
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอคณะกรรมการ 

บริษัท ไฟร์วคิเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินของบริษทั ไฟร์วิคเตอร์ จ  ำกดั (มหำชน) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 

และงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ ซ่ึงผูบ้ริหาร
ของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัที่ 34 เร่ือง “งบการเงินระหว่างกาล” ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูล
ทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหสั 2410 “กำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล
โดยผูส้อบบัญชีรับอนุญำตของกิจกำร” กำรสอบทำนดังกล่ำวประกอบด้วย กำรใช้วิธีกำรสอบถำมบุคลำกร           

ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบด้ำนกำรเงินและบัญชีและกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบและวิธีกำรสอบทำนอ่ืน            
กำรสอบทำนน้ีมีขอบเขตจ ำกัดกว่ำกำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี  ท ำให้ข้ำพเจ้ำไม่สำมำรถได ้        

ควำมเช่ือมัน่ว่ำจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส ำคญัทั้งหมดซ่ึงอำจพบได้จำกกำรตรวจสอบ  ดงันั้นขำ้พเจำ้จึงไม่อำจแสดง
ควำมเห็นต่อขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลท่ีสอบทำน 

 

ข้อสรุป 
 

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำน
กำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง “งบกำรเงินระหวำ่งกำล” ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 
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เร่ืองอืน่ 
 

งบแสดงฐำนะกำรเงินของบริษทั ไฟร์วิคเตอร์ จ  ำกดั (มหำชน) ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูล
เปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงแสดงควำมเห็นอย่ำงไม่มีเง่ือนไข ตำมรำยงำนลงวนัท่ี 
26 กุมภำพนัธ์ 2559 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสด
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2558 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบสอบทำนโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน 
โดยให้ขอ้สรุปว่ำไม่พบส่ิงที่เป็นเหตุให้เช่ือว่ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำข้ึน
ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัที่ 34 เร่ือง “งบกำรเงินระหว่ำงกำล” ในสำระส ำคญั ตำมรำยงำนลงวนัท่ี 
14 พฤษภำคม 2558 

 

 

 

 ชวำลำ  เทียนประเสริฐกิจ 

กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 4301 

วนัท่ี 13 พฤษภำคม 2559 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั 



หมายเหตุ ณ วนัที่ ณ วนัที่
31 มีนาคม 31 ธันวาคม

2559 2558

สินทรัพย์
สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 16,344                28,184                

เงินลงทุนชัว่คราว 5, 13 248,054              256,675              

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6 135,005              121,564              

มูลค่างานท่ีท าเสร็จแต่ยงัไม่เรียกเก็บ 16,805                13,042                

สินคา้คงเหลือ 7 96,835                114,315              

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 744                     1,832                  

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 513,787              535,612              

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั 8, 12.1 3,673                  1,280                  

อุปกรณ์ 15,024                16,222                

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 9 10,028                6,715                  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,515                  3,450                  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 5,911                  5,727                  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 38,151                33,394                

รวมสินทรัพย์ 551,938              569,006              

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษทั ไฟร์วคิเตอร์ จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2559

หน่วย : พันบาท

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)



หมายเหตุ ณ วนัที่ ณ วนัที่
31 มีนาคม 31 ธันวาคม

2559 2558

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4, 10 59,879                95,302                

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 6,160                  2,778                  

ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 155                     88                       

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 4,513                  3,528                  

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 70,707                101,696              

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 10,111                9,841                  

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 5,891                  5,672                  

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 16,002                15,513                

รวมหนีสิ้น 86,709                117,209              

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2559

หน่วย : พันบาท

บริษทั ไฟร์วคิเตอร์ จ ากดั (มหาชน)



หมายเหตุ ณ วนัที่ ณ วนัที่
31 มีนาคม 31 ธันวาคม

2559 2558

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น  

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

ทุนท่ีออกและช าระแลว้
หุ้นสามญั 350,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 
ช าระเตม็มูลค่าแลว้ 175,000              175,000              

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 218,306              218,306              

ก าไรสะสม
        จดัสรรแลว้

ทุนส ารองตามกฎหมาย 11,840                11,840                

         ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 60,083                46,651                

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 465,229              451,797              

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 551,938              569,006              

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษทั ไฟร์วคิเตอร์ จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2559

หน่วย : พันบาท



หมายเหตุ 2559 2558

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 161,807        125,688        

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ (126,584)       (96,610)         

ก าไรขั้นต้น 35,223          29,078          

รายไดอ่ื้น 4 7,908            5,270            

ค่าใชจ่้ายในการขาย (8,856)           (7,447)           

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 (17,229)         (15,048)         

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 17,046          11,853          

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (3,614)           (1,479)           

ก าไรส าหรับงวด 13,432          10,374          

ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืน -                -                

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 13,432          10,374          

ก าไรต่อหุ้น
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.04              0.03              

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุ้น) 350,000,000 350,000,000 

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษทั ไฟร์วคิเตอร์ จ ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2559 

หน่วย : พันบาท
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)



ทุนเรือนหุ้นที่ออก ส่วนเกิน
และช ำระแล้ว มูลค่ำหุ้นสำมญั จัดสรรแล้ว ยงัไม่ได้จัดสรร รวม

ทุนส ำรอง
ตำมกฏหมำย

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2558 175,000                218,306           9,530              57,691             460,527      

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ :
ก าไรเบด็เสร็จรวม -                        -                   -                  10,374             10,374        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2558 175,000                218,306           9,530              68,065             470,901      

ยอดยกมำ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2559 175,000                218,306           11,840            46,651             451,797      

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ :
ก าไรเบด็เสร็จรวม -                        -                   -                  13,432             13,432        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2559 175,000                218,306           11,840            60,083             465,229      

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

ก ำไรสะสม

บริษทั ไฟร์วคิเตอร์ จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม 2559

หน่วย : พันบำท
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)



2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 17,046       11,853       

ปรับปรุงดว้ย
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,173         1,131         

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (กลบัรำยกำร) 13              (254)          

ขำดทุนจำกกำรลดมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ 971            1,260         

ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ 219            243            

ขำดทุน (ก ำไร) จำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน 222            (1,765)       

ขำดทุน (ก ำไร) จำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 88              (74)            

(ก ำไร) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรปรับมูลค่ำของเงินลงทุนชัว่ครำว (6,294)       (112)          

ค่ำใชจ่้ำยภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำน (กลบัรำยกำร) 270            (462)          

รำยไดด้อกเบ้ียรับ (6)              (1)              

รำยไดเ้งินปันผล (89)            (81)            

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
และหน้ีสินด ำเนินงำน 13,613       11,738       

กำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพยด์ ำเนินงำนและหน้ีสินด ำเนินงำน
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน (13,451)     8,171         

มูลค่ำงำนท่ีท ำเสร็จแต่ยงัไม่เรียกเก็บ (3,763)       (2,018)       

สินคำ้คงเหลือ 16,509       40              

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,088         (4,846)       

เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั (2,393)       -            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (184)          (298)          

บริษทั ไฟร์วคิเตอร์ จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2559

หน่วย : พันบาท
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)



2559 2558

กำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพยด์ ำเนินงำนและหน้ีสินด ำเนินงำน (ต่อ)

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน (36,382)     (14,290)     

ประมำณกำรหน้ีสินระยะสั้น 67              (269)          

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 985            1,961         

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 219            292            

เงินสดรับ (จ่ำย) จำกกิจกรรมด ำเนินงำน (23,692)     481            

รับดอกเบ้ีย 3                -            

รับเงินปันผล 89              -            

จ่ำยภำษีเงินได้ (296)          (723)          

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมด ำเนินงำน (23,896)     (242)          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจำกเงินลงทุนชัว่ครำว 14,693       921            

เงินสดจ่ำยซ้ืออุปกรณ์ (200)          (3,885)       

เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ 443            886            

เงินสดจ่ำยซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,880)       (1,155)       

เงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน 12,056       (3,233)       

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลงสุทธิ (11,840)     (3,475)       

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 28,184       25,660       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที ่31 มีนาคม 16,344       22,185       

บริษทั ไฟร์วคิเตอร์ จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2559

หน่วย : พันบาท
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)



2559 2558

รำยกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงินสด ประกอบดว้ย
หน้ีสินจำกกำรซ้ือสินทรัพยถ์ำวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
ส่วนท่ีบนัทึกเป็นหน้ีสินจำกกำรซ้ือสินทรัพยถ์ำวรและ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม -            -            

บวก    ซ้ือสินทรัพยถ์ำวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3,952         -            

หกั      ส่วนท่ีจ่ำยเป็นเงินสด (3,080)       -            

ส่วนท่ีบนัทึกเป็นหน้ีสินจำกกำรซ้ือสินทรัพยถ์ำวรและ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 872            -            

ดูหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบยอ่

บริษทั ไฟร์วคิเตอร์ จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2559

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

หน่วย : พันบาท



 

บริษทั ไฟร์วคิเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม 2559 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

หมำยเหต ุ สำรบัญ 

   

1 ขอ้มูลทัว่ไป 

2 เกณฑก์ารจดัท าและน าเสนองบการเงินระหวา่งกาล 

3 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

4 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

5 เงินลงทุนชัว่คราว 

6 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 

7 สินคา้คงเหลือ 

8 เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั 

9 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

10 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 

11 ส่วนงานด าเนินงาน 

12 ภาระผกูพนั 

13 การวดัมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

14 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

15 การจดัประเภทรายการใหม่ 

16 การอนุมติังบการเงินระหวา่งกาล 

 



บริษทั ไฟร์วคิเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม 2559 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

บริษทั ไฟร์วิคเตอร์ จ  ากดั (มหาชน) “บริษทั” จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2544 และได้แปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน
จ ากัด เม่ือว ัน ท่ี  22 พฤษภาคม 2557 ส านักงานจดทะเบียนตั้ งอยู่ เลขท่ี  19/20-22 ซอยศูนย์วิจัย            
ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยประกอบธุรกิจ ขายส่ง ปลีกและ
ใหบ้ริการซ่อม เช่า เช่าซ้ือและรับเหมาติดตั้งระบบดบัเพลิง รวมทั้งอุปกรณ์และวตัถุเคมีดบัเพลิง 

2. เกณฑ์กำรจัดท ำและน ำเสนองบกำรเงินระหว่ำงกำล 

2.1 เกณฑก์ารถือปฏิบติั 

(1) งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้จดัท าข้ึนในสกุลเงินบาทและตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 

(ปรับปรุง 2558) เร่ือง “งบการเงินระหวา่งกาล” และวิธีปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปใน
ประเทศไทย โดยหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นแบบยอ่ และมีการเปิดเผยขอ้มูล
เพิ่มเติมตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ทั้งน้ี ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

(2) งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ซ่ึงน ามาแสดงเปรียบเทียบไดม้าจากงบการเงิน
ของบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัซ่ึงไดต้รวจสอบแลว้ 

(3) ผลการด าเนินงานซ่ึงยงัไม่ไดต้รวจสอบท่ีปรากฏในงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 

มิใช่เคร่ืองบ่งช้ีและมิใช่การคาดการณ์ถึงผลการด าเนินงานเตม็ปี 

(4) ขอ้มูลบางประการซ่ึงควรจะแสดงอยู่ในงบการเงินประจ าปีท่ีได้จดัท าข้ึนตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินมิไดน้ ามาแสดงไว ้ณ ท่ีน้ี เน่ืองจากมิไดมี้การก าหนดให้มีการเปิดเผยขอ้มูล
ดงักล่าวในงบการเงินระหวา่งกาล ดงันั้น งบการเงินระหวา่งกาลส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 จึงควรอ่านประกอบกบังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2558 ซ่ึงไดมี้การตรวจสอบแลว้ 
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(5) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลต่อการรายงาน และ/หรือการเปิดเผยขอ้มูลใน
งบการเงินส าหรับรอบบญัชีปัจจุบนั 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศท่ีเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใช้
ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป 
ดงัต่อไปน้ี 

มำตรฐำนกำรบัญชี  

ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558)       การน าเสนองบการเงิน 

ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558)       สินคา้คงเหลือ 

ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558)       งบกระแสเงินสด 

ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558)       นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด   

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558)     เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558)     สญัญาก่อสร้าง 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได ้

ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558)     ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) สญัญาเช่า 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558)  รายได ้

ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558)  ผลประโยชน์ของพนกังาน 

ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) การบญัชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2558)  ตน้ทุนการกูย้มื 

ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558)     การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 

ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2558)     เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
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มำตรฐำนกำรบัญชี (ต่อ)  

ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2558)  ก าไรต่อหุน้ 

ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวา่งกาล 

ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 

ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

ฉบบัท่ี 41 เกษตรกรรม 

  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 

ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) การรวมธุรกิจ 

ฉบบัท่ี 4 สญัญาประกนัภยั 

ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการด าเนินงานท่ียกเลิก 

ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2558) การส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) ส่วนงานด าเนินงาน 

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินรวม 

ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) การร่วมการงาน 

ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 

ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) การวดัมูลค่ายติุธรรม 

  

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบัญชี  

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่ง 
 เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมด าเนินงาน 

ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) สญัญาเช่าด าเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 

ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีท าข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 

ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2558) รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 
ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
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กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ  

ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ และหน้ีสิน
ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 

ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการปรับปรุง 

สภาพแวดลอ้ม 

ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 เร่ือง การรายงาน
ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2558) ขอ้จ ากดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้ก าหนดเงินทุนขั้นต ่า 

และปฏิสมัพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี ส าหรับมาตรฐานการบญัชี         
ฉบบัท่ี 19  (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) สญัญาส าหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์

ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตส าหรับเหมืองผิวดิน 

ฉบบัท่ี 21 เงินท่ีน าส่งรัฐ 

  

แนวปฏิบัตทิำงกำรบัญชี 

แนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับการวดัมูลค่าและรับรู้รายการของพืช เพ่ือการใหผ้ลิตผล 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินน้ี  

แนวปฏิบติัทางการบญัชีซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเก่ียวกบัแนวปฏิบติัทางการบญัชีซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ 
และมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 
เป็นตน้ไป ส าหรับแนวปฏิบตัิทางการบญัชีส าหรับการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินและ
หน้ีสินทางการเงิน 

ผูบ้ริหารของบริษทัอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบจากแนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัดงักล่าว
ต่องบการเงินของบริษทัในงวดท่ีเร่ิมถือปฏิบติั 
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2.2 การประมาณการและใชว้จิารณญาณ 

ในการจดัท าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ผูบ้ริหารตอ้งใช้วิจารณญาณ การประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการ
ก าหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจ านวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได้ และ
ค่าใชจ่้าย ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้

3. สรุปนโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 

งบการเงินระหวา่งกาลจดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑ ์นโยบายการบญัชีและวธีิการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้
ในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  

4. รำยกำรบัญชีกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

บริษทัมีรายการบญัชีส่วนหน่ึงกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงบุคคลหรือกิจการเหล่าน้ีเก่ียวขอ้ง
กนัโดยการถือหุ้นและ/หรือมีผูบ้ริหารร่วมกนั หรือเป็นสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ด รายการบญัชีกบั
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระส าคญัท่ีรวมไวใ้นงบการเงินใชร้าคาตามปกติธุรกิจ โดยถือตาม
ราคาตลาดทัว่ไป หรือเป็นไปตามสัญญาท่ีตกลงกนัไวส้ าหรับรายการท่ีไม่มีราคาตลาดรองรับ 

ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และรายการบญัชีและรายการคา้ท่ีมีสาระส าคญักบับุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 

รายการบญัชีท่ีมีสาระส าคญัท่ีมีกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

2559 และ 2558 มีดงัน้ี 

 หน่วย:พนับำท 

 2559  2558 

ซ้ือสินคา้    

บริษทั ชิลแมทช์ จ  ากดั 1  4 

ซ้ืออุปกรณ์    

บริษทั หาญเอ็นยเินียร่ิง จ  ากดั -  1,736 

ขายอุปกรณ์    

นายรัตนพนัธ์  มุขหริวฒันานนท ์ -  532 

นางอุไรรัตน์  หาญทวภีทัร -  353 

รายไดอ่ื้น    

บริษทั คิว ทู เอส จ ากดั 690  1,425 

บริษทั ชิลแมทช์ จ  ากดั 315  789 

ค่าเช่าและบริการส านกังาน     

บริษทั หาญเอ็นยเินียร่ิง จ  ากดั 1,265  1,303 

นายเจน  ชาญณรงค ์ 106  150 

ค่าตอบแทนกรรมการ    

กรรมการ 145  90 
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ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีมีสาระส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 

มีนาคม 2559 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีดงัน้ี 

 หน่วย:พนับำท 

 2559  2558 

ลูกหน้ีอ่ืน    

บริษทั หาญเอ็นยเินียร่ิง จ  ากดั 1,380  1,380 

บริษทั คิว ทู เอส จ ากดั -  0.1 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน    

บริษทั ชิลแมทช์ จ  ากดั 1  - 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั  
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

 

หน่วย:พนับำท 

 2559  2558 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 2,011  2,212 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 67  15 

รวม 2,078  2,227 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ของบริษทั/บุคคล 

ช่ือบริษัท/บุคคล ประเทศ/สัญชำต ิ ควำมสัมพนัธ์ ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

บริษทั หาญเอน็ยเินียร่ิง จ ากดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั กรรมการและ/หรือผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

บริษทั คิว ทู เอส จ ากดั  ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั กรรมการและ/หรือผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

บริษทั ชิลแมทช ์จ ากดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั กรรมการและ/หรือผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

นายเจน ชาญณรงค ์ ไทย บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุน้และบุคคลในครอบครัวเดียว 

กบักรรมการ 

นายรัตนพนัธ ์ มุขหริวฒันานนท ์ ไทย บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุน้ 

นางอุไรรัตน ์ หาญทวภีทัร ไทย บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุน้ 
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หลกัเกณฑใ์นการเรียกเก็บรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายระหวา่งกนั 

  นโยบายการก าหนดราคา 
ซ้ือสินคา้ ตามราคาตลาด 

ซ้ือขายอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ตามราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

รายไดอ่ื้น ตามราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

ค่าเช่าและค่าบริการ ตามราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

สัญญำทีส่ ำคัญกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

บริษทัไดท้  าสัญญาเช่าอาคารส านกังาน ดงัต่อไปน้ี 

 ณ วนัที ่31 มนีำคม 2559 

 ผู้ให้เช่ำ ระยะเวลำ ค่ำเช่ำต่อเดอืน 

(บำท) 

สญัญาเช่าพ้ืนท่ีส านกังาน คุณเจน ชาญณรงค ์ 3 ปี 35,400 

 บริษทั หาญเอน็ยเินียร่ิง จ ากดั 1 ปี 226,200 

สญัญาเช่าพ้ืนท่ีคลงัสินคา้ บริษทั หาญเอน็ยเินียร่ิง จ ากดั 1 ปี 195,490 

5. เงินลงทุนช่ัวครำว 

เงินลงทุนชัว่คราว ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ประกอบดว้ย 

ณ วนัที ่31 มนีำคม 2559 

หน่วย : พนับำท 

 รำคำทุน ก ำไร (ขำดทุน) มูลค่ำยุตธิรรม 

 ณ วนัที ่ ทีย่งัไม่เกดิขึน้ ณ วนัที ่
 31 มนีำคม จำกกำรปรับมูลค่ำ 31 มนีำคม 

 2559 ของเงนิลงทุน 2559 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้      

- เงินลงทุนในหน่วยลงทุน  226,979  7,059  234,038 

- เงินลงทุนในหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 14,791  (765)  14,026 

หกั  ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุน (10)  -  (10) 

           รวม 241,760  6,294  248,054 
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ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2558 

หน่วย : พนับำท 

 รำคำทุน ก ำไร  มูลค่ำยุตธิรรม 

 ณ วนัที ่ ทีย่งัไม่เกดิขึน้ ณ วนัที ่
 31 ธันวำคม จำกกำรปรับมูลค่ำ 31 ธันวำคม 

 2558 ของเงนิลงทุน 2558 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้      

- เงินลงทุนในหน่วยลงทุน  222,934  4,303  227,237 

- เงินลงทุนในหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 35,418  (5,970)   29,448 

หกั ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุน (10)  -  (10) 

           รวม 258,342  (1,667)  256,675 

6. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่ 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 

 ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 31 มีนำคม  31 ธันวำคม 

 2559  2558 

ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 129,299  113,410 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (2,939)  (2,926) 

             รวมลูกหน้ีการคา้ 126,360  110,484 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,380  1,380 

ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน 5,683  5,067 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 1,582  4,633 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 135,005  121,564 
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมียอดลูกหน้ีการคา้คงเหลือ โดยแยกตาม
จ านวนเดือนท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 

 

หน่วย:พนับำท 

 ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 31 มีนำคม  31 ธันวำคม 

 2559  2558 

ลูกหน้ีการคา้     

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 93,940  75,330 

เกินก าหนดช าระ    

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 3 เดือน 32,250  33,599 

มากกวา่ 3 ถึง 6 เดือน 300  529 

มากกวา่ 6 ถึง 12 เดือน 899  2,210 

มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 1,910  1,742 

รวม 129,299  113,410 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (2,939)  (2,926) 

ลูกหน้ีการคา้ 126,360  110,484 

7. สินค้ำคงเหลอื 

สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 

 ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 31 มีนำคม  31 ธันวำคม 

 2559  2558 

สินคา้ส าเร็จรูป 95,594  98,065 

สินคา้ระหวา่งทาง 8,819  22,858 

      รวม 104,413  120,923 

หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (7,578)  (6,608) 

สินคา้คงเหลือ 96,835  114,315 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 มูลค่าของสินคา้คงเหลือท่ีปรับลดลงท่ีรับรู้เป็น
ส่วนหน่ึงของตน้ทุนขายส าหรับงวดบญัชีในงบก าไรขาดทุนมีจ านวน 0.97 ล้านบาท 
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8. เงินฝำกสถำบันกำรเงินทีใ่ช้เป็นหลกัประกนั 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัไดน้ าเงินฝากธนาคารบญัชีออมทรัพยจ์  านวนเงิน 
3.67 ลา้นบาท และ 1.28 ลา้นบาท ตามล าดบั ไปเป็นหลกัประกนักบัธนาคารในการออกหนงัสือค ้าประกนั 
(ดูหมายเหตุขอ้ 12.1) 

9. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในงบการเงินเพิ่มข้ึนเป็นจ านวนเงิน 3.31 ลา้นบาท ส่วนใหญ่
เน่ืองจากการลงทุนในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นจ านวนเงิน 3.60 ล้านบาท นอกจากน้ี สินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนลดลงเน่ืองจากค่าเส่ือมราคาส าหรับงวดจ านวนเงิน 0.29 ลา้นบาท  

10. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 

 ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 31 มีนำคม  31 ธันวำคม 

 2559  2558 

เจา้หน้ีการคา้    

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1  - 

เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 42,932  69,667 

เจา้หน้ีอ่ืน  
เจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน 2,266  740 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 10,585  15,749 

อ่ืนๆ 4,095  9,146 

รวม 16,946  25,635 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 59,879  95,302 
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11. ส่วนงำนด ำเนินงำน 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานสอดคลอ้งกบัรายงานภายในส าหรับใช้ในการตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัสรร
ทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ผูม้ีอ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้น
การด าเนินงานของบริษทั คือ กรรมการบริษทั 

บริษทัประกอบกิจการ ขายส่ง ปลีกและให้บริการซ่อม เช่า เช่าซ้ือและรับเหมาติดตั้งระบบดบัเพลิง 
รวมทั้งอุปกรณ์ และวตัถุเคมีดบัเพลิง ดงันั้น บริษทัมีส่วนงานธุรกิจเพียงส่วนงานเดียวโดยด าเนินธุรกิจ
ในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวกนั  

12. ภำระผูกพนั 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ดงัน้ี  

12.1 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัมีหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคาร
เพื่อใช้ในการค ้ าประกนัสินคา้และผลงานตามสัญญาว่าจา้งงานติดตั้งระบบจ านวนเงิน 10.38 ล้าน
บาท และ 17.87 ลา้นบาท ตามล าดบั บริษทัไดน้ าเงินฝากธนาคารบญัชีออมทรัพยจ์  านวนเงิน 3.67 ลา้น
บาท และ 1.28 ลา้นบาท ตามล าดบั ไปเป็นหลกัประกนักบัธนาคารในการออกหนังสือค ้าประกนั
ดงักล่าว (ดูหมายเหตุขอ้ 8) 

12.2 วงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน ประกอบดว้ย 

 วงเงนิ (ล้ำนบำท)  อ้ำงองิอตัรำดอกเบีย้ (ร้อยละต่อปี) 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 31 มนีำคม  31 ธันวำคม  31 มนีำคม  31 ธันวำคม 

ประเภทสินเช่ือ 2559 

 

2558 

 

2559 

 

2558 

เงินเบิกเกินบญัชี 10.00 

 

9.00 

 

MOR 

 

MOR 

     

เงินฝากประจ า 
 

เงินฝากประจ า 
เลตเตอร์ ออฟ เครดิต/ทรัสตรี์ซีท 77.00  57.00  MLR  MLR 

หนงัสือค ้าประกนั 14.00 

 

14.00 

 

2% 

 

2% 

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 61.39  60.39     

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 5.00 

 

5.00 

 

ตามภาวะตลาด 

 

ตามภาวะตลาด 

เช็คต่างจงัหวดัรอเรียกเก็บ 3.00 

 

- 

    รวม 170.39 

 

145.39 

    สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้        

(ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) 0.30 

 

0.30 
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12.3 ค่าเช่าและค่าบริการท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตมีดงัน้ี 

หน่วย : ล้ำนบำท 

ระยะเวลำกำรช ำระ ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 31 มีนำคม  31 ธันวำคม 

 2559  2558 

ครบก าหนดไม่เกิน 1 ปี 4.31 5.76 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 0.41 4.72 

ค่าเช่าและค่าบริการส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2558 มีจ านวนเงิน  1.45 

ลา้นบาท และ 1.58 ลา้นบาท ตามล าดบั 

12.4 ในเดือนมีนาคม 2559 บริษัทได้ตกลงท าสัญญาจ้างท่ีปรึกษาทางการเงินและภาษีอากรเป็น
จ านวนเงิน 6.15 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อศึกษาแนวทางการขยายธุรกิจ และการ
ลงทุนไปยงัธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกนัท่ีสนบัสนุนธุรกิจท่ีบริษทัด าเนินการอยู ่

13. กำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน  
บริษทัใช้วิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 
หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัจะใชว้ิธีราคาทุนหรือวธีิรายไดใ้น
การวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวแทน 

ล ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรม 

ในการน าเทคนิคการวดัมูลค่ายติุธรรมขา้งตน้มาใช ้บริษทัจะตอ้งพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้
เก่ียวข้องกับสินทรัพย์หรือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากท่ีสุด มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับท่ี 13 เร่ือง มูลค่ายุติธรรม ก าหนดล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็นสามระดบัตาม
ประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตท่ีบริษทัประมาณข้ึน  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัมีสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการ
เงินท่ีวดัดว้ยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 
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ณ วนัที ่31 มนีำคม 2559 

 หน่วย : พนับำท 

 

ระดบั 1   ระดบั 2   ระดบั 3   รวม 

สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ทำงกำรเงนิทีว่ดัด้วยมูลค่ำยุตธิรรม        

เงินลงทุนในหน่วยลงทุน -  234,038  -  234,038 

เงินลงทุนในตราสารทุน 14,016  -  -  14,016 

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ -  (306)  -  (306) 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2558 

 หน่วย : พนับำท 

 

ระดบั 1   ระดบั 2   ระดบั 3   รวม 

สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ทำงกำรเงนิทีว่ดัด้วยมูลค่ำยุตธิรรม        

เงินลงทุนในหน่วยลงทุน -  227,237  -  227,237 

เงินลงทุนในตราสารทุน 29,439  -  -  29,439 

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ -  47  -  47 

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมและข้อมูลทีใ่ช้ส ำหรับกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมระดับ 2 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนท่ีมิได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ค านวณโดยใชมู้ลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยท่ีประกาศโดยผูจ้ดัการกองทุน  

มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ค านวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและ
แบบจ าลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซ่ึงขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นขอ้มูล
ท่ีสามารถสังเกตได้ในตลาดท่ีเก่ียวข้อง เช่น อตัราแลกเปล่ียนทันที อตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้าของ
เงินตราต่างประเทศ และ เส้นอตัราผลตอบแทนของอตัราดอกเบ้ีย เป็นตน้  

ในระหวา่งงวด ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

14. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2559 ท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี ผูถื้อหุ้นของบริษทัมีมติให้จ่ายเงินปันผลจาก 
ผลการด าเนินงานส าหรับปี 2558 จ  านวนหุ้น 350,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจ านวนเงิน
รวมประมาณ  35 ลา้นบาท  
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15. กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ 

รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 ดงัน้ี 

รำยกำร จ ำนวนเงนิ กำรแสดงรำยกำรเดมิ กำรแสดงรำยกำรใหม่ 

 พนับำท   

เงินทดรองจ่ายค่าเดินทาง 25 สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 

เงินทดรองจ่ายอ่ืนๆ 2 สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 

ค่าเบ้ียประกนัภยัจ่ายล่วงหนา้ 531 สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้อ่ืนๆ 4,102 สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 

เงินกองทุนประกนัสงัคมรอน าส่ง (172) เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 

เงินรับล่วงหนา้ค่าสินคา้และบริการ (24) หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 

รายไดรั้บล่วงหนา้งานโครงการ (6,877) หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 

16. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2559 
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