
 

 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ 

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส์ จ ากดั (มหาชน)  
(เดิมช่ือ “บริษทั ไฟร์วคิเตอร์ จ  ำกดั (มหำชน)”) 
 

ความเห็น 
 

ขำ้พเจำ้ได้ตรวจสอบงบกำรเงินของบริษทั หำญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชัน่ส์ จ  ำกดั (มหำชน) ซ่ึงประกอบด้วย                
งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 และงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน                         
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู ้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกันและ                      
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั  
 

ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงินข้ำงต้นน้ีแสดงฐำนะกำรเงินของบริษัท หำญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชั่นส์ จ  ำกัด 

(มหำชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสดส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั
โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  
 

ขำ้พเจำ้ได้ปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี  ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจำ้ได้กล่ำวไว ้                   
ในส่วนของควำมรับผิดชอบของผู ้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ                             
ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำกบริษทัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวิชำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดย
สภำวิชำชีพบญัชี ในพระบรมรำชูปถมัภ์ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน และขำ้พเจำ้ได้
ปฏิบติัตำมควำมรับผิดชอบดำ้นจรรยำบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดเหล่ำน้ี ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำน
กำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

 

ขำ้พเจำ้ขอใหส้ังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 20 เม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกำยน 2559 บริษทัไดซ้ื้อและรับ
โอนกิจกำรทั้งหมดของบริษทั ชิลแมทช์ จ  ำกดั และบริษทั คิวทูเอส จ ำกดั ภำยใตเ้กณฑ์กำรโอนกิจกำร
ทั้งหมด (Entire Business Transfer) โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพิ่มทุนเพื่อเป็นค่ำตอบแทนกำรซ้ือและรับโอน
กิจกำรทั้งหมดของบริษทัดงักล่ำว (ดูหมำยเหตุขอ้ 4) ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้มิไดแ้สดงควำมเห็นอยำ่งมีเง่ือนไขใน
เร่ืองน้ี 

 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  
 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำงๆ ท่ีมีนัยส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชำชีพของ
ขำ้พเจำ้ในกำรตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของ
กำรตรวจสอบงบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ  ทั้ งน้ี ข้ำพเจ้ำไม่ได้แสดง
ควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ี 

 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบทีส่ าคัญ 

การรับรู้รายได้จากการขาย 

บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยซ่ึงเกิดจำกส่วนงำน
ธุรกิจท่ีส ำคัญ 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์ คือ ผลิตภัณฑ์
ระบบดับเพลิงและโครงกำร ผลิตภัณฑ์ระบบ
สุขำภิบำลและปรับอำกำศ ผลิตภัณฑ์ระบบท ำ
ควำมเย็น และระบบพิมพ์ดิจิตอล ซ่ึงแต่ละกลุ่ม
ผลิตภณัฑ์มีขอ้ตกลงและเง่ือนไขกำรขำยและกำร
ก ำหนดรำคำท่ีแตกต่ำงกัน เร่ืองส ำคัญในกำร
ตรวจสอบ คือ รำยได้จำกกำรขำยว่ำมีกำรรับรู้
รำยกำรถูกต้องและครบถ้วนตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน 

 

ทั้ งน้ี  นโยบำยกำรบัญชีส ำหรับรำยได้ และ
รำยละเอียดของรำยได้จำกกำรขำยแยกตำมส่วน
งำนด ำเนินงำนไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินขอ้ 3.15 และขอ้ 25 

 

วธีิกำรตรวจสอบท่ีส ำคญัรวมถึง 

• ท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนกำรปฏิบติังำนและ
กำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรรับรู้รำยได ้                    

• สอบทำนกำรออกแบบและกำรปฏิบัติตำมกำร
ควบคุมภำยในเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่ำว 

• ทดสอบควำมมีประสิทธิผลของกำรปฏิบัติตำม
กำรควบคุมท่ีเก่ียวขอ้งกบัรำยไดจ้ำกกำรขำย 

• ตรวจสอบเน้ือหำสำระ ซ่ึงประกอบดว้ย 

- ตรวจสอบข้อตกลงและเง่ือนไขของสัญญำ
ขำยและตรวจสอบเอกสำรประกอบกำรรับรู้
รำยไดด้งักล่ำว 

- ตรวจสอบรำยกำรรำยไดจ้ำกกำรขำยท่ีเกิดข้ึน
ในระหว่ำงปี และ ช่วงใกล้ว ัน ส้ินรอบ
ระยะเวลำบญัชีกบัเอกสำรประกอบรำยกำร 

- ตรวจสอบใบลดหน้ีท่ีบริษทัออกภำยหลงัวนั
ส้ินรอบระยะเวลำบญัชี 

- ตรวจสอบโดยใช้กำรวิเครำะห์เปรียบเทียบขอ้มูล 

ทำงกำรเงินและกำรทดสอบรำยละเอียดท่ี
เก่ียวขอ้งกบัรำยไดจ้ำกกำรขำย 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบทีส่ าคัญ 

การซ้ือกจิการ 

ในระหวำ่งปี 2559 บริษทัไดท้  ำสัญญำซ้ือกิจกำร
เพื่อรับโอนกิจกำรทั้งหมดของบริษทั ชิลแมทช์ 
จ  ำกดัและบริษทั คิวทูเอส จ ำกดั ภำยใตก้ระบวนกำร
โอนกิจกำรทั้ งหมด ดังนั้ นเร่ืองส ำคัญในกำร
ตรวจสอบ คือ กำรเกิดข้ึนจริง กรรมสิทธ์ิข้อผูกพนั 
ควำมครบถ้วน ควำมถูกตอ้งและกำรแสดงมูลค่ำ
ของสินทรัพย์และหน้ีสิน ณ วนัโอนกิจกำรว่ำ
เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
 

ทั้งน้ี นโยบำยกำรบญัชีส ำหรับกำรรวมธุรกิจ และ
รำยละเอียดของกำรโอนธุรกิจได้เปิดเผยไวใ้น
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 3.1 ข้อ 4 และ
ข้อ 20 ตำมล ำดบั 

วธีิกำรตรวจสอบท่ีส ำคญัรวมถึง 

• ท ำควำมเข้ำใจเก่ียวกับขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
และกำรควบ คุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรซ้ือ
ธุรกิจ 

• สอบทำนกำรออกแบบและกำรปฏิบติัตำมกำร
ควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกำรกำรซ้ือธุรกิจ  

• ตรวจสอบเน้ือหำสำระ ซ่ึงประกอบดว้ย 

- ตรวจสอบสัญญำโอนกิจกำรท่ีบริษทัท ำกบั
บริษทัผูโ้อนกิจกำร หลกัฐำนกำรช ำระเงิน 
หลักฐำนกำรโอนกรรมสิทธ์ิในหุ้นสำมญั 
และเอกสำรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

- ตรวจสอบรำยละเอียดสินทรัพย์และหน้ีสิน        
ณ วนัโอน ซ่ึงประกอบด้วย กำรตรวจสอบ
ควำมมีอยู่จริง กรรมสิทธ์ิ  ข้อผูกพัน ควำม
ครบถ้วนและกำรแสดงมูลค่ำของสินทรัพย์
และหน้ีสิน 

- ตรวจสอบกำรแสดงมูลค่ำและกำรปันส่วน
มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ี
ระบุไดท่ี้ไดม้ำ ณ วนัโอนธุรกิจ ท่ีประเมิน
โดยผูป้ระเมินรำคำอิสระ ทั้งน้ี ในกำร
ตรวจสอบไดใ้หผู้เ้ช่ียวชำญดำ้นกำร
ประเมินมูลค่ำสอบทำนวธีิกำรประเมิน
มูลค่ำและขอ้สมมติท่ีส ำคญัท่ีผูบ้ริหำรของ
บริษทัน ำมำใชใ้นกำรก ำหนดมูลค่ำยติุธรรม
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีระบุได ้ณ วนัโอน
กิจกำร รวมถึงกำรปันส่วนมูลค่ำยติุธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 
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เร่ืองอืน่  
 

งบกำรเงินของบริษทั หำญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชัน่ส์ จ  ำกดั (มหำชน) ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2558    
ที่แสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงแสดงควำมเห็นอยำ่งไม่มีเง่ือนไข ตำม
รำยงำนลงวนัท่ี 26 กุมภำพนัธ์ 2559 

 

ข้อมูลอืน่  
 

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน ข้อมูลอ่ืนประกอบด้วยข้อมูลซ่ึงรวมอยู่ในรำยงำนประจ ำปี                   
ซ่ึงขำ้พเจำ้ไดรั้บขอ้มูลอ่ืนในรำยงำนประจ ำปีฉบบัเตรียมเผยแพร่ก่อนวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีน้ี 
 

ควำมเห็นของขำ้พเจ้ำต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นเก่ียวกบั
ขอ้มูลอ่ืนดงักล่ำว 
 

ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำวำ่ขอ้มูลอ่ืน
มีควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือกบัควำมรู้ท่ีได้รับจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ หรือ
ปรำกฏวำ่ขอ้มูลอ่ืนมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ 
 

ขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนขอ้มูลอ่ืนในรำยงำนประจ ำปีฉบบัเตรียมเผยแพร่ โดยไม่พบว่ำมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีขำ้พเจำ้ตอ้งรำยงำน 

 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 
 

ผูบ้ริหำรมีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรจัดท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกต้องตำมท่ีควรตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็น
เพื่อให้สำมำรถจดัท ำงบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่ว่ำ                 
จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผดิพลำด  
 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ผูบ้ริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของบริษทัในกำรด ำเนินงำน
ต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใชเ้กณฑ์กำรบญัชี
ส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทัหรือหยุดด ำเนินงำนหรือไม่
สำมำรถด ำเนินงำนต่อเน่ืองต่อไปได ้
 

ผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหน้ำท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงิน                 
ของบริษทั  
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ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน  
 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ไดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินโดยรวม
ปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลำด และเสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยู่ด้วย ควำมเช่ือมัน่อย่ำง
สมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นกำรรับประกันว่ำกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ                  
ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยู่ได้
เสมอไป  ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระส ำคัญ                    
เม่ือคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำรำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกนั                  
จะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบกำรเงินจำกกำรใช้งบกำรเงินเหล่ำน้ี ในกำรตรวจสอบ
ของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ไดใ้ช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วชิำชีพตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้รวมถึง  

• ระบุและประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงข้อมูล ท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอัน เป็นสำระส ำคัญ                           
ในงบกำรเงินไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวิธีกำร
ตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำมเส่ียงเหล่ำนั้น และได้หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและ
เหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจำ้  ควำมเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเส่ียงท่ี เกิดจำก
ขอ้ผิดพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน           
กำรตั้ งใจละเวน้กำรแสดงข้อมูล กำรแสดงข้อมูลท่ีไม่ตรงตำมข้อเท็จจริงหรือกำรแทรกแซง                
กำรควบคุมภำยใน  

• ท ำควำมเข้ำใจในระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำร
ตรวจสอบท่ีเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมี
ประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของบริษทั 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณ
กำรทำงบญัชีและกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท ำข้ึนโดยผูบ้ริหำร  
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• สรุปเก่ียวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของ
ผูบ้ริหำรและจำกหลักฐำนกำรสอบบัญชีท่ีได้รับ  สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ี
เก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถ
ของบริษัทในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้ำข้ำพเจ้ำได้ข้อสรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนท่ีมี
สำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้งกล่ำวไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ถึงกำรเปิดเผยท่ีเก่ียวขอ้ง
ในงบกำรเงิน หรือถ้ำกำรเปิดเผยดงักล่ำวไม่เพียงพอ ควำมเห็นของขำ้พเจำ้จะเปล่ียนแปลงไป 
ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชี
ของขำ้พเจำ้ อยำ่งไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุใหบ้ริษทัตอ้งหยดุกำร
ด ำเนินงำนต่อเน่ือง 

• ประเมินกำรน ำเสนอ  โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยว่ำ                   
งบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ในรูปแบบท่ีท ำให้มีก ำรน ำเสนอข้อมูลโดยถูกต้อง                 
ตำมท่ีควร  

• ไดรั้บหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอยำ่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำรหรือ
กิจกรรมทำงธุรกิจเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงิน ขำ้พเจำ้รับผิดชอบต่อกำรก ำหนดแนวทำง 

กำรควบคุมดูแล  และกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ  ข้ำพเจ้ำเป็นผู ้รับผิดชอบแต่เพียงผู ้เดียวต่อ
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้  

 

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมท่ีได้
วำงแผนไว  ้ประเด็นท่ีมีนัยส ำคัญท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนัยส ำคญัในระบบ             
กำรควบคุมภำยในซ่ึงขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้  
 

ขำ้พเจำ้ได้ให้ค  ำรับรองแก่ผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแลว่ำข้ำพเจำ้ได้ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณ           
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมเป็นอิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ทั้งหมด
ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขำ้พเจำ้เช่ือวำ่มีเหตุผลท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำวำ่กระทบต่อควำมเป็นอิสระของ
ขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ีขำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ 
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จำกเร่ืองท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ได้พิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนัยส ำคญัมำกท่ีสุด               
ในกำรตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำย
เร่ืองเหล่ำน้ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสำธำรณะเก่ียวกบั
เร่ืองดังกล่ำว หรือในสถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดข้ึน ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดังกล่ำว                
ในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลวำ่จะมีผลกระทบ
ในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสำธำรณะจำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 

 

 

 

 

 ชวำลำ  เทียนประเสริฐกิจ 

กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 4301 

วนัท่ี 24 กุมภำพนัธ์ 2560 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั 

 



หมายเหตุ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม

2559 2558 2558

(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์
สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 35,866               28,184               25,660               

เงินลงทุนชัว่คราว 7 265,179             256,675             270,160             

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 8 273,948             121,564             132,073             

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 9 10,017               - -

มูลคา่งานท่ีท าเสร็จแต่ยงัไม่เรียกเกบ็ 7,140                 13,042               17,635               

สินคา้คงเหลือ 10 237,566             114,315             101,517             

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 18,119               1,832                 760                    

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 847,835             535,612             547,805             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินลงทุนทัว่ไป 242                    - -

เงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั 11, 29.1 - 1,280                 -

ลูกหน้ีระยะยาวภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 9 10,044               - -

อุปกรณ์ 12 41,565               16,222               12,813               

คา่ความนิยม 13 334,672             - -

ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 14 102,983             - -

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 26,749               6,715                 5,478                 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16 - 3,450                 1,479                 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 15,761               5,727                 4,791                 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 532,016             33,394               24,561               

รวมสินทรัพย์ 1,379,851          569,006             572,366             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หน่วย : พนับาท
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559

งบแสดงฐานะการเงนิ
(เดิมช่ือ "บริษทั ไฟร์วิคเตอร์ จ  ากดั (มหาชน)")

บริษทั หาญ เอน็จิเนียร่ิง โซลูช่ันส์ จ ากดั (มหาชน)



หมายเหตุ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม

2559 2558 2558

(ปรับปรุงใหม่)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้ีสินหมนุเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 17 171,451          95,302            92,711            

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 12,873            2,778              5,841              

ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 168                 88                   388                 

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 9,756              3,528              1,789              

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 194,248          101,696          100,729          

หน้ีสินไมห่มนุเวียน
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16 18,957            - -

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 18 13,910            9,841              6,394              

หน้ีสินไม่หมนุเวียนอ่ืน 15,097            5,672              4,715              

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 47,964            15,513            11,109            

รวมหนีสิ้น 242,212          117,209          111,838          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส์ จ ากัด (มหาชน)

(เดิมช่ือ "บริษทั ไฟร์วิคเตอร์ จ  ากดั (มหาชน)")

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : พนับาท



หมายเหตุ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม

2559 2558 2558

(ปรับปรุงใหม่)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น  

ทุนจดทะเบียน 20

หุ้นสามญั 584,500,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 0.50 บาท 292,250          

หุ้นสามญั 350,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 0.50 บาท 175,000          175,000          

ทุนท่ีออกและช าระแลว้
หุ้นสามญั 584,500,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 0.50 บาท 
ช าระเตม็มลูค่าแลว้ 292,250          - -

หุ้นสามญั 350,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 0.50 บาท 
ช าระเตม็มลูค่าแลว้ - 175,000          175,000          

ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั 21 776,416          218,306          218,306          

ก าไรสะสม
        จดัสรรแลว้

ทุนส ารองตามกฎหมาย 22 13,867            11,841            9,531              

         ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 55,106            46,650            57,691            

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,137,639       451,797          460,528          

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,379,851       569,006          572,366          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส์ จ ากัด (มหาชน)

(เดิมช่ือ "บริษทั ไฟร์วิคเตอร์ จ  ากดั (มหาชน)")

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : พนับาท



หมายเหตุ 2559 2558

(ปรับปรุงใหม่)

รายไดจ้ากการขาย 571,469          473,406          

รายไดจ้ากการให้บริการ 74,048            94,125            

ตน้ทุนขาย (422,443)         (347,482)         

ตน้ทุนการให้บริการ (65,169)           (78,308)           

ก าไรขั้นต้น 157,905          141,741          

รายไดอ่ื้น 17,206            15,416            

ค่าใชจ่้ายในการขาย (36,618)           (34,391)           

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (87,749)           (66,154)           

ตน้ทุนทางการเงิน (21)                  -

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 50,723            56,612            

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 27 (10,192)           (10,410)           

ก าไรสุทธิส าหรับปี 40,531            46,202            

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุน
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
   ส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน - สุทธิจากภาษีเงินได้ 4,951              (2,433)             

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 45,482            43,769            

ก าไรต่อหุ้น 28

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.11                0.13                

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุ้น) 371,201,370   350,000,000   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(เดิมช่ือ "บริษทั ไฟร์วิคเตอร์ จ  ากดั (มหาชน)")

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 

หน่วย : พนับาท

บริษทั หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส์ จ ากัด (มหาชน)



ทุนเรือนหุ้นทีอ่อก ส่วนเกิน
หมายเหตุ และช าระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ จัดสรรแล้ว ยงัไม่ได้จัดสรร รวม

ทุนส ารอง
ตามกฏหมาย

ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม 2558 175,000              218,306            9,531                57,691              460,528            

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ :
เงินปันผลจ่าย 23 - - - (52,500)             (52,500)             

จดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย 22 - - 2,310                (2,310)               -

ก าไรสุทธิส าหรับปี - - - 46,202              46,202              

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี - - - (2,433)               (2,433)               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 175,000              218,306            11,841              46,650              451,797            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส์ จ ากัด (มหาชน)

ก าไรสะสม

(เดิมช่ือ "บริษทั ไฟร์วิคเตอร์ จ  ากดั (มหาชน)")

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : พนับาท



ทุนเรือนหุ้นทีอ่อก ส่วนเกิน
หมายเหตุ และช าระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ จัดสรรแล้ว ยงัไม่ได้จัดสรร รวม

ทุนส ารอง
ตามกฏหมาย

ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 175,000              218,306            11,841              46,650              451,797            

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ :
เพ่ิมทุนหุน้สามญั 20 117,250              - - - 117,250            

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 4, 21 - 558,110            - - 558,110            

    จ่ายเงินปันผล 23 - - - (35,000)             (35,000)             

จดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย 22 - - 2,026                (2,026)               -

ก าไรสุทธิส าหรับปี - - - 40,531              40,531              

ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี - - - 4,951                4,951                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 292,250              776,416            13,867              55,106              1,137,639         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไรสะสม

บริษทั หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส์ จ ากัด (มหาชน)

(เดิมช่ือ "บริษทั ไฟร์วิคเตอร์ จ  ากดั (มหาชน)")

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : พนับาท



2559 2558

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก ำไรก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได้ 50,723            56,613            

ปรับปรุงดว้ย
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยอุปกรณ์และสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 5,795              4,322              

ค่ำตดัจ ำหน่ำยควำมสมัพนัธ์กบัลูกคำ้ 1,325              -

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 2,488              955                 

ขำดทุนจำกกำรลดมลูค่ำสินคำ้คงเหลือ 8,370              671                 

ขำดทุน (ก ำไร) จำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ 227                 (2,650)             

ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน (2,067)             -

(ก ำไร) ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริง (374)                187                 

(ก ำไร) ขำดทุนท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจำกกำรปรับมลูค่ำของเงินลงทุนชัว่ครำว (7,164)             2,488              

ค่ำใชจ่้ำยภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำน 1,200              750                 

รำยไดด้อกเบ้ียรับ (104)                (585)                

รำยไดเ้งินปันผล (395)                -

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
และหน้ีสินด ำเนินงำน 60,024            62,751            

กำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน (8,548)             9,554              

ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำกำรเงินส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (405)                -

ลูกหน้ีระยะยำวภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน (51)                  -

มลูค่ำงำนท่ีท ำเสร็จแต่ยงัไม่เรียกเก็บ 5,902              4,592              

สินคำ้คงเหลือ (14,577)           (13,505)           

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน (14,913)           (1,024)             

เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั 5,447              (1,280)             

สินทรัพยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน (503)                (936)                

บริษทั หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส์ จ ากัด (มหาชน)

(เดิมช่ือ "บริษทั ไฟร์วิคเตอร์ จ  ำกดั (มหำชน)")

งบกระแสเงนิสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : พนับาท



2559 2558

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน  (ต่อ)

กำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน (5,629)             (2,079)             

ประมำณกำรหน้ีสินระยะสั้น 80                   (300)                

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน (1,288)             6,175              

จ่ำยช ำระภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำน (535)                (344)                

หน้ีสินไม่หมนุเวียนอ่ืน 575                 958                 

เงินสดรับจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 25,579            64,562            

รับดอกเบ้ีย 104                 585                 

จ่ำยภำษีเงินได้ (8,189)             (14,837)           

เงินสดสุทธิไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 17,494            50,310            

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับเงินปันผล 395                 -

เงินสดรับโอนจำกกำรรวมธุรกิจ 40,166            -

เงินสดรับจำกเงินลงทุนชัว่ครำว 727                 12,762            

เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ืออุปกรณ์ (1,638)             (6,858)             

เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ 291                 886                 

เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (6,359)             (2,076)             

เงินสดสุทธิไดม้ำจำกกิจกรรมลงทุน 33,582            4,714              

บริษทั หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส์ จ ากัด (มหาชน)

(เดิมช่ือ "บริษทั ไฟร์วิคเตอร์ จ  ำกดั (มหำชน)")

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : พนับาท



2559 2558

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ำยช ำระเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน (8,394)             -

จ่ำยเงินปันผล (35,000)           (52,500)           

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหำเงิน (43,394)           (52,500)           

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ 7,682              2,524              

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 28,184            25,660            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 35,866            28,184            

รำยกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงินสด ประกอบดว้ย
1. หน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจำกกำรซ้ือสินทรัพยถ์ำวรและสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน

หน้ีสินท่ีเกิดจำกกำรซ้ือสินทรัพยถ์ำวร
และสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม

โอนสินคำ้เป็นสินทรัพยถ์ำวร (167)                (36)                  

งำนระหวำ่งท ำโอนเป็นสินทรัพยจ์ำกกำรรวมธุรกิจ (867)                -

บวก    ซ้ือสินทรัพยถ์ำวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 8,361              8,970              

หกั      เงินสดจ่ำย (7,997)             (8,934)             

หน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจำกกำรซ้ือสินทรัพยถ์ำวร
และสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม (670)                -

2. รำยกำรท่ีไม่กระทบเงินสดซ่ึงเกิดจำกกำรรวมธุรกิจ (หมำยเหตุขอ้ 4)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : พนับาท

บริษทั หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส์ จ ากัด (มหาชน)

(เดิมช่ือ "บริษทั ไฟร์วิคเตอร์ จ  ำกดั (มหำชน)")



บริษทั หาญ เอน็จิเนียร่ิง โซลูช่ันส์ จ ากดั (มหาชน) 

(เดิมช่ือ “บริษทั ไฟร์วคิเตอร์ จ  ำกดั (มหำชน)”) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 

 

หมายเหตุ สารบัญ 

1.  ขอ้มูลทัว่ไป 

2.  เกณฑก์ำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงิน 

3.  นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 

4.  กำรซ้ือธุรกิจ 

5.  รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

6.  เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

7.  เงินลงทุนชัว่ครำว 

8.  ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 

9.  ลูกหน้ีภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงิน 

10.  สินคำ้คงเหลือ 

11.  เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั 

12.  อุปกรณ์ 

13.  ค่ำควำมนิยม 

14.  ควำมสัมพนัธ์กบัลูกคำ้ 
15.  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

16.  ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

17.  เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 

18.  ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 

19.  โครงกำรสะสมหุน้ส ำหรับพนกังำน 

20.  ทุนจดทะเบียน 

21.  ส่วนเกินมูลค่ำหุน้สำมญั 

22.  ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 

23.  เงินปันผลจ่ำย 

24.  กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 

 



บริษทั หาญ เอน็จิเนียร่ิง โซลูช่ันส์ จ ากดั (มหาชน) 

(เดิมช่ือ “บริษทั ไฟร์วคิเตอร์ จ  ำกดั (มหำชน)”) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 

 

หมายเหตุ (ต่อ) สารบัญ (ต่อ) 
25.  ส่วนงำนด ำเนินงำน 

26.  ค่ำใชจ่้ำยตำมลกัษณะ 

27.  ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้

28.  ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำน 

29.  ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน 

30.  กำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

31.  เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

32.  กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ 
33.  เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

34.  กำรอนุมติังบกำรเงิน 

 

 



บริษทั หาญ เอน็จิเนียร่ิง โซลูช่ันส์ จ ากดั (มหาชน) 

(เดิมช่ือ “บริษทั ไฟร์วคิเตอร์ จ ากดั (มหาชน)”) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559  

 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

บริษทั หำญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชั่นส์ จ  ำกดั (มหำชน) “บริษทั” จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนใน
ประเทศไทยตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย ์เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภำคม 2544 และไดแ้ปรสภำพเป็น
บริษัทมหำชนจ ำกัด เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภำคม 2557 ส ำนักงำนจดทะเบียนตั้ งอยู่เลขท่ี 19/20-22 ซอย
ศูนยว์ิจยั ถนนพระรำม 9 แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร โดยประกอบธุรกิจ ขำยส่ง ปลีก
และให้บริกำรซ่อม เช่ำ เช่ำซ้ือและรับเหมำติดตั้งระบบดบัเพลิง รวมทั้งอุปกรณ์และวตัถุเคมีดบัเพลิง 
จ ำหน่ำยอุปกรณ์หอ้งเยน็ จ  ำหน่ำยอุปกรณ์กำรพิมพ ์และใหบ้ริกำรซ่อม เช่ำ อุปกรณ์กำรพิมพ ์

บริษทัไดเ้ปล่ียนช่ือจำก “บริษทั ไฟร์วิคเตอร์ จ  ำกดั (มหำชน)” เป็น “บริษทั หำญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชัน่ส์ 
จ  ำกดั (มหำชน)” โดยไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือกบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกำยน 2559 และได้
เปล่ียนช่ือยอ่หลกัทรัพยข์องบริษทัจำกเดิม “FIRE” เป็น “HARN” มีผลตั้งแต่วนัท่ี 2 พฤศจิกำยน 2559 

2. เกณฑ์การจัดท าและน าเสนองบการเงิน 

2.1 เกณฑก์ำรถือปฏิบติั 

(1) งบกำรเงินของบริษัทได้จดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  
“กำรน ำเสนองบกำรเงิน” ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลังวนัท่ี 1 มกรำคม 2559 เป็นต้นไป และตำมข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ลงวนัท่ี 22 มกรำคม 2544  เร่ืองกำรจดัท ำและส่งงบกำรเงินและรำยกำรเก่ียวกบั
ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัจดทะเบียน พ.ศ. 2544 โดยรูปแบบกำรน ำเสนอ
งบกำรเงินไม่แตกต่ำงอย่ำงมีสำระส ำคญัจำกประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ ลงวนัท่ี 28 
กันยำยน 2554  เร่ืองก ำหนดรำยกำรย่อท่ีต้องมีในงบกำรเงิน พ.ศ. 2554  เม่ือบริษัทได้น ำ
นโยบำยกำรบญัชีใหม่มำถือปฏิบติัยอ้นหลงัหรือปรับงบกำรเงินยอ้นหลัง หรือเม่ือมีกำรจดั
ประเภทรำยกำรในงบกำรเงินใหม่ บริษทัตอ้งน ำเสนองบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัตน้งวด
ของงวดท่ีน ำมำเปรียบเทียบงวดแรกสุดด้วย ซ่ึงในกรณีของบริษทั คือ ยอดยกมำตน้งวด  
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2558 ดงันั้น งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 และวนัท่ี  
1 มกรำคม 2558 ท่ีน ำมำแสดงเปรียบเทียบได้แสดงตำมรูปแบบใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับ 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 
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(2) งบกำรเงินของบริษทัไดจ้ดัท ำเป็นภำษำไทย และมีหน่วยเงินตรำเป็นบำท ขอ้มูลทำงกำรเงิน
ทั้งหมดมีกำรปัดเศษเป็นหลกัพนับำท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยำ่งอ่ืน ซ่ึงกำรจดัท ำงบกำรเงิน
ดงักล่ำวเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีท่ีรับรอง
ทัว่ไปในประเทศไทย 

(3) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีผลต่อกำรรำยงำน และ/หรือกำรเปิดเผยข้อมูลใน 

งบกำรเงินส ำหรับรอบบญัชีปัจจุบนั 

สภำวิชำชีพบญัชีไดอ้อกประกำศท่ีเก่ียวกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีผลบงัคบัใช้
ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีท่ี เร่ิมในหรือหลังวนัท่ี  1 มกรำคม 2559 เป็นต้นไป 
ดงัต่อไปน้ี 

 

   มาตรฐานการบัญชี 

ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) กำรน ำเสนองบกำรเงิน 

ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558)  สินคำ้คงเหลือ 

ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด 

ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558)  นโยบำยกำรบญัชี กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรทำงบญัชีและขอ้ผิดพลำด 

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558)  เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558)  สญัญำก่อสร้ำง 

ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ภำษีเงินได ้

ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558)  ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

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

ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชน์ของพนกังำน 

ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558)  กำรบญัชีส ำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำลและกำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั 

  ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล 

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 

ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2558)  ตน้ทุนกำรกูย้มื 

ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) กำรบญัชีและกำรรำยงำนโครงกำรผลประโยชน์เม่ือออกจำกงำน 

ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 
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มาตรฐานการบัญชี (ต่อ) 
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2558)  ก ำไรต่อหุน้ 

ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) งบกำรเงินระหวำ่งกำล 

ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์

ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) ประมำณกำรหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อำจเกิดข้ึน 

ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 

ฉบบัท่ี 41 เกษตรกรรม 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558)  กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558)  กำรรวมธุรกิจ 

ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2558)  สญัญำประกนัภยั 

ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2558)  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขำยและกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 

ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2558)  กำรส ำรวจและประเมินค่ำแหล่งทรัพยำกรแร่ 

ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558)  ส่วนงำนด ำเนินงำน 

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) งบกำรเงินรวม 

ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) กำรร่วมกำรงำน 

ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจกำรอ่ืน 

ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) กำรวดัมูลค่ำยติุธรรม 

 

การตคีวามมาตรฐานการบัญชี 

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558)  ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล - กรณีท่ีไม่มีควำมเก่ียวขอ้งอยำ่งเฉพำะเจำะจง
  กบักิจกรรมด ำเนินงำน 

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

 ของผูถื้อหุน้ 

ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558)  กำรประเมินเน้ือหำสญัญำเช่ำท่ีท ำข้ึนตำมรูปแบบกฎหมำย 

ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558)  กำรเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทำนบริกำร 

ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2558)  รำยได ้- รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริกำรโฆษณำ 
ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2558)  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
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การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558)  กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจำกกำรร้ือถอน กำรบูรณะ และ 

  หน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลำ้ยคลึงกนั 

ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2558)  กำรประเมินวำ่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญำเช่ำหรือไม่ 

ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2558)  สิทธิในส่วนไดเ้สียจำกกองทุนกำรร้ือถอน กำรบูรณะและกำรปรับปรุง
สภำพแวดลอ้ม 

ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558)  กำรปรับปรุงยอ้นหลงัภำยใตม้ำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 29  
  (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจ 

 ท่ีมีภำวะเงินเฟ้อรุนแรง 

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558)  งบกำรเงินระหวำ่งกำลและกำรดอ้ยค่ำ 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558)  ขอ้ตกลงสมัปทำนบริกำร 

ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558)  โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 
ฉบบัท่ี 14 ขอ้จ ำกดัสินทรัพยต์ำมโครงกำรผลประโยชน์ ขอ้ก ำหนดเงินทุนขั้นต ่ำ  
  และปฏิสมัพนัธ์ของรำยกำรเหล่ำน้ี ส ำหรับมำตรฐำนกำรบญัชี  

 ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังำน 

ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558)  สญัญำส ำหรับกำรก่อสร้ำงอสงัหำริมทรัพย ์

ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558)  กำรจ่ำยสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จำ้ของ 

ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558)  กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 
ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) ตน้ทุนกำรเปิดหนำ้ดินในช่วงกำรผลิตส ำหรับเหมืองผิวดิน 

ฉบบัท่ี 21 เงินท่ีน ำส่งรัฐ 

 

แนวปฏิบตัทิางการบัญชี 

แนวปฏิบติัทำงบญัชีส ำหรับกำรวดัมูลค่ำและรับรู้รำยกำรของพืช เพ่ือกำรใหผ้ลิตผล 

แนวปฏิบตัทิางบัญชีส าหรับธุรกจิประกนัภัยในการก าหนดให้เคร่ืองมอืทางการเงนิเป็นเคร่ืองมอื 

ทำงกำรเงินท่ีแสดงมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 

กำรถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินข้ำงต้นไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็น
สำระส ำคญัต่องบกำรเงินน้ี 
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(4) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีซ่ึงไดป้ระกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

สภำวิชำชีพบญัชีไดอ้อกประกำศท่ีเก่ียวกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีผลบงัคบัใช้
ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2560 เป็นตน้ไป 
ดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี 

ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) กำรน ำเสนองบกำรเงิน 

ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2559)  สินคำ้คงเหลือ 

ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2559) งบกระแสเงินสด 

ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2559)  นโยบำยกำรบญัชี กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรทำงบญัชีและขอ้ผิดพลำด 

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559)  เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559)  สญัญำก่อสร้ำง 

ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) ภำษีเงินได ้

ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2559)  ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) สญัญำเช่ำ 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) รำยได ้

ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) ผลประโยชน์ของพนกังำน 

ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2559)  กำรบญัชีส ำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำลและกำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั 

ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล 

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559) ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 

ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2559)  ตน้ทุนกำรกูย้มื 

ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2559) กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2559) กำรบญัชีและกำรรำยงำนโครงกำรผลประโยชน์เม่ือออกจำกงำน 

ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2559)  ก ำไรต่อหุน้ 

ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) งบกำรเงินระหวำ่งกำล 

ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2559) กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์

ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2559) ประมำณกำรหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อำจเกิดข้ึน 

ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2559) อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 

ฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2559) เกษตรกรรม 

ฉบบัท่ี 104 (ปรับปรุง 2559) กำรบญัชีส ำหรับกำรปรับโครงสร้ำงหน้ีท่ีมีปัญหำ 
ฉบบัท่ี 105 (ปรับปรุง 2559) กำรบญัชีส ำหรับเงินลงทุนในตรำสำรหน้ีและตรำสำรทุน 

ฉบบัท่ี 107 (ปรับปรุง 2559) กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2559)  กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2559)  กำรรวมธุรกิจ 

ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2559)  สญัญำประกนัภยั 

ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2559)  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขำยและกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 

ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2559)  กำรส ำรวจและประเมินค่ำแหล่งทรัพยำกรแร่ 

ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2559)  ส่วนงำนด ำเนินงำน 

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) งบกำรเงินรวม 

ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) กำรร่วมกำรงำน 

ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจกำรอ่ืน 

ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2559) กำรวดัมูลค่ำยติุธรรม 

 

การตคีวามมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559)  ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล – กรณีท่ีไม่มีควำมเก่ียวขอ้งอยำ่งเฉพำะเจำะจง 

กบักิจกรรมด ำเนินงำน 

ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2559)  สญัญำเช่ำด ำเนินงำน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่ำ 
ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2559)  ภำษีเงินได ้– กำรเปล่ียนแปลงสถำนภำพทำงภำษีของกิจกำรหรือ 

ของผูถื้อหุน้ 

ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559)  กำรประเมินเน้ือหำสญัญำเช่ำท่ีท ำข้ึนตำมรูปแบบกฎหมำย 

ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559)  กำรเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทำนบริกำร 

ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2559)  รำยได ้- รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริกำรโฆษณำ 
ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2559)  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
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การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559)  กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจำกกำรร้ือถอน กำรบูรณะ และหน้ีสิน 

ท่ีมีลกัษณะคลำ้ยคลึงกนั 

ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2559)  กำรประเมินวำ่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญำเช่ำหรือไม่ 

ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2559)  สิทธิในส่วนไดเ้สียจำกกองทุนกำรร้ือถอน กำรบูรณะและกำรปรับปรุง 

สภำพแวดลอ้ม 

ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2559)  กำรปรับปรุงยอ้นหลงัภำยใตม้ำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) 
เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจท่ีมีภำวะเงินเฟ้อรุนแรง 

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559)  งบกำรเงินระหวำ่งกำลและกำรดอ้ยค่ำ 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559)  ขอ้ตกลงสมัปทำนบริกำร 

ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2559)  โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 
ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2559) ขอ้จ ำกดัสินทรัพยต์ำมโครงกำรผลประโยชน์ ขอ้ก ำหนดเงินทุนขั้นต ่ำ และ 

ปฏิสมัพนัธ์ของรำยกำรเหล่ำน้ี ส ำหรับมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 19  

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังำน 

ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2559)  สญัญำส ำหรับกำรก่อสร้ำงอสงัหำริมทรัพย ์

ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559)  กำรจ่ำยสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จำ้ของ 

ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559)  กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 
ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2559) ตน้ทุนกำรเปิดหนำ้ดินในช่วงกำรผลิตส ำหรับเหมืองผิวดิน 

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559) เงินท่ีน ำส่งรัฐ 
 

 

แนวปฏิบตัทิางการบัญชี 

แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีส ำหรับกำรตดัรำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน 

ผูบ้ริหำรของบริษทั จะน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งมำเร่ิมถือปฏิบติักบังบ
กำรเงิน เม่ือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมีผลบงัคบัใช้ ปัจจุบนัผูบ้ริหำรของ
บริษทัอยูร่ะหวำ่งกำรประเมินผลกระทบของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัดงักล่ำวท่ี
มีต่องบกำรเงินของบริษทัในงวดท่ีเร่ิมใชถื้อปฏิบติั 

3. สรุปนโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

งบกำรเงินฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำข้ึนจำกงบกำรเงินตำมกฎหมำยท่ีเป็นภำษำไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือควำม
ขดัแยง้กันหรือมีกำรตีควำมในสองภำษำท่ีแตกต่ำงกัน ให้ใช้งบกำรเงินตำมกฎหมำยฉบับภำษำไทย 

เป็นหลกั  
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งบกำรเงินน้ีได้จดัท ำข้ึนโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมในกำรวดัมูลค่ำขององค์ประกอบของงบกำรเงิน 
ยกเวน้ตำมท่ีไดเ้ปิดเผยในนโยบำยกำรบญัชีดงัต่อไปน้ี 

3.1 กำรรวมธุรกิจ  
บริษทับนัทึกบญัชีส ำหรับกำรรวมธุรกิจตำมวิธีซ้ือ ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นกำรรวมธุรกิจภำยใต้
กำรควบคุมเดียวกนั 

บริษทัมีอ ำนำจกำรควบคุมเม่ือบริษทั (1) มีอ ำนำจเหนือผูไ้ดรั้บกำรลงทุน (2) มีโอกำสเปิดรับ
หรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจำกกำรเก่ียวขอ้งกบัผูไ้ดรั้บกำรลงทุน และ (3) มีควำมสำมำรถ 

ในกำรใช้อ ำนำจเหนือผูไ้ดรั้บกำรลงทุนท ำให้เกิดผลกระทบต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนของ 

ผูล้งทุน 

เม่ือมีเง่ือนไขหรือสถำนกำรณ์บ่งช้ีวำ่ อ ำนำจกำรควบคุมขอ้ใดขอ้หน่ึงขำ้งตน้เปล่ียนแปลงไป 

บริษทัจะท ำกำรพิจำรณำอ ำนำจกำรควบคุมกิจกำรท่ีถูกควบคุมใหม่ 

ค่ำควำมนิยม ถูกวดัมูลค่ำ ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจำกมูลค่ำยุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้

ซ่ึงรวมถึงกำรรับรู้จ ำนวนส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมในผูถู้กซ้ือ หกัดว้ยมูลค่ำสุทธิ (มูลค่ำ
ยติุธรรม) ของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้ำและหน้ีสินท่ีรับมำซ่ึงวดัมูลค่ำ ณ วนัท่ีซ้ือ 

ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ ตอ้งวดัดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์โอนไป หน้ีสินท่ีบริษทัก่อข้ึน
เพื่อจ่ำยช ำระให้แก่เจำ้ของเดิม และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจำ้ของท่ีออกโดยบริษทั ทั้งน้ีส่ิงตอบแทน 

ท่ีโอนให้ยงัรวมถึงมูลค่ำยุติธรรมของหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนและมูลค่ำของโครงกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็น
เกณฑท่ี์ออกแทนโครงกำรของผูถู้กซ้ือเม่ือรวมธุรกิจ  

หน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมำจำกกำรรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหำกมีภำระผกูพนั
ในปัจจุบนัซ่ึงเกิดข้ึนจำกเหตุกำรณ์ในอดีต และสำมำรถวดัมูลค่ำยติุธรรมไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ 

บริษทัวดัมูลค่ำส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมตำมอตัรำส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้ำ
จำกผูถู้กซ้ือ 

ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรซ้ือของบริษทัท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรรวมธุรกิจ เช่น ค่ำท่ีปรึกษำ
กฎหมำย ค่ำธรรมเนียมวชิำชีพและค่ำท่ีปรึกษำอ่ืนๆ ถือเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดข้ึน 
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3.2 เงินตรำต่ำงประเทศ  
รำยกำรบญัชีท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 

รำยกำรบญัชีท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิด
รำยกำร 

สินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเป็นตัวเงินและเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ ว ันท่ีรำยงำน แปลงค่ำ 
เป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนันั้น ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรแปลงค่ำบนัทึกรับรู้เป็น
ก ำไรขำดทุนในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจำกรำยกำรบญัชีท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศซ่ึงบนัทึก
ตำมเกณฑร์ำคำทุนเดิม แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 

3.3 เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีเป็นตรำสำรอนุพนัธ์  
เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีเป็นตรำสำรอนุพนัธ์ได้ถูกน ำมำใช้เพื่อจดักำรควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำร
เปล่ียนแปลง ในอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ อตัรำดอกเบ้ีย และควำมเส่ียงของรำคำสินคำ้ 
ท่ีเกิดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน กิจกรรมจดัหำเงิน  และกิจกรรมลงทุน   

บริษทัไดท้  ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ (Forward Foreign Exchange Contracts) ใน
กำรบริหำรควำมเส่ียงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำแลกเปล่ียน
เงินตรำต่ำงประเทศ โดยได้เปิดเผยรำยละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับเคร่ืองมือทำงกำรเงินไวแ้ล้วใน
หมำยเหตุขอ้ 31 

ก ำไรขำดทุนท่ีเกิดข้ึนจำกสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำซ่ึงใช้เพื่อป้องกนัควำมเส่ียง
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน โดยมิไดใ้ชก้ำรบญัชีเพื่อป้องกนัควำมเส่ียงรับรู้เป็นรำยไดห้รือค่ำใชจ่้ำย
ในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยและจ ำนวนเงินท่ีจะไดรั้บตำมสัญญำดงักล่ำวแสดงหักกลบกนัในงบแสดง
ฐำนะกำรเงินและรวมอยูใ่นรำยกำรสินทรัพยห์รือหน้ีสินในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

บริษทัไม่มีนโยบำยท่ีจะประกอบธุรกรรมตรำสำรทำงกำรเงินท่ีเป็นตรำสำรอนุพนัธ์เพื่อกำรเก็ง
ก ำไรหรือเพื่อกำรคำ้ 
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3.4 กำรบญัชีกำรป้องกนัควำมเส่ียง 

กำรบญัชีกำรป้องกนัควำมเส่ียงจำกมูลค่ำยติุธรรม 

ในกรณีท่ีเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีเป็นตรำสำรอนุพันธ์ถูกใช้ในกำรป้องกันควำมเส่ียงต่อกำร
เปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย ์หน้ีสิน หรือขอ้ผูกมดัท่ียงัไม่มีกำรรับรู้ ก ำไรหรือ
ขำดทุนจำกกำรตีรำคำตำมมูลค่ำยติุธรรมหรือองคป์ระกอบท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศของเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงินท่ีใชป้้องกนัควำมเส่ียงถูกบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยหรือรำยไดใ้นงบก ำไรขำดทุนและก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน รำยกำรท่ีได้รับกำรป้องกันควำมเส่ียงวดัรำคำตำมมูลค่ำยุติธรรมเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัควำมเส่ียงท่ีมีกำรป้องกนั 

บริษทัจะหยุดใช้กำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียงเม่ือบริษทัยกเลิกกำรป้องกนัควำมเส่ียง เคร่ืองมือ
ป้องกนัควำมเส่ียงหมดอำยุ ถูกขำย ถูกเพิกถอน หรือใชสิ้ทธิ หรือไม่เขำ้เง่ือนไขกำรบญัชีป้องกนั
ควำมเส่ียง เม่ือคำดว่ำรำยกำรในอนำคตจะไม่เกิดข้ึนแลว้ ก ำไรหรือขำดทุนสะสมซ่ึงเคยรับรู้ใน
ส่วนของผูถื้อหุ้นจะถูกรับรู้เป็นก ำไรหรือขำดทุนทันทีในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

3.5 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ประกอบด้วยเงินสด เงินฝำกธนำคำรทุกประเภทท่ีถึง
ก ำหนดจ่ำยในระยะเวลำสำมเดือนหรือน้อยกว่ำ โดยไม่รวมเงินฝำกธนำคำรท่ีใช้เป็น
หลกัประกนั และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภำพคล่องสูง 

3.6 เงินลงทุนชัว่ครำว 

ตรำสำรทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำดซ่ึงถือไวเ้พื่อคำ้แสดงในรำคำยุติธรรม 
ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรตีรำคำหลักทรัพย์ได้บนัทึกในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

รำคำทุนของหลกัทรัพยท่ี์จ ำหน่ำยระหวำ่งปีใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั 

3.7 ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในรำคำตำมใบแจง้หน้ีหกัค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 

บริษทับนัทึกค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงิน
จำกลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยุ
ลูกหน้ี ลูกหน้ีจะถูกตดัจ ำหน่ำยจำกบญัชีเม่ือทรำบวำ่เป็นหน้ีสูญ 
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3.8 สินคำ้คงเหลือ 

สินคำ้คงเหลือแสดงในรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ 

ตน้ทุนสินคำ้คงเหลือค ำนวณโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกั ประกอบดว้ยรำคำทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุน
ในกำรดดัแปลง หรือตน้ทุนอ่ืน เพื่อใหสิ้นคำ้อยูใ่นสถำนท่ีและสภำพปัจจุบนัในกรณีของสินคำ้
ส ำเร็จรูป ตน้ทุนสินคำ้รวมกำรปันส่วนของค่ำโสหุย้กำรผลิตอยำ่งเหมำะสม โดยค ำนึงถึงระดบั
ก ำลงักำรผลิตปกติ 

มูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับเป็นกำรประมำณรำคำท่ีจะขำยได้จำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติหักด้วย
ค่ำใชจ่้ำยท่ีจ  ำเป็นในกำรขำย 

บริษทัตั้งค่ำเผือ่มูลค่ำสินคำ้ลดลงส ำหรับสินคำ้ท่ีเส่ือมคุณภำพ เสียหำย ลำ้สมยัและคำ้งนำน 

3.9 อุปกรณ์ 

กำรรับรู้และกำรวดัมูลค่ำ 
อุปกรณ์แสดงในรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

รำคำทุนรวมถึงตน้ทุนทำงตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรได้มำของสินทรัพย ์ตน้ทุนของกำรก่อสร้ำง
สินทรัพยท่ี์กิจกำรก่อสร้ำงเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงำนทำงตรง และตน้ทุนทำงตรงอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวข้องกับกำรจดัหำสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้ นอยู่ในสภำพท่ีพร้อมจะใช้งำนได้ตำม
วตัถุประสงคเ์ป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์  

ส่วนประกอบของอุปกรณ์แต่ละรำยกำรท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่เท่ำกนัตอ้งบนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัส ำคญัแยกต่ำงหำกจำกกนั  

ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ คือผลต่ำงระหวำ่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจำกกำรจ ำหน่ำย
กบัมูลค่ำตำมบญัชีของอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรำยไดอ่ื้นหรือค่ำใชจ่้ำยอ่ืนในงบก ำไรขำดทุน
และก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในภำยหลงั 

ตน้ทุนในกำรเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่ำตำมบญัชีของรำยกำร
อุปกรณ์ ถ้ำมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ท่ีบริษทัจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำก
รำยกำรนั้น และสำมำรถวดัมูลค่ำตน้ทุนของรำยกำรนั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทน
จะถูกตดัจ ำหน่ำยตำมมูลค่ำตำมบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในกำรซ่อมอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ ำจะ
รับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเม่ือเกิดข้ึน 
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ค่ำเส่ือมรำคำ 
ค่ำเส่ือมรำคำค ำนวณจำกมูลค่ำเส่ือมสภำพของรำยกำรอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบด้วยรำคำทุนของ
สินทรัพยห์รือตน้ทุนในกำรเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่ำคงเหลือของสินทรัพย ์ 

ค่ำเส่ือมรำคำบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ค่ำเส่ือมรำคำ
ค ำนวณโดยวธีิเส้นตรงตำมเกณฑอ์ำยกุำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณของสินทรัพย ์ดงัน้ี 

 จ ำนวนปี 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 5 

เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส ำนกังำน 5 

ยำนพำหนะ 5 - 7 

สินทรัพยเ์พื่อเช่ำและสำธิต 5 

ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยู่ในกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน และไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับ
สินทรัพยร์ะหวำ่งก่อสร้ำง 

วธีิกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำ อำยกุำรใหป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่ำคงเหลือ ถูกทบทวนอยำ่ง
นอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบปีบญัชี และปรับปรุงตำมควำมเหมำะสม 

3.10 ค่ำควำมนิยม 

ค่ำควำมนิยมท่ีเกิดจำกกำรซ้ือกิจกำรของบริษัทรับรู้ในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน กำรรับรู้มูลค่ำ
เร่ิมแรกของค่ำควำมนิยม ไดอ้ธิบำยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 3.1 ภำยหลงัจำกกำรรับรู้
เม่ือเร่ิมแรก ค่ำควำมนิยมจะถูกวดัมูลค่ำดว้ยวิธีรำคำทุนหกัขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ บริษทัท ำกำร
ประเมินกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมเป็นประจ ำทุกปี โดยไม่ค  ำนึงถึงวำ่จะมีขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำ
เกิดข้ึนหรือไม่ 

3.11 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนๆ 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีบริษทัซ้ือมำและมีอำยกุำรใชง้ำนจ ำกดัแสดงในรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำย
สะสมและค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 
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ค่ำตดัจ ำหน่ำย 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนโดยวธีิเส้นตรง
ตลอดเกณฑ์อำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพย ์ซ่ึงไม่รวมค่ำควำมนิยม โดยเร่ิม
ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใหป้ระโยชน์ ดงัน้ี 

 จ ำนวนปี 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5 - 10 

ควำมสัมพนัธ์กบัลูกคำ้ (Customer Relationship) 7 

วิธีกำรตดัจ ำหน่ำยระยะเวลำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บประโยชน์ และมูลค่ำคงเหลือ จะได้รับกำรทบทวน
ทุกส้ินรอบปีบญัชีและปรับปรุงตำมควำมเหมำะสม 

3.12 กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์

ยอดสินทรัพยต์ำมบญัชีของบริษทัได้รับกำรทบทวน ณ ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนว่ำ 
มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองกำรดอ้ยค่ำหรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท ำกำรประมำณมูลค่ำสินทรัพยท่ี์คำดว่ำ 
จะไดรั้บคืน ส ำหรับค่ำควำมนิยมและควำมสัมพนัธ์กบัลูกคำ้ บริษทัท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำเป็น
ประจ ำทุกปี  

ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำรับรู้เม่ือมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่ำตำมบญัชีของหน่วย
สินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดสูงกวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำบนัทึกเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เวน้แต่เม่ือมีกำรกลบัรำยกำรกำร
ประเมินมูลค่ำของสินทรัพยเ์พิ่มของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนัท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้นและมี
กำรดอ้ยค่ำในเวลำต่อมำ ในกรณีน้ีจะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

กำรค ำนวณมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน 

มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หมำยถึง มูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยของ
สินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใช้ของสินทรัพยแ์ลว้แต่มูลค่ำใดจะสูงกว่ำ ในกำรประเมินมูลค่ำ
จำกกำรใช้ของสินทรัพย ์ ประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีจะได้รับในอนำคตจะคิดลดเป็นมูลค่ำ
ปัจจุบนัโดยใชอ้ตัรำคิดลดก่อนค ำนึงภำษีเงินไดเ้พื่อให้สะทอ้นมูลค่ำท่ีอำจประเมินไดใ้นตลำด
ปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตำมเวลำและควำมเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ส ำหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิด
กระแสเงินสดรับโดยอิสระจำกสินทรัพยอ่ื์นให้พิจำรณำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนรวมกับ
หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นมีควำมเก่ียวขอ้งดว้ย 
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กำรกลบัรำยกำรดอ้ยค่ำ 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินจะถูกกลบัรำยกำร เม่ือมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน
เพิ่มข้ึนในภำยหลงั และกำรเพิ่มข้ึนนั้นสัมพนัธ์โดยตรงกบัขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำท่ีเคยรับรู้เป็น
ค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมจะไม่มีกำรปรับปรุงกลบัรำยกำร ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ
ของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์ำงกำรเงินอ่ืนๆ ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุก
วนัที่ที่ออกรำยงำนว่ำมีขอ้บ่งช้ีเร่ืองกำรด้อยค่ำหรือไม่ ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจะถูกกลับ
รำยกำร หำกมีกำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรท่ีใช้ในกำรค ำนวณมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืน 
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจะถูกกลบัรำยกำรเพียงเท่ำท่ีมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ำ
มูลค่ำตำมบญัชีภำยหลงัหักค่ำเส่ือมรำคำหรือค่ำตดัจ ำหน่ำย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีกำรบนัทึก
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำมำก่อน 

3.13 สัญญำเช่ำ 
สัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

สัญญำระยะยำวเพื่อเช่ำสินทรัพยโ์ดยท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่
ตกอยู่กบัผูใ้ห้เช่ำจะจดัเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน  เงินท่ีตอ้งจ่ำยภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำน 
(สุทธิจำกส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บจำกผูใ้หเ้ช่ำ) จะบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จโดยใชว้ิธี
เส้นตรงตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำนั้น 

ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนจำกกำรยกเลิกสัญญำเช่ำด ำเนินงำนก่อนหมดอำยุกำรเช่ำ  เช่น  เบ้ียปรับท่ีตอ้งจ่ำย
ใหก้บัผูใ้หเ้ช่ำจะบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในรอบระยะเวลำบญัชีท่ีกำรยกเลิกนั้นเกิดข้ึน 

สัญญำเช่ำกำรเงิน 

สัญญำเช่ำซ่ึงบริษัทได้รับโอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนส่วนใหญ่ของกำรเป็นเจ้ำของ
สินทรัพยย์กเวน้กรรมสิทธ์ิทำงกฎหมำยถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน บริษทับนัทึกสินทรัพยท่ี์เช่ำ
ในมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญำเช่ำกำรเงินพร้อมกบัภำระหน้ีสินท่ีจะตอ้งจ่ำย ค่ำเส่ือม
รำคำของสินทรัพยท่ี์เช่ำค ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณของ
สินทรัพย ์ดอกเบ้ียหรือค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและค่ำเส่ือมรำคำรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในงบก ำไร
ขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
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3.14 ผลประโยชน์ของพนกังำน 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 

บริษทัรับรู้เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมเกณฑ ์

คงคำ้ง 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน - โครงกำรสมทบเงินท่ีก ำหนดไว ้

บริษทัด ำเนินกำรจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพท่ีเป็นแผนจ่ำยสมทบท่ีก ำหนดกำรจ่ำยสมทบไว้
เป็นกองทุนโดยสินทรัพยข์องกองทุนแยกออกจำกสินทรัพยข์องบริษทั กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ
ดงักล่ำวไดรั้บเงินสมทบเขำ้กองทุนจำกพนกังำนและบริษทั เงินจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียง
ชีพและภำระหน้ีสินตำมโครงกำรสมทบเงินจะบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง  

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน - โครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว ้

หน้ีสินผลประโยชน์พนักงำนส่วนท่ีเป็นเงินชดเชยตำมกฎหมำยแรงงำนบนัทึกเป็นค่ำใช้จ่ำย
ตลอดอำยุกำรท ำงำนของพนักงำน โดยกำรประมำณจ ำนวนเงินผลประโยชน์ในอนำคตท่ี
พนกังำนจะไดรั้บจำกกำรท ำงำนให้กบับริษทัตลอดระยะเวลำท ำงำนถึงปีท่ีเกษียณอำยุงำนใน
อนำคตตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดังกล่ำวได้ถูกคิดลดเป็นมูลค่ำ
ปัจจุบัน อตัรำคิดลดใช้อตัรำผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบำลเป็นอตัรำอำ้งอิงเร่ิมต้น กำร
ประมำณกำรหน้ีสินดังกล่ำวค ำนวณตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภยัโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) 

เม่ือผลประโยชน์พนักงำนมีกำรเปล่ียนแปลง ส่วนของผลประโยชน์ท่ีเพิ่มข้ึนซ่ึงเก่ียวข้อง 

กับกำรท ำงำนให้กับบริษัทในอดีตของพนักงำนจะถูกบันทึกในงบก ำไรขำดทุนและ 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ อ่ืนตำมวิธี เส้นตรงตลอดอำยุงำนคงเหลือโดยเฉล่ียจนกระทั่ง
ผลประโยชน์ไดมี้กำรจ่ำยจริง  

เม่ือขอ้สมมติท่ีใชใ้นกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัมีกำรเปล่ียนแปลง บริษทั
รับรู้ผลก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีเกิดข้ึนทนัทีใน
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนทั้งจ  ำนวน 
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3.15 รำยได ้

3.15.1 กำรขำยสินคำ้ 
รำยไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่มและแสดงสุทธิจำกส่วนลดกำรคำ้ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เม่ือไดโ้อน
ควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของสินคำ้ท่ีมีนยัส ำคญัไปใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ 
และจะไม่รับรู้รำยไดถ้ำ้ฝ่ำยบริหำรยงัมีกำรควบคุมหรือบริหำรสินคำ้ท่ีขำยไปแลว้นั้น
หรือมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีนัยส ำคญัในกำรไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจำกกำรขำย
สินคำ้หรือใหบ้ริกำรนั้น ไม่อำจวดัมูลค่ำของจ ำนวนรำยไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยำ่ง
น่ำเช่ือถือ หรือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืนสินคำ้ 

3.15.2 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรรับรู้เม่ือมีกำรใหบ้ริกำรแก่ลูกคำ้ 

3.15.3 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรตำมสัญญำ 
รำยไดต้ำมสัญญำบริกำรประกอบดว้ยจ ำนวนเม่ือเร่ิมแรกตำมท่ีตกลงไวใ้นสัญญำบวก
จ ำนวนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเปล่ียนแปลงสัญญำอนัเกิดจำกกำรดดัแปลงงำน กำรเรียกร้อง
ค่ำเสียหำย หรือกำรจ่ำยเงินเพื่อจูงใจหำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีจะก่อให้เกิด
รำยไดแ้ละสำมำรถวดัมูลค่ำไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ  เม่ือสำมำรถประมำณผลของงำนบริกำร
ตำมสัญญำไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ รำยไดแ้ละตน้ทุนบริกำรตำมสัญญำจะถูกรับรู้ในงบก ำไร
ขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนตำมสัดส่วนของขั้นควำมส ำเร็จของงำนบริกำร 

ขั้นควำมส ำเร็จของงำนตำมสัญญำประมำณโดยอำ้งอิงกบัอตัรำส่วนของตน้ทุนบริกำร
ท่ีเกิดข้ึนของงำนท่ีท ำเสร็จจนถึงปัจจุบนักบัประมำณกำรตน้ทุนบริกำรทั้งส้ิน  

หำกไม่สำมำรถประมำณผลของงำนบริกำรตำมสัญญำไดอ้ย่ำงน่ำเช่ือถือ รำยไดต้ำม
สัญญำบริกำรจะถูกรับรู้ไดไ้ม่เกินกว่ำตน้ทุนบริกำรตำมสัญญำท่ีเกิดข้ึนและมีควำม
เป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีจะไดรั้บตน้ทุนนั้นคืน 

เม่ือมีควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ท่ีตน้ทุนบริกำรทั้งส้ินจะสูงกว่ำรำยได้ตำมสัญญำ
บริกำรทั้งส้ินจะรับรู้ผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนจำกงำนบริกำรตำมสัญญำในงบก ำไร
ขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ส่วนงำนท่ีแล้วเสร็จท่ียงัมิได้ส่งมอบ และยงัมิได้ออกใบแจง้หน้ีเรียกเก็บจำกลูกค้ำ
แสดงเป็นมูลค่ำงำนท่ีท ำเสร็จแต่ยงัไม่เรียกเก็บ 
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3.15.4 รำยไดค้่ำเช่ำ 
รำยได้ค่ำเช่ำภำยใต้สัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ ค่ำใช้จ่ำยเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนเป็นกำร
เฉพำะเพื่อให้เกิดสัญญำเช่ำเป็นส่วนหน่ึงของค่ำเช่ำทั้งส้ินตำมสัญญำ ค่ำเช่ำท่ีอำจ
เกิดข้ึนรับรู้เป็นรำยไดใ้นรอบระยะเวลำบญัชีซ่ึงค่ำเช่ำนั้นเกิดข้ึน 

3.15.5 ดอกเบ้ียรับและรำยไดอ่ื้น 

ดอกเบ้ียรับบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนตำมเกณฑ์คงคำ้ง
โดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

รำยไดอ่ื้นรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 

3.16 ค่ำใชจ่้ำย 

ค่ำใชจ่้ำยรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนตำมเกณฑค์งคำ้ง 

3.17 ตน้ทุนทำงกำรเงิน 

ตน้ทุนทำงกำรเงินประกอบดว้ยดอกเบ้ียจ่ำยของเงินกูย้มื และส่ิงตอบแทนท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำย  

ตน้ทุนกำรกูย้ืมท่ีไม่ไดเ้ก่ียวกบักำรไดม้ำ กำรก่อสร้ำงหรือ กำรผลิตสินทรัพยท่ี์เขำ้เง่ือนไข รับรู้
ในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน โดยใชว้ธีิอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

3.18 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปี ประกอบดว้ย ภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  

ภำษีเงินได้ปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตดับัญชีรับรู้เป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยในงบก ำไร
ขำดทุนและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งในกำรรวม
ธุรกิจ หรือรำยกำรท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ภำษีเงินไดปั้จจุบนั ไดแ้ก่ ภำษีท่ีคำดวำ่จะจ่ำยช ำระหรือไดรั้บช ำระ โดยค ำนวณจำกก ำไรหรือ
ขำดทุนประจ ำปีท่ีตอ้งเสียภำษี โดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีประกำศใช ้ตลอดจนกำรปรับปรุงทำงภำษีท่ี
เก่ียวกบัรำยกำรในปีก่อน ๆ 
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ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีบนัทึกโดยค ำนวณจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีเกิดข้ึนระหวำ่งมูลค่ำตำม
บญัชีและมูลค่ำฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือ
เกิดจำกผลแตกต่ำงชั่วครำวต่อไปน้ี กำรรับรู้ค่ำควำมนิยมในคร้ังแรก กำรรับรู้สินทรัพยห์รือ
หน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรำยกำรท่ีไม่ใช่กำรรวมธุรกิจและรำยกำรนั้นไม่มีผลกระทบต่อก ำไร
ขำดทุนทำงบญัชีหรือทำงภำษี และผลแตกต่ำงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกิจกำร
ท่ีควบคุมร่วมกนัหำกเป็นไปไดว้ำ่จะไม่มีกำรกลบัรำยกำรในอนำคตอนัใกล ้

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีวดัมูลค่ำโดยใช้อตัรำภำษีท่ีคำดวำ่จะใชก้บัผลแตกต่ำงชัว่ครำวเม่ือมี
กำรกลบัรำยกำรโดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีประกำศใชห้รือท่ีคำดวำ่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรำยงำน 

ในกำรก ำหนดมูลค่ำของภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี บริษทัตอ้งค ำนึงถึง
ผลกระทบของสถำนกำรณ์ทำงภำษีท่ีไม่แน่นอนและอำจท ำให้จ  ำนวนภำษีท่ีตอ้งจ่ำยเพิ่มข้ึนและ
มีดอกเบ้ียท่ีตอ้งช ำระ บริษทัเช่ือวำ่ไดต้ั้งภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำยเพียงพอส ำหรับภำษีเงินไดท่ี้จะจ่ำยใน
อนำคต ซ่ึงเกิดจำกกำรประเมินผลกระทบจำกหลำยปัจจยั  รวมถึง กำรตีควำมทำงกฎหมำยภำษี และ
จำกประสบกำรณ์ในอดีต กำรประเมินน้ีอยูบ่นพื้นฐำนกำรประมำณกำรและขอ้สมมติฐำนและ
อำจเก่ียวขอ้งกบักำรตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุกำรณ์ในอนำคต ขอ้มูลใหม่ ๆ อำจท ำใหบ้ริษทัเปล่ียน
กำรตดัสินใจโดยข้ึนอยูก่บัควำมเพียงพอของภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำยท่ีมีอยู ่กำรเปล่ียนแปลงในภำษี
เงินไดค้ำ้งจ่ำยจะกระทบต่อค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดกำรเปล่ียนแปลง 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับัญชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีสำมำรถหักกลบได้
เม่ือบริษทัมีสิทธิตำมกฎหมำยท่ีจะน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมำหกักลบกบัหน้ีสิน
ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัและภำษีเงินได้น้ีประเมินโดยหน่วยงำนจดัเก็บภำษีหน่วยงำน
เดียวกนัส ำหรับหน่วยภำษีเดียวกนัหรือหน่วยภำษีต่ำงกนั ส ำหรับหน่วยภำษีต่ำงกนันั้นกิจกำรมี
ควำมตั้งใจจะจ่ำยช ำระหน้ีสินและสินทรัพยภ์ำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจ
จะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ำยช ำระหน้ีสินในเวลำเดียวกนั  

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่ก ำไรเพื่อ
เสียภำษีในอนำคตจะมีจ ำนวนเพียงพอกบักำรใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวดงักล่ำว 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนและจะถูก
ปรับลดลงเท่ำท่ีประโยชน์ทำงภำษีจะมีโอกำสถูกใชจ้ริง 
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3.19 ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำน 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสำมญัดว้ยจ ำนวน
หุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักท่ีถือโดยบุคคลภำยนอกในระหว่ำงปี และก ำไรต่อหุ้นปรับลด
ค ำนวณจำกจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัท่ีรวมสมมติฐำนวำ่หุ้นสำมญัเทียบเท่ำปรับลด
ไดถู้กแปลงเป็นหุน้สำมญัทั้งหมด 

3.20 กำรวดัมูลค่ำยติุธรรม 

มูลค่ำยติุธรรมเป็นรำคำท่ีจะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพย ์หรือจะจ่ำยเพื่อโอนหน้ีสินในรำยกำรท่ี
เกิดข้ึนในสภำพปกติระหวำ่งผูร่้วมตลำด ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ ไม่วำ่รำคำนั้นจะสำมำรถสังเกตได้
โดยตรงหรือประมำณมำจำกเทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ ในกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรมของ
รำยกำรสินทรัพยห์รือหน้ีสินรำยกำรใดรำยกำรหน่ึง บริษทัพิจำรณำถึงลกัษณะของสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินนั้นซ่ึงผูร่้วมตลำดจะน ำมำพิจำรณำในกำรก ำหนดรำคำของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ณ วนัท่ีวดั
มูลค่ำ โดยกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมและ/หรือกำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงินน้ีใช้ตำมเกณฑ์ตำมท่ี
กล่ำว ยกเวน้กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ภำยใตข้อบเขตของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบับท่ี  2 (ปรับปรุง 2558) รำยกำรเช่ำภำยใต้ขอบเขตของมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี 17 
(ปรับปรุง 2558) และกำรวดัมูลค่ำท่ีมีลักษณะคล้ำยคลึงกับมูลค่ำยุติธรรม แต่ไม่ใช่มูลค่ำ
ยติุธรรม เช่น มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บในมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) หรือมูลค่ำจำก
กำรใชใ้นมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) 

นอกจำกน้ี กำรวดัมูลค่ำยุติธรรมไดจ้ดัล ำดบัชั้นเป็นระดบัท่ี 1 ระดบัท่ี 2 และระดบัท่ี 3 โดยแบ่ง
ตำมล ำดบัขั้นของขอ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตได ้และตำมล ำดบัควำมส ำคญัของขอ้มูลท่ีใชว้ดัมูลค่ำ
ยติุธรรม ซ่ึงมีดงัต่อไปน้ี 

- ระดับท่ี 1 เป็นรำคำเสนอซ้ือขำย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับ
สินทรัพย ์หรือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัและกิจกำรสำมำรถเขำ้ถึงตลำดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ 

- ระดบัท่ี 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดไ้ม่ว่ำโดยทำงตรงหรือโดยทำงออ้มส ำหรับสินทรัพย์
นั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจำกรำคำเสนอซ้ือขำยซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

- ระดบัท่ี 3 เป็นขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตไดส้ ำหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 
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3.21 ประมำณกำรทำงบญัชีและแหล่งขอ้มูลเก่ียวกบัควำมไม่แน่นอนของกำรประมำณกำร 

(1) กำรใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหำรท่ีส ำคญัในกำรใชน้โยบำยกำรบญัชี 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ผูบ้ริหำรของบริษทั
ตอ้งอำศยัดุลยพินิจหลำยประกำร ในกำรก ำหนดนโยบำยกำรบญัชี กำรประมำณกำรและกำร
ตั้งขอ้สมมติฐำน ซ่ึงมีผลกระทบต่อกำรแสดงจ ำนวนสินทรัพย ์หน้ีสินและกำรเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน ณ ส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนรวมทั้งกำรแสดง
รำยได ้และค่ำใชจ่้ำยของงวดบญัชี ถึงแมว้ำ่กำรประมำณกำรของผูบ้ริหำร ไดพ้ิจำรณำอยำ่ง
สมเหตุสมผลภำยใตเ้หตุกำรณ์ ณ ขณะนั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจมีควำมแตกต่ำงไปจำก
ประมำณกำรนั้น 

กำรใชดุ้ลยพินิจท่ีส ำคญัในกำรใชน้โยบำยกำรบญัชีมีดงัต่อไปน้ี 

การด้อยค่า 
ยอดสินทรัพยค์งเหลือตำมบญัชีของบริษทัจะมีกำรทบทวน ณ ทุกวนัท่ีในงบแสดงฐำนะ
กำรเงินว่ำมีขอ้บ่งช้ี เร่ืองกำรดอ้ยค่ำหรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท ำกำรประมำณมูลค่ำ 
ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์ 

ประมาณการต้นทุนโครงการบริการรับเหมาติดตั้ง 
บริษทัประมำณกำรตน้ทุนกำรรับเหมำติดตั้งของแต่ละโครงกำรจำกรำยละเอียดของแบบกำร
ติดตั้งและน ำมำค ำนวณจ ำนวนและมูลค่ำวสัดุท่ีตอ้งใชใ้นโครงกำรดงักล่ำว รวมถึงค่ำแรง 
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ ท่ีตอ้งใชใ้นกำรให้บริกำรรับเหมำติดตั้งจนเสร็จ ประกอบกบักำรพิจำรณำ
ถึงแนวโน้มของกำรเปล่ียนแปลงรำคำวสัดุ ค่ำแรง และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ บริษัทจะท ำกำร
ทบทวนประมำณกำรตน้ทุนอยำ่งสม ่ำเสมอ และทุกครำวท่ีตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงแตกต่ำงจำก
ประมำณกำรตน้ทุนอยำ่งเป็นสำระส ำคญั 

ประมาณการผลขาดทุนส าหรับโครงการบริการรับเหมาติดต้ัง 

ฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนจำกโครงกำร
บริกำรรับเหมำติดตั้งแต่ละโครงกำรจำกประมำณกำรต้นทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน โดย
พิจำรณำจำกควำมคืบหนำ้ของกำรติดตั้ง ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง ประกอบกบักำรเปล่ียนแปลง
ของรำคำวสัดุ ค่ำแรง และสภำวกำรณ์ปัจจุบนั 
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ประมาณการค่าปรับจากการส่งมอบงานล่าช้า 
บริษทัประมำณกำรหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจำกกำรถูกเรียกค่ำเสียหำยจำกกำรส่งมอบโครงกำรล่ำช้ำ 
ซ่ึงฝ่ำยบริหำรไดใ้ช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรค่ำปรับตำมสัญญำและค ำนึงถึงระยะเวลำ
กำรท ำงำนล่ำช้ำท่ีเกิดข้ึน โดยบริษทัไดบ้นัทึกประมำณกำรค่ำปรับจำกกำรส่งมอบงำนล่ำช้ำ
ไวใ้นงบกำรเงินแลว้ อยำ่งไรก็ตำมผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกท่ีไดป้ระมำณกำรไว ้

การจัดประเภทสัญญาเช่า 
ในกำรพิจำรณำจัดประเภทสัญญำเช่ำว่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำกำรเงิน 
ผูบ้ริหำรของบริษทัได้ใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินเง่ือนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อ
พิจำรณำว่ำบริษัทได้โอนหรือรับโอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนในสินทรัพย์ท่ีเช่ำ
ดงักล่ำวแลว้หรือไม่ 

ภาระผกูพันผลประโยชน์พนักงาน 

มูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนข้ึนอยู่กับหลำยปัจจัยท่ีใช้ในกำร
ค ำนวณตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัโดยมีขอ้สมมติฐำนหลำยตวั รวมถึงอตัรำคิดลด กำร
เปล่ียนแปลงของขอ้สมมติฐำนเหล่ำน้ีจะส่งผลกระทบต่อมูลค่ำของภำระผกูพนัดงักล่ำว 

บริษทัไดพ้ิจำรณำอตัรำคิดลดท่ีเหมำะสมในแต่ละปี ซ่ึงไดแ้ก่อตัรำดอกเบ้ียท่ีควรจะใช้
ในกำรก ำหนดมูลค่ำปัจจุบนัของประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยภำระผูกพนั
ผลประโยชน์พนักงำน ในกำรพิจำรณำอัตรำคิดลดท่ีเหมำะสม บริษัทพิจำรณำใช้อตัรำ
ผลตอบแทนในตลำดของพนัธบตัรรัฐบำล ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินท่ีตอ้งจ่ำย
ช ำระผลประโยชน์ และมีอำยุครบก ำหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลำท่ีตอ้งจ่ำยช ำระภำระผูกพนั 

ท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้มูลเพิ่มเติมไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 18 

(2) แหล่งขอ้มูลส ำคญัเก่ียวกบัควำมไม่แน่นอนของกำรประมำณกำร 

กำรวดัมูลค่ำยติุธรรมและกระบวนกำรประเมินมูลค่ำ 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินบำงรำยกำรของบริษทัวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมเพื่อวตัถุประสงค์ใน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน บริษทัใช้ขอ้มูลในตลำดท่ีสำมำรถสังเกตได้ในกำรประมำณมูลค่ำ
ยุติธรรมของรำยกำรสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กรณีท่ีขอ้มูลระดบั 1 ไม่สำมำรถหำได ้บริษทัได้
วำ่จำ้งผูป้ระเมินมูลค่ำภำยนอกท่ีไดรั้บกำรรับรองมำเป็นผูป้ระเมินมูลค่ำ เพื่อก ำหนดเทคนิค
กำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมรวมทั้งขอ้มูลท่ีจะตอ้งใช ้ 

ขอ้มูลเก่ียวกบัเทคนิคกำรประเมินมูลค่ำและข้อมูลท่ีใช้ในกำรก ำหนดมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินรำยกำรต่ำงๆ ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 30 
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4. การซ้ือธุรกจิ 

เม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกำยน 2559 บริษทัไดมี้กำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวน 117,250,000 บำท จำกทุนจดทะเบียน
เดิมจ ำนวน 175,000,000 บำท เป็นจ ำนวน 292,250,000 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 
234,500,000 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท โดยมูลค่ำหุน้ท่ีใชใ้นกำรแลกเปล่ียนตำมมูลค่ำยุติธรรม
เท่ำกับ 2.88 บำทต่อหุ้น ซ่ึงคิดเป็นทุนหุ้นสำมญัท่ีออกและช ำระแล้วจ ำนวน 117,250,000 บำท และ
ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจ ำนวน 558,110,000 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงิน 675,360,000 บำท ซ่ึงหุ้นเพิ่มทุน
ดงักล่ำวบริษทัไดน้ ำไปเป็นค่ำตอบแทนกำรซ้ือและรับโอนกิจกำรทั้งหมดของบริษทั ชิลแมทช์ จ  ำกดั 
และบริษทั คิว ทู เอส จ ำกดั (ดูหมำยเหตุขอ้ 20)  

มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิท่ีได้มำท่ีระบุได้ของกิจกำรท่ีถูกซ้ือ ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ ประกอบด้วย
รำยกำรต่อไปน้ี 

 บริษทั ชิลแมทช์ จ ากดั  บริษทั ควิ ทู เอส จ ากดั  รวม 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 31,326  8,840  40,166 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 76,867  69,457  146,324 

ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำกำรเงินส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี -  9,612  9,612 

สินคำ้คงเหลือ 66,612  50,600  117,212 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 723  650  1,373 

เงินฝำกธนำคำรท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั -  4,167  4,167 

เงินลงทุนทัว่ไป  242  -  242 

ลูกหน้ีระยะยำวภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน -  9,993  9,993 

อุปกรณ์ 9,167  19,286  28,453 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 7,943  7,801  15,744 

ควำมสมัพนัธ์กบัลูกคำ้ 75,364  28,943  104,307 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี 1,657     1,682  3,339 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,485  7,046  9,531 

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน -  (8,394)  (8,394) 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน (45,510)  (37,313)  (82,823) 

ภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำย (2,541)  (5,776)  (8,317) 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (4,008)  (3,508)  (7,516) 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (1,839)  (7,011)  (8,850) 

ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน (4,858)  (4,735)  (9,593) 

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชี (16,584)  (7,698)  (24,282) 

สินทรัพย์และหนีสิ้นที่ระบุได้สุทธิ 197,046  143,642  340,688 

ส่ิงตอบแทนในกำรซ้ือโดยกำรแลกหุ้น (รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด) 397,112  278,248  675,360 

ค่าความนิยม 200,066  134,606  334,672 
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5. รายการบัญชีกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บริษทัมีรำยกำรบญัชีส่วนหน่ึงกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงบุคคลหรือกิจกำรเหล่ำน้ีเก่ียวขอ้งกนั
โดยกำรถือหุ้นและ/หรือมีผูบ้ริหำรร่วมกนั หรือเป็นสมำชิกในครอบครัวท่ีใกล้ชิด รำยกำรบญัชีกับ
บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสำระส ำคญัท่ีรวมไวใ้นงบกำรเงินใชร้ำคำตำมปกติธุรกิจ โดยถือตำม
รำคำตลำดทัว่ไป หรือเป็นไปตำมสัญญำท่ีตกลงกนัไวส้ ำหรับรำยกำรท่ีไม่มีรำคำตลำดรองรับ 

รำยกำรบญัชีท่ีมีสำระส ำคญัท่ีมีกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 
2558 มีดงัน้ี 

หน่วย:พนับาท 

 2559  2558 

ซ้ือสินคำ้    

บริษทั ชิลแมทช์ จ  ำกดั 4  8 

ขำยสินคำ้    

บริษทั ชิลแมทช์ จ  ำกดั -  7 

บริษทั คิว ทู เอส จ ำกดั -  1 

ซ้ืออุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน    

บริษทั หำญเอ็นยเินียร่ิง จ  ำกดั -  1,736 

ขำยอุปกรณ์    

นำยรัตนพนัธ์  มุขหริวฒันำนนท ์ -  532 

นำงอุไรรัตน์  หำญทวภีทัร -  353 

รำยไดอ่ื้น    

บริษทั คิว ทู เอส จ ำกดั 2,681  6,629 

บริษทั ชิลแมทช์ จ  ำกดั 1,155  4,334 

ค่ำเช่ำและบริกำรส ำนกังำน     

บริษทั หำญเอ็นยเินียร่ิง จ  ำกดั 5,469  5,211 

นำยเจน  ชำญณรงค ์ 451  469 

ค่ำตอบแทนกรรมกำร    

กรรมกำร 3,051  495 
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ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีมีสำระส ำคัญกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี  
31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 

 หน่วย:พนับาท 

 2559  2558 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน    

บริษทั หำญเอ็นยเินียร่ิง จ  ำกดั 3,820  1,380 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน    

บริษทั ชิลแมทช์ จ  ำกดั -  1 

ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำคญั  

ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำคญัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

 หน่วย:พนับาท 

 2559  2558 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 8,162  7,378 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 311  58 

รวม 8,473  7,436 

ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ของบริษทั/บุคคล 

ช่ือบริษัท/บุคคล 

ประเทศ/
สัญชาต ิ ความสัมพนัธ์ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั หำญเอน็ยเินียร่ิง จ ำกดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั กรรมกำรและ/หรือผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

บริษทั คิว ทู เอส จ ำกดั* ไทย บริษทัยอ่ย ผูถื้อหุน้ใหญ่ 

บริษทั ชิลแมทช ์จ ำกดั* ไทย บริษทัยอ่ย ผูถื้อหุน้ใหญ่ 

บริษทั ชำญณรงค ์โฮลด้ิง กรุป จ ำกดั   ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั กรรมกำรและ/หรือผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

บริษทั สร้อยสวรรค ์จ ำกดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั กรรมกำรและ/หรือผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

บริษทั ปิยรำษฎร์แลนดแ์อนดเ์ฮำ้ส์ จ ำกดั   ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั กรรมกำรและ/หรือผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

บริษทั มำเธอร์แลนด ์พร๊อพเพอร์ต้ี จ ำกดั  ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั กรรมกำรและ/หรือผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

นำยเจน ชำญณรงค ์ ไทย บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุน้และบุคคลในครอบครัวเดียว 

   

กบักรรมกำร 

นำยรัตนพนัธ ์ มุขหริวฒันำนนท ์ ไทย บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุน้ 

นำงอุไรรัตน ์ หำญทวภีทัร ไทย บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุน้ 

* เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกำยน 2559 โดยบริษทัไดท้  ำสัญญำเพื่อโอนกิจกำรของทั้ง 2 บริษทั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย 
ภำยใตก้ระบวนกำรโอนกิจกำรทั้งหมด (ดูหมำยเหตุขอ้ 4) 
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สัญญำท่ีส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัไดท้  ำสัญญำเช่ำอำคำรส ำนกังำน ดงัต่อไปน้ี 

 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 

 ผู้ให้เช่า ระยะเวลา ค่าเช่าต่อเดอืน 

(บาท) 

สญัญำเช่ำพ้ืนท่ีส ำนกังำน คุณเจน ชำญณรงค ์ 3 ปี 53,100 

 บริษทั หำญเอน็ยเินียร่ิง จ ำกดั 1 ปี 549,600 

สญัญำเช่ำพ้ืนท่ีคลงัสินคำ้ บริษทั หำญเอน็ยเินียร่ิง จ ำกดั 1 ปี 280,900 

6. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

 หน่วย:พนับาท 

 2559  2558 

เงินสดในมือ  152  152 

เงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย ์ 21,591  9,652 

เงินฝำกธนำคำรประเภทกระแสรำยวนั 10,459  17,659 

เงินฝำกระหวำ่งทำง 2,668  - 

เงินฝำกกองทุน 996  721 

รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 35,866  28,184 

7. เงินลงทุนช่ัวคราว 

เงินลงทุนชัว่ครำว ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 

หน่วย : พนับาท 

 ราคาทุน  ก าไร (ขาดทุน) 
ทีย่งัไม่เกดิขึน้จาก
การปรับมูลค่าของ

เงนิลงทุน 

 มูลค่ายุตธิรรม 

 ณ วนัที ่   ณ วนัที ่
 31 ธันวาคม   31 ธันวาคม 

 2559   2559 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้      

- เงินลงทุนในหน่วยลงทุน  225,540  6,316  231,856 

- เงินลงทุนในหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 32,481  848  33,329 

หกั  ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของเงินลงทุน (6)  -  (6) 

รวม 258,015  7,164  265,179 
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ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 

หน่วย : พนับาท 

 ราคาทุน  ก าไร (ขาดทุน) 
ทีย่งัไม่เกดิขึน้จาก
การปรับมูลค่าของ

เงนิลงทุน 

 มูลค่ายุตธิรรม 

 ณ วนัที ่   ณ วนัที ่
 31 ธันวาคม   31 ธันวาคม 

 2558   2558 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้      

- เงินลงทุนในหน่วยลงทุน  222,934  4,303  227,237 

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

หกั ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของเงินลงทุน (10)  -  (10) 

รวม 258,342  (1,667)  256,675 

8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

หน่วย:พนับาท 

 2559  2558 

   (ปรับปรุงใหม่) 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - บริษทัอ่ืน 259,332  113,408 

หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (5,415)  (2,926) 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 253,917  110,482 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,820  1,380 

ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน 12,895  5,056 

ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 2,782  4,633 

รำยไดค้ำ้งรับ 534  13 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 273,948  121,564 
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ลูกหน้ีกำรคำ้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 ถูกจดัประเภทตำมอำยลูุกหน้ีไดด้งัน้ี 

หน่วย:พนับาท 

 2559  2558 

ลูกหน้ีกำรคำ้     

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 162,303  75,328 

เกินก ำหนดช ำระ    

นอ้ยกวำ่หรือเท่ำกบั 3 เดือน 88,461  33,599 

มำกกวำ่ 3 ถึง 6 เดือน 560  529 

มำกกวำ่ 6 ถึง 12 เดือน 1,792  2,210 

มำกกวำ่ 12 เดือนข้ึนไป 6,216  1,742 

รวม 259,332  113,408 

หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (5,415)  (2,926) 

ลูกหน้ีกำรคำ้ 253,917  110,482 

9. ลกูหนีภ้ายใต้สัญญาเช่าการเงิน 

บริษทัไดท้  ำสัญญำเช่ำกำรเงินเพื่อจ ำหน่ำยอุปกรณ์กำรพิมพ ์ก ำหนดช ำระค่ำงวดเป็นรำยเดือนๆละ 1.16 

ลำ้นบำท ลูกหน้ีภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 

 2559  2558 

ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 20,061  - 

หกั  ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (10,017)  - 

ลูกหน้ีระยะยำวตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 10,044  - 
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จ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีลูกหน้ีจะตอ้งช ำระและมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีลูกหน้ีจะตอ้งช ำระส ำหรับ
สัญญำเช่ำกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 

 2559  2558 

 จ านวนเงนิ  มูลค่าปัจจุบัน  จ านวนเงนิ  มูลค่าปัจจุบัน 

 ขั้นต า่  ของจ านวนเงนิ  ขั้นต า่  ของจ านวนเงนิ 

 ทีลู่กหนี ้
จะต้องช าระ 

 ขั้นต า่ทีลู่กหนี ้
จะต้องช าระ 

 ทีลู่กหนี ้
จะต้องช าระ 

 ขั้นต า่ทีลู่กหนี ้
จะต้องช าระ 

ระยะเวลำกำรรับช ำระ        

ภำยใน 1 ปี 13,756  10,017  -  - 

เกินกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 15,049  10,044  -  - 

 28,805  20,061     

หกั  รำยไดด้อกเบ้ียทำงกำรเงินรอกำรรับรู้ (8,744)  -  -  - 

 20,061  20,061  -  - 

10. สินค้าคงเหลอื 

สินคำ้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

หน่วย:พนับาท 

 2559  2558 

สินคำ้ส ำเร็จรูป 211,587  98,065 

สินคำ้ระหวำ่งทำง 40,958  22,858 

รวม 252,545  120,923 

หกั ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรลดมูลค่ำของสินคำ้คงเหลือ (14,979)  (6,608) 

สินคำ้คงเหลือ 237,566  114,315 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 มูลค่ำของสินคำ้คงเหลือที่ปรับลดลงที่รับรู้เป็น
ส่วนหน่ึงของตน้ทุนขำยส ำหรับปีในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นมีจ  ำนวน 2.76 

ล้ำนบำท และ 0.67 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 

11. เงินฝากสถาบันการเงินทีใ่ช้เป็นหลกัประกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 บริษทัได้น ำเงินฝำกธนำคำรบญัชีออมทรัพย์จ  ำนวนเงิน 1.28 ล้ำนบำท ไปเป็น
หลกัประกนักบัธนำคำรในกำรออกหนงัสือค ้ำประกนั (ดูหมำยเหตุขอ้ 29.1) (2559 : ไม่มี) 
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12. อุปกรณ์ 

อุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 

หน่วย:พนับาท 

 ยอดคงเหลอื  เพิม่ขึน้  ได้มาจาก  (ลดลง)  ยอดคงเหลอื 

 ณ วนัที่    การรวมธุรกจิ    ณ วนัที่ 
 1 มกราคม 2559        31 ธันวาคม 2559 

ราคาทุน          

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 1,192  63  2,177  (5)  3,427 

เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส ำนกังำน 10,354  2,060  11,458  (63)  23,809 

ยำนพำหนะ 12,691  18  15,633  (791)  27,551 

สินทรัพยเ์พ่ือเช่ำและสำธิต 3,929  628  30,116  (28)  34,645 

อำคำรและส่ิงก่อสร้ำงระหว่ำงท ำ -  -  868  (868)  - 

รวมรำคำทุน 28,166  2,769  60,252  (1,755)  89,432 

          

ค่าเส่ือมราคาสะสม          

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ (746)  (251)  (995)  5  (1,987) 

เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส ำนกังำน (3,622)  (2,238)  (3,991)  55  (9,796) 

ยำนพำหนะ (4,221)  (1,228)  (8,183)  128  (13,504) 

สินทรัพยเ์พื่อเช่ำและสำธิต (3,355)  (609)  (18,630)  14  (22,580) 

รวมค่ำเส่ือมรำคำสะสม (11,944)  (4,326)  (31,799)  202  (47,867) 

รวมอุปกรณ์ 16,222        41,565 
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ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

หน่วย:พนับาท 

 ยอดคงเหลอื  เพิม่ขึน้  (ลดลง)  ยอดคงเหลอื 

 ณ วนัที่      ณ วนัที่ 
 1 มกราคม 2558      31 ธันวาคม 2558 

ราคาทุน        

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 1,156  56  (20)  1,192 

เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส ำนกังำน 9,006  1,478  (130)  10,354 

ยำนพำหนะ 9,291  5,351  (1,951)  12,691 

สินทรัพยเ์พ่ือเช่ำและสำธิต 3,922  8  (1)  3,929 

รวมรำคำทุน 23,375  6,893  (2,102)  28,166 

        

ค่าเส่ือมราคาสะสม        

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ (552)  (214)  20  (746) 

เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส ำนกังำน (1,866)  (1,885)  129  (3,622) 

ยำนพำหนะ (5,038)  (1,134)  1,951  (4,221) 

สินทรัพยเ์พ่ือเช่ำและสำธิต (3,106)  (250)  1  (3,355) 

รวมค่ำเส่ือมรำคำสะสม (10,562)  (3,483)  2,101  (11,944) 

รวมอุปกรณ์ 12,813      16,222 

        

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปีส้ินสุดวนัที่  31  ธันวาคม     

2559     พนับาท  4,326 

2558     พนับาท  3,483 

13. ค่าความนิยม 

ค่ำควำมนิยม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 

 2559  2558 

รำคำทุน    

ยอดยกมำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม -  - 

ไดม้ำจำกกำรรวมธุรกิจ (ดูหมำยเหตุขอ้ 4) 334,672  - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม   334,672  - 
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14. ความสัมพนัธ์กบัลูกค้า 
ควำมสัมพนัธ์กบัลูกคำ้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

 หน่วย:พนับาท 

 2559  2558 

รำคำทุน    

ยอดยกมำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม -  - 

ไดม้ำจำกกำรรวมธุรกิจ (ดูหมำยเหตุขอ้ 4) 104,308  - 

ตดัจ ำหน่ำยระหวำ่งปี (1,325)   

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม   102,983  - 

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 

หน่วย:พนับาท 

 ยอดคงเหลอื  เพิม่ขึน้  ได้มาจาก  (ลดลง)  ยอดคงเหลอื 

 ณ วนัที่    การรวมธุรกจิ    ณ วนัที่ 
 1 มกราคม 2559        31 ธันวาคม 2559 

ราคาทุน          

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 7,249  8,192  16,956  -  32,397 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวำ่งติดตั้ง 833  5,077  1,640  (7,510)  40 

รวมรำคำทุน 8,082  13,269  18,596  (7,510)  32,437 

          

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม          

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (1,367)  (1,469)  (2,852)  -  (5,688) 

รวมค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (1,367)  (1,469)  (2,852)  -  (5,688) 

รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 6,715        26,749 
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ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

หน่วย:พนับาท 

 ยอดคงเหลอื  เพิม่ขึน้  (ลดลง)  ยอดคงเหลอื 

 ณ วนัที่      ณ วนัที่ 
 1 มกราคม 2558      31 ธันวาคม 2558 

ราคาทุน        

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1,410  5,839  -  7,249 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวำ่งติดตั้ง 4,596  833  (4,596)  833 

รวมรำคำทุน 6,006  6,672  (4,596)  8,082 

        

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม        

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (528)  (839)  -  (1,367) 

รวมค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (528)  (839)  -  (1,367) 

รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 5,478      6,715 

        

ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปีส้ินสุดวนัที่  31 ธันวาคม       

2559     พนับาท  1,469 

2558     พนับาท  839 

16. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 

 2559  2558 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 6,246  3,601 

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (25,203)  (151) 
รวม (18,957)  3,450 
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รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งปี มีดงัน้ี 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 

หน่วย:พนับาท 

 ยอดคงเหลือ  ได้มาจาก  บันทึกใน  บันทึกใน  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันท่ี  การรวมธุรกิจ  ก าไร (ขาดทุน)  ก าไร(ขาดทุน)  ณ วันท่ี 

 1 มกราคม 2559      เบ็ดเสร็จอื่น  31 ธันวาคม 2559 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี          

ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 585  423  188  -  1,196 

ค่ำเผือ่กำรลดมูลค่ำของสินคำ้คงเหลือ 1,322  1,695  (21)  -  2,996 

ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน 2  -  (1)  -  1 

ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 1,692  1,339  225  (1,238)  2,018 

สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ -  20  15  -  35 

รวม 3,601  3,477  406  (1,238)  6,246 

          

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี          

สินคำ้คงเหลือ (จำกกำรปรับปรุง          

มูลค่ำยติุธรรมของกำรรวมกิจกำร) -  (2,085)  574  -  (1,511) 

อุปกรณ์ (จำกกำรปรับปรุงมูลค่ำยติุธรรม          

ของกำรรวมกิจกำร) -  (1,336)  55  -  (1,281) 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรลงทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึน          

จริงของเงินลงทุนชัว่ครำว -  -  (1,433)  -  (1,433) 

ควำมสัมพนัธ์ลูกคำ้ (จำกกำรปรับปรุงมูลค่ำ          

ยติุธรรมของกำรรวมกิจกำร) -  (20,861)  265  -  (20,596) 

ค่ำเส่ือมรำคำของอุปกรณ์ (151)  (31)  (94)  -  (276) 

สินทรัพยต์ำมสัญญำเช่ำกำรเงิน -  (107)  1  -  (106) 

รวม (151)  (24,420)  (632)  -  (25,203) 

รวม 3,450  (20,943)  (226)  (1,238)  (18,957) 
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ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 

หน่วย:พนับาท 

 ยอดคงเหลอื  บันทกึใน  บันทกึใน  ยอดคงเหลอื 

 ณ วนัที ่  ก าไร (ขาดทุน)  ก าไร(ขาดทุน)  ณ วนัที ่
 1 มกราคม 2558    เบ็ดเสร็จอืน่  31 ธันวาคม 2558 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี        

ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 394  191  -  585 

ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินคำ้คงเหลือ 1,187  135  -  1,322 

คำ่เผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน 2  -  -  2 

ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 988  96  608  1,692 

 รวม 2,571  422  608  3,601 

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี        

มูลค่ำงำนท่ีท ำเสร็จแต่ยงัไม่เรียกเก็บ (994)  994  -  - 

ค่ำเส่ือมรำคำของอุปกรณ์ (98)  (53)  -  (151) 

รวม (1,092)  941  -  (151) 
รวม 1,479  1,363  608  3,450 

17. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ  2558 ประกอบดว้ย 

หน่วย:พนับาท 

 2559  2558 

   (ปรับปรุงใหม่) 
เจำ้หน้ีกำรคำ้    

เจำ้หน้ีกำรคำ้ - บริษทัอ่ืน 104,401  69,667 

เจำ้หน้ีอ่ืน  
เจำ้หน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน 7,640  740 

ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 43,800  15,749 

อ่ืนๆ 15,610  9,146 

รวม 67,050  25,635 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 171,451  95,302 



 

- 35 - 

 

18. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2559 และ 2558 มีดงัน้ี 

หน่วย:พนับาท 

 2559  2558 

ภำระผกูพนัของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 9,841  6,394 

ผลประโยชน์จ่ำยโดยโครงกำรไดม้ำจำกกำรรวมธุรกิจ 9,593  - 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน :    

ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 784  469 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 416  280 

จ่ำยชดเชยพนกังำน  (535)  (344) 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :    

ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั    

จำกกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนดำ้นประชำกรศำสตร์ 662  852 

จำกกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนทำงกำรเงิน 688  1,027 

จำกกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนจำกประสบกำรณ์  (7,539)  1,163 

ภำระผกูพนัของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  13,910  9,841 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์หลงัออก
จำกงำนของพนกังำนประมำณ 18 ปี และ 22 ปี ตำมล ำดบั 

ผลของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจำก
งำนของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

หน่วย:พนับาท 

 

2559   2558 

อตัรำคิดลด (เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.5) (11,086)  (7,597) 

อตัรำคิดลด (ลดลงร้อยละ 0.5) 12,305  8,729 

อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน (เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.5) 12,284  8,711 

อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน (ลดลงร้อยละ 0.5) (11,100)  (7,607) 

อตัรำกำรลำออก (เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.5) (11,032)  (7,561) 

อตัรำกำรลำออก (ลดลงร้อยละ 0.5) 12,112  8,355 
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กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวข้ำงต้นอำจไม่ได้แสดงถึงกำรเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจริงในภำระผูกพนั
ผลประโยชน์ของพนักงำน เน่ืองจำกเป็นกำรยำกท่ีกำรเปล่ียนแปลงข้อสมมติต่ำงๆ จะเกิดข้ึนแยก
ต่ำงหำกจำกขอ้สมมติอ่ืนซ่ึงอำจมีควำมสัมพนัธ์กนั 

นอกจำกน้ีในกำรแสดงกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวขำ้งตน้ มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์
ของพนักงำน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ค ำนวณโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้
(Projected Unit Credit Method) ซ่ึงเป็นวิธีเดียวกนักบักำรค ำนวณหน้ีสินภำระผูกพนัผลประโยชน์ของ
พนกังำนหลงัออกจำกงำนท่ีรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ภำระผูกพนัผลประโยชน์ของพนักงำนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 

ประกอบดว้ย 

หน่วย:พนับาท 

 

2559   2558 

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน    

มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนั 13,910  9,841 

ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน - ท่ีรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 13,910  9,841 

บริษทัก ำหนดโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไวเ้ป็นไปตำมกำรจ่ำยเงินชดเชยตำมกฎหมำยแรงงำน                   
ซ่ึงใหสิ้ทธิแก่พนกังำนท่ีเกษียณอำยแุละท ำงำนครบระยะเวลำท่ีก ำหนด เช่น 10 ปีข้ึนไป ไดรั้บเงินชดเชย
ไม่นอ้ยกวำ่อตัรำเงินเดือน เดือนสุดทำ้ย 300 วนั หรือ 10 เดือน 

ขอ้สมมติฐำนหลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีใชใ้นกำรประมำณกำรภำระผกูพนั
ผลประโยชน์พนกังำนเม่ือเกษียณอำย ุณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 (แสดงโดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกั) 
มีดงัต่อไปน้ี 

 ร้อยละ 

 

2559   2558 

อตัรำคิดลด 3.50  3.78 

อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน 6.57  6.30 

อตัรำกำรลำออก 0 - 24  0 - 24 

อตัรำกำรมรณะ ตำรำงมรณะไทยปี 2551 
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ขอ้สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรก ำหนดภำระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังำนตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 
ประกอบดว้ย อตัรำคิดลด และอตัรำกำรเพิ่มข้ึนของเงินเดือนและอตัรำกำรลำออก กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว
ได้พิจำรณำจำกกำรเปล่ียนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐำนในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์
ประกันภยัท่ีเก่ียวข้องท่ีอำจเป็นไปได้อย่ำงสมเหตุสมผล ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ในขณะท่ีข้อ
สมมติฐำนอ่ืนคงท่ี 

19. โครงการสะสมหุ้นส าหรับพนักงาน 

เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภำคม 2558 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ให ้              
ควำมเห็นชอบโครงกำรสะสมหุ้นส ำหรับพนักงำน (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 ของเงินท่ีพนักงำน
หรือผูบ้ริหำรจ่ำยเขำ้โครงกำร  

ก ำหนดกำรซ้ือหุน้เขำ้โครงกำร ทุกเดือน 

เง่ือนไขกำรถือครองหลกัทรัพย ์ ปีท่ี 1 - 2  ไม่สำมำรถขำยหุน้ได ้ 

 ครบ 2 ปี สำมำรถขำยหุน้ไดร้้อยละ 25 ของจ ำนวนหุน้ท่ีสะสมได ้  

 ครบ 3 ปี สำมำรถขำยหุน้ไดร้้อยละ 50 ของจ ำนวนหุน้ท่ีสะสมได ้  

 ครบ 4 ปี สำมำรถขำยหุน้ไดร้้อยละ 75 ของจ ำนวนหุน้ท่ีสะสมได ้  

 ครบ 5 ปี สำมำรถขำยหุน้ไดท้ั้งจ ำนวน  

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

ในระหวำ่งปี 2559 และ 2558 บริษทัไดจ่้ำยเงินสมทบโครงกำรเป็นจ ำนวนเงิน 2.20 ลำ้นบำท และ 1.36 

ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
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20. ทุนจดทะเบียน 

เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2559 ท่ีประชุมวสิำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัคร้ังท่ี 1/2559 ไดมี้มติอนุมติัในเร่ืองต่ำงๆ
ดงัน้ี 

1. กำรซ้ือและรับโอนกิจกำรทั้งหมดของบริษทั ชิลแมทช์ จ  ำกัด และบริษทัย่อย ภำยใตก้ำรโอน
กิจกำรทั้งหมด (Entire Business Transfer) ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนดงัน้ี 

1.1 บริษทัรับโอนกิจกำรทั้งหมดของบริษทั ชิลแมทช์ จ  ำกดั ซ่ึงรวมถึงเงินลงทุนในบริษทั คิวทูเอส 
จ ำกดั โดยมูลค่ำของกิจกำรทั้งหมดของบริษทั ชิลแมทช์ จ  ำกดั เท่ำกบั 614,390,000 บำท 
และช ำระค่ำโอนกิจกำรดงักล่ำวให้แก่ บริษทั ชิลแมทช์ จ  ำกดั เป็นหุ้นสำมญัเพิ่มทุนของบริษทั 
จ ำนวน 234,500,000 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท ก ำหนดรำคำหุน้สำมญัเพิ่มทุนของบริษทั 
เท่ำกบั 2.62 บำทต่อหุ้น โดยมีมูลค่ำรวมทั้งส้ิน 614,390,000 บำท และ บริษทั ชิลแมทช์ จ  ำกดั
ได้จดทะเบียนเลิกกิจกำรเม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกำยน 2559 และด ำเนินกำรแจกจ่ำยทรัพยสิ์น 
(ซ่ึงรวมถึงหุ้นสำมญัเพิ่มทุนของบริษทัจ ำนวน 234,500,000 หุ้น) ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั 
ชิลแมทช์ จ  ำกดั ตำมกระบวนกำรช ำระบญัชี 

1.2 ภำยหลงักำรซ้ือและรับโอนกิจกำรทั้งหมดของบริษทั ชิลแมทช์ จ  ำกดัแล้ว บริษทัได้เป็น 

ผูถื้อหุ้นในบริษัท คิวทู เอส จ ำกัดร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน และท ำกำรรับโอน
กิจกำรทั้งหมดของบริษทั คิวทูเอส จ ำกดั ภำยใตก้ระบวนกำรโอนกิจกำรทั้งหมด และในวนั
เดียวกนัน้ีบริษทั คิวทูเอส จ ำกดั ไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจกำรเม่ือวนัท่ี 1 ธนัวำคม 2559 และเขำ้
สู่กระบวนกำรช ำระบญัชี 

2. กำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจ ำนวน 117,250,000 บำท จำกทุนจดทะเบียนจ ำนวน 
175,000,000 บำท  เป็นจ ำนวน  292,250,000 บำท  โดยกำรออกหุ้นสำมัญ เพิ่ ม ทุนจ ำนวน 
234,500,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท 

3. กำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนของบริษทัในวงจ ำกดั จ  ำนวน 234,500,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นท่ีตรำไวหุ้้นละ 
0.50 บำท ในรำคำ 2.62 บำทต่อหุ้น ใหแ้ก่บริษทั ชิลแมทช์ จ  ำกดั เพื่อเป็นค่ำตอบแทนกำรซ้ือและ
รับโอนกิจกำรทั้งหมดใหแ้ก่บริษทั (ดูหมำยเหตุขอ้ 4) 
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ตำมสัญญำซ้ือและรับโอนกิจกำรทั้งหมดของบริษทั ชิลแมทช์ จ  ำกดัและบริษทัย่อย ไดก้ ำหนดมูลค่ำหุ้น
สำมญัของบริษทั ฯ ท่ีออกให้ตอบแทนกำรโอนกิจกำรทั้งหมดจ ำนวน 234,500,000 หุ้นในรำคำหุ้นละ 2.62 

บำท มูลค่ำรวม 614,390,000 บำท ซ่ึงได้รับอนุมัติจำกท่ีประชุมวิสำมัญผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี  
1 พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2559 ไปแลว้ แต่เน่ืองจำกตำมขอ้ก ำหนดของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 3 

เร่ืองกำรรวมธุรกิจ ก ำหนดให้บริษทัตอ้งวดัมูลค่ำส่ิงตอบแทนท่ีออกให้ดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีออกหุ้น 
ซ่ึงบริษัท ฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนและโอนหุ้นให้กับผูถื้อหุ้นของบริษัท ชิลแมทช์ จ  ำกัด เม่ือวนัท่ี  
29 พฤศจิกำยน 2559 และรำคำปิดของหุ้นสำมญัของบริษทัท่ีซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
ณ วนันั้นเท่ำกบั 2.88 บำท (ดูหมำยเหตุขอ้ 4) มีผลท ำให้กำรวดัมูลค่ำส่ิงตอบแทนท่ีออกให้ตอบแทนกำร
โอนกิจกำรทั้งหมดเปล่ียนแปลงไปเป็นจ ำนวน 675,360,000 บำท 

บริษทัด ำเนินกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนกบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์เม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกำยน 
2559 และบริษทัไดช้ ำระค่ำหุน้เพิ่มทุนดงักล่ำวแลว้เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกำยน 2559 

21. ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามัญ 

ตำมบทบญัญติัแห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขำยหุ้น
สูงกวำ่มูลค่ำหุ้นท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัจะตอ้งน ำค่ำหุ้นส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ำรอง (“ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น”) 
ส่วนเกินมูลค่ำหุน้น้ีจะน ำไปจ่ำยเงินปันผลไม่ได ้

22. ทุนส ารองตามกฎหมาย 

ตำมบทบญัญติัแห่งพระรำชบญัญัติบริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 115 บริษทัจะต้องจดัสรร 

ก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละห้ำของก ำไรสุทธิประจ ำปี
หักด้วยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบของทุน 

จดทะเบียน ส ำรองตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเป็นเงินปันผลได ้

23. เงินปันผลจ่าย 

เมื่อวนัที่ 29 เมษำยน 2559 ที่ประชุมใหญ่สำมญัประจ ำปี ผูถื้อหุ้นของบริษทัมีมติให้จ่ำยเงินปันผลจำก
ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี 2558 จ  ำนวนหุ้น 350,000,000 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 0.10 บำท เป็นจ ำนวนเงิน
รวมประมำณ 35 ลำ้นบำท  

เมื่อวนัที่ 24 เมษำยน 2558 ที่ประชุมใหญ่สำมญัประจ ำปี ผูถื้อหุ้นของบริษทัมีมติให้จ่ำยเงินปันผลจำก
ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี 2557 จ  ำนวนหุ้น 350,000,000 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 0.15 บำท เป็นจ ำนวนเงินรวม
ประมำณ 52.50 ลำ้นบำท 
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24. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

บริษทัและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพตำมพระรำชบญัญติักองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 
พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำนจ่ำยสะสมและเงินท่ีบริษทัจ่ำยสมทบให้ ในปัจจุบนักองทุน
ส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ำกดั กองทุนส ำรอง
เล้ียงชีพน้ีได้จดทะเบียนเป็นกองทุนส ำรองเล้ียงชีพตำมขอ้ก ำหนดของกระทรวงกำรคลงัและจดักำร
กองทุนโดยผูจ้ดักำรกองทุนท่ีไดรั้บอนุญำต 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริษทัได้จ่ำยเงินสมทบเขำ้กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 
และบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยเป็นจ ำนวน 1.88 ลำ้นบำท และ 1.64 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

25. ส่วนงานด าเนินงาน 

บริษทัไดน้ ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนธุรกิจ รูปแบบหลกัในกำรรำยงำนส่วนงำนธุรกิจ 
พิจำรณำจำกระบบกำรบริหำรกำรจดักำรและโครงสร้ำงกำรรำยงำนทำงกำรเงินภำยในของบริษทัเป็นเกณฑ์ 

นโยบำยกำรบญัชีส ำหรับส่วนงำนด ำเนินงำนเป็นไปตำมนโยบำยกำรบญัชีท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุขอ้ 3  

บริษทัเสนอส่วนงำนธุรกิจท่ีส ำคญั ดงัน้ี 

กลุ่มบริษทัเสนอส่วนงำนธุรกิจท่ีส ำคญั ดงัน้ี  
ส่วนงำน 1 ผลิตภณัฑร์ะบบดบัเพลิงและงำนโครงกำร 

ส่วนงำน 2 ผลิตภณัฑร์ะบบสุขำภิบำลและปรับอำกำศ 

ส่วนงำน 3 ผลิตภณัฑร์ะบบท ำควำมเยน็ 

ส่วนงำน 4 ผลิตภณัฑร์ะบบพิมพดิ์จิตอล 

ในระหว่ำงปี ส้ินสุดว ันท่ี  31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริษัทไม่ มีรำยได้จำกกำรขำยกับลูกค้ำ
บุคคลภำยนอกรำยใดรำยหน่ึงท่ีมีจ  ำนวนเงินตั้งแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไป ของรำยไดร้วม 

บริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรกบัลูกคำ้ภำยนอกมำกกวำ่ร้อยละ 10 ของรำยไดร้วมจำกกำรใหบ้ริกำร 

ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริษทัมีรำยได้จำกกำรให้บริกำรจำกลูกคำ้รำยใหญ่
จ ำนวน 2 รำย จ ำนวนเงินรวม 21.13 ลำ้นบำท และ 18.73 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
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ส่วนงำนด ำเนินงำนจ ำแนกตำมประเภทธุรกิจในงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิ 

 2559  2558 

 ส่วนงาน 1  ส่วนงาน 2  ส่วนงาน 3  ส่วนงาน 4  รายการตัดบัญชี
ระหว่างส่วนงาน 

 รวม  ส่วนงาน 1  ส่วนงาน 2  ส่วนงาน 3  ส่วนงาน 4  รายการตัดบัญชี
ระหว่างส่วนงาน 

 รวม 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม                        

รำยไดจ้ำกกำรขำย 474,798  48,531  23,955  24,185  -  571,469  431,826  41,580  -  -  -  473,406 

รำยไดจ้ำกำรให้บริกำร 71,288  -  14  2,746  -  74,048  94,125  -  -  -  -  94,125 

ตน้ทุนขำย (357,067)  (34,174)  (16,369)  (14,833)  -  (422,443)  (318,376)  (29,106)  -  -  -  (347,482) 

ตน้ทุนจำกกำรให้บริกำร (62,798)  -  (132)  (2,239)  -  (65,169)  (78,308)  -  -  -  -  (78,308) 

ก าไรขั้นต้น 126,221  14,357  7,468  9,859  -  157,905  129,267  12,474  -  -  -  141,741 

รำยไดอ่ื้น -  -  -  -  -  17,206  -  -  -  -  -  15,416 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย -  -  -  -  -  (36,618)  -  -  -  -  -  (34,391) 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร -  -  -  -  -  (87,749)  -  -  -  -  -  (66,154) 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน -  -  -  -  -  (21)  -  -  -  -  -  - 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ -  -  -  -  -  50,723  -  -  -  -  -  56,612 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ -  -  -  -  -  (10,192)  -  -  -  -  -  (10,410) 

ก ำไรสุทธิส ำหรับปี -  -  -  -  -  40,531  -  -  -  -  -  46,202 

ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน -  -  -  -  -  4,951  -  -  -  -  -  (2,433) 

ก าไรเบ็ดเสร็จส าหรับปี -  -  -  -  -  45,482  -  -  -  -  -  43,769 
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 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิ 

 2559  2558 

 ส่วนงาน 1  ส่วนงาน 2  ส่วนงาน 3  ส่วนงาน 4  รายการตัดบัญชี
ระหว่างส่วนงาน 

 รวม  ส่วนงาน 1  ส่วนงาน 2  ส่วนงาน 3  ส่วนงาน 4  รายการตัดบัญชี
ระหว่างส่วนงาน 

 รวม 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม                        

สินทรัพยร์วมของส่วนงำน                        

     ลูกหน้ีกำรคำ้-บริษทัอ่ืน 114,378  10,165  77,506  57,283  -  259,332  -  -  -  -  -  113,408 

     สินคำ้คงเหลือ 128,967  8,661  55,110  44,828  -  237,566  -  -  -  -  -  114,315 

     ควำมสมัพนัธ์กบัลูกคำ้ -  -  74,391  28,592  -  102,983  -  -  -  -  -  - 

     ค่ำควำมนิยม -  -  200,066  134,606  -  334,672  -  -  -  -  -  - 

     สินทรัพยท่ี์ใชร่้วมกนั                        

         - อุปกรณ์ -  -  -  -  -  41,565  -  -  -  -  -  16,222 

         - สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -  -  -  -  -  26,749  -  -  -  -  -  6,715 

         - อ่ืนๆ -  -  -  -  -  376,984  -  -  -  -  -  318,346 

สินทรัพยร์วมของส่วนงำน 243,345  18,826  407,073  265,309  -  1,379,851  -  -  -  -  -  569,006 

                        

หน้ีสินรวมของส่วนงำน -  -  -  -  -  242,212  -  -  -  -  -  117,209 
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ข้อมูลส่วนงำนด ำเนินงำนอ่ืน 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิ 

 2559  2558 

 ส่วนงาน 1  ส่วนงาน 2  ส่วนงาน 3  ส่วนงาน 4  รายการตัดบัญชี
ระหว่างส่วนงาน 

รวม  ส่วนงาน 1  ส่วนงาน 2  ส่วนงาน 3  ส่วนงาน 4  รายการตัดบัญชี
ระหว่างส่วนงาน 

รวม 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม                      

ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย                      

     อุปกรณ์ -  -  -  -  - 4,326  -  -  -  -  - 3,483 

     สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -  -      -      -  - 1,469  -  -  -  -  -    839 

     ควำมสมัพนัธ์กบัลูกคำ้ -  -  974  351  - 1,325  -  -  -  -  - - 

กำรเพ่ิมทุนของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน                      

ของส่วนงำน -  -  -  -  - 498,622  -  -  -  -  - 8,834 
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26. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

งบกำรเงินไดร้วมกำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำยตำมหน้ำท่ี ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2559 และ 2558 ดงัน้ี 

หน่วย:พนับาท 

 2559  2558 

ซ้ือสินคำ้ส ำเร็จรูป 610,134  395,731 

กำรเปล่ียนแปลงอ่ืนในสินคำ้ส ำเร็จรูป (113,522)  (13,469) 

ค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์ของพนกังำน 81,911  68,663 

ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรส ำนกังำน 6,464  6,016 

อ่ืนๆ 26,992  69,394 

 611,979  526,335 

27. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้รับรู้ในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2559 และ 2558 มีดงัน้ี 

 หน่วย:พนับาท 

 หมายเหตุ  2559  2558 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน      

ส ำหรับปีปัจจุบนั   9,966  11,773 

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี      

กำรเปล่ียนแปลงผลแตกต่ำงชัว่ครำว 16  226  (1,363) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้   10,192  10,410 
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การกระทบยอดเพือ่หาอตัราภาษีทีแ่ท้จริง   

 หน่วย:พนับาท 

 2559  2558 

 ร้อยละ  จ านวน  ร้อยละ  จ านวน 

ก ำไรส ำหรับปี   39,293    46,811 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้   11,430    9,801 

ก ำไรทำงบญัชีก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้   50,723    56,612 

จ ำนวนภำษีตำมอตัรำภำษีเงินได้ 20  10,145  20  11,323 

ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่สำมำรถหกัเป็น
ค่ำใชจ่้ำย (ผลประโยชน์) ทำงภำษี   

  

 

  

- ค่ำใชจ่้ำยไม่สำมำรถหกัทำงภำษี   84    549 

- ค่ำใชจ่้ำยท่ีถือเป็นรำยจ่ำยทำงภำษีไดเ้พ่ิมข้ึน   (263)    (99) 

กำรเปล่ียนแปลงผลแตกต่ำงชัว่ครำว   226    (1,363) 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้   10,192    10,410 

พระรำชกฤษฎีกำออกตำมควำมในประมวลรัษฎำกรว่ำด้วยกำรลดอัตรำรัษฎำกร ฉบับท่ี 577 พ.ศ. 2557  
ลงวนัท่ี 3 พฤศจิกำยน 2557 ขยำยเวลำกำรลดอตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นร้อยละ 20 ของก ำไรสุทธิ
ส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2558 แต่ไม่เกินวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558  

พระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎำกร (ฉบับท่ี 42) พ.ศ. 2559 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้ งแต่วนัท่ี                         
5 มีนำคม 2559 ให้ลดอตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลจำกอตัรำร้อยละ 30 เป็นอตัรำร้อยละ 20 ของก ำไรสุทธิ 
ส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2559 เป็นตน้ไป 

บริษทัใช้อตัรำภำษีร้อยละ 20 ในกำรค ำนวณค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล และภำษีเงินไดร้อตดับญัชี 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปล่ียนแปลงอตัรำภำษี
ดงักล่ำว 
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28. ก าไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 ค ำนวณจำกก ำไรส ำหรับปีท่ี
เป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสำมญัของบริษทัและหุ้นสำมญัท่ีออกจ ำหน่ำยแลว้ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัระหวำ่งปี
โดยแสดงกำรค ำนวณดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 

  2559   2558 

ก ำไรส ำหรับปี (พนับำท)  40,531  46,202 

    

หุน้สำมญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  (หุน้) 350,000,000  350,000,000 

ผลกระทบจำกหุน้ท่ีออกจ ำหน่ำยระหวำ่งปี (หุ้น)    21,201,370  - 

หุน้สำมญัท่ีออกจ ำหน่ำยแลว้ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัส ำหรับปี  
 (ขั้นพื้นฐำน) (หุน้) 

 

371,201,370 

  

350,000,000 

     

ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำน (บำท/หุน้)  0.11  0.13 

29. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 บริษทัมีภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน ดงัน้ี  
29.1 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 บริษทัมีหนงัสือค ้ ำประกนัท่ีออกโดยธนำคำร

เพื่อใชใ้นกำรค ้ำประกนัสินคำ้และผลงำนตำมสัญญำวำ่จำ้งงำนติดตั้งระบบจ ำนวนเงิน 12.64 ลำ้นบำท 
และ 17.87 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 บริษทัไดน้ ำเงินฝำกธนำคำรบญัชีออมทรัพย์
จ  ำน วน เงิ น  1.28 ล้ ำน บ ำท  ไป เป็ น ห ลั ก ป ระกั น กั บ ธน ำค ำรใน ก ำรอ อกห นั ง สื อ 

ค ้ำประกนัดงักล่ำว (ดูหมำยเหตุขอ้ 11) (2559 : ไม่มี) 
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29.2 วงเงินสินเช่ือจำกสถำบนักำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำรคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

 วงเงิน (ล้านบาท)  อ้างองิอตัราดอกเบีย้ (ร้อยละต่อปี) 
ประเภทสินเช่ือ 2559 

 

2558 

 

2559 

 

2558 

เงินเบิกเกินบญัชี 17.00 

 

9.00 

 

MOR 

 

MOR 

 

 

   

เงินฝำกประจ ำ 
 

เงินฝำกประจ ำ 
เลตเตอร์ ออฟ เครดิต/ทรัสตรี์ซีท 231.00  57.00  MLR-1,MMR  MLR-1,MMR 

หนงัสือค ้ำประกนั 30.00 

 

14.00 

 

2% 

 

2% 

สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 363.39  60.39     

ตัว๋สัญญำใชเ้งิน 15.00 

 

5.00 

 

MLR 

 

MLR 

เช็คต่ำงจงัหวดัรอเรียกเก็บ 3.00 

 

- 

    รวม 659.39 

 

145.39 

    สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้        

(ลำ้นดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ) 3.00 

 

0.30 

 

   

29.3 ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยมีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 

ระยะเวลาการช าระ 2559  2558 

ครบก ำหนดไม่เกิน 1 ปี 12.83 5.55 

ครบก ำหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 22.03 0.54 

ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 มีจ ำนวนเงิน 6.36 ลำ้นบำท 
และ 6.02 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

30. การวดัมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน  
บริษทัใช้วิธีรำคำตลำดในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 
หรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้บริษทัจะใชว้ิธีรำคำทุนหรือวธีิรำยไดใ้น
กำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่ำวแทน 

ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

ในกำรน ำเทคนิคกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมขำ้งตน้มำใช ้บริษทัจะตอ้งพยำยำมใชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้
เก่ียวข้องกับสินทรัพย์หรือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยุติธรรมนั้นให้มำกท่ีสุด มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน ฉบับท่ี 13 เร่ือง มูลค่ำยุติธรรม ก ำหนดล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมออกเป็นสำมระดบัตำม
ประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 
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ระดบั 1 ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วำ่จะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือทำงออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนำคตท่ีบริษทัประมำณข้ึน  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 บริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัดว้ยมูลค่ำยติุธรรมซ่ึง
แยกตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรมได ้ดงัน้ี 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 

 หน่วย : พนับาท 

 

ระดบั 1   ระดบั 2   ระดบั 3   รวม 

สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ทางการเงนิทีว่ดัด้วยมูลค่ายุตธิรรม        

เงินลงทุนในหน่วยลงทุน -  231,856  -  231,856 

เงินลงทุนในตรำสำรทุน 33,329  -  -  33,329 

สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ -  (168)  -  (168) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 

 หน่วย : พนับาท 

 

ระดบั 1   ระดบั 2   ระดบั 3   รวม 

สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ทางการเงนิทีว่ดัด้วยมูลค่ายุตธิรรม        

เงินลงทุนในหน่วยลงทุน -  227,237  -  227,237 

เงินลงทุนในตรำสำรทุน 29,448  -  -  29,448 

สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ -  47  -  47 

เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลทีใ่ช้ส าหรับการวดัมูลค่ายุติธรรมระดับ 2 

มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนท่ีมิได้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ค ำนวณโดยใชมู้ลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยท่ีประกำศโดยผูจ้ดักำรกองทุน  

มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุพนัธ์ค ำนวณโดยใช้เทคนิคกำรคิดลดกระแสเงินสดในอนำคตและ
แบบจ ำลองตำมทฤษฎีในกำรประเมินมูลค่ำ ซ่ึงขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรประเมินมูลค่ำส่วนใหญ่เป็นขอ้มูล
ท่ีสำมำรถสังเกตได้ในตลำดท่ีเก่ียวข้อง เช่น อตัรำแลกเปล่ียนทันที อตัรำแลกเปล่ียนล่วงหน้ำของ
เงินตรำต่ำงประเทศ และ เส้นอตัรำผลตอบแทนของอตัรำดอกเบ้ีย เป็นตน้  

ในระหวำ่งปีไม่มีกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 
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นโยบำยกำรบญัชีและกำรเปิดเผยของบริษทัก ำหนดให้มีกำรก ำหนดมูลค่ำยุติธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทำงกำรเงินและไม่ใช่ทำงกำรเงิน มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง จ ำนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ำยตกลง
แลกเปล่ียนสินทรัพย์หรือช ำระหน้ีสินกัน ในขณะท่ีทั้ งสองฝ่ำยมีควำมรอบรู้และเต็มใจในกำร
แลกเปล่ียนกนั  และสำมำรถต่อรองรำคำกนัไดอ้ยำ่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกนั 
วตัถุประสงค์ของกำรวดัมูลค่ำและ/หรือกำรเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมถูกก ำหนดโดยวิธีต่อไปน้ี ข้อมูล
เพิ่มเติมเก่ียวกบัสมมติฐำนในกำรก ำหนดมูลค่ำยุติธรรมถูกเปิดเผยในหมำยเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพย์
และหน้ีสินนั้นๆ 

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

ตำรำงต่อไปน้ีแสดงกำรวิเครำะห์สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยติุธรรมตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 

สินทรัพย์ทางการเงนิ/ 

หนีสิ้นทางการเงนิ 

มูลค่ายุติธรรม  
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

ล าดบัช้ันมูลค่า
ยุติธรรม 

เทคนิคการประเมินมูลค่า  
และข้อมูลที่ใช้ในการวดัมูลค่ายุติธรรม 

 2559 2558  

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน (พนับาท)   

1. สญัญำซ้ือขำยเงินตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 

- 46,808 ล ำดบั 2 ประมำณกำรกระแสเงินสดคิดลด  
โดยกระแสเงินสดในอนำคตประมำณจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (จำกอัตรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหน้ำท่ีสำมำรถสังเกตได้ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน) และ
อตัรำแลกเปล่ียนล่วงหน้ำตำมสัญญำ ซ่ึงคิดลดดว้ยอตัรำท่ีสะทอ้น
ถึงควำมเส่ียงดำ้นสินเช่ือของคู่สัญญำต่ำงๆ 

 

หน้ีสินทำงกำรเงิน     

1. สญัญำซ้ือขำยเงินตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 

168,223 - ล ำดบั 2 ประมำณกำรกระแสเงินสดคิดลด  
โดยกระแสเงินสดในอนำคตประมำณจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (จำกอัตรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหน้ำท่ีสำมำรถสังเกตได้ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน) และ
อตัรำแลกเปล่ียนล่วงหน้ำตำมสัญญำ ซ่ึงคิดลดดว้ยอตัรำท่ีสะทอ้น
ถึงควำมเส่ียงดำ้นสินเช่ือของคู่สัญญำต่ำงๆ 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินขำ้งตน้ แสดงรวมเป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน
และหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

วิธีกำรท่ีบริษทัใช้ในกำรประมำณมูลค่ำของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีไม่ได้วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยติุธรรม มีดงัน้ี 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ี อ่ืน ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน                             
ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปีมีรำคำตำมบัญชี ใกล้เคียงกับมูลค่ำยุติธรรม เน่ืองจำกเคร่ืองมือ 

ทำงกำรเงินเหล่ำน้ีจะครบก ำหนดในระยะเวลำอนัสั้น 

เงินลงทุนทัว่ไป มีมูลค่ำยติุธรรมไม่ต่ำงจำกมูลค่ำตำมบญัชี ณ วนัท่ีรำยงำนอยำ่งมีสำระส ำคญั 
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เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน ประมำณกำรหน้ีสินระยะสั้ นและหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน มีรำคำตำมบญัชี ณ วนัท่ี
รำยงำนของหน้ีสินทำงกำรเงินใกล้เคียงกับมูลค่ำยุติธรรมเน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินเหล่ำน้ีจะครบ
ก ำหนดในระยะเวลำอนัสั้น 

31. เคร่ืองมือทางการเงิน 

นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 

บริษทัมีควำมเส่ียงจำกกำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติจำกกำรเปล่ียนแปลงอตัรำดอกเบ้ียและอตัรำแลกเปล่ียน
เงินตรำต่ำงประเทศ และจำกกำรไม่ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดตำมสัญญำของคู่สัญญำ บริษทัไม่มีกำรถือหรือ
ใชเ้คร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีเป็นตรำสำรอนุพนัธ์ เพื่อกำรเก็งก ำไรหรือกำรคำ้  

กำรจดักำรควำมเส่ียงเป็นส่วนที่ส ำคญัของธุรกิจของบริษทั บริษทัมีระบบในกำรควบคุมให้มีควำม
สมดุลของระดบัควำมเส่ียงท่ียอมรับได ้โดยพิจำรณำระหวำ่งตน้ทุนท่ีเกิดจำกควำมเส่ียงและตน้ทุนของ
กำรจดักำรควำมเส่ียง ฝ่ำยบริหำรไดมี้กำรควบคุมกระบวนกำรกำรจดักำรควำมเส่ียงของบริษทัอยำ่งต่อเน่ือง
เพื่อใหม้ัน่ใจวำ่มีควำมสมดุลระหวำ่งควำมเส่ียงและกำรควบคุมควำมเส่ียง 

การบริหารจัดการทุน 

นโยบำยของคณะกรรมกำรบริษทั คือกำรรักษำระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพื่อรักษำนกัลงทุน เจำ้หน้ีและควำม
เช่ือมั่นของตลำดและก่อให้เกิดกำรพัฒนำของธุรกิจในอนำคต คณะกรรมกำรได้มีกำรก ำกับดูแล
ผลตอบแทนจำกกำรลงทุน ซ่ึงบริษทัพิจำรณำจำกสัดส่วนของผลตอบแทนจำกกิจกรรมด ำเนินงำนต่อส่วน 
ของผูถื้อหุน้ อีกทั้งยงัก ำกบัดูแลระดบักำรจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สำมญั 

ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 

บริษัทมีควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ ซ่ึงเกิดจำกกำรซ้ือสินค้ำท่ีเป็นเงินตรำ
ต่ำงประเทศ บริษทัได้ท ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ ซ่ึงรำยกำรดงักล่ำวจะมีอำยุไม่เกิน
หน่ึงปี เพื่อป้องกนัควำมเส่ียงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ  สัญญำซ้ือขำย
เงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ ณ วนัท่ีรำยงำนเป็นรำยกำรท่ีเก่ียวข้องกับรำยกำรซ้ือสินค้ำท่ีเป็นเงินตรำ
ต่ำงประเทศในงวดถดัไป 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 บริษทัมีหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ดงัน้ี  
หน่วย : พนับาท 

 เงินตราต่างประเทศ 

 2559  2558 

ไม่ได้ป้องกนัความเส่ียง   

ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ 788,508 754,498 

ดอลลำร์สิงคโปร์ 161 99,115 

ยโูร - 15,093 

ปอนดส์เตอร์ลิง 43,278 - 

ควำมเส่ียงทำงดำ้นสินเช่ือ 

ควำมเส่ียงทำงดำ้นสินเช่ือ คือควำมเส่ียงท่ีลูกคำ้หรือคู่สัญญำไม่สำมำรถช ำระหน้ีแก่บริษทัตำมเง่ือนไข 

ท่ีตกลงไวเ้ม่ือครบก ำหนด 

ฝ่ำยบริหำรได้ก ำหนดนโยบำยทำงด้ำนสินเช่ือเพื่อควบคุมควำมเส่ียงทำงด้ำนสินเช่ือดังกล่ำวโดย
สม ่ำเสมอโดยกำรวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงินของลูกคำ้ทุกรำยท่ีขอวงเงินสินเช่ือในระดบัหน่ึงๆ ณ วนัท่ี
ในรำยงำนไม่พบวำ่มีควำมเส่ียงจำกสินเช่ือท่ีเป็นสำระส ำคญั ควำมเส่ียงสูงสุดทำงดำ้นสินเช่ือแสดงไว้
ในรำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์ทำงกำรเงินแต่ละรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน อย่ำงไรก็ตำม
เน่ืองจำกบริษทัมีฐำนลูกคำ้จ ำนวนมำก ฝ่ำยบริหำรไม่ไดค้ำดวำ่จะเกิดผลเสียหำยท่ีมีสำระส ำคญัจำกกำร
เก็บหน้ีไม่ได ้

ควำมเส่ียงจำกสภำพคล่อง 

บริษทัมีกำรควบคุมควำมเส่ียงจำกกำรขำดสภำพคล่องโดยกำรรักษำระดับของเงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสดให้เพียงพอต่อกำรด ำเนินงำนของบริษทั และเพื่อท ำให้ผลกระทบจำกควำมผนัผวนของ
กระแสเงินสดลดลง 
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32. การจัดประเภทรายการใหม่ 

รำยกำรบำงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 และงบก ำไรขำดทุนและ
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 ได้มีกำรจัดประเภทรำยกำรใหม่เพื่อให้
สอดคลอ้งกบักำรจดัประเภทรำยกำรในงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 ดงัน้ี 

รายการ จ านวนเงนิ การแสดงรายการเดมิ การแสดงรายการใหม่ 

 พนับาท   

เงินทดรองจ่ำยค่ำเดินทำงและอ่ืนๆ 27 สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 

ค่ำเบ้ียประกนัภยัจ่ำยล่วงหน้ำ 
และค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหน้ำอ่ืนๆ 

 

4,633 

 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 

 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 

เงินกองทุนประกนัสงัคมรอน ำส่ง 172 เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 

เงินรับล่วงหนำ้ค่ำสินคำ้และบริกำร 24 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 

รำยไดรั้บล่วงหนำ้งำนโครงกำร 6,877 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 

รำยไดค้่ำขนส่ง 7 รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรให้บริกำร รำยไดอ่ื้น 

33. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 24 กุมภำพนัธ์ 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 1/2560 ไดมี้มติอนุมติัใหจ่้ำยเงินปันผล
ในอตัรำหุน้ละ 0.09 บำท ส ำหรับหุน้ท่ีออกจ ำหน่ำยและไดรั้บช ำระแลว้จ ำนวน 584,500,000 หุน้ คิดเป็น
จ ำนวนเงิน 52,605,000 บำท และใหเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่ออนุมติัต่อไป 

34. การอนุมัติงบการเงิน 

งบกำรเงินน้ีไดรั้บกำรอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรของบริษทั เม่ือวนัท่ี 24 กุมภำพนัธ์ 2560 


	1AUDITOR_REPORT
	2FINANCIAL_STATEMENTS
	3FINANCIAL_STATEMENTS
	4FINANCIAL_STATEMENTS
	5FINANCIAL_STATEMENTS
	6FINANCIAL_STATEMENTS
	7NOTES

