บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชันส์ จํากัด (มหาชน)
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
รายงานการสอบทานและข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ) นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2561

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอ ผูถ้ ือหุ น้ และคณะกรรมการ
บริ ษทั หาญ เอ็นจิเนียริ ง โซลูชนส์
ั จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ส อบทานงบแสดงฐานะการเงิ น ณ วัน ที 31 มี น าคม 2561 และงบกําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นและงบกระแสเงิ นสดสําหรับ งวดสามเดื อนสิ6 นสุ ดวัน
เดี ย วกัน และหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น แบบย่อ ของบริ ษ ัท บริ ษ ัท หาญ เอ็ น จิ เนี ย ริ ง โซลู ชันส์ จํา กัด
(มหาชน) ซึ งผูบ้ ริ หารของกิ จการเป็ นผูร้ ั บ ผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาล
เหล่ า นี6 ตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที 34 เรื อง การรายงานทางการเงิ น ระหว่ า งกาล ส่ ว นข้า พเจ้าเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกียวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทาง
การเงิ นระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตของกิ จการ” การสอบทานดังกล่ าวประกอบด้วย การใช้วิธีการ
สอบถามบุ คลากรซึ งส่ วนใหญ่ เป็ นผูร้ ั บผิดชอบด้านการเงิ นและบัญชี และการวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบและวิธีการ
สอบทานอื น การสอบทานนี6 มี ขอบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทําให้ข ้าพเจ้าไม่
สามารถได้ความเชื อมันว่าจะพบเรื องที มี นัยสําคัญทั6งหมดซึ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั6นข้าพเจ้าจึงไม่
แสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลทีสอบทาน
ข้ อสรุ ป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ งที เป็ นเหตุ ให้เชื อว่าข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึ6นตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 34 เรื อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

(นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิB)
ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต ทะเบียนเลขที 6699
บริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิ ติ จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
วันที 10 พฤษภาคม 2561

"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ ว"
:2:
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชันส์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 มีนาคม 2561
สิ นทรัพย์
พันบาท
หมายเหตุ
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัวคราว
ลูกหนี*การค้าและลูกหนี*อืน
ลูกหนี*ตามสัญญาเช่าการเงิน
ส่ วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
มูลค่างานทีทําเสร็ จแต่ยงั ไม่เรี ยกเก็บ
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนทัวไป
ลูกหนี*ระยะยาวภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ทีดินและอุปกรณ์
ค่าความนิยม
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

5
6
7
8

7
9
10
11
12

ณ วันที 31
มีนาคม 2561

ณ วันที 31
ธันวาคม 2560

26,414
277,965
284,472

41,956
199,119
274,841

7,420
7,540
264,775
2,322
870,908

8,783
11,877
291,266
910
828,752

242
9,146
147,386
334,672
84,408
26,509
18,394
620,757
1,491,665

242
10,473
150,468
334,672
88,082
27,301
17,352
628,590
1,457,342

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี*

"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ ว"
:3:
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชันส์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที 31 มีนาคม 2561
หนีส2 ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
พันบาท
หมายเหตุ
หนี*สินหมุนเวียน
เจ้าหนี*การค้าและเจ้าหนี*อืน
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ประมาณการหนี*สินระยะสั*น
หนี*สินหมุนเวียนอืน
รวมหนี*สินหมุนเวียน
หนี*สินไม่หมุนเวียน
หนี*สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี*สินไม่หมุนเวียนอืน
รวมหนี*สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี*สิน

13

ณ วันที 31
มีนาคม 2561

ณ วันที 31
ธันวาคม 2560

172,060
24,941
51
6,684
203,736

174,475
17,474
:
5,817
197,766

11,664
15,341
17,641
44,646
248,382

13,455
14,898
16,547
44,900
242,666

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี*

"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ ว"
:4:
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชันส์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที 31 มีนาคม 2561
หนีส2 ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
พันบาท
หมายเหตุ
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
ทุนเรื อนหุ น้
ทุนจดทะเบียน
หุ น้ สามัญ 584,500,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 0.50 บาท
ทุนทีออกและชําระแล้ว
หุ น้ สามัญ 584,500,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 0.50 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
รวมหนี*สินและส่ วนของผูถ้ ือหุ น้

ณ วันที 31
มีนาคม 2561

ณ วันที 31
ธันวาคม 2560

292,250

292,250

292,250
776,416

292,250
776,416

20,351
154,266
1,243,283
1,491,665

20,351
125,659
1,214,676
1,457,342

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี*

"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ ว"
/5/
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชันส์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ+นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2561
พันบาท
หมายเหตุ

2561

รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้อืน
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่าใช้จ่าย
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับงวด
กําไรเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับงวด
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
กําไรต่อหุ น้
กําไรต่อหุ น้ ขั0นพื0นฐาน (บาทต่อหุ น้ )
จํานวนหุ น้ สามัญถัวเฉลียถ่วงนํ0าหนัก (พันหุ น้ )

2560

280,648
30,011
3,701
314,360

269,366
23,436
5,033
297,835

190,650
29,606
24,718
33,758
278,732
35,628
7,021
28,607
/
28,607

192,274
20,293
22,563
31,677
266,807
31,028
4,923
26,105
/
26,105

0.05
584,500

0.04
584,500
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หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี0

"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ ว"
666

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชันส์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ.นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2561
พันบาท

หมายเหตุ
ยอดยกมา ณ วันที 1 มกราคม 2560

กําไรสะสม

ทุนเรื อนหุ น้

ส่วนเกิน

ทีออกและ

มูลค่าหุ น้ สามัญ

ชําระแล้ว

จัดสรรเป็ นสํารอง

รวมส่วน

ยังไม่ได้จดั สรร

ของผูถ้ ือหุ น้

ตามกฎหมาย

292,250

776,416

13,867

55,106

1,137,639

6

6

6

26,105

26,105

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2560

292,250

776,416

13,867

81,211

1,163,744

ยอดยกมา ณ วันที 1 มกราคม 2561

292,250

776,416

20,351

125,659

1,214,676

6

6

6

28,607

28,607

292,250

776,416

20,351

154,266

1,243,283

กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด

กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี9

"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ ว"
;7;
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชันส์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ*นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2561
พันบาท
2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับงวด
รายการปรับกระทบกําไรสําหรับงวดเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน :
ค่าเผือ( หนี+สงสัยจะสู ญ (โอนกลับ)
ค่าเสื( อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าตัดจําหน่ายความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายอุปกรณ์
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี(ยนที(ยงั ไม่เกิดขึ+นจริ ง
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุน
(กําไร) ขาดทุนที(ยงั ไม่เกิดขึ+นจากการปรับมูลค่าของ
เงินลงทุนชัว( คราว
รายได้ดอกเบี+ยรับ
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี(ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี+สินดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน (เพิ(มขึ+น) ลดลง
ลูกหนี+การค้าและลูกหนี+อื(น
ลูกหนี+ตามสัญญาเช่าการเงิน
มูลค่างานที(ทาํ เสร็ จแต่ยงั ไม่เรี ยกเก็บ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ(งของงบการเงินระหว่างกาลนี+

2560

28,607

26,105

949
4,003
3,674
1,838
283
477
(52)

(792)
3,899
3,674
1,459
;
(1,465)
(1,170)

(793)
(3)
443
7,021

813
(5)
413
4,923

46,447

37,854

(10,580)
2,690
4,337

26,592
1,455
(2,868)

"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ ว"
;8;
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชันส์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ*นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2561
พันบาท
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื(น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื(น
หนี+สินดําเนินงานเพิ(มขึ+น (ลดลง)
เจ้าหนี+การค้าและเจ้าหนี+อื(น
ประมาณการหนี+สินระยะสั+น
หนี+สินหมุนเวียนอื(น
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี+สินไม่หมุนเวียนอื(น
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดําเนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนชัว( คราว
เงินสดจ่ายเพื(อซื+ อเงินลงทุนชัว( คราว
เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื(อซื+ ออุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื(อซื+ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
รับดอกเบี+ย
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

2561
23,625
(1,412)
(1,043)

2560
(25,872)
210
(790)

842
51
867
;
1,094
66,918
(1,345)
65,573

27,765
;
(33)
(1,901)
687
63,099
(538)
62,561

45,000
(123,000)
1,492
(1,022)
(3,588)
3
(81,115)

149,127
(221,285)
;
(448)
(672)
5
(73,273)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ(งของงบการเงินระหว่างกาลนี+
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชันส์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ*นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2561
พันบาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ(มขึ+น (ลดลง) ; สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ+ นงวด

2561
(15,542)
41,956
26,414

2560
(10,712)
35,866
25,154

4,045
(1,033)
1,908
(4,610)

670
(107)
926
(1,120)

310

369

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ(มเติม :
รายการที(ไม่ใช่เงินสด
หนี+สินจากการซื+ อสิ นทรัพย์ถาวรและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ส่ วนที(บนั ทึกเป็ นหนี+สินจากการซื+ อสิ นทรัพย์ถาวรและ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันต้นงวด
โอนสิ นค้าไปเป็ นสิ นทรัพย์ถาวร
บวก ซื+ อสิ นทรัพย์ถาวรและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
หัก เงินสดจ่าย
ส่ วนที(บนั ทึกเป็ นหนี+สินจากการซื+ อสิ นทรัพย์ถาวรและ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ สิ+ นงวด

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ(งของงบการเงินระหว่างกาลนี+

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชันส์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
วันที 31 มีนาคม 2562
1. ข้อมูลทัวไป
(ก) ภูมิลาํ เนาและสถานะทางกฎหมายของบริ ษทั
บริ ษ ัท ได้จดทะเบี ย นเป็ นนิ ติ บุ ค คลประเภทบริ ษ ัท จํากัดกับ กระทรวงพาณิ ช ย์ เมื อวัน ที 9
พฤษภาคม 2544 บริ ษทั แปรสภาพบริ ษทั เป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด เมือวันที 22 พฤษภาคม 2557
บริ ษทั มีทีอยูส่ าํ นักงานใหญ่ ดังนี;
ตั; งอยู่ เลขที 19/20 22 ซอยศู น ย์ วิ จ ั ย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้ ว ยขวาง
กรุ งเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย
(ข) ลักษณะการดําเนินงานและกิจกรรมหลัก
บริ ษทั ประกอบธุ รกิ จหลักเกี ยวกับขายส่ ง ปลี กและให้บริ การซ่ อม เช่ า เช่ าซื; อและรับเหมา
ติดตั;งระบบดับเพลิง รวมทั;งอุปกรณ์และวัตถุเคมีดบั เพลิง จําหน่ายอุปกรณ์ห้องเย็น จําหน่ายอุปกรณ์
การพิมพ์ และให้บริ การซ่อม เช่า อุปกรณ์การพิมพ์
2. หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน
2.1 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี; ได้จดั ทําขึ;นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 34 (ปรับปรุ ง 2560) เรื อง
การรายงานทางการเงิ นระหว่างกาล และตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับ หลักทรั พย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ไทย ซึ งได้กาํ หนดเพือเป็ นการให้ขอ้ มูลเพิมเติมจากงบการเงินประจําปี ที
นําเสนอครั; งล่ าสุ ด โดยเน้น การให้ ข ้อมู ล เพิมเติ ม ที เป็ นปั จจุ บ นั เกี ยวกับ กิ จกรรม เหตุ ก ารณ์ และ
สถานการณ์ ใหม่ ๆ เพื อไม่ ให้ ข ้อมู ล ที นําเสนอซํ;าซ้ อนกับ ข้อ มู ล ที ได้รายงานไปแล้ว งบการเงิ น
ระหว่างกาลนี;ควรอ่านควบคู่กบั งบการเงินสําหรับปี สิ; นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
งบการเงิ นระหว่างกาลนี; ได้จดั ทําขึ;นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิ มเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่าง
อืนในนโยบายการบัญชี
งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับทีบริ ษทั ใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย
งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเริ มมีผลบังคับใช้ในปี ปั จจุบนั
บริ ษทั ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง 2560 ทีออกโดยสภาวิชาชี พบัญชี
ซึ งมี ผลบังคับใช้สําหรั บรอบระยะเวลาบัญชี ทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2561 มาถื อปฏิ บ ตั ิ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข; ึนเพือให้มีเนื;อหาเท่าเทียม
กับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว
ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั
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3. นโยบายการบัญชีทีสําคัญ
บริ ษทั ได้ใช้นโยบายการบัญชี ทีสําคัญในการจัดทํางบการเงิ นระหว่างกาลเช่ นเดี ยวกับที ใช้สําหรั บ
งบการเงินประจําปี สิ; นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
4. รายการบัญชีกบั บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
บริ ษ ัท มี รายการบัญ ชี ส่ วนหนึ งกับ บุ ค คลหรื อกิ จการที เกี ยวข้องกัน ซึ งบุ ค คลหรื อกิ จการเหล่ านี;
เกี ยวข้องกันโดยการถื อหุ ้นและ/หรื อมี ผูบ้ ริ หารร่ วมกัน หรื อเป็ นสมาชิ กในครอบครัวที ใกล้ชิด รายการ
บัญชี กบั บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันทีมีสาระสําคัญทีรวมไว้ในงบการเงินใช้ราคาตามปกติธุรกิจ โดย
ถือตามราคาตลาดทัวไป หรื อเป็ นไปตามสัญญาทีตกลงกันไว้สาํ หรับรายการทีไม่มีราคาตลาดรองรับ
ลักษณะของความสัมพันธ์กบั บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน ดังนี;
ชื อบริ ษทั /บุคคล
บริ ษทั หาญเอ็นยิเนี ยริ ง จํากัด
นายเจน ชาญณรงค์
นางสิ ริมา เอียมสกุลรัตน์
ผูบ้ ริ หารสําคัญ

ประเทศ/
สัญชาติ

ความสัมพันธ์

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
บุคคลทีเกียวข้องกัน
บุคคลทีเกียวข้องกัน
บุคคลทีเกียวข้องกัน

ลักษณะความสัมพันธ์
กรรมการและ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ ้นและบุคคลในครอบครัวเดียวกับกรรมการ
ผูถ้ ือหุ ้นและบุคคลในครอบครัวเดียวกับกรรมการ
บุคคลทีมีอาํ นาจและรับผิดชอบในการบริ หารงาน

หลักเกณฑ์ในการเรี ยกเก็บรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน
นโยบายการกําหนดราคา
ซื; อสิ นค้า
ตามราคาตลาด
ซื; อขายอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ตามราคาทีตกลงร่ วมกัน
รายได้อืน
ตามราคาทีตกลงร่ วมกัน
ค่าเช่าและค่าบริ การ
ตามราคาทีตกลงร่ วมกัน
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ตามทีได้รับอนุมตั ิโดยกรรมการและ/หรื อผูถ้ ือหุ น้
สัญญาทีสําคัญกับกิจการทีเกียวข้องกัน
บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเช่าอาคารสํานักงาน ดังต่อไปนี;
ณ วันที 31 มีนาคม 2561
ผูใ้ ห้เช่า
สัญญาเช่าพื;นทีสํานักงาน
สัญญาเช่าพื;นทีคลังสิ นค้า

คุณเจน ชาญณรงค์
บริ ษทั หาญเอ็นยิเนี ยริ ง จํากัด
คุณสิ ริมา เอียมสกุลรัตน์

ระยะเวลา

ค่าเช่าต่อเดือน (บาท)

3 ปี
3 ปี
3 ปี

53,100
498,996
280,900

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”
12
ยอดคงเหลื อกับบุ คคลหรื อกิ จการที เกี ยวข้องกัน ณ วันที 31 มี นาคม 2561 และ วันที 31 ธันวาคม 2560
ประกอบด้วย
พันบาท
ณ วันที 31
ณ วันที 31
มีนาคม 2561
ธันวาคม 2560
ลูกหนี;การค้าและลูกหนี;อืน
บริ ษทั หาญเอ็นยิเนียริ ง จํากัด
2,336
L,360
รายการกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันสําหรับงวดสามเดือนสิ; นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2561 และ 2560
สรุ ปได้ดงั นี;
พันบาท
สําหรับงวดสามเดือน
สิ; นสุ ดวันที 31 มีนาคม
2561
2560
ซื; ออุปกรณ์
บริ ษทั หาญเอ็นยิเนียริ ง จํากัด
285
ค่าเช่าและบริ การสํานักงาน
บริ ษทั หาญเอ็นยิเนียริ ง จํากัด
1,497
1,497
นายเจน ชาญณรงค์
159
159
1,656
1,656
ค่าเช่าคลังสิ นค้า
นางสิ ริมา เอียมสกุลรัตน์
843
843
ค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการ
1,055
MNN
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสําคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั;น
2,649
3,080
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
106
132
3,810
3,312
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5. เงินลงทุนชัวคราว
เงินลงทุนชัวคราว ประกอบด้วย

ราคาทุน
ณ วันที 31
มีนาคม 2561
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือค้า
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน
หัก ค่าเผือการลดมูลค่าของเงินลงทุน
รวม

275,357
O
(6)
275,357

ราคาทุน
ณ วันที PM
ธันวาคม 2560
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือค้า
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน
หัก ค่าเผือการลดมูลค่าของเงินลงทุน
รวม

MQR,PNS
O
(6)
MQR,PNS

พันบาท
ณ วันที 31 มีนาคม 2561
มูลค่ายุติธรรม
กําไร (ขาดทุน)
ณ วันที 31
ทียังไม่เกิดขึ;นจาก
มีนาคม 2561
การปรับมูลค่าของ
เงินลงทุน
2,608

2,608

277,965
6
(6)
277,965

พันบาท
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
มูลค่ายุติธรรม
กําไร (ขาดทุน)
ณ วันที 31
ทียังไม่เกิดขึ;นจาก
ธันวาคม 2560
การปรับมูลค่าของ
เงินลงทุน
M,TMU

1,815

MQQ,MMQ
6
(6)
199,119

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”
14
6. ลูกหนี;การค้าและลูกหนี;อืน
ลูกหนี;การค้าและลูกหนี;อืน ประกอบด้วย

พันบาท
ณ วันที 31
มีนาคม 2561

ลูกหนี;การค้า
ลูกหนี;การค้า บริ ษทั อืน
หัก ค่าเผือหนี;สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ
ลูกหนี;อืน
ลูกหนี;อืน กิจการทีเกียวข้องกัน
ลูกหนี;อืน บริ ษทั อืน
เงินประกันผลงานค้างรับ
เงินมัดจําค่าสิ นค้า
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
รายได้คา้ งรับ
รวมลูกหนี;อืน
รวมลูกหนี;การค้าและลูกหนี;อืน
ลูกหนี;การค้า แยกตามอายุหนี;ทีค้างชําระได้ดงั นี;

ยังไม่ครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 3 เดือน
มากกว่า 3 ถึง 6 เดือน
มากกว่า 6 ถึง 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือนขึ;นไป
รวม
หัก ค่าเผือหนี;สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี;การค้า สุ ทธิ

ณ วันที 31
ธันวาคม 2560

267,176
(5,239)
261,937

262,887
(4,290)
258,597

2,336
1,170
10,478
2,337
5,464
750
22,535
284,472

2,360
225
9,150
1,452
2,863
194
16,244
274,841

พันบาท
ณ วันที 31
มีนาคม 2561
196,248

ณ วันที 31
ธันวาคม 2560
184,348

62,336
4,448
319
3,825
267,176
(5,239)
261,937

69,660
4,120
1,065
3,694
262,887
(4,290)
258,597
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7. ลูกหนี;ตามสัญญาเช่าการเงิน
ลูกหนี;ตามสัญญาเช่าการเงิน ประกอบด้วย

พันบาท

ลูกหนี;ตามสัญญาเช่าการเงิน อุปกรณ์การพิมพ์
หัก ส่ วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
ลูกหนี;ระยะยาวตามสัญญาเช่าการเงิน

ณ วันที 31
มีนาคม 2561
16,566
(7,420)
9,146

ณ วันที 31
ธันวาคม 2560
19,256
(8,783)
10,473

จํานวนเงินขั;นตําที ลูกหนี; จะต้องชําระและมูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงิ นขั;นตําทีลูกหนี; จะต้องชําระ
สําหรับสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที 31 มีนาคม 2561 และวันที 31 ธันวาคม 2560 มีดงั นี;

พันบาท
ณ วันที 31 มีนาคม 2561
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
จํานวนเงิน
มูลค่าปั จจุบนั ของ
จํานวนเงิน
มูลค่าปั จจุบนั ของ
ขั;นตําทีลูกหนี; จํานวนเงินขั;นตําที ขั;นตําทีลูกหนี; จํานวนเงินขั;นตําที
จะต้องชําระ ลูกหนี; จะต้องชําระ จะต้องชําระ ลูกหนี; จะต้องชําระ

ระยะเวลาการรับชําระ
ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
หัก รายได้ดอกเบี;ยทางการเงินรอการรับรู ้

10,816
12,926
23,742
(7,176)
16,566

7,420
9,146
16,566
16,566

12,280
14,852
27,132
(7,876)
19,256

8,783
10,473
19,256
19,256

8. สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือ ประกอบด้วย
พันบาท
ณ วันที 31
ณ วันที 31
มีนาคม 2561
ธันวาคม 2560
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
220,379
242,933
สิ นค้าระหว่างทาง
59,647
61,746
รวม
280,026
304,679
หัก ค่าเผือผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
(15,251)
(13,413)
สิ นค้าคงเหลือ
264,775
291,266
มูลค่าสิ นค้าคงเหลื อที ปรับลดลงและรับรู ้ เป็ นต้นทุนขายสําหรับงวดสามเดื อนสิ; นสุ ดวันที 31 มีนาคม
2561 มีจาํ นวน 2.01 ล้านบาท
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9. ทีดิน และอุปกรณ์
รายการเปลียนแปลงของทีดิน และอุปกรณ์สาํ หรับงวดสามเดือนสิ; นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2561 สรุ ป
ได้ดงั นี;
พันบาท
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
206,360
ซื; อสิ นทรัพย์เพิมระหว่างงวด
1,662
ขายและตัดจําหน่ายระหว่างงวด
(3,196)
โอนเข้า (โอนออก)
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2561
204,826
ค่าเสื อมราคาสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
(55,892)
ค่าเสื อมราคาสําหรับงวด
(2,965)
ค่าเสื อมราคาสะสมส่ วนทีขายและตัดจําหน่าย
1,417
โอนเข้า (โอนออก)
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2561
(57,440)
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
150,468
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2561
147,386
ณ วันที 31 มีนาคม 2561 และ วันที 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั มีอุปกรณ์ ทีคิดค่าเสื อมราคาเต็มมูลค่าแล้ว
แต่ยงั คงใช้งานอยูม่ ีราคาทุนรวมเป็ นจํานวน 35.88 ล้านบาท และ 24.30 ล้านบาท ตามลําดับ
10. ค่าความนิยม
เมือวันที 29 พฤศจิกายน 2559 บริ ษทั ได้มีการซื; อและรับโอนกิจการทั;งหมดของบริ ษทั ย่อย 2 บริ ษทั
โดยการออกหุ น้ เพิมทุนจํานวน 675.36 ล้านบาท เพือแลกกับสิ นทรัพย์สุทธิ ทีระบุได้ของทั;ง 2 บริ ษทั จํานวน
340.69 ล้านบาท ซึ งเป็ นผลทําให้เกิดค่าความนิยม จํานวน 334.67 ล้านบาท
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11. ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
รายการเปลี ยนแปลงของความสัมพันธ์กบั ลูกค้าสําหรับงวดสามเดื อนสิ; นสุ ดวันที 31 มี นาคม 2561
สรุ ปได้ดงั นี;
พันบาท
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
104,308
ได้มาจากการรวมธุ รกิจระหว่างงวด
ขายและตัดจําหน่ายระหว่างงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 256M
104,308
ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
(16,226)
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับงวด
(3,674)
ค่าตัดจําหน่ายสะสมส่ วนทีขายและตัดจําหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 256M
(19,900)
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 25ON
88,082
รวมยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 256M
84,408
12. สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
รายการเปลี ยนแปลงของสิ นทรั พย์ไม่ มีตวั ตนสําหรั บงวดสามเดื อนสิ; นสุ ดวันที 31 มี นาคม 2561
สรุ ปได้ดงั นี;
พันบาท
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
36,733
ซื; อสิ นทรัพย์เพิมระหว่างงวด
246
ขายและตัดจําหน่ายระหว่างงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 256M
36,979
ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
(9,432)
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับงวด
(1,038)
ค่าตัดจําหน่ายสะสมส่ วนทีขายและตัดจําหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2561
(10,470)
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 25ON
27,301
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2561
26,509
ณ วันที 31 มีนาคม 2561 และ วันที 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั มีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีคิดค่าตัดจําหน่าย
เต็มมูลค่าแล้ว แต่ยงั คงใช้งานอยูม่ ีราคาทุนรวมเป็ นจํานวน 2.02 ล้านบาท และ 1.01 ล้านบาท ตามลําดับ
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13. เจ้าหนี;การค้าและเจ้าหนี;อืน
เจ้าหนี;การค้าและเจ้าหนี;อืน ประกอบด้วย

พันบาท
ณ วันที 31
มีนาคม 2561

เจ้าหนี;การค้า
เจ้าหนี;การค้า บริ ษทั อืน
เจ้าหนี;อืน
เจ้าหนี;อืน
ค่านายหน้าค้างจ่าย
ค่าโบนัสค้างจ่าย
เงินรับล่วงหน้าค่าสิ นค้าและบริ การ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
อืนๆ
รวม
รวมเจ้าหนี;การค้าและเจ้าหนี;อืน

ณ วันที 31
ธันวาคม 2560

114,524

109,507

4,833
15,237
4,393
21,260
6,816
4,997
57,536
172,060

7,635
15,725
17,039
13,668
6,555
4,346
64,968
174,475

14. ส่ วนงานดําเนิ นงาน
บริ ษทั ได้นาํ เสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานธุ รกิ จ รู ปแบบหลักในการรายงานส่ วนงาน
ธุ รกิจ พิจารณาจากระบบการบริ หารการจัดการและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของบริ ษทั เป็ น
เกณฑ์
บริ ษทั เสนอส่ วนงานธุ รกิจทีสําคัญ ดังนี;
ส่ วนงาน 1 ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงและงานโครงการ
ส่ วนงาน 2 ผลิตภัณฑ์ระบบสุ ขาภิบาลและปรับอากาศ
ส่ วนงาน 3 ผลิตภัณฑ์ระบบทําความเย็น
ส่ วนงาน 4 ผลิตภัณฑ์ระบบพิมพ์ดิจิตอล
ในระหว่างงวดสามเดื อนสิ; นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ไม่มีรายได้จากการขายกับ
ลูกค้าบุคคลภายนอกรายใดรายหนึงทีมีจาํ นวนเงินตั;งแต่ร้อยละ 10 ขึ;นไป ของรายได้รวม
บริ ษ ัท มี รายได้จากการให้ บ ริ ก ารกับ ลู ก ค้า ภายนอกมากกว่า ร้ อ ยละ 10 ของรายได้รวมจากการ
ให้บริ การ
ในระหว่างงวดสามเดื อนสิ; นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั มีรายได้จากการให้บริ การ
จากลูกค้ารายใหญ่จาํ นวน 1 ราย และ 5 ราย จํานวนเงินรวม 10.20 ล้านบาท และ 9.00 ล้านบาท ตามลําดับ
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ส่ วนงานดําเนินงานจําแนกตามประเภทธุ รกิจในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับงวดสามเดือนสิ; นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี;
พันบาท
สําหรับงวดสามเดือนสิ; นสุ ดวันที 31 มีนาคม
2561
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริ การ
ต้นทุนขาย
ต้นทุนการให้บริ การ
กําไรขั;นต้น
รายได้อืน
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสุ ทธิ สาํ หรับงวด
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอืน
กําไรเบ็ดเสร็ จสําหรับงวด

ส่ วนงาน 1
110,506
23,414
(79,545)
(20,039)
34,336

ส่ วนงาน 2
21,891

ส่ วนงาน 3
76,482

(16,477)

(51,608)

5,414

24,874

ส่ วนงาน 4
71,769
6,597
(43,020)
(9,567)
25,779

รวม
ส่ วนงาน 1
280,648
119,204
30,011
16,552
(190,650)
(89,964)
(29,606)
(13,137)
90,403
32,655
3,701
(24,718)
(33,758)

25ON
ส่ วนงาน 2
ส่ วนงาน 3
21,362
65,518
25
(15,827)
(47,795)
(107)
5,535
17,641

ส่ วนงาน 4
63,282
6,859
(38,688)
(7,049)
24,404

รวม
269,366
23,436
(192,274)
(20,293)
80,235
5,033
(22,563)
(31,677)

35,628
(7,021)
28,607

31,028
(4,923)
26,105

28,607

26,105
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ส่ วนงานดําเนินงานจําแนกตามประเภทธุ รกิจในงบแสดงฐานะการเงินยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 มีดงั นี;
พันบาท
ณ วันที 31 มีนาคม 256M
ส่ วนงาน 1

ณ วันที 31 ธันวาคม 2560

ส่ วนงาน 2

ส่ วนงาน 3

ส่ วนงาน 4

รวม

ส่ วนงาน 1

ส่ วนงาน 2

ส่ วนงาน 3

ส่ วนงาน 4

รวม

สิ นทรัพย์รวมของส่ วนงาน
ลูกหนี; การค้า

118,723

29,564

71,137

47,752

267,176

118,278

19,085

70,717

54,807

262,887

สิ นค้าคงเหลือ

135,568

6,645

73,686

48,876

264,775

136,777

9,088

87,324

58,077

291,266

200,066

134,606

334,672

200,066

134,606

334,672

60,970

23,438

84,408

63,624

24,458

88,082

ค่าความนิ ยม
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
สิ นทรัพย์ทีใช้ร่วมกัน
อุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อืนๆ
สิ นทรัพย์รวมของส่ วนงาน
หนี; สินรวมของส่ วนงาน

254,291

36,209

405,859

254,672

147,386

150,468

26,509

27,301

366,739

302,666

1,491,665
248,382

255,055

28,173

421,731

271,948

1,457,342
242,666
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15. กําไรต่อหุ น้ ขั;นพื;นฐาน
กําไรต่ อหุ ้ น ขั;น พื; นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสํ าหรั บ งวดด้วยจํานวนหุ ้น สามัญ ถัวเฉลี ยถ่ วง
นํ;าหนักทีออกและชําระแล้วในระหว่างงวด
สําหรับงวดสามเดือน
สิ; นสุ ดวันที 31 มีนาคม
2561
2560
กําไรสําหรับงวด (พันบาท)
28,607
26,105
จํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลียถ่วงนํ;าหนัก (พันหุ น้ )
584,500
584,500
กําไรต่อหุ น้ ขั;นพื;นฐาน (บาทต่อหุ ้น)
0.05
0.04
16. ภาระผูกพันและหนี;สินทีอาจเกิดขึ;น
ณ วันที 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั มีภาระผูกพันและหนี;สินทีอาจเกิดขึ;น ดังนี;
MO.M ณ วันที 31 มี นาคม 2561 และวันที 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั มีหนังสื อคํ;าประกันที ออกโดยธนาคารเพือ
ใช้ในการคํ;าประกันสิ นค้าและผลงานตามสัญญาว่าจ้างงานติดตั;งระบบจํานวนเงิ น 18.53 ล้านบาท และ
18.78 ล้านบาท ตามลําดับ
16.2 วงเงินสิ นเชือจากสถาบันการเงิน ณ วันที 31 มีนาคม 2561 และวันที 31 ธันวาคม 2560 ดังนี;
ประเภทสิ นเชื อ
เงินเบิกเกินบัญชี

วงเงิน (ล้านบาท)
ณ วันที 31
ณ วันที 31
มีนาคม 2561 ธันวาคม 2560
11.00
11.00

เลตเตอร์ ออฟ เครดิต/ทรัสต์รีซีท
หนังสื อคํ;าประกัน
สัญญาซื; อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ตัว] สัญญาใช้เงิน
รวม

160.00
24.47
562.39
5.00
762.86

160.00
24.47
562.39
5.00
762.86

สัญญาซื; อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
(ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา)

3.00

3.00

อ้างอิงอัตราดอกเบี;ย (ร้อยละต่อปี )
ณ วันที 31
ณ วันที 31
มีนาคม 2561
ธันวาคม 2560
MOR
MOR
เงินฝากประจํา
เงินฝากประจํา
MLR 1,MMR
MLR 1,MMR
1.65 2%
1.65 2%
MLR

MLR
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16.3 ค่าเช่าและค่าบริ การขั;นตําทีต้องจ่ายมีดงั นี;
ล้านบาท
ระยะเวลาการชําระ
ครบกําหนดไม่เกิน 1 ปี
ครบกําหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

ณ วันที 31
มีนาคม 2561
13.67
9.24

ณ วันที 31
ธันวาคม 2560
13.71
12.65

ค่าเช่าและค่าบริ การสําหรับงวดสามเดือนสิ; นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2561 และ 2560 มีจาํ นวนเงิน
3.51 ล้านบาท และ 3.46 ล้านบาท ตามลําดับ
17. การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงิน
บริ ษทั ใช้วธิ ี ราคาตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี;สินซึ งมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ นที เกี ยวข้องกําหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ทีไม่มีตลาดที มีสภาพคล่ อง
หรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื; อขายในตลาดทีมีสภาพคล่องได้ บริ ษทั จะใช้วิธีราคาทุนหรื อวิธีรายได้ใน
การวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี;สินดังกล่าวแทน
ลําดับชั;นของมูลค่ายุติธรรม
ในการนําเทคนิ คการวัดมูลค่ายุติธรรมข้างต้นมาใช้ บริ ษทั จะต้องพยายามใช้ขอ้ มูลทีสามารถสังเกต
ได้ที เกี ยวข้องกับสิ นทรั พย์หรื อหนี; สินที จะวัดมู ลค่ายุติธรรมนั;นให้มากที สุ ด มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที 13 เรื อง มูลค่ายุติธรรม กําหนดลําดับชั;นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็ นสามระดับตามประเภท
ของข้อมูลทีนํามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี;
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื; อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี; สินอย่างเดี ยวกันในตลาดที มี สภาพ
คล่อง
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอืนที สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี; สิน ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลทางตรง
หรื อทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที ไม่สามารถสังเกตได้ เช่ น ข้อมูลเกี ยวกับกระแสเงิ นสดในอนาคตทีบริ ษทั
ประมาณขึ;น
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ณ วันที 31 มีนาคม 2561 และวันที 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั มีสินทรัพย์และหนี; สินทางการเงินทีวัด
ด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ งแยกตามลําดับชั;นของมูลค่ายุติธรรมได้ ดังนี;
พันบาท
ณ วันที 31 มีนาคม 2561
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

สิ นทรัพย์ (หนี; สิน) ทางการเงินทีวัดด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน
สัญญาซื; อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

277,965

277,965

(198)

(198)

พันบาท
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

สิ นทรัพย์ (หนี; สิน) ทางการเงินทีวัดด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน
สัญญาซื; อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

199,119

199,119

(514)

(514)

เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลทีใช้สาํ หรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 2
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนทีมิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
คํานวณโดยใช้มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ต่อหน่วยทีประกาศโดยผูจ้ ดั การกองทุน
มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุ พนั ธ์คาํ นวณโดยใช้เทคนิ คการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและ
แบบจําลองตามทฤษฎี ในการประเมิ นมู ลค่า ซึ งข้อมู ลที นํามาใช้ในการประเมิ นมู ลค่ าส่ วนใหญ่ เป็ น
ข้อมูลทีสามารถสังเกตได้ในตลาดทีเกียวข้อง เช่น อัตราแลกเปลียนทันที อัตราแลกเปลียนล่วงหน้าของ
เงินตราต่างประเทศ และอัตราผลตอบแทนของอัตราดอกเบี;ย เป็ นต้น
ในระหว่างงวดไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชั;นของมูลค่ายุติธรรม
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สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี;สินทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ตารางต่ อไปนี; แสดงการวิเคราะห์ สิ นทรั พ ย์ท างการเงิ นและหนี; สินทางการเงิ นที วัดมู ลค่ าด้วย
มูลค่ายุติธรรมตามลําดับชั;นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันที 31 มีนาคม 2561 และวันที 31 ธันวาคม 2560
สิ นทรัพย์ทางการเงิน/
หนี; สินทางการเงิน
หนี; สินทางการเงิน
1. สัญญาซื; อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า

มูลค่ายุติธรรม (บาท)
ณ วันที 31
ณ วันที 31
มีนาคม 2561
ธันวาคม 2560
198,530

514,283

ลําดับชั;น
มูลค่ายุติธรรม
ลําดับ 2

เทคนิ คการประเมินมูลค่า
และข้อมูลทีใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม
ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด
โดยกระแสเงิ นสดในอนาคตประมาณ
จากอัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ
ล่ วงหน้ า (จากอัตราแลกเปลี ยนเงิ นตรา
ต่างประเทศล่วงหน้าที สามารถสังเกตได้
ณ วัน สิ; นรอบระยะเวลารายงาน) และ
อัตราแลกเปลี ยนล่วงหน้าตามสัญญา ซึ ง
คิ ดลดด้วยอัตราที สะท้อนถึ งความเสี ยง
ด้านสิ นเชื อของคู่สญ
ั ญาต่างๆ

18. การจัดประเภทรายการใหม่
รายการบางรายการในงบกําไรเบ็ดเสร็ จสําหรับงวดสามเดือนสิ; นสุ ด ณ วันที 31 มีนาคม 2560 ได้มีการ
จัดประเภทใหม่ เพือให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการในงบกําไรเบ็ดเสร็ จสําหรับงวดสามเดือนสิ; นสุ ด
ณ วันที 31 มีนาคม 25O1 ดังนี;
พันบาท
สําหรับงวดสามเดือนสิ; นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2560
ทีเคยแสดงไว้เดิม เพิมขึ;น(ลดลง) จัดประเภทใหม่
ค่าใช้จ่ายในการขาย
20,178
2,385
22,563
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
34,062
(2,385)
31,677
19. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมือวันที 23 กุมภาพันธ์ 2561 ทีประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั;งที 2/2561 ได้มีมติอนุ มตั ิให้จ่ายเงิน
ปั นผลในอัตราหุ ้นละ 0.14 บาท สําหรับหุ น้ ทีออกจําหน่ายและได้รับชําระแล้วจํานวน 584,500,000 หุ ้น คิด
เป็ นจํานวนเงิ น 81,830,000 บาท และได้รับการอนุ มตั ิจากที ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ครั;งที 1/2561 แล้วเมื อ
วันที 27 เมษายน 2561
20. การอนุมตั ิงบการเงินระหว่างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี;ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริ ษทั เมือวันที 10 พฤษภาคม 2561

