรมการควบรวมบริ ษทั ”) ได้แก่
ประเทศทีD สัดส่ วนการถือหุ้น
กิจการ
โดยตรง/อ้ อมของ
ชืD อกิจการ
ลักษณะธุรกิจ
จัดตัBง
บริษัทใหญ่
30 มิ.ย. 31 ธ.ค.
2561
2560
(ร้ อยละ)
บริ ษทั เซรามิคอุตสาหกรรม ดําเนินธุรกิจหลักเกี<ยวกับการผลิตและจําหน่าย
ไทย
100
100
ไทย จํากัด
กระเบื>องเซรามิก
บริ ษทั เจมาโก จํากัด
ดําเนิ นธุ รกิ จหลักเกี< ยวกับการขายปลีก ขายส่ ง
ไทย
100
100
กระเบื>อ งเซรามิกปู พื>น บุผนังและผลิตภัณ ฑ์ ที<
ใช้ในการติดตั>งกระเบื>องเซรามิก
บริ ษ ัท เดอะ สยาม เซรามิ ค ดําเนินธุรกิจหลักเกี<ยวกับการผลิตและจําหน่าย
ไทย
100
100
กรุ๊ ป อินดัสทรี< ส์ จํากัด
กระเบื>องเซรามิก
บริ ษ ัท โสสุ โ ก้ แอนด์ กรุ๊ ป ดํา เนิ นธุ ร กิ จ หลั ก เกี< ย วกั บ การซื> อและขาย
ไทย
100*
90*
(2008) จํากัด
กระเบื>องปูพื>นและบุผนังเซรามิกทั>งในประเทศ
และต่างประเทศ
บริ ษทั ไทย-เยอรมัน เซรามิค ดําเนินธุรกิจหลักเกี<ยวกับการผลิตและจําหน่าย
ไทย
74.71 74.71
อินดัสทรี< จํากัด (มหาชน)
กระเบื> อ งเซรามิ ก ปู พื> น กระเบื> อ งบุ ผ นั งชนิ ด
ต่างๆ และธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม
*ในไตรมาสที< 1 ของปี 2561 บริ ษทั ใหญ่ ได้ซ>ือหุ้นจากส่ วนได้เสียที<ไม่มีอาํ นาจควบคุมเพิ<มอีกร้อยละ 10 ทําให้สัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง/อ้อมของ
บริ ษทั ใหญ่ เป็ นร้อยละ 100
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บริษัทใหม่ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินรวมระหว่ างกาลเสมือน
สํ าหรับงวดหกเดือนสิBนสุดวันทีD 30 มิถุนายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ)
!

บริ ษ ัท ใหญ่ แ ละบริ ษ ัท ใหญ่ ในลําดับ สู งสุ ด ในระหว่ างงวดได้แ ก่ บริ ษ ัท เซรามิ ค ซิ เมนต์ ไ ทย จํา กัด และบริ ษ ัท
ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) ซึ<งบริ ษทั ทั>งสองแห่งเป็ นนิติบุคคลที<จดั ตั>งขึ>นในประเทศไทย
ข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลเสมือนนี>จดั ทําขึ>นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื<อ
1)! ใช้เป็ นข้อมูลในการตัดสิ นใจของผูถ้ ือหุ้นของแต่ละบริ ษทั ที<มีการนํามาควบรวมธุรกิจกัน สําหรับการพิจารณา
การควบรวมบริ ษทั ดังกล่าวข้างต้น และ
2)! เพื< อ ประกอบการยื< น พิ จ ารณาอนุ มัติ คุ ณ สมบั ติ ก ารเป็ นหลัก ทรั พ ย์ใ หม่ (relisting) ของบริ ษ ัท ใหม่ จํา กั ด
(มหาชน) แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลเสมือนแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานเสมือนหนึ<งการปรับโครงสร้าง
ภายในบริ ษทั เซรามิคอุ ตสาหกรรมไทย จํากัดและการควบรวมนั>น ได้เกิดขึ>น ตั>งแต่ วนั ที< 1 มกราคม 2558 เพื<อ ให้
เป็ นไปตามข้อ กํา หนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทย ซึ< ง ไม่ ไ ด้แ สดงถึง ฐานะทางการเงิน หรื อ ผลการ
ดําเนิ น งาน ที<เกิด ขึ>น จริ งของกิจการ ปั จ จุบันบริ ษ ัท ใหม่ ยงั ไม่ได้มีก ารจดทะเบี ยนและจะกระทําการจดทะเบีย น
ภายในวันที< 1 สิ งหาคม 2561
2!

หลักเกณฑ์ เหตุการณ์ ทีDเกิดขึนB จริงและข้ อสมมติทีDใช้ ในการจัดทําข้ อมูลทางการเงินรวมระหว่ างกาลเสมือน
2.1 หลักเกณฑ์ ที0ใช้ ในการจัดทําข้ อมูลทางการเงินรวมระหว่ างกาลเสมือน
ข้อมู ลทางการเงิน รวมระหว่างกาลเสมือ นจัดทําขึ>น ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิ นในส่ ว นที< เกี< ยวข้องกับการ
วัดมูลค่าและแสดงรายการ (ไม่รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูล) มีการจัดทําและแสดงหน่ วยเงินตราเป็ นเงินบาท ซึ< งเป็ น
สกุลเงินที<ใช้ในการดําเนิ น งานของกลุ่มบริ ษทั ข้อมูล ทางการเงินรวมระหว่างกาลเสมือ นทั>งหมดมีการปั ดเศษใน
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลเสมือนเพื<อให้แสดงเป็ นหลักล้านบาท ยกเว้นที<ระบุเป็ นอย่างอื<น
ในการจัดทํานั>นได้มีการตัดรายการระหว่างกันในข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลเสมือน เช่น ยอดคงเหลือและ
รายการบัญชี ระหว่างบริ ษทั ข้างต้น รวมถึงรายได้หรื อค่าใช้จ่ายที<ยงั ไม่เกิดขึ>นจริ งซึ< งเป็ นผลมาจากรายการระหว่าง
กิจการในกลุ่มถูกตัดรายการในการจัดทําข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลเสมือน
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บริษัทใหม่ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินรวมระหว่ างกาลเสมือน
สํ าหรับงวดหกเดือนสิBนสุดวันทีD 30 มิถุนายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ)
!

การจัดทําข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลเสมือนนี> ถือว่าเป็ นการรวมธุ รกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน (Business
combination of entities under common control) โดยบริ ษทั ที<มีการนํามาจัดทําข้อมูลทั>งหมดเป็ นบริ ษทั ภายใต้บริ ษทั
ใหญ่ลาํ ดับสู งสุ ดคือบริ ษทั ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) ตั>งแต่ก่อนวันที< 1 มกราคม 2558 บริ ษทั ใหม่บันทึกรับรู ้
สิ นทรัพย์และหนี>สินของบริ ษทั ที<ถูกนํามารวมกันด้วยมูลค่าตามบัญชี ของกิจการที<ถูกนํามารวม ณ วันที<มีการรวม
ธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน ถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ของบริ ษทั ใหม่ทางกฎหมายจะยังไม่ได้เกิดขึ>น ซึ<งการนําเสนอ
ข้อมูลจะสะท้อนเนื>อหาทางเศรษฐกิจดังนี>
1.! ข้อมูลการรวมธุ รกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันที<เกิดขึ>นจริ งในระหว่างงวดหกเดือนสิ> นสุ ดวันที< 30 มิถุนายน
2561 ได้มีการนํารายการรวมธุรกิจดังกล่าวมาปรับปรุ งข้อมูลทางการเงินย้อนหลังเสมือนเกิดขึ>นตั>งแต่ วันที< 1
มกราคม 2558 และได้สะท้อนในงบการเงินปี 2560 ที<นาํ มาเปรี ยบเทียบ ซึ< งเป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี
สําหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน และ
2.! ข้อสมมติสําหรับเหตุการณ์และรายการ เสมือนว่ารายการดังกล่าวได้เกิดขึ>นตั>งแต่วนั ที< 1 มกราคม 2558
ข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลเสมือนของกลุ่มบริ ษทั ประกอบด้วย
-! งบแสดงฐานะการเงินรวมเสมือน ณ วันที< 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560
-! งบกําไรขาดทุนรวมเสมือน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมเสมือน และงบแสดงการเปลี<ยนแปลงส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ้นรวมเสมือน สําหรับงวดหกเดือนสิ>นสุ ดวันที< 30 มิถุนายน 2561 และ 2560
-! หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลเสมือนเกี<ยวกับ ข้อมูลทั<วไป วัต ถุประสงค์ หลักเกณฑ์
เหตุการณ์ที<เกิดขึ>นจริ งและข้อสมมติที<ใช้ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลเสมือน การปรับปรุ ง
ข้อมูลให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเรื< องอื<นๆที<มีสาระสําคัญ
ข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลเสมือนนี>ได้จดั ทําขึ>นโดยใช้ขอ้ มูลทางการเงิน ดังนี>
-! งบการเงินระหว่างกาลที<ได้รับการสอบทานแล้วของ บริ ษทั ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี< จํากัด (มหาชน)
สํ า หรั บ งวดหกเดื อ นสิ> น สุ ด วัน ที< 30 มิ ถุ น ายน 2561 และ 2560 ตามรายงานของผู ้ส อบบั ญ ชี ล งวัน ที< 31
กรกฎาคม 2561 และ 31 กรกฎาคม 2560 ตามลําดับ ซึ<งได้เผยแพร่ ต่อสาธารณชนแล้ว
-! ข้อมูลทางการเงินจากงบการเงินระหว่างกาลที<จดั ทําขึ>นโดยผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เหล่านี> ให้เป็ นไปตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน สําหรับงวดหกเดือนสิ>นสุ ดวันที< 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 ซึ<งผูส้ อบบัญชี ได้มีการ
สอบทานแล้วแต่ไม่ได้เผยแพร่ ต่อสาธารณชน ดังนี>
-! บริ ษทั เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จํากัด
-! บริ ษทั เจมาโก จํากัด
-! บริ ษทั เดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ ป อินดัสทรี< ส์ จํากัด
-! บริ ษทั โสสุ โก้ แอนด์ กรุ๊ ป (2008) จํากัด
-! บริ ษทั โสสุ โก้ เซรามิค จํากัด (บริ ษทั ย่อยภายใต้กลุ่มบริ ษทั )
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!

2.2 เหตุการณ์ ที0เกิดขึDนจริงที0ใช้ ในการจัดทําข้ อมูลทางการเงินรวมระหว่ างกาลเสมือน
ในไตรมาสที< 2 ปี 2561 ซึ< งเป็ นไปตามแผนการควบรวมบริ ษทั กลุ่มบริ ษ ัทได้มีการรวมธุ รกิ จภายใต้การควบคุ ม
เดียวกัน ดังนี>
-! เมื< อวันที< 11 พฤษภาคม 2561 บริ ษทั เซรามิค อุต สาหกรรมไทย จํากัด ได้ท ําการเข้าซื> อหุ้ น ในบริ ษ ัทโสสุ โ ก้
เซรามิค จํากัด ทั>งหมด 53.9% มาจาก บริ ษทั เซรามิคซิ เมนต์ไทย จํากัด ในราคา 759 ล้านบาท โดยใช้แ หล่ ง
เงินทุนมาจากการกู้เงินระยะสั>นจากภายในกลุ่มบริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) ซึ< งมีอตั ราดอกเบี>ยถัว
เฉลี<ยเงินกู้ยืมระหว่ างกัน ร้อยละ 3.85 ต่อ ปี ส่ งผลให้ เกิ ดส่ วนตํ<ากว่าทุ นจากการซื> อธุ รกิจ ภายใต้การควบคุ ม
เดียวกันจํานวน 47 ล้านบาท
-! เมื<อวันที< 27 มิถุนายน 2561 บริ ษทั เซรามิคซิเมนต์ไทย จํากัด ซื>อหุ้น บริ ษทั เดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ ป อินดัสทรี< ส์
จํา กัด ทั>งหมด 9.8% มาจากบริ ษ ัท เซรามิ ค อุ ต สาหกรรมไทย จํา กัด ในราคา 240.5 ล้านบาท ส่ งผลให้ เกิ ด
ส่วนเกินว่าทุนจากการซื>อธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันจํานวน 189 ล้านบาท
การปรับปรุ งรายการย้อนหลังส่งผลต่อรายการทางบัญชี ณ วันที< 1 มกราคม 2560 ดังนี>
งบแสดงฐานะการเงินรวมเสมือน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม< ขึ>น
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ลดลง
ค่าความนิยมเพิ<มขึ>น
เงินลงทุนระยะยาวอื<นลดลง
กําไรสะสมเพิ<มขึ>น
ส่วนเกินกว่าทุนจากการซื>อธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันเพิ<มขึ>น
ส่วนได้เสี ยที<ไม่มีอาํ นาจควบคุมเพิ<มขึ>น
ตัดรายการส่วนของเจ้าของบริ ษทั โสสุ โก้ เซรามิค จํากัด

(ล้ านบาท)
241
(4)
25
(811)
(6)
(67)
(523)
1,145
-

-! เมื< อ วัน ที< 31 พฤษภาคม 2561 บริ ษ ั ท โสสุ โก้ แอนด์ กรุ๊ ป (2008) จํา กั ด ได้ มี ก ารลดทุ น จดทะเบี ย นจาก
100,000,000 บาท เป็ น 50,000,000 บาท เพื< อ ให้ เท่ า กับ จํา นวนเงิ น ค่ า หุ้ น ที< เรี ย กชํ าระแล้ ว และเมื< อ วัน ที< 2
เมษายน 2561 บริ ษ ัท ไทย-เยอรมั น เซรามิ ค อิ น ดั ส ทรี< จํา กั ด (มหาชน) ได้ มีก ารลดทุ น จดทะเบี ย นจาก
1,816,098,502 บาท เป็ น 1,697,621,233 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที<ไม่ได้จาํ หน่ายหรื อจําหน่ายไม่หมด
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บริษัทใหม่ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินรวมระหว่ างกาลเสมือน
สํ าหรับงวดหกเดือนสิBนสุดวันทีD 30 มิถุนายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ)
!

2.3 ข้ อสมมติที0ใช้ ในการจัดทําข้ อมูลทางการเงินรวมระหว่ างกาลเสมือน
เมื<อวันที< 1 มกราคม 2558
-! บริ ษ ัท เซรามิ ค อุตสาหกรรมไทย จํากัด และบริ ษทั เจมาโก จํา กัด ได้รับ โอนสิ น ทรั พย์ที<เกี< ยวเนื< องกับธุ รกิ จ
เซรามิก จากบริ ษทั เซรามิคซิ เมนต์ไทย จํากัด และได้จ่ายชําระสําหรับสิ นทรัพ ย์สุท ธิ ที<ได้รับโอนเป็ นเงินสด
จํานวน 4.47 ล้านบาท ซึ<งจํานวนนี> เท่ากับมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สุทธิที<ได้โอนมา โดยใช้แหล่งเงินทุนมา
จากการกูเ้ งินระยะสั>นจากภายในกลุม่ บริ ษทั ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) ซึ< งมีอตั ราดอกเบี>ยถัวเฉลี<ยเงินกูย้ ืม
ระหว่างกันร้อยละ 3.85 ต่อปี นอกจากนี>ในระหว่างปี 2558 และ 2559 ได้มีการซื>อสิ นทรัพย์เพิ<มเติมจํานวน 17
และ 20 ล้านบาท ตามลําดับ
-! บริ ษทั ใหม่ จะมีค่ าใช้จ่ายที<เกี< ยวข้อ งกับ การบริ ห ารเพิ< มเติ ม ซึ< งรายจ่ ายส่ วนนี> ปกติ บ ริ ษ ัทใหญ่ เป็ นผูจ้ ่ าย แต่
ภายหลังการควบรวมแล้วเสร็จ บริ ษทั ใหม่จะเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
รายการปรับปรุ งเสมือน ณ วันที< 1 มกราคม 2560 และสําหรับงวดหกเดือนสิ>นสุ ดวันที< 30 มิถุนายน 2561 และ
2560 มีดงั นี>
งบแสดงฐานะการเงินรวมเสมือน
สิ นทรัพย์เพิ<มขึ>น
หนี>สินเพิ<มขึ>น
กําไรสะสมลดลง

ณ วันที< 1 มกราคม 2560
(ล้ านบาท)
42
(67)
25

งบกําไรขาดทุนรวมเสมือน
ค่าใช้จ่ายในการบริ หารเพิ<มขึ>น

สําหรับงวดหกเดือน
สิ>นสุ ดวันที< 30 มิถุนายน
2561
2560
(ล้ านบาท)
(9)
(7)
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บริษัทใหม่ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินรวมระหว่ างกาลเสมือน
สํ าหรับงวดหกเดือนสิBนสุดวันทีD 30 มิถุนายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ)
!

3!

ผลกระทบจากการจัดทําข้ อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลเสมือนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ผูบ้ ริ หารได้จัดทําข้อมูลของบริ ษทั ที<นาํ มาควบรวมทั>งหมดสําหรับงวดหกเดือนสิ> นสุ ดวันที< 30 มิถุนายน 2561 และ
ตัวเลขเปรี ยบเทียบ 30 มิถุนายน 2560 ให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั>งนี> ไม่มีรายการปรับปรุ งที<มี
สาระสําคัญในงวดที<นาํ เสนอรายงาน
นอกจากนี>สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที< 15 รายได้จากสัญญาที<ทาํ กับลูกค้า ซึ<งมี
ผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที<เริ< มในหรื อหลังวันที< 1 มกราคม 2562 โดยกลุ่มบริ ษทั ไม่ได้นํามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่ าวมาใช้ในการจัดทําข้อ มูล ทางการเงินรวมระหว่างกาลเสมื อนนี> เนื< อ งจากยังไม่ มี
ผลบังคับใช้ ซึ<งขณะนี>ผบู ้ ริ หารกําลังพิจารณาถึงผลกระทบต่อข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลเสมือนที<อาจเกิดขึ>น
จากการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที< 15 เป็ นครั>งแรก
ทั>งนี> กลุ่มบริ ษทั ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่บางรายการเนื<องจากผูบ้ ริ หารเห็นว่ามีความเหมาะสมกับธุรกิจของ
กลุม่ บริ ษทั มากกว่า

4!

เงินปันผล
ในระหว่างงวดหกเดือนสิ> นสุ ดวันที< 30 มิถุนายน 2561 มีการประกาศจ่ายเงินปั นผลจากกิจการที<นํามาควบรวม ณ
วันที< 30 มิถุนายน ดังนี>

บริ ษทั เดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ ป อินดัสทรี< ส์ จํากัด
บริ ษทั ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี< จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โสสุ โก้ แอนด์ กรุ๊ ป (2008) จํากัด
รวม
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สําหรับงวดหกเดือน
สิ>นสุ ดวันที< 30 มิถุนายน
2561
2560
(ล้ านบาท)
359
96
136
136
18
15
513
247

