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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 
เสนอ   ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 
  บริษทั หาญ เอน็จิเนียร่ิง โซลูชัน่ส์ จาํกดั (มหาชน) 
 
ความเห็น   
  ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของ บริษทั หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชัน่ส์ จาํกดั (มหาชน) 
และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 งบกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับปีส้ินสุด
วนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั และขา้พเจา้
ไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษทั หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชั่นส์ จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) ซ่ึง
ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ  วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกันและหมายเหตุประกอบ          
งบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 
  ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งต้นน้ีแสดงฐานะการเงินรวมของ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง 
โซลูชัน่ส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และผลการดาํเนินงานรวมและกระแสเงิน
สดรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั หาญ เอน็จิเนียร่ิง โซลูชัน่ส์ 
จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ได้
กล่าวไวใ้นวรรคความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มี
ความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดย
สภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบ
ดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ี ขา้พเจา้ไดรั้บ
เพียงพอและเหมาะสมเพี่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
 ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.5 ในการเสนองบการเงินสําหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัไดแ้กไ้ขงบการเงินของงวดก่อนเก่ียวกบัการบนัทึกรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ขอ้มูลเปรียบเทียบท่ีนาํเสนอเป็นขอ้มูลท่ีปรับปรุงใหม่แลว้ในเร่ืองดงักล่าว 
 ทั้งน้ีการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินมิไดมี้เง่ือนไขเก่ียวกบัเร่ืองท่ีขา้พเจา้ขอให้
สงัเกตขา้งตน้ 
 
เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ 
  เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยสําคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ได้
นาํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ได ้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

1) การรับรู้รายไดจ้ากการขายและบริการ 
ความเส่ียง 

  กลุ่มบริษทัและบริษทัมีรายไดจ้ากการขายและบริการซ่ึงเกิดจากส่วนงานธุรกิจท่ีสาํคญั 5 กลุ่ม
ผลิตภณัฑ ์คือ ผลิตภณัฑร์ะบบดบัเพลิงและงานโครงการ ผลิตภณัฑร์ะบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ ผลิตภณัฑ์
ระบบทาํความเยน็ ผลิตภณัฑร์ะบบพิมพดิ์จิตอล และผลิตภณัฑร์ะบบไอโอทีโซลูชัน่สาํหรับงานอาคารสาํหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 จาํนวน 1,025.98 ลา้นบาท และ 1,011.62 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงแต่ละกลุ่ม
ผลิตภณัฑ์มีขอ้ตกลงและเง่ือนไขการขายและการกาํหนดราคาท่ีแตกต่างกนั รวมทั้งรายไดจ้ากการให้บริการ
ตามสัญญาโครงการติดตั้งระบบดบัเพลิงและระบบไอโอทีโซลูชัน่สาํหรับอาคาร ซ่ึงมีจาํนวน 63.70 ลา้นบาท 
และ 58.76 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 6.21 และร้อยละ 5.81 ของรายไดจ้ากการขายและบริการรวม ตามลาํดบั 
การประมาณการผลของการปฎิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัตามสัญญามีผลกระทบต่อรายไดที้่กลุ่มบริษทัและ
บริษทัรับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึงซ่ึงตอ้งรับรู้ตามวิธีวดัระดบัความกา้วหนา้ของการปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติั
ใหแ้ลว้เสร็จ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ขา้พเจา้ไดร้ะบุว่าความถูกตอ้งและความครบถว้นของการรับรู้รายได้
จากการขายและบริการเป็นความเส่ียงท่ีมีนัยสําคญัซ่ึงตอ้งให้ความสนใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบ กลุ่ม
บริษทัและบริษทัไดเ้ปิดเผยนโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวกบัการรับรู้รายไดจ้ากการขายและบริการและรายละเอียด
ของรายไดจ้ากการขายและบริการแยกตามส่วนงานดาํเนินงาน ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.16 และ
ขอ้ 26 ตามลาํดบั 
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การตอบสนองความเส่ียงโดยผูส้อบบญัชี 
  วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ต่อเร่ืองดงักล่าว ขา้พเจา้ไดท้าํความเขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนการ
ปฏิบติังานและการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้รายได ้สอบทานการออกแบบและการปฏิบติัตามการ
ควบคุมภายในเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว ทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบติัตามการควบคุมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
รายไดจ้ากการขายและบริการและตรวจสอบเน้ือหาสาระ ซ่ึงประกอบดว้ย การตรวจสอบขอ้ตกลงและเง่ือนไข
ของสัญญาขายและบริการและตรวจสอบเอกสารประกอบการรับรู้รายไดด้งักล่าว ตรวจสอบรายการรายไดจ้าก
การขายและบริการท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปีและช่วงใกลว้นัส้ินรอบระยะเวลาบญัชีกบัเอกสารประกอบรายการ 
ตรวจสอบใบลดหน้ีท่ีบริษทัออกภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี ตรวจสอบโดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
และการทดสอบรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายไดจ้ากการขายและบริการ 

 
2) การทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม 
ความเส่ียง 

  กลุ่มบริษทัและบริษทัมีค่าความนิยมจาํนวน 334.67 ลา้นบาท และ 334.67 ลา้นบาท คิดเป็น
ร้อยละ 19.85 และร้อยละ 19.89 ของสินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ตามลาํดบั ซ่ึงเป็นค่าความนิยมท่ี
เกิดจากการซ้ือและรับโอนกิจการระบบทาํความเยน็ และระบบพิมพดิ์จิตอล กลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งมีการ
ทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมประจาํปีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงการทดสอบการดอ้ยค่า
นั้นมีนัยสําคญัต่อการตรวจสอบเน่ืองจากจาํนวนเงินดังกล่าวเป็นจาํนวนเงินท่ีมีสาระสําคญัต่องบการเงิน 
นอกจากน้ีขั้นตอนการทดสอบการดอ้ยค่าโดยผูบ้ริหารมีความซบัซอ้นและตอ้งใชดุ้ลยพินิจค่อนขา้งมาก อีกทั้ง
ตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประมาณการกระแสเงินสดรับและจ่ายในอนาคตท่ีคาดว่าจะ
ได้รับจากการดําเนินงานอย่างต่อเน่ืองของหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด และการใช้อัตราคิดลดท่ี
เหมาะสมเพ่ือคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตดงักล่าว ซ่ึงสามารถเปล่ียนแปลงตามสภาวะทางเศรษฐกิจและ
สภาพการตลาดในอนาคตได  ้กลุ่มบริษทัและบริษทัไดเ้ปิดเผยเก่ียวกบัค่าความนิยมในหมายเหตุประกอบ      
งบการเงินขอ้ 3.10 ซ่ึงอธิบายเก่ียวกบันโยบายการบญัชีและในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 ซ่ึงอธิบาย
เก่ียวกบัจาํนวนเงินและขอ้สมมติฐานสาํคญัท่ีอาจกระทบต่อการดอ้ยค่าในอนาคตได ้

การตอบสนองความเส่ียงโดยผูส้อบบญัชี 
วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ต่อเร่ืองดงักล่าว ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาความสมเหตุสมผลของขอ้

สมมติฐานและวิธีการท่ีผูบ้ริหารใชใ้นการคาํนวณประมาณการกระแสเงินสดรับและจ่ายในอนาคตท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บ โดยการตรวจสอบหลกัฐานสนบัสนุนซ่ึงแสดงถึงการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะ
เร่ืองการคาดการณ์การเติบโตของรายไดแ้ละกาํไรขั้นตน้และกาํไรจากการดาํเนินงานของส่วนงานดงักล่าว
ขา้งตน้  การใชอ้ตัราคิดลดท่ีเหมาะสมเพื่อคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต รวมทั้งการทดสอบการคาํนวณมูลค่า
ท่ีคาดว่าจะได้รับ นอกจากน้ีขา้พเจา้ได้ให้ความสําคญักับความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับขอ้
สมมติฐานซ่ึงส่งผลกระทบต่อผลการทดสอบการดอ้ยค่าท่ีอ่อนไหวมากท่ีสุด และมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญั
ท่ีสุดต่อการกาํหนดมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของค่าความนิยม 
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ข้อมูลอ่ืน  
   ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบด้วยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงาน
ประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงานประจาํปีจะ
ถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี  
   ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ได้ให้ความ
เช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
   ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณา
ว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสําคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
หรือปรากฏวา่ ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่    
   เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง
อนัเป็นสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแล เพื่อให้ผูมี้หน้าท่ีในการ
กาํกบัดูแลดาํเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 
 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลต่องบการเงิน 
                  ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุม
ภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื่อให้สามารถจัดทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด   
  ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมิน
ความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการดาํเนินงาน
ต่อเน่ือง และการใชเ้กณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่ม
บริษทัและบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้  
  ผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงาน
ทางการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั  

 
ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
         การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่ว่า
จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย 
ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบติังาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยู่
ได้เสมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเม่ือ
คาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อ
การตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี   
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  ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ช้ดุลยพินิจและการ
สงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัใน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังาน
ตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและ
เหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็น
สาระสําคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจ
เก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ี
ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

 ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบ
วิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี 
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั  

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร   

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของ
ผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์ 
หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัใน
การดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไว้
ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป 
ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ 
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการ
ดาํเนินงานต่อเน่ือง   

 ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและ
เหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

 ได้รับหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับขอ้มูลทางการเงินของ
กิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้
รับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็น
ผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
  ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่างๆท่ีสาํคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและ
ช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว  ้ประเด็นท่ีมีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึง
ขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้  
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  ขา้พเจา้ได้ให้คาํรับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการกาํกับดูแลว่าขา้พเจา้ได้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนด
จรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์
ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ
ของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
  จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญั
มากท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ือง
สาํคญัในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบั
ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบั เร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่
ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผล
วา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 
  ผูส้อบบญัชีท่ีรับผดิชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบัน้ีคือ นายธนะวฒิุ  พิบูลยส์วสัด์ิ    
 
 
 
 
                                                             (นายธนะวฒิุ  พิบูลยส์วสัด์ิ)  
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 6699 
 
บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2565 



 2564  2563 2564  2563
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพยห์มุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 242,830,421 306,074,340 237,687,826 299,318,282
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 4.4, 6 255,438,587 250,986,608 253,139,212 250,372,389
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา-หมุนเวียน 7 10,215,840 12,797,613 8,316,793 12,054,033
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 4.4 -                         -                       -                        5,973,480
สินคา้คงเหลือ 8 328,295,971 257,851,968 325,990,471 254,155,366
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 9 39,614,195 6,957,944 39,614,195           6,957,944               

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,306,314 399,582 1,113,274 342,083
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 877,701,328 835,068,055 865,861,771 829,173,577

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                         -                       2,357,444 2,357,444
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน 6 9,182,927 11,251,986 9,182,927 11,251,986
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 4.4 -                         -                       6,649,380 -                          

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 11 153,942,681 154,591,332 153,942,681 154,591,332
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 135,775,492 129,528,171 135,659,285 129,411,048

13 94,253,682 104,968,304 94,253,682 104,968,304
ค่าความนิยม 14 334,672,061 334,672,061 334,672,061 334,672,061
ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ 15 26,477,794 40,332,654 26,477,794 40,332,654
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16 15,985,010 18,015,510 15,985,010 18,015,510
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17 9,425,953 4,589,612 9,389,839 4,572,978
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4.4 28,306,373 25,186,460 28,306,373 25,186,460
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 808,021,973 823,136,090 816,876,476 825,359,777

รวมสินทรัพย์ 1,685,723,301 1,658,204,145 1,682,738,247 1,654,533,354

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้

- 7 -
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์
บาท

               หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 2564  2563  2564  2563
หน้ีสินหมุนเวียน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 4.4, 18 203,950,149 167,659,996 202,279,112 164,045,038

4.4, 19 9,055,775 8,918,127 9,055,775 8,918,127
4.4 500,000 -                       -                        -                          

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 8,703,941 11,101,390 8,574,701 11,096,112
ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,097,485 1,750,320 2,097,485 1,750,320
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,410,913 1,644,589 1,410,913 1,644,589

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 225,718,263 191,074,422 223,417,986 187,454,186
หน้ีสินไม่หมุนเวียน

4.4, 19 87,382,191            96,052,606          87,382,191           96,052,606             
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17       54,146                   -                       -                        -                          

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน 20       27,968,095            27,765,012          27,792,471 27,684,826

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 26,067,217            24,937,360          26,067,217 24,937,360
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 141,471,649 148,754,978 141,241,879 148,674,792

รวมหน้ีสิน 367,189,912 339,829,400 364,659,865 336,128,978

หมายเหตุ

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระ
ภายในหน่ึงปี

หน้ีสินตามสญัญาเช่า

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

- 8 -
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

               หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 2564  2563  2564  2563
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผูถื้อหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามญั 584,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 292,250,000          292,250,000        292,250,000         292,250,000           

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
หุ้นสามญั 584,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 292,250,000          292,250,000        292,250,000         292,250,000           

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 21       776,416,427          776,416,427        776,416,427         776,416,427           
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 22       6,396,379 3,732,848 6,396,379 3,732,848

กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้
ทุนสาํรองตามกฎหมาย 23       29,225,000            29,225,000          29,225,000           29,225,000             

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 213,716,829 216,598,102 213,790,576 216,780,101
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (38,218) (453,897) -                        -                          

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั 1,317,966,417 1,317,768,480 1,318,078,382 1,318,404,376
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 566,972                 606,265 -                        -                          

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 1,318,533,389 1,318,374,745 1,318,078,382 1,318,404,376
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 1,685,723,301 1,658,204,145 1,682,738,247 1,654,533,354

หมายเหตุ

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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               หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 4.5           909,158,785            1,014,298,968         900,779,895           991,018,544            

รายไดจ้ากการให้บริการ 116,823,737            138,026,608            110,838,266           133,939,773            

รายไดอ่ื้น 4.5           20,149,943              17,100,899              21,186,787             16,930,894              

รวมรายได้ 1,046,132,465         1,169,426,475         1,032,804,948        1,141,889,211          

ค่าใชจ่้าย

ตน้ทุนขาย 615,614,286            680,396,833            610,358,286           659,444,376            

ตน้ทุนการให้บริการ 98,091,231              119,433,303            93,748,136             115,851,556            

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 107,571,584            108,689,563            105,425,962           107,445,685            

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 4.5           132,500,700            139,105,101            131,158,613           138,030,922            

รวมค่าใชจ่้าย 953,777,801            1,047,624,800         940,690,997           1,020,772,539          

กาํไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน 92,354,664              121,801,675            92,113,951             121,116,672            

ตน้ทุนทางการเงิน 4.5           2,309,545                90,655                     2,301,737               90,655                     

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 90,045,119              121,711,020            89,812,214             121,026,017            

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 28            17,813,273              23,821,695              17,649,327             23,833,054              

กาํไรสาํหรับปี 72,231,846              97,889,325              72,162,887             97,192,963              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

  รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั :

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า

งบการเงิน 415,679 (400,233) -                         -                           

415,679 (400,233) -                         -                           

   รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั :

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังาน

ท่ีกาํหนดไว ้- สุทธิจากภาษี 20            832,146                   -                          832,146                 -                           

832,146                   -                          832,146                 -                           

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี-สุทธิจากภาษี 1,247,825                (400,233) 832,146                 -                           

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 73,479,671              97,489,092              72,995,033             97,192,963              

หมายเหตุ

- 10 -
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

               หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



2564 2563 2564 2563

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 72,271,139              97,983,060              72,162,887             97,192,963              

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (39,293) (93,735) -                         -                           

72,231,846              97,889,325              72,162,887             97,192,963              

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 73,518,964              97,582,827              72,995,033             97,192,963              

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (39,293) (93,735) -                         -                           

73,479,671              97,489,092              72,995,033             97,192,963              

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 29            

กาํไรสาํหรับปีส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 0.12                         0.17                        0.12                       0.17                         

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุ้น) 584,500,000            584,500,000            584,500,000           584,500,000            

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564

บาท

               หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



ส่วนไดเ้สียของ รวมส่วน
ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน ส่วนเกินทุนจากการ องคป์ระกอบอื่นของ รวมส่วน ผูม้ีส่วนไดเ้สีย ของผูถ้ือหุน้
ที่ออกและ มูลค่าหุน้สามญั จ่ายโดยใชหุ้น้ ส่วนของผูถ้ือหุน้ ของผูถ้ือหุน้ ที่ไม่มีอาํนาจควบคุม
ชาํระแลว้ เป็นเกณฑ์ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผลต่างจากการแปลง ของบริษทั ของบริษทัยอ่ย

ทุนสาํรอง ค่างบการเงิน
ตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 292,250,000         776,416,427        -                              29,225,000      223,824,610        (53,664)                          1,321,662,373       -                                1,321,662,373       
เงินปันผล 24            -                       -                       -                              -                   (105,209,568)       -                                 (105,209,568)         -                                (105,209,568)         
ค่าใชจ้่ายโครงการสะสมหุน้สาํหรับพนกังาน 22            -                       -                       6,602,402                   -                   -                       -                                 6,602,402              -                                6,602,402              
หุน้ทุนซื้อคืน 22            -                       -                       (2,869,554)                  -                   -                       -                                 (2,869,554)             -                                (2,869,554)             
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี - ปรับปรุงใหม่ -                       -                       -                              -                   97,983,060          -                                 97,983,060            (93,735)                         97,889,325            
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                       -                       -                              -                   -                       (400,233)                        (400,233)                -                                (400,233)                

การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สีย
  ที่ไม่มีอาํนาจควบคุมการซื้อเงินลงทุน
  ในบริษทัยอ่ย 10            -                       -                       -                              -                   -                       -                                 -                         700,000                        700,000                 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 292,250,000         776,416,427        3,732,848                   29,225,000      216,598,102        (453,897)                        1,317,768,480       606,265                        1,318,374,745       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 
- ตามที่รายงานไวเ้ดิม 292,250,000         776,416,427        -                              29,225,000      219,584,380        (453,897)                        1,317,021,910       606,265                        1,317,628,175       
ผลสะสมจากการแกไ้ขงบการเงิน 2.5 -                       -                       3,732,848                   -                   (2,986,278)           -                                 746,570                 -                                746,570                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 
- ปรับปรุงใหม่ 292,250,000         776,416,427        3,732,848                   29,225,000      216,598,102        (453,897)                        1,317,768,480       606,265                        1,318,374,745       

เงินปันผล 24            -                       -                       -                              -                   (75,984,558)         -                                 (75,984,558)           -                                (75,984,558)           
ค่าใชจ้่ายโครงการสะสมหุน้สาํหรับพนกังาน 22            -                       -                       7,219,655                   -                   -                       -                                 7,219,655              -                                7,219,655              
หุน้ทุนซื้อคืน 22            -                       -                       (4,556,124)                  -                   -                       -                                 (4,556,124)             -                                (4,556,124)             
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี -                       -                       -                              -                   72,271,139          -                                 72,271,139            (39,293)                         72,231,846            
กาํไรเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                       -                       -                              -                   832,146               415,679                          1,247,825              -                                1,247,825              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 292,250,000         776,416,427        6,396,379                   29,225,000      213,716,829        (38,218)                          1,317,966,417       566,972                        1,318,533,389       
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ส่วนของผูถ้ือหุน้บริษทัใหญ่
กาํไรสะสม

หมายเหตุ

- 12 - 
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564

บาท 
งบการเงินรวม



ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน ส่วนเกินทุนจากการ รวมส่วน
ที่ออกและ มูลค่าหุ้นสามญั จ่ายโดยใชหุ้้น จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของผูถ้ือหุ้น
ชาํระแลว้ เป็นเกณฑ์ ทุนสาํรองตามกฏหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 292,250,000                776,416,427              -                                29,225,000                    224,796,706              1,322,688,133        
เงินปันผล 24          -                               -                            -                                -                                (105,209,568)            (105,209,568)          
ค่าใชจ้่ายโครงการสะสมหุ้นสาํหรับพนกังาน 22          -                               -                            6,602,402                      -                                -                            6,602,402               
หุ้นทุนซื้อคืน 22          -                               -                            (2,869,554)                    -                                -                            (2,869,554)              
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี

กาํไรสาํหรับปี - ปรับปรุงใหม่ -                               -                            -                                -                                97,192,963               97,192,963             
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 292,250,000                776,416,427              3,732,848                      29,225,000                    216,780,101              1,318,404,376        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 
- ตามที่รายงานไวเ้ดิม 292,250,000                776,416,427              -                                29,225,000                    219,766,379              1,317,657,806        
ผลสะสมจากการแกไ้ขงบการเงิน 2.5 -                               -                            3,732,848                      -                                (2,986,278)                746,570                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 
- ปรับปรุงใหม่ 292,250,000                776,416,427              3,732,848                      29,225,000                    216,780,101              1,318,404,376        
เงินปันผล 24          -                               -                            -                                -                                (75,984,558)              (75,984,558)            
ค่าใชจ้่ายโครงการสะสมหุ้นสาํหรับพนกังาน 22          -                               -                            7,219,655                      -                                -                            7,219,655               
หุ้นทุนซื้อคืน 22          -                               -                            (4,556,124)                    -                                -                            (4,556,124)              
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี

กาํไรสาํหรับปี -                               -                            -                                -                                72,162,887               72,162,887             
กาํไรเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                               -                            -                                -                                832,146                    832,146                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 292,250,000                776,416,427              6,396,379                      29,225,000                    213,790,576              1,318,078,382        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กาํไรสะสม

หมายเหตุ
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564

บาท 
งบการเงินเฉพาะกิจการ



2564 2563 2564 2563
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรสาํหรับปี 72,231,846 97,889,325 72,162,887 97,192,963 
รายการปรับกระทบกาํไรสาํหรับปีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
จากกิจกรรมดาํเนินงาน :
หน้ีสูญและผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 2,813,895 4,253,118 2,807,363 4,250,132 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 30,165,663 17,050,943 30,137,178 17,038,325 
ค่าตดัจาํหน่ายความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ 13,854,860 17,947,159 13,854,860 17,947,159 
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 3,922,061 5,673,101 3,922,061 5,673,101 
(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์และ
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 265,927 1,255,393 265,927 1,255,393 

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน
ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (1,464,834) (333,095) (1,615,513) (41,531)

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุน -     (3,380,909) -     (3,380,909)
(กาํไร) ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับมูลค่าของ
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน (2,860,366) 4,430,330 (2,860,366) 4,430,330 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยท์างการเงิน
ไม่หมุนเวียนอ่ืน -     241,845 -     241,845 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจากอุปกรณ์ (โอนกลบั) (50,654) 50,654 (50,654) 50,654 
รายไดด้อกเบ้ียรับ (182,520) (959,594) (570,968) (1,255,502)
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 1,907,265 2,651,166 1,811,828 2,570,980 
ค่าใชจ่้ายโครงการสะสมหุ้นสาํหรับพนกังาน 7,219,655 6,602,402 7,219,655 6,602,402 
ตน้ทุนทางการเงิน 2,309,545 90,655 2,301,737 90,655 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 17,813,274 23,821,695 17,649,328 23,833,054 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
และหน้ีสินดาํเนินงาน 147,945,617 177,284,188 147,035,323 176,499,051 

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (4,826,091) 67,964,781 (3,491,121) 68,360,442 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา-หมุนเวียน 2,583,100 (3,256,681) 3,741,762 (2,513,101)
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

               หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินคา้คงเหลือ (78,311,067) 20,744,512 (79,702,169) 22,183,741 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (906,731) 327,034 (771,191) 80,643 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (3,119,913) (1,517,468) (3,119,913) (1,517,468)

หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 34,062,382 (35,575,947) 36,409,853 (28,993,514)

ประมาณหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 347,165 294,585 347,165 294,585 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (233,675) 531,330 (233,675) 531,330 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับ

ผลประโยชน์พนกังาน (664,000) (400,000) (664,000) (400,000)

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,129,856 1,573,164 1,129,856 1,573,164 

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 98,006,643 227,969,498 100,681,890 236,098,873 

จ่ายค่าใชจ่้ายโครงการสะสมหุ้นสาํหรับพนกังาน (4,556,124) (2,869,554) (4,556,124) (2,869,554)

จ่ายภาษีเงินได้ (25,200,914) (40,659,717) (25,195,635) (40,659,717)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 68,249,605 184,440,227 70,930,131 192,569,602 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพ่ือการลงทุนในสินทรัพยท์างการเงิน

หมุนเวียนอ่ืน (29,795,885) -                        (29,795,885) -                          

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงิน

หมุนเวียนอ่ืน -                         116,885,007 -                         116,885,007 

เงินสดจ่ายเพ่ือให้กูย้มืระยะสั้น -                         -                        -                         (6,352,000)

เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในบริษทัยอ่ย -                         -                        -                         (1,300,000)

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออุปกรณ์ (14,095,266) (16,808,367) (14,072,892) (16,679,091)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 171,199 237,573 171,199 237,573 

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,153,440) (763,437) (2,153,440) (763,437)

รับดอกเบ้ีย 182,521 545,145 552,489 545,145 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (45,690,871) 100,095,921 (45,298,529) 92,573,197 
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

               หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (11,277,500) (738,630) (11,277,500) (738,630)

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 500,000 -                        -     -                          

เงินสดรับจากการลงทุนในบริษทัยอ่ยของ

ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม  -     700,000 -                         -                          

จ่ายเงินปันผล (75,984,558) (105,209,568) (75,984,558) (105,209,568)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (86,762,058) (105,248,198) (87,262,058) (105,948,198)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) - สุทธิ (64,203,324) 179,287,950 (61,630,456) 179,194,601 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 306,074,340 127,099,721 299,318,282 120,123,681 

ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็น

เงินตราต่างประเทศ 959,405 (313,331) -     -     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 242,830,421 306,074,340 237,687,826 299,318,282 

ขอ้มูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม :

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

1) หน้ีสินจากการซ้ืออุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

ส่วนท่ีบนัทึกเป็นหน้ีสินจากการซ้ืออุปกรณ์และ

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัตน้ปี 630,517 475,280 630,517 475,280 

โอนสินคา้ไปเป็นอุปกรณ์ (3,945,002) (20,770,275) (3,945,002) (20,770,275)

โอนอุปกรณ์เป็นค่าใชจ่้าย (606,987) (52,982) (606,987) (52,982)

บวก  ซ้ืออุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 23,564,478 38,550,298 23,542,104 38,421,022 

หกั    เงินสดจ่าย (16,248,706) (17,571,804) (16,226,332) (17,442,528)

ส่วนท่ีบนัทึกเป็นหน้ีสินจากการซ้ืออุปกรณ์และ

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ ส้ินปี 3,394,300 630,517 3,394,300 630,517 

2) โอนรายการอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนเป็นท่ีดิน อาคาร

และอุปกรณ์

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) -     74,129,902 -     74,129,902 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน (ลดลง) -     (74,129,902) -     (74,129,902)
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 
1. ขอ้มูลทัว่ไป 
 (ก)  ภูมิลาํเนาและสถานะทางกฎหมายของกลุ่มบริษทั 
   บริษทั 

  บริษัทได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจาํกัดกับกระทรวงพาณิชย  ์เม่ือวนัท่ี 9 
พฤษภาคม 2544 บริษทัแปรสภาพบริษทัเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2557 

     บริษทัมีท่ีอยูส่าํนกังานใหญ่ ดงัน้ี 
  ตั้ งอยู่ เลขท่ี  559 ซอยศูนย์วิ จัย  4 ถนนพระราม  9 แขวงบางกะปิ  เขตห้ วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย 

   บริษทัยอ่ย 
1) Harn Vietnam Company Limited เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศเวียดนาม เม่ือวนัท่ี 30 

กรกฎาคม 2562 
                  บริษทัยอ่ยมีท่ีอยูส่าํนกังานใหญ่ ดงัน้ี 

  5th floor, Vietcomreal Building, 68 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi 
Minh City, Vietnam  

2)   บริษทั ไอยราหาญ จาํกดั เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2563  
                            บริษทัยอ่ยมีท่ีอยูส่าํนกังานใหญ่ ดงัน้ี 

  ตั้ งอยู่เลขท่ี  559 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย 

 
 (ข)  ลกัษณะการดาํเนินงานและกิจกรรมหลกั 

    บริษทัประกอบธุรกิจหลกัเก่ียวกบัขายส่ง ปลีกและให้บริการซ่อม เช่า เช่าซ้ือและรับเหมาติดตั้ง
ระบบดบัเพลิง รวมทั้งอุปกรณ์และวตัถุเคมีดบัเพลิง จาํหน่ายอุปกรณ์หอ้งเยน็ จาํหน่ายอุปกรณ์การพิมพ ์
และใหบ้ริการซ่อม เช่า อุปกรณ์การพิมพ ์ 
  บริษัทย่อยแห่งท่ี 1 ประกอบธุรกิจหลักเก่ียวกับจาํหน่ายอุปกรณ์การพิมพ์ และแห่งท่ี 2 
ประกอบธุรกิจใหบ้ริการโซลูชัน่ส์ดา้นอาคารอจัฉริยะหรือ Smart Building 
 
 
 
 
 
 



- 18 - 
 

  (ค)    การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงปัจจุบนัมีการ
แพร่ระบาดอย่างต่อเน่ือง ทําให้ เศรษฐกิจย ังมีการชะลอตัวและมีผลกระทบต่อธุรกิจและ
อุตสาหกรรมโดยรวม สถานการณ์ดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานธุรกิจ อย่างไรก็
ตาม ฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยไดติ้ดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าว และทาํ
การประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจ
เกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

 
2. หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงิน 
 2.1 เกณฑใ์นการเสนองบการเงิน 

  งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกฎหมายกาํหนดตามพระราชบญัญติัวิชาชีพ
บญัชี พ.ศ. 2547 โดยไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการแสดงรายการไดท้าํ
ข้ึนตามแบบกาํหนดรายการย่อท่ีตอ้งมีในงบการเงินสําหรับบริษัทมหาชนจาํกัด ท่ีกาํหนดโดย
ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

   งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบาย
การบญัชี 

      งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว  

 
 2.2 หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

  2.2.1 งบการเงินรวมไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชัน่ส์ จาํกดั 
(มหาชน) และบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 
    อตัราส่วนของการถือหุน้ 
    (ร้อยละของจาํนวนหุน้จดทะเบียน) 

ช่ือบริษทั  ประเภทธุรกิจ               2564  2563  ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 
ถือหุ้นทางตรง         

Harn Vietnam Co., Ltd.   จาํหน่ายอุปกรณ์การพิมพ ์  100.00  100.00  ประเทศเวยีดนาม 
บริษทั ไอยราหาญ จาํกดั   พฒันาระบบไอโอที        
  โซลูชัน่ส์สาํหรับงานอาคาร  65.00  65.00  ประเทศไทย 

 
  บริษทัได้ซ้ือเงินลงทุนใน Harn Vietnam Co.,Ltd. จาํนวนร้อยละ 100 ของจาํนวนหุ้นท่ี

ออกจาํหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทัดงักล่าว และบริษทัไดร้วมงบการเงินของบริษทัดงักล่าวใน
การจดัทาํงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 30 กรกฎาคม 2562 เป็นตน้ไป 
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  บริษทัไดร่้วมลงทุนโดยการจดัตั้งบริษทัช่ือ “บริษทั ไอยราหาญ จาํกดั” โดยบริษทัและ
ผูร่้วมทุนถือหุ้นจาํนวนร้อยละ 65 และร้อยละ 35 ของจาํนวนหุ้นท่ีออกจาํหน่ายแลว้ ทั้งหมด
ของบริษทัดงักล่าว ตามลาํดบั ดงันั้น บริษทัไดร้วมงบการเงินของบริษทัดงักล่าวในการจดัทาํ
งบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 8 กรกฎาคม 2563 เป็นตน้ไป 

  2.2.2  บริษทัจะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หากบริษทัมีสิทธิไดรั้บ
หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจในการสั่ง
การกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

  2.2.3  บริษัทนํางบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทาํงบการเงินรวมตั้ งแต่วนัท่ีบริษทัมี
อาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

  2.2.4 งบการเงินของบริษัทย่อยซ่ึงจัดตั้ งในต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตรา
แลกเปล่ียนถวัเฉล่ีย ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินสําหรับรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 
หรืออตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือนสําหรับรายการท่ีเป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ผลต่างซ่ึง
เกิดข้ึนจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินใน
ต่างประเทศ” ในส่วนของผูถื้อหุน้ 

  2.2.5 งบการเงินรวมจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีเดียวกนัสําหรับรายการบญัชีท่ีเหมือนกนั
หรือเหตุการณ์ทางบญัชีท่ีคลา้ยคลึงกนั 

  2.2.6 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัและบริษทัย่อย รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระสาํคญัไดถู้กตดัออก
จากงบการเงินรวมน้ีแลว้ 

 
2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั  

ในระหว่างปี บริษทัและบริษทัย่อยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ท่ีมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงิน
ท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวไดป้รับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนข้ึนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชี
และการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสาํคญัต่องบการเงินในปีปัจจุบนั 
 

2.4     มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต 
   สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั 
และไดล้งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดป้รับปรุง
หรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดย
ส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินบางฉบบัมีการใหข้อ้ผอ่นปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 
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 ฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัย่อยประเมินแลว้เช่ือว่าการปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
 

2.5   การแกไ้ขงบการเงินงวดก่อน 
  ในการเสนองบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัไดแ้กไ้ขงบการเงินของ

งวดก่อนเก่ียวกบัการบนัทึกรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการสะสมหุน้สาํหรับพนกังาน (Employee Joint 
Investment Program หรือ EJIP) (หมายเหตุ 22) ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 
เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ซ่ึงจากเดิมบริษทับนัทึกรายการดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในกาํไร
ขาดทุนตามจาํนวนเงินท่ีจ่ายในแต่ละงวด  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกาํหนดใหกิ้จการรับรู้การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑใ์ห้
พนักงานในงบการเงิน ไม่ว่าการจ่ายนั้นจะอยู่ในรูปของเงินสด สินทรัพยอ่ื์นหรือตราสารทุนของ
กิจการ บริษทัไดป้รับยอ้นหลงังบการเงินของปีก่อนท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเสมือนหน่ึงว่า
บริษทัรับรู้ผลกระทบของการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ให้พนักงานในงบการเงินมาโดยตลอด โดย
บริษทัไดป้รับปรุงรายการใหม่ซ่ึงมีผลกระทบต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงัน้ี 

 งบแสดงฐานะการเงิน 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 ท่ีเคยแสดงไวเ้ดิม  ปรับปรุง 

เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

 ปรับปรุงใหม่  ท่ีเคยแสดงไวเ้ดิม  ปรับปรุง 

เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

 ปรับปรุงใหม่ 

สินทรัพย์            

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,843,042  746,570  4,589,612  3,826,408  746,570  4,572,978 

ส่วนของผู้ถือหุ้น            

ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ -  3,732,848  3,732,848  -  3,732,848  3,732,848 

กาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 219,584,380  (2,986,278)  216,598,102  219,766,379  (2,986,278)  216,780,101 
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 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 ท่ีเคยแสดงไวเ้ดิม  ปรับปรุง 

เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

 ปรับปรุงใหม่  ท่ีเคยแสดงไวเ้ดิม  ปรับปรุง 

เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

 ปรับปรุงใหม่ 

ค่าใช้จ่าย            

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 118,879,312  553,991  119,433,303  115,297,565  553,991  115,851,556 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 107,327,727  1,361,836  108,689,563  106,083,849  1,361,836  107,445,685 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 137,288,080  1,817,021  139,105,101  136,213,901  1,817,021  138,030,922 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 24,568,265  (746,570)  23,821,695  24,579,624  (746,570)  23,833,054 

การแบ่งปันกําไร            

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 100,969,338  (2,986,278)  97,983,060  100,179,241  (2,986,278)  97,192,963 

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม            

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 100,569,105  (2,986,278)  97,582,827  100,179,241  (2,986,278)  97,192,963 

 
 งบกระแสเงินเงินสด 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 ท่ีเคยแสดงไวเ้ดิม  ปรับปรุง 

เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

 ปรับปรุงใหม่  ท่ีเคยแสดงไวเ้ดิม  ปรับปรุง 

เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

 ปรับปรุงใหม่ 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน            

กาํไรสาํหรับปี 100,875,603  (2,986,278)  97,889,325  100,179,241  (2,986,278)  97,192,963 

รายการปรับกระทบกาํไรสาํหรับปีเป็นเงินสด            

รับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน            

- ค่าใชจ่้ายโครงการสะสมหุน้สาํหรับ            

พนกังาน -  6,602,402  6,602,402  -  6,602,402  6,602,402 

- ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 24,568,265  (746,570)  23,821,695  24,579,624  (746,570)  23,833,054 

จ่ายค่าใชจ่้ายโครงการสะสมหุน้สาํหรับพนกังาน -  (2,869,554)  (2,869,554)  -  (2,869,554)  (2,869,554) 
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3. นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 
3.1 การรวมธุรกิจ  
   บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกบญัชีสาํหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นการรวม

ธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
   บริษทัและบริษทัยอ่ยมีอาํนาจการควบคุมเม่ือบริษทั (1) มีอาํนาจเหนือผูไ้ดรั้บการลงทุน (2) มี

โอกาสเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบัผูไ้ดรั้บการลงทุน และ (3) มี
ความสามารถในการใชอ้าํนาจเหนือผูไ้ดรั้บการลงทุนทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทน
ของผูล้งทุน 

   เม่ือมีเง่ือนไขหรือสถานการณ์บ่งช้ีว่า อาํนาจการควบคุมขอ้ใดขอ้หน่ึงขา้งตน้เปล่ียนแปลงไป 
บริษทัจะทาํการพิจารณาอาํนาจการควบคุมกิจการท่ีถูกควบคุมใหม่ 

   ค่าความนิยม ถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้
ซ่ึงรวมถึงการรับรู้จาํนวนส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ หักด้วยมูลค่าสุทธิ (มูลค่า
ยติุธรรม) ของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาซ่ึงวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ 

  ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ ตอ้งวดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์โอนไป หน้ีสินท่ีบริษทัและ
บริษทัยอ่ยก่อข้ึนเพื่อจ่ายชาํระให้แก่เจา้ของเดิม และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของท่ีออกโดยบริษทั 
และบริษทัยอ่ย ทั้งน้ีส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ยงัรวมถึงมูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและมูลค่า
ของโครงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท่ี์ออกแทนโครงการของผูถู้กซ้ือเม่ือรวมธุรกิจ 

   หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสิน
หากมีภาระผกูพนัในปัจจุบนัซ่ึงเกิดข้ึนจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมูลค่ายุติธรรมไดอ้ย่าง
น่าเช่ือถือ 

   บริษทัและบริษทัยอ่ยวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพย์
สุทธิท่ีไดม้าจากผูถู้กซ้ือ 

   ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือของบริษทัและบริษทัย่อยท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ 
เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมวชิาชีพและค่าท่ีปรึกษาอ่ืนๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน 

 
3.2 เงินตราต่างประเทศ  
  รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
   รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิด

รายการ 
   สินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ  วนัท่ีรายงาน แปลงค่า 

เป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น กาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบนัทึกรับรู้เป็นกาํไร
ขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึก
ตามเกณฑร์าคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
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 3.3      เคร่ืองมือทางการเงิน 
           การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

  บริษัทและบริษัทย่อยจัดประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเร่ิมแรก เป็น
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาํไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการเงิน และ
ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงินนั้น 

ตราสารทุนสามารถจาํแนกและไม่สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามประเภทของการวดัมูลค่าได้
สองประเภท ไดแ้ก่ การวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน หรือการวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ซ่ึงไม่สามารถจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั  

  การรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น
กาํไรหรือขาดทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรม บวกหรือหักดว้ยตน้ทุนการทาํรายการซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั
การไดม้าหรือการออกสินทรัพยท์างการเงินนั้น ตน้ทุนการทาํรายการของสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุนนั้นรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุน  

การวดัมูลค่าในภายหลงัของตราสารหน้ีทาํได ้3 วิธีโดยข้ึนอยูก่บัการจดัประเภทตราสารหน้ีนั้น 
- สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย เม่ือถือครองสินทรัพยท์างการเงิน
นั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเง่ือนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินท่ี
ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการรับชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงิน
ตน้ในวนัท่ีระบุไวเ้ท่านั้น สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวตอ้งคาํนวณโดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ีย
ท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีการประเมินการดอ้ยค่า กาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตดัรายการ 
การเปล่ียนแปลงหรือการดอ้ยค่าดงักล่าวจะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

- สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เม่ือถือ
ครองสินทรัพยท์างการเงิน เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพยท์าง
การเงิน และเง่ือนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินท่ีก่อให้เกิดกระแสเงินสด ซ่ึงเป็น
การรับชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบุไวเ้ท่านั้น การ
เปล่ียนแปลงของมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินรับรู้ผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ยกเวน้ 
รายการขาดทุนจากการด้อยค่า รายได้ดอกเบ้ีย และกาํไรขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ี
เก่ียวขอ้งจะรับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุน เม่ือมีการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงิน กาํไรหรือ
ขาดทุนสะสมท่ีเคยรับรู้รายการในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะตอ้งจดัประเภทรายการใหม่
เขา้กาํไรหรือขาดทุน สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวตอ้งคาํนวณโดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริงเช่นเดียวกบั สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

- สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน เม่ือ
สินทรัพยท์างการเงินนั้นไม่เขา้เง่ือนไขการวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือ
วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงในงบแสดงฐานะ
การเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของ
กาํไรหรือขาดทุน  



- 24 - 
 

    การวดัมูลค่าในภายหลงัของตราสารทุนตอ้งแสดงตราสารทุนโดยใชมู้ลค่ายุติธรรม และบนัทึก
กาํไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมเขา้กาํไรหรือขาดทุน หรือกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน ข้ึนอยูก่บัการจดัประเภทรายการของตราสารทุนนั้น 

 
การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าของหนีสิ้นทางการเงิน 

บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของหน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรม หักตน้ทุน
การทาํรายการ และจดัประเภทหน้ีสินทางการเงินเป็นหน้ีสินทางการเงินที่วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ย
ราคาทุนตดัจาํหน่าย โดยใชว้ิธีดอกเบ้ียที่แทจ้ริง ในการคาํนวณมูลค่าราคาทุนตดัจาํหน่ายคาํนึงถึง
ค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่าตดัจาํหน่ายตาม
วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทางการเงินในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

 
การตัดรายการของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เม่ือสิทธิท่ีจะได้รับกระแสเงินสดของ
สินทรัพยน์ั้นไดส้ิ้นสุดลง หรือไดมี้การโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้
การโอนความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้ งหมดของสินทรัพยน์ั้ น หรือมีการโอนการควบคุมใน
สินทรัพยน์ั้น แมว้่าจะไม่มีการโอนหรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของ
สินทรัพยน์ั้น   

หน้ีสินทางการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชีก็ต่อเม่ือได้มีการปฏิบติัตามภาระผูกพนัของ
หน้ีสินนั้นแลว้ มีการยกเลิกภาระผูกพนันั้น หรือมีการส้ินสุดลงของภาระผูกพนันั้น ในกรณีท่ีมีการ
เปล่ียนหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอยู่ให้เป็นหน้ีสินใหม่จากผูใ้ห้กูร้ายเดียวกนัซ่ึงมีขอ้กาํหนดท่ีแตกต่างกนั
อยา่งมาก หรือมีการแกไ้ขขอ้กาํหนดของหน้ีสินท่ีมีอยูอ่ยา่งเป็นสาระสาํคญั จะถือว่าเป็นการตดัรายการ
หน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุน 

 
การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

  ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนสาํหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดั
จาํหน่าย หรือสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน และสินทรัพยท่ี์เกิดจากภาระผกูพนัวงเงินสินเช่ือและสัญญาคํ้าประกนัทางการเงิน ประเมิน
โดยไม่จาํเป็นตอ้งรอใหเ้กิดเหตุการณ์ดา้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน บริษทัและบริษทัยอ่ยใชว้ิธีทัว่ไป (General 
approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า สาํหรับลูกหน้ีการคา้ บริษทัและบริษทัย่อย
ใชว้ิธีการอยา่งง่าย (Simplified approach) ในการคาํนวณค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 
บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายขุองลูกหน้ีการคา้ โดย
อา้งอิงจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยขอ้มูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเก่ียวกบัลูกหน้ีการคา้
และสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ 
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การหักกลบของเคร่ืองมือทางการเงิน 
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะนาํมาหักกลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดง

ฐานะการเงิน ก็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยู่แลว้ในการหักกลบจาํนวนเงินท่ีรับรู้ และ
กิจการมีความตั้งใจท่ีจะชาํระดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละชาํระหน้ีสินพร้อมกนั 
 
สัญญาอนุพนัธ์และกิจกรรมป้องกันความเส่ียง  

บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้รายการสัญญาอนุพนัธ์เม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีเขา้ทาํ
สัญญาและวดัมูลค่าต่อมาในภายหลงัด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน การบญัชี
สาํหรับการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายติุธรรมในภายหลงัข้ึนอยู่กบัว่าบริษทัและบริษทัยอ่ยไดก้าํหนดให้
สัญญาอนุพนัธ์ดงักล่าวเป็นเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียงหรือไม่ รวมทั้ง ลกัษณะของรายการท่ีมีการ
ป้องกนัความเส่ียง บริษทัและบริษทัย่อยกาํหนดให้สัญญาอนุพนัธ์ส่วนหน่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนั
ความเส่ียง ดงัต่อไปน้ี 

  การป้องกนัความเส่ียงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์รัพยห์รือหน้ีสินท่ีรับรู้รายการแลว้ 
หรือสญัญาผกูมดัท่ียงัไม่ไดรั้บรู้รายการ (การป้องกนัความเส่ียงในมูลค่ายติุธรรม) หรือ 

  การป้องกนัความเส่ียงส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักระแสเงินสดของรายการสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ี
รับรู้รายการแลว้ หรือรายการท่ีคาดการณ์ท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ในระดบัสูงมาก (การ
ป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด) 

การจดัประเภทสัญญาอนุพนัธ์ท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามการบญัชีป้องกนัความเส่ียงเป็นสินทรัพยไ์ม่
หมุนเวียนหรือหน้ีสินไม่หมุนเวียนเม่ือระยะเวลาจนถึงวนัครบกาํหนดของรายการท่ีมีการป้องกนัความ
เส่ียงมีจาํนวนมากกว่า 12 เดือน และจดัประเภทเป็นสินทรัพยห์มุนเวียนหรือหน้ีสินหมุนเวียนเม่ือ
ระยะเวลาจนถึงวนัครบกาํหนดของรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงมีจาํนวนไม่เกิน 12 เดือน 

ตราสารอนุพันธ์บางตัวไม่มีคุณสมบัติในการป้องกันความเส่ียง การเปล่ียนแปลงในมูลค่า
ยติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินท่ีไม่เขา้เง่ือนไขการบญัชีป้องกนัความเส่ียงรับรู้ทนัทีในกาํไร
หรือขาดทุนและรวมอยูใ่นกาํไร (ขาดทุน) อ่ืน 

 
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์  

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ได้ถูกนํามาใช้เพื่อจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลง ในอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ อตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงของราคาสินคา้       
ท่ีเกิดจากกิจกรรมดาํเนินงาน กิจกรรมจดัหาเงิน  และกิจกรรมลงทุน   

บริษัทและบริษัทย่อยได้ทําสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Foreign 
Exchange Contracts) ในการบริหารความเส่ียงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของ
อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  
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กาํไรขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าซ่ึงใชเ้พื่อป้องกนัความ
เส่ียงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน โดยมิได้ใช้การบัญชีเพื่อป้องกันความเส่ียงรับรู้เป็นรายได้หรือ
ค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน 

จาํนวนเงินท่ีต้องจ่ายและจาํนวนเงินท่ีจะได้รับตามสัญญาดังกล่าวแสดงหักกลบกันใน         
งบแสดงฐานะการเงินและรวมอยูใ่นรายการสินทรัพยห์รือหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน 

บริษทัและบริษทัย่อยไม่มีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินท่ีเป็นตราสาร
อนุพนัธ์เพื่อการเกง็กาํไรหรือเพื่อการคา้ 

 
3.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วยเงินสด เงินฝากธนาคารทุกประเภทท่ีถึง
กาํหนดจ่ายในระยะเวลาสามเดือนหรือน้อยกว่า โดยไม่รวมเงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั 
และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง 

 
3.5 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน / สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา-หมุนเวียน 

 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  / สินทรัพย์ท่ี เกิดจากสัญญา-หมุนเวียนท่ีไม่มี
องคป์ระกอบของตน้ทุนการจดัหาเงินท่ีมีนยัสาํคญัรับรู้เม่ือเร่ิมแรกดว้ยจาํนวนเงินของส่ิงตอบแทนท่ี
ปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บชาํระ ในกรณีท่ีมีส่วนประกอบดา้นการจดัหาเงินท่ีมีนยัสาํคญัจะรับรู้
ดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของส่ิงตอบแทน 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียน อ่ืน  / สินทรัพย์เกิดจากสัญญา-หมุนเวียนท่ีไม่ มี
องค์ประกอบของตน้ทุนการจดัหาเงินท่ีมีนัยสําคญั แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 
บริษทัและบริษทัย่อยบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ โดยใชว้ิธีการอย่างง่าย (Simplified Approach) 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึน ซ่ึงกาํหนดให้พิจารณาผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุหน้ีและรับรู้ผลขาดทุนตั้งแต่
การรับรู้รายการลูกหน้ีการคา้ ในการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ลูกหน้ีการคา้
และลูกหน้ีหมุน      เวียนอ่ืน / สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา-หมุนเวียนท่ีไม่มีองคป์ระกอบของตน้ทุน
การจดัหาเงินท่ีมีนัยสําคญัจะถูกจดักลุ่มตามวนัท่ีครบกาํหนดชาํระ อตัราความเสียหายท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึนจะข้ึนอยู่กบัประวติัการชาํระเงินและขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตในอดีตซ่ึงมีการปรับเพื่อ
สะท้อนขอ้มูลปัจจุบันและการคาดการณ์ล่วงหน้าเก่ียวกับปัจจยัทางเศรษฐกิจมหภาคท่ีมีผลต่อ
ความสามารถของลูกคา้ในการชาํระหน้ี บริษทัและบริษทัยอ่ยไดร้ะบุผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ 
(GDP) อตัราการว่างงาน และดชันีราคาผูบ้ริโภค (Consumer Price Index) ของประเทศท่ีขายสินคา้
และบริการให้เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งมากท่ีสุด และปรับอตัราการสูญเสียในอดีตตามการเปล่ียนแปลง
ท่ีคาดการณ์ไวใ้นปัจจยัเหล่าน้ี ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนภายใตค่้าใชจ่้าย
ในการบริหาร 
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3.6 สินคา้คงเหลือ 
 สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 
 ตน้ทุนสินคา้คงเหลือคาํนวณโดยใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั ประกอบดว้ยราคาทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุน

ในการดดัแปลง หรือตน้ทุนอ่ืน เพื่อให้สินคา้อยู่ในสถานท่ีและสภาพปัจจุบนัในกรณีของสินคา้
สาํเร็จรูป ตน้ทุนสินคา้รวมการปันส่วนของค่าโสหุย้การผลิตอยา่งเหมาะสม โดยคาํนึงถึงระดบักาํลงั
การผลิตปกติ 

 มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการดาํเนินธุรกิจปกติหักด้วย
ค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นในการขาย 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยตั้งค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลงสาํหรับสินคา้ท่ีเส่ือมคุณภาพ เสียหาย ลา้สมยั
และคา้งนาน 

 
3.7 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

 บริษัทย่อย หมายถึง กิจการท่ีบริษัทมีอํานาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการ
ดาํเนินงาน ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้บริษทัจะถือหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงมากกวา่ก่ึงหน่ึง 

 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยบนัทึกดว้ยวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผือ่การ
ด้อยค่าเงินลงทุน (ถา้มี) ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนจะบันทึกเป็นขาดทุนในงบกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จ 

 
3.8 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

   อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทัและบริษทัยอ่ยแสดงดว้ยวิธีราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคา
สะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 
 ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ประเภทอาคารให้เช่าคาํนวณจากราคาทุน
โดยวิธีเสน้ตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย ์ดงัน้ี 

 จาํนวนปี 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 40 
ส่วนปรับปรุงอาคารและส่ิงปลูกสร้าง 10 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 5 

  ค่าเส่ือมราคาของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนรวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 
 

3.9 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
  การรับรู้และการวดัมูลค่า 

   ท่ีดินแสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อ
การดอ้ยค่า (ถา้มี) 
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 ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้าง
สินทรัพยท่ี์กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพยเ์พื่อใหสิ้นทรัพยน์ั้นอยูใ่นสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามวตัถุประสงค์
เป็นส่วนหน่ึงของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  

 ส่วนประกอบของอาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้ง
บนัทึกแต่ละส่วนประกอบท่ีมีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั  

 กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ี
ไดรั้บจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายไดอ่ื้น
หรือค่าใชจ่้ายอ่ืนในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 
  ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลัง 

 ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการ
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยจะไดรั้บประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้ น และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้ นได้อย่างน่าเช่ือถือ 
ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมอุปกรณ์ท่ี
เกิดข้ึนเป็นประจาํจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเม่ือเกิดข้ึน 

 
  ค่าเส่ือมราคา 

 ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคา
ทุนของสินทรัพยห์รือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 

 ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ค่าเส่ือม
ราคาคาํนวณโดยวิธีเสน้ตรงตามเกณฑอ์ายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย ์ดงัน้ี 

 จาํนวนปี 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 40 
ส่วนปรับปรุงอาคารและส่ิงปลูกสร้าง 10 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 5 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน 5 
ยานพาหนะ 5 - 7 
สินทรัพยเ์พื่อเช่าและสาธิต 5 - 10 

 ค่าเส่ือมราคารวมอยู่ในการคาํนวณผลการดาํเนินงาน และไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสําหรับ
ท่ีดิน และสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 

 วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวน
อยา่งนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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3.10 ค่าความนิยม 
ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือกิจการของบริษทัและบริษทัย่อยรับรู้ในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

ภายหลงัจากการรับรู้เม่ือเร่ิมแรก ค่าความนิยมจะถูกวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนหักขาดทุนจากการดอ้ย
ค่า บริษทัและบริษทัยอ่ยทาํการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมเป็นประจาํทุกปี โดยไม่คาํนึงถึง
วา่จะมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึนหรือไม่ 

 
3.11 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
  สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน  ๆ

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยซ้ือมาและมีอายกุารใชง้านจาํกดัแสดงในราคาทุน
หกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 
  ค่าตัดจําหน่าย 

 ค่าตัดจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนโดยวิธี
เส้นตรงตลอดเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย ์ซ่ึงไม่รวมค่าความนิยม โดย
เร่ิมตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใหป้ระโยชน์ ดงัน้ี 

 จาํนวนปี 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5 - 10 
ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ (Customer Relationship) 7 
 

 วิธีการตดัจาํหน่ายระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับการ
ทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 
3.12 การดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน 

 ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับการทบทวน ณ  ทุกวนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะทาํการประมาณมูลค่า
สินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดรั้บคืน สาํหรับค่าความนิยมและความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ บริษทัและบริษทัยอ่ย
ทาํการประเมินการดอ้ยค่าเป็นประจาํทุกปี  

 ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วย
สินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกเป็น
ค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน เวน้แต่เม่ือมีการกลบัรายการการประเมิน
มูลค่าของสินทรัพยเ์พิ่มของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนัท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้นและมีการดอ้ยค่าใน
เวลาต่อมา ในกรณีน้ีจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
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การคาํนวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของ

สินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยแ์ลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการ
ใชข้องสินทรัพย ์ ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้
อตัราคิดลดก่อนคาํนึงภาษีเงินไดเ้พื่อให้สะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไป
ตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์สาํหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระ
จากสินทรัพยอ่ื์นให้พิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ี
สินทรัพยน์ั้นมีความเก่ียวขอ้งดว้ย 

 
การกลับรายการด้อยค่า 

 ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกกลบัรายการ เม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บ
คืนเพิ่มข้ึนในภายหลงั และการเพิ่มข้ึนนั้นสัมพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลบัรายการ ขาดทุนจากการดอ้ย
ค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัท่ี
ที่ออกรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมี
การเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการคาํนวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่า
จะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่า
เส่ือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 

 
3.13 การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

 มูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุ้น ณ วนัท่ีให้สิทธิแก่ผูบ้ริหารและพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
พนักงานพร้อมๆ ไปกบัการเพิ่มข้ึนในส่วนของผูถื้อหุ้น ตลอดระยะเวลาท่ีพนักงานสามารถเขา้ใช้
สิทธิไดอ้ยา่งไม่มีเง่ือนไข จาํนวนท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายจะถูกปรับปรุงเพือ่ใหส้ะทอ้นถึงจาํนวนสิทธิซ้ือ
หุ้นท่ีแทจ้ริงซ่ึงเขา้เง่ือนไขการให้บริการท่ีเก่ียวขอ้งและเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขเร่ือง
ตลาดทุน 

 
3.14 สญัญาเช่า 

 ณ  วัน เร่ิมต้นสัญญา บริษัทและบริษัทย่อยจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือ
ประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ถา้สัญญา
นั้นเป็นการใหสิ้ทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้าํหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อการแลกเปล่ียน
กบัส่ิงตอบแทน 
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บริษทัและบริษทัยอ่ยประเมินอายสุัญญาเช่าตามระยะเวลาท่ีบอกเลิกไม่ไดท่ี้ระบุในสญัญาเช่า
หรือตามระยะเวลาท่ีเหลืออยูข่องสัญญาเช่าท่ีมีผลอยู ่ณ วนัท่ีนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมา
ใชเ้ป็นคร้ังแรก (ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563) โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายสุัญญา
เช่าหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกนั้นและระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการ
ยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น ทั้งน้ีพิจารณาถึง
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในเทคโนโลย ีและ/หรือ การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่ออายขุองสญัญาเช่าดงักล่าว เป็นตน้ 

 
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - ผู้เช่า 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชรั้บรู้ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล โดยแสดงมูลค่าตามราคาทุนหลงัหักค่า
เส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญา
เช่าใหม่ (ถา้มี) ราคาทุนดงักล่าวประกอบดว้ย จาํนวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการวดัมูลค่า
เร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงท่ีเกิดข้ึน และการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าใด ๆ ท่ีจ่ายชาํระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่า
เร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสญัญาเร่ิมมีผลหกัส่ิงจูงใจตามสญัญาเช่าท่ีไดรั้บ 

ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชร้วมถึงประมาณการตน้ทุนท่ีจะเกิดข้ึนสาํหรับผูเ้ช่าในการ
ร้ือและขนยา้ยสินทรัพยอ์า้งอิง การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยอ์า้งอิงหรือการบูรณะสินทรัพย์
อา้งอิงใหอ้ยูใ่นสภาพตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเง่ือนไขของสญัญาเช่า 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้าํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตาม
อายขุองสญัญาเช่า หรืออายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ต่ละประเภท  

 
 หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าแสดงมูลค่าตามมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ียงัไม่ได้
จ่ายชาํระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล การจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าดงักล่าวประกอบดว้ย การจ่ายชาํระ
คงท่ี (รวมถึงการจ่ายชาํระคงท่ีโดยเน้ือหา) หกัลูกหน้ีส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่า (ถา้มี) และจาํนวนเงินท่ี
คาดว่าผูเ้ช่าจะจ่ายชาํระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ นอกจากน้ี การจ่ายชาํระตามสัญญาเช่ายงั
รวมถึงราคาใชสิ้ทธิของสิทธิการเลือกซ้ือ หากมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีบริษทัและบริษทั
ยอ่ยจะใชสิ้ทธิเลือกนั้น และการจ่ายชาํระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้กาํหนดสัญญาเช่า
แสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัและบริษทัยอ่ยจะใชสิ้ทธิเลือกในการยกเลิกสญัญาเช่า  

บริษัทและบริษัทย่อยคาํนวณมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าโดยใช้อัตรา
ดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่ม ณ วนัท่ีสัญญาเช่ามีผล หากอตัราดอกเบ้ียตามนยัของหน้ีสินสัญญาเช่านั้น
ไม่สามารถกาํหนดได ้ทั้งน้ีอตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิม่อา้งอิงจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัร
รัฐบาลปรับดว้ยค่าความเส่ียงท่ีเหมาะสมตามระยะเวลาของสัญญาเช่านั้น หลงัจากวนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิม
มีผลบริษทัและบริษทัย่อยจะวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มข้ึนเพื่อสะทอ้นดอกเบ้ียจาก
หน้ีสินตามสัญญาเช่า และลดลงเพื่อสะทอ้นการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายชาํระแลว้ นอกจากน้ี 
บริษทัและบริษทัย่อยจะวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายุสัญญาเช่า 
จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายชาํระ หรือการประเมินสิทธิการเลือกในการซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิง 
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สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าตํ่า 
บริษทัและบริษทัยอ่ยเลือกใชข้อ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการสาํหรับสัญญาเช่าระยะสั้น (สัญญา

เช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับจากวนัท่ีสัญญาเช่ามีผล และไม่มีสิทธิการเลือกซ้ือ) 
และสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า จาํนวนเงินท่ีจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าดงักล่าวจะรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

 
3.15 ผลประโยชน์ของพนกังาน 
  ผลประโยชน์ระยะส้ัน 

 บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็น
ค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 

 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน - โครงการสมทบเงินท่ีกําหนดไว้ 

บริษทัดาํเนินการจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพท่ีเป็นแผนจ่ายสมทบท่ีกาํหนดการจ่ายสมทบไว้
เป็นกองทุนโดยสินทรัพยข์องกองทุนแยกออกจากสินทรัพยข์องบริษัท กองทุนสํารองเล้ียงชีพ
ดงักล่าวไดรั้บเงินสมทบเขา้กองทุนจากพนกังานและบริษทัจ่ายเงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพและ
ภาระหน้ีสินตามโครงการสมทบเงินจะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง  

 
 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน - โครงการผลประโยชน์ท่ีกําหนดไว้ 

หน้ีสินผลประโยชน์พนกังานส่วนท่ีเป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานบนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย
ตลอดอายกุารทาํงานของพนกังาน โดยการประมาณจาํนวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตท่ีพนกังานจะ
ไดรั้บจากการทาํงานให้กบับริษทัและบริษทัย่อยตลอดระยะเวลาทาํงานถึงปีท่ีเกษียณอายุงานใน
อนาคตตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยผลประโยชน์ดงักล่าวไดถู้กคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั 
อตัราคิดลดใช้อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลเป็นอตัราอา้งอิงเร่ิมตน้ การประมาณการ
หน้ีสินดงักล่าวคาํนวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้
(Projected Unit Credit Method) 

เม่ือผลประโยชน์พนักงานมีการเปล่ียนแปลง ส่วนของผลประโยชน์ท่ีเพิ่มข้ึนซ่ึงเก่ียวขอ้ง 
กบัการทาํงานให้กบับริษทัและบริษทัย่อยในอดีตของพนักงานจะถูกบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนและ
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุงานคงเหลือโดยเฉล่ียจนกระทัง่ผลประโยชน์ไดมี้
การจ่ายจริง  

เม่ือขอ้สมมติท่ีใช้ในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัมีการเปล่ียนแปลง 
บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ี
เกิดข้ึนทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนทั้งจาํนวน 
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3.16 รายได ้
รายได้จากการขายสินค้า  

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือไดโ้อนอาํนาจควบคุมในสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ เม่ือ
มีการส่งมอบสินคา้ รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าท่ีไดรั้บหรือคาดว่าจะไดรั้บสาํหรับสินคา้ท่ีได้
ส่งมอบหลงัจากหกัประมาณการสินคา้รับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

สําหรับการขายสินคา้ท่ีมีการรับประกนัท่ีเป็นการให้ความเช่ือมัน่ในสินคา้ท่ีขายว่าเป็นไปตาม
รายละเอียดท่ีตกลงกนั บริษทับนัทึกการรับประกนัสินคา้เป็นประมาณการหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและ
สินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 

สําหรับการขายสินคา้ท่ีมีการรับประกนัท่ีเป็นการให้บริการแก่ลูกคา้เพิ่มเติมนอกเหนือจากการ
สร้างความเช่ือมัน่ว่าสินคา้จะใชง้านไดต้ามคุณลกัษณะท่ีตกลงกนั บริษทับนัทึกส่วนของการรับประกนั
ประเภทการใหบ้ริการดงักล่าวเป็นรายไดต้ลอดระยะเวลาของการใหบ้ริการ 
 
รายได้จากการให้บริการ 

 รายไดจ้ากการให้บริการติดตั้งงานโครงการรับรู้ตลอดช่วงเวลาท่ีให้บริการตามการวดัระดบั
ความกา้วหนา้ของการปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัให้แลว้เสร็จ โดยอา้งอิงกบัตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนท่ีใช้
ในการปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัให้แลว้เสร็จโดยเทียบตน้ทุนท่ีคาดว่าจะใชท้ั้งหมดเพื่อปฏิบติั
ตามภาระท่ีตอ้งปฏิบัติให้เสร็จส้ิน ในบางสถานการณ์ บริษัทและบริษัทย่อยอาจไม่สามารถวดั
ผลลพัธ์ของภาระท่ีตอ้งปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสม แต่บริษทัและบริษทัยอ่ยคาดวา่จะไดรั้บคืนตน้ทุนท่ี
เกิดข้ึนในการปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติั ในสถานการณ์ดงักล่าว บริษทัและบริษทัย่อยตอ้งรับรู้
รายได้เพียงต้นทุนท่ีเกิดข้ึนจนกว่ากิจการจะสามารถวดัผลลัพธ์ของภาระท่ีต้องปฏิบัติได้อย่าง
สมเหตุสมผล 

 รายได้จากการให้บริการดูแลรักษารับรู้ตลอดช่วงเวลาท่ีให้บริการโดยวิธีเส้นตรงตาม
ระยะเวลาท่ีระบุในสญัญา  

 รายไดจ้ากการใหบ้ริการอ่ืนรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการแก่ลูกคา้แลว้ 
 รายได้ท่ีรับรู้แล้วแต่ยงัไม่ถึงกําหนดเรียกชําระตามสัญญาแสดงไวเ้ป็น “รายได้ค้างรับ

ค่าบริการ/มูลค่างานท่ีทาํเสร็จแต่ยงัไม่เรียกเก็บ” ในงบแสดงฐานะการเงิน ซ่ึงจะจดัประเภทเป็น
ลูกหน้ีการคา้เม่ือบริษทัมีสิทธิท่ีจะไดรั้บชาํระโดยปราศจากเง่ือนไข เช่น เม่ือบริษทัไดใ้หบ้ริการเสร็จ
ส้ินและลูกคา้รับมอบงาน 
 
รายได้ค่าเช่า 

รายไดค่้าเช่ารับรู้ตลอดช่วงเวลาท่ีเช่าโดยวิธีเสน้ตรงตามระยะเวลาท่ีระบุในสญัญา  
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รายได้รอการรับรู้ 
จาํนวนเงินท่ีบริษทัและบริษทัย่อยไดรั้บหรือมีสิทธิไดรั้บจากลูกคา้แต่ยงัมีภาระท่ีตอ้งโอน

สินคา้หรือบริการให้กบัลูกคา้แสดงไวเ้ป็น “รายไดร้อการรับรู้” ในงบแสดงฐานะการเงินซ่ึงจะจดั
ประเภทเป็นเจา้หน้ีอ่ืนภายใตเ้จา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ซ่ึงจะรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือไดป้ฏิบติัตาม
ภาระท่ีระบุไวใ้นสญัญาเสร็จส้ิน 
 
ดอกเบีย้รับและรายได้อ่ืน 

ดอกเบ้ียรับบันทึกในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนตามเกณฑ์คงคา้งโดย
คาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

รายไดอ่ื้นรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
 
3.17 ค่าใชจ่้าย 

ค่าใชจ่้ายรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนตามเกณฑค์งคา้ง 
 

3.18 ตน้ทุนทางการเงิน 
ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ยดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูย้มื และส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย  
ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีไม่ไดเ้ก่ียวกบัการไดม้า การก่อสร้างหรือ การผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข 

รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน โดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 

3.19 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปี ประกอบดว้ย ภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
ภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใช้จ่ายในงบกาํไร

ขาดทุนและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน เวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้งในการรวมธุรกิจ 
หรือรายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั ไดแ้ก่ ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายชาํระหรือไดรั้บชาํระ โดยคาํนวณจากกาํไรหรือ
ขาดทุนประจาํปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีท่ีประกาศใช้ ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ี
เก่ียวกบัรายการในปีก่อน ๆ 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่า
ตามบญัชีและมูลค่าฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิด
จากผลแตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ี การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินใน
คร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนทางบญัชี
หรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัหาก
เป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้
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ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมี
การกลบัรายการโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน 

ในการกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี บริษทัและบริษทั
ยอ่ยตอ้งคาํนึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจทาํใหจ้าํนวนภาษีท่ีตอ้งจ่าย
เพิ่มข้ึนและมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งชาํระ บริษทัและบริษทัยอ่ยเช่ือว่าไดต้ั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอสาํหรับ
ภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั  รวมถึง การตีความทาง
กฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินน้ีอยู่บนพื้นฐานการประมาณการและขอ้
สมมติฐานและอาจเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต ขอ้มูลใหม่ ๆ อาจทาํให้
บริษทัและบริษทัยอ่ยเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยูก่บัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู ่
การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดท่ีเกิดการ
เปล่ียนแปลง 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบได้
เม่ือบริษทัและบริษทัยอ่ยมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบ
กบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงาน
เดียวกนัสาํหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั สาํหรับหน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความ
ตั้งใจจะจ่ายชาํระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืน
สินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากาํไรเพื่อ
เสียภาษีในอนาคตจะมีจาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว สินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลง
เท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 

 
3.20 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสาํหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัดว้ยจาํนวน
หุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปี และกาํไรต่อหุน้ปรับลดคาํนวณ
จากจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีรวมสมมติฐานว่าหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดไดถู้กแปลง
เป็นหุน้สามญัทั้งหมด 

 
3.21 การวดัมูลค่ายติุธรรม 

มูลค่ายติุธรรมเป็นราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพย ์หรือจะจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินในรายการ
ท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่า ไม่ว่าราคานั้ นจะสามารถสังเกตได้
โดยตรงหรือประมาณมาจากเทคนิคการประเมินมูลค่า ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการ
สินทรัพยห์รือหน้ีสินรายการใดรายการหน่ึง บริษทัพิจารณาถึงลกัษณะของสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้นซ่ึงผู ้
ร่วมตลาดจะนาํมาพิจารณาในการกาํหนดราคาของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ณ วนัท่ีวดัมูลค่า โดยการวดัมูลค่า
ยติุธรรมและ/หรือการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินน้ีใชต้ามเกณฑต์ามท่ีกล่าว  
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นอกจากน้ี การวดัมูลค่ายุติธรรมไดจ้ดัลาํดบัชั้นเป็นระดบัท่ี 1 ระดบัท่ี 2 และระดบัท่ี 3 โดย
แบ่งตามลาํดบัขั้นของขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได ้และตามลาํดบัความสาํคญัของขอ้มูลท่ีใชว้ดัมูลค่า
ยติุธรรม ซ่ึงมีดงัต่อไปน้ี 

- ระดับท่ี 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับ
สินทรัพย ์หรือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัและกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 

- ระดบัท่ี 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดไ้ม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้มสําหรับสินทรัพย์
นั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

- ระดบัท่ี 3 เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดส้าํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 
 
3.22 ประมาณการทางบญัชีและแหล่งขอ้มูลเก่ียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการ 

(1) การใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารท่ีสาํคญัในการใชน้โยบายการบญัชี 
ในการจดัทาํงบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารของบริษทั

และบริษทัย่อยตอ้งอาศยัดุลยพินิจหลายประการ ในการกาํหนดนโยบายการบญัชี การประมาณ
การและการตั้งขอ้สมมติฐาน ซ่ึงมีผลกระทบต่อการแสดงจาํนวนสินทรัพย ์หน้ีสินและการเปิดเผย
ขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ณ ส้ินรอบระยะเวลารายงานรวมทั้งการแสดง
รายได ้และค่าใช้จ่ายของงวดบญัชี ถึงแมว้่าการประมาณการของผูบ้ริหาร ไดพ้ิจารณาอย่าง
สมเหตุสมผลภายใตเ้หตุการณ์ ณ ขณะนั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณ
การนั้น 

 
การใชดุ้ลยพินิจท่ีสาํคญัในการใชน้โยบายการบญัชีมีดงัต่อไปน้ี 
การด้อยค่า 

ยอดสินทรัพยค์งเหลือตามบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยจะมีการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีใน
งบแสดงฐานะการเงินว่ามีข้อบ่งช้ี เร่ืองการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีท่ีมีข้อบ่งช้ีจะทําการ
ประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์ 

 
   ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้  

ในการประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลย
พินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน โดยคาํนึงถึงประวติัการชาํระเงินและ
ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตในอดีตซ่ึงมีการปรับสะทอ้นขอ้มูลปัจจุบนั และการคาดการณ์
ล่วงหน้าเก่ียวกบัปัจจยัทางเศรษฐกิจมหภาคท่ีมีผลต่อความสามารถในการชาํระหน้ี ไดแ้ก่ 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) อตัราการว่างงาน และดชันีราคาผูบ้ริโภค (Consumer 
Price Index)  
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   ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 
 ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจใน
การประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากสินคา้คงเหลือนั้น โดยค่าเผื่อการลดลงของ
มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บพิจารณาจากราคาท่ีคาดว่าจะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหักดว้ยค่าใชจ่้าย
ในการขายสินคา้นั้น และค่าเผื่อสําหรับสินคา้เก่าลา้สมยั เคล่ือนไหวช้าหรือเส่ือมคุณภาพ
พิจารณาจากอายุโดยประมาณของสินคา้แต่ละชนิด จาํนวนค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้
คงเหลือท่ีประมาณได ้เม่ือนาํมาเปรียบเทียบกบัจาํนวนเดิมท่ีมีในบญัชี ค่าเผื่อการลดลงของ
มูลค่าสินคา้คงเหลือทั้งท่ีลดลงและเพ่ิมข้ึนจะแสดงเป็นค่าใชจ่้ายภายใตห้ัวขอ้ตน้ทุนขายและ
บริการในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
 
ประมาณการต้นทุนโครงการบริการรับเหมาติดตั้ง 

บริษัทและบริษัทย่อยประมาณการต้นทุนการรับเหมาติดตั้ งของแต่ละโครงการจาก
รายละเอียดของแบบการติดตั้งและนํามาคาํนวณจาํนวนและมูลค่าวสัดุท่ีตอ้งใช้ในโครงการ
ดังกล่าว รวมถึงค่าแรง ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีต้องใช้ในการให้บริการรับเหมาติดตั้ งจนเสร็จ 
ประกอบกบัการพิจารณาถึงแนวโนม้ของการเปล่ียนแปลงราคาวสัดุ ค่าแรง และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 
บริษทัและบริษทัย่อยจะทาํการทบทวนประมาณการตน้ทุนอย่างสมํ่าเสมอ และทุกคราวท่ี
ประมาณการผลขาดทุนสาํหรับโครงการบริการรับเหมาติดตั้ง 

 
ประมาณการผลขาดทุนสําหรับโครงการบริการรับเหมาก่อติดตั้ง 

  ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจาก
โครงการบริการรับเหมาติดตั้งแต่ละโครงการจากประมาณการตน้ทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน โดย
พิจารณาจากความคืบหนา้ของการติดตั้ง ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง ประกอบกบัการเปล่ียนแปลงของ
ราคาวสัดุ ค่าแรง และสภาวการณ์ปัจจุบนั 

 
ประมาณการค่าปรับจากการส่งมอบงานล่าช้า 

บริษทัและบริษทัยอ่ยประมาณการหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการถูกเรียกค่าเสียหายจากการส่ง
มอบโครงการล่าช้า ซ่ึงฝ่ายบริหารไดใ้ช้ดุลยพินิจในการประมาณการค่าปรับตามสัญญาและ
คาํนึงถึงระยะเวลาการทาํงานล่าชา้ท่ีเกิดข้ึน โดยบริษทัและบริษทัย่อยไดบ้นัทึกประมาณการ
ค่าปรับจากการส่งมอบงานล่าชา้ไวใ้นงบการเงินแลว้ อยา่งไรก็ตามผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่าง
ไปจากท่ีไดป้ระมาณการไว ้
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การกําหนดอายุสัญญาเช่าท่ีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า 
บริษทัและบริษทัย่อยกาํหนดอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาท่ีบอกเลิกไม่ไดข้องสัญญาเช่า 

โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่าง
สมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกนั้น และระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมี
ความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจใน
การประเมินว่าบริษทัและบริษทัยอ่ยมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใชสิ้ทธิเลือก
ในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือท่ีจะไม่ใช้สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า โดยพิจารณา
ขอ้เท็จจริงและสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีทาํให้เกิดส่ิงจูงใจในทางเศรษฐกิจสําหรับ
บริษทัและบริษทัยอ่ยในการใชสิ้ทธิเลือกนั้น ภายหลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่ามีผล บริษทัและบริษทั
ยอ่ยจะประเมินอายสุัญญาเช่าใหม่หากมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีมีนยัสาํคญัซ่ึงอยูภ่ายใตก้าร
ควบคุมและส่งผลต่อความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิเลือก 

 
  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและค่าเส่ือมราคา 

ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํ
การประมาณอายกุารให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการ
ลงทุน และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลง
เกิดข้ึน 

นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน
ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนตํ่ากว่า
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
คาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

ในการเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ฝ่ายบริหารใชว้ิธีพิจารณา
จากรายไดโ้ดยอา้งอิงจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนโดยผูป้ระเมิน
ราคาอิสระ  

 
 ค่าเส่ือมราคาของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้  

ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ตลอดจนสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ฝ่าย
บริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของ
อาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการ
เปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชใ้นแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาด
ว่าจะไดรั้บคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลย
พินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 
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  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
ในการบันทึกและวดัมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ  วนัท่ีได้มา ตลอดจนการ

ทดสอบการดอ้ยค่าในภายหลงั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพย ์หรือ หน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือก
อตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการคาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้น ๆ 

 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานข้ึนอยู่กบัหลายปัจจยัท่ีใช้ในการ
คาํนวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยมีขอ้สมมติฐานหลายตวั รวมถึงอตัราคิดลด การ
เปล่ียนแปลงของขอ้สมมติฐานเหล่าน้ีจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของภาระผกูพนัดงักล่าว 

บริษทัและบริษทัย่อยได้พิจารณาอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในแต่ละปี ซ่ึงได้แก่อตัรา
ดอกเบ้ียท่ีควรจะใชใ้นการกาํหนดมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน ในการพิจารณาอตัราคิดลดท่ีเหมาะสม บริษทัและบริษทัย่อย
พิจารณาใชอ้ตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงเป็นสกลุเงินเดียวกบัสกลุเงินท่ี
ตอ้งจ่ายชาํระผลประโยชน์ และมีอายุครบกาํหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาท่ีตอ้งจ่ายชาํระภาระ
ผกูพนัท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้มูลเพิ่มเติมไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 20 

 
 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   

 บริษทัและบริษทัย่อยจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่าง
ชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมี
กาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ใน
การน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการว่าควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีท่ีคาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่
ละช่วงเวลา 
 

อัตราดอกเบีย้เงินกู้ยืมส่วนเพิม่ 

บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่สามารถกาํหนดอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่า ดงันั้นจึง
ใชอ้ตัราดอกเบ้ียตลาดในการคิดลดหน้ีสินตามสัญญาเช่า โดยอตัราเงินกูย้มืส่วนเพ่ิมเป็นอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยจะตอ้งจ่ายในการกูย้มืเงินท่ีจาํเป็นเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสินทรัพยท่ี์มี
มูลค่าใกลเ้คียงกับสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ในสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจท่ีคลา้ยคลึง โดยมี
ระยะเวลาการกูย้มืและหลกัประกนัท่ีคลา้ยคลึง  

 
 



- 40 - 
 

(2) แหล่งขอ้มูลสาํคญัเก่ียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
การวดัมูลค่ายุติธรรมและกระบวนการประเมินมูลค่า 

สินทรัพย์และหน้ี สินบางรายการของบริษัทวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมเพื่ อ
วตัถุประสงคใ์นการรายงานทางการเงิน บริษทัและบริษทัย่อยใชข้อ้มูลในตลาดท่ีสามารถ
สังเกตไดใ้นการประมาณมูลค่ายติุธรรมของรายการสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กรณีท่ีขอ้มูลระดบั 
1 ไม่สามารถหาได ้บริษทัและบริษทัยอ่ยไดว้า่จา้งผูป้ระเมินมูลค่าภายนอกท่ีไดรั้บการรับรอง
มาเป็นผูป้ระเมินมูลค่า เพื่อกาํหนดเทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมรวมทั้ งขอ้มูลท่ี
จะตอ้งใช ้ 

ขอ้มูลเก่ียวกบัเทคนิคการประเมินมูลค่าและขอ้มูลท่ีใชใ้นการกาํหนดมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินรายการต่างๆ ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 31 

 
4.  รายการบญัชีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
  บริษทัและบริษทัย่อยมีรายการบญัชีส่วนหน่ึงกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงบุคคลหรือ

กิจการเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกันโดยการถือหุ้นและ/หรือมีผูบ้ริหารร่วมกัน หรือเป็นสมาชิกในครอบครัวท่ี
ใกลชิ้ด รายการบญัชีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันท่ีมีสาระสําคญัท่ีรวมไวใ้นงบการเงินใช้ราคา
ตามปกติธุรกิจ โดยถือตามราคาตลาดทัว่ไป หรือเป็นไปตามสญัญาท่ีตกลงกนัไวส้าํหรับรายการท่ีไม่มีราคา
ตลาดรองรับ 

 
  4.1  ลกัษณะของความสมัพนัธ์กบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 

 ช่ือบริษทั/บุคคล 

 ประเทศ/

สญัชาติ 

 

ความสมัพนัธ ์

 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

Harn Vietnam Co., Ltd.  เวยีดนาม  บริษทัยอ่ย บริษทัเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ 

บริษทั ไอยราหาญ จาํกดั  ไทย  บริษทัยอ่ย บริษทัเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ 

บริษทั หาญเอน็ยเินียร่ิง จาํกดั  ไทย  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั กรรมการและ/หรือผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

บริษทั พระบริบาล จาํกดั  ไทย  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั กรรมการและ/หรือผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

บริษทั นูทริกซ์ จาํกดั (มหาชน)  ไทย  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั กรรมการและ/หรือผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

บริษทั เจนนพสิริ จาํกดั  ไทย  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั กรรมการและ/หรือผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

บริษทั ไอยราฟันส์ จาํกดั  ไทย  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั กรรมการและ/หรือผูถื้อหุน้ในบริษทัยอ่ยร่วมกนั  

บริษทั ทรูเวฟ (ประเทศไทย) จาํกดั  ไทย  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั บุคคลในครอบครัวเดียวกบักรรมการ 

(กรรมการลาออกจากตาํแหน่งในบริษทัโดยมีผล

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563) 

นายเจน ชาญณรงค ์  ไทย  บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุน้และบุคคลในครอบครัวเดียวกบักรรมการ 

นางสิริมา เอ่ียมสกลุรัตน์  ไทย  บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุน้และบุคคลในครอบครัวเดียวกบักรรมการ 

ผูบ้ริหารสาํคญั  ไทย  บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั บุคคลท่ีมีอาํนาจและรับผดิชอบในการบริหารงาน 
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4.2  หลกัเกณฑใ์นการเรียกเกบ็รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายระหวา่งกนั 
  นโยบายการกาํหนดราคา 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ ตามราคาตลาด 
ซ้ือสินคา้ ตามราคาตลาด 
ซ้ือขายอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ตามราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดอ่ื้น ตามราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าเช่าและค่าบริการ ตามราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร ตามท่ีไดรั้บอนุมติัโดยกรรมการและ/หรือผูถื้อหุน้ 
ดอกเบ้ียรับ ตามสญัญา 
ดอกเบ้ียจ่าย ตามราคาตลาด 

 
4.3  สัญญาท่ีสําคัญกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน บริษัทและบริษัทย่อยได้ทาํสัญญาเช่าอาคารสํานักงาน 

ดงัต่อไปน้ี 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

  ผูใ้หเ้ช่า  ระยะเวลา  ค่าเช่าต่อเดือน 
(บาท) 

สัญญาเช่าพ้ืนท่ีสาํนกังาน  บริษทั เจนนพสิริ จาํกดั  9 ปี  857,220 
  บริษทั พระบริบาล จาํกดั  3 ปี  64,080 

 
ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 สัญญาเช่ากบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีการยกเลิก 

ดงัต่อไปน้ี 
  ผูใ้หเ้ช่า  ระยะเวลา  ค่าเช่าต่อเดือน 

(บาท) 
สัญญาเช่าพ้ืนท่ีสาํนกังาน  คุณเจน ชาญณรงค ์  4.4 ปี  45,947 - 53,100 
  บริษทั หาญเอน็ยเินียร่ิง จาํกดั  4.7 ปี  292,105 - 413,916 

   
 4.4  ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

บาท 
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564  2563  2564  2563 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน        
 บริษทัยอ่ย        
  Harn Vietnam Co., Ltd. - -  314,388  295,908 
  บริษทั ไอยราหาญ จาํกดั - -  -  57,933 
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
  บริษทั หาญเอน็ยเินียร่ิง จาํกดั 1,747,794  1,845,458  1,747,794  1,845,458 
            บริษทั นูทริกซ์ จาํกดั (มหาชน) -  15,716  -  15,716 
            บริษทั เจนนพสิริ จาํกดั 1,006  118,342  1,006  118,342 
 1,748,800  1,979,516  2,063,188  2,333,357 
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บาท 
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564  2563  2564  2563 
เงินประกนัการเช่าอาคาร        
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
  บริษทั พระบริบาล จาํกดั 150,000 150,000  150,000  150,000 
            บริษทั เจนนพสิริ จาํกดั 2,000,000 -  2,000,000 - 
 2,150,000 150,000  2,150,000  150,000 

 
 เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย 

   รายการเปล่ียนแปลงของเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 
2563 สรุปไดด้งัน้ี 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2564  2563 
  ดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา 
 บาท  ดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา 
 บาท 

Harn Vietnam Co., Ltd.         
ยอดยกมา  200,000  5,973,480  -  - 
เงินใหกู้เ้พิ่มข้ึน  -  -  200,000  6,352,000 
เงินจ่ายชาํระคืน  -  -  -  - 
ผลกระทบจากการปรับปรุงอตัราแลกเปล่ียน  -  675,900  -  (378,520) 
ยอดยกไป  200,000  6,649,380  200,000  5,973,480 

 
เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2563 บริษทัทาํสัญญาให้เงินกูย้ืมแก่บริษทัย่อย จาํนวน 200,000 ดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา และคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 6.15 ต่อปี กาํหนดชาํระคืนภายในระยะเวลา 1 ปี และต่อมา
เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2564 ซ่ึงครบอายุสัญญา บริษทัต่ออายุสัญญาให้กูย้ืมแก่บริษทัย่อย อีก 5 ปี สัญญา
ส้ินสุดวนัท่ี 11 มีนาคม 2569  และคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 5.85 ต่อปี 

บาท 
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564  2563  2564  2563 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน       
 บริษทัยอ่ย       
  บริษทั ไอยราหาญ จาํกดั -  -  78,000 - 
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั       
  บริษทั ไอยราฟันส์ จาํกดั 7,808  -  - - 
  7,808  -  78,000 - 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า       
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั       
  บริษทั พระบริบาล จาํกดั 1,388,259  2,013,542  1,388,259 2,013,542 
  บริษทั เจนนพสิริ จาํกดั 94,307,684  102,425,395  94,307,684 102,425,395 
 95,695,943  104,438,937  95,695,943 104,438,937 
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เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 รายการเปล่ียนแปลงของเงินกูย้ืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 สรุปไดด้งัน้ี 
 บาท 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31  รายการในระหวา่งปี  ณ วนัท่ี 31 
 ธนัวาคม 2563  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  ธนัวาคม 2564 

บริษทั ไอยราฟันส์ จาํกดั -  500,000  -  500,000 
 -  500,000  -  500,000 

 
           ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เงินกู้ยืมระยะสั้ นเป็นตัว๋สัญญาใช้เงินจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน

ขา้งตน้มีอาย ุ3 เดือนคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3 (อา้งอิงจากอตัราดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชย ์ร้อยละ 
MRR-3 ต่อปี) เงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นเงินกู้ยืมท่ีไม่มีหลักประกันและมีกําหนดชําระคืนในวันท่ี             
21 มีนาคม 2565 

 
 4.5  รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
รายไดจ้ากการขาย        
  บริษทัยอ่ย        
         Harn Vietnam Co., Ltd.  -  -  18,741  322,085 
         บริษทั ไอยราหาญ จาํกดั -  -  74,940  - 
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั         
          บริษทั นูทริกซ์ จาํกดั (มหาชน) 27,420  117,384  27,420  117,384 
          บริษทั เจนนพสิริ จาํกดั 20,070  248,607  20,070  248,607 
 47,490  365,991  141,171  688,076 
รายไดอ่ื้น        
  บริษทัยอ่ย        
         Harn Vietnam Co., Ltd. -  -  393,275  295,908 
         บริษทั ไอยราหาญ จาํกดั -  -  612,000  157,933 
      บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
         บริษทั พระบริบาล จาํกดั -  28,137  -  28,137 
         บริษทั เจนนพสิริ จาํกดั 54,000  -  54,000  - 
 54,000  28,137  1,059,275  481,978 
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 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
ค่าเช่าและบริการ        
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
       บริษทั หาญเอน็ยเินียร่ิง จาํกดั 292,105  1,368,430  292,105  1,368,430 
          บริษทั พระบริบาล จาํกดั -  1,432,510  -  1,432,510 
 บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
       นายเจน  ชาญณรงค ์ -  630,047  -  630,047 
 292,105  3,430,987  292,105  3,430,987 
ดอกเบ้ียจ่าย        
      บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
          บริษทั พระบริบาล จาํกดั 93,678  88,177  93,678  88,177 
          บริษทั เจนนพสิริ จาํกดั 2,168,929  -  2,168,929  - 
          บริษทั ไอยราฟันส์ จาํกดั 7,808  -  -  - 
 2,270,415  88,177  2,262,607  88,177 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารสาํคญั        
 กรรมการ 3,473,167  3,585,000  3,473,167  3,585,000 
 ผูบ้ริหารสาํคญั        
  ผลประโยชน์ระยะสั้น 9,972,130  10,790,267  9,252,130  10,490,267 
  ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 324,870  312,240  321,470  310,640 
 13,770,167  14,687,507  13,046,767  14,385,907 

 
  ค่าตอบแทนผูบ้ริหารน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่ผูบ้ริหารของบริษัทและบริษัทย่อย 

ประกอบด้วยค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน และผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมไปถึง
ผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอ่ืน ทั้งน้ีผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยหมายถึงบุคคลท่ีกาํหนดตาม
กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ กรรมการผูจ้ดัการ ผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหาร
ส่ีรายแรกนบัต่อจากผูจ้ดัการลงมา 

 
  4.6    การคํ้าประกนั 
    เม่ือวันท่ี  7 มกราคม  2563 บริษัทได้ค ํ้ าประกันค่าสินค้าให้กับ  Harn Vietnam Co., Ltd.  

“บริษทัยอ่ย” ท่ีประเทศเวียดนาม ตามสญัญาซ้ือขายสินคา้เตม็วงเงินจาํนวน 472,586 ปอนดส์เตอร์ลิง 
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5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม 
 เงินตราต่างประเทศ  บาท 
 2564  2563  2564  2563 
เงินสดในมือ             - บาท     55,844  132,676 
เงินฝากธนาคาร        
    เงินฝากกระแสรายวนั   - บาท     36,730,898  37,480,163 
 เงินฝากออมทรัพย ์        - บาท      201,461,323  263,247,654 
                                          - ดองเวยีดนาม 3,145,062,796  4,035,484,667  4,582,356  5,213,847 
     242,830,421  306,074,340 

 
 งบการเฉพาะกิจการ 
 บาท 

 2564  2563 
เงินสดในมือ  25,844  102,541 
เงินฝากธนาคาร    
     เงินฝากกระแสรายวนั    36,730,898  37,480,163 
 เงินฝากออมทรัพย ์         200,931,084  261,735,578 
 237,687,826  299,318,282 

 
6. ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
ลูกหนีก้ารค้า        
     ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,006  134,058  1,006  134,058 
 ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 235,053,496  218,158,000  233,148,403  217,783,212 
  รวมลูกหน้ีการคา้ 235,054,502  218,292,058  233,149,409  217,917,270 
 หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (12,640,865)  (11,455,792)  (12,635,976)  (11,454,371) 
  สุทธิ 222,413,637  206,836,266  220,513,433  206,462,899 
ลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน        
 ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัยอ่ย - -  314,388  353,841 
 ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,747,319  1,845,458  1,747,319  1,845,458 
 ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน 1,939,926  3,585,280  1,720,078  3,515,280 
 เงินประกนัผลงานคา้งรับ 9,072,015  15,104,338  8,997,247  15,104,338 
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 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
 เงินมดัจาํ 6,870,814  6,557,432  6,862,867  6,550,384 
 ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 5,054,904  5,151,224  4,643,908  4,784,669 
 รายไดค้า้งรับ 1,766,779  3,802,728  1,766,779  3,651,638 
  รวมลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 26,451,757  36,046,460  26,052,586  35,805,608 
ลูกหนีต้ามสัญญาเช่า        
    ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า - อุปกรณ์การพิมพ ์ 15,767,761  19,412,311  15,767,761  19,412,311 
    หกั ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ

เกิดข้ึน 
 

(11,641) 
  

(56,443) 
  

(11,641) 
  

(56,443) 
            รวม 15,756,120  19,355,868  15,756,120  19,355,868 
    หกั ถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี (9,182,927)  (11,251,986)  (9,182,927)  (11,251,986) 

    สุทธิ 6,573,193  8,103,882  6,573,193  8,103,882 
  รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ี        
   หมุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 255,438,587  250,986,608  253,139,212  250,372,389 

 
  ลูกหน้ีการคา้ แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2564  2563  2564  2563 
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 150,580,310  141,009,078  148,706,871  140,815,378 
เกินกาํหนดชาํระ        
 นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 3 เดือน 67,370,369  55,102,089  67,338,715  54,921,001 
 มากกวา่ 3 ถึง 6 เดือน 4,114,011  14,096,467  4,114,011  14,096,467 
 มากกวา่ 6 ถึง 12 เดือน 8,176,950  4,670,478  8,176,950  4,670,478 
 มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 4,812,862  3,413,946  4,812,862  3,413,946 
  รวม 235,054,502  218,292,058  233,149,409  217,917,270 
หกั ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ

เกิดข้ึน 
 

(12,640,865) 
  

(11,455,792) 
  

(12,635,976) 
  

(11,454,371) 
  ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 222,413,637  206,836,266  220,513,433  206,462,899 

 
จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีลูกหน้ีจะตอ้งชาํระและมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีลูกหน้ีจะตอ้งชาํระ

สาํหรับสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 บาท 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563 

 

จาํนวนเงิน 
ขั้นตํ่าท่ีลูกหน้ี
จะตอ้งชาํระ  

มูลค่าปัจจุบนัของ
จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ี
ลูกหน้ีจะตอ้งชาํระ  

จาํนวนเงิน 
ขั้นตํ่าท่ีลูกหน้ี
จะตอ้งชาํระ  

มูลค่าปัจจุบนัของ
จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ี
ลูกหน้ีจะตอ้งชาํระ 

ระยะเวลาการรับชาํระ        
 ภายใน 1 ปี 9,575,286  6,573,193  10,978,046  8,103,882 
 เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 13,385,234  9,182,927  15,127,108  11,251,986 
 22,960,520  15,756,120  26,105,154  19,355,868 
หกั  รายไดด้อกเบ้ียทางการเงินรอการรับรู้ (7,204,400)  -  (6,749,286)  - 
 15,756,120  15,756,120  19,355,868  19,355,868 
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ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
พนับาท 

งบการเงินรวม 
 ยงัไม่ถึง 

กาํหนดชาํระ 
 

 
ไม่เกิน  
3 เดือน 

 3 - 6 เดือน  6 - 12 เดือน  
 

เกินกวา่ 
12 เดือน 

 รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 157,626  67,491  4,265  8,177  6,603  244,162 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า 22,708  244  20  - -  22,972 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา-หมุนเวยีน 10,242  -  - -  40  10,282 
ค่าเผือ่ผลขาดทุน 446  441  855  6,087  4,924  12,753 

พนับาท 
งบการเงินรวม 

 ยงัไม่ถึง 
กาํหนดชาํระ 

 
 

ไม่เกิน  
3 เดือน 

 3 - 6 เดือน  6 - 12 เดือน  
 

เกินกวา่ 
12 เดือน 

 รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 155,407  55,798  14,107  4,670  3,414  233,396 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า 25,948  204  10  -  -  26,162 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา-หมุนเวยีน 12,825  -  - -  40  12,865 
ค่าเผือ่ผลขาดทุน 413  313  4,172  3,101  3,580  11,579 

 

พนับาท 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยงัไม่ถึง 
กาํหนดชาํระ 

 
 

ไม่เกิน 
3 เดือน 

 3 - 6 เดือน  6 - 12 เดือน  
 

เกินกวา่ 
12 เดือน 

 รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 155,677  67,459  4,265  8,177  6,603  242,181 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า 22,708  244  20  - -  22,972 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา-หมุนเวยีน 8,338  -  - -  40  8,378 
ค่าเผือ่ผลขาดทุน 436  441  855  6,086  4,925  12,743 

 

พนับาท 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยงัไม่ถึง 
กาํหนดชาํระ 

 
 

ไม่เกิน 
3 เดือน 

 3 - 6 เดือน  6 - 12 เดือน  
 

เกินกวา่ 
12 เดือน 

 รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 155,214  55,616  14,107  4,671  3,414  233,022 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า 25,948  204  10  - -  26,162 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา-หมุนเวยีน 12,080  -  - -  40  12,120 
ค่าเผือ่ผลขาดทุน 411  312  4,172  3,101  3,580  11,576 
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7.  สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา-หมุนเวียน 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา-หมุนเวียน ประกอบดว้ย 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2564  2563  2564  2563 
มูลค่างานท่ีทาํเสร็จแต่ยงัไม่เรียกเกบ็เงินจากลูกคา้ 10,281,575  12,864,676  8,377,768  12,119,531 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (65,735)  (67,063)  (60,975)  (65,498)
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา-หมุนเวยีน-สุทธิ 10,215,840  12,797,613  8,316,793  12,054,033 
 

8.   สินคา้คงเหลือ 
  สินคา้คงเหลือ ประกอบดว้ย 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2564  2563  2564  2563 
สินคา้สาํเร็จรูป 288,639,413  247,098,155  286,333,913  245,120,206 
สินคา้ระหวา่งทาง 73,645,662  40,820,856  73,645,662  39,102,203 
  รวม 362,285,075  287,919,011  359,979,575  284,222,409 
หกั ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการลดมูลค่า        
 ของสินคา้คงเหลือ (33,989,104)  (30,067,043)  (33,989,104)  (30,067,043) 
สินคา้คงเหลือ 328,295,971  257,851,968  325,990,471  254,155,366 

 
  มูลค่าสินคา้คงเหลือท่ีปรับลดลงและรับรู้เป็นตน้ทุนขายสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 

2563 มีจาํนวน 3.92 ลา้นบาท และ 5.67 ลา้นบาท ตามลาํดบั (เฉพาะบริษทัจาํนวนเงิน 3.92 ลา้นบาท และ 5.67 
ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

 
9.  สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 
 บาท 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 

 ราคาทุน 
 

 กาํไร (ขาดทุน) 
ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจาก
การปรับมูลค่าของ

เงินลงทุน 

 มูลค่ายติุธรรม 
 

เงินลงทุนในตราสารหน้ี    
 - เงินลงทุนในหน่วยลงทุน  39,421,139  193,056  39,614,195 

รวม 39,421,139  193,056  39,614,195 
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 บาท 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2563   

 ราคาทุน 
 

 กาํไร (ขาดทุน) 
ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจาก
การปรับมูลค่าของ

เงินลงทุน 

 มูลค่ายติุธรรม 
 

เงินลงทุนในตราสารหน้ี    
 - เงินลงทุนในหน่วยลงทุน  9,625,255  (2,667,311)  6,957,944 

รวม 9,625,255  (2,667,311)  6,957,944 

 
10. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  

  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ย 
      บาท 
    สดัส่วนการถือหุน้   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
     (ร้อยละ)  วธีิราคาทุน  

ช่ือบริษทัยอ่ย   ทุนชาํระแลว้  2564  2563  2564  2563 
Harn Vietnam Co., Ltd.  800 ลา้นดอง  100.00  100.00  1,057,444  1,057,444 
บริษทั ไอยราหาญ จาํกดั  2 ลา้นบาท  65.00  65.00  1,300,000  1,300,000 
    รวม        2,357,444  2,357,444 

บริษทัไดจ้ดทะเบียนจดัตั้ง Harn Vietnam Co., Ltd. “บริษทัย่อย” ที่ประเทศเวียดนาม เมื่อวนัท่ี 
30 กรกฎาคม 2562 ดว้ยทุนจดทะเบียน 800 ลา้นดองเวียดนาม (คิดเป็น 1.06 ลา้นบาท) ทั้งน้ีบริษทัถือหุ้น
ในบริษทัย่อยทางตรงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน โดยมีธุรกิจหลกัคือ การจาํหน่าย
อุปกรณ์การพิมพ ์การลงทุนดงักล่าวมีวตัถุประสงคเ์พื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริการลูกคา้ โดยเร่ิมจากหน่วยธุรกิจ “ระบบการพิมพดิ์จิทลั” เป็นหน่วยธุรกิจแรก 

เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2563 บริษทัไดร่้วมลงทุนพฒันาธุรกิจดิจิทลักบักลุ่มไอยราฟันส์ โดยการจดัตั้ง
บริษทัช่ือ “บริษทั ไอยราหาญ จาํกดั” ดว้ยทุนจดทะเบียน 2 ลา้นบาท ทั้งน้ีบริษทัและผูร่้วมทุนกลุ่มไอยรา
ฟันส์ถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65 และร้อยละ 35 ของทุนจดทะเบียน ตามลาํดบั การ
จดัตั้งบริษทัดงักล่าวเป็นไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2563 เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 
2563 บริษทัท่ีจดทะเบียนใหม่จะมีสถานะเป็นบริษทัย่อยของบริษทั การลงทุนดงักล่าวน้ี มีวตัถุประสงค์
เพื่อพฒันาระบบ IoT Products and Solutions โดยแผนการดาํเนินงานจะมุ่งเน้นให้บริการโซลูชัน่ส์ดา้น
อาคารอจัฉริยะ หรือ Smart Building โดยการต่อยอดจากธุรกิจเดิมของกลุ่มไอยราฟันส์ และขยายธุรกิจให้
เติบโตยิง่ข้ึน 
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11. อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  
  อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ประกอบดว้ย 

 บาท 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดตามบญัชี  การเปล่ียนแปลงในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ  31 ธ.ค. 63  เพิ่มข้ึน  ลดลง  โอนเขา้/  ณ  31 ธ.ค. 64 
       โอนออก   

ราคาทุน          
ท่ีดิน 135,286,506  -  -  -  135,286,506 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 19,349,556  -  -  -  19,349,556 
ส่วนปรับปรุงอาคารและส่ิงปลูกสร้าง 948,427  -  -  -  948,427 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 350,350  -  -  -  350,350 
    รวม 155,934,839  -  - -  155,934,839 
ค่าเส่ือมราคาสะสม          
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง (1,001,936)  (483,739)  -  -  (1,485,675)
ส่วนปรับปรุงอาคารและส่ิงปลูกสร้าง (196,441)  (94,842)  -  -  (291,283)
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ (145,130)  (70,070)  -  -  (215,200)
    รวม (1,343,507)  (648,651)  -  -  (1,992,158)
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน-สุทธิ 154,591,332        153,942,681 

 
 บาท 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดตามบญัชี  การเปล่ียนแปลงในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ  31 ธ.ค. 62  เพิ่มข้ึน  ลดลง  โอนเขา้/  ณ  31 ธ.ค. 63 
       โอนออก   

ราคาทุน          
ท่ีดิน 172,645,421  -  -  (37,358,915)  135,286,506 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 55,675,068  -  -  (36,325,512)  19,349,556 
ส่วนปรับปรุงอาคารและส่ิงปลูกสร้าง 2,671,760  -  -  (1,723,333)  948,427 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 957,751  -  -  (607,401)  350,350 
    รวม 231,950,000  -  - (76,015,161)  155,934,839 
ค่าเส่ือมราคาสะสม          
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง (1,491,024)  (935,327)  -  1,424,415  (1,001,936)
ส่วนปรับปรุงอาคารและส่ิงปลูกสร้าง (286,208)  (180,538)  -  270,305  (196,441)
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ (205,192)  (130,477)  -  190,539  (145,130)
    รวม (1,982,424)  (1,246,342)  -  1,885,259  (1,343,507)
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน-สุทธิ 229,967,576        154,591,332 

 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2564  2563  2564  2563 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี        
- ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 648,651  1,246,342  648,651  1,246,342 
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ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 5/2561 เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการ
บริษทัมีมติอนุมติัการทาํสญัญาจะซ้ือจะขายท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นคลงัสินคา้
แห่งเดียวของบริษัทในอนาคต บริษัทได้เขา้ทาํสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง จาํนวนเงิน 
117.00 ลา้นบาท โดยในปี 2563 ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างดงักล่าวไดมี้ผูเ้ช่าเดิม 1 ราย สญัญาเช่ามีกาํหนดเวลา
ส้ินสุดตามสัญญาในวนัท่ี 15 มีนาคม 2563 (พร้อมทั้งผูเ้ช่าสามารถต่ออายไุด ้1 ปี ดว้ยอตัราค่าเช่าเดิม โดยผู ้
เช่าตอ้งแจง้ล่วงหน้า 2 เดือนก่อนสัญญาหมดอายุ) ต่อมาเม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ผูเ้ช่าเดิมไม่ต่ออายุ
สัญญาเช่า และมีผูเ้ช่ารายใหม่ 1 ราย สัญญาเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ส้ินสุดสัญญาเช่าวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2567  

ในระหว่างปี 2563 บริษทัไดเ้ปล่ียนวตัถุประสงคข์องการถือครองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างบางส่วน
จากเดิมเพื่อใหเ้ช่าเป็นเพื่อใชเ้ป็นคลงัสินคา้ของบริษทั บริษทัจึงไดโ้อนอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเป็น
เพื่อการใชง้านดว้ยราคาตามบญัชีจาํนวน 74.13 ลา้นบาท 

ในระหว่างปี 2563 บริษทัไดมี้การประเมินราคาจากผูป้ระเมินราคาอิสระ 2 ราย โดยใชเ้กณฑ์ราคา
ตลาดในการประเมินมูลค่าท่ีดิน และใชเ้กณฑว์ิธีตน้ทุนทดแทนในการประเมินส่ิงปลูกสร้าง ตามรายงานมี
มูลค่ายติุธรรมเป็นจาํนวนเงิน 159.51 ลา้นบาท  

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดค่้าเช่าอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2564 และ 2563 เป็นจาํนวนเงิน 2,752,271 บาทและ 6,098,772 บาท ตามลาํดบั (เฉพาะบริษทัจาํนวนเงิน 
2,752,271 บาท และ 6,098,772 บาท ตามลาํดบั) และมีค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานจาํนวนเงิน 1,402,004 
บาท และ 973,699 บาท ตามลาํดบั (เฉพาะบริษทัจาํนวนเงิน 1,402,004 บาท และ 973,699 บาท ตามลาํดบั) 
ท่ีไดรั้บรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 
12. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  

  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบดว้ย 
 บาท 
 งบการเงินรวม 
 ยอดตามบญัชี  การเปล่ียนแปลงในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 

 
ณ  31 ธ.ค. 63 

 
เพ่ิมข้ึน 

 
ลดลง 

 
โอนเขา้/ 
โอนออก  

โอนจดัประเภท 
รายการ 

 ผลต่างจากการ
แปลงค่า  

ณ  31 ธ.ค. 64 

           งบการเงิน   
ราคาทุน              
ท่ีดิน 37,358,915  -  -  -  -  -  37,358,915 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 36,325,512  -  -  -  -  -  36,325,512 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 8,950,805  391,793  (7,180)  533,354  -  -  9,868,772 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน 33,200,805  1,807,833  (3,450,763)  17,563,072  -  7,080  49,128,027 
ยานพาหนะ 25,170,243  82,736  (1,315,646)  -  -  -  23,937,333 
สินทรัพยเ์พ่ือเช่าและสาธิต 33,139,623  3,720,173  (2,804,563)  18,621,703  -  -  52,676,936 
สินทรัพยร์ะหวา่งทาํ 22,630,403  15,309,525  (574,019)  (36,718,129)  (30,280)  -  617,500 
    รวม 196,776,306  21,312,060  (8,152,171)  -  (30,280)  7,080  209,912,995 
ค่าเส่ือมราคาสะสม              
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง (1,880,965)  (908,137)  -  -  -  -  (2,789,102) 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ (4,206,291)  (1,272,323)  7,178  -  -  -  (5,471,436) 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน (21,695,324)  (4,696,394)  3,403,640  -  - (525) (22,987,553) 
ยานพาหนะ (14,744,320)  (1,815,468)  1,172,150  -  -  -  (15,387,638) 
สินทรัพยเ์พ่ือเช่าและสาธิต (24,670,581)  (5,292,891)  2,461,698  -  -  -  (27,501,774) 
    รวม (67,197,481)  (13,985,213)  7,044,666  -  -  (525)  (74,137,503) 
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของอุปกรณ์ (50,654)  -  50,564  -  -  -  - 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 129,528,171            135,775,492 



- 52 - 
 

 บาท 
 งบการเงินรวม 
 ยอดตามบญัชี  การเปล่ียนแปลงในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 

 
ณ  31 ธ.ค. 62 

 
เพ่ิมข้ึน 

 
ลดลง 

 
โอนเขา้/ 
โอนออก  

โอนจดัประเภท 
รายการ 

 ผลต่างจากการ
แปลงค่า  

ณ  31 ธ.ค. 63 

           งบการเงิน   
ราคาทุน              
ท่ีดิน -  -  -  -  37,358,915  -  37,358,915 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง -  -  -  -  36,325,512  -  36,325,512 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 5,406,733  580,890  (107,038)  2,462,819       607,401  -  8,950,805 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน 26,682,463  1,126,968  (3,255,943)  6,926,356  1,723,333  (2,372)  33,200,805 
ยานพาหนะ 24,503,724  834,743  (168,224)  -  -  -  25,170,243 
สินทรัพยเ์พ่ือเช่าและสาธิต 40,071,980  2,810,072  (9,742,429)  -  -  -  33,139,623 
สินทรัพยร์ะหวา่งทาํ -  32,072,560  (52,982)  (9,389,175)  -  -  22,630,403 
    รวม 96,664,900  37,425,233  (13,326,616) -  76,015,161  (2,372)  196,776,306 
ค่าเส่ือมราคาสะสม              
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง -  (456,550)  -  -  (1,424,415)  -  (1,880,965)
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ (3,381,209)  (713,377)  78,834  -    (190,539)  -  (4,206,291)
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน (20,981,630)  (3,502,736)  3,058,883  -    (270,305) 464 (21,695,324)
ยานพาหนะ (12,535,942)  (2,322,665)  114,287  -  -  -  (14,744,320)
สินทรัพยเ์พ่ือเช่าและสาธิต (29,099,377)  (4,071,734)  8,500,530  -  -  -  (24,670,581)
    รวม (65,998,158)  (11,067,062)  11,752,534  -  (1,885,259)  464  (67,197,481)
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของอุปกรณ์ -  (50,654)  -  -  -  -  (50,654)
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 30,666,742            129,528,171 
 

 บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดตามบญัชี  การเปล่ียนแปลงในระหวา่งปี ยอดตามบญัชี 

 ณ  31 ธ.ค. 63  เพิ่มข้ึน  ลดลง  โอนเขา้/  โอนจดัประเภท  ณ  31 ธ.ค. 64 
       โอนออก  รายการ   

ราคาทุน            
ท่ีดิน 37,358,915  -  -  -  -  37,358,915 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 36,325,512  -  -  -  -  36,325,512 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 8,948,395  394,203  (7,180)  533,354  -  9,868,772 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน 33,073,939  1,785,459  (3,450,763)  17,563,072  -  48,971,707 
ยานพาหนะ 25,170,243  82,736  (1,315,646)  -  -  23,937,333 
สินทรัพยเ์พื่อเช่าและสาธิต 33,139,623  3,720,173  (2,804,563)  18,621,703  -  52,676,936 
สินทรัพยร์ะหวา่งทาํ 22,630,403  15,309,525  (574,019)  (36,718,129)  (30,280)  617,500 
    รวม 196,647,030  21,292,096  (8,152,171) -  (30,280)   209,756,675 
ค่าเส่ือมราคาสะสม            
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง (1,880,965)  (908,137)  -  -  -  (2,789,102) 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ (4,206,205)  (1,271,842)  7,178  -  -  (5,470,869) 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน (21,683,257)  (4,668,390)  3,403,640  -  -  (22,948,007) 
ยานพาหนะ (14,744,320)  (1,815,468)  1,172,150  -  -  (15,387,638) 
สินทรัพยเ์พื่อเช่าและสาธิต (24,670,581)  (5,292,891)  2,461,698  -  -  (27,501,774) 
    รวม (67,185,328)  (13,956,728)  7,044,666  -  -  (74,097,390) 
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของอุปกรณ์ (50,654)  -  50,654  -  -  - 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 129,411,048          135,659,285 
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 บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดตามบญัชี  การเปล่ียนแปลงในระหวา่งปี ยอดตามบญัชี 

 
ณ  31 ธ.ค. 62 

 
เพิ่มข้ึน 

 
ลดลง 

 
โอนเขา้/ 
โอนออก  

โอนจดั
ประเภท  

ณ  31 ธ.ค. 63 

         รายการ   
ราคาทุน            
ท่ีดิน -  -  -  -  37,358,915  37,358,915 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง -  -  -  -  36,325,512  36,325,512 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 5,406,733  578,480  (107,038)  2,462,819  607,401  8,948,395 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน 26,682,463  997,730  (3,255,943)  6,926,356  1,723,333  33,073,939 
ยานพาหนะ 24,503,724  834,743  (168,224)  -  -  25,170,243 
สินทรัพยเ์พื่อเช่าและสาธิต 40,071,980  2,810,072  (9,742,429)  -  -  33,139,623 
สินทรัพยร์ะหวา่งทาํ -  32,072,560  (52,982)  (9,389,175)  -  22,630,403 
    รวม 96,664,900  37,293,585  (13,326,616) -  76,015,161  196,647,030 
ค่าเส่ือมราคาสะสม            
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง -  (456,550)  -  -  (1,424,415)  (1,880,965)
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ (3,381,209)  (713,291)  78,834  -  (190,539)  (4,206,205)
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน (20,981,630)  (3,490,204)  3,058,882  -  (270,305)  (21,683,257)
ยานพาหนะ (12,535,942)  (2,322,665)  114,287  -  -  (14,744,320)
สินทรัพยเ์พื่อเช่าและสาธิต (29,099,377)  (4,071,734)  8,500,530  -  -  (24,670,581)
    รวม (65,998,158)  (11,054,444)  11,752,533  -  (1,885,259)  (67,185,328)
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของอุปกรณ์ -  (50,654)  -  -  -  (50,654)
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 30,666,742          129,411,048 

 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2564  2563  2564  2563 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี        
- ตน้ทุนการใหบ้ริการ 4,070,940  3,833,232  4,070,459  3,833,145 
- ตน้ทุนในการจาํหน่ายและค่าใชจ่้ายใน 
การบริหาร 9,914,273  7,233,830  9,886,269 7,221,299 

 13,985,213  11,067,062  13,956,728  11,054,444 

    
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัและบริษทัย่อยมีอุปกรณ์ท่ีคิดค่าเส่ือมราคาเต็มมูลค่าแลว้ 

แต่ยงัคงใชง้านอยู่มีราคาทุนรวมเป็นจาํนวน 34.68 ลา้นบาท และ 36.52 ลา้นบาท ตามลาํดบั (เฉพาะบริษทั
จาํนวน 34.68 ลา้นบาท และ 36.52 ลา้นบาท ตามลาํดบั)  

ในระหวา่งปี 2563 บริษทัไดโ้อนอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน มาเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ดว้ย
ราคาตามบญัชี จาํนวน 74.13 ลา้นบาท เน่ืองจากมีการเปล่ียนวตัถุประสงคข์องการถือครอง (หมายเหตุ 11)  

 



- 54 - 
 

13. สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ประกอบดว้ย 

 บาท 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31   รายการในระหวา่งปี  ณ วนัท่ี 31  
 ธนัวาคม 2563  เพิ่มข้ึน  เปล่ียนแปลง

เง่ือนไข/ 
ตดัจาํหน่าย 

 รับโอน 
 (โอนออก) 

 ธนัวาคม 2564 

ราคาทุน           
อาคาร 104,557,640  -  -  -  104,557,640 
อุปกรณ์สาํนกังาน 541,917  442,996  -  -  984,913 
 รวม 105,099,557  442,996  -  -  105,542,553 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม          
อาคาร (118,458)  (10,953,288)  -  -  (11,071,746) 
อุปกรณ์สาํนกังาน (12,795)  (204,330)  -  -  (217,125) 
 รวม (131,253)  (11,157,618)  -  -  (11,288,871) 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช-้ สุทธิ 104,968,304        94,253,682 

 
 บาท 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31   รายการในระหวา่งปี  ณ วนัท่ี 31  
 ธนัวาคม 2562  เพิ่มข้ึน  เปล่ียนแปลง

เง่ือนไข/ 
ตดัจาํหน่าย 

 รับโอน  
(โอนออก) 

 ธนัวาคม 2563 

ราคาทุน           
อาคาร 2,814,619  104,557,640  (2,814,619)  -  104,557,640 
อุปกรณ์สาํนกังาน -  541,917       -  -  541,917 
 รวม 2,814,619  105,099,557  (2,814,619)  -  105,099,557 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม          
อาคาร -  (665,746)  547,288  -  (118,458) 
อุปกรณ์สาํนกังาน -  (12,795)  -  -  (12,795) 
 รวม -  (678,541)  578,541  -  (131,253) 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ 2,814,619        104,968,304 

 
บริษทัและบริษทัยอ่ยเช่าสินทรัพยห์ลายประเภท ประกอบดว้ย อาคารสาํนกังาน อายสุัญญา

เช่า 10 ปี คลงัสินคา้ อายสุญัญาเช่า 3 ปี อุปกรณ์สาํนกังาน อายสุญัญาเช่า 4 ปี 
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14. ค่าความนิยม 
   เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2559 บริษทัไดมี้การซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษทั ชิลแมทช ์

จาํกดั และบริษทั คิว ทู เอส จาํกดั โดยการออกหุ้นเพิ่มทุนจาํนวน 675.36 ลา้นบาท เพื่อแลกกบัสินทรัพย์
สุทธิท่ีระบุไดข้องทั้ง 2 บริษทัจาํนวน 340.69 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลทาํให้เกิดค่าความนิยม จาํนวน 334.67 
ลา้นบาท 
 
การทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม 
 ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัไดมี้การทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมซ่ึง
เกิดจากการเขา้ซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษทั ชิลแมทช ์จาํกดั และบริษทั คิว ทู เอส จาํกดั ซ่ึงเป็น
บริษทัย่อยภายใตก้ระบวนการโอนกิจการทั้งหมด และปันส่วนให้กบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด 
(Cash Generating Unit (“CGU”)) ประกอบดว้ย หน่วยของผลิตภณัฑ์ระบบทาํความเยน็ และระบบพิมพ์
ดิจิตอล  โดยการเปรียบเทียบมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยซ่ึ์งรวมค่าความนิยม กบั มูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดน้ีข้ึนอยูก่บัมูลค่าการใชป้ระโยชน์ ซ่ึงคาํนวณจากประมาณ
การกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าได้รับจากการใช้หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดอย่างต่อเน่ือง 
กระแสเงินสดถูกประมาณการตลอดช่วงเวลา 5 ปี ก่อนอตัราการเติบโตของมูลค่าปัจจุบนัสุดทา้ย 
    ต่อมาในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัไดท้ดสอบการดอ้ยค่าความนิยม โดยวา่จา้ง
ผูป้ระเมินอิสระในการประเมินมูลค่าของระบบทาํความเยน็และระบบพิมพดิ์จิตอลตามรายงานลงวนัท่ี 26 
ตุลาคม 2564 ในการประเมินมูลค่าจากการใช ้(Value in Use) ใชว้ิธีมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิ 
(Present Value of Future Free Cash Flow หรือ DCF) ท่ีคาดว่าจะไดรั้บในแต่ละปีจากการประมาณการทาง
การเงินประมาณ 5 ปี (ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2569) ดว้ยอตัราคิดลดท่ีไดจ้ากการ
คาํนวณตน้ทุนทางการเงินถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนัก (Weighted Average Cost of Capital : WACC) ของหน่วย
ธุรกิจ 

ฝ่ายบริหารพิจารณาแลว้เช่ือวา่ค่าความนิยมไม่เกิดการดอ้ยค่า 
ขอ้สมมติฐานสาํคญัท่ีใชใ้นการประมาณการมูลค่าจากการใช ้มีดงัต่อไปน้ี 
ขอ้สมมติฐานสาํคญั  มูลค่า  วิธีท่ีถูกใชใ้นการพิจารณามูลค่า 

  2564  2563   

- อตัราคิดลด (Discount rate)  ตน้ทุนเงินทุนถวัเฉล่ีย 

ร้อยละ 8.72 (Weighted 

average cost of capital :  

WACC) 

 ตน้ทุนเงินทุนถวัเฉล่ีย 

ร้อยละ 6.12  (Weighted 

average cost of capital :  

WACC) 

 อัตราคิดลดซ่ึงเป็นอัตราก่อนภาษีท่ีสะท้อนถึง

ความเส่ียงซ่ึงเป็นลักษณะเฉพาะท่ีเก่ียวข้องกับ

หน่วยธุรกิจ 

- อตัราเติบโตของมูลค่าปัจจุบนัสุดทา้ย 

(Terminal Value Growth Rate) 

 ร้อยละ 0.0  ร้อยละ 0.0  อตัราคาดการณ์ท่ีเหมาะสม 
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15. ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ 
    ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ ประกอบดว้ย  

 บาท 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดตามบญัชี  การเปล่ียนแปลงในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 63 เพิ่มข้ึน ลดลง ณ 31 ธ.ค. 64 
ราคาทุน     
ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ 104,307,663  - -  104,307,663 
หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (63,975,009)  (13,854,860) -  (77,829,869) 
ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้-สุทธิ 40,332,654     26,477,794 

 
 บาท 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดตามบญัชี  การเปล่ียนแปลงในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 62 เพิ่มข้ึน ลดลง ณ 31 ธ.ค. 63 
ราคาทุน     
ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ 104,307,663  - -  104,307,663 
หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (46,027,850)  (17,947,159) -  (63,975,009) 
ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้-สุทธิ 58,279,813     40,332,654 

 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2564  2563  2564  2563 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี        
- ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 13,854,860  17,947,159  13,854,860  17,947,159 

 
16. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  
   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ประกอบดว้ย 

 บาท 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดตามบญัชี  การเปล่ียนแปลงในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 63  เพิ่มข้ึน  ลดลง  โอนเขา้/ 

โอนออก 
 โอนจดั

ประเภท
รายการ 

 ณ 31 ธ.ค. 64 

ราคาทุน            
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 39,901,355  312,500  -  2,031,180  -  42,245,035 
ซอฟตแ์วร์ระหวา่งติดตั้ง -  2,000,900  -  (2,031,180)  30,280  - 
 รวม 39,901,355  2,313,400  -  -  30,280  42,245,035 
หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม            
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ (21,885,845)  (4,374,180)  -  -  -  (26,260,025) 
 รวม (21,885,845)  (4,374,180)  -  -  -  (26,260,025) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 18,015,510          15,985,010 
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 บาท 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดตามบญัชี  การเปล่ียนแปลงในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 62  เพิ่มข้ึน  ลดลง  โอนเขา้/ 

โอนออก 
 ณ 31 ธ.ค. 63 

ราคาทุน          
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 38,035,264  364,000  (168,298)  1,670,389  39,901,355 
ซอฟตแ์วร์ระหวา่งติดตั้ง 906,952  763,437  -  (1,670,389)  - 
 รวม 38,942,216  1,127,437  (168,298)  -  39,901,355 
หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม          
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ (17,995,143)  (4,058,998)  168,296  -  (21,885,845) 
 รวม (17,995,143)  (4,058,998)  168,296  -  (21,885,845) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 20,947,073        18,015,510 

 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2564  2563  2564  2563 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี        
- ตน้ทุนการใหบ้ริการ 871,654  881,186  871,654  881,186 
- ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3,502,526  3,177,812  3,502,526  3,177,812 
 4,374,180  4,058,998  4,374,180  4,058,998 

    
   ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัและบริษทัย่อยมีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีคิดค่าตดัจาํหน่าย

เต็มมูลค่าแลว้ แต่ยงัคงใช้งานอยู่มีราคาทุนรวมเป็นจาํนวน 3.66 ลา้นบาท และ 3.42 ลา้นบาท ตามลาํดับ 
(เฉพาะบริษทัจาํนวน 3.66 ลา้นบาท และ 3.42 ลา้นบาท ตามลาํดบั)  

 
17. สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีดงัน้ี 
  บาท 
  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2564  2563 

(ปรับปรุงใหม่) 
 2564  2563  

(ปรับปรุงใหม่) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  9,425,953  4,589,612  9,389,839  4,572,978 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (54,146)  -  -         - 
 9,371,807  4,589,612  9,389,839  4,572,978 
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    การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับัญชี 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 บาท 
 งบการเงินรวม 
 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 63 

(ปรับปรุงใหม่) 
 ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 
 ณ 31 ธ.ค. 64 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
 ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 2,315,859  234,797  -  2,550,656 
 ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 6,013,408  784,413  -  6,797,821 
 ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 49,564  -  -  49,564 
 ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของอุปกรณ์ 10,131  (10,131)  -  - 
 สญัญาเช่า 486  436,371  -  436,857 
 ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 5,183,911  404,280  (208,036)  5,380,155 
 หน้ีสินสญัญาอนุพนัธ์ 83,377  (38,442)  -  44,935 
 รายไดรั้บล่วงหนา้ -  29,386  -  29,386 
 ค่าใชจ่้ายโครงการสะสมหุน้สาํหรับพนกังาน 746,570  532,706  -  1,279,276 
  รวม 14,403,306  2,373,380  (208,036)  16,568,650 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
   สินคา้คงเหลือ (จากการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม 

 ของการรวมกิจการ) 
 

93,358 
  

34,775 
  

- 
  

58,583 
 อุปกรณ์ (จากการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมของการ 

 รวมกิจการ) 
 

54,161 
  

53,673 
  

- 
  

488 
 กาํไร (ขาดทุน) จากการลงทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 

 ของเงินลงทุนชัว่คราว 
        

   - 
  

(487,854) 
  

- 
  

487,854 
 ความสมัพนัธ์ลูกคา้ (จากการปรับปรุงมูลค่า 

 ยติุธรรมของการรวมกิจการ) 
 

8,066,531 
  

2,770,972 
  

- 
  

5,295,559 
 ค่าเส่ือมราคาของอุปกรณ์ 231,351  (33,330)  -  264,681 
   สินทรัพยต์ามสญัญาเช่าการเงิน 1,368,293  355,465  -  1,012,828 
 ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ -  (76,850)  -  76,850 
  รวม 9,813,694  2,616,851  -  7,196,843 
สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 4,589,612      9,371,807 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ   4,990,231  (208,036)   
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 บาท 
 งบการเงินรวม 
 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 62  ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 
 ณ 31 ธ.ค. 63 

(ปรับปรุงใหม่) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
 ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 1,465,236  850,623  -  2,315,859 
 ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 4,878,788  1,134,620  -  6,013,408 
 ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 1,195  48,369  -  49,564 
 ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของอุปกรณ์ -  10,131  -  10,131 
 สญัญาเช่า -  486  -  486 
 ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 4,732,365  451,546  -  5,183,911 
 หน้ีสินสญัญาอนุพนัธ์ 129,613  (46,236)  -  83,377 
 ค่าใชจ่้ายโครงการสะสมหุน้สาํหรับพนกังาน -  746,570  -  746,570 
  รวม 11,207,197  3,196,109  -  14,403,306 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
   สินคา้คงเหลือ (จากการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม 

 ของการรวมกิจการ) 
 

110,138 
  

16,780 
  

- 
  

93,358 
 อุปกรณ์ (จากการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมของการ 

 รวมกิจการ) 
 

204,113 
  

149,952 
  

- 
  

54,161 
 กาํไร (ขาดทุน) จากการลงทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 

 ของเงินลงทุนชัว่คราว 
 

650,411 
  

650,411 
  

- 
  

- 
 ความสมัพนัธ์ลูกคา้ (จากการปรับปรุงมูลค่า 

 ยติุธรรมของการรวมกิจการ) 
 

11,655,963 
  

3,589,432 
  

- 
  

8,066,531 
 ค่าเส่ือมราคาของอุปกรณ์ 188,805  (42,546)  -  231,351 
   สินทรัพยต์ามสญัญาเช่าการเงิน 564,065  (804,228)  -  1,368,293 
  รวม 13,373,495  3,559,801  -  9,813,694 
สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ (2,166,298)      4,589,612 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ   6,755,910  -   
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 บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 63 

(ปรับปรุงใหม่) 
 ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 
 ณ 31 ธ.ค. 64 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
 ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 2,315,262  233,417  -  2,548,679 
 ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 6,013,408  784,413  -  6,797,821 
 ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 49,564  -  -  49,564 
 ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของอุปกรณ์ 10,131  (10,131)  -  - 
 สญัญาเช่า 486  436,371  -  436,857 
 ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 5,167,874  385,193  (208,036)  5,345,031 
 หน้ีสินสญัญาอนุพนัธ์ 83,377  (38,442)  -  44,935 
 ค่าใชจ่้ายโครงการสะสมหุน้สาํหรับพนกังาน 746,570  532,706  -  1,279,276 
  รวม 14,386,672  2,323,527  (208,036)  16,502,163 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
   สินคา้คงเหลือ (จากการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม 

 ของการรวมกิจการ) 
 

93,358 
  

34,775 
  

- 
  

58,583 
 อุปกรณ์ (จากการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมของการ 

 รวมกิจการ) 
 

54,161 
  

53,673 
  

- 
  

488 
 กาํไร (ขาดทุน) จากการลงทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 

 ของเงินลงทุนชัว่คราว 
 

- 
  

(487,854) 
  

- 
  

487,854 
 ความสมัพนัธ์ลูกคา้ (จากการปรับปรุงมูลค่า 

 ยติุธรรมของการรวมกิจการ) 
 

8,066,531 
  

2,770,972 
  

- 
  

5,295,559 
 ค่าเส่ือมราคาของอุปกรณ์ 231,351  (25,661)  -  257,012 
   สินทรัพยต์ามสญัญาเช่าการเงิน 1,368,293  355,465  -  1,012,828 
  รวม 9,813,694  2,701,370  -  7,112,324 
สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 4,572,978      9,389,839 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ   5,024,897  (208,036)   
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 บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 62  ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 
 ณ 31 ธ.ค. 63 

(ปรับปรุงใหม่) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
 ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 1,465,236  850,026  -  2,315,262 
 ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 4,878,788  1,134,620  -  6,013,408 
 ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 1,195  48,369  -  49,564 
 ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของอุปกรณ์ -  10,131  -  10,131 
 สญัญาเช่า -  486  -  486 
 ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 4,732,365  435,509  -  5,167,874 
 หน้ีสินสญัญาอนุพนัธ์ 129,613  (46,236)  -  83,377 
 ค่าใชจ่้ายโครงการสะสมหุน้สาํหรับพนกังาน -  746,570  -  746,570 
  รวม 11,207,197  3,179,475  -  14,386,672 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
   สินคา้คงเหลือ (จากการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม 

 ของการรวมกิจการ) 
 

110,138 
  

16,780 
  

- 
  

93,358 
 อุปกรณ์ (จากการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมของการ 

 รวมกิจการ) 
 

204,113 
  

149,952 
  

- 
  

54,161 
 กาํไร (ขาดทุน) จากการลงทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 

 ของเงินลงทุนชัว่คราว 
 

650,411 
  

650,411 
  

- 
  

- 
 ความสมัพนัธ์ลูกคา้ (จากการปรับปรุงมูลค่า 

 ยติุธรรมของการรวมกิจการ) 
 

11,655,963 
  

3,589,432 
  

- 
  

8,066,531 
 ค่าเส่ือมราคาของอุปกรณ์ 188,805  (42,546)  -  231,351 
   สินทรัพยต์ามสญัญาเช่าการเงิน 564,065  (804,228)  -  1,368,293 
  รวม 13,373,495  3,559,801  -  9,813,694 
สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ (2,166,298)      4,572,978 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ   6,739,276  -   

 
18.  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2564  2563  2564  2563 
เจา้หน้ีการคา้        
 เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 115,246,936  93,625,735  114,457,732  90,604,594 
เจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน        
 ค่านายหนา้คา้งจ่าย 13,220,166  13,891,115  13,220,166  13,891,115 
 ค่าโบนสัคา้งจ่าย 10,202,941  13,957,340  10,202,941  13,849,556 
 เงินรับล่วงหนา้ค่าสินคา้และบริการ 35,351,729  20,832,788  35,091,043  20,533,687 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ คา้งจ่าย 18,842,437  14,228,808  18,315,201  14,105,711 
 เจา้หน้ีสรรพากร 2,978,290  4,330,726  2,806,379  4,266,891 
 เงินมดัจาํรับอ่ืน 1,244,220  1,094,940  1,322,220  1,094,940 
 อ่ืนๆ 6,863,430  5,698,544  6,863,430  5,698,544 
 รวม 88,703,213  74,034,261  87,821,380  73,440,444 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 203,950,149  167,659,996  202,279,112  164,045,038 
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19.  หน้ีสินตามสญัญาเช่า  
  มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสญัญาเช่าและการเคล่ือนไหวสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

และ 2563 แสดงไดด้งัน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2564  2563  2564  2563 
ยอดคงเหลือยกมา 104,970,733  2,814,619  104,970,733  2,814,619 
เพ่ิมข้ึน 442,996  105,099,557  442,996  105,099,557 
เพ่ิมข้ึนจากดอกเบ้ีย 2,301,737  90,655  2,301,737  90,655 
เงินจ่ายชาํระ (11,277,500)  (738,630)  (11,277,500)  (738,630) 
ลดลงจากการยกเลิกสัญญา -  (2,295,468)  -  (2,295,468) 
ยอดคงเหลือยกไป 96,437,966  104,970,733  96,437,966  104,970,733 
หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี (9,055,775)  (8,918,127)  (9,055,775)  (8,918,127) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ี  

ถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี 
 

87,382,191 
  

96,052,606 
  

87,382,191 
  

96,052,606 
 
   ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนสําหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 11,157,618  678,541  11,157,618  678,541 

ดอกเบ้ียจ่ายจากหน้ีสินตามสญัญาเช่า 2,301,737  90,655  2,301,737  90,655 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าระยะสั้น 380,552  8,987,586  380,552  8,836,786 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า 268,214  511,399  237,756  508,950 

  รวม 14,108,121  10,268,181  14,077,663  10,114,932 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกระแสเงินสดจ่าย
ทั้งหมดของสัญญาเช่าจาํนวนเงิน 11,926,266 บาท และ 10,237,615 บาท ตามลาํดบั (เฉพาะบริษทั
จาํนวนเงิน 11,895,808 บาท และ 10,084,366 บาท ตามลาํดบั) และมีการเพิ่มข้ึนของสินทรัพยสิ์ทธิ
การใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีไม่ใช่เงินสดจาํนวนเงิน 442,996 บาท และ 105,099,557 บาท 
ตามลาํดบั (เฉพาะบริษทัจาํนวนเงิน 442,996 บาท และ 105,099,557 บาท ตามลาํดบั)  
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20. ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 
 การเปล่ียนแปลงของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนักงานปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2564  2563  2564  2563 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ยกมา 27,765,012  25,513,846  27,684,826  25,513,846 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั และดอกเบ้ีย 1,907,265  2,651,166  1,811,827  2,570,980 
ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกั        
  คณิตศาสตร์ประกนัภยั (1,040,182)  -  (1,040,182)  - 
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ (664,000)  (400,000)  (664,000)  (400,000)
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ยกไป 27,968,095  27,765,012  27,792,471  27,684,826 

 
 ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ดงัน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2564  2563  2564  2563 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั        
     ตน้ทุนขาย 219,465  410,182  204,414  379,291 
     ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 569,377  852,641  569,377  852,641 
     ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 728,697  964,055  648,310  914,760 
     ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 389,726  424,288  389,726  424,288 
รวม 1,907,265  2,651,166  1,811,827  2,570,980 

 
  ผล (กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

ผล (กาํไร) ขาดทุนท่ีเกิดจาก        

 การเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ 387,723  -  387,723  - 

 การเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน (2,371,661)  -  (2,371,661)  - 

 ประสบการณ์ 943,756 - 943,756  - 

รวม (1,040,182)  -  (1,040,182)  - 
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 ขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2564 และ 2563 ดงัน้ี 
 ร้อยละ 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2564  2563  2564  2563 
อตัราคิดลด 1.92 - 2.32  1.50 - 1.80  1.92 - 2.32  1.50 - 1.80 
อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน 4.00  4.50  4.00  4.50 
อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน 4.78 - 28.65  4.78 - 28.65  4.78 - 28.65  4.78 - 28.65 
อตัราการมรณะ 105.00% ของ 

ตารางมรณะไทย 
ปี 2560 

 100.00% ของ 
ตารางมรณะไทย 

ปี 2560 

 105.00% ของ 
ตารางมรณะไทย 

ปี 2560 

 100.00% ของ 
ตารางมรณะไทย 

ปี 2560 
 

  การวิเคราะห์ความอ่อนไหว   
  ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์

ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
 2564 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ร้อยละ  บาท 

 เพิ่มข้ึน  ลดลง  เพิ่มข้ึน  ลดลง 
อตัราคิดลด 1  (1)  (2,440,716)  2,850,146 
อตัราการข้ึนเงินเดือน 1  (1)  2,402,291  (2,092,552) 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน  20  (20)  (2,862,237)  3,448,983 
อตัรามรณะ  20  (20)  (282,946)  286,890 

 

 2563 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ร้อยละ  บาท 

 เพิ่มข้ึน  ลดลง  เพิ่มข้ึน  ลดลง 
อตัราคิดลด 1  (1)  (2,507,936)  2,929,634 
อตัราการข้ึนเงินเดือน 1  (1)  2,645,897  (2,292,562) 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน  20  (20)  (3,346,202)  4,149,202 
อตัรามรณะ  20  (20)  (316,605)  321,329 
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21. ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอ

ขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัจะตอ้งนําค่าหุ้นส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสํารอง (“ส่วนเกิน
มูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้น้ีจะนาํไปจ่ายเงินปันผลไม่ได ้

 
22. โครงการสะสมหุน้สาํหรับพนกังาน 

เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2558 สํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์ห ้              
ความเห็นชอบโครงการสะสมหุน้สาํหรับพนกังาน (Employee Joint Investment Program หรือ EJIP) โดยมี
รายละเอียด ดงัน้ี 

ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2568 รวมระยะเวลา 5 ปี (เดิมตั้งแต่วนัท่ี 1  
 พฤษภาคม 2558 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2563) 

พนกังานท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมโครงการ พนกังานประจาํท่ีมีอายงุานตั้งแต่ 1 ปี ข้ึนไป หรือ  
 ผูบ้ริหารระดบัผูอ้าํนวยการฝ่ายข้ึนไป โดยเป็นไปตามความสมคัรใจ  
รูปแบบโครงการ เงินส่วนท่ีพนกังานจ่ายเพื่อเขา้ร่วมโครงการ: อตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือน   

 
เงินส่วนท่ีผูบ้ริหารจ่ายเพื่อเขา้ร่วมโครงการ: อตัราร้อยละ 5 - 30 ของเงินเดือน (เดิม ร้อยละ 5 -
25 ของเงินเดือน) 

 
เงินส่วนท่ีบริษทัจ่ายสมทบท่ีเขา้ร่วมโครงการ: อตัราร้อยละ 100 ของเงินท่ีพนกังานหรือผูบ้ริหาร
จ่ายเขา้โครงการ  

กาํหนดการซ้ือหุน้เขา้โครงการ ทุกเดือน 
เง่ือนไขการถือครองหลกัทรัพย ์ ปีท่ี 1 - 2 ไม่สามารถขายหุน้ได ้ 
 ครบ 2 ปี สามารถขายหุน้ไดร้้อยละ 25 ของจาํนวนหุน้ท่ีสะสมได ้  
 ครบ 3 ปี สามารถขายหุน้ไดร้้อยละ 50 ของจาํนวนหุน้ท่ีสะสมได ้  
 ครบ 4 ปี สามารถขายหุน้ไดร้้อยละ 75 ของจาํนวนหุน้ท่ีสะสมได ้  
 ครบ 5 ปี สามารถขายหุน้ไดท้ั้งจาํนวน  
ตวัแทนดาํเนินการ บริษทัหลกัทรัพย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

 
  การเปล่ียนแปลงของเงินโครงการสะสมหุ้นสําหรับพนักงานปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563 

 ส่วนเกินทุน 
จากการจ่ายโดย
ใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

 (หกั)  
หุน้ทุนซ้ือคืน 

 สุทธิ  ส่วนเกินทุน 
จากการจ่ายโดย
ใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

 (หกั)  
หุน้ทุนซ้ือคืน 

 สุทธิ 

ยอดคงเหลือยกมาตน้ปี 6,602,402  (2,869,554)  3,732,848  - - - 
การเปล่ียนแปลงในระหวา่งปี            

- ค่าใชจ่้ายโครงการสะสมหุน้สาํหรับพนกังาน  7,219,655  -  7,219,655  6,602,402  -  6,602,402 
- จ่ายเงินสมทบโครงการสะสมหุน้สาํหรับพนกังาน  -  (4,556,124)  (4,556,124)  -  (2,869,554)  (2,869,554) 

ยอดคงเหลือยกไปส้ินปี 13,822,057  (7,425,678)  6,396,379  6,602,402  (2,869,554)  3,732,848 
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 ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ดงัน้ี 
 บาท 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพะกิจการ
 2564  2563 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 1,049,582  979,861 
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 2,683,116  2,408,721 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3,486,957  3,213,820 
 7,219,655  6,602,402 

 
23. ทุนสาํรองตามกฎหมาย 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 บริษทัจะตอ้งจดัสรร 
กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมายไม่นอ้ยกว่าร้อยละหา้ของกาํไรสุทธิประจาํปีหัก
ด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุน 
จดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลได ้

 
24.  การจดัสรรกาํไรสะสม 

   เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2564 ไดมี้มติอนุมติัใหจ่้าย  เงิน
ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.13 บาท สาํหรับหุน้ท่ีออกจาํหน่ายและไดรั้บชาํระแลว้จาํนวน 584,500,000 หุน้ คิด
เป็นจาํนวนเงิน 75,984,558 บาท และไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 แลว้เม่ือ
วนัท่ี 23 เมษายน 2564 ซ่ึงมีการจ่ายเงินปันผลแลว้ในวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2564 

  ตามการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัประจาํปี 2563 เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2563 ผูถื้อหุ้นมีมติ
อนุมติัการจดัสรรสํารองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีเป็นจาํนวนเงิน 2.16 ลา้นบาท และ 
พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 
3/2563 เม่ือวนัท่ี 16 เมษายน 2563 โดยคณะกรรมการไดมี้มติอนุมติัการการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใน
อตัราหุ้นละ 0.18 บาท สําหรับหุ้นท่ีออกจาํหน่ายและได้รับชาํระแลว้จาํนวน 584,500,000 หุ้น คิดเป็น
จาํนวนเงิน 105,209,568 บาท ซ่ึงมีการจ่ายเงินปันผลแลว้ในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563  

 
25. กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

  บริษทัและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพตามพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียง
ชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัจ่ายสมทบให้ ในปัจจุบนักองทุน
สํารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จาํกดั กองทุนสํารอง
เล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนสาํรองเล้ียงชีพตามขอ้กาํหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุน
โดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 
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สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินสมทบเขา้กองทุน
สาํรองเล้ียงชีพ และบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเป็นจาํนวน 4.46 ลา้นบาท และ 4.23 ลา้นบาท ตามลาํดบั (เฉพาะ
บริษทัจาํนวนเงิน 4.46 ลา้นบาท และ 4.23 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

 
26.  ส่วนงานดาํเนินงาน 

  บริษทัและบริษทัย่อยไดน้าํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจ รูปแบบหลกัในการ
รายงานส่วนงานธุรกิจ พิจารณาจากระบบการบริหารการจดัการและโครงสร้างการรายงานทางการเงิน
ภายในของบริษทัเป็นเกณฑ ์

  บริษทัเสนอส่วนงานธุรกิจท่ีสาํคญั ดงัน้ี  
  ส่วนงาน 1 ผลิตภณัฑร์ะบบดบัเพลิงและงานโครงการ 
  ส่วนงาน 2 ผลิตภณัฑร์ะบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ 
  ส่วนงาน 3 ผลิตภณัฑร์ะบบทาํความเยน็ 
  ส่วนงาน 4 ผลิตภณัฑร์ะบบพิมพดิ์จิตอล 
                        ส่วนงาน 5 ผลิตภณัฑร์ะบบไอโอทีโซลูชัน่ส์สาํหรับงานอาคาร 
 
  ส่วนงานดาํเนินงานจาํแนกตามประเภทธุรกิจในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  
 2564  2563  

(ปรับปรุงใหม่) 
 ส่วนงาน 1  ส่วนงาน 2  ส่วนงาน 3  ส่วนงาน 4  ส่วนงาน 5  รวม  ส่วนงาน 1  ส่วนงาน 2  ส่วนงาน 3  ส่วนงาน 4  ส่วนงาน 5  รวม 
รายไดจ้ากการขาย  351,478    47,848    197,352    312,481    -      909,159   438,907  63,816  202,828  308,747  -  1,014,298 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ  72,459   -      -      39,421    4,944    116,824   95,275 -  -  40,317  2,435  138,027 
ตน้ทุนขาย (250,652)  (33,741)  (143,173)  (188,048)   -     (615,614)  (313,761)  (43,868)  (138,122)  (184,646)  -  (680,397) 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ (60,723)   -      -     (33,995)  (3,373)  (98,091)  (83,608)  -  -  (33,752)  (2,072)  (119,432) 
กาํไรขั้นตน้ 112,562  14,107   54,179   129,859   1,571   312,278   136,813 19,948  64,706  130,666  363  352,496 

รายไดอ่ื้น         20,150          17,101 
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย         (107,572)          (108,690) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         (132,501)          (139,105) 
กาํไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน         92,355          121,802 
ตน้ทุนทางการเงิน         (2,310)      (91) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         (17,813)          (23,822) 
กาํไรสุทธิสาํหรับงวด         72,232          97,889 
กาํไรเบด็ (ขาดทุน) เสร็จอ่ืน         1,248           (400) 
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด         73,480          97,489 
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 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  
(ปรับปรุงใหม่) 

 ส่วนงาน 1  ส่วนงาน 2  ส่วนงาน 3  ส่วนงาน 4  รวม  ส่วนงาน 1  ส่วนงาน 2  ส่วนงาน 3  ส่วนงาน 4  รวม 

รายไดจ้ากการขาย  351,553    47,848    197,352    304,027    900,780   438,907  63,816  202,828  285,467  991,018 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ  72,459   -      -      38,379    110,838   95,275   -  -  38,665  133,940 
ตน้ทุนขาย (250,719) (33,741)  (143,173)  (182,725)  (610,358) (313,761) (43,868) (138,122)  (163,693) (659,444)
ตน้ทุนการใหบ้ริการ (60,724)   -      -     (33,024)  (93,748)  (83,607) -   -  (32,244) (115,851)

กาํไรขั้นตน้ 112,569 14,107  54,179  126,657  307,512  136,814  19,948  64,706  128,195  349,663 

รายไดอ่ื้น        21,187          16,931 
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย        (105,426)          (107,446)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร        (131,159)          (138,031)

กาํไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน        92,114          121,117 
ตน้ทุนทางการเงิน        (2,302)          (91)
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้        (17,649)          (23,833)

กาํไรสาํหรับปี        72,163          97,193 
กาํไรเบด็เสร็จอ่ืน        832          - 

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี        72,995          97,193 

 
ส่วนงานดาํเนินงานจาํแนกตามประเภทธุรกิจในงบแสดงฐานะการเงินยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 พนับาท 

งบการเงินรวม 

 2564  2563  

(ปรับปรุงใหม่) 

 ส่วนงาน 1  ส่วนงาน 2  ส่วนงาน 3  ส่วนงาน 4  ส่วนงาน 5  รวม  ส่วนงาน 1  ส่วนงาน 2  ส่วนงาน 3  ส่วนงาน 4  ส่วนงาน 5  รวม 

สินทรัพยร์วมของส่วนงาน                        

     ลูกหน้ีการคา้  122,386   16,377   45,003    51,288    -      235,054   119,907  16,737  35,533  46,115  -  218,292 

     สินคา้คงเหลือ  183,577   4,063   66,656    73,795    205    328,296   127,853  6,282  58,918  64,799  -  257,852 

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

     ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ - -  19,242  7,236  -  26,478  - -  29,318  11,015  -  40,333 

   สินทรัพยท่ี์ใชร่้วมกนั                     

   - อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - -  - - -  153,943  - -  - -  -  154,591 

   - ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - -  - - -  135,775  - -  - -  -  129,528 

   - สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - -  - - -  94,254  - -  - -  -  104,968 

   - สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - -  - - -  15,985  - -  - -  -  18,016 

   - อ่ืนๆ - -  - - -  361,266  - -  - -  -  399,952 

สินทรัพยร์วมของส่วนงาน 305,963 20,440 330,967  266,925  205  1,685,723  247,760  23,019  323,835  256,535  -  1,658,204 

                      

หน้ีสินรวมของส่วนงาน - - - - -  367,190  - - - -  -  339,829 
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 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  

(ปรับปรุงใหม่) 

 ส่วนงาน 1  ส่วนงาน 2  ส่วนงาน 3  ส่วนงาน 4  รวม  ส่วนงาน 1  ส่วนงาน 2  ส่วนงาน 3  ส่วนงาน 4  รวม 

สินทรัพยร์วมของส่วนงาน         

     ลูกหน้ีการคา้ 122,385 16,377  45,003  49,383  233,148 119,907  16,737  35,533  45,741  217,918 

     สินคา้คงเหลือ 183,577 4,063  66,655  71,695  325,990 127,853  6,282  58,918  61,103  254,156 

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

     ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ - -  19,242  7,236  26,478 - -  29,318  11,015  40,333 

   สินทรัพยท่ี์ใชร่้วมกนั                 

    - อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - -  - -  153,943 - -  -  -  154,591 

     - ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - -  - -  135,659 - -  -  -  129,411 

     - สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - -  - -  94,254 - -  -  -  104,968 

     - สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - -  - -  15,985 - -  -  -  18,016 

     - อ่ืนๆ - -  - -  362,609 - -  -  -  400,468 

สินทรัพยร์วมของส่วนงาน 305,962 20,440  330,966  262,920  1,682,738 247,760  23,019  323,835  252,465  1,654,533 

                  

หน้ีสินรวมของส่วนงาน - -  -  -  364,660 - -  -  -  336,129 

 

  ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีรายไดจ้ากการขาย
และบริการกบัลูกคา้บุคคลภายนอกรายใดรายหน่ึงท่ีมีจาํนวนเงินตั้งแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไป ของรายไดร้วม 

 
27. ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
   รายการค่าใชจ่้ายตามลกัษณะสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ยรายการ

ค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2564  2563 

(ปรับปรุงใหม่) 
 2564  2563 

(ปรับปรุงใหม่) 
ซ้ือสินคา้สาํเร็จรูป 675,993,144  634,274,550  671,651,943  611,319,681 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและ        
    งานระหวา่งทาํ (70,444,004)  47,187,888  (71,835,105)  48,627,117 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 184,861,927  189,859,891  179,543,249  186,721,203 
ค่าเช่าและค่าบริการสาํนกังาน 1,036,850  10,429,235  987,127  10,227,436 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 44,020,523  34,998,103  43,992,038  34,985,483 
อ่ืนๆ 118,309,361  130,875,133  116,351,745  128,891,619 
รวม 953,777,801  1,047,624,800  940,690,997  1,020,772,539 
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28. ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
28.1  ส่วนประกอบหลกัของค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
     สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย  
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563 

(ปรับปรุงใหม่) 
 2564  2563 

(ปรับปรุงใหม่) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดปี้ท่ีแสดงอยุใ่นกาํไรขาดทุน :       
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องปัจจุบนั :       
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 22,803,504  30,577,605 22,674,224 30,572,330 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :       
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว        

 ท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกและท่ีกลบัรายการ (4,990,231)  (6,755,910) (5,024,897)  (6,739,276) 
 รวม 17,813,273  23,821,695 17,649,327  23,833,054 

ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบของกาํไรขาดทุน       
เบด็เสร็จอ่ืน :       
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั       
 กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์        

  พนกังาน 208,036  - 208,036  - 
 รวม 18,021,309  23,821,695 17,857,363  23,833,054 

 
 28.2 การกระทบยอดระหวา่งจาํนวนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดแ้ละผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใช ้

     สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563 

(ปรับปรุงใหม่) 
 2564  2563 

(ปรับปรุงใหม่) 
กาํไรทางบญัชีสาํหรับปี 90,045,119  121,711,020  89,812,214  121,026,017 
อตัราภาษีท่ีใช ้(%) 20%  20% 20%  20% 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษีท่ีใช ้ 18,009,024  24,342,204  17,962,443  24,205,203 
รายการกระทบยอด        
 ผลกระทบทางภาษีของค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถนาํมาหกัใน        
  การคาํนวณกาํไรทางภาษี        

- ค่าใชจ่้ายท่ีไม่อนุญาตใหถื้อเป็นรายจ่ายในการคาํนวณ        
กาํไรทางภาษี 417,247  184,927  362,777  122,762 

    ค่าใชจ่้ายท่ีถือเป็นรายจ่ายทางภาษีไดเ้พิ่มข้ึน (705,156)  (498,287)  (701,781)  (494,911) 
 อ่ืนๆ 92,158  (207,149)  25,888  - 
รวมรายการกระทบยอด (195,751)  (520,509)  (313,116)  (372,149) 
รวมค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ 17,813,273  23,821,695  17,649,327  23,833,054 
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 28.3 การกระทบยอดระหวา่งอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ียและอตัราภาษีท่ีใช ้
   สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 
 2564  2563  

(ปรับปรุงใหม่) 
 จาํนวนภาษี  

(บาท) 
 อตัราภาษี  

(%) 
 จาํนวนภาษี  

(บาท) 
 อตัราภาษี  

(%) 
กาํไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปี 90,045,119   121,711,020   
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีใช ้ 18,009,024  20.00 24,342,204  20.00 
รายการกระทบยอด (195,751)  (0.22) (520,509)  (0.43) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ีย 17,813,273  19.78 23,821,695  19.57 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  

(ปรับปรุงใหม่) 
 จาํนวนภาษี  

(บาท) 
 อตัราภาษี  

(%) 
 จาํนวนภาษี  

(บาท) 
 อตัราภาษี  

(%) 
กาํไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปี 89,812,214   121,026,017   
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีใช ้ 17,962,443  20.00 24,205,203  20.00 
รายการกระทบยอด (313,116)  (0.35) (372,149)  (0.30) 
ค่าใชจ่้าย ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ีย 17,649,327  19.65 23,833,054  19.70 

 
29. กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 

  กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสาํหรับปีดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั
ท่ีออกและชาํระแลว้ในระหวา่งปี 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2564  2563 

(ปรับปรุงใหม่) 
 2564  2563  

(ปรับปรุงใหม่) 
กาํไรสาํหรับปีท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (บาท) 72,271,139 97,983,060 72,162,887 97,192,963 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั  (หุน้) 584,500,000  584,500,000  584,500,000  584,500,000 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานของบริษทัใหม่ (บาทต่อหุน้) 0.12  0.17 0.12 0.17 

 
30. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ดงัน้ี  
30.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารเพื่อใช้

ในการคํ้าประกนัสินคา้และผลงานตามสญัญาวา่จา้งงานติดตั้งระบบดงัน้ี 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 

ลา้นบาท 32.90  21.04  32.90  21.04 
ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 0.15  0.27  0.15  0.27 
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30.2  วงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ดงัน้ี 
 

  งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  วงเงิน (ลา้นบาท)  อา้งอิงอตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) 

ประเภทสินเช่ือ  2564  2563  2564  2563 
เงินเบิกเกินบญัชี  10.00 10.00  MOR, MOR-0.50  MOR, MOR-0.50 
เลตเตอร์ ออฟ เครดิต/ทรัสตรี์ซีท  150.00 150.00  MLR-1, MMR  MLR-1, MMR 
หนงัสือคํ้าประกนั  74.00 74.00  1.25 - 2%  1.25 - 2% 
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  560.00 560.00   -   - 

รวม  794.00 794.00     
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้         
(ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา)  7.00 7.00    

 
30.3 ค่าเช่าและค่าบริการขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายมีดงัน้ี 

  ลา้นบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ระยะเวลาการชาํระ  2564  2563  2564  2563 
ครบกาํหนดไม่เกิน 1 ปี  0.53  0.84  0.52 0.81 
ครบกาํหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  1.04  1.38  1.04 1.37 

 
ค่าเช่าและค่าบริการสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีจาํนวนเงิน 1.04 ลา้น

บาท และ 10.43 ล้านบาท ตามลาํดับ (เฉพาะบริษัทจาํนวน 0.99 ล้านบาท และ 10.23 ล้านบาท 
ตามลาํดบั) 

 
 30.4 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 30.4.1 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายเงินตามสัญญาซ้ือขายอุปกรณ์
และระบบความปลอดภยัการเขา้ออกอาคารสํานักงาน มีมูลค่าตามสัญญารวม 13.89 ลา้น
บาท บริษทัมีภาระผกูพนัตามสัญญาคงเหลือ 5.93 ลา้นบาท  

 30.4.2 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีภาระผูกพันท่ีจะต้องจ่ายเงินตามสัญญาซ้ือขายเคร่ือง
ตกแต่งและติดตั้ ง มีมูลค่าตามสัญญารวม 2.18 ลา้นบาท บริษัทมีภาระผูกพนัตามสัญญา
คงเหลือ 0.45 ลา้นบาท 

 
31. การวดัมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยใชว้ิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดใหต้อ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมี
สภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัและบริษทัยอ่ยจะใชว้ิธี
ราคาทุนหรือวิธีรายไดใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวแทน 
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ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
  ในการนาํเทคนิคการวดัมูลค่ายติุธรรมขา้งตน้มาใช ้บริษทัและบริษทัยอ่ยจะตอ้งพยายามใชข้อ้มูลท่ี

สามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากท่ีสุด มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง มูลค่ายติุธรรม กาํหนดลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมออกเป็นสามระดบั
ตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 
  ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอย่างเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพ

  คล่อง 
  ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรง

  หรือทางออ้ม 
  ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตท่ีบริษทั

  ประมาณข้ึน  
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัและบริษทัย่อยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดั
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมซ่ึงแยกตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมได ้ดงัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 

 ระดบั 1   ระดบั 2   ระดบั 3   รวม 

สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ทางการเงินท่ีวดัดว้ยมูลค่ายติุธรรม        

เงินลงทุนในหน่วยลงทุน -  39,614,195  -  39,614,195 

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้          -  (16,713)           -  (16,713) 

 
 บาท 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 

 ระดบั 1   ระดบั 2   ระดบั 3   รวม 

สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ทางการเงินท่ีวดัดว้ยมูลค่ายติุธรรม        

เงินลงทุนในหน่วยลงทุน -  6,957,944  -  6,957,944 

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ -  (361,039)  -  (361,039) 
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เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้าํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 2 
มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

คาํนวณโดยใชมู้ลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยท่ีประกาศโดยผูจ้ดัการกองทุน  
มูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์คาํนวณโดยใชเ้ทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและ

แบบจาํลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซ่ึงขอ้มูลท่ีนํามาใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็น
ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้นตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น อตัราแลกเปล่ียนทนัที อตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ของ
เงินตราต่างประเทศ และอตัราผลตอบแทนของอตัราดอกเบ้ีย เป็นตน้  

ในระหวา่งปีไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
 
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
 ตารางต่อไปน้ีแสดงการวิเคราะห์สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วย
มูลค่ายติุธรรมตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 

  บาท     
สินทรัพยท์างการเงิน  มูลค่ายติุธรรม  ลาํดบัขั้น  เทคนิคการประเมินมูลค่า 
หน้ีสินทางการเงิน  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ  มูลค่ายติุธรรม  และขอ้มูลท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม 

  2564  2563    
สินทรัพย(์หน้ีสิน)ทางการเงิน         

 สญัญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้ 

 (16,713)  (361,039)  ลาํดบั 2  ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด  
โดยกระแสเงินสดในอนาคตประมาณ
จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า (จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้ท่ีสามารถสังเกตได ้
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน) และ
อตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ตามสัญญา ซ่ึง
คิดลดดว้ยอตัราท่ีสะทอ้นถึงความเส่ียง
ดา้นสินเช่ือของคู่สญัญาต่าง  ๆ

 
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินขา้งต้น แสดงรวมเป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพย์

หมุนเวียนอ่ืนและหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ในงบแสดงฐานะการเงิน 
วิธีการท่ีบริษทัและบริษทัย่อยใชใ้นการประมาณมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ี

ไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม มีดงัน้ี 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า

ทางการเงิน ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีมีราคาตามบญัชี ใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรม เน่ืองจาก
เคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ีจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั้น 

เงินลงทุนทัว่ไป มีมูลค่ายติุธรรมไม่ต่างจากมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีรายงานอยา่งมีสาระสาํคญั 
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เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประมาณการหน้ีสินระยะสั้นและหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน มี
ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ีรายงานของหน้ีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรมเน่ืองจากเคร่ืองมือ
ทางการเงินเหล่าน้ีจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั้น 

 
32. เคร่ืองมือทางการเงิน 

นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
บริษทัและบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย

และอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดตามสัญญาของคู่สัญญา 
บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีการถือหรือใชเ้คร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ เพื่อการเก็งกาํไรหรือ
การคา้  

การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีสาํคญัของธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย บริษทัและบริษทัยอ่ยมี
ระบบในการควบคุมให้มีความสมดุลของระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้โดยพิจารณาระหว่างตน้ทุนท่ีเกิด
จากความเส่ียงและตน้ทุนของการจดัการความเส่ียง ฝ่ายบริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความ
เส่ียงของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้มัน่ใจว่ามีความสมดุลระหว่างความเส่ียงและการควบคุม
ความเส่ียง 

 
การบริหารจัดการทุน 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทัและบริษทัยอ่ย คือการรักษาระดบัเงินทุนใหม้ัน่คงเพื่อรักษานกัลงทุน 
เจา้หน้ีและความเช่ือมัน่ของตลาดและก่อใหเ้กิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การกาํกบั
ดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซ่ึงบริษทัและบริษทัย่อยพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรม
ดาํเนินงานต่อส่วน ของผูถื้อหุน้ อีกทั้งยงักาํกบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 

 
ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 

บริษทัและบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือสินคา้ท่ี
เป็นเงินตราต่างประเทศ บริษทัไดท้าํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซ่ึงรายการดงักล่าวจะมีอายุ
ไม่เกินหน่ึงปี เพื่อป้องกนัความเส่ียงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ  สัญญาซ้ือ
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วนัท่ีรายงานเป็นรายการท่ีเก่ียวขอ้งกับรายการซ้ือสินคา้ท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศในงวดถดัไป 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี  
 เงินตราต่างประเทศ 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
ไม่ไดป้้องกนัความเส่ียง       
       ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 722,806  - 722,806  - 
       ยโูร 124,492  178,477  124,492 178,477 
       ปอนดส์เตอร์ลิง 364,620  234,891  361,055 234,891 
       ดอลลาร์สิงคโปร์ -  1,250  - 1,250 
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สัญญาอนุพนัธ์ 
  สญัญาอนุพนัธ์ เป็นสัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ท่ีมีไวเ้พื่อจุดประสงคใ์นการป้องกนัความ

เส่ียง ไม่ใช่เพื่อการลงทุนเพื่อหวงัผลกาํไร อยา่งไรก็ตาม สัญญาอนุพนัธ์ดงักล่าวไม่เขา้เง่ือนไขการป้องกนั
ความเส่ียง สัญญาอนุพนัธ์จึงถูกจดัประเภทเป็น “เพื่อคา้” ในการบันทึกบัญชี และวดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน และสัญญาอนุพันธ์นั้ นจะแสดงรายการไวเ้ป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสิน
หมุนเวียน เน่ืองจากจะครบกาํหนดภายใน 12 เดือนหลงัรอบระยะเวลาบญัชี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทักาํไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของ
สญัญาอนุพนัธ์ เป็นจาํนวนเงิน (0.02) ลา้นบาท และ (0.36) ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปล่ียน 

จาํนวนรวมของกาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
กาํไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากอตัราแลกเปล่ียน 1,464,834  333,095  1,615,513  41,531 
กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิท่ีแสดงรวมไวใ้น        
   - รายได ้ 2,140,457  1,604,608  2,081,156  1,296,854 
รวมกาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 
   ท่ีรับรู้ในกาํไรก่อนภาษีระหวา่งปี 3,605,291 

 
1,937,703 

 
3,696,669 

 
1,338,385 

 

ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ 
ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ คือความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถชาํระหน้ีแก่บริษทัและ

บริษทัยอ่ยตามเง่ือนไขท่ีตกลงไวเ้ม่ือครบกาํหนด 
ฝ่ายบริหารไดก้าํหนดนโยบายทางดา้นสินเช่ือเพื่อควบคุมความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือดงักล่าวโดย

สมํ่าเสมอโดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือในระดบัหน่ึงๆ ณ วนัท่ีใน
รายงานไม่พบวา่มีความเส่ียงจากสินเช่ือท่ีเป็นสาระสาํคญั ความเส่ียงสูงสุดทางดา้นสินเช่ือแสดงไวใ้นราคา
ตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตามเน่ืองจากบริษทั
และบริษทัยอ่ยมีฐานลูกคา้จาํนวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ไดค้าดว่าจะเกิดผลเสียหายท่ีมีสาระสาํคญัจากการเก็บ
หน้ีไม่ได ้

 
ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสดใหเ้พียงพอต่อการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย และเพื่อทาํใหผ้ลกระทบ
จากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 
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การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ้นทางการเงิน 
 บาท 
 งบการเงินรวม 
 2564  2563 
 มูลค่ายติุธรรม 

ผา่นกาํไรขาดทุน  
ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย  รวม  
มูลค่ายติุธรรม 
ผา่นกาํไรขาดทุน  

ราคาทุน 
ตดัจาํหน่าย  รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด      -  242,830,421   242,830,421        -  306,074,340  306,074,340 

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน      -  255,438,587   255,438,587        -  250,986,608  250,986,608 
   สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน      -  10,215,840  10,215,840       -  12,797,613  12,797,613 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 39,614,195  - 39,614,195  6,957,944      -  6,957,944 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน      - 9,182,297 9,182,297       -  11,251,986  11,251,986 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน      - 28,306,373 28,306,373       -  25,186,460  25,186,460 

 39,614,195  545,973,518  585,587,713  6,957,944  606,297,007  613,254,951 

หน้ีสินทางการเงิน             
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน       -  203,950,149  203,950,149   -  167,659,996  167,659,996 
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึง            
กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี       -  9,055,775  9,055,775        -  8,918,127  8,918,127 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั       -  500,000  500,000        -  -  - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า       -  87,382,191  87,382,191        -  96,052,606  96,052,606 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน       -  26.067.217  26.067.217        -  24,937,360  24,937,360 
       -  326,955,332  326,955,332        -  297,568,089  297,568,089 

            
 บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563 
 มูลค่ายติุธรรม 

ผา่นกาํไรขาดทุน  
ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย  รวม  
มูลค่ายติุธรรม 
ผา่นกาํไรขาดทุน  

ราคาทุน 
ตดัจาํหน่าย  รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  237,687,826   237,687,826   -  299,318,282  299,318,282 

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  253,139,212   253,139,212   -  250,372,389  250,372,389 
   สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน -  8,316,793  8,316,793  -  12,054,033  12,054,033 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 39,614,195        - 39,614,195  6,957,944  -  6,957,944 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน - 9,182,927 9,182,927  -  11,251,986  11,251,986 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน - 28,306,373 28,306,373  -  25,186,460  25,186,460 

 39,614,195  536,633,131  576,247,326  6,957,944  598,183,150  605,141,094 

หน้ีสินทางการเงิน             
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน       -  202,279,112  202,279,112   -  164,045,038  164,045,038 
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึง            
กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี       -  9,055,775  9,055,775        -  8,918,127  8,918,127 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า       -  87,382,191  87,382,191        -  96,052,606  96,052,606 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน       -  26,067,217  26,067,217        -  24,937,360  24,937,360 
       -  324,784,295  324,784,295        -  293,953,131  293,953,131 
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33. การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มี
ดงัน้ี 

 บาท 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ   กระแสเงินสด  รายการท่ีไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ   
 ณ 1 ม.ค. 64  เพิ่ม (ลด)*  เพิ่มข้ึน  ณ 31 ธ.ค. 64 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 104,970,733  (11,277,500) 2,744,733  96,437,966 

รวม 104,970,733  (11,277,500) 2,744,733  96,437,966 

 
 บาท 
 งบการเงินรวม  / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ   กระแสเงินสด  รายการท่ีไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ   
 ณ 1 ม.ค. 63  เพิ่ม (ลด)*  เพิ่มข้ึน  ณ 31 ธ.ค. 63 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 2,814,619  (738,630) 102,894,744  104,970,733 

รวม 2,814,619  (738,630) 102,894,744  104,970,733 
 

   * กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินสุทธิรวมจาํนวนเงินสดรับและเงินสดชาํระคืนในงบกระแสเงินสด 
 
34.   เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
      การจ่ายเงินปันผล 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2565 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2565 คณะกรรมการ  
มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท สําหรับหุ้นท่ีออกจาํหน่ายและได้รับชาํระแลว้
จาํนวน 584,500,000 หุ้น คิดเป็นจาํนวนเงิน 58,450,000 บาท โดยจะนาํเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญั
คร้ังต่อไป เพื่อพิจารณาอนุมติัเงินปันผลดงักล่าว 

 
35.  การอนุมติังบการเงิน 
   งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2565 
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