
 

  

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ  คณะกรรมการและผู้ถอืหุ้น บริษทั ไฟร์วคิเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนและเกา้
เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั 
และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ของบริษทั ไฟร์วิคเตอร์ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการ
จดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล ส่วน
ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้น
การเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีท าให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเช่ือมั่นว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคัญทั้ งหมด ซ่ึงอาจพบได้จากการ
ตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34    
เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

(นายประวทิย ์ววิรรณธนานุตร์) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4917 

 

บริษทั พีว ีออดิท จ ากดั 

กรุงเทพฯ 13 พฤศจิกายน 2558 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษทั ไฟร์วคิเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 

งบการเงินระหวา่งกาล 

และรายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

ส าหรับไตรมาสท่ี 3 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 

 



บริษทั ไฟร์วิคเตอร์ จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 30 กนัยำยน 2558

30 กนัยายน 2558 31 ธนัวาคม 2557

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้"

สินทรัพย์
สินทรัพยห์มนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8,897                    25,660                  

เงินลงทุนชัว่คราว 5, 15 253,074                270,160                

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4, 6 120,751                129,857                

มลูคา่งานท่ีท าเสร็จแต่ยงัไม่เรียกเกบ็ 25,056                  17,635                  

สินคา้คงเหลือ 7 103,904                101,517                

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 15 6,109                    2,976                    

รวมสินทรัพยห์มนุเวียน 517,791                547,805                

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียน
อุปกรณ์ 4, 8 16,955                  12,813                  

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 4 6,844                    5,478                    

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,191                    1,479                    

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 5,528                    4,791                    

รวมสินทรัพยไ์มห่มนุเวียน 32,518                  24,561                  

รวมสินทรัพย์ 550,309                572,366                

พนับาท

                   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 2  



บริษทั ไฟร์วิคเตอร์ จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 30 กนัยำยน 2558

30 กนัยายน 2558 31 ธนัวาคม 2557

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้"

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น
หน้ีสินหมนุเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4, 9 91,002                  88,200                  

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,402                    5,841                    

ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 37                         388                       

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 2,130                    6,301                    

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 94,571                  100,730                

หน้ีสินไมห่มนุเวียน
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 7,715                    6,394                    

หน้ีสินไม่หมนุเวียนอ่ืน 5,454                    4,715                    

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 13,169                  11,109                  

รวมหนีสิ้น 107,740                111,839                

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุ้น  

ทุนจดทะเบียน 
หุ้นสามญั 350,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท 175,000                175,000                

ทุนท่ีออกและช าระแลว้
หุ้นสามญั 350,000,000 หุ้น ช าระเตม็มลูคา่แลว้ 175,000                175,000                

ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 218,306                218,306                

ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 9,530                    9,530                    

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 10 39,733                  57,691                  

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 442,569                460,527                

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 550,309                572,366                

พนับาท

                   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 3  



บริษัท ไฟร์วคิเตอร์ จ ำกดั (มหำชน)

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับงวดสำมเดอืนและเก้ำเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2558

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

"สอบทานแลว้"

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 4 151,054            149,062            422,119            419,559            

ตน้ทุนขายและบริการ 4, 11 (114,736)           (109,931)           (313,923)           (310,441)           

ก ำไรขั้นต้น 36,318              39,131              108,196            109,118            

รายไดอ่ื้น 4 748                   2,662                11,116              8,681                

ค่าใชจ่้ายในการขาย 11 (9,588)               (7,073)               (26,811)             (20,635)             

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4, 11 (17,207)             (14,713)             (50,580)             (38,153)             

ตน้ทุนทางการเงิน -                    (101)                  -                    (393)                  

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 10,271              19,906              41,921              58,618              

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 12 (1,919)               (3,956)               (7,379)               (12,148)             

ก ำไรส ำหรับงวด 8,352                15,950              34,542              46,470              

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน -                    -                    -                    -                    

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวม 8,352                15,950              34,542              46,470              

ก ำไรต่อหุ้น
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 3 0.02                  0.06                  0.10                  0.21                  

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 3 350,000,000     260,000,000     350,000,000     220,476,190     

พนับาท
งวด 3 เดือน งวด 9 เดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน

          หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี              4



บริษทั ไฟร์วคิเตอร์ จ ำกัด (มหำชน)

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยำยน 2558

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

"สอบทานแลว้"

ทุนเรือนหุน้ท่ีออก ส่วนเกิน
หมายเหตุ และช าระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 175,000                   218,306                   9,530                       57,691                     460,527                   

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ :
จ่ายเงินปันผล 10 -                           -                           -                           (52,500)                   (52,500)                   

ก าไรเบด็เสร็จรวม -                           -                           -                           34,542                     34,542                     

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 175,000                   218,306                   9,530                       39,733                     442,569                   

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 65,000                     5,100                       6,500                       99,111                     175,711                   

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ :
เพ่ิมทุนหุน้สามญั 65,000                     -                           -                           -                           65,000                     

จ่ายเงินปันผล -                           -                           -                           (98,995)                   (98,995)                   

ก าไรเบด็เสร็จรวม -                           -                           -                           46,470                     46,470                     

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 130,000                   5,100                       6,500                       46,586                     188,186                   

พนับาท
ก าไรสะสม

                      หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี        
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บริษทั ไฟร์วคิเตอร์ จ ำกดั (มหำชน)

งบกระแสเงนิสด
ส ำหรับงวดเก้ำเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2558

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

"สอบทานแลว้"

2558 2557

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 41,921                   58,618                   

ปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดสุทธิรับ(จ่าย)

จากกิจกรรมด าเนินงาน
ค่าเส่ือมราคาและรายการตดัจ่าย 3,194                     1,881                     

หน้ีสงสยัจะสูญ 1,487                     198                        

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ(กลบัรายการ) 870                        (1,559)                   

ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ (2,861)                   (318)                      

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 924                        255                        

ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุน 1,472                     16                          

ประมาณการภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน(กลบัรายการ) 1,321                     1,145                     

ดอกเบ้ียรับ (63)                        (47)                        

เงินปันผลรับ (485)                      -                        

ดอกเบ้ียจ่าย -                        393                        

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
และหน้ีสินด าเนินงาน 47,780                   60,582                   

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยด์ าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7,619                     6,192                     

มูลค่างานท่ีท าเสร็จแต่ยงัไม่เรียกเก็บ (7,421)                   (3,903)                   

สินคา้คงเหลือ (3,257)                   8,629                     

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (2,885)                   (2,449)                   

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (737)                      (4,491)                   

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,625                     615                        

ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น (351)                      37                          

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (4,171)                   (579)                      

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 739                        4,432                     

เงินสดรับจากกิจกรรมด าเนินงาน 38,941                   69,065                   

รับดอกเบ้ีย 63                          47                          

จ่ายภาษีเงินได้ (13,530)                 (16,238)                 

เงนิสดสุทธิได้มำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 25,474                   52,874                   

พนับาท

                หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 6 



บริษทั ไฟร์วคิเตอร์ จ ำกดั (มหำชน)

งบกระแสเงนิสด
ส ำหรับงวดเก้ำเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2558

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

"สอบทานแลว้"

2558 2557

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่คราวลดลง 17,591                   2,300                     

รับเงินปันผล 485                        -                        

ซ้ืออุปกรณ์ (6,715)                   (6,750)                   

เงินรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 886                        141                        

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,989)                   (4,466)                   

เงนิสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน 10,258                   (8,775)                   

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ
เงินรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -                        40,000                   

จ่ายช าระเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -                        (40,000)                 

จ่ายดอกเบ้ีย -                        (397)                      

จ่ายเงินปันผล (52,495)                 (98,995)                 

เงินรับจากการเพ่ิมทุนหุน้สามญั -                        65,000                   

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหำเงนิ (52,495)                 (34,392)                 

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ (16,763)                 9,707                     

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ วนัต้นงวด 25,660                   2,527                     

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ วนัปลำยงวด 8,897                     12,234                   

พนับาท

                หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 7 
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บริษัท ไฟร์วคิเตอร์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 

ส ำหรับงวดสำมเดอืนและเก้ำเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2558 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (สอบทำนแล้ว) 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

บริษทั ไฟร์วิคเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) “บริษทั” จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยตำมประมวลกฎหมำย
แพ่งและพำณิชย ์เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภำคม 2544 และไดแ้ปรสภำพเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภำคม 2557 โดย
ประกอบธุรกิจ ขำยส่ง ปลีกและให้บริกำรซ่อม เช่ำ เช่ำซ้ือและรับเหมำติดตั้ง ระบบดบัเพลิง รวมทั้งอุปกรณ์ และวตัถุเคมี
ดบัเพลิง ส ำนกังำนตั้งอยูเ่ลขท่ี 19/20-22 ซอยศูนยว์จิยั ถนนพระรำม 9 แขวงบำงกะปิ เขตหว้ยขวำง กรุงเทพมหำนคร  

2. เกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบัญชีไทย ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบกำรเงินระหว่ำงกำล 
เพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจำกงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 โดยเน้นกำรให้ขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกบั
กิจกรรม เหตุกำรณ์และสถำนกำรณ์ใหม่ ๆ เพ่ือไม่ใหข้อ้มูลท่ีน ำเสนอซ ้ ำซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ำยงำนไปแลว้ ดงันั้นงบกำรเงิน
ระหวำ่งกำลน้ีควรตอ้งอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 

งบกำรเงินระหวำ่งกำลของบริษทัไดจ้ดัท ำเป็นภำษำไทย และมีหน่วยเงินตรำเป็นบำท ซ่ึงกำรจดัท ำงบกำรเงินระหวำ่งกำล
ดงักล่ำวเป็นไปตำมวตัถุประสงคข์องกำรจดัท ำรำยงำนในประเทศ ดงันั้นเพ่ือควำมสะดวกของผูอ่้ำนงบกำรเงินท่ีไม่คุน้เคย
กบัภำษำไทย บริษทัไดจ้ดัท ำงบกำรเงินระหวำ่งกำลฉบบัภำษำองักฤษข้ึนโดยแปลจำกงบกำรเงินระหวำ่งกำลฉบบัภำษำไทย 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินระหวำ่งกำลใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ผูบ้ริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจ กำรประมำณ
กำรและขอ้สมมติหลำยประกำร ซ่ึงมีผลกระทบต่อกำรรับรู้และกำรวดัมูลค่ำของสินทรัพย ์หน้ีสิน รำยได ้และค่ำใชจ่้ำย ผล
ท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงจำกท่ีประมำณกำรไว ้

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล ผูบ้ริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจอยำ่งมีนัยส ำคญัในกำรถือปฏิบติัตำมนโยบำยกำรบญัชีของ
บริษทั และแหล่งขอ้มูลส ำคญัของควำมไม่แน่นอนในกำรประมำณกำรซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนัในกำรจดัท ำงบกำรเงิน
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 

กำรเปลีย่นแปลงจำกกำรใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีอ่อกและปรับปรุงใหม่ 

ก) กรอบแนวคดิส ำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (ปรับปรุง 2558) และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่ออกและปรับปรุง
ใหม่ทีเ่ร่ิมมผีลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหวำ่งงวด บริษทัไดน้ ำกรอบแนวคิดส ำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (ปรับปรุง 2558) และมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 
2558 มำถือปฏิบัติ กรอบแนวคิดส ำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (ปรับปรุง 2558)  และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินดงักล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงถอ้ยค ำและค ำศพัท์ กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชี
กบัผูใ้ชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรน ำกรอบแนวคิดส ำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (ปรับปรุง 2558) และ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทั 



   

  

9 

อยำ่งไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้ บำงฉบบัมีกำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญัซ่ึง
สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบับที ่13 เร่ือง กำรวดัมูลค่ำยุตธิรรม 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีก ำหนดแนวทำงเก่ียวกบักำรวดัมูลค่ำยติุธรรมและกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบั
กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม กล่ำวคือ หำกบริษทัตอ้งวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินใดตำมขอ้ก ำหนดของ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน บริษทัตอ้งวดัมูลค่ำยุติธรรมนั้นตำมหลกักำรของมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีและใชว้ิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปในกำรรับรู้ผลกระทบจำกกำรเร่ิมใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินน้ี  

บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีไวใ้นหมำยเหตุขอ้ 15 

ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีจ่ะมผีลบังคบัในอนำคต  

ในระหว่ำงงวด 2558 สภำวิชำชีพบัญชีได้ออกประกำศสภำวิชำชีพบัญชีให้ใช้มำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและแนวปฏิบัติ
ทำงกำรบญัชีท่ีออกและปรับปรุงใหม่ ดงัต่อไปน้ี 

มำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินและแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี ซ่ึงมีผลบังคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบบัญชีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 
มกรำคม 2559 ดงัต่อไปน้ี 

มำตรฐำนกำรบัญชี/มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ/ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบญัชี/ 

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ/ 
แนวปฏิบตัทิำงกำรบัญชี 

เร่ือง 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) กำรน ำเสนองบกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) สินคำ้คงเหลือ 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) นโยบำยกำรบญัชี กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำร   

ทำงบญัชีและขอ้ผิดพลำด 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) สญัญำก่อสร้ำง 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ภำษีเงินได ้

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) สญัญำเช่ำ 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) รำยได ้

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชน์ของพนกังำน 
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มำตรฐำนกำรบัญชี/มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ/ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบญัชี/ 

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ/ 
แนวปฏิบตัทิำงกำรบัญชี 

เร่ือง 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) กำรบญัชีส ำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำลและกำร
เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจำกกำรเป ล่ียนแปลงของอัตรำ
แลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) ตน้ทุนกำรกูย้มื 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) กำรเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับบุคคล หรือกิจกำรท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) กำรบญัชีและกำรรำยงำนโครงกำรผลประโยชน์
เม่ือออกจำกงำน 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เงินลงทุนในบริษทัร่วม และกำรร่วมคำ้ 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจท่ีเงิน

เฟ้อรุนแรง 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) ก ำไรต่อหุน้ 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) งบกำรเงินระหวำ่งกำล 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) ประมำณกำรหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน และ
สินทรัพยท่ี์อำจเกิดข้ึน 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 41  เกษตรกรรม 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) กำรรวมธุรกิจ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) สญัญำประกนัภยั 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขำยและกำร
ด ำเนินงำนท่ียกเลิก 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2558) กำรส ำรวจและประเมินค่ำแหล่งทรัพยำกรแร่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) ส่วนงำนด ำเนินงำน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 10        
(ปรับปรุง 2558) 

งบกำรเงินรวม 

http://www.fap.or.th/images/column_1412565962/TAS%2020-web.pdf
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มำตรฐำนกำรบัญชี/มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ/ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบญัชี/ 

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ/ 
แนวปฏิบตัทิำงกำรบัญชี 

เร่ือง 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 11  
(ปรับปรุง 2558) 

กำรร่วมกำรงำน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 12  
(ปรับปรุง 2558) 

กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจกำร
อ่ืน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 

(ปรับปรุง 2558) 
กำรวดัมูลค่ำยติุธรรม 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล - กรณีท่ีไม่มีควำม
เก่ี ยวข้อ งอย่ำง เฉพ ำะ เจ ำะจงกับ กิ จกรรม
ด ำเนินงำน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) สญัญำเช่ำด ำเนินงำน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่ำ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2558) ภำษีเงินได-้กำรเปล่ียนแปลงสถำนภำพทำงภำษี

ของกิจกำรหรือผูถื้อหุน้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) กำรประเมินเน้ือหำสญัญำเช่ำท่ีท ำข้ึนตำมรูปแบบ
กฎหมำย 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) กำรเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทำนบริกำร 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2558) รำยได้-รำยกำรแลกเป ล่ียน เก่ียวกับบ ริกำร
โฆษณำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 1  
(ปรับปรุง 2558) 

กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจำกกำรร้ือ
ถอน กำรบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลำ้ยคลึง
กนั 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 4  
(ปรับปรุง 2558) 

กำรประเมินวำ่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญำเช่ำ
หรือไม่ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 5  
(ปรับปรุง 2558) 

สิทธิในส่วนไดเ้สียจำกกองทุนกำรร้ือถอน กำร
บูรณะและกำรปรับปรุงสภำพแวดลอ้ม 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7  
(ปรับปรุง 2558) 

กำรปรับปรุงยอ้นหลงัภำยใตม้ำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กำรรำยงำนทำง
กำรเงินในสภำพเศรษฐกิจท่ี มีภำวะเงิน เฟ้อ
รุนแรง 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 10  
(ปรับปรุง 2558) 

งบกำรเงินระหวำ่งกำลและกำรดอ้ยค่ำ 
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มำตรฐำนกำรบัญชี/มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ/ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบญัชี/ 

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ/ 
แนวปฏิบตัทิำงกำรบัญชี 

เร่ือง 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 12  
(ปรับปรุง 2558) 

ขอ้ตกลงสมัปทำนบริกำร 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13  
(ปรับปรุง 2558) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 14 
(ปรับปรุง 2558) 

ขอ้จ ำกดัสินทรัพยต์ำมโครงกำรผลประโยชน์ 
ขอ้ก ำหนดเงินทุนขั้นต ่ำและปฏิสมัพนัธ์ของ
รำยกำรเหล่ำน้ี ส ำหรับมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 
19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของ
พนกังำน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2558) 

สญัญำส ำหรับกำรก่อสร้ำงอสงัหำริมทรัพย ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 17 
(ปรับปรุง 2558) 

กำรจ่ำยสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จำ้ของ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2558) 

กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 20 
(ปรับปรุง 2558) 

ตน้ทุนกำรเปิดหน้ำดินในช่วงกำรผลิตส ำหรับ
เหมืองผิวดิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 21 เงินท่ีน ำส่งรัฐ 

แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีส ำหรับกำรวดัมูลค่ำและกำรรับรู้รำยกำรของพืชเพ่ือกำรใหผ้ลิตผล 

ฝ่ำยบริหำรของบริษทัอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบต่องบกำรเงินในงวดท่ีเร่ิมใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัดงักล่ำว 

3. สรุปนโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคญั 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจดัท ำข้ึนโดยไดใ้ชน้โยบำยกำรบญัชีและวิธีกำรค ำนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบกำรเงินส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 ยกเวน้กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่มำถือปฏิบติัตำมท่ี
กล่ำวไวใ้นหมำยเหตุขอ้ 2 
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ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 และ 2557 ค ำนวณโดยกำรหำร
ก ำไรส ำหรับงวดดว้ยจ ำนวนหุน้ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกจ ำหน่ำยแลว้ในระหวำ่งงวด 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 และ 2557 

2558 2557

ก ำไรส ำหรับงวด (พนับำท)                          8,352                        15,950 

หุ้นสามญัตามวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงน า้หนัก (หุ้น)

หุน้สำมญัท่ีออก ณ วนัตน้งวด (หุน้)               350,000,000               130,000,000 

ผลกระทบจำกหุน้ท่ีออกจ ำหน่ำยระหว่ำงงวดและกำรเปล่ียนแปลง
มูลค่ำหุน้ท่ีตรำไว ้เม่ือวนัท่ี 19 กนัยำยน 2557 (หุน้)                               -                 130,000,000 

หุน้สำมญัท่ีออกจ ำหน่ำยแลว้ระหว่ำงงวดตำมวิธี
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัส ำหรับแต่ละงวด (ขั้นพ้ืนฐำน) (หุน้)               350,000,000               260,000,000 

ก ำไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน (บำท) 0.02                          0.06                          

ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 และ 2557 

2558 2557

ก ำไรส ำหรับงวด (พนับำท)                        34,542                        46,470 

หุ้นสามญัตามวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงน า้หนัก (หุ้น)

หุน้สำมญัท่ีออก ณ วนัตน้งวด (หุน้)               350,000,000                   6,500,000 

ผลกระทบจำกหุน้ท่ีออกจ ำหน่ำยระหว่ำงงวดและกำรเปล่ียนแปลง
มูลค่ำหุน้ท่ีตรำไว ้เม่ือวนัท่ี 19 กนัยำยน 2557 (หุน้)                               -                 213,976,190 

หุน้สำมญัท่ีออกจ ำหน่ำยแลว้ระหว่ำงงวดตำมวิธี
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัส ำหรับแต่ละงวด (ขั้นพ้ืนฐำน) (หุน้)               350,000,000               220,476,190 

ก ำไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน (บำท) 0.10                          0.21                          

เม่ือวนัท่ี 19 กนัยำน 2557 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นไดมี้มติใหเ้ปล่ียนแปลงมูลค่ำหุ้นท่ีตรำไว ้บริษทัจึงไดค้  ำนวณก ำไรต่อ
หุ้นขั้นพ้ืนฐำน โดยปรับจ ำนวนหุ้นสำมัญท่ีถือโดยผู ้ถือหุ้นก่อนกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุ้นท่ีตรำไว ้เสมือนว่ำกำร
เปล่ียนแปลงมูลค่ำหุน้ท่ีตรำไวเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2557 
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4. รำยกำรทีเ่กดิขึน้และยอดคงเหลอืกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

บริษทัมีรำยกำรบญัชีส่วนหน่ึงกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงบุคคลหรือกิจกำรเหล่ำน้ีเก่ียวขอ้งกนัโดยกำรถือหุ้น
และ/หรือมีผูบ้ริหำรร่วมกนั หรือเป็นสมำชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ด รำยกำรบัญชีกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมี
สำระส ำคญัท่ีรวมไวใ้นงบกำรเงินใชร้ำคำตำมปกติธุรกิจ โดยถือตำมรำคำตลำดทัว่ไป หรือเป็นไปตำมสัญญำท่ีตกลงกนัไว้
ส ำหรับรำยกำรท่ีไม่มีรำคำตลำดรองรับ  

ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และรำยกำรบญัชีและรำยกำรคำ้ท่ีมีสำระส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
มีดงัน้ี 

รำยกำรบัญชีท่ีมีสำระส ำคญัท่ีมีกับกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 และ 2557        
มีดงัน้ี 

2558 2557

ซ้ือสินคำ้
บริษทั ชิลแมทช ์จ ำกดั 8                              3                             

ขำยสินคำ้
บริษทั ชิลแมทช ์จ ำกดั 7                              -                          

ซ้ืออุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
บริษทั หำญเอ็นยเินียร่ิง จ  ำกดั 1,736                       2,400                      

ขำยอุปกรณ์
คุณรัตนพนัธ์  มุขหริวฒันำนนท์ 532                          -                          

คุณอุไรรัตน์  หำญทวีภทัร 353                          -                          

รำยไดอ่ื้น
บริษทั คิว ท ูเอส จ ำกดั 4,275                       4,275                      

บริษทั ชิลแมทช ์จ ำกดั 2,367                       2,369                      

ค่ำเช่ำและบริกำรส ำนกังำน 
บริษทั หำญเอ็นยเินียร่ิง จ  ำกดั 3,909                       4,303                      

คุณเจน  ชำญณรงค์ 363                          -                          

ค่ำตอบแทนกรรมกำร
กรรมกำร 260                          405                         

พนับำท
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ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีมีสำระส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 และ 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 มีดงัน้ี   

2558 2557

ลูกหน้ีอ่ืน
บริษทั หำญเอ็นยเินียร่ิง จ  ำกดั 1,384                       1,456                      

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน
บริษทั ชิลแมทช ์จ ำกดั 1                              2                             

พนับำท

  

ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญั 

ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำคญัส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557

ผลประโยชน์ระยะสั้น 5,263                  6,007                  

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 937                     208                     

รวม 6,200                  6,215                  

พนับำท

 

ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ของบริษัท/บุคคล 

ช่ือบริษทั/บุคคล ประเทศ/สัญชาติ ความสัมพันธ์ ลักษณะความสัมพันธ์
บริษทั หำญเอ็นยเินียร่ิง จ  ำกดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั กรรมกำรและ/หรือผูถื้อหุน้ร่วมกนั
บริษทั คิว ทู เอส จ ำกดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั กรรมกำรและ/หรือผูถื้อหุน้ร่วมกนั
บริษทั ชิลแมทช์ จ  ำกดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั กรรมกำรและ/หรือผูถื้อหุน้ร่วมกนั
คุณเจน ชำญณรงค์ ไทย บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุน้และบุคคลในครอบครัว

เดียวกบักรรมกำร
คุณรัตนพนัธ์  มุขหริวฒันำนนท์ ไทย บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุน้
คุณอุไรรัตน์  หำญทวีภทัร ไทย บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุน้

 

หลกัเกณฑ์ในกำรเรียกเกบ็รำยได้และค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงกนั 

นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ
ซ้ือขำยสินคำ้ รำคำตลำด
ซ้ือขำยอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ตำมรำคำท่ีตกลงร่วมกนั
รำยไดอ่ื้น ตำมรำคำท่ีตกลงร่วมกนั
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร ตำมรำคำท่ีตกลงร่วมกนั
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5. เงนิลงทุนช่ัวครำว 

เงินลงทุนชัว่ครำว ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 ประกอบดว้ย 

รำคำทนุ มูลคำ่ยติุธรรม ก ำไร(ขำดทนุ)ท่ียงัไม่เกิดข้ึน
2558 2557 2558 2557 2558 2557

เงินลงทนุในหน่วยลงทนุ 227,083           269,339           229,288           270,160           2,205               821                  

เงินลงทนุในหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 26,642             -                   23,786             -                   (2,856)              -                       

รวม 253,725           269,339           253,074           270,160           (651)                 821                  

พนับำท

ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 เงินลงทุนในหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนมีรำยกำรเคล่ือนไหว มีดงัน้ี 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2558 -                                  

ซ้ือระหว่ำงงวด 104,940                           

ขำยระหว่ำงงวด (78,298)                            

กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรมของเงินลงทนุในหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน (2,856)                             

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 23,786                             

พนับำท

ในระหวำ่งงวด 2558 บริษทัมีก ำไรท่ีเกิดข้ึนจำกเงินลงทุน และขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรปรับมูลค่ำเงินลงทุน ดงัน้ี 

ก ำไรท่ีเกิดข้ึนจำกเงินลงทนุ 1,977                               

ขำดทนุท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกเงินลงทนุ (1,472)                             

สุทธิ 505                                  

พนับำท
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6. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่ 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557

ลูกหน้ีกำรคำ้ 117,356                   127,538                   

หัก ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (3,458)                     (1,971)                     

ลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 113,898                   125,567                   

ลูกหน้ีอ่ืน 6,853                       4,290                       

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 120,751                   129,857                   

พนับำท

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 บริษทัมียอดลูกหน้ีกำรคำ้คงเหลือ โดยแยกตำมจ ำนวนเดือนท่ีคำ้ง
ช ำระไดด้งัน้ี 

2558 2557

ลูกหนีก้ารค้า 
   ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 83,234                     94,747                     

   เกินก ำหนดช ำระ
      นอ้ยกวำ่หรือเท่ำกบั 3 เดือน 28,045                     30,034                     

      มำกกวำ่ 3 ถึง 6 เดือน 3,208                       1,349                       

      มำกกวำ่ 6 ถึง 12 เดือน 1,293                       755                          

      มำกกวำ่ 12 เดือนข้ึนไป 1,576                       653                          

      รวม 117,356                   127,538                   

พนับำท

 

ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญมีรำยกำรเคล่ือนไหวดงัน้ี 

พนับำท
ยอดยกมำ 1,971                       

บวก หน้ีสงสยัจะสูญ 1,487                       

ยอดคงเหลือ 3,458                       
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7. สินค้ำคงเหลอื 

สินคำ้คงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557

สินคำ้ส ำเร็จรูป 86,163                    78,734                    

สินคำ้ระหว่ำงทำง 24,547                    28,719                    

รวม 110,710                  107,453                  

หัก ค่ำเผ่ือมูลค่ำสินคำ้ลดลง (6,806)                     (5,936)                     

สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 103,904                  101,517                  

พนับำท

 

ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 ค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้ลดลงมีรำยกำรเคล่ือนไหวดงัน้ี 

พนับำท
ยอดยกมำ 5,936                      

บวก ขำดทนุจำกกำรตีรำคำสินคำ้ลดลง 870                         

ยอดคงเหลือ 6,806                      

 

8. อุปกรณ์ 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของอุปกรณ์ ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

มลูค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2558 12,813                              

ซ้ือ / โอนเขำ้ - รำคำทุน 6,715                                

จ ำหน่ำย / โอนออก - มลูค่ำสุทธิตำมบญัชี (2)                                      

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด (2,571)                               

มลูค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 16,955                              

พนับำท
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9. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557

เจำ้หน้ีกำรคำ้ 72,490                    67,610                    

เจำ้หน้ีอ่ืน
   ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 14,228                    18,977                    

   อ่ืน ๆ 4,284                      1,613                      

   รวม 18,512                    20,590                    

รวมทั้งหมด 91,002                    88,200                    

พนับำท

 

10. เงนิปันผลจ่ำย 

ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 24 เมษำยน 2558 มีมติให้จ่ำยเงินปันผล ในอตัรำหุ้นละ 0.15 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงิน 

52.50 ลำ้นบำท 
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11. โครงกำรสะสมหุ้นส ำหรับพนักงำน 

 เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภำคม 2558 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยใ์ห้ควำมเห็นชอบโครงกำร
สะสมหุน้ส ำหรับพนกังำน (Employee Joint Investment Program หรือ EJIP) โดยมีรำยละเอียด ดงัน้ี 

ระยะเวลำโครงกำร ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภำคม 2558 ถึงวนัท่ี 30 เมษำยน 2563 รวมระยะเวลำ 5 ปี
พนกังำนท่ีมีสิทธิเขำ้ร่วมโครงกำร พนกังำนประจ ำท่ีมีอำยงุำนตั้งแต่ 1 ปี ข้ึนไป หรือ

ผูบ้ริหำรระดบัผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยข้ึนไป โดยเป็นไปตำมควำมสมคัรใจ
รูปแบบโครงกำร เงินส่วนท่ีพนกังำนจ่ำยเพ่ือเขำ้ร่วมโครงกำร: อตัรำร้อยละ 5 ของเงินเดือน 

เงินส่วนท่ีผูบ้ริหำรจ่ำยเพ่ือเขำ้ร่วมโครงกำร: อตัรำร้อยละ 5 - 25 ของเงินเดือน 
เงินส่วนท่ีบริษทัจ่ำยสมทบท่ีเขำ้ร่วมโครงกำร: อตัรำร้อยละ 100 ของเงิน
ท่ีพนกังำนหรือผูบ้ริหำรจ่ำยเขำ้โครงกำร

ก ำหนดกำรซ้ือหุ้นเขำ้โครงกำร ทกุเดือน
เง่ือนไขกำรถือครองหลกัทรัพย์ ปีท่ี 1 - 2  ไม่สำมำรถขำยหุ้นได้

ครบ 2 ปี สำมำรถขำยหุ้นไดร้้อยละ 25 ของจ ำนวนหุ้นท่ีสะสมได ้
ครบ 3 ปี สำมำรถขำยหุ้นไดร้้อยละ 50 ของจ ำนวนหุ้นท่ีสะสมได ้
ครบ 4 ปี สำมำรถขำยหุ้นไดร้้อยละ 75 ของจ ำนวนหุ้นท่ีสะสมได ้
ครบ 5 ปี สำมำรถขำยหุ้นไดท้ั้งจ  ำนวน

ตวัแทนด ำเนินกำร บริษทัหลกัทรัพย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)

ในระหวำ่งงวด 2558 บริษทัไดจ่้ำยเงินสมทบโครงกำรเป็นจ ำนวนเงิน 0.85 ลำ้นบำท 

12. ภำษีเงนิได้ 

บริษทัรับรู้ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 และ 2557 ดว้ยประมำณกำรท่ีดี
ท่ีสุด โดยอตัรำท่ีใชใ้นกำรค ำนวณเป็นอตัรำภำษีเงินได้ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักทั้ งปีท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนของรอบปีบัญชีนั้น 
บริษทัอำจปรับปรุงจ ำนวนภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำยในงวดระหวำ่งกำลต่อมำของรอบปีบญัชีเดียวกนั หำกกำรประมำณกำรของ
อตัรำภำษีเงินไดป้ระจ ำปีเปล่ียนแปลงไป 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 และ 2557 มีดงัน้ี 

2558 2557

ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน
ส ำหรับงวดปัจจุบนั 9,091                           11,490                         

ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี
กำรเปล่ียนแปลงผลแตกต่ำงชัว่ครำว (1,712)                          658                              

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได้ 7,379                           12,148                         

พนับำท
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13. กำรจ ำแนกข้อมูลตำมส่วนงำน 

ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในส ำหรับใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กบัส่วนงำน
และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำนของผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทั คือ กรรมกำรบริษทั 

บริษทัประกอบกิจกำร ขำยส่ง ปลีกและให้บริกำรซ่อม เช่ำ เช่ำซ้ือและรับเหมำติดตั้ง ระบบดบัเพลิง รวมทั้งอุปกรณ์ และ
วตัถุเคมีดบัเพลิง ดงันั้น บริษทัมีส่วนงำนธุรกิจเพียงส่วนงำนเดียว โดยด ำเนินธุรกิจในส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์เดียวกนั  

14. ภำระผูกพนั 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 บริษทัมีภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน ดงัน้ี  

15.1 หนงัสือค ้ำประกนัท่ีออกโดยธนำคำรเพ่ือใชใ้นกำรค ้ำประกนัสินคำ้และผลงำนตำมสัญญำวำ่จำ้งงำนติดตั้งระบบ        
จ ำนวนเงิน 10.32 ลำ้นบำท 

15.2 จ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำพ้ืนท่ีอำคำรส ำนกังำนและคลงัสินคำ้กบักิจกำรอ่ืนและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 

ระยะเวลำ ค่ำเช่ำและบริกำรจ่ำย (ลำ้นบำท)

 1 ปี 5.70

2 - 5  ปี 1.70
 

15.3 จ่ำยช ำระตำมสญัญำจำ้งบริกำร จ ำนวนเงิน 19.06 ลำ้นบำท 

15. กำรวดัมูลค่ำยุตธิรรมของเคร่ืองมอืทำงกำรเงนิ  

บริษทัใชว้ิธีรำคำตลำดในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้ง
ก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่อง หรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำย
ในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้บริษทัจะใช ้วิธีรำคำทุนหรือวธีิรำยไดใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่ำว
แทน 

ล ำดบัช้ันของมูลค่ำยุตธิรรม 

ในกำรน ำเทคนิคกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมขำ้งต้นมำใช้ บริษทัจะตอ้งพยำยำมใช้ขอ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตได้ท่ีเก่ียวข้องกับ
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นให้มำกท่ีสุด มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง กำรวดัมูลค่ำ
ยติุธรรม ก ำหนดล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรมออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม 
ดงัน้ี 

ระดบั 1   ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

ระดบั 2   ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วำ่จะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือทำงออ้ม 

ระดบั 3   ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนำคตท่ีบริษทัประมำณข้ึน  
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ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 บริษทัมีสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัดว้ยมูลค่ำยติุธรรมแยกแสดงตำมล ำดบั
ชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม
สินทรัพย์ทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทนุในหน่วยลงทนุ -              229,288       -               229,288       

เงินลงทนุในหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 23,786        -              -               23,786         

สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ -              248              -               248              

พนับำท

 

เทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำยุตธิรรมและข้อมูลทีใ่ช้ส ำหรับกำรวดัมูลค่ำยุตธิรรมระดบั2 

มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยค ำนวณโดยใช้มูลค่ำ
สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยท่ีประกำศโดยผูจ้ดักำรกองทุน  

มูลค่ำยติุธรรมของตรำสำรอนุพนัธ์ค ำนวณโดยใชเ้ทคนิคกำรคิดลดกระแสเงินสดในอนำคตและแบบจ ำลองตำมทฤษฎีใน
กำรประเมินมูลค่ำ ซ่ึงขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรประเมินมูลค่ำส่วนใหญ่เป็นขอ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดใ้นตลำดท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 
อตัรำแลกเปล่ียนทนัที อตัรำแลกเปล่ียนล่วงหนำ้ของเงินตรำต่ำงประเทศ และ เสน้อตัรำผลตอบแทนของอตัรำดอกเบ้ีย เป็น
ตน้  

ในระหวำ่งงวด ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 

16. กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ 

บริษทัไดจ้ดัประเภทรำยกำรใหม่บำงรำยกำรในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้ดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 

กนัยำยน 2557 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงินงวดปัจจุบนัดงัน้ี 

ก่อนจดัประเภทใหม่ จดัประเภทใหม่ หลงัจดัประเภทใหม่
ส าหรับงวดสามเดือน
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 7,153                      (80)                         7,073                      

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 14,633                    80                           14,713                    

ส าหรับงวดเก้าเดือน
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 20,885                    (250)                       20,635                    

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 37,903                    250                         38,153                    

พนับำท

 

17. กำรอนุมตังิบกำรเงนิระหว่ำงกำล 

งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีไดรั้บกำรอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรของบริษทั เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกำยน 2558 
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