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บริิษััท หาญ เอ็็นจิิเนียริิ�ง โซลููชั่ั�นส์์ จิำากััด (มหาชั่น)

9.2 รายการระหวิ่างกันั
9.2.1 มาตืรการหร่อข�ันัตือนัการอนัุมัตืิการทำารายการระหวิ่างกันั
ที่่�ปีระชัุ่มค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ ค้รั�งที่่� 3/2557 เมื�อวันที่่� 15
พฤษัภาค้ม 2557 ได้ม่มตัิกัำาหนดนโยบายแลูะขั�นตัอนกัารอนุมัตัิ
รายกัารระหว่างกัันของ HARN กัับบุค้ค้ลูที่่�อาจิม่ค้วามขัดแย้งที่าง
ผ่ลูปีระโยชั่น์ ม่ส์ว่ นได้เส์่ย หรืออาจิม่ค้วามขัดแย้งที่างผ่ลูปีระโยชั่น์ใน
อนาค้ตั อาที่ิ ผู่ถึ้ อื หุน้ ใหญ่ กัรรมกัาร ผ่้บู ริหาร ผู่ม้ อ่ ำานาจิค้วบคุ้ม บุค้ค้ลู
ที่�เ่ กั่ย� วโยงกััน หรือบุค้ค้ลูที่่เ� กั่ย� วข้อง เปี็นตั้น โดย HARN จิะปีฏิิบตัั ตัิ าม
กัฎหมายว่าด้วยหลูักัที่รัพย์แลูะตัลูาดหลูักัที่รัพย์ ข้อบังค้ับปีระกัาศ
ค้ำาส์ั�งหรือข้อกัำาหนดของส์ำานักังานค้ณะกัรรมกัารกัำากัับหลูักัที่รัพย์
แลูะตัลูาดหลูักัที่รัพย์ ค้ณะกัรรมกัารกัำากัับตัลูาดทีุ่น แลูะตัลูาดหลูักัที่รัพย์
แห่งปีระเที่ศไที่ยที่่�เกั่�ยวข้องในเรื�องดังกัลู่าว รวมถึ่งกัารปีฏิิบัตัิตัาม
ข้อกัำาหนดที่่เ� กั่ย� วกัับกัารเปีิดเผ่ยข้อมูลูกัารที่ำารายกัารเกั่ย� วโยงกัันของ
HARN ตัามมาตัรฐานกัารบัญชั่่แลูะมาตัรฐานกัารรายงานที่างกัารเงิน
ที่่�กัำาหนดโดยส์ภาวิชั่าชั่่พบัญชั่่ ในพระบรมราชัู่ปีถึัมภ์ ที่ั�งน�่ ผู่้ที่่�อาจิ
ม่ค้วามขัดแย้ง ที่างผ่ลูปีระโยชั่น์ หรือม่ส์่วนได้เส์่ยในกัารที่ำารายกัาร
จิะไม่ส์ามารถึม่ส์่วนร่วมหรือไม่ม่ส์ิที่ธุิออกัเส์่ยงในกัารอนุมัตัิรายกัาร
ดังกัลู่าวได้
ในกัรณ่ที่กั�่ ฎหมายกัำาหนดให้ตัอ้ งได้รบั อนุมตัั กัิ ารเข้าที่ำารายกัาร
ระหว่างกัันจิากัค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ หรือที่�่ปีระชัุ่มผู่้ถึือหุ้น HARN
จิะจิัดให้ม่ค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบเข้าร่วมปีระชัุ่มเพื�อพิจิารณา แลูะ
ให้ค้วามเห็นเกั่ย� วกัับค้วามจิำาเปี็นในกัารที่ำารายกัารแลูะค้วามส์มเหตัุ
ส์มผ่ลูของรายกัารนั�นๆ
ที่ั�งน�่ กัารที่ำารายกัารระหว่างกัันที่่�เปี็นรายกัารที่างกัารค้้าที่่�ม่
เงื�อนไขกัารค้้าที่ั�วไปี แลูะกัารที่ำารายกัารที่างกัารค้้าที่่�ไม่เปี็นเงื�อนไข
กัารค้้าที่ั�วไปี หรือธุุรกัรรมอื�นๆ ให้ม่หลูักักัารดังน่�

1) การทำารายการทางการค้าท่ม� เ่ ง่อ� นัไขการค้าท�วิั ไป
กัารที่ำารายกัารที่�เ่ ปี็นรายกัารที่างกัารค้้าที่�ม่ เ่ งือ� นไขกัารค้้าที่ัว� ไปีที่�่
เกัิดข�น่ ระหว่าง HARN กัับบุค้ค้ลูที่�อ่ าจิม่ค้วามขัดแย้งที่างผ่ลูปีระโยชั่น์
ม่ส์่วนได้เส์่ย หรืออาจิม่ค้วามขัดแย้งที่างผ่ลูปีระโยชั่น์ในอนาค้ตั
HARN ได้กัำาหนดกัรอบกัารที่ำารายกัารดังกัลู่าว ซ่�งได้ถึูกัพิจิารณา
แลูะให้ค้วามเห็นชั่อบจิากัค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบผ่่านกัารพิจิารณา
อนุมัตัิเปี็นหลูักักัารจิากัค้ณะกัรรมกัารบริษััที่แลู้ว โดยเมื�อม่กัารที่ำา
ธุุรกัรรมดังกัลู่าวฝ่่ายจิัดกัารของ HARN ส์ามารถึอนุมตัั กัิ ารที่ำาธุุรกัรรมได้
โดยที่ำาธุุรกัรรมในรายกัารดังกัลู่าวจิะตั้องม่ข้อตักัลูงที่างกัารค้้าใน
ลูักัษัณะเด่ยวกัับที่่ว� ญ
ิ ญููชั่นพ่งกัระที่ำากัับคู้ส์่ ญ
ั ญาที่ัว� ไปีในส์ถึานกัารณ์
เด่ยวกััน ด้วยอำานาจิตั่อรองที่างกัารค้้าที่่ปี� ราศจิากัอิที่ธุิพลูในกัารที่่ตั� น
ม่ส์ถึานะเปี็นกัรรมกัาร ผ่้บู ริหาร หรือบุค้ค้ลูที่�เ่ กั�ย่ วข้อง (Arms Length
Basis) แลูะจิะตั้องเปี็นรายกัารที่างกัารค้้าที่่� HARN กัระที่ำาเปี็นปีกัตัิ
เพือ� ปีระกัอบกัิจิกัาร หรือเปี็นรายกัารที่างกัารค้้าซ่ง� บริษัที่ั ที่่อ� ยูใ่ นธุุรกัิจิ

เด่ยวกัันกัับ HARN มักักัระที่ำาเพือ� ส์นับส์นุนธุุรกัิจิปีกัตัิของบริษัที่ั ตัน ซ่ง�
ม่ราค้าแลูะเงือ� นไขที่่เ� ปี็นธุรรมแลูะไม่กัอ่ ให้เกัิดกัารถึ่ายเที่ผ่ลูปีระโยชั่น์
ซ่�งรวมถึ่งเงื�อนไขที่างกัารค้้า ดังตั่อไปีน่�
1. ราค้าแลูะเงื�อนไขที่่� HARN ได้รับหรือให้กัับบุค้ค้ลูที่ั�วไปี
2. ราค้าแลูะเงื�อนไขที่่�บุค้ค้ลูที่่�เกั่�ยวโยงกัันให้กัับบุค้ค้ลูที่ั�วไปี
3. ราค้าแลูะเงื�อนไขที่่� HARN ส์ามารถึแส์ดงได้ว่าผู่้ปีระกัอบธุุรกัิจิ
ในลูักัษัณะที่ำานองเด่ยวกัับ HARN ให้กัับบุค้ค้ลูที่ั�วไปี
ที่ั�งน่� เมื�อม่กัารที่ำาธุุรกัรรมที่่�ม่ข้อตักัลูงที่างกัารค้้าที่่�เปี็น Arms
Length Basis ใดๆ ดังกัลู่าวข้างตั้น ฝ่่ายจิัดกัารของ HARN จิะเปี็น
ผู่พ้ จิิ ารณาตััดส์ินใจิ ซ่ง� ภายหลูังจิากัที่่ฝ่� า่ ยจิัดกัารพิจิารณาอนุมตัั แิ ลู้ว
จิะจิัดที่ำารายงานส์รุปีกัารที่ำาธุุรกัรรมรายกัารระหว่างกัันดังกัลู่าว เพื�อ
รายงานตั่อที่่ปี� ระชัุ่มค้ณะกัรรมกัารบริษัที่ั เพือ� รับที่ราบรายกัาร ในกัรณ่
ที่�่กัรรมกัารตัรวจิส์อบแลูะกัรรมกัารบริษััที่พบว่า ม่กัารดำาเนินกัารที่�่
ไม่เปี็นไปีตัามนโยบายที่่�กัำาหนดไว้ ค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบแลูะ
ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่จิะร่วมกัันดำาเนินกัารเพื�อหาที่างแกั้ไขตั่อไปี

2) การทำารายการทางการค้าท่�ไม่เป็นัเง่�อนัไขการค้า
ทั�วิไป หร่อการทำาธิุรกรรมอื�นัๆ
กัารที่ำารายกัารที่างกัารค้้าที่�่ไม่เปี็นเงื�อนไขกัารค้้าที่ั�วไปี หรือ
กัารที่ำาธุุรกัรรมอื�นๆ ที่่�เกัิดข่�นระหว่าง HARN กัับ บุค้ค้ลูที่่�อาจิม่ค้วาม
ขัดแย้งที่างผ่ลูปีระโยชั่น์ ม่ส์่วนได้เส์่ย หรืออาจิม่ค้วามขัดแย้งที่าง
ผ่ลูปีระโยชั่น์ในอนาค้ตั HARN จิะตั้องเส์นอให้ค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบ
พิจิารณาแลูะให้ค้วามเห็นเกั่ย� วกัับค้วามจิำาเปี็นแลูะค้วามเหมาะส์มใน
กัารเข้าที่ำารายกัาร ตัลูอดจินค้วามเหมาะส์มด้านราค้าแลูะเงื�อนไขใน
กัารเข้าที่ำารายกัารนัน� ๆ แลูะม่กัารเปีร่ยบเที่่ยบกัับราค้าที่่ที่� ำากัับบุค้ค้ลู
ภายนอกัหรือราค้าตัลูาด กั่อนนำาเส์นอตั่อค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ แลูะ/
หรือที่่ปี� ระชัุ่มผู่ถึ้ อื หุน้ (แลู้วแตั่กัรณ่) เพือ� พิจิารณาอนุมตัั ตัิ อ่ ไปี ในกัรณ่
ที่�ค้่ ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบ ไม่มค้่ วามชั่ำานาญในกัารพิจิารณารายกัาร
ระหว่างกัันที่่�อาจิเกัิดข่�น HARN จิะให้ผู่้เชั่่�ยวชั่าญอิส์ระ หรือผู่้ส์อบ
บัญชั่่ของ HARN เปี็นผู่ ้ให้ค้วามเห็นเกั่�ยวกัับรายกัารระหว่างกััน
ดังกัลู่าว เพือ� นำาไปีใชั่้ปีระกัอบกัารตััดส์ินใจิของค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบ
ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ แลูะ/หรือ ที่่�ปีระชัุ่มผู่้ถึือหุ้น (แลู้วแตั่กัรณ่) ซ่�ง
ผู่้ที่่�อาจิม่ค้วามขัดแย้งที่างผ่ลูปีระโยชั่น์ หรือม่ส์่วนได้เส์่ยในกัารที่ำา
รายกัาร จิะไม่ส์ามารถึม่ส์่วนร่วมหรือไม่ม่ส์ิที่ธุิออกัเส์่ยงในกัารอนุมัตัิ
กัารที่ำารายกัารระหว่างกัันดังกัลู่าว
ที่ั�งน่� HARN จิะเปีิดเผ่ยรายกัารระหว่างกัันไว้ในหมายเหตัุ
ปีระกัอบงบกัารเงินที่่�ได้รับกัารตัรวจิส์อบจิากัผู่้ส์อบบัญชั่่ แลูะแบบ
แส์ดงรายกัารข้อมูลูปีระจิำาปีี/รายงานปีระจิำาปีี (แบบ 56-1 One Report)
ของ HARN
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9.2.2 รายการระหวิ่างกันักับับัุคคลและนัิตืิบัุคคลท่�อาจ้ม่ควิามขัดแย้ง
HARN ม่กัารที่ำารายกัารระหว่างกัันกัับบุค้ค้ลูแลูะนิตัิบุค้ค้ลูที่่�อาจิม่ค้วามขัดแย้ง ที่�่ส์ามารถึส์รุปีค้วามส์ัมพันธุ์ได้ดังน่� (ข้อมูลูกัารถึือหุ้น
แส์ดง ณ วันที่่� 31 ธุันวาค้ม 2564)
บัุคคลท่�อาจ้ม่ควิามขัดแย้ง

ลักษัณะการประกอบัธิุรกิจ้

ลักษัณะควิามสัมพันัธิ์

1. Harn Vietnam Co., Ltd.
จิัดตัั�งที่่�ปีระเที่ศเว่ยดนาม

จิำาหน่ายอุปีกัรณ์กัารพิมพ์

2. บริษััที่ ไอยราหาญ จิำากััด

ผ่ลูิตัซื�อขายรับจิ้างตัิดตัั�งให้บริกัาร แลูะ บริษััที่ย่อยของบริษััที่ใหญ่ HARN ถึือหุ้นร้อยลูะ 65
พั ฒ นาระบบ IOT Products and ไม่มบ่ ุค้ค้ลูที่่�อาจิม่ค้วามขัดแย้งของ HARN ถึือหุ้นส์่วนที่่�เหลูือ
Solutions

3. บริษััที่ หาญเอ็นยิเน่ยริ�ง จิำากััด
(หาญเอ็นยิเน่ยริ�ง)

ให้เชั่่าที่รัพย์ส์ิน ได้แกั่ พื�นที่�่ส์ำานักังาน 3.1 ม่ผู่้ถึือหุ้นร่วมกัันกัับ HARN ได้แกั่
3.1.1 นางส์ิริมา เอ่�ยมส์กัุลูรัตัน์ ถึือหุ้นใน HARN ร้อยลูะ 14.41 แลูะถึือหุ้นใน
แลูะค้ลูังส์ินค้้า
หาญเอ็นยิเน่ยริ�ง ร้อยลูะ 33.32 ของทีุ่นชั่ำาระแลู้วของหาญเอ็นยิเน่ยริ�ง
3.1.2 นายเจิน ชั่าญณรงค้์ (น้องชั่ายของนางส์ิริมา เอ่�ยมส์กัุลูรัตัน์) ถึือห้นุ ใน
HARN ร้อยลูะ 12.37 แลูะถึือหุน้ ในหาญเอ็นยิเน่ยริง� ร้อยลูะ 33.32 ของ
ทีุ่นชั่ำาระแลู้วของหาญเอ็นยิเน่ยริ�ง
3.1.3 นางส์าวนพพร ชั่าญณรงค้์ (น้องส์าวของนางส์ิรมิ า เอ่ย� มส์กัุลูรัตัน์) ถึือหุ้นใน
HARN ร้อยลูะ 4.49 แลูะถึือหุน้ ในหาญเอ็นยิเน่ยริง� ร้อยลูะ 33.32 ของทีุ่น
ชั่ำาระแลู้วของหาญเอ็นยิเน่ยริ�ง
3.1.4 นางปีระยูรศร่ ชั่าญณรงค้์ (มารดาของบุค้ค้ลูตัาม 1.1.1 ถึ่ง 1.1.3 ) เปี็น
ผู่ร้ บั ผ่ลูปีระโยชั่น์ส์ดุ ที่้ายของ Nice Noble Limited (กัองทีุ่น ไนซ์ โนเบิลู)
ซ่ง� เปี็นผู่ถึ้ อื หุน้ ใน HARN ร้อยลูะ 0.13 แลูะคุ้ณปีระยูรศร่ถึอื หุน้ ในหาญเอ็น
ยิเน่ยริ�งร้อยลูะ 0.04 ของทีุ่นชั่ำาระแลู้วของหาญเอ็นยิเน่ยริ�ง
3.2 ม่กัรรมกัารร่วมกัันกัับ HARN ได้แกั่
3.2.1 นางส์ิริมา เอ่�ยมส์กัุลูรัตัน
3.2.2 นายเจิน ชั่าญณรงค้์

4. บริษััที่ พระบริบาลู จิำากััด
(พระบริบาลู)

ให้เชั่่าที่รัพย์ส์ิน ได้แกั่ พื�นที่่�ค้ลูังส์ินค้้า

4.1 ม่ผู่้ถึือหุ้นร่วมกัันกัับ HARN ได้แกั่
4.1.1 นางส์ิริมา เอ่�ยมส์กัุลูรัตัน์ ถึือหุ้นใน HARN ร้อยลูะ 14.41 แลูะถึือหุ้นใน
พระบริบาลูร้อยลูะ 99.99 ของทีุ่นชั่ำาระแลู้วของพระบริบาลู
4.1.2 นายเจิน ชั่าญณรงค้์ (น้องชั่ายของนางส์ิริมา เอ่�ยมส์กัุลูรัตัน์) ถึือหุ้นใน
บริษััที่ฯ ร้อยลูะ 12.37 แลูะถึือหุ้นในพระบริบาลู ร้อยลูะ 0.005 ของทีุ่น
ชั่ำาระแลู้วของพระบริบาลู
4.2 ม่กัรรมกัารร่วมกัันกัับ HARN ได้แกั่
4.2.1 นางส์ิริมา เอ่�ยมส์กัุลูรัตัน
4.2.2 นายเจิน ชั่าญณรงค้์

5. นายเจิน ชั่าญณรงค้์

-

นายเจิน ชั่าญณรงค้์ เปี็นน้องชั่ายของนางส์ิรมิ า เอ่ย� มส์กัุลูรัตัน์ แลูะเปี็นกัรรมกัารบริษัที่ั
โดยที่่�นายเจิน ถึือหุ้นใน HARN ร้อยลูะ 12.73

6. บริษััที่ เจินนพส์ิริ จิำากััด
(เจินนพส์ิริ)

ลูงทีุ่ น พั ฒ นาแลูะบริ ห ารจิั ด กัาร 6.1 ม่ผู่้ถึือหุ้นร่วมกัันกัับ HARN ได้แกั่
อส์ังหาริมที่รัพย์ ที่่�ดินแลูะส์ิ�งปีลููกัส์ร้าง
6.1.1 นางส์ิริมา เอ่�ยมส์กัุลูรัตัน์ ถึือหุ้นใน HARN ร้อยลูะ 14.41 แลูะถึือหุ้นใน
รวมถึ่งกัารซื�อ ขาย ที่อดตัลูาด
เจินนพส์ิริร้อยลูะ 50 ของทีุ่นชั่ำาระแลู้วของเจินนพส์ิริ
6.1.2 นายเจิน ชั่าญณรงค้์ (น้องชั่ายของนางส์ิริมา เอ่�ยมส์กัุลูรัตัน์) ถึือหุ้นใน
HARN ร้อยลูะ 12.37 แลูะถึือหุ้นในเจินนพส์ิริ ร้อยลูะ 50 ของทีุ่นชั่ำาระ
แลู้วของเจินนพส์ิริ
6.2 ม่กัรรมกัารร่วมกัันกัับ HARN ได้แกั่
6.2.1 นางส์ิริมา เอ่�ยมส์กัุลูรัตัน
6.2.2 นายเจิน ชั่าญณรงค้์

7. บริษััที่ นูที่ริกัซ์ จิำากััด (มหาชั่น) โรงงานผ่ลูิตัแลูะจิำาหน่ายส์ินค้้าอาหาร
(นูที่ริกัซ์)
ส์ัตัว์ทีุ่กัปีระเภที่

8. บริษััที่ ไอยราฟัันส์์ จิำากััด
(ไอยราฟัันส์์)

บริษััที่ย่อยที่างตัรงของบริษััที่ใหญ่ HARN ถึือหุ้นร้อยลูะ 100

7.1 ม่ผู่้ถึือหุ้นร่วมกัันกัับ HARN ได้แกั่
7.1.1 นางวลู่รัตัน์ เชั่ื�อบุญชั่ัย ถึือหุ้นใน HARN ร้อยลูะ 0.97 แลูะไม่ม่กัารถึือหุ้น
ในนูที่ริกัซ์
7.2 ม่กัรรมกัารร่วมกััน HARN ได้แกั่
7.2.1 นางวลู่รัตัน์ เชั่ื�อบุญชั่ัย

ให้บริกัารรับออกัแบบพัฒนา ซอฟัแวร์ 8.1 ม่กัรรมกัารร่วมกัันในบริษััที่ย่อยของ HARN ได้แกั่
เที่ค้โนโลูย่ส์ารส์นเที่ศแลูะค้อมพิวเตัอร์
8.1.1 นายปีระเส์ริฐศักัดิ� เดชั่อุดม
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บริิษััท หาญ เอ็็นจิิเนียริิ�ง โซลููชั่ั�นส์์ จิำากััด (มหาชั่น)

9.2.3 ควิามสมเหตืุสมผลของการเข้าทำารายการระหวิ่างกันั
ในปีี 2564 HARN ม่กัารที่ำารายกัารระหว่างกัันกัับบุค้ค้ลูที่่�เกั�่ยวข้อง
กัันหลูายรายกัาร ซ่ง� กัารที่ำารายกัารดังกัลู่าวม่ค้วามจิำาเปี็นแลูะส์มเหตัุ
ส์มผ่ลู เนื�องจิากัเปี็นกัารดำาเนินธุุรกัิจิตัามปีกัตัิ ส์นับส์นุนธุุรกัิจิปีกัตัิ
ของ HARN โดยม่กัารกัำาหนดราค้าของที่ำารายกัารตั่างๆ ที่่�เปี็นราค้า
ตัลูาดหรือราค้ายุตัิธุรรมเที่่ยบเค้่ยงได้กัับกัารที่ำารายกัารกัับบุค้ค้ลู
ภายนอกัอืน� แลูะส์ำาหรับรายกัารลููกัหน�ผ่่ ลูปีระโยชั่น์พนักังานได้อา้ งอิง

กัับกัารปีระเมินมูลู ค้่าผ่ลูปีระโยชั่น์พนักังานของนักัค้ณิตัศาส์ตัร์
ปีระกัันภัย (Actuary) ซ่ง� กัารที่ำารายกัารระหว่างกัันตั่างๆ ที่่ผ่� า่ นมาลู้วน
ม่ค้วามส์มเหตัุส์มผ่ลูแลูะม่ราค้าที่่�ยุตัิธุรรม
ค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบได้พจิิ ารณารายกัารระหว่างกัันดังกัลู่าว
ข้างตั้นแลู้ว ม่ค้วามเห็นว่าม่ค้วามจิำาเปี็นแลูะส์มเหตัุส์มผ่ลู ตัลูอดจิน
เปี็นปีระโยชั่น์ตั่อ HARN โดยม่รายลูะเอ่ยดดังน่�

รายละเอียดรายการระห้ว็่างกันข้อง HARN และบริษัที่ั ย่อย กับบุคคลและนิต์บิ คุ คลที่ีอ� าจำมูีคว็ามูข้ัดแย้งที่างผลประโยชน์ที่เี� กิดข้่น� ในปี 2564
บัุคคลท่�อาจ้ม่ควิามขัดแย้ง
1. บริษััที่ หาญ เว่ยดนาม จิำากััด
(บริษััที่ย่อย)

2. บริษััที่ ไอยราหาญ จิำากััด
(บริษััที่ย่อย)

ลักษัณะรายการ
1.1 ขายส์ินค้้า
1.2 รายกัารให้กัู้ยืมระหว่างกััน
• เงินให้กัู้ยืมระยะยาว
• ดอกัเบ่�ยค้้างรับ
• รายได้ดอกัเบ่�ยรับ

2.1 ขายส์ินค้้า
2.2 HARN ให้เชั่่าส์ำานักังาน
• รายได้ค้่าเชั่่าส์ำานักังาน
• รายได้ค้่าบริกัารส์ำานักังาน
• เงินปีระกัันส์ัญญาให้เชั่่า
• เงินปีระกัันส์ัญญาบริกัาร

2.3 HARN ให้บริกัารงานบริหาร
บุค้ค้ลูแลูะจิัดที่ำาบัญชั่่ตัาม
มาตัรฐานกัารรายงานที่างกัารเงิน
• รายได้ค้่าบริกัารส์่วนกัลูาง
• รายได้ค้้างรับ

3. บริษััที่ หาญ เอ็นยิเน่ยริ�ง จิำากััด 3.1 HARN เชั่่าส์ำานักังานจิากัหาญ
(หาญเอ็นยิเน่ยริ�ง)
เอ็นยิเน่ยริง�
• ค้่าเชั่่าอาค้ารส์ำานักังาน
• เจิ้าหน่�อื�น

รอบัปีสิ�นัสุดวิันัท่�
31 ธิันัวิาคม 2564
(หนั่วิย: บัาท)
18,741
6,649,380
314,388
393,275

74,940

187,200
124,800
46,800
31,200

300,000
-

292,105
-

ควิามจ้ำาเป็นัและควิามสมเหตืุสมผลของรายการ
รายกัารขายส์ินค้้าเกั่ย� วกัับอุปีกัรณ์กัารพิมพ์ แลูะกัำาหนดราค้าขายตัามนโยบายขาย
เงินให้กัู้ยืม
เมือ� วันที่�่ 12 ม่นาค้ม 2563 บริษัที่ั ที่ำาส์ัญญาให้เงินกัูย้ มื ระยะส์ัน� แกั่หาญ เว่ยดนาม
จิำานวน 200,000 ดอลูลูาร์ส์หรัฐอเมริกัา แลูะค้ิดดอกัเบ่ย� ในอัตัราร้อยลูะ 6.15 ตั่อปีี
กัำาหนดชั่ำาระค้ืนภายในระยะเวลูา 1 ปีี แลูะตั่อมาเมื�อวันที่่� 11 ม่นาค้ม 2564 ซ่�ง
ค้รบอายุส์ัญญา HARN เปีลู่�ยนเงื�อนไขระยะเวลูาให้กัู้ยืมแกั่บริษััที่ย่อยเปี็นระยะ
เวลูา 5 ปีี ส์ัญญาส์ิน� ส์ุดวันที่�่ 11 ม่นาค้ม 2569 ค้ิดดอกัเบ่ย� ในอัตัราร้อยลูะ 5.85 ตั่อปีี
รายกัารขายส์ินค้้าเกั่�ยวกัับอุปีกัรณ์ระบบดับเพลูิง แลูะกัำาหนดราค้าขายตัาม
นโยบายขาย
ส์ัญญาให้เชั่่าแลูะส์ัญญาบริกัารอาค้ารส์ำานักังาน
1. HARN ตักัลูงให้เชั่่าอาค้ารชั่ั�น 2 ห้อง 211 ของส์ำานักังานเลูขที่่� 559 ซอย
ศูนย์วิจิัย4 ถึนนพระราม 9 แขวงบางกัะปีิ เขตัห้วยขวาง กัรุงเที่พฯ พื�นที่่�รวม 52
ตัารางเมตัร ในอัตัราค้่าเชั่่า 15,600 บาที่ แลูะอัตัราค้่าบริกัาร 10,400 บาที่ตั่อเดือน
ระยะเวลูาตัามส์ัญญาเชั่่าตัั�งแตั่วันที่่� 22 พ.ย. 2563 - 31 ตั.ค้. 2565 แลูะในวัน
ที่ำาส์ัญญาผู่้เชั่่าได้ชั่ำาระเงินปีระกัันส์ัญญาเชั่่า จิำานวน 46,800 บาที่ แลูะส์ัญญา
บริกัาร จิำานวน 31,200 บาที่
ส์ัญญาให้บริกัาร
1. HARN ตักัลูงให้บริกัารด้านกัารจิัดหาค้น, จิัดที่ำาเงินเดือนแลูะส์วัส์ดิกัาร
พนักังาน, ยื�นแบบตัามระเบ่ยบของส์ำานักังานปีระกัันส์ังค้ม รวมถึ่งตัิดตั่อหน่วย
ราชั่กัารที่่�เกั่�ยวข้องกัับงานบุค้ค้ลู แลูะให้บริกัารบันที่่กัรายกัารที่างบัญชั่่แลูะจิัด
ที่ำางบกัารเงินตัามมาตัรฐานกัารรายงานที่างกัารเงินแลูะข้อกัำาหนดของปีระมวลู
รัษัฎากัรในส์่วนที่�เ่ กั่ย� วข้อง รวมที่ัง� กัารยืน� แบบแส์ดงรายกัารภาษั่, ภาษั่มลูู ค้่าเพิม� ,
ภาษั่หักั ณ ที่่�จิ่าย แลูะภาษั่เงินได้นิตัิบุค้ค้ลู ค้ิดค้่าบริกัาร 25,000 บาที่ตั่อเดือน
ส์ัญญาเชั่่าอาค้ารส์ำานักังาน
1. HARN ตักัลูงเชั่่าแลูะจิ่ายค้่าเชั่่าอาค้ารส์ำานักังานเลูขที่�่ 19/17-22 ซอยศูนย์วจิิ ยั
ถึนนพระราม 9 แขวงบางกัะปีิ เขตัห้วยขวาง กัรุงเที่พฯ พื�นที่่�รวม 1,379.72 ตัาราง
เมตัร ในอัตัราค้่าเชั่่า 300 บาที่ตั่อตัารางเมตัรตั่อเดือน หรือเที่่ากัับ 413,916 บาที่
ตั่อเดือน ระยะเวลูาตัามส์ัญญาเชั่่าตััง� แตั่วนั ที่่� 1 ม.ค้. 2560 - 30 พ.ย. 2563 แลูะม่
กัารเปีลู่�ยนแปีลูงอัตัราค้่าเชั่่าจิากัเดิม 413,916 บาที่ตั่อเดือน เปี็น 292,105 บาที่
ตั่อเดือน ตัั�งแตั่วันที่่� 1 ธุ.ค้. 2563 - 31 ม.ค้. 2564
โดยราค้าดังกัลู่าวเปี็นอัตัราค้่าเชั่่าที่่ใ� กัลู้เค้่ยงเมือ� เที่่ยบกัับราค้าตัลูาดของกัารเชั่่า
พืน� ที่่อ� าค้ารส์ำานักังานที่�ม่ ลู่ กัั ษัณะใกัลู้เค้่ยงกััน แลูะอย่ใู นลูะแวกัใกัลู้เค้่ยงกััน ซ่ง� ม่
ราค้าค้่าเชั่่าปีระมาณ 290 - 450 บาที่ตั่อตัารางเมตัรตั่อเดือน
กัารกัำาหนดราค้า: ราค้าตัลูาด โดยอัตัราค้่าเชั่่าส์ามารถึเที่่ยบเค้่ยงได้กัับราค้าค้่า
เชั่่าของพื�นที่่�ในบริเวณใกัลู้เค้่ยง
แนวโน้มรายกัารในอนาค้ตั: เปี็นรายกัารที่่�ยังค้งม่ตั่อเนื�องแลูะเปี็นไปีตัามส์ัญญา
เชั่่าอาค้าร

บริิษััท หาญ เอ็็นจิิเนียริิ�ง โซลููชั่ั�นส์์ จิำากััด (มหาชั่น)

บัุคคลท่�อาจ้ม่ควิามขัดแย้ง

ลักษัณะรายการ

รอบัปีสิ�นัสุดวิันัท่�
31 ธิันัวิาคม 2564
(หนั่วิย: บัาท)
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ลักษัณะควิามสัมพันัธิ์
ค้วามเห็นของค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบ: รายกัารดังกัลู่าวเปี็นกัารเชั่่าพื�นที่่�อาค้าร
ส์ำานักังาน รายกัารดังกัลู่าวม่ค้วามจิำาเปี็นเพือ� ใชั่้ในกัารปีระกัอบธุุรกัิจิของ HARN
แลูะใชั่้เปี็นที่�่ตั�ังส์ำานักังานของ HARN อ่กัที่ั�งอัตัราค้่าเชั่่าม่ค้วามเหมาะส์มโดย
ส์ามารถึเที่่ยบเค้่ยงได้กัับราค้าค้่าเชั่่าของพื�นที่่�ในบริเวณใกัลู้เค้่ยง

3.2 HARN รับโอนผ่ลูปีระโยชั่น์
พนักังานจิากัหาญเอ็นยิเน่ยริง�
• ลููกัหน่อ� น�ื

1,747,319

ในปีี 2557 HARN ม่กัารปีรับโค้รงส์ร้างบุค้ค้ลูากัรของ HARN โดยกัารรับโอน
พนักังานจิากัหาญเอ็นยิเน่ยริ�งมาเปี็นพนักังานของ HARN โดยม่กัารที่ำาส์ัญญา
โอนที่รัพย์ส์ินพนักังานระหว่างกััน โดย HARN ตักัลูงนับระยะเวลูากัารที่ำางาน
ตั่ อ เนื� อ งตัามกัฏิหมายแรงงาน นอกัจิากัน�่ HARN ยังรับโอนส์ิที่ธุิแลูะภาระ
ผู่กัพันของพนักังานที่ั�งหมด โดยหาญเอ็นยิเน่ยริ�งตักัลูงยอมรับภาระผู่กัพันผ่ลู
ปีระโยชั่น์พนักังานในชั่่วงที่่�เปี็นพนักังานของหาญเอ็นยิเน่ยริ�ง จินถึ่งวันที่�่โอน
ย้ายมาที่่� HARN
จิากักัารซื�อแลูะรับโอนกัิจิกัารที่ั�งหมดของบริษััที่ ชั่ิลูแมที่ชั่์ จิำากััดแลูะบริษััที่ย่อย
เมื�อวันที่่� 29 พฤศจิิกัายน 2559 ม่ผ่ลูที่ำาให้ HARN เข้ารับชั่่วงส์ิที่ธุิในลููกัหน่�ผ่ลู
ปีระโยชั่น์พนักังานของหาญเอ็นยิเน่ยริ�งเพิ�มเตัิมอ่กัจิำานวนหน่�งแลูะเงื�อนไขกัาร
รับโอนพนักังานเปี็นแบบเด่ยวกัันกัับรายกัารในวรรค้กั่อน
กัารกัำาหนดราค้า: ราค้าตัามรายงานกัารปีระเมินภาระผู่กัพันผ่ลูปีระโยชั่น์พนักังาน
โดยผู่้เชั่่�ยวชั่าญอิส์ระ
แนวโน้มรายกัารในอนาค้ตั: เปี็นรายกัารตั่อเนื�อง เนื�องจิากั HARN ตั้องม่กัาร
บันที่่กักัารเปีลู่�ยนแปีลูงของผ่ลูปีระโยชั่น์พนักังานที่่�ม่กัารเปีลู่�ยนแปีลูงทีุ่กัปีีตัาม
เงื�อนไขกัารค้ำานวณรายกัาร
ค้วามเห็นของค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบ: รายกัารดังกัลู่าวเกัิดจิากักัารปีรับโค้รง
ส์ร้ า งบุ ค้ ค้ลูากัรของ HARN ที่ำาให้ ม่ กั ารรั บ โอนภาระผู่ กั พั น แลูะค้่ า ใชั่้ จิ่ า ยที่่�
เกั่�ยวข้องกัับพนักังานของหาญเอ็นยิเน่ยริ�งมาเปี็นของ HARN ซ่�งถึือเปี็นรายกัาร
ที่่�ส์มเหตัุส์มผ่ลู

4. บริษััที่ พระบริบาลู จิำากััด
(พระบริบาลู)

HARN เชั่่าค้ลูังส์ินค้้าจิากั พระบริบาลู
• เงินปีระกัันกัารเชั่่าอาค้าร
• ค้่าเชั่่าอาค้ารส์ำานักังา
• ส์ินที่รัพย์ส์ที่ิ ธุิกัารใชั่้
• หน่ส์� นิ ตัามส์ัญญาเชั่่า

150,000
93,678
1,302,794
1,338,259

ส์ัญญาเชั่่าอาค้ารค้ลูังส์ินค้้า
1. HARN บริษััที่ฯ ตักัลูงจิ่ายค้่าเชั่่าพื�นที่่�อาค้ารค้ลูังส์ินค้้าเพื�อใชั่้เปี็นส์ถึานที่่�เกั็บ
ส์ินค้้า ปีระกัอบ แลูะซ่อมบำารุงรักัษัาเค้รื�องพิมพ์แลูะอุปีกัรณ์ รวมพื�นที่่�เที่่ากัับ
356.38 ตัารางเมตัร อัตัราค้่าเชั่่า 64,080 บาที่ตั่อเดือน ระยะเวลูาตัั�งแตั่วันที่่� 1
พฤศจิิกัายน 2563 ถึ่งวันที่่� 31 ตัุลูาค้ม 2566 แลูะได้วางหลูักัปีระกัันกัารเชั่่าอาค้าร
ตัามส์ัญญา จิำานวนเงิน 150,000 บาที่
กัารกัำาหนดราค้า: ราค้าตัลูาด โดยอัตัราค้่าเชั่่าส์ามารถึเที่่ยบเค้่ยงได้กัับราค้าค้่า
เชั่่าของพื�นที่่�ในบริเวณใกัลู้เค้่ยง
แนวโน้มรายกัารในอนาค้ตั: เปี็นรายกัารที่่�ยังค้งม่ตั่อเนื�องแลูะเปี็นไปีตัามส์ัญญา
เชั่่าอาค้ารส์ำานักังาน
ค้วามเห็นของค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบ: รายกัารดังกัลู่าวเปี็นกัารเชั่่าพื�นที่่�อาค้าร
ค้ลูังส์ินค้้า โดยม่ค้วามจิำาเปี็นเพื�อใชั่้ในกัารปีระกัอบธุุรกัิจิของบริษััที่ฯ แลูะอัตัรา
ค้่าเชั่่าม่ค้วามเหมาะส์มโดยค้่าเชั่่าส์ามารถึเที่่ยบเค้่ยงได้กัับราค้าค้่าเชั่่าของพื�นที่่�
ในบริเวณใกัลู้เค้่ยง

5. บริษััที่ เจินนพส์ิริ จิำากััด
(เจินนพส์ิริ)

5.1 ขายส์ินค้้า
• รายได้จิากักัารขาย
• ลููกัหน่�กัารค้้าแลูะลููกัหน่
หมุนเว่ยนอื�น

รายกัารขายส์ินค้้าเกั่ย� วกัับระบบดับเพลูิงแลูะระบบที่ำาค้วามเย็น แลูะกัำาหนดราค้า
20,070 ขายตัามนโยบายขาย
1,006 ส์ัญญาเชั่่าอาค้ารส์ำานักังาน
HARN ตักัลูงเชั่่าแลูะจิ่ายค้่าเชั่่าอาค้ารส์ำานักังานเลูขที่่� 559 ซอยศูนย์วจิิ ยั 4 ถึนน
พระราม 9 แขวงบางกัะปีิ เขตัห้วยขวาง กัรุงเที่พฯ พื�นที่่�รวม 6,594 ตัารางเมตัร
ในอัตัราค้่าเชั่่า 130 บาที่ตั่อตัารางเมตัรตั่อเดือน หรือเที่่ากัับ 857,220 บาที่ตั่อ
เดือน ระยะเวลูาตัามส์ัญญาเชั่่าตัั�งแตั่วันที่่� 1 มกัราค้ม 2564 ถึ่งวันที่่� 31 ธุันวาค้ม
2566 (3 ปีี) แลูะผู่้ให้เชั่่าเส์นอค้ำามั�นจิะให้เชั่่าอาค้ารตั่ออ่กั 7 ปีี ปีรับอัตัราค้่าเชั่่า
ข่�น 10% ทีุ่กั 3 ปีี

5

บริิษััท หาญ เอ็็นจิิเนียริิ�ง โซลููชั่ั�นส์์ จิำากััด (มหาชั่น)

บัุคคลท่�อาจ้ม่ควิามขัดแย้ง

ลักษัณะรายการ
5.2 HARN เชั่่าส์ำานักังานจิากั เจินนพส์ิริ
• ดอกัเบ่ย� จิ่าย
• ส์ินที่รัพย์ส์ที่ิ ธุิกัารใชั่้
• หน่ส์� นิ ตัามส์ัญญาเชั่่า
• เงินปีระกัันกัารเชั่่าอาค้าร

รอบัปีสิ�นัสุดวิันัท่�
31 ธิันัวิาคม 2564
(หนั่วิย: บัาท)
2,168,929
92,182,855
102,425,395
2,000,000

ลักษัณะควิามสัมพันัธิ์
โดยราค้าดังกัลู่าวเปี็นอัตัราค้่าเชั่่าที่่ใ� กัลู้เค้่ยงเมือ� เที่่ยบกัับราค้าตัลูาดของกัารเชั่่า
พืน� ที่่อ� าค้ารส์ำานักังานที่�ม่ ลู่ กัั ษัณะใกัลู้เค้่ยงกััน แลูะอย่ใู นลูะแวกัใกัลู้เค้่ยงกััน ซ่ง� ม่
ราค้าค้่าเชั่่าปีระมาณ 450-470 บาที่ตั่อตัารางเมตัรตั่อเดือน แลูะได้วางเงินปีระกััน
กัารเชั่่าอาค้ารตัามส์ัญญา จิำานวนเงิน 2,000,000 บาที่
กัารกัำาหนดราค้า: ราค้าตัลูาด โดยอัตัราค้่าเชั่่าส์ามารถึเที่่ยบเค้่ยงได้กัับราค้า
ค้่าเชั่่าของพื�นที่่�ในบริเวณใกัลู้เค้่ยง
แนวโน้มรายกัารในอนาค้ตั: เปี็นรายกัารที่่�ยังค้งม่ตั่อเนื�องแลูะเปี็นไปีตัามส์ัญญา
เชั่่าอาค้าร
ค้วามเห็นของค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบ: รายกัารดังกัลู่าวเปี็นกัารเชั่่าพื�นที่่�อาค้าร
ส์ำานักังาน รายกัารดังกัลู่าวม่ค้วามจิำาเปี็นเพือ� ใชั่้ในกัารปีระกัอบธุุรกัิจิของ HARN
แลูะใชั่้เปี็นที่�่ตั�ังส์ำานักังานของ HARN อ่กัที่ั�งอัตัราค้่าเชั่่าม่ค้วามเหมาะส์มโดย
ส์ามารถึเที่่ยบเค้่ยงได้กัับราค้าค้่าเชั่่าของพื�นที่่�ในบริเวณใกัลู้เค้่ยง

5.3 HARN ให้เชั่่าพื�นที่่�ส์ำานักังาน
• รายได้เบ็ดเตัลู็ด

ส์ัญญาให้เชั่่าพื�นที่่�ส์ำานักังาน
54,000 HARN ให้เชั่่าพืน� ที่�ใ่ นอาค้ารส์ำานักังานเลูขที่�่ 559 ซอยศูนย์วจิิ ยั 4 ถึนนพระราม 9
แขวงบางกัะปีิ เขตัห้วยขวาง กัรุงเที่พฯ พืน� ที่่ร� วม 13.5 ตัารางเมตัร ในอัตัราค้่าเชั่่า
500 บาที่ตั่อตัารางเมตัรตั่อเดือน หรือเที่่ากัับ 6,750 บาที่ตั่อเดือน ระยะเวลูาตัาม
ส์ัญญาเชั่่าตัั�งแตั่วันที่่� 1 พฤษัภาค้ม 2564 เปี็นตั้นไปี
โดยราค้าดังกัลู่าวเปี็นอัตัราค้่าเชั่่าที่่�ใกัลู้เค้่ยงเมื�อเที่่ยบกัับราค้าตัลูาดของกัาร
เชั่่าพื�นที่่�อาค้ารส์ำานักังานที่่�ม่ลูักัษัณะใกัลู้เค้่ยงกััน แลูะอยู่ในลูะแวกัใกัลู้เค้่ยงกััน

6. บริษัที่ั นูที่ริกัซ์ จิำากััด (มหาชั่น)
(นูที่ริกัซ์)

6.1 ขายส์ินค้้า
6.2 ลููกัหน่กั� ารค้้าแลูะลููกัหน่ห� มุนเว่ยนอืน�

7. บริษััที่ ไอยราฟัันส์์ จิำากััด
(ไอยราฟัันส์์)

7.1 ดอกัเบ่�ยจิ่าย
7.2 ดอกัเบ่�ยค้้างจิ่าย
7.3 เงินกัู้ระยะส์ั�น

27,420 รายกัารขายส์ินค้้าเกั่ย� วกัับระบบพิมพ์ดจิิ ตัิ อลู แลูะกัำาหนดราค้าขายตัามนโยบายขาย
7,808 บริษัที่ั ไอยราหาญ จิำากััด (บริษัที่ั ย่อยของ HARN) กัูย้ มื เงินระยะส์ัน� ในรูปีตััว� ส์ัญญาใชั่้
7,808 เงินจิากับริษัที่ั ไอยราฟัันส์์ จิำากััด อายุ 3 เดือน จิำานวนเงิน 500,000 บาที่ ค้ิดดอกัเบ่ย�
500,000 ในอัตัราร้อยลูะ 3 (อ้างอิงจิากัอัตัราดอกัเบ่ย� ของธุนาค้ารพาณิชั่ย์ MRR-3% ตั่อปีี)
เงินกัู้ยืมดังกัลู่าวเปี็นเงินกัู้ยืมที่่�ไม่ม่หลูักัปีระกัันแลูะม่กัาำ หนดชั่ำาระค้ืนในวันที่่� 21
ม่นาค้ม 2565 รายกัารที่่เ� กั่ย� วข้องกัับกัารกัูย้ มื ระยะส์ัน� น่ปี� รากัฎอย่ใู นงบกัารเงินรวม

9.2.4 นัโยบัายเก่� ย วิกั บั รายการระหวิ่ า งกั นั ในัอนัาคตื
HARN ค้าดว่ารายกัารระหว่างกัันที่่�เกัิดจิากักัารปีระกัอบธุุรกัิจิ
ปีกัตัิแลูะส์นับส์นุนธุุรกัิจิปีกัตัิของ HARN เชั่่น กัารเชั่่าพืน� ที่่อ� าค้ารเพือ�
ใชั่้เปี็นที่�ตั่ ง�ั ส์ำานักังาน แลูะกัารเชั่่าอาค้ารค้ลูังส์ินค้้า รวมถึ่งส์ิที่ธุิเร่ยกัร้อง
ในภาระผู่ กั พั น ผ่ลูปีระโยชั่น์พนักั งานจิะยัง ค้งม่อยู่ตั่อไปี ส์ำาหรับ
รายกัารระหว่างกัันที่�่ยังค้งม่ตั่อไปี หรืออาจิเกัิดข่�นใหม่ในอนาค้ตัจิะ
ม่กัารกัำาหนดนโยบายกัารค้ิดราค้าระหว่างกัันอย่างชั่ัดเจิน ตัามราค้า
แลูะเงื�อนไขตัลูาดที่่�เหมาะส์ม เปี็นธุรรม แลูะไม่กั่อให้เกัิดกัารถึ่ายเที่
ผ่ลูปีระโยชั่น์ รวมที่ัง� ค้ำาน่งถึ่งผ่ลูปีระโยชั่น์ของ HARN แลูะบริษัที่ั ย่อย
เปี็นส์ำาค้ัญ โดยค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบ จิะส์อบที่านแลูะให้ค้วาม
เห็นตั่อรายกัารระหว่างกัันที่่เ� ปี็นรายกัารธุุรกัิจิปีกัตัิหรือส์นับส์นุนธุุรกัิจิ
ปีกัตัิเปี็นรายไตัรมาส์

9.2.5 ราคาประเมินัประกอบัการทำารายการระหวิ่างกันั
- ไม่ม่ -

ที่ัง� น�่ รายกัารระหว่างกัันที่่อ� าจิเกัิดข่น� ในอนาค้ตันัน� ค้ณะกัรรมกัาร
บริษัที่ั ตั้องปีฏิิบตัั ใิ ห้เปี็นไปีตัามกัฎหมายว่าด้วยหลูักัที่รัพย์แลูะตัลูาด
หลูักัที่รัพย์ แลูะข้อบังค้ับ ปีระกัาศ ค้ำาส์ัง� หรือข้อกัำาหนดค้ณะกัรรมกัาร
กัำากัับตัลูาดทีุ่นแลูะตัลูาดหลูักัที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ย รวมถึ่งกัาร
ปีฏิิบัตัิตัามข้อกัำ าหนดเกั�่ยวกัับกัารเปีิดเผ่ยข้อมูลูกัารที่ำ ารายกัาร
เกั่�ยวโยงกัันของ HARN หรือบริษััที่ย่อยตัามมาตัรฐานกัารบัญชั่่แลูะ
มาตัรฐานกัารรายงานที่างกัารเงิน ที่่�กัำาหนดโดยส์ภาวิชั่าชั่่พบัญชั่่ ใน
พระบรมราชัู่ปีถึัมภ์

