บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชันส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รายงานการสอบทานและข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ) นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2565

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอ ผูถ้ ือหุ น้ และคณะกรรมการ
บริ ษทั หาญ เอ็นจิเนียริ ง โซลูชนส์
ั จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที 31 มีนาคม 2565 และงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงการเปลี ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นรวมและงบกระแสเงิ นสดรวมสําหรับงวดสามเดือน
สิ6 นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบย่อ ของบริ ษทั หาญ เอ็นจิเนี ยริ ง โซลูชนส์
ั จํากัด
(มหาชน) และบริ ษ ัท ย่อ ย และได้ส อบทานข้อ มู ล ทางการเงิ น เฉพาะกิ จการของบริ ษ ัท หาญ เอ็ น จิ เนี ย ริ ง
โซลูชนส์
ั จํากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน ซึ งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอข้อมูล
ทางการเงิ นระหว่างกาลเหล่ านี6 ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 34 เรื อง การรายงานทางการเงิ นระหว่างกาล
ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี ยวกับข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบ
ทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทาง
การเงิ นระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตของกิ จการ” การสอบทานดังกล่ าวประกอบด้วย การใช้วิธีการ
สอบถามบุ คลากรซึ งส่ วนใหญ่ เป็ นผูร้ ั บผิดชอบด้านการเงิ นและบัญชี และการวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบและวิธีการ
สอบทานอื น การสอบทานนี6 มี ขอบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทําให้ข ้าพเจ้าไม่
สามารถได้ความเชื อมันว่าจะพบเรื องที มี นัยสําคัญทั6งหมดซึ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั6นข้าพเจ้าจึงไม่
แสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลทีสอบทาน
ข้ อสรุ ป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ งที เป็ นเหตุ ให้เชื อว่าข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึ6 นตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 34 เรื อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

(นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิB)
ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต ทะเบียนเลขที 6699
บริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิ ติ จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
วันที 13 พฤษภาคม 2565

"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ ว"
-2บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชันส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 มีนาคม 2565
สิ นทรัพย์
บาท

หมายเหตุ
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี* การค้าและลูกหนี* หมุนเวียนอืน
สิ นทรัพย์ทีเกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ลูกหนี* การค้าและลูกหนี* ไม่หมุนเวียนอืน
เงินให้กูย้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
ค่าความนิ ยม
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

4.4, 5
4.4
6
7

8
5
4.4
9
10
11
12
13
14
4.4

งบการเงินรวม
ณ วันที 31
ณ วันที 31
มีนาคม 2565
ธันวาคม 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที 31
ณ วันที 31
มีนาคม 2565
ธันวาคม 2564

250,397,020
270,802,550
15,353,364
360,026,236
46,115,896
754,226
943,449,292

242,830,421
255,438,587
10,215,840
328,295,971
39,614,195
1,306,314
877,701,328

245,761,530
269,632,613
12,843,843
357,838,827
46,115,896
683,309
932,876,018

237,687,826
253,139,212
8,316,793
325,990,471
39,614,195
1,113,274
865,861,771

9,291,133
153,844,652
133,341,120
91,453,803
334,672,061
23,061,527
14,834,680
10,249,740
29,105,059
799,853,775
1,743,303,067

9,182,927
153,942,681
135,775,492
94,253,682
334,672,061
26,477,794
15,985,010
9,425,953
28,306,373
808,021,973
1,685,723,301

2,357,444
9,291,133
6,627,860
153,844,652
133,225,903
91,453,803
334,672,061
23,061,527
14,834,680
10,207,208
28,950,643
808,526,914
1,741,402,932

2,357,444
9,182,927
6,649,380
153,942,681
135,659,285
94,253,682
334,672,061
26,477,794
15,985,010
9,389,839
28,306,373
816,876,476
1,682,738,247

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี*

"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ ว"
-3บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชันส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที 31 มีนาคม 2565
หนีส2 ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
บาท

หมายเหตุ
หนี* สินหมุนเวียน
เจ้าหนี* การค้าและเจ้าหนี* หมุนเวียนอืน
ส่ วนของหนี* สินตามสัญญาเช่าทีถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ งปี
เงินกูย้ มื ระยะสั*นจากกิจการทีเกียวข้องกัน
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
ประมาณการหนี* สินหมุนเวียนอืน
หนี* สินหมุนเวียนอืน
รวมหนี* สินหมุนเวียน
หนี* สินไม่หมุนเวียน
หนี* สินตามสัญญาเช่า
หนี* สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี* สินไม่หมุนเวียนสําหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
หนี* สินไม่หมุนเวียนอืน
รวมหนี* สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี* สิน

งบการเงินรวม
ณ วันที 31
ณ วันที 31
มีนาคม 2565
ธันวาคม 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที 31
ณ วันที 31
มีนาคม 2565
ธันวาคม 2564

4.4, 15

241,332,176

203,950,149

239,879,725

202,279,112

4.4, 16
4.4

9,117,758
500,000
13,105,853
1,937,764
1,534,673
267,528,224

9,055,775
500,000
8,703,941
2,097,485
1,410,913
225,718,263

9,117,758
13,105,853
1,937,764
1,495,352
265,536,452

9,055,775
8,574,701
2,097,485
1,410,913
223,417,986

4.4, 16

85,079,360
83,418

87,382,191
54,146

85,079,360
-

87,382,191
-

28,678,548
26,695,399
140,536,725
408,064,949

27,968,095
26,067,217
141,471,649
367,189,912

28,473,952
26,695,399
140,248,711
405,785,163

27,792,471
26,067,217
141,241,879
364,659,865

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี*

"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ ว"
-4บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชันส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที 31 มีนาคม 2565
หนีส2 ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
บาท

หมายเหตุ
ส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 584,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
ทุนทีออกและชําระแล้ว
หุ้นสามัญ 584,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ส่ วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
17
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอืนของส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
ส่ วนของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
รวมหนี* สินและส่ วนของผูถ้ ือหุ้น

งบการเงินรวม
ณ วันที 31
ณ วันที 31
มีนาคม 2565
ธันวาคม 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที 31
ณ วันที 31
มีนาคม 2565
ธันวาคม 2564

292,250,000

292,250,000

292,250,000

292,250,000

292,250,000
776,416,427
6,686,640

292,250,000
776,416,427
6,396,379

292,250,000
776,416,427
6,686,640

292,250,000
776,416,427
6,396,379

29,225,000
229,809,401
227,123
1,334,614,591
623,527
1,335,238,118
1,743,303,067

29,225,000
213,716,829
(38,218)
1,317,966,417
566,972
1,318,533,389
1,685,723,301

29,225,000
231,039,702
1,335,617,769
1,335,617,769
1,741,402,932

29,225,000
213,790,576
1,318,078,382
1,318,078,382
1,682,738,247

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี*

"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ ว"
-5บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชันส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ,นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2565
บาท
งบการเงินรวม
2565
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

2565

2564

(ปรับปรุ งใหม่)

(ปรับปรุ งใหม่)

รายได้
รายได้จากการขาย

4.5

257,081,488

233,626,851

257,010,519

230,740,560

รายได้จากการให้บริ การ

4.5

32,865,725

31,756,051

31,003,043

29,847,544

รายได้อื%น

4.5

7,235,930

3,895,592

7,749,344

3,999,208

297,183,143

269,278,494

295,762,906

264,587,312

184,146,945

153,281,902

184,107,004

150,676,904

ต้นทุนการให้บริ การ

28,635,816

27,218,246

27,417,473

25,945,485

ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

27,223,299

26,844,687

26,742,054

26,357,610

35,719,375

33,497,071

34,965,514

33,100,555

รวมค่าใช้จ่าย

275,725,435

240,841,906

273,232,045

236,080,554

กําไรจากกิจกรรมดําเนิ นงาน

21,457,708

28,436,588

22,530,861

28,506,758

595,451

440,255

591,752

440,255

กําไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

20,862,257

27,996,333

21,939,109

28,066,503

4,713,130

5,506,665

4,689,983

5,516,574

กําไรสําหรับงวด

16,149,127

22,489,668

17,249,126

22,549,929

265,341

(67,010)

-

-

265,341

(67,010)

-

-

265,341

(67,010)

-

-

16,414,468

22,422,658

รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย

ต้นทุนทางการเงิน

4.5

4.5

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื%น
รายการที%อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง :
ผลต่างของอัตราแลกเปลี%ยนจากการแปลงค่า
งบการเงิน
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื%นสําหรับงวด-สุ ทธิ จากภาษี
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ%งของงบการเงินระหว่างกาลนี?

17,249,126

22,549,929

-6บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชันส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ,นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2565

"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ ว"

บาท
งบการเงินรวม
2565

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

หมายเหตุ

2565

2564

(ปรับปรุ งใหม่)

(ปรับปรุ งใหม่)

การแบ่งปั นกําไร
ส่ วนที%เป็ นของบริ ษทั ใหญ่

16,092,572

22,571,040

56,555

(81,372)

16,149,127

22,489,668

17,249,126

22,549,929

16,357,913

22,504,030

17,249,126

22,549,929

56,555

(81,372)

16,414,468

22,422,658

17,249,126

22,549,929

กําไรสําหรับงวดส่ วนที%เป็ นของบริ ษทั ใหญ่

0.03

0.04

0.03

0.04

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี%ยถ่วงนํ?าหนัก (หุ้น)

584,500,000

584,500,000

584,500,000

584,500,000

ส่ วนที%เป็ นของส่ วนได้เสี ยที%ไม่มีอาํ นาจควบคุม

17,249,126
-

22,549,929
-

การแบ่งปั นกําไรเบ็ดเสร็ จรวม
ส่ วนที%เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที%เป็ นของส่ วนได้เสี ยที%ไม่มีอาํ นาจควบคุม

กําไรต่อหุ้นขั?นพื?นฐาน

-

-
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หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ%งของงบการเงินระหว่างกาลนี?

"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ ว"
-7บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชันส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ/นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2565

ทุนเรื อนหุ น้
ทีออกและ
ชําระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ น้ สามัญ

ส่วนเกินทุนจากการ
จ่ายโดยใช้หุน้
เป็ นเกณฑ์

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2564
- ตามทีรายงานไว้เดิม
ผลสะสมจากการแก้ไขงบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2564 - ปรับปรุ งใหม่
ค่าใช้จ่ายโครงการสะสมหุ น้ สําหรับพนักงาน
หุ น้ ทุนซื@อคืน
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด-ปรับปรุ งใหม่
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอืนสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2564
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2565
ค่าใช้จ่ายโครงการสะสมหุ น้ สําหรับพนักงาน
หุ น้ ทุนซื@อคืน
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
กําไรสําหรับงวด
กําไรเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2565
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ส่วนของผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั ใหญ่
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย

บาท
งบการเงินรวม

ยังไม่ได้จดั สรร

องค์ประกอบอืนของ
ส่วนของผูถ้ ือหุ น้
ผลต่างจากการแปลง
ค่างบการเงิน

รวมส่วน
ของผูถ้ ือหุ น้
ของบริ ษทั

ส่วนได้เสี ยของ
ผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย

รวมส่วน
ของผูถ้ ือหุ น้

292,250,000
292,250,000
-

776,416,427
776,416,427
-

3,732,848
3,732,848
1,732,702
(1,093,274)

29,225,000
29,225,000
-

219,584,380
(2,986,278)
216,598,102
-

(453,897)
(453,897)
-

1,317,021,910
746,570
1,317,768,480
1,732,702
(1,093,274)

606,265
606,265
-

1,317,628,175
746,570
1,318,374,745
1,732,702
(1,093,274)

292,250,000

776,416,427

4,372,276

29,225,000

22,571,040
239,169,142

(67,010)
(520,907)

22,571,040
(67,010)
1,340,911,938

(81,372)
524,893

22,489,668
(67,010)
1,341,436,831

292,250,000
-

776,416,427
-

6,396,379
1,459,249
(1,168,988)

29,225,000
-

213,716,829
-

(38,218)
-

1,317,966,417
1,459,249
(1,168,988)

566,972
-

1,318,533,389
1,459,249
(1,168,988)

292,250,000

776,416,427

6,686,640

29,225,000

16,092,572
229,809,401

265,341
227,123

16,092,572
265,341
1,334,614,591

56,555
623,527

16,149,127
265,341
1,335,238,118

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี@

"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ ว"
-8บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชันส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ/นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2565

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2564
- ตามทีรายงานไว้เดิม
ผลสะสมจากการแก้ไขงบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2564 - ปรับปรุ งใหม่
ค่าใช้จ่ายโครงการสะสมหุ้นสําหรับพนักงาน
หุ้นทุนซื? อคืน
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
กําไรสําหรับงวด-ปรับปรุ งใหม่
กําไรเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2564
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2565
ค่าใช้จ่ายโครงการสะสมหุ้นสําหรับพนักงาน
หุ้นทุนซื? อคืน
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
กําไรสําหรับงวด
กําไรเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2565
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ทุนเรื อนหุ้น
ทีออกและ
ชําระแล้ว

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม
ส่ วนเกินทุนจากการ
จ่ายโดยใช้หุ้น
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
เป็ นเกณฑ์
ทุนสํารองตามกฏหมาย

รวมส่ วน
ของผูถ้ ือหุ้น

292,250,000
292,250,000
-

776,416,427
776,416,427
-

3,732,848
3,732,848
1,732,702
(1,093,274)

29,225,000
29,225,000
-

219,766,379
(2,986,278)
216,780,101
-

1,317,657,806
746,570
1,318,404,376
1,732,702
(1,093,274)

292,250,000

776,416,427

4,372,276

29,225,000

22,549,929
239,330,030

22,549,929
1,341,593,733

292,250,000
-

776,416,427
-

6,396,379
1,459,249
(1,168,988)

29,225,000
-

213,790,576
-

1,318,078,382
1,459,249
(1,168,988)

292,250,000

776,416,427

6,686,640

29,225,000

17,249,126
231,039,702

17,249,126
1,335,617,769

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี?

"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ ว"
-9บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชันส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ*นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2565
บาท
งบการเงินรวม
2565
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนิ นงาน
กําไรสําหรับงวด
รายการปรับกระทบกําไรสําหรับงวดเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนิ นงาน :
หนี) สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที2คาดว่าจะเกิดขึ)น
(กลับรายการ)
ค่าเสื2 อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าตัดจําหน่ายความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ขาดทุนจากการจําหน่ายอุปกรณ์
กําไรจากอัตราแลกเปลี2ยนที2ยงั ไม่เกิดขึ)นจริ ง
กําไรที2ยงั ไม่เกิดขึ)นจากการปรับมูลค่าของ
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื2น
ขาดทุนจากการด้อยค่าจากอุปกรณ์ (โอนกลับ)
รายได้ดอกเบี)ยรับ
รายได้เงินปั นผล
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้จ่ายโครงการสะสมหุ้นสําหรับพนักงาน
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรจากการดําเนิ นงานก่อนการเปลี2ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี) สินดําเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนิ นงาน (เพิ2มขึ)น) ลดลง
ลูกหนี) การค้าและลูกหนี) หมุนเวียนอื2น
สิ นทรัพย์ที2เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน

2564
(ปรับปรุ งใหม่)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2565
2564
(ปรับปรุ งใหม่)

16,149,127

22,489,668

17,249,126

22,549,929

(51,954)
7,891,389
3,416,267
348,147
84,785
(809,029)

167,576
6,765,899
3,416,267
336,078
22,949
(2,190,786)

(50,299)
7,883,408
3,416,267
348,147
84,785
(1,015,041)

165,055
6,759,481
3,416,267
336,078
22,949
(2,092,898)

(914,097)
(621)
510,700
710,453
1,459,249
595,451
4,713,130

(870,440)
(50,654)
(19,251)
687,099
1,732,702
440,255
5,506,665

(914,097)
(94,166)
510,700
681,481
1,459,249
591,752
4,689,983

(870,440)
(50,654)
(118,124)
641,592
1,732,702
440,255
5,516,574

34,102,997

38,434,027

34,841,295

38,448,766

(16,408,446)
(5,150,400)

(21,842,164)
(1,607,229)

(17,855,471)
(4,538,396)

(19,870,139)
(1,270,354)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ2งของงบการเงินระหว่างกาลนี)

"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ ว"

- 10 บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชันส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ*นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2565
บาท
งบการเงินรวม
2565

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

2565

2564

(ปรับปรุ งใหม่)
สิ นค้าคงเหลือ

(ปรับปรุ งใหม่)

(32,093,069)

(21,177,708)

(32,211,161)

(20,253,324)

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื2น

397,672

70,396

429,965

110,906

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื2น

(566,271)

(2,956,309)

(644,271)

(2,878,309)

40,490,463

44,303,389

40,809,305

42,115,071

(159,721)

303,815

(159,721)

303,815

84,439

483,515

84,439

461,320

-

(664,000)

-

(664,000)

หนี) สินไม่หมุนเวียนอื2น

667,504

868,276

628,184

868,276

เงินสดรับจากการดําเนิ นงาน

21,365,168

36,216,008

21,384,168

37,372,028

จ่ายค่าใช้จ่ายโครงการสะสมหุ้นสําหรับพนักงาน

(1,168,988)

(1,093,274)

(1,168,988)

(1,093,274)

จ่ายภาษีเงินได้

(1,105,440)

(1,049,071)

(976,200)

(1,043,792)

19,090,740

34,073,663

19,238,980

35,234,962

หนี) สินดําเนิ นงานเพิ2มขึ)น (ลดลง)
เจ้าหนี) การค้าและเจ้าหนี) หมุนเวียนอื2น
ประมาณหนี) สินหมุนเวียนอื2น
หนี) สินหมุนเวียนอื2น
ประมาณการหนี) สินไม่หมุนเวียนสําหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน

เงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิจกรรมดําเนิ นงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพื2อการลงทุนในสิ นทรัพย์ทางการเงิน
หมุนเวียนอื2น
เงินสดจ่ายเพื2อซื) ออสังหาริ มทรัพย์เพื2อการลงทุน
เงินสดจ่ายเพื2อซื) ออุปกรณ์

(5,587,605)

-

(5,587,605)

-

(62,150)

-

(62,150)

-

(3,110,866)

(1,501,884)

(3,103,699)

(1,501,884)

เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์

46,729

44,583

46,729

44,583

เงินสดจ่ายซื) อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

(523,960)

(373,500)

(523,960)

(373,500)

รับดอกเบี)ย
รับเงินปั นผล
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

621

-

387,309

394,047

510,700

-

510,700

-

(8,726,531)

(1,830,801)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ2งของงบการเงินระหว่างกาลนี)

(8,332,676)

(1,436,754)

'"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ ว"
- 11 บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชันส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ*นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2565
บาท
งบการเงินรวม
2565

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

2565

2564

(ปรับปรุ งใหม่)

(ปรับปรุ งใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายชําระหนี) สินตามสัญญาเช่า

(2,832,600)

(2,801,700)

(2,832,600)

(2,801,700)

เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(2,832,600)

(2,801,700)

(2,832,600)

(2,801,700)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ2มขึ)น - สุ ทธิ

7,531,609

29,441,162

8,073,704

30,996,508

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด

242,830,421

306,074,340

237,687,826

299,318,282

34,990

323,038

250,397,020

335,838,540

245,761,530

330,314,790

3,394,300

630,517

3,394,300

630,517

(14,658)

(934,270)

(14,658)

(934,270)

(4,750)

-

(4,750)

-

ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินที2เป็ น
เงินตราต่างประเทศ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ) นงวด

-

-

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ2มเติม :
รายการที2ไม่ใช่เงินสด
หนี) สินจากการซื) ออุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ส่ วนที2บนั ทึกเป็ นหนี) สินจากการซื) ออุปกรณ์และ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันต้นงวด
โอนสิ นค้าไปเป็ นอุปกรณ์
โอนอุปกรณ์เป็ นค่าใช้จ่าย
บวก ซื) ออุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
หัก เงินสดจ่าย

1,483,069

2,983,494

1,475,902

2,983,494

(3,634,826)

(1,875,384)

(3,627,659)

(1,875,384)

1,223,135

804,357

1,223,135

804,357

ส่ วนที2บนั ทึกเป็ นหนี) สินจากการซื) ออุปกรณ์และ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ สิ) นงวด

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ2งของงบการเงินระหว่างกาลนี)
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- 12 บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชันส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
วันที 31 มีนาคม 2565
1. ข้อมูลทัวไป
(ก) ภูมิลาํ เนาและสถานะทางกฎหมายของกลุ่มบริ ษทั
บริ ษทั
บริ ษ ัท ได้จดทะเบี ย นเป็ นนิ ติ บุ ค คลประเภทบริ ษ ัท จํากัดกับ กระทรวงพาณิ ช ย์ เมื อวัน ที 9
พฤษภาคม 2544 บริ ษทั แปรสภาพบริ ษทั เป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด เมือวันที 22 พฤษภาคม 2557
บริ ษทั มีทีอยูส่ าํ นักงานใหญ่ ดังนี:
ตั: งอยู่ เลขที 559 ซอยศู น ย์ วิ จ ั ย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง
กรุ งเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย
บริ ษทั ย่อย
1) Harn Vietnam Company Limited เป็ นบริ ษทั ทีจัดตั:งขึ:นในประเทศเวียดนาม เมือวันที 30
กรกฎาคม 2562
บริ ษทั ย่อยมีทีอยูส่ าํ นักงานใหญ่ ดังนี:
5th floor, Vietcomreal Building, 68 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi
Minh City, Vietnam
2) บริ ษทั ไอยราหาญ จํากัด เป็ นบริ ษทั ทีจัดตั:งขึ:นในประเทศไทย เมือวันที 8 กรกฎาคม 2563
บริ ษทั ย่อยมีทีอยูส่ าํ นักงานใหญ่ ดังนี:
ตั:งอยู่ เลขที 559 ซอยศู น ย์วิ จ ัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง
กรุ งเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย
(ข) ลักษณะการดําเนินงานและกิจกรรมหลัก
บริ ษทั ประกอบธุ รกิ จหลักเกี ยวกับขายส่ ง ปลี กและให้บริ การซ่ อม เช่ า เช่ าซื: อและรับเหมา
ติดตั:งระบบดับเพลิง รวมทั:งอุปกรณ์และวัตถุเคมีดบั เพลิง จําหน่ายอุปกรณ์ห้องเย็น จําหน่ายอุปกรณ์
การพิมพ์ และให้บริ การซ่อม เช่า อุปกรณ์การพิมพ์
บริ ษ ัท ย่อ ยแห่ ง ที 1 ประกอบธุ รกิ จ หลัก เกี ยวกับ จํา หน่ า ยอุ ป กรณ์ ก ารพิ ม พ์ และแห่ ง ที 2
ประกอบธุ รกิจให้บริ การโซลูชนส์
ั ดา้ นอาคารอัจฉริ ยะหรื อ Smart Building
2. หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน
2.1 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี: ได้จดั ทําขึ:นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 34 เรื อง การรายงานทาง
การเงิ นระหว่างกาล และตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) ไทย ซึ งได้กาํ หนดเพือเป็ นการให้ขอ้ มูลเพิมเติมจากงบการเงินประจําปี ทีนําเสนอครั:งล่าสุ ด
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- 13 โดยเน้นการให้ขอ้ มูลเพิมเติมทีเป็ นปั จจุบนั เกียวกับกิ จกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ ใหม่ๆ เพือ
ไม่ให้ขอ้ มูลทีนําเสนอซํ:าซ้อนกับข้อมูลทีได้รายงานไปแล้ว งบการเงินระหว่างกาลนี: ควรอ่านควบคู่
กับงบการเงินสําหรับปี สิ: นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
งบการเงิ นระหว่างกาลนี: ได้จดั ทําขึ:นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่าง
อืนในนโยบายการบัญชี
งบการเงิ น ระหว่า งกาลฉบับ ภาษาไทยเป็ นงบการเงิ น ฉบับ ที บริ ษ ัท ใช้ เป็ นทางการตาม
กฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว
2.2 หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม
2.2.1 งบการเงิ นรวมได้จดั ทําขึ:นโดยรวมงบการเงิ นของบริ ษทั หาญ เอ็นจิเนี ยริ ง โซลู ชนส์
ั จํากัด
(มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ดังนี:
อัตราส่ วนของการถือหุ้น
(ร้อยละของจํานวนหุ้นจดทะเบียน)
ณ วันที 31

ณ วันที 31

ประเภทธุรกิจ

มีนาคม 2565

ธันวาคม 2564

ทีตั:งสํานักงานใหญ่

Harn Vietnam Co., Ltd.

จําหน่ายอุปกรณ์การพิมพ์

100.00

100.00

ประเทศเวียดนาม

บริ ษทั ไอยราหาญ จํากัด

พัฒนาระบบไอโอที
65.00

65.00

ประเทศไทย

ชื อบริ ษทั
ถือหุ้นทางตรง

โซลูชนส์
ั สาํ หรับงานอาคาร

2.2.2 บริ ษทั จะถื อว่ามีการควบคุ มกิ จการทีเข้าไปลงทุนหรื อบริ ษทั ย่อยได้ หากบริ ษทั มีสิทธิ ได้รับ
หรื อมีส่วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิจการทีเข้าไปลงทุน และสามารถใช้อาํ นาจในการสัง
การกิจกรรมทีส่ งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อจํานวนเงินผลตอบแทนนั:นได้
2.2.3 บริ ษ ัท นํางบการเงิ น ของบริ ษ ทั ย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงิ น รวมตั:งแต่ วนั ที บริ ษ ทั มี
อํานาจในการควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึงวันทีบริ ษทั สิ: นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั:น
2.2.4 งบการเงิ น ของบริ ษ ัท ย่อ ยซึ งจัด ตั:ง ในต่ า งประเทศได้แ ปลงค่ า เป็ นเงิ น บาทโดยใช้ อ ัต รา
แลกเปลี ยนถัวเฉลี ย ณ วันที ในงบแสดงฐานะการเงิ นสําหรั บรายการสิ นทรัพ ย์และหนี: สิ น
หรื ออัตราแลกเปลี ยนถัวเฉลี ยรายเดื อนสําหรับรายการทีเป็ นรายได้และค่าใช้จ่าย ผลต่างซึ ง
เกิดขึ:นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็ นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินใน
ต่างประเทศ” ในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
2.2.5 งบการเงิ นรวมจัดทําขึ: นโดยใช้นโยบายการบัญชี เดี ยวกันสําหรั บรายการบัญชี ทีเหมื อนกัน
หรื อเหตุการณ์ทางบัญชีทีคล้ายคลึงกัน
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- 14 2.2.6 ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันทีมีสาระสําคัญได้ถูกตัดออก
จากงบการเงินรวมนี:แล้ว
2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ทีเริ มมีผลบังคับใช้ในงวดปั จจุบนั
ในระหว่างงวด บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง
จํานวนหลายฉบับ ซึ งมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชี ทีเริ มในหรื อหลังวันที
1 มกราคม 2565 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้
มีข: ึนเพือให้มีเนื: อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ น
การอธิ บายให้ชดั เจนเกียวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชี และการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี การเปิ ดเผย
ข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นและมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นบางฉบับมี การให้ขอ้
ผ่อนปรนในทางปฏิบตั ิหรื อข้อยกเว้นชัวคราวกับผูใ้ ช้มาตรฐาน
การนํา มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ดัง กล่ า วมาถื อ ปฏิ บ ัติ ไ ม่ มี ผ ลกระทบอย่า งเป็ น
สาระสําคัญต่องบการเงิน
2.4 การแก้ไขงบการเงินงวดก่อน
ในการเสนองบการเงิ นสําหรับงวดสามเดือนสิ: นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2565 บริ ษทั ได้แก้ไขงบ
กําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จและงบกระแสเงิ นสดของงวดก่ อนเกี ยวกับการบันทึ กรายการที เกี ยวข้องกับ
โครงการสะสมหุ ้ นสําหรั บพนักงาน (Employee Joint Investment Program หรื อ EJIP) (หมายเหตุ 17)
ให้เป็ นไปตามมาตรฐานการายงานทางการเงิ น ฉบับที 2 เรื อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ ซึ งจากเดิ ม
บริ ษทั บันทึกรายการดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรขาดทุนตามจํานวนเงินทีจ่ายในแต่ละงวด
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี:กาํ หนดให้กิจการรับรู ้การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ให้
พนักงานในงบการเงิ น ไม่ว่าการจ่ายนั:นจะอยู่ในรู ปของเงิ นสด สิ นทรัพย์อืนหรื อตราสารทุนของ
กิ จการ บริ ษทั ได้ปรับย้อนหลังงบการเงิ นของปี ก่อนที แสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเที ยบเสมือนหนึ งว่า
บริ ษทั รับรู ้ ผลกระทบของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ให้พนักงานในงบการเงิ นมาโดยตลอด โดย
บริ ษ ัท ได้ป รั บ ปรุ งรายการใหม่ ซึ งมี ผ ลกระทบต่ องบกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จเงิ นรวมและงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ดังนี:
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บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดสามเดือสิ: นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2564

สําหรับงวดสามเดือนสิ: นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2564

ทีเคยแสดงไว้เดิม

ปรับปรุ ง

ปรับปรุ งใหม่

ทีเคยแสดงไว้เดิม

เพิมขึ:น (ลดลง)

ปรับปรุ ง

ปรับปรุ งใหม่

เพิมขึ:น (ลดลง)

ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนการให้บริ การ

27,134,741

83,505

27,218,246

25,861,980

83,505

25,945,485

ต้นทุนในการจัดจําหน่ าย

26,600,323

244,364

26,844,687

26,113,246

244,364

26,357,610

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

33,185,512

311,559

33,497,071

32,788,996

311,559

33,100,555

5,634,550

(127,885)

5,506,665

5,644,459

(127,885)

5,516,574

23,082,583

(511,543)

22,571,040

23,061,472

(511,543)

22,549,929

23,015,573

(511,543)

22,504,030

23,061,472

(511,543)

22,549,929

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
การแบ่ งปั นกําไร
ส่ วนทีเป็ นของบริ ษทั ใหญ่
การแบ่ งปั นกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนทีเป็ นของบริ ษทั ใหญ่

• งบกระแสเงินสด
บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดสามเดือนสิ: นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2564

สําหรับสามเดือนสิ: นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2564

ทีเคยแสดงไว้เดิม

ปรับปรุ ง

ปรับปรุ งใหม่

ทีเคยแสดงไว้เดิม

เพิมขึ:น (ลดลง)

ปรับปรุ ง

ปรับปรุ งใหม่

เพิมขึ:น (ลดลง)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับงวด

23,001,211

(511,543)

22,489,668

23,061,472

(511,543)

22,549,929

1,732,702

1,732,702

(127,885)

5,516,574

(1,093,274)

(1,093,274)

รายการปรับกระทบกําไรสําหรับงวดเป็ นเงินสด
รับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนิ นงาน
- ค่าใช้จ่ายโครงการสะสมหุ ้นสําหรับ
พนักงาน
- ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
จ่ายค่าใช้จ่ายโครงการสะสมหุ ้นสําหรับพนักงาน

5,634,550
-

1,732,702

1,732,702

(127,885)

5,506,665

(1,093,274)

(1,093,274)

5,644,459
-
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นโยบายการบัญชี ทีสําคัญทีใช้ในการจัดทํางบการเงิ นระหว่างกาลเป็ นนโยบายเดี ยวกันกับที ใช้ใน
การจัดทํางบการเงินสําหรับปี สิ: นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
4. รายการบัญชีกบั บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
บริ ษทั และบริ ษ ทั ย่อยมี รายการบัญชี ส่วนหนึ งกับ บุ คคลหรื อกิ จการที เกี ยวข้องกัน ซึ งบุ คคลหรื อ
กิ จการเหล่ านี: เกี ยวข้องกัน โดยการถื อหุ ้น และ/หรื อมี ผูบ้ ริ ห ารร่ วมกัน หรื อเป็ นสมาชิ ก ในครอบครั วที
ใกล้ชิด รายการบัญชี กบั บุ คคลหรื อกิ จการที เกี ยวข้องกันที มี ส าระสําคัญ ที รวมไว้ในงบการเงิ นใช้ราคา
ตามปกติธุรกิจ โดยถือตามราคาตลาดทัวไป หรื อเป็ นไปตามสัญญาทีตกลงกันไว้สาํ หรับรายการทีไม่มีราคา
ตลาดรองรับ
4.1 ลักษณะของความสัมพันธ์กบั บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน ดังนี:
ชื อบริ ษทั /บุคคล
Harn Vietnam Co., Ltd.
บริ ษทั ไอยราหาญ จํากัด
บริ ษทั หาญเอ็นยิเนี ยริ ง จํากัด
บริ ษทั พระบริ บาล จํากัด
บริ ษทั นูทริ กซ์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เจนนพสิ ริ จํากัด
บริ ษทั ไอยราฟันส์ จํากัด
นายเจน ชาญณรงค์
นางสิ ริมา เอียมสกุลรัตน์
ผูบ้ ริ หารสําคัญ

ประเทศ/
สัญชาติ
เวียดนาม
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ความสัมพันธ์
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
บุคคลทีเกียวข้องกัน
บุคคลทีเกียวข้องกัน
บุคคลทีเกียวข้องกัน

ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุ้นใหญ่
บริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุ้นใหญ่
กรรมการและ/หรื อผูถ้ ือหุ้นร่ วมกัน
กรรมการและ/หรื อผูถ้ ือหุ้นร่ วมกัน
กรรมการและ/หรื อผูถ้ ือหุ้นร่ วมกัน
กรรมการและ/หรื อผูถ้ ือหุ้นร่ วมกัน
กรรมการและ/หรื อผูถ้ ือหุ้นในบริ ษทั ย่อยร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ้นและบุคคลในครอบครัวเดียวกับกรรมการ
ผูถ้ ือหุ้นและบุคคลในครอบครัวเดียวกับกรรมการ
บุคคลทีมีอาํ นาจและรับผิดชอบในการบริ หารงาน

4.2 หลักเกณฑ์ในการเรี ยกเก็บรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน
นโยบายการกําหนดราคา
รายได้จากการขายสิ นค้า
ซื: อสิ นค้า
ซื: อขายอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
รายได้อืน
ค่าเช่าและค่าบริ การ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ดอกเบี:ยรับ
ดอกเบี:ยจ่าย

ตามราคาตลาด
ตามราคาตลาด
ตามราคาทีตกลงร่ วมกัน
ตามราคาทีตกลงร่ วมกัน
ตามราคาทีตกลงร่ วมกัน
ตามทีได้รับอนุมตั ิโดยกรรมการและ/หรื อผูถ้ ือหุ้น
ตามสัญญา
ตามราคาตลาด
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- 17 4.3 สัญญาทีสําคัญกับกิจการทีเกียวข้องกัน บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเช่าอาคารสํานักงาน ดังต่อไปนี:
ณ วันที 31 มีนาคม 2565
ระยะเวลา

ผูใ้ ห้เช่า
สัญญาเช่าพื:นทีสํานักงาน

บริ ษทั เจนนพสิ ริ จํากัด
บริ ษทั พระบริ บาล จํากัด

ค่าเช่าต่อเดือน
(บาท)
857,220
64,080

9 ปี
3 ปี

4.4 ยอดคงเหลื อกับบุ คคลหรื อกิ จการที เกี ยวข้องกัน ณ วันที 31 มี นาคม 2565 และ วันที 31 ธันวาคม 2564
ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม
ณ วันที 31
ณ วันที 31
มีนาคม 2565 ธันวาคม 2564
ลูกหนี:การค้าและลูกหนี:หมุนเวียนอืน
บริ ษทั ย่อย
Harn Vietnam Co., Ltd.
บริ ษทั ไอยราหาญ จํากัด
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
บริ ษทั หาญเอ็นยิเนียริ ง จํากัด
บริ ษทั เจนนพสิ ริ จํากัด
สิ นทรัพย์ทีเกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
บริ ษทั เจนนพสิ ริ จํากัด
เงินประกันการเช่าอาคาร
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
บริ ษทั พระบริ บาล จํากัด
บริ ษทั เจนนพสิ ริ จํากัด

1,747,319
1,747,319

45,937
45,937
150,000
2,000,000
2,150,000

1,747,319
1,006
1,748,325

150,000
2,000,000
2,150,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที 31
ณ วันที 31
มีนาคม 2565 ธันวาคม 2564

21,246
59,395

314,388
-

1,747,319
1,827,960

1,747,319
1,006
2,062,713

150,000
2,000,000
2,150,000

150,000
2,000,000
2,150,000
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รายการเปลียนแปลงของเงินให้กูย้ ืมแก่บริ ษทั ย่อยสําหรับงวดสามเดือนสิ: นสุ ดวันที 31 มีนาคม
2565 และสําหรับปี สิ: นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564 สรุ ปได้ดงั นี:
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือน
สําหรับปี
สิ:นสุดวันที 31 มีนาคม 2565 สิ:นสุดวันที 31 ธันวาคม 2564
ดอลลาร์
บาท
ดอลลาร์
บาท
สหรัฐอเมริ กา
สหรัฐอเมริ กา

Harn Vietnam Co., Ltd.
ยอดยกมา
เงินให้กเู้ พิมขึ:น
เงินจ่ายชําระคืน
ผลกระทบจากการปรับปรุ งอัตราแลกเปลียน
ยอดยกไป

200,000
200,000

6,649,380
(21,520)
6,627,860

200,000
200,000

5,973,480
675,900
6,649,380

เมื อวันที 12 มี นาคม 2563 บริ ษทั ทําสัญญาให้เงิ นกู้ยืมแก่ บริ ษ ทั ย่อย จํานวน 200,000 ดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กา และคิดดอกเบี:ยในอัตราร้อยละ 6.15 ต่อปี กําหนดชําระคืนภายในระยะเวลา 1 ปี และต่อมา
เมื อวันที 11 มีนาคม 2564 ซึ งครบอายุสัญญา บริ ษทั ต่ออายุสัญญาให้กูย้ ืมแก่บริ ษทั ย่อย อีก 5 ปี สัญญา
สิ: นสุ ดวันที 11 มีนาคม 2569 และคิดดอกเบี:ยในอัตราร้อยละ 5.85 ต่อปี
บาท
งบการเงินรวม
ณ วันที 31
ณ วันที 31
มีนาคม 2565 ธันวาคม 2564
เจ้าหนี:การค้าและเจ้าหนี:หมุนเวียนอืน
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
บริ ษทั ไอยราฟันส์ จํากัด
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ไอยหาญ จํากัด

หนี:สินตามสัญญาเช่า
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
บริ ษทั พระบริ บาล จํากัด
บริ ษทั เจนนพสิ ริ จํากัด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที 31
ณ วันที 31
มีนาคม 2565 ธันวาคม 2564

11,507

7,808

-

-

11,507

7,808

78,000
78,000

78,000
78,000

1,163,582
92,299,612
93,463,194

1,388,259
94,307,684
95,695,943

1,163,582
92,299,612
93,463,194

1,388,259
94,307,684
95,695,943
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รายการเปลี ยนแปลงของเงิ น กู้ยืม ระยะสั: นจากกิ จการที เกี ยวข้องกัน สําหรั บ งวดสามเดื อน
สิ: นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2565 และสําหรับปี สิ: นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564 สรุ ปได้ดงั นี:

บริ ษทั ไอยราฟันส์ จํากัด

บริ ษทั ไอยราฟันส์ จํากัด

ณ วันที 31
ธันวาคม 2564
500,000
500,000

บาท
งบการเงินรวม
รายการในระหว่างงวด
เพิมขึ:น
ลดลง
-

ณ วันที 31
มีนาคม 2565
500,000
500,000

ณ วันที 31
ธันวาคม 2563
-

บาท
งบการเงินรวม
รายการในระหว่างปี
เพิมขึ:น
ลดลง
500,000
500,000
-

ณ วันที 31
ธันวาคม 2564
500,000
500,000

ณ วัน ที 31 มี น าคม 2565 เงิ น กู้ยืม ระยะสั: นเป็ นตัqวสั ญ ญาใช้เงิ น จากกิ จการที เกี ยวข้องกัน
ข้างต้นมีอายุ 3 เดือนคิดดอกเบี:ยในอัตราร้อยละ 3 (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี:ยของธนาคารพาณิ ชย์ ร้อยละ
MRR-3 ต่ อ ปี ) เงิ น กู้ยืม ดัง กล่ าวเป็ นเงิ น กู้ยืม ที ไม่ มี ห ลัก ประกัน และมี ก ําหนดชําระคื น ในวัน ที 20
มิถุนายน 2565
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สรุ ปได้ดงั นี:

รายได้จากการขาย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ไอยราหาญ จํากัด
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
บริ ษทั เจนนพสิ ริ จํากัด
บริ ษทั นูทริ กซ์ จํากัด (มหาชน)
รายได้จากการให้บริ การ
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
บริ ษทั เจนนพสิ ริ จํากัด
รายได้อืน
บริ ษทั ย่อย
Harn Vietnam Co.,Ltd
บริ ษทั ไอยราหาญ จํากัด
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
บริ ษทั เจนนพสิ ริ จํากัด
ค่าเช่าและบริ การ
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
บริ ษทั หาญเอ็นยิเนียริ ง จํากัด
ดอกเบี:ยจ่าย
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
บริ ษทั พระบริ บาล จํากัด
บริ ษทั เจนนพสิ ริ จํากัด
บริ ษทั ไอยราฟันส์ จํากัด
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารสําคัญ
กรรมการ
ผูบ้ ริ หารสําคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั:น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

บาท

งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือน
สิ:นสุดวันที 31 มีนาคม
2565
2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือน
สิ:นสุดวันที 31 มีนาคม
2565
2564

-

-

-

74,940

-

14,180
6,000
20,180

-

14,180
6,000
95,120

45,937
45,937

-

-

-

-

-

93,545
153,000

98,873
153,000

20,250
20,250

-

20,250
266,795

251,873

-

292,105
292,105

-

292,105
292,105

17,563
563,588
3,699
584,850

26,869
406,229
433,098

17,563
563,588
581,151

26,869
406,229
433,098

850,000

872,500

850,000

872,500

4,553,048
294,714
5,697,762

4,094,168
240,536
5,207,204

4,193,048
286,464
5,329,512

3,734,168
239,936
4,846,604

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”
- 21 4.6

การคํ:าประกัน
เมื อวัน ที 7 มกราคม 2563 บริ ษั ท ได้ ค: ํา ประกั น ค่ า สิ นค้ า ให้ ก ั บ Harn Vietnam Co., Ltd.
“บริ ษทั ย่อย” ทีประเทศเวียดนาม ตามสัญญาซื: อขายสิ นค้าเต็มวงเงินจํานวน 472,586 ปอนด์สเตอร์ ลิง

5. ลูกหนี:การค้าและลูกหนี:หมุนเวียนอืน
ลูกหนี:การค้าและลูกหนี:หมุนเวียนอืน ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม
ณ วันที 31
ณ วันที 31
มีนาคม 2565
ธันวาคม 2564
ลูกหนีกD ารค้ า
ลูกหนี:การค้า - กิจการทีเกียวข้องกัน
ลูกหนี:การค้า - บริ ษทั อืน
รวมลูกหนี: การค้า
หัก ค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึ:น
สุ ทธิ
ลูกหนีหD มุนเวียนอืน
ลูกหนี: อืน - บริ ษทั ย่อย
ลูกหนี: อืน - กิจการทีเกียวข้องกัน
ลูกหนี: อืน - บริ ษทั อืน
เงินประกันผลงานค้างรับ
เงินมัดจํา
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
รายได้คา้ งรับ
รวมลูกหนี: หมุนเวียนอืน
ลูกหนีตD ามสั ญญาเช่ า
ลูกหนี: ตามสัญญาเช่า - อุปกรณ์การพิมพ์
หัก ค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึ:น
รวม
หัก ถึงกําหนดชําระเกินกว่าหนึ งปี
สุ ทธิ
รวมลูกหนี: การค้าและลูกหนี:
หมุนเวียนอืน - สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที 31
ณ วันที 31
มีนาคม 2565
ธันวาคม 2564

249,627,940
249,627,940
(12,569,545)
237,058,395

1,006
235,053,496
235,054,502
(12,640,865)
222,413,637

248,986,517
248,986,517
(12,567,941)
236,418,576

1,006
233,148,403
233,149,409
(12,635,976)
220,513,433

1,747,319
2,671,840
7,597,533
6,602,497
6,407,455
2,476,506
27,503,150

1,747,319
1,939,926
9,072,015
6,870,814
5,054,904
1,766,779
26,451,757

77,669
1,747,319
2,621,122
7,488,212
6,583,428
6,014,099
2,441,183
26,973,032

314,388
1,747,319
1,720,078
8,997,247
6,862,867
4,643,908
1,766,779
26,052,586

15,550,169
(18,031)
15,532,138
(9,291,133)
6,241,005

15,767,761
(11,641)
15,756,120
(9,182,927)
6,573,193

15,550,169
(18,031)
15,532,138
(9,291,133)
6,241,005

15,767,761
(11,641)
15,756,120
(9,182,927)
6,573,193

270,802,550

255,438,587

269,632,613

253,139,212

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”
- 22 ลูกหนี:การค้า แยกตามอายุหนี:ทีค้างชําระได้ดงั นี:

ยังไม่ครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 3 เดือน
มากกว่า 3 ถึง 6 เดือน
มากกว่า 6 ถึง 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือนขึ:นไป
รวม
หัก ค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึ:น
ลูกหนี:การค้า - สุ ทธิ

บาท

งบการเงินรวม
ณ วันที 31
ณ วันที 31
มีนาคม 2565
ธันวาคม 2564
160,067,495
150,580,310
68,596,322
7,072,880
3,315,539
10,575,704
249,627,940
(12,569,545)
237,058,395

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที 31
ณ วันที 31
มีนาคม 2565
ธันวาคม 2564
159,426,072
148,706,871

67,370,369
4,114,011
8,176,950
4,812,862
235,054,502
(12,640,865)
222,413,637

68,596,322
7,072,880
3,315,539
10,575,704
248,986,517
(12,567,941)
236,418,576

67,338,715
4,114,011
8,176,950
4,812,862
233,149,409
(12,635,976)
220,513,433

จํานวนเงินขั:นตําที ลูกหนี: จะต้องชําระและมูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงิ นขั:นตําทีลูกหนี: จะต้องชําระ
สําหรับสัญญาเช่า ณ วันที 31 มีนาคม 2565 และวันที 31 ธันวาคม 2564 มีดงั นี:
บาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที 31 มีนาคม 2565
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564
จํานวนเงิน
มูลค่าปั จจุบนั ของ
จํานวนเงิน
มูลค่าปั จจุบนั ของ
ขั:นตําทีลูกหนี:
จํานวนเงินขั:นตําที
ขั:นตําทีลูกหนี:
จํานวนเงินขั:นตําที
จะต้องชําระ
ลูกหนี: จะต้องชําระ
จะต้องชําระ
ลูกหนี: จะต้องชําระ
ระยะเวลาการรับชําระ
ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
หัก รายได้ดอกเบี:ยทางการเงินรอการรับรู้

9,718,611
13,678,291
23,396,902
(7,864,764)
15,532,138

6,241,005
9,291,133
15,532,138
15,532,138

9,575,286
13,385,234
22,960,520
(7,204,400)
15,756,120

6,573,193
9,182,927
15,756,120
-

15,756,120

6. สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือ ประกอบด้วย
บาท

สิ นค้าสําเร็ จรู ป
สิ นค้าระหว่างทาง
รวม
หัก ค่าเผือผลขาดทุนจากการลดมูลค่า
ของสิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือ

งบการเงินรวม
ณ วันที 31
ณ วันที 31
มีนาคม 2565
ธันวาคม 2564
327,178,606
288,639,413
67,184,881
73,645,662
394,363,487
362,285,075
(34,337,251)
360,026,236

(33,989,104)
328,295,971

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที 31
ณ วันที 31
มีนาคม 2565
ธันวาคม 2564
324,991,198
286,333,913
67,184,880
73,645,662
392,176,078
359,979,575
(34,337,251)
357,838,827

(33,989,104)
325,990,471

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”
- 23 มูลค่าสิ นค้าคงเหลื อที ปรับลดลงและรับรู ้ เป็ นต้นทุนขายสําหรับงวดสามเดื อนสิ: นสุ ดวันที 31 มีนาคม
2565 มีจาํ นวน 0.35 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 0.35 ล้านบาท)
7. สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที 31 มีนาคม 2565
ราคาทุน
กําไร (ขาดทุน)
มูลค่ายุติธรรม
ทียังไม่เกิดขึ:นจาก
การปรับมูลค่าของ
เงินลงทุน
เงินลงทุนในตราสารหนี:
- เงินลงทุนในหน่วยลงทุน
รวม

45,008,744
45,008,744

1,107,152
1,107,152

46,115,896
46,115,896

บาท
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
วันที 31 ธันวาคม 2564
ราคาทุน
กําไร (ขาดทุน)
มูลค่ายุติธรรม
ทียังไม่เกิดขึ:นจาก
การปรับมูลค่าของ
เงินลงทุน
เงินลงทุนในตราสารหนี:
- เงินลงทุนในหน่วยลงทุน
รวม

39,421,139
39,421,139

193,056
193,056

39,614,195
39,614,195

8. เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ประกอบด้วย

ชื อบริ ษทั ย่อย
Harn Vietnam Co., Ltd.
บริ ษทั ไอยราหาญ จํากัด
รวม

ทุนชําระแล้ว
800 ล้านดอง
2 ล้านบาท

สัดส่ วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)
ณ วันที 31
ณ วันที 31
มีนาคม 2565 ธันวาคม 2564
100.00
100.00
65.00
65.00

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
วิธีราคาทุน
ณ วันที 31
ณ วันที 31
มีนาคม 2565
ธันวาคม 2564
1,057,444
1,057,444
1,300,000
1,300,000
2,357,444
2,357,444

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”
- 24 บริ ษ ทั ได้จ ดทะเบี ย นจัดตั:ง Harn Vietnam Co., Ltd. “บริ ษ ทั ย่อ ย” ที ประเทศเวีย ดนาม เมื อวัน ที
30 กรกฎาคม 2562 ด้วยทุนจดทะเบียน 800 ล้านดองเวียดนาม (คิดเป็ น 1.06 ล้านบาท) ทั:งนี: บริ ษทั ถือหุ ้น
ในบริ ษ ทั ย่อยทางตรงคิ ดเป็ นสั ดส่ วนร้ อยละ 100 ของทุ นจดทะเบี ยน โดยมี ธุ รกิ จหลักคื อ การจําหน่ าย
อุปกรณ์การพิมพ์ การลงทุนดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพือเพิมศักยภาพในการแข่งขันและเพิมประสิ ทธิ ภาพ
ในการบริ การลูกค้า โดยเริ มจากหน่วยธุ รกิจ “ระบบการพิมพ์ดิจิทลั ” เป็ นหน่วยธุ รกิจแรก
เมือวันที 8 กรกฎาคม 2563 บริ ษทั ได้ร่วมลงทุนพัฒนาธุ รกิ จดิจิทลั กับกลุ่มไอยราฟั นส์ โดยการจัดตั:ง
บริ ษทั ชื อ “บริ ษทั ไอยราหาญ จํากัด” ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท ทั:งนี: บริ ษทั และผูร้ ่ วมทุนกลุ่มไอยรา
ฟั นส์ ถือหุ ้นในบริ ษทั ดังกล่าวคิดเป็ นสัดส่ วนร้ อยละ 65 และร้อยละ 35 ของทุนจดทะเบียน ตามลําดับ การ
จัดตั:งบริ ษทั ดังกล่าวเป็ นไปตามมติทีประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั:งที 4/2563 เมื อวันที 14 พฤษภาคม
2563 บริ ษทั ทีจดทะเบียนใหม่จะมีสถานะเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั การลงทุนดังกล่าวนี: มีวตั ถุประสงค์เพือ
พัฒนาระบบ IoT Products and Solutions โดยแผนการดําเนิ นงานจะมุ่งเน้นให้บริ การโซลูชนส์
ั ดา้ นอาคาร
อัจฉริ ยะ หรื อ Smart Building โดยการต่อยอดจากธุ รกิจเดิมของกลุ่มไอยราฟั นส์ และขยายธุ รกิจให้เติบโต
ยิงขึ:น
9. อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
รายการเปลี ยนแปลงของอสังหาริ มทรั พย์เพือการลงทุ นสําหรับงวดสามเดื อนสิ: นสุ ดวันที 31 มี นาคม
2565 สรุ ปได้ดงั นี:
บาท
งบการเงินรวม /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2564
155,934,839
ซื: อสิ นทรัพย์เพิมระหว่างงวด
62,150
ขายและตัดจําหน่ายระหว่างงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2565
155,996,989
ค่าเสื อมราคาสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2564
(1,992,158)
ค่าเสื อมราคาสําหรับงวด
(160,179)
ค่าเสื อมราคาสะสมส่ วนทีขายและตัดจําหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2565
(2,152,337)
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2564
153,942,681
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2565
153,844,652

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”
- 25 สําหรับงวดสามเดื อนสิ: นสุ ดวันที 31 มี นาคม 2565 และ 2564 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี รายได้ค่าเช่ า
จากอสังหาริ มทรั พย์เพือการลงทุ นเป็ นจํานวนเงิ น 0.94 ล้านบาท และ 1.04 ล้านบาท ตามลําดับ (เฉพาะ
บริ ษทั จํานวนเงิน 0.94 ล้านบาท และ 1.04 ล้านบาท ตามลําดับ) และมีค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานจํานวน
เงิ น 0.24 ล้านบาท และ 0.19 ล้านบาท ตามลําดับ (เฉพาะบริ ษทั จํานวนเงิ น 0.24 ล้านบาท และ 0.19 ล้านบาท
ตามลําดับ) ทีได้รับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
10. ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
รายการเปลียนแปลงของทีดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดสามเดือนสิ: นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2565
สรุ ปได้ดงั นี:
บาท
งบการเงินรวม
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2564
ซื:อสิ นทรัพย์เพิมระหว่างงวด
ขายและตัดจําหน่ายระหว่างงวด
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2565
ค่าเสื อมราคาสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2564
ค่าเสื อมราคาสําหรับงวด
ค่าเสื อมราคาสะสมส่วนทีขายและตัดจําหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2565
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2564
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2565

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

209,912,995
1,478,319
(849,330)
(302)
210,541,682

209,756,675
1,471,152
(849,330)
210,378,497

(74,137,503)
(3,781,001)
717,816
126
(77,200,562)

(74,097,390)
(3,773,020)
717,816
(77,152,594)

135,775,492

135,659,285

133,341,120

133,225,903

ณ วันที 31 มี น าคม 2565 และ วันที 31 ธันวาคม 2564 บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยมี อุปกรณ์ ที คิ ดค่าเสื อม
ราคาเต็ ม มู ล ค่ าแล้ ว แต่ ย ังคงใช้ งานอยู่ มี ราคาทุ น รวมเป็ นจํานวน 34.80 ล้ านบาท และ 34.68 ล้ านบาท
ตามลําดับ (เฉพาะบริ ษทั จํานวน 34.80 ล้านบาท และ 34.68 ล้านบาท ตามลําดับ)

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”
- 26 11. สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
มูลค่ าตามบัญชี ข องสิ นทรัพ ย์สิ ทธิ การใช้ตามสั ญญาเช่ าอาคารและส่ วนปรั บปรุ งอาคารและการ
เคลือนไหวสําหรับงวดสามเดือนสิ: นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2565 แสดงได้ดงั นี:
บาท
งบการเงินรวม /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564
105,542,553
เพิมระหว่างงวด
ตัดจําหน่าย
ณ วันที 31 มีนาคม 2565
105,542,553
ค่ าเสื อมราคาสะสม
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564
(11,288,871)
ค่าเสื อมราคาสําหรับงวด
(2,799,879)
ค่าเสื อมราคา - ตัดจําหน่าย
ณ วันที 31 มีนาคม 2565
(14,088,750)
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564
94,253,682
ณ วันที 31 มีนาคม 2565
91,453,803
12. ค่าความนิยม
เมือวันที 29 พฤศจิกายน 2559 บริ ษทั ได้มีการซื: อและรับโอนกิจการทั:งหมดของบริ ษทั ย่อย 2 บริ ษทั
โดยการออกหุ น้ เพิมทุนจํานวน 675.36 ล้านบาท เพือแลกกับสิ นทรัพย์สุทธิ ทีระบุได้ของทั:ง 2 บริ ษทั จํานวน
340.69 ล้านบาท ซึ งเป็ นผลทําให้เกิดค่าความนิยม จํานวน 334.67 ล้านบาท

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”
- 27 13. ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
รายการเปลี ยนแปลงของความสัมพันธ์กบั ลูกค้าสําหรับงวดสามเดื อนสิ: นสุ ดวันที 31 มี นาคม 2565
สรุ ปได้ดงั นี:
บาท
งบการเงินรวม /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2564
104,307,663
ได้มาจากการรวมธุ รกิจระหว่างงวด
ขายและตัดจําหน่ายระหว่างงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2565
104,307,663
ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2564
(77,829,869)
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับงวด
(3,416,267)
ค่าตัดจําหน่ายสะสมส่ วนทีขายและตัดจําหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2565
(81,246,136)
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2564
26,477,794
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2565
23,061,527

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”
- 28 14. สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
รายการเปลี ยนแปลงของสิ นทรั พย์ไม่ มีตวั ตนสําหรั บงวดสามเดื อนสิ: นสุ ดวันที 31 มี นาคม 2565
สรุ ปได้ดงั นี:
บาท
งบการเงินรวม /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2564
42,245,035
ซื: อสิ นทรัพย์เพิมระหว่างงวด
ขายและตัดจําหน่ายระหว่างงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2565
42,245,035
ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2564
(26,260,025)
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับงวด
(1,150,330)
ค่าตัดจําหน่ายสะสมส่ วนทีขายและตัดจําหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2565
(27,410,355)
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2564
15,985,010
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2565
14,834,680
ณ วันที 31 มีนาคม 2565 และ วันที 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีคิด
ค่าตัดจําหน่ ายเต็มมูลค่าแล้ว แต่ยงั คงใช้งานอยู่มีราคาทุ นรวมเป็ นจํานวน 3.66 ล้านบาท และ 3.66 ล้านบาท
ตามลําดับ (เฉพาะบริ ษทั จํานวน 3.66 ล้านบาท และ 3.66 ล้านบาท ตามลําดับ)

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”
- 29 15. เจ้าหนี:การค้าและเจ้าหนี:หมุนเวียนอืน
เจ้าหนี:การค้าและเจ้าหนี:หมุนเวียนอืน ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม
ณ วันที 31
ณ วันที 31
มีนาคม 2565
ธันวาคม 2564
เจ้าหนี:การค้า
เจ้าหนี:การค้า - บริ ษทั อืน
เจ้าหนี:หมุนเวียนอืน
ค่านายหน้าค้างจ่าย
ค่าโบนัสค้างจ่าย
เงินรับล่วงหน้าค่าสิ นค้าและบริ การ
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ค้างจ่าย
เจ้าหนี:สรรพากร
เงินมัดจํารับอืน
อืนๆ
รวม
รวมเจ้าหนี:การค้าและเจ้าหนี:อืน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที 31
ณ วันที 31
มีนาคม 2565
ธันวาคม 2564

152,272,116

115,246,936

151,412,131

114,457,732

13,259,934
3,455,061
41,539,843
20,668,814
2,593,620
1,397,349
6,145,439
89,060,060
241,332,176

13,220,166
10,202,941
35,351,729
18,842,437
2,978,290
1,244,220
6,863,430
88,703,213
203,950,149

13,259,934
3,455,061
41,090,996
20,535,460
2,507,198
1,475,349
6,143,596
88,467,594
239,879,725

13,220,166
10,202,941
35,091,043
18,315,201
2,806,379
1,322,220
6,863,430
87,821,380
202,279,112

16. หนี:สินตามสัญญาเช่า
มูล ค่ าตามบัญ ชี ของหนี: สิ นตามสั ญญาเช่ าและการเคลื อนไหวสําหรั บ งวดสามเดื อนสิ: นสุ ดวัน ที
31 มีนาคม 2565 แสดงได้ดงั นี:
บาท
งบการเงินรวม /
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564
96,437,966
เพิมขึ:นจากดอกเบี:ย
591,752
เงินจ่ายชําระ
(2,832,600)
ณ วันที 31 มีนาคม 2565
94,197,118
หัก ส่ วนทีถึงกําหนดชําระในหนึงปี
(9,117,758)
หนี:สินตามสัญญาเช่า - สุ ทธิจากส่ วนทีถึงกําหนดชําระในหนึงปี
85,079,360

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”
- 30 ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับสัญญาเช่ าที รับรู ้ ในรายการต่อไปนี: ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนสําหรับงวดสาม
เดือนสิ: นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2565 และ 2564 ดังนี:
บาท
งบการเงินรวม
ค่าเสื อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
ดอกเบี:ยจ่ายจากหนี: สินตามสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายทีเกียวกับสัญญาเช่าระยะสั:น
ค่าใช้จ่ายทีเกียวกับสัญญาเช่าซึ งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าตํา
รวม

2565
2,799,879
591,752
48,103
3,439,734

2564
2,772,192
440,255
365,552
85,506
3,663,505

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2565
2564
2,799,879
2,772,192
591,752
440,255
365,552
40,177
78,339
3,431,808
3,656,338

สําหรับงวดสามเดือนสิ: นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2565 และ 2564 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกระแสเงินสด
จ่ายทั:งหมดของสัญญาเช่ าจํานวน 2,880,703 บาท และ 3,252,758 บาท (เฉพาะบริ ษทั จํานวน 2,872,777
บาท และ 3,245,591 บาท) ตามลําดับ
17. โครงการสะสมหุ น้ สําหรับพนักงาน
การเปลี ยนแปลงของเงิ น โครงการสะสมหุ ้ น สํ าหรั บ พนัก งานสํ าหรั บ งวดสามเดื อนสิ: นสุ ดวันที
31 มีนาคม 2565 สรุ ปได้ดงั นี:

ยอดคงเหลือยกมาต้นปี
การเปลียนแปลงในระหว่างปี
- ค่าใช้จ่ายโครงการสะสมหุน้ สําหรับพนักงาน
- จ่ายเงินสมทบโครงการสะสมหุน้ สําหรับพนักงาน
ยอดคงเหลือยกไปสิ:นปี

บาท
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ:นสุดวันที 31 มีนาคม 2565
ส่วนเกินทุน
(หัก)
สุทธิ
จากการจ่ายโดย หุน้ ทุนซื:อคืน
ใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
13,822,057
(7,425,678)
6,396,379
1,459,249
15,281,306

(1,168,988)
(8,594,666)

1,459,249
(1,168,988)
6,686,640

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”
- 31 ค่าใช้จ่ายทีรับรู ้ ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับงวดสามเดือนสิ: นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2564 และ
2564 ดังนี:
บาท
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
2565
2564
ต้นทุนการให้บริ การ
224,831
244,985
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
510,880
643,219
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
723,538
844,498
1,459,249
1,732,702
18. ส่ วนงานดําเนิ นงาน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้นาํ เสนอข้อมูลทางการเงิ นจําแนกตามส่ วนงานธุ รกิ จ รู ปแบบหลักในการ
รายงานส่ วนงานธุ รกิ จ พิ จารณาจากระบบการบริ หารการจัดการและโครงสร้ างการรายงานทางการเงิ น
ภายในของบริ ษทั เป็ นเกณฑ์
บริ ษทั เสนอส่ วนงานธุ รกิจทีสําคัญ ดังนี:
ส่ วนงาน 1 ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงและงานโครงการ
ส่ วนงาน 2 ผลิตภัณฑ์ระบบสุ ขาภิบาลและปรับอากาศ
ส่ วนงาน 3 ผลิตภัณฑ์ระบบทําความเย็น
ส่ วนงาน 4 ผลิตภัณฑ์ระบบพิมพ์ดิจิตอล
ส่ วนงาน 5 ผลิตภัณฑ์ระบบไอโอทีโซลูชนส์
ั สาํ หรับงานอาคาร
ส่ วนงานดําเนิ นงานจําแนกตามประเภทธุ รกิจในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวดสามเดือน
สิ: นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2565 และ 2564 มีดงั นี:
พันบาท
งบการเงินรวม

สําหรับงวดสามเดือนสิ: นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2565
ส่ วนงาน 1 ส่ วนงาน 2 ส่ วนงาน 3 ส่ วนงาน 4 ส่ วนงาน 5 รวม
รายได้จากการขาย
115,213
11,821
55,591
74,456
257,081
รายได้จากการให้บริ การ
21,985
9,180
1,701 32,866
ต้นทุนขาย
(88,426)
(8,098)
(41,969) (45,654)
- (184,147)
ต้นทุนการให้บริ การ
(18,830)
(8,772) (1,034) (28,636)
กําไรขั:นต้น
29,942
3,723
13,622
29,210
667 77,164
รายได้อืน
7,236
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
(27,223)
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
(35,719)
กําไรจากกิจกรรมดําเนิ นงาน
21,458
ต้นทุนทางการเงิน
(596)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
(4,713)
กําไรสําหรับงวด
16,149
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอืน
265
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
16,414

สําหรับงวดสามเดือนสิ: นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2564
(ปรับปรุ งใหม่)
ส่ วนงาน 1 ส่ วนงาน 2 ส่ วนงาน 3 ส่ วนงาน 4 ส่ วนงาน 5
99,641
20,255
(67,873)
(17,280)
34,743

10,726
(7,482)
3,244

50,691
(35,592)
15,099

72,569
10,179
(42,335)
(8,860)
31,553

รวม

233,627
1,322
31,756
(153,282)
(1,078) (27,218)
244
84,883

3,896
(26,845)
(33,497)

28,437
(440)
(5,507)

22,490
(67)
22,423

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”
- 32 ส่ วนงานดําเนิ นงานจําแนกตามประเภทธุ รกิ จในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับงวดสามเดือนสาม
เดือนสิ: นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2565 และ 2564 ดังนี:

รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริ การ
ต้นทุนขาย
ต้นทุนการให้บริ การ
กําไรขั:นต้น

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ: นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2565
สําหรับงวดสามเดือนสิ: นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2564
(ปรับปรุ งใหม่)
ส่ วนงาน 1 ส่ วนงาน 2 ส่ วนงาน 3 ส่ วนงาน 4
รวม
ส่ วนงาน 1 ส่ วนงาน 2 ส่ วนงาน 3 ส่ วนงาน 4
รวม
115,212
11,820
55,591
74,387 257,010
99,716
10,726
50,691
69,607 230,740
21,985
9,018
31,003
20,255
9,592
29,847
(88,434)
(8,098) (41,968) (45,607) (184,107)
(67,941)
(7,482) (35,591) (39,663) (150,677)
(18,830)
(8,587) (27,417)
(17,280)
(8,665) (25,945)
29,933
3,722
13,623
29,211
76,489
34,750
3,244
15,100
30,871
83,965

รายได้อืน
ต้นทุนในการจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
กําไรจากการดําเนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับงวด
กําไรเบ็ดเสร็ จอืน
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด

7,749
(26,742)
(34,965)
22,531
(592)
(4,690)
17,249
17,249

3,999
(26,358)
(33,100)
28,506
(440)
(5,516)
22,550
22,550

ส่ วนงานดําเนิ น งานจําแนกตามประเภทธุ รกิ จในงบแสดงฐานะการเงิ นยอดคงเหลื อ ณ วันที 31
มีนาคม 2565 และวันที 31 ธันวาคม 2564 มีดงั นี:
พันบาท
งบการเงินรวม
ณ วันที 31 มีนาคม 2565

ณ วันที 31 ธันวาคม 2564

ส่วนงาน 1

ส่วนงาน 2

ส่วนงาน 3

ส่วนงาน 4

ส่วนงาน 5

รวม

ส่วนงาน 1

ลูกหนี:การค้า

134,595

13,683

47,715

53,033

สิ นค้าคงเหลือ

185,895

9,686

87,833

76,466

ค่าความนิยม

-

-

200,066

ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า

-

-

16,757

- อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน

-

-

-

- ทีดิน อาคารและอุปกรณ์

-

-

- สิ นทรัพย์สิทธิการใช้

-

-

- สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

-

- อืนๆ

320,490

ส่วนงาน 2 ส่วนงาน 3

ส่วนงาน 4

ส่วนงาน 5

รวม

601

249,627

122,386

16,377

45,003

51,288

-

235,054

146

360,026

183,577

4,063

66,656

73,795

205

328,296

134,606

-

334,672

-

-

200,066

134,606

-

334,672

6,305

-

23,062

-

-

19,242

7,236

-

26,478

-

-

153,845

-

-

-

-

-

153,943

-

-

-

133,341

-

-

-

-

-

135,775

-

-

-

91,454

-

-

-

-

-

94,254

-

-

-

-

14,835

-

-

-

-

-

15,985

-

-

-

-

382,441

-

-

-

-

-

361,266

23,369

352,371

270,410

1,743,303

305,963

20,440

330,967

266,925

-

-

-

408,065

-

-

-

-

สิ นทรัพย์รวมของส่วนงาน

สิ นทรัพย์ทีใช้ร่วมกัน

สิ นทรัพย์รวมของส่วนงาน
หนี:สินรวมของส่วนงาน

-

747
-

205
-

1,685,723
367,190

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”
- 33 พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่วนงาน 1
สิ นทรัพย์รวมของส่วนงาน
ลูกหนี:การค้า
สิ นค้าคงเหลือ
ค่าความนิยม
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
สิ นทรัพย์ทีใช้ร่วมกัน
- อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
- ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
- สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
- สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
- อืนๆ
สิ นทรัพย์รวมของส่วนงาน
หนี:สินรวมของส่วนงาน

ณ วันที 31 มีนาคม 2565
ส่วนงาน 2 ส่วนงาน 3 ส่วนงาน 4

รวม

ส่วนงาน 1

ณ วันที 31 ธันวาคม 2564
ส่วนงาน 2 ส่วนงาน 3
ส่วนงาน 4

รวม

134,595
185,895
-

13,683
9,686
-

47,715
87,833
200,066
16,757

52,993
74,425
134,606
6,305

248,986
357,839
334,672
23,062

122,385
183,577
-

16,377
4,063
-

45,003
66,655
200,066
19,242

49,383
71,695
134,606
7,236

233,148
325,990
334,672
26,478

320,490

23,369

352,371

268,329

153,845
133,226
91,454
14,835
383,484
1,741,403

305,962

20,440

330,966

262,920

153,943
135,659
94,254
15,985
362,609
1,682,738

-

405,785

-

364,660

-

-

-

-

-

-

19. กําไรต่อหุ น้ ขั:นพื:นฐาน
กําไรต่ อหุ ้ น ขั:น พื: นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสํ าหรั บ งวดด้วยจํานวนหุ ้น สามัญ ถัวเฉลี ยถ่ วง
นํ:าหนักทีออกและชําระแล้วในระหว่างงวด

กําไรสําหรับงวดของบริ ษทั ใหญ่ (บาท)
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลียถ่วงนํ:าหนัก (หุ้น)
กําไรต่อหุ้นขั:นพื:นฐานของบริ ษทั ใหญ่ (บาทต่อหุ้น)

งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ: นสุ ด
วันที 31 มีนาคม
2565
2564
(ปรับปรุ งใหม่)
16,092,572
22,571,040
584,500,000
584,500,000
0.03
0.04

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ: นสุ ด
วันที 31 มีนาคม
2565
2564
(ปรับปรุ งใหม่)
17,249,126
22,549,929
584,500,000
584,500,000
0.03
0.04

20. ภาระผูกพันและหนี:สินทีอาจเกิดขึ:น
ณ วันที 31 มีนาคม 2565 และวันที 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั มีภาระผูกพันและหนี:สินทีอาจเกิดขึ:น ดังนี:
20.1 ณ วันที 31 มี นาคม 2565 และวันที 31 ธันวาคม 2564 บริ ษ ทั และบริ ษทั ย่อยมี หนังสื อคํ:าประกันที ออก
โดยธนาคารเพือใช้ในการคํ:าประกันสิ นค้าและผลงานตามสัญญาว่าจ้างงานติดตั:งระบบดังนี:

ล้านบาท
ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา

งบการเงินรวม
ณ วันที 31
ณ วันที 31
มีนาคม 2565
ธันวาคม 2564
25.61
32.90
0.12
0.15

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที 31
ณ วันที 31
มีนาคม 2565
ธันวาคม 2564
25.61
32.90
0.12
0.15

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”
- 34 20.2 วงเงินสิ นเชือจากสถาบันการเงิน ณ วันที 31 มีนาคม 2565 และวันที 31 ธันวาคม 2564 ดังนี:

ประเภทสิ นเชื อ
เงินเบิกเกินบัญชี
เลตเตอร์ ออฟ เครดิต/ทรัสต์รีซีท
หนังสื อคํ:าประกัน
สัญญาซื: อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
รวม
สัญญาซื: อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
(ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา)

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
วงเงิน (ล้านบาท)
อ้างอิงอัตราดอกเบี:ย (ร้อยละต่อปี )
ณ วันที 31
ณ วันที 31
ณ วันที 31
ณ วันที 31
มีนาคม 2565 ธันวาคม 2564
มีนาคม 2565
ธันวาคม 2564
9.00
10.00
MOR, MOR-0.50
MOR, MOR-0.50
120.00
150.00
MLR-1,MMR
MLR-1,MMR
74.00
74.00
1.25 - 2%
1.25 - 2%
410.00
560.00
613.00
794.00

20.3 ค่าเช่าและค่าบริ การขั:นตําทีต้องจ่ายมีดงั นี:

ระยะเวลาการชําระ
ครบกําหนดไม่เกิน 1 ปี
ครบกําหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

7.00

7.00

ล้านบาท
งบการเงินรวม
ณ วันที 31
ณ วันที 31
มีนาคม 2565
ธันวาคม 2564
0.51
0.53
0.92
1.04

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที 31
ณ วันที 31
มีนาคม 2565
ธันวาคม 2564
0.50
0.52
0.92
1.04

ค่าเช่ าและค่าบริ การสําหรับงวดสามเดื อนสิ: นสุ ดวันที 31 มี นาคม 2565 และ 2564 มี จาํ นวน
0.17 ล้านบาท และ 0.53 ล้านบาท ตามลําดับ (เฉพาะบริ ษทั จํานวน 0.15 ล้านบาท และ 0.52 ล้านบาท
ตามลําดับ)
20.4 ภาระผูกพันเกียวกับรายจ่ายฝ่ ายทุน
20.4.1 ณ วันที 31 มีนาคม 2565 บริ ษทั มีภาระผูกพันทีจะต้องจ่ายเงินตามสัญญาซื: อขายอุปกรณ์และ
ระบบความปลอดภัยการเข้าออกอาคารสํานักงาน มี มูลค่าตามสัญญารวม 13.89 ล้านบาท
บริ ษทั มีภาระผูกพันตามสัญญาคงเหลือ 3.00 ล้านบาท
20.4.2 ณ วันที 31 มีนาคม 2565 บริ ษทั มีภาระผูกพันทีจะต้องจ่ายเงินตามสัญญาซื: อขายเครื องตกแต่ง
และติดตั:ง มีมูลค่าตามสัญญารวม 2.18 ล้านบาท บริ ษทั มีภาระผูกพันตามสัญญาคงเหลือ 0.42
ล้านบาท

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
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- 35 20.5 คดีฟ้องร้อง
ณ วันที 31 มี นาคม 2565 บริ ษ ทั มี ค ดี ที อยู่ระหว่างการพิ จารณาคดี ข องศาลชั:น ต้น ซึ งมี ทุ น
ทรัพย์รวมจํานวน 11.01 ล้านบาท (เฉพาะบริ ษทั จํานวน 11.01 ล้านบาท) ซึ งฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั
เชือว่าผลของคดีดงั กล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญ ดังนั:นบริ ษทั จึงไม่ได้บนั ทึกสํารองค่าเผือ
หนี:สินดังกล่าวไว้ในงบการเงิน
21. การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงิน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยใช้วิธีราคาตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี: สินซึ งมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินทีเกียวข้องกําหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ทีไม่มีตลาดทีมี
สภาพคล่อง หรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื: อขายในตลาดทีมีสภาพคล่องได้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะใช้วิธี
ราคาทุนหรื อวิธีรายได้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี:สินดังกล่าวแทน
ลําดับชั:นของมูลค่ายุติธรรม
ในการนําเทคนิ คการวัดมูลค่ายุติธรรมข้างต้นมาใช้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะต้องพยายามใช้ขอ้ มูลที
สามารถสังเกตได้ทีเกียวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี: สินทีจะวัดมูลค่ายุติธรรมนั:นให้มากทีสุ ด มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที 13 เรื อง มูลค่ายุติธรรม กําหนดลําดับชั:นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็ นสามระดับ
ตามประเภทของข้อมูลทีนํามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี:
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื: อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี: สินอย่างเดี ยวกันในตลาดที มี สภาพ
คล่อง
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอืนที สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี: สิน ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลทางตรง
หรื อทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที ไม่สามารถสังเกตได้ เช่ น ข้อมูลเกี ยวกับกระแสเงิ นสดในอนาคตทีบริ ษทั
ประมาณขึ:น
ณ วันที 31 มี นาคม 2565 และวันที 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี สินทรัพย์และหนี: สิน
ทางการเงินทีวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ งแยกตามลําดับชั:นของมูลค่ายุติธรรมได้ ดังนี:
บาท
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที 31 มีนาคม 2565
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
สิ นทรัพย์ (หนี:สิน) ทางการเงินทีวัดด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน
สัญญาซื:อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

-

46,115,896
(279,555)

-

รวม
46,115,896
(279,555)

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
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- 36 บาท
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
สิ นทรัพย์ (หนี:สิน) ทางการเงินทีวัดด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน
สัญญาซื:อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

-

39,614,195
(16,713)

-

รวม
39,614,195
(16,713)

เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลทีใช้สาํ หรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 2
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนทีมิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
คํานวณโดยใช้มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ต่อหน่วยทีประกาศโดยผูจ้ ดั การกองทุน
มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื: อขายเงินตราต่างประเทศคํานวณโดยประมาณการกระแสเงินสดคิดลด
โดยกระแสเงิ นสดในอนาคตประมาณจากอัตราแลกเปลี ยนเงิ นตราต่างประเทศล่ วงหน้า (จากอัตรา
แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าทีสามารถสังเกตได้ ณ วันสิ: นรอบระยะเวลารายงาน) และอัตรา
แลกเปลียนล่วงหน้าตามสัญญา ซึ งคิดลดด้วยอัตราทีสะท้อนถึงความเสี ยงด้านสิ นเชือของคู่สัญญาต่างๆ
ในระหว่างงวดไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชั:นของมูลค่ายุติธรรม
22. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ตามมติ ที ประชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อหุ ้น ของบริ ษ ทั ครั: งที 1/2565 เมื อวัน ที 25 เมษายน 2565 ผูถ้ ื อหุ ้ น มี ม ติ
อนุ มตั ิการจ่ายเงิ นปั นผลในอัตราหุ ้นละ 0.10 บาท สําหรับหุ ้นที ออกจําหน่ ายและได้รับชําระแล้วจํานวน
584,500,000 หุ น้ คิดเป็ นจํานวนเงิน 58,450,000 บาท
23. การอนุมตั ิงบการเงินระหว่างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี:ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริ ษทั เมือวันที 13 พฤษภาคม 2565

