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คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ (MD&A)  
ประจําป 2559 

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) 

1. ภาพรวมของการดําเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญ 

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (“หาญฯ”) เดิมชื่อ บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน) ประกอบ
ธุรกิจนําเขาและจําหนายผลิตภัณฑวาลว และอุปกรณระบบดับเพลิง วาลวและอุปกรณระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ 
ซึ่งรวมถึงการใหคําปรึกษา ออกแบบและติดตั้งระบบดับเพลิงตางๆ โดยทีมงานวิศวกรผูเชี่ยวชาญของหาญฯ 

ดวยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 5/2559 เมื่อวันท่ี 5 กันยายน 
2559 ไดมีมติอนุมัติใหหาญฯ ซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดของบริษัท ชิลแมทช จํากัด ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงทรัพยสิน 
หน้ีสิน สัญญาอ่ืนๆ ลูกจาง ใบอนุญาต และสิทธิตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจของ ชิลแมทช รวมถึงสิทธิ
ประโยชนท้ังหมดท่ีมีในสินทรัพยและหุนสามัญในบริษัท คิว ทู เอส จํากัด (“ คิว ทู เอส ”) ซึ่งเปนบริษัทยอยซึ่งถือหุนโดย
ชิลแมทชในสัดสวนรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ คิว ทู เอส ภายใตกระบวนการโอนกิจการท้ังหมด (Entire 
Business Transfer) (รวมเรียกวา “กิจการท้ังหมดของชิลแมทช ”) โดยมูลคาซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดของชิลแมทช 
จะเทากับ 614,390,000 บาท และหาญฯ จะชําระคาโอนกิจการดวยหุนสามัญเพ่ิมทุนของหาญฯ จํานวน 234,500,000 หุน 
มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท ตามอัตราการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือชําระการรับโอนกิจการของ ชิลแมทช (swap 
ratio) เทากับ 0.67 ของจํานวนหุนท่ีชําระแลวท้ังหมดของหาญฯโดยกําหนดราคาหุนสามัญเพ่ิมทุนท่ี 2.62 บาทตอหุน 
(“รายการซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมด”)  โดยไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนและออกหุนเพ่ือตอบแทนการรับโอนกิจการท้ังหมดใน
วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2559 ณ วันเดียวกันหุนสามัญของหาญฯ มีราคาปดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเทากับ 
2.88 บาทตอหุน มีผลทําใหมูลคาซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (Thai Financial 
Reporting Standards) เทากับ 675,360,000 บาท 

ภายหลังการเขาซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดไดจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเปน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง 
โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (“หาญฯ”) ประกอบธุรกิจนําเขาและจัดจําหนายผลิตภัณฑในระบบวิศวกรรมอาคาร ไดแก 
ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบทําความเย็น และการใหบริการโซลูชั่นดานวิศวกรรม
สําหรับระบบการพิมพดิจิทัล 

รายการซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมด มูลคารวม 675.36 ลานบาท ไดแบงสัดสวนราคาท่ีจายซื้อออกเปนสวนของ
สินทรัพยสุทธิของบริษัท ชิลแมทช จํากัด และของบริษัท คิว ทู เอส จํากัด ตามสัดสวนจากการประเมินมูลคากิจการโดย
ใชวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Model) ในสัดสวน 58.80% และ 41.20% ตามลําดับ  

ณ วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2559 หาญฯ ไดรับโอนสินทรัพยและหน้ีสินในมูลคายุติธรรมท้ังหมดของบริษัท ชิลแมทช 
จํากัด ซึ่งรวมถึง เงินลงทุนในบริษัท คิว ทู เอส จํากด ท่ีถือหุน 100% อางอิงรายงาน Purchase Price Allocation (PPA) 
จากผูประเมินราคาอิสระท่ีไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย (กลต.) ภายหลังจากการรับโอนสินทรัพยและหน้ีสินของบริษัท ชิลแมทช จํากัดเสร็จส้ิน มีผลทําใหหาญฯ เปนผูถือหุน
ในบริษัท คิว ทู เอส จํากัด และไดรับเงินสดปนผลจํานวน 57.30 ลานบาท ซึ่งยอดเงินปนผลน้ีไดนําไปปรับลดมูลคาจายซื้อ
กิจการ ไมไดบันทึกเปนรายไดเงินปนผล และตอมาวันที่ 1 ธันวาคม 2559 หาญฯ ไดรับโอนสินทรัพยและหนี้สินใน
มูลคายุติธรรมท้ังหมดของบริษัท คิว ทู เอส จํากัดซึ่งอางอิงกับรายงาน PPA จากผูประเมินราคาอิสระเชนเดียวกัน มีผลทําให
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หาญฯ รับรูสินทรัพยท่ีไมมีตัวตนจากการซื้อและรับโอนธุรกิจดังกลาว ไดแก คาความนิยม 334.67 ลานบาท และ
ความสัมพันธกับลูกคา 104.30 ลานบาท 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย คาความนิยมจะไมมีการตัดจําหนายเปนคาใชจาย แต
หาญฯ จะตองประเมินการดอยคาเปนประจําทุกป สําหรับความสัมพันธกับลูกคา หาญฯ มีนโยบายตัดจําหนายเปน
คาใชจายโดยวิธีเสนตรงตลอดระยะเวลา 7 ป และหาญฯ จะตองประเมินการดอยคาและทบทวนระยะเวลาการตัด
จําหนายความสัมพันธกับลูกคาอยางสม่ําเสมอทุกป สําหรับป 2559 คาความนิยมและความสัมพันธกับลูกคาไดผานการ
ทดสอบการดอยคาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิโดยฝายบริหารและผูสอบบัญชีแลว 

ขอมูลตามรายงาน รายงาน Purchase Price Allocation (PPA) สรุปไดดังน้ี 

ราคาทุนหุนสามัญที่ออกให 

   
จํานวนหุน 

 
234,500,000   หุน  

ราคาตลาดของหุน (ราคาปด 29 พ.ย. 2559) 
 

2.88   บาท  

  
675,360,000  

 

   

 หนวย : ลานบาท  
รายการ  ชิลแมทช   คิว ทู เอส   รวม  

สัดสวน 58.80% 41.20% 100% 
มูลคาซ้ือแยกตามสัดสวน 397.11 278.25                     675.36  
หัก เงินสดปนผลที่ไดรับ (3,951,998*14.50)                              -                        (57.30)                     (57.30) 
หัก มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สิน                   (130.71)                     (55.55)                   (186.26) 
หัก มูลคาสินคาคงเหลือที่ตีมูลคายุติธรรมสูงขึ้น                       (5.60)                       (4.82)                     (10.42) 
หัก มูลคาสินทรัพยถาวรทีต่ีมูลคายตุิธรรมสูงขึ้น                       (1.96)                       (4.73)                       (6.69) 
หัก ความสัมพันธกับลูกคา                     (75.36)                     (28.94)                   (104.30) 
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี                       16.58                          7.70                        24.28  

ความความนิยม                     200.06                      134.61                      334.67  
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2. คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการจากงบการเงินของบริษัทฯ 

2.1 คําอธิบายภาพรวมผลการดําเนินงานและความสามารถในการทํากําไรจากงบการเงินของบริษัทฯ  

ผลการดําเนินงานสําหรับป 2557 – 2559 

• รายไดจากการขายและบริการ 

ประเภทรายได 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 

ป 2559 ป 2558 2557 
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

รายไดจากการขายและบริการ             
1. ผลิตภณัฑระบบดบัเพลิงและโครงการ      546.09         82.40       525.96         90.22       537.64         92.15  
2. ผลิตภณัฑระบบสขุาภบิาลและปรับอากาศ        48.53           7.32         41.58           7.13         34.40           5.90  
3. ผลิตภณัฑระบบทําความเย็น        23.97           3.62                -                  -                  -                  -    
4. ผลิตภณัฑระบบการพิมพดิจิทัล        26.93           4.06                -                  -                  -                  -    
รวมรายไดจากการขายและบริการ     645.52         97.40      567.54         97.36      572.04         98.05  
รายไดอ่ืน 1)        17.20           2.60         15.41           2.64         11.39           1.95  
รายไดรวม      662.72       100.00      582.95       100.00      583.43       100.00  

หมายเหต ุ1)  รายไดอื่น ประกอบดวยกําไรขาดทุนจากเงินลงทุนในกองทุนรวมและหลักทรัพยในความตองการของตลาด ดอกเบี้ยรับ รายไดเงินปนผล และกําไรขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยนและรายไดคาบริการงานดานสนับสนุน เปนตน 

รายไดจากการขายและบริการของหาญฯ ประกอบดวย รายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑระบบดับเพลิงและโครงการ
ในสัดสวน 82.4% ผลิตภัณฑระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศในสัดสวน 7.32%  ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น ในสัดสวน 
3.62% ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัลในสัดสวน 4.06% และรายไดอ่ืน 2.60% โดยมีรายไดรวมสําหรับป 2557 – 2559 
จํานวน 583.43 ลานบาท 582.95 ลานบาท และ 662.72 ลานบาท ตามลําดับ หาญฯ มีรายไดจากสัญญาการซื้อและรับโอน
กิจการท้ังหมดสําหรับผลิตภัณฑระบบทําความเย็นเร่ิมตั้งแตวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2559 และ ระบบการพิมพดิจิทัลเร่ิมตั้งแต
วันท่ี 1 ธันวาคม 2559 อยางไรก็ตาม จากขอมูลรายไดรวมเสมือนของทุกสายผลิตภัณฑในป 2559 จะมีสัดสวนเปนผลิตภัณฑ
ระบบดับเพลิงและโครงการในสัดสวน 44.00% ผลิตภัณฑระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศในสัดสวน 3.71%  ผลิตภัณฑ
ระบบทําความเย็น ในสัดสวน 24.71% ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัลในสัดสวน 25.54% และรายไดอ่ืน 2.04% 

โดยในป 2559 รายไดจากการขายผลิตภัณฑระบบดับเพลิงและโครงการ และผลิตภัณฑระบบสุขาภิบาลและปรับ
อากาศของหาญฯ เพ่ิมขึ้นจํานวน 20.13 ลานบาทหรือรอยละ 3.83 และ 6.95 ลานบาทหรือรอยละ 16.71 จากป 2558 
ตามลําดับ เน่ืองจากการเพ่ิมขึ้นของรายไดจากการจําหนายอุปกรณดับเพลิงใหกับกลุมผูรับเหมากอสราง และผลิตภัณฑ
ใหมเกี่ยวกับระบบกลองวงจรปด CCTV เพ่ิมขึ้น แตก็ชดเชยกับรายไดในสวนงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิงท่ีลดลง ซึ่ง
เปนไปในแนวทางเดยีวกับอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ท่ีทรงตัว โดยในป 2558 รายไดจากการขายและ
บริการของผลิตภัณฑดับเพลิงและโครงการรวมลดลงจํานวน 4.50 ลานบาทหรือรอยละ 0.79 จากป 2557 เน่ืองจากการ
ลดลงของรายไดจากการจําหนายอุปกรณดับเพลิงใหกับกลุมผูรับเหมากอสราง อันเน่ืองมาจากภาวะเศรษฐกิจและ
ภาวการณในอุตสาหกรรมการกอสรางโดยรวมของประเทศซบเซาลงมาก ซึ่งเปนไปในแนวทางเดียวกับอัตราการเติบโต
ของผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ท่ีติดลบ ในขณะเดียวกันก็ไดรับการชดเชยจากการเพ่ิมข้ึนของรายไดจากงานโครงการ
ติดตั้งระบบดับเพลิงท่ีหาญฯ รับออกแบบและติดตั้งระบบดับเพลิงใหกับลูกคา ทําใหโดยรวมรายไดจากการขายและ
บริการสําหรับป 2558 ไมไดแตกตางจากป 2557 มากนัก 
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หาญฯ มีความเชื่อมั่นวาการซื้อและรับโอนกิจการจะชวยใหลดความเส่ียงจากการพ่ึงพาอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรรม
หน่ึงไดเปนอยางดี เห็นไดจากสัดสวนรายไดจากขอมูลภายในของกลุมธุรกิจท้ังหมดในป 2559 ดังท่ีแสดงขางตน เพ่ิมสาย
ธุรกิจและประเภทผลิตภัณฑ ขยายฐานลูกคาในกลุมผูรับเหมาและท่ีปรึกษาระบบใหครอบคลุมอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของ เพ่ิม
โอกาสในการขยายตลาดในตางประเทศ อีกท้ังลดคาใชจายจากการใชทรัพยากรท่ีมีรวมกันใหเกิดประโยชนสูงสุด อันจะสงผล
ใหหาญฯ มีรายได กําไรสุทธิเพ่ิมขึ้น และมีสถานะทางการเงินท่ีแข็งแกรงมากยิ่งขึ้นในอนาคต 

 

• ตนทนุขายและบริการ 

ประเภทตนทุน 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 

ป 2559 ป 2558 2557 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

ตนทุนจากการขายและบริการ             
1. ผลิตภณัฑระบบดบัเพลิงและโครงการ      419.86         76.88       396.68         75.42       397.42         73.92  
2. ผลิตภณัฑระบบสขุาภบิาลและปรับอากาศ        34.18         70.43         29.11         70.01         24.63         71.60  
3. ผลิตภณัฑระบบทําความเย็น        16.50         68.84                -                  -                  -                  -    
4. ผลิตภณัฑระบบการพิมพดิจิทัล        17.07         63.39                -                  -                  -                  -    

รวมตนทุนจากการขายและบริการ     487.61         75.54      425.79  75.02     422.05  73.78 

กําไรข้ันตน     157.91         24.46      141.75  24.98     149.99  26.22 
 

สําหรับตนทุนขายและบริการท่ีสําคัญ คือ ตนทุนคาสินคาและคาแรงในการติดตั้งอุปกรณ โดยสําหรับป 2557 - 2559 
หาญฯ มีตนทุนขายและบริการจํานวนท้ังส้ิน 422.05 ลานบาท 425.79 ลานบาท และ 487.61 ลานบาท ตามลําดับ ในป 
2559 มีอัตรากําไรขั้นตนเทากับ 24.46% เปรียบเทียบกับ 24.98% ในป 2558 ซึ่งถือวาลดลงในสัดสวนท่ีไมเปนนัยสําคัญ 
ซึ่งหาญฯ มุงเนนจะสนอสินคาและบริการท่ีมีคุณภาพสูงและสรางความแตกตางในตราสินคา อันจะทําใหหาญฯ สามารถ
มีกําไรขั้นตนในอัตราท่ีสูงข้ึนเพ่ือเปนการรักษาความสามารถในการทํากําไรใหกับหาญฯ อยางยั่งยืน ในป 2559 ตนทุน
ขายและบริการเพ่ิมขึ้นจากป 2558 จํานวน 61.82 ลานบาท หรือรอยละ 14.52 จากป 2558 และตนทุนขายป 2558 
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เพ่ิมขึ้นจากป 2557 จํานวน 3.74 ลานบาท หรือรอยละ 0.89 จากป 2557 ซึ่งสอดคลองกับการเติบโตของรายไดจากการ
ขายและบริการ โดยการเปล่ียนแปลงของตนทุนสินคาและบริการมีสาเหตุหลักมาจาก ตนทุนสินคาท่ีปรับตัวสูงขึ้น ในขณะ
ท่ีไมสามารถปรับราคาขายสินคาท้ังหมดไดทันที อีกท้ังยังไดรับผลกระทบจากตนทุนนําเขาสินคาจากตางประเทศเมื่อ
แปลงเปนเงินบาทจากการท่ีเงินบาทออนคาลง โดยหาญฯ มีอัตราสวนกําไรขั้นตน (Gross profit margin) ในป 2557 - 2559 
เทากับรอยละ 26.22 รอยละ 24.98 และรอยละ 24.46 ตามลําดับ  

คาใชจายในการขายและบริหาร 

ประเภทคาใชจาย 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 

ป 2559 ป 2558 2557 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

คาใชจายในการขายและบริหาร             
คาใชจายในการขาย        36.62           5.53         34.39           5.90         28.66  4.91 
คาใชจายในการบริหาร        87.75         13.24         66.15         11.35         55.12  9.45 

รวมคาใชจายขายและบริหาร     124.37         18.77      100.54         17.25       83.78  14.36 

รายไดรวม     662.72       100.00      582.95       100.00      583.43  100.00 

• คาใชจายในการขาย 

คาใชจายในการขายของหาญฯ ในป 2557 – 2559 มีจํานวน 28.66 ลานบาท 34.39 ลานบาท และ 36.62 ลานบาท 
ตามลําดับ ในป 2559 อัตราคาใชจายในการขายคิดเปนรอยละ 5.53 ของรายไดรวม ลดลงจากป 2558 ท่ีมีอัตราเทากับ
รอยละ 5.90 ถือวาสามารถควบคุมคาใชจายในการขายไดในระดับที่ดี โดยในป 2558 คาใชจายในการขายของหาญฯ 
เพิ่มสูงขึ้นจากป 2557 จํานวน 5.73 ลานบาท หรือรอยละ 19.99 สาเหตุหลักเปนผลมาจากคาใชจายท่ีเกี่ยวของกับ
พนักงานขาย เน่ืองจากหาญฯ มีการขยายอัตรากําลังทีมงานท่ีเกี่ยวของกับการขายงานโครงการ เพ่ือรองรับการขยายตัว
ทางธุรกิจของหาญฯ  

• คาใชจายในการบริหาร 

คาใชจายในการบริหารของหาญฯ สําหรับป 2557 – 2559 มีจํานวน 55.12 ลานบาท 66.15 ลานบาท และ 87.75 
ลานบาท ตามลําดับ สําหรับป 2559 คาใชจายในบริหารของหาญฯ เพ่ิมข้ึนเปนสัดสวน 13.24 ตอยอดรายไดรวม ซึ่งเกิด
จากคาใชจายท่ีเกี่ยวของกับการซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมด เปนตนวา คาที่ปรึกษาทางการเงิน คาที่ปรึกษากฎหมาย 
คาตรวจสอบบัญชีพิเศษ และคาใชจายท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ นอกจากน้ี ยังมีคาใชจายท่ีไมเปนตัวเงินอันเกี่ยวกับการ
ตีมูลคายุติธรรมของสินคาคงเหลือ สินทรัพยถาวร และความสัมพันธตอลูกคาท่ีไดมาจากการซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมด
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งถือเปนคาใชจายทางบัญชีท่ีไมตองจายเปนเงินสดออกไป โดยในป 2558 
คาใชจายในการบริหารของหาญฯ เพ่ิมสูงขึ้นจากป 2557 จํานวน 11.03 ลานบาท หรือรอยละ 20.01 สาเหตุหลักสวนหน่ึง
มาจากคาใชจายท่ีเกี่ยวของกับพนักงาน เน่ืองจากหาญฯ มีการปรับโครงสรางเงินเดือนพนักงาน และมีการเพ่ิมอัตรา
พนักงานเพ่ือรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของหาญฯ คาท่ีปรึกษาบริการทางวิชาชีพเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลเพ่ิมสูงข้ึน
จากป 2557  นอกจากน้ี ในระหวางป 2558 หาญฯ ไดจายเงินสมทบโครงการสะสมหุนสําหรับพนักงาน (Employee Joint 
Investment program หรือ EJIP) ในอัตรารอยละ 100 ของเงินท่ีพนักงานหรือผูบริหารจายเขาโครงการ ท้ังน้ี ระยะเวลา
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โครงการตั้งแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2558 ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 5 ป รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน เร่ือง โครงการสะสมหุนสําหรับพนักงาน เพ่ือเปนขวัญกําลังใจในการทํางานของพนักงาน และรองรับ
การดําเนินธุรกิจของหาญฯ ท่ีกําลังเติบโตภายหลังการซื้อและรับโอนกิจการ 

• กําไรสุทธ ิ

หาญฯ มีกําไรสุทธิเบ็ดเสร็จสําหรับป 2557 – 2559 มีจํานวน 60.61 ลานบาท 43.77 ลานบาท และ 45.48 ลานบาท 
ตามลําดับ โดยหาญฯ มีอัตรากําไรสุทธิอยูท่ีรอยละ 10.39 รอยละ 7.51 และรอยละ 6.86 จากรายไดในการขายและ
บริหารในปน้ัน  ตามลําดับ โดยสาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมขึ้นของคาใชจายในการขายและบริหารท่ีสูงขึ้นจากการ
จัดเตรียมพนักงานเพ่ือรองรับการขยายตัว ในขณะท่ีรายไดของหาญฯ เพ่ิมขึ้นในสัดสวนท่ีนอยกวาคาใชจาย และการ
เพ่ิมข้ึนของตนทุนสินคาและบริหาร ซึ่งหาญฯ ไมสามารถปรับราคาขายใหสอดคลองกับตนทุนสินคาไดในทันที ทําใหหาญฯ 
ไดรับผลกระทบดังกลาว 

2.2 ความสามารถในการบริหารทรัพยสินจากงบของหาญฯ 

การวิเคราะหฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557, 2558 และ 2559 

หาญฯ มีสินทรัพยรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 – 2559 จํานวน 572.37 ลานบาท 569.01 ลานบาท และ 
1,379.85 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งมีสวนประกอบของสินทรัพยท่ีสําคัญ ไดแก เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน 
สินคาคงเหลือ มูลคางานท่ีทําเสร็จแตยังไมเรียกเก็บ อุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตน เปนตน  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 หาญฯ มีสินทรัพยรวมเทากับ 1,379.85 ลานบาท เติบโตอยางกาวกระโดดจากการซื้อ
และรับโอนกิจการท้ังหมดของบริษัท ชิลแมทช จํากัด และบริษัทยอย โดยมีองคประกอบของสินทรัพยประกอบดวย เงินสด
และเงินลงทุนชั่วคราว คิดเปนสัดสวนรอยละ 21.82 ลูกหน้ีการคา ลูกหน้ีอ่ืน และมูลคางานท่ียังไมไดเรียกเก็บรอยละ 
21.82 สินคาคงเหลือรอยละ 17.22 สินทรัพยไมมีตัวตนท่ีไดมาจากการซื้อและรับโอนกิจการซึ่งผานการทดสอบการดอยคา
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแลว ไดแก ความสัมพันธกับลูกคา รอยละ 7.46 และคาความนิยม รอยละ 24.25 
ของสินทรัพยรวม แมวาการซื้อและรับโอนกิจการในคร้ังน้ีจะไมสามารถนับรวมรายไดจากการประกอบธุรกิจของบริษัท 
ชิลแมทช จํากัดและบริษัทยอย ตั้งแตตนป 2559 จนถึงวันรับโอนกิจการได แตหาญฯ ไดรับโอนสินทรัพยอันไดมาจากการ
ประกอบธุรกิจท้ังหมดของท้ังสองบริษัทอยางครบถวน อาทิ เงินสด (รวมเงินฝากท่ีใชเปนหลักประกันธนาคาร) จํานวน 
44.33 ลานบาท ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืนจํานวน 166.93 ลานบาท และสินคาคงเหลือจํานวน 117.21 ลานบาท เปนตน 
อันเปนเหตุใหสินทรัพยรวมเติบโตขึ้น 810.85 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 142.50 เมื่อเทียบกับสินทรัพยรวม ณ ส้ินป 2558  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 หาญฯ มีสินทรัพยรวมเทากับ 569.01 ลานบาท โดยมีองคประกอบของสินทรัพย
ประกอบดวย เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว คิดเปนสัดสวนรอยละ 50.06 ลูกหน้ีการคา ลูกหน้ีอ่ืนและมูลคางานท่ียังไมได
เรียกเก็บรอยละ 23.66 สินคาคงเหลือรอยละ 20.09 อุปกรณรอยละ 2.85 และสินทรัพยไมมีตัวตนรอยละ 1.18 สินทรัพย
รวมในป 2558 ลดลงจากป 2557 จํานวน 3.36 ลานบาท หรือรอยละ 0.59 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของเงิน
ลงทุนชั่วคราวจํานวน 13.48 ลานบาท หรือรอยละ 4.99 จากป 2557 สวนหน่ึงมาจากการจําหนายเงินลงทุนในหลักทรัพย
จดทะเบียนและการเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรมของหลักทรัพย ณ ส้ินป 2558 เมื่อเทียบกับชวงส้ินป 2557 นอกจากน้ัน
สินคาคงเหลือ ณ ส้ินป 2558 เพ่ิมขึ้นจํานวน 12.79 ลานบาทหรือรอยละ 12.61 จากป 2557 เนื่องจากหาญฯ มีการ
ส่ังสินคาสํารองไวเพ่ือรองรับแผนการจําหนายสินคาของหาญฯ  
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ลูกหนีก้ารคา 

ลูกหน้ีการคา 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 

ป 2559 ป 2558 2557 

ลานบาท 
Turn Over 

(days) ลานบาท 
Turn Over 

(days) ลานบาท 
Turn Over 

(days) 

ลูกหน้ีการคาแยกตามประเภทธุรกิจ             
1. ผลิตภณัฑระบบดบัเพลิงและระบบสุขาภบิาล ฯ 124.54       73.03     113.41       77.49     127.54       82.21  
2. ผลิตภณัฑระบบทําความเย็น* 77.51       74.95               -     n/a               -     n/a  
3. ผลิตภณัฑระบบการพิมพดิจิทัล* 57.28       52.52               -     n/a               -     n/a  

รวมลูกหน้ีการคาแยกตามประเภทธุรกิจ* 259.33       68.17    113.41       77.49    127.54       82.21  

*AR turnover คํานวณรวมรายไดจากการขายท้ังปตามขอมูลภายในของแตละสายผลิตภัณฑท้ังป2559 

 

ลูกหน้ีการคา 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 

ป 2559 ป 2558 2557 
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน             
ลูกหนี้การคา 259.33  94.66  113.41  93.30  127.54  96.57  
ลูกหนี้อ่ืน 20.03  7.31  11.08  9.11  6.50  4.92  
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (5.41) (1.97) (2.93) (2.41) (1.97) (1.49) 

ลูกหนี้การคา - สุทธ ิ 273.95  100.00  121.56  100.00  132.07  100.00  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 หาญฯ มีลูกหน้ีการคาแยกตามสายผลิตภัณฑ 3 กลุมอันไดแก 1) ผลิตภัณฑระบบ
ดับเพลิง โครงการ  สุขาภิบาลและปรับอากาศ 2) ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น และ 3) ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล 
มีอัตราการหมุนเวียนลูกหน้ีเทากับ 73.03 วัน 74.95 วัน และ 52.52 วันตามลําดับ และเมื่อเฉล่ียของท้ังหมดจะไดอัตรา
การหมุนเวียนลูกหน้ีเทากับ 68.17 วัน ลดลงจาก 77.49 วันในป 2558 และ 82.21 วันในป 2557 แสดงใหเห็น
ความสามารถและประสิทธิภาพในการเก็บหน้ีอยูในระดับท่ีนาพอใจ สําหรับอัตราการหมุนเวียนลูกหน้ีของสองกลุม
ผลิตภัณฑท่ีเพ่ิงไดรับโอนมาจากการซื้อและรับโอนกิจการ คํานวณจากยอดขายของแตละผลิตภัณฑเสมือนวามีการซื้อ
และรับโอนกิจการเกิดขึ้นตั้งแตตนป 2559 

นอกจากน้ี หาญฯ ยังมีนโยบายในการตั้งคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
การเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได ซึ ่งโดยทั่วไปจะพิจารณาจากประสบการณในการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุลูกหน้ี 
รวมถึง ฐานะการเงินของลูกหนี้ที่มีความเสี่ยงทางดานเครดิตบางรายเปนการเฉพาะประกอบกัน และจะตัดจําหนาย
ออกจากบัญชีเมื ่อไมสามารถติดตามหนี้ได คดีความสิ้นสุด หรือ ไมสามารถบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลได 
อยางไรก็ตาม หาญฯ มีความระมัดระวังและมีขั้นตอนในการอนุมติเครดิตอยางรัดกุมมีผลทําให อัตราคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ
อยูในอัตราต่ําสําหรับป 2557 – 2559 มีอัตรารอยละเทากับ 1.49 รอยละ 2.41 และรอยละ 1.97 ของลูกหนี้การคาและ
ลูกหน้ีอ่ืน – สุทธิ 
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 สินคาคงเหลือ 

สินคาคงเหลือ 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 

ป 2559 ป 2558 2557 

ลานบาท Turn Over 
(days) 

ลานบาท Turn Over 
(days) 

ลานบาท Turn Over 
(days) 

สินคาคงเหลือแยกตามประเภทธุรกิจ             
1. ผลิตภณัฑระบบดบัเพลิงและระบบสุขาภบิาล ฯ 114.18  85.31  98.06       75.73  78.73       71.29  
2. ผลิตภณัฑระบบทําความเย็น* 53.39       86.35                -     n/a                -     n/a  
3. ผลิตภณัฑระบบการพิมพดิจิทัล* 44.02       84.58                -     n/a                -     n/a  
รวมสินคาคงเหลือ     211.59       85.39  98.06       75.73  78.73       71.29  

*INV turnover คํานวณรวมตนทุนขายทั้งปตามขอมูลภายในของแตละสายผลิตภัณฑทั้งป 2559 
 

สินคาคงเหลือ 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 

ป 2559 ป 2558 2557 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

สินคาคงเหลือ             
สินคาสําเร็จรูป      211.59         89.06         98.06         85.78         78.73         77.55  
สินคาระหวางทาง        40.96         17.24         22.86         20.00         28.72         28.29  
หัก คาเผื่อมูลคาสินคาคงเหลือลดลง (14.98) (6.31) (6.61) (5.78) (5.93) (5.84) 
สินคาคงเหลือ - สุทธ ิ     237.57       100.00      114.31       100.00      101.52       100.00  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 หาญฯ มีสินคาคงเหลือแยกตามสายผลิตภัณฑ 3 กลุมอันไดแก 1) ผลิตภัณฑระบบ
ดับเพลิง โครงการ  สุขาภิบาลและปรับอากาศ 2) ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น และ 3) ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล 
มีอัตราการหมุนเวียนสินคาเทากับ 85.31 วัน 86.35 วัน และ 84.58 วันตามลําดับ และเมื่อเฉล่ียของท้ังหมดจะไดอัตราการ
หมุนเวียนสินคาเทากับ 85.39 วัน เพ่ิมขึ้นจาก 75.73 วันในป 2558 และ 71.29 วันในป 2557 ซึ่งอัตราการหมุนเวียนท่ีชาลง
มาจากสาเหตุท่ีหาญฯ มีกลุมผลิตภัณฑมากขึ้นทําใหมีความจําเปนตองสํารองสินคาใหเพียงพอตอความตองการของลูกคา 
ท้ังน้ี หาญฯ ไดคํานึงตนทุนเสียโอกาส ตนทุนการเก็บรักษาและความเส่ียงจากสินคาเส่ือมสภาพลาสมัยในทุกมิติประกอบกัน 
สําหรับอัตราการหมุนเวียนสินคาของสองกลุมผลิตภัณฑท่ีเพ่ิงไดรับโอนมาจากการซื้อและรับโอนกิจการ คํานวณจากยอด
ตนทุนขายของแตละผลิตภัณฑเสมือนวามีการซื้อและรับโอนกิจการเกิดขึ้นตั้งแตตนป 2559 

นอกจากน้ี หาญฯ ยังมีนโยบายในการตั้งคาเผ่ือสินคาเส่ือมสภาพ โดยไดกําหนดนโยบาย 3 ขอเพ่ือใชใน
ประกอบการพิจารณาตั้งคาเผ่ือสินคาลาสมัย ไดแก 1) สินคามีอายุตั้งแตสองปขึ้นไป 2) มีการหมุนเวียนตอปนอยกวา
รอยละ 20 ของสินคาคงเหลือรายการนั้นตอเนื่องกันสองป และ 3) มีการหมุนเวียนสินคาคงเหลือตามขอ 2) และนับ
ตอเน่ืองไปหลังวันส้ินงวดจนถึงวันท่ีผูสอบบัญชีเขาตรวจสอบหรือสอบทานงบการเงิน (ประมาณ 20 วันหลังวันสิ้นงวด) 
ยังนอยกวารอยละ 20 ของสินคาคงเหลือรายการนั้น หาญฯ เชื่อวานโยบายการตั้งคาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพนี้ จะ
ระมัดระวังเพียงพอท่ีจะไมทําใหสินคาคงเหลือของหาญฯ สูงกวามูลคาสุทธิที่จะไดรับหรือ Net Realizable Value ตาม
มาตรฐานการบัญชี อยางไรก็ตาม อัตราคาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพอยูในอัตราต่ําสําหรับป 2557 – 2559 มีอัตรารอยละ
เทากับ 5.84 รอยละ 5.78 และรอยละ 6.31 ของสินคาคงเหลือ – สุทธิ 
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เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 

ป 2559 ป 2558 2557 

ลานบาท Turn Over 
(days) 

ลานบาท Turn Over 
(days) 

ลานบาท Turn Over 
(days) 

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน             
เจาหนี้การคา     104.40         51.88         69.67         58.87         67.61         57.84  
เจาหนี้อ่ืน        
     - คาใชจายคางจาย       43.80   n/a         15.75   n/a         18.98   n/a  
     - เจาหนี้อ่ืน        23.25   n/a           9.89   n/a           6.12   n/a  
รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน     171.45         51.88       95.31         58.87       92.71         57.84  

หาญฯ มีนโยบายการรักษาความสัมพันธกับพันธมิตรทางธุรกิจ อันไดแก ผูขายสินคาท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ ผูใหบริการตามสัญญารับเหมาติดตั้ง และคูคาอ่ืนๆ เปนตน ซึ่งการรักษาความสัมพันธท่ีดียอมมีรากฐานมา
จากการรักษาเครดิตทางการเงินเปนสําคัญ นอกจากการรักษาความสัมพันธดังกลาวแลว หาญฯ ยังสามารถตอรองราคา
สินคาและบริการซึ่งถือเปนตนทุนท่ีสําคญัท่ีสุดของบริษทัท่ีทําธุรกจิซื้อขายสินคาไดอีกทางหน่ึง อันจะเพ่ิมความสามารถใน
การทํากําไรของหาญฯ ไดอยางยั่งยืน 

ประเภทสินเชื่อวงเงินและอัตราดอกเบี้ย 
 วงเงิน (ลานบาท)  อางอิงอัตราดอกเบี้ย (รอยละตอป) 

ประเภทสินเชื่อ 2559 
 
2558 

 
2559 

 
2558 

เงินเบิกเกินบัญชี 17.00 
 

9.00 
 

MOR 
 

MOR 

 
 

   
เงินฝากประจํา 

 
เงินฝากประจํา 

เลตเตอร ออฟ เครดิต/ทรัสตรีซีท 231.00  57.00  MLR-1,MMR  MLR-1,MMR 
หนังสือค้ําประกัน 30.00 

 
14.00 

 
2% 

 
2% 

สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 363.39  60.39     
ตั๋วสัญญาใชเงิน 15.00 

 
5.00 

 
MLR 

 
MLR 

เช็คตางจังหวัดรอเรียกเก็บ 3.00 
 

- 
    รวม 659.39 

 
145.39 

    สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา        
(ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา) 3.00 

 
0.30 

 
   

หาญฯ มีสภาพคลองอยูในระดับสูง เห็นไดจากอัตราสวนสภาพคลองท่ีอยูในระดับ 4.36 เทา และ 5.27 เทา ในป 
2559 และ 2558 ตามลําดับ และวงจรเงินสดเทากับ101.68 วัน และ 94.35 วันในป 2559 และ 2558 ตามลําดับ 
นอกจากน้ี หาญฯ ยังมีเงินทุนหมุนเวียนและวงเงินสินเชื่อมากพอเพ่ือใชในการนําเขาสินคาจากตางประเทศ เงินทุน
หมุนเวียนในรูปของวงเงินเบิกเกินบัญชีหรือตั๋วสัญญาใชเงิน การค้ําประกันทางธุรกิจตาง ๆ และการบริหารความเส่ียง
เกี่ยวกับอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ รวมท้ังโอกาสในการซื้อธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับระบบวิศวกรรมอ่ืนในอนาคต 

คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ (MD&A)  - 9 - 
 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน)  

2.3 สภาพคลองและความเพียงพอของเงินทนุหมุนเวียน 

2.3.1 กระแสเงินสดจากงบการเงินของหาญฯ 

  
หนวย : ลานบาท 

รายการ 
ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 

2559 2558 2557 

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 17.49 50.31 62.79 
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน 33.58 4.71 (253.95) 
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน  (43.39) (52.5) 214.29 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้นสุทธ ิ 7.68 2.52 23.13 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 28.18 25.66 2.53 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป 35.86 28.18 25.66 

การวิเคราะหงบกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

หาญฯ มีกระแสเงินสดสุทธิท่ีไดมาจากการดําเนินงานสําหรับป 2559 จํานวน 17.49 ลานบาท ลดลง 32.82 ลานบาท 
เมื่อเปรียบเทียบกับป 2558 โดยมีกําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน 60.02 
ลานบาท ใกลเคียงกับปกอน อยางไรก็ตาม ลูกหน้ีคาขายเงนิลงทุนในหลักทรัพยชวงส้ินปจํานวน 2.64 ลานบาทและลูกหน้ี
เงนิประกันผลงานและมูลคางานท่ียังถึงกําหนดเรียกเก็บตามสัญญาติดตั้งระบบดับเพลิงเพ่ิมขึ้นจํานวน 5.90 ลานบาท 
นอกจากนี้ การจายเงินทดรองจายคาสินคาและเจาหนี้การคาเพิ่มขึ้นจํานวน 18.46 ลานบาท ซึ่งหาญฯ ไดสวนลดใน
ราคาสินคาในบางกรณีท่ีผูขายเสนอสวนลดเงินสด ซึ่งสงผลใหอัตรากําไรขั้นตนสูงขึ้น  ลวนแลวแตทําใหกระแสเงินสดสุทธิ
จากการดําเนินลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปกอน 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนสําหรับป 2559 จํานวน 33.58 เพ่ิมข้ึน 28.87 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับป 
2558 สวนใหญมาจากเงินสดท่ีหาญฯ ไดรับโอนจากการรับซื้อและโอนกิจการท้ังหมดของบริษัท ชิลแมทช จํากัดและ
บริษัทยอย จํานวน 40.17 ลานบาท โดยหาญฯ ออกหุนเพ่ิมทุนใหแทนการชําระราคาดวยเงินสด และไดจายเงินคาซื้อ
อุปกรณและปรับปรุงระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร EPR จํานวน 7.99 ลานบาท 

กระแสเงินสดท่ีใชไปในกิจการจัดหาเงิน เกิดจากการจายเงินปนผลระหวางป 2559 จํานวน 35.00 ลานบาท และ 
ชําระเงินกูยืมธนาคารท่ีหาญฯ รับภาระหน้ีมาจากสัญญาการซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมด เน่ืองจากหาญฯ มีสภาพคลอง
เปนจํานวนมาก ทําใหไมมีภาระดอกเบ้ียท่ีตองชําระแกธนาคารหรือสถาบันการเงิน สําหรับเงินปนผลที่ไดรับจากบริษัท 
คิว ทู เอส จํากัด จํานวน 57.30 ลานบาท ไมไดแสดงเปนเงินสดรับในกิจกรรมลงทุน หรือ รายไดอ่ืนในงบกําไรขาดทุน โดย
ไดแสดงเปนการลดยอดราคาทุนหุนสามัญท่ีออกใหเพ่ือการซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมด (Consideration Transfer) ท้ังน้ี
เปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

การวิเคราะหงบกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

หาญฯ มีกระแสแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานป 2558 จํานวน 50.31 ลานบาท ลดลงจํานวน 12.48 
ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2557 โดยมีกําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน 
62.75 ลานบาท และการเปล่ียนแปลงเงินทุนหมุนเวียนสาเหตุหลักมาจากลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืนลดลงจํานวน 9.55 
ลานบาท สินคาคงเหลือเพ่ิมขึ้น 13.50  ลานบาท  
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน)  

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมลงทุน จํานวน 4.71 ลานบาท เปนรายการจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว 
12.76 ลานบาท และเงินสดจายเพ่ือซื้ออุปกรณ 6.89 ลานบาท และลงทุนในระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร EPR อีก 2.08 
ลานบาท กระแสเงนิสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินเปนการจายเงินปนผล 52.50 ลานบาท 

2.3.2 โครงสรางเงินทุนจากงบการเงินของหาญฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559, 2558 และ 2557 

หาญฯ มีหน้ีสินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 – 2559 จํานวน 111.84 ลานบาท 117.21 ลานบาท และ 242.21
ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งมีสวนประกอบของหน้ีสินท่ีสําคัญ ไดแก เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน และหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน เปนตน 
โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 หาญฯ มีหนี้สินรวมเทากับ 242.21 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2558 จํานวน 125.00 
ลานบาท หรือรอยละ 106.65 จากการซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดของบริษัท ชิลแมทช จํากัดและบริษัทยอย มีผลทําให
หาญฯ รับภาระหน้ีสินอันเกี่ยวกับเงินกูยืมธนาคาร (ชําระคืนท้ังจํานวนทันทีหลังการซื้อและรับโอนกิจการสําเร็จ) เจาหน้ี
การคา ผลประโยชนพนักงานและคาใชจายคางจายอ่ืนๆ  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 หาญฯ มีหน้ีสินรวมเทากับ 117.21 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 2557 จํานวน 5.37 ลานบาท 
หรือรอยละ 4.80 เน่ืองจากการเพ่ิมขึ้นของหน้ีสินหมุนเวียนอื่น อันเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายการเงินรับลวงหนาและ
เงินคามัดจําซึ่งเปนสวนหน่ึงของเงินประกันผลงาน ท่ีหาญฯ เรียกเก็บจากคูคาในกรณีของการติดตั้งงานแทนหาญฯและ
ขนสงสินคาไปสงใหกับลูกคาของหาญฯ ตามมูลคางานท่ีหาญฯ รับบริการท่ีเกิดขึ้น และการเพ่ิมข้ึนของภาระผูกพัน
ผลประโยชนพนักงานเน่ืองมาจากการปรับโครงสรางผลตอบแทนใหกับพนักงานประเภทเงินเดือนคาจาง  

ดวยโครงสรางเงินทุนของหาญฯ ท่ีไมไดพ่ึงพาเงินกูยืมจากธนาคารแตอยางใด มีผลทําใหหาญฯ แทบจะไมมี
ดอกเบี้ยจาย ทําใหหาญฯ สามารถจายเงินปนผลตอบแทนใหกับผูถือหุนไดอยางสม่ําเสมอ โดยในป 2557 - 2559 
จายเงินปนผลในอัตรา 15.23 บาท (ขณะน้ันมูลคา par เทากับ 10 บาทตอหุน) 0.15 บาท และ 0.10 บาทตอหุน และ
มีอัตราสวนหน้ีสินตอทุนในอัตราท่ีต่ํามากอยูระหวาง 0.21-0.26 เทาตลอด 3 ปท่ีผานมา 

 

คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ (MD&A)  - 11 - 
 


