
  
                                                                                                                             

บริษัท หาญ เอน็จิเนียริง โซลูชันส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

รายงานการสอบทานและข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวันที 30 มถุินายน 2565 

 
 
 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ   ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 
 บริษทั หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชนัส์ จาํกดั (มหาชน) 
 
 ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565 และงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดว ันที 30 มิถุนายน 2565 งบแสดงการ
เปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัเดียวกนั และหมาย
เหตุประกอบงบการเงินรวมแบบย่อ ของบริษทั หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชันส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชนัส์ จาํกดั (มหาชน) ดว้ย
เช่นกนั ซึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี
ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34 เรือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบใน
การใหข้อ้สรุปเกียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทาง
การเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบดว้ย การใช้วิธีการ
สอบถามบุคลากรซึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบด้านการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการ
สอบทานอืน การสอบทานนีมีขอบเขตจาํกัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทําให้ข้าพเจา้ไม่
สามารถไดค้วามเชือมนัว่าจะพบเรืองทีมีนยัสําคญัทงัหมดซึงอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดงันันขา้พเจา้จึงไม่
แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลทีสอบทาน 
 
ข้อสรุป 
 ข้าพเจา้ไม่พบสิงทีเป็นเหตุให้เชือว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดัทาํขึนตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34 เรือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
          (นายธนะวฒิุ  พิบูลยส์วสัดิ) 
  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที 6699 
บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัที 11 สิงหาคม 2565 



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

ณ วนัที 30 ณ วนัที 31 ณ วนัที 30 ณ วนัที 31
มิถุนายน 2565 ธนัวาคม 2564 มิถุนายน 2565 ธนัวาคม 2564

สินทรัพยห์มุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 184,870,799 242,830,421 179,573,604 237,687,826
ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน 4.4, 5 271,250,276 255,438,587 268,939,469 253,139,212
สินทรัพยที์เกิดจากสญัญา-หมุนเวียน 4.4 11,525,142 10,215,840 9,075,657 8,316,793
สินคา้คงเหลือ 6 365,128,772 328,295,971 361,533,174 325,990,471
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 7 46,202,090 39,614,195 46,202,090            39,614,195              
สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 463,953 1,306,314 387,218 1,113,274

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 879,441,032 877,701,328 865,711,212 865,861,771
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                          -                        2,357,444 2,357,444
ลูกหนีการคา้และลูกหนีไม่หมุนเวียนอืน 5 23,581,026 9,182,927 23,581,026 9,182,927
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 4.4 -                          -                        7,026,040 6,649,380
อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 9 153,679,834 153,942,681 153,679,834 153,942,681
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 130,502,993 135,775,492 130,394,724 135,659,285

11 88,754,727 94,253,682 88,754,727 94,253,682
ค่าความนิยม 12 334,672,061 334,672,061 334,672,061 334,672,061
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 13 19,607,301 26,477,794 19,607,301 26,477,794
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 13,671,886 15,985,010 13,671,886 15,985,010
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 11,658,004 9,425,953 11,609,385 9,389,839
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 4.4 29,696,839 28,306,373 29,542,424 28,306,373

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 805,824,671 808,021,973 814,896,852 816,876,476
รวมสินทรัพย์ 1,685,265,703 1,685,723,301 1,680,608,064 1,682,738,247
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บริษทั หาญ เอน็จิเนียริง โซลูชันส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565

สินทรัพย์
บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้

               หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

ณ วนัที 30 ณ วนัที 31 ณ วนัที 30 ณ วนัที 31
มิถุนายน 2565 ธนัวาคม 2564 มิถุนายน 2565 ธนัวาคม 2564

หนีสินหมุนเวียน
เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 4.4, 15 218,854,616 203,950,149 214,902,135 202,279,112

4.4, 16 9,205,154 9,055,775 9,205,154 9,055,775
4.4       900,000 500,000 -                         -                           

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 10,694,744 8,703,941 10,694,744 8,574,701
ประมาณการหนีสินหมุนเวียนอืน 2,366,094 2,097,485 2,366,094 2,097,485
หนีสินหมุนเวียนอืน 3,650,614 1,410,913 3,574,401 1,410,913

รวมหนีสินหมุนเวียน 245,671,222 225,718,263 240,742,528 223,417,986
หนีสินไม่หมุนเวียน

4.4, 16 82,839,295             87,382,191           82,839,295            87,382,191              
หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,513                      54,146                  -                         -                           
ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับ

ผลประโยชนพ์นกังาน 29,389,001             27,968,095           29,155,433 27,792,471
หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 27,279,179             26,067,217           27,279,179 26,067,217

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 139,510,988 141,471,649 139,273,907 141,241,879
รวมหนีสิน 385,182,210 367,189,912 380,016,435 364,659,865

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั หาญ เอน็จิเนียริง โซลูชันส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินกูย้ืมระยะสันจากบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระ
ภายในหนึงปี

หมายเหตุ

หนีสินตามสญัญาเช่า

               หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

ณ วนัที 30 ณ วนัที 31 ณ วนัที 30 ณ วนัที 31
มิถุนายน 2565 ธนัวาคม 2564 มิถุนายน 2565 ธนัวาคม 2564

ส่วนของผูถื้อหุน้
ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน
หุน้สามญั 584,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 292,250,000           292,250,000         292,250,000          292,250,000            

ทุนทีออกและชาํระแลว้
หุน้สามญั 584,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 292,250,000           292,250,000         292,250,000          292,250,000            

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 776,416,427           776,416,427         776,416,427          776,416,427            
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 17        6,690,452 6,396,379 6,690,452 6,396,379

กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 29,225,000             29,225,000           29,225,000            29,225,000              
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 194,235,629 213,716,829 196,009,750 213,790,576

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 515,741                  (38,218) -                         -                           
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั 1,299,333,249 1,317,966,417 1,300,591,629 1,318,078,382
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 750,244                  566,972 -                         -                           
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 1,300,083,493 1,318,533,389 1,300,591,629 1,318,078,382
รวมหนีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 1,685,265,703 1,685,723,301 1,680,608,064 1,682,738,247
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หมายเหตุ

บริษทั หาญ เอน็จิเนียริง โซลูชันส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

               หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

2565 2564 2565 2564
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายได้
รายไดจ้ากการขาย 4.5            265,631,802             229,591,672             265,102,997           228,109,812             
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 4.5            34,843,263               30,147,692               33,223,527             29,026,205               
รายไดอื้น 4.5            2,697,096                 2,974,891                 3,344,450               3,345,604                 

รวมรายได้ 303,172,161             262,714,255             301,670,974           260,481,621             
ค่าใชจ่้าย

ตน้ทุนขาย 185,280,678             152,178,515             184,890,142           151,453,571             
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 25,831,513               26,133,209               25,003,620             24,397,922               
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 27,830,327               28,618,913               27,488,872             28,120,287               
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4.5            34,902,695               32,576,237               34,533,553             32,235,721               

รวมค่าใชจ่้าย 273,845,213             239,506,874             271,916,187           236,207,501             
กาํไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน 29,326,948               23,207,381               29,754,787             24,274,120               
ตน้ทุนทางการเงิน 4.5            581,147                    633,835                    577,408                  633,588                    
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 28,745,801               22,573,546               29,177,379             23,640,532               
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 5,742,996                 4,600,316                 5,757,471               4,608,664                 
กาํไรสาํหรับงวด 23,002,805               17,973,230               23,419,908             19,031,868               
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน
  รายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั :

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่า
งบการเงิน 288,618                    154,729                    -                          -                            

288,618                    154,729                    -                          -                            
กาํไรเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับงวด-สุทธิจากภาษี 288,618                    154,729                    -                          -                            
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด 23,291,423               18,127,959               23,419,908             19,031,868               
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บริษทั หาญ เอน็จิเนียริง โซลูชันส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2565

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

               หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

2565 2564 2565 2564
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)
ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 22,876,088               18,071,998               23,419,908             19,031,868               
ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 126,717                    (98,768) -                          -                            

23,002,805               17,973,230               23,419,908             19,031,868               

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม
ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 23,164,706               18,226,727               23,419,908             19,031,868               
ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 126,717                    (98,768) -                          -                            

23,291,423               18,127,959               23,419,908             19,031,868               

กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐาน 20             
กาํไรสาํหรับงวดส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 0.04                          0.03                          0.04                        0.03                          
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (หุน้) 584,500,000             584,500,000             584,500,000           584,500,000             

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ
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บริษทั หาญ เอน็จิเนียริง โซลูชันส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2565

บาท

               หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

2565 2564 2565 2564
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายได้
รายไดจ้ากการขาย 4.5            522,713,290           463,218,523           522,113,516           458,850,372           
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 4.5            67,708,988             61,903,743             64,226,570             58,873,749             
รายไดอื้น 4.5            9,933,026               6,870,483               11,093,794             7,344,812               

รวมรายได้ 600,355,304           531,992,749           597,433,880           525,068,933           
ค่าใชจ่้าย

ตน้ทุนขาย 369,427,623           305,460,417           368,997,146           302,130,475           
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 54,467,329             53,351,455             52,421,093             50,343,407             
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 55,053,626             55,463,600             54,230,926             54,477,897             
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4.5            70,622,070             66,073,308             69,499,067             65,336,276             

รวมค่าใชจ่้าย 549,570,648           480,348,780           545,148,232           472,288,055           
กาํไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน 50,784,656             51,643,969             52,285,648             52,780,878             
ตน้ทุนทางการเงิน 4.5            1,176,598               1,074,090               1,169,160               1,073,843               
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 49,608,058             50,569,879             51,116,488             51,707,035             
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 10,456,126             10,106,981             10,447,454             10,125,238             
กาํไรสาํหรับงวด 39,151,932             40,462,898             40,669,034             41,581,797             
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน
  รายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั :

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่า
งบการเงิน 553,959                  87,719                    -                          -                          

553,959                  87,719                    -                          -                          
กาํไรเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับงวด-สุทธิจากภาษี 553,959                  87,719                    -                          -                          
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด 39,705,891             40,550,617             40,669,034             41,581,797             

หมายเหตุ
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บริษทั หาญ เอน็จิเนียริง โซลูชันส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2565

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

2565 2564 2565 2564
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)
ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 38,968,660             40,643,039             40,669,034             41,581,797             
ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 183,272                  (180,141) -                          -                          

39,151,932             40,462,898             40,669,034             41,581,797             

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม
ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 39,522,619             40,730,758             40,669,034             41,581,797             
ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 183,272                  (180,141) -                          -                          

39,705,891             40,550,617             40,669,034             41,581,797             

กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐาน 20             
กาํไรสาํหรับงวดส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 0.07                        0.07                        0.07                        0.07                        
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (หุน้) 584,500,000           584,500,000           584,500,000           584,500,000           

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

- 8 -
บริษทั หาญ เอน็จิเนียริง โซลูชันส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2565

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

ส่วนไดเ้สียของ รวมส่วน
ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน ส่วนเกินทุนจากการ องคป์ระกอบอนืของ รวมส่วน ผูม้ีส่วนไดเ้สีย ของผูถื้อหุน้
ทีออกและ มลูค่าหุน้สามญั จ่ายโดยใชหุ้น้ ส่วนของผูถื้อหุน้ ของผูถื้อหุน้ ทีไม่มีอาํนาจควบคุม
ชาํระแลว้ เป็นเกณฑ์ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผลต่างจากการแปลง ของบริษทั ของบริษทัยอ่ย

ทุนสาํรอง ค่างบการเงิน
ตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2564
- ตามทีรายงานไวเ้ดิม 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 -                     -                       3,732,848                   -                       (2,986,278)              -                                 746,570                     -                               746,570                     
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 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 -                     -                       (75,984,558)            -                                 (75,984,558)               (75,984,558)               
ค่าใชจ่้ายโครงการสะสมหุน้สาํหรับพนกังาน 17            -                     -                       3,569,743                   -                       -                          -                                 3,569,743                  -                               3,569,743                  
หุน้ทุนซือคืน -                     -                       (2,252,579)                  -                       -                          -                                 (2,252,579)                 -                               (2,252,579)                 
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด-ปรับปรุงใหม่ -                     -                       -                              -                       40,643,039             -                                 40,643,039                (180,141)                      40,462,898                
กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอนืสาํหรับงวด -                     -                       -                              -                       -                          87,719                           87,719                       -                               87,719                       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถนุายน 2564 292,250,000      776,416,427        5,050,012                   29,225,000           181,256,583           (366,178)                        1,283,831,844           426,124                       1,284,257,968           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2565 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           
เงินปันผล 18            -                     -                       -                       (58,449,860)            (58,449,860)               (58,449,860)               
ค่าใชจ่้ายโครงการสะสมหุน้สาํหรับพนกังาน 17            -                     -                       2,720,939                   -                       -                          -                                 2,720,939                  -                               2,720,939                  
หุน้ทุนซือคืน -                     -                       (2,426,866)                  -                       -                          -                                 (2,426,866)                 -                               (2,426,866)                 
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด

กาํไรสาํหรับงวด -                     -                       -                              -                       38,968,660             -                                 38,968,660                183,272                       39,151,932                
กาํไรเบ็ดเสร็จอนืสาํหรับงวด -                     -                       -                              -                       -                          553,959                         553,959                     -                               553,959                     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถนุายน 2565 292,250,000      776,416,427        6,690,452                   29,225,000           194,235,629           515,741                         1,299,333,249           750,244                       1,300,083,493           

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

ส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่
กาํไรสะสม

หมายเหตุ
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บริษัท หาญ เอน็จิเนียริง โซลูชันส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันท ี30 มิถุนายน 2565

บาท 
งบการเงินรวม



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน ส่วนเกินทุนจากการ รวมส่วน
ทีออกและ มูลค่าหุน้สามญั จ่ายโดยใชหุ้น้ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของผูถื้อหุน้
ชาํระแลว้ เป็นเกณฑ์ ทุนสาํรองตามกฏหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2564
- ตามทีรายงานไวเ้ดิม 292,250,000                  776,416,427               -                                  29,225,000                     219,766,379              1,317,657,806         

ผลสะสมจากการแกไ้ขงบการเงิน -                                -                              3,732,848                       -                                  (2,986,278)                 746,570                   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2564 - ปรับปรุงใหม่ 292,250,000                  776,416,427               3,732,848                       29,225,000                     216,780,101              1,318,404,376         
เงินปันผล (75,984,558)               (75,984,558)             
ค่าใชจ่้ายโครงการสะสมหุน้สาํหรับพนกังาน 17          -                                -                              3,569,743                       -                                  -                             3,569,743                
หุน้ทุนซือคืน -                                -                              (2,252,579)                      -                                  -                             (2,252,579)               
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด

กาํไรสาํหรับงวด-ปรับปรุงใหม่ -                                -                              -                                  -                                  41,581,797                   41,581,797                 
กาํไรเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับงวด -                                -                              -                                  -                                  -                             -                           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 292,250,000                  776,416,427               5,050,012                       29,225,000                     182,377,340              1,285,318,779         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2565 292,250,000                  776,416,427               6,396,379                       29,225,000                     213,790,576              1,318,078,382         
เงินปันผล 18          (58,449,860)               (58,449,860)             
ค่าใชจ่้ายโครงการสะสมหุน้สาํหรับพนกังาน 17          -                                -                              2,720,939                       -                                  -                             2,720,939                
หุน้ทุนซือคืน -                                -                              (2,426,866)                      -                                  -                             (2,426,866)               
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด

กาํไรสาํหรับงวด -                                -                              -                                  -                                  40,669,034                40,669,034              
กาํไรเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับงวด -                                -                              -                                  -                                  -                             -                           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565 292,250,000                  776,416,427               6,690,452                       29,225,000                     196,009,750              1,300,591,629         
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

กาํไรสะสม

หมายเหตุ
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บริษัท หาญ เอน็จิเนียริง โซลูชันส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันท ี30 มิถุนายน 2565

บาท 
งบการเงินเฉพาะกิจการ



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

2565 2564 2565 2564
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรสาํหรับงวด 39,151,932 40,462,898 40,669,034 41,581,797 
รายการปรับกระทบกาํไรสาํหรับงวดเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

จากกิจกรรมดาํเนินงาน :
หนีสูญและผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน 

(กลบัรายการ) 1,565,330 140,300 1,565,239 140,043 
ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 15,839,051 14,851,072 15,822,733 14,838,066 
ค่าตดัจาํหน่ายความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 6,870,493 6,870,492 6,870,493 6,870,492 
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (โอนกลบั) 696,293 (754,143) 696,293 (754,143)
ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 70,304 75,692 70,304 75,692 
(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง 1,122,405 (1,501,921) 523,830 (1,498,756)
(กาํไร) ขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจากการปรับมูลค่าของ

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 1,751,796 (1,194,626) 1,751,796 (1,194,626)
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจากอุปกรณ์ (โอนกลบั) -     (50,654) -     (50,654)
รายไดด้อกเบียรับ (60,673) (112,532) (257,968) (304,868)
รายไดเ้งินปันผลรับ (1,162,200) -     (1,162,200) -     
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน 1,420,906 1,374,280 1,362,962 1,283,183 
ค่าใชจ่้ายโครงการสะสมหุน้สาํหรับพนกังาน 2,720,939 3,569,743 2,720,939 3,569,743 
ตน้ทุนทางการเงิน 1,176,598 1,074,090 1,169,160 1,073,843 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 10,456,126 10,106,981 10,447,454 10,125,238 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์
และหนีสินดาํเนินงาน 81,619,300 74,911,672 82,250,069 75,755,050 

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิมขึน) ลดลง
ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน (18,570,864) (4,540,856) (18,305,698) (3,992,597)
สินทรัพยที์เกิดจากสญัญา-หมุนเวียน (14,407,158) 1,950,435 (14,407,158) 1,950,435 

- 11 -
บริษทั หาญ เอน็จิเนียริง โซลูชันส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2565

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

               หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

2565 2564 2565 2564
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินคา้คงเหลือ (37,543,752) (44,993,004) (36,253,655) (46,403,659)
สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 694,505 36,847 726,056 89,408 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (1,158,050) (2,655,548) (1,236,050) (2,499,548)

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)
เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 16,975,858 18,860,444 14,880,934 21,147,557 
ประมาณหนีสินหมุนเวียนอืน 268,609 (94,975) 268,609 (94,975)
หนีสินหมุนเวียนอืน 2,163,488 409,534 2,163,488 409,534 
ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับ

ผลประโยชนพ์นกังาน -     (664,000) -     (664,000)
หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 1,288,176 498,836 1,211,962 498,836 

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 31,330,112 43,719,385 31,298,557 46,196,041 
จ่ายค่าใชจ่้ายโครงการสะสมหุน้สาํหรับพนกังาน (2,426,866) (2,252,579) (2,426,866) (2,252,579)
จ่ายภาษีเงินได้ (10,756,479) (13,026,014) (10,546,958) (13,020,736)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 18,146,767 28,440,792 18,324,733 30,922,726 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพือการลงทุนในสินทรัพยท์างการเงิน
หมุนเวียนอืน (8,339,691) (10,158,859) (8,339,691) (10,158,859)

เงินสดจ่ายเพือซืออสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน (62,150) -                        (62,150) -     
เงินสดจ่ายเพือซืออุปกรณ์ (5,074,689) (6,326,088) (5,067,522) (6,326,088)
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 64,868 44,826 64,868 44,826 
เงินสดจ่ายซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (523,960) (381,400) (523,960) (381,400)
รับดอกเบีย 60,673 112,532 447,360 487,328 
รับเงินปันผล 1,162,200 -     1,162,200 -     

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (12,712,749) (16,708,989) (12,318,895) (16,334,193)

- 12 -
บริษทั หาญ เอน็จิเนียริง โซลูชันส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2565

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

               หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี



'"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

2565 2564 2565 2564
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสันจากบุคคลหรือกิจการ

ทีเกียวขอ้งกนั 400,000 500,000 -     -     
เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสญัญาเช่า (5,670,200) (5,617,800) (5,670,200) (5,617,800)
จ่ายเงินปันผล (58,449,860) (75,984,558) (58,449,860) (75,984,558)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (63,720,060) (81,102,358) (64,120,060) (81,602,358)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน - สุทธิ (58,286,042) (69,370,555) (58,114,222) (67,013,825)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 242,830,421 306,074,340 237,687,826 299,318,282 
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินทีเป็น

เงินตราต่างประเทศ 326,420 498,736 -     -     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสินงวด 184,870,799 237,202,521 179,573,604 232,304,457 

ขอ้มูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิมเติม :
รายการทีไม่ใช่เงินสด
หนีสินจากการซืออุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

ส่วนทีบนัทึกเป็นหนีสินจากการซืออุปกรณ์และ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัตน้งวด 3,394,300 630,517 3,394,300 630,517 

โอนสินคา้ไปเป็นอุปกรณ์ (14,658) (3,196,684) (14,658) (3,196,684)
โอนอุปกรณ์เป็นค่าใชจ่้าย (4,750) (497,660) (4,750) (497,660)
บวก  ซืออุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,460,662 10,040,021 2,453,495 10,040,021 
หกั    เงินสดจ่าย (5,598,649) (6,707,488) (5,591,482) (6,707,488)
ส่วนทีบนัทึกเป็นหนีสินจากการซืออุปกรณ์และ

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ สินงวด 236,905 268,706 236,905 268,706 
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บริษทั หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชันส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

วนัท ี30 มิถุนายน 2565 
 
1. ขอ้มลูทวัไป 
 (ก)  ภูมิลาํเนาและสถานะทางกฎหมายของกลุ่มบริษทั 
   บริษทั 

  บริษัทได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษทัจาํกัดกับกระทรวงพาณิชย ์เมือวนัที 9 
พฤษภาคม 2544 บริษทัแปรสภาพบริษทัเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั เมือวนัที 22 พฤษภาคม 2557 

     บริษทัมีทีอยูส่าํนกังานใหญ่ ดงันี 
  ตังอยู่ เลขที  559 ซอยศู นย์วิ จัย 4 ถน นพ ระราม 9 แ ขวงบางกะปิ  เขตห้ วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย 

   บริษทัยอ่ย 
1) Harn Vietnam Company Limited เป็นบริษทัทีจดัตงัขึนในประเทศเวียดนาม เมือวนัที 30 

กรกฎาคม 2562 
                  บริษทัย่อยมีทีอยู่สาํนกังานใหญ่ ดงันี 

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

2)   บริษทั ไอยราหาญ จาํกดั เป็นบริษทัทีจดัตงัขึนในประเทศไทย เมือวนัที 8 กรกฎาคม 2563  
                            บริษทัยอ่ยมีทีอยู่สาํนกังานใหญ่ ดงันี 

  ตังอยู่ เลขที 559 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย 

 
 (ข)  ลกัษณะการดาํเนินงานและกิจกรรมหลกั 

       บริษทัประกอบธุรกิจหลกัเกียวกบัขายส่ง ปลีกและให้บริการซ่อม เช่า เช่าซือและรับเหมา
ติดตงัระบบดบัเพลิง รวมทงัอุปกรณ์และวตัถุเคมีดบัเพลิง จาํหน่ายอุปกรณ์หอ้งเยน็ จาํหน่ายอุปกรณ์
การพิมพ ์และใหบ้ริการซ่อม เช่า อุปกรณ์การพิมพ ์ 
  บริษัทย่อยแห่งที 1 ประกอบธุรกิจหลักเกียวกับจาํหน่ายอุปกรณ์การพิมพ์ และแห่งที 2 
ประกอบธุรกิจให้บริการโซลูชนัส์ดา้นอาคารอจัฉริยะหรือ Smart Building 
 

2. หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงิน 
 2.1 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

  งบการเงินระหว่างกาลนีไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 34 เรือง การรายงานทาง
การเงินระหว่างกาล และตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ก.ล.ต.) ไทย ซึงไดก้าํหนดเพือเป็นการใหข้อ้มูลเพิมเติมจากงบการเงินประจาํปีทีนาํเสนอครงัล่าสุด 
โดยเน้นการให้ขอ้มูลเพิมเติมทีเป็นปัจจุบนัเกียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพือ
ไม่ให้ขอ้มูลทีนาํเสนอซาํซ้อนกบัขอ้มูลทีไดร้ายงานไปแลว้ งบการเงินระหว่างกาลนีควรอ่านควบคู่
กบังบการเงินสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 
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      งบการเงินระหว่างกาลนีไดจ้ดัทาํขึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่าง
อืนในนโยบายการบญัชี 

   งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับทีบริษัทใช้เป็นทางการตาม
กฎหมาย งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว   

 
 2.2 หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

  2.2.1 งบการเงินรวมได้จดัทาํขึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชนัส์ จาํกดั 
(มหาชน) และบริษทัยอ่ย ดงันี 
    อตัราส่วนของการถือหุ้น 
    (ร้อยละของจาํนวนหุ้นจดทะเบียน) 

    ณ วนัที 30  ณ วนัที 31   
ชือบริษทั  ประเภทธุรกิจ                 มิถนุายน 2565  ธนัวาคม 2564  ทีตงัสาํนกังานใหญ่ 

ถอืหุ้นทางตรง         
Harn Vietnam Co., Ltd.   จาํหน่ายอุปกรณ์การพิมพ ์  100.00  100.00  ประเทศเวียดนาม 
บริษทั ไอยราหาญ จาํกดั   พฒันาระบบไอโอที        
  โซลูชนัส์สาํหรับงานอาคาร  65.00  65.00  ประเทศไทย 

  
2.2.2  บริษทัจะถือว่ามีการควบคุมกิจการทีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได้ หากบริษทัมีสิทธิไดรั้บ

หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการทีเขา้ไปลงทุน และสามารถใช้อาํนาจในการสัง
การกิจกรรมทีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนนัได ้ 

  2.2.3  บริษทันํางบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตังแต่วนัทีบริษัทมี
อาํนาจในการควบคุมบริษทัย่อยจนถึงวนัทีบริษทัสินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนนั 

  2.2.4 งบการเงินของบริษัทย่อยซึงจัดตังในต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อ ัตรา
แลกเปลียนถัวเฉลีย ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงินสําหรับรายการสินทรัพยแ์ละหนีสิน 
หรืออตัราแลกเปลียนถวัเฉลียรายเดือนสําหรับรายการทีเป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ผลต่างซึง
เกิดขึนจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินใน
ต่างประเทศ” ในส่วนของผูถื้อหุน้ 

  2.2.5 งบการเงินรวมจดัทาํขึนโดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกนัสําหรับรายการบัญชีทีเหมือนกัน
หรือเหตุการณ์ทางบญัชีทีคลา้ยคลึงกนั 

  2.2.6 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัและบริษทัย่อย รายการคา้ระหว่างกนัทีมีสาระสําคญัไดถู้กตดัออก
จากงบการเงินรวมนีแลว้ 
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2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ทีเริมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั  
ในระหว่างงวด บริษทัและบริษทัย่อยได้นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง

จาํนวนหลายฉบบั ซึงมีผลบงัคบัใช้สาํหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที  
1 มกราคม 2565 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรบัปรุงหรือจดัให้
มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็น
การอธิบายใหช้ัดเจนเกียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี การเปิดเผย
ขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการให้ขอ้
ผอ่นปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชวัคราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสาํคญัต่องบการเงิน 

 
2.4   การแกไ้ขงบการเงินงวดก่อน 

  ในการเสนองบการเงินสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2565 
บริษทัไดแ้กไ้ขงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสดของงวดก่อนเกียวกบัการบนัทึกรายการที
เกียวข้องกับโครงการสะสมหุ้นสําหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program หรือ EJIP) 
(หมายเหตุ 17) ให้เป็นไปตามมาตรฐานการายงานทางการเงิน ฉบับที 2 เรือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็น
เกณฑ์ ซึงจากเดิมบริษทับนัทึกรายการดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรขาดทุนตามจาํนวนเงินทีจ่ายใน
แต่ละงวด  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีกาํหนดใหกิ้จการรับรู้การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑใ์ห้
พนักงานในงบการเงิน ไม่ว่าการจ่ายนันจะอยู่ในรูปของเงินสด สินทรัพยอื์นหรือตราสารทุนของ
กิจการ บริษทัได้ปรับยอ้นหลงังบการเงินของปีก่อนทีแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบเสมือนหนึงว่า
บริษทัรับรู้ผลกระทบของการจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑใ์ห้พนกังานในงบการเงินมาโดยตลอด โดย
บริษทัได้ปรับปรุงรายการใหม่ซึงมีผลกระทบต่องบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเงินรวมและงบกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ดงันี 
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 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 บาท 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน 2564  สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน 2564 

 ทีเคยแสดงไวเ้ดิม  ปรับปรุง 

เพมิขึน (ลดลง) 

 ปรับปรุงใหม ่  ทีเคยแสดงไวเ้ดิม  ปรับปรุง 

เพมิขึน (ลดลง) 

 ปรับปรุงใหม่ 

ค่าใช้จ่าย            

ตน้ทุนการให้บริการ 26,041,880  91,329  26,133,209  53,176,621  174,834  53,351,455 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 28,358,675  260,238  28,618,913  54,958,998  504,602  55,463,600 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 32,250,068  326,169  32,576,237  65,435,580  637,728  66,073,308 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 4,735,864  (135,548)  4,600,316  10,370,414  (263,433)  10,106,981 

การแบ่งปันกําไร            

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 18,614,186  (542,188)  18,071,998  41,696,770  (1,053,731)  40,643,039 

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม            

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 18,768,915  (542,188)  18,226,727  41,784,489  (1,053,731)  40,730,758 

 
 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน 2564  สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน 2564 

 ทีเคยแสดงไวเ้ดิม  ปรับปรุง 

เพมิขึน (ลดลง) 

 ปรับปรุงใหม ่  ทีเคยแสดงไวเ้ดิม  ปรับปรุง 

เพมิขึน (ลดลง) 

 ปรับปรุงใหม่ 

ค่าใช้จ่าย            

ตน้ทุนการให้บริการ 24,306,593  91,329  24,397,922  50,168,573  174,834  50,343,407 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 27,860,049  260,238  28,120,287  53,973,295  504,602  54,477,897 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 31,909,552  326,169  32,235,721  64,698,548  637,728  65,336,276 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 4,744,212  (135,548)  4,608,664  10,388,671  (263,433)  10,125,238 

การแบ่งปันกําไร            

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 19,574,056  (542,188)  19,031,868  42,635,528  (1,053,731)  41,581,797 

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม            

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 19,574,056  (542,188)  19,031,868  42,635,528  (1,053,731)  41,581,797 
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 งบกระแสเงินสด 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน 2564  สาํหรับหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน 2564 
 ทีเคยแสดงไวเ้ดิม  ปรับปรุง 

เพมิขึน (ลดลง) 
 ปรับปรุงใหม ่  ทีเคยแสดงไวเ้ดิม  ปรับปรุง 

เพมิขึน (ลดลง) 
 ปรับปรุงใหม่ 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน            
กาํไรสาํหรับงวด 41,516,629  (1,053,731)  40,462,898  42,635,528  (1,053,731)  41,581,797 
รายการปรับกระทบกาํไรสาํหรับงวดเป็นเงินสด            

รับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน            
- ค่าใชจ่้ายโครงการสะสมหุน้สาํหรับ            

พนกังาน -  3,569,743  3,569,743  -  3,569,743  3,569,743 
- ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 10,370,414  (263,433)  10,106,981  10,388,671  (263,433)  10,125,238 

จ่ายค่าใชจ่้ายโครงการสะสมหุน้สาํหรับพนักงาน -  (2,252,579)  (2,252,579)  -  (2,252,579)  (2,252,579) 

 
3.  นโยบายการบญัชีทีสาํคญั 

นโยบายการบญัชีทีสําคัญทีใช้ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกนักบัทีใช้ใน
การจดัทาํงบการเงินสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 

 
4. รายการบญัชีกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 
  บริษทัและบริษทัย่อยมีรายการบญัชีส่วนหนึงกับบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกัน ซึงบุคคลหรือ

กิจการเหล่านีเกียวข้องกันโดยการถือหุ้นและ/หรือมีผูบ้ริหารร่วมกัน หรือเป็นสมาชิกในครอบครัวที
ใกลชิ้ด รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกนัทีมีสาระสําคัญทีรวมไวใ้นงบการเงินใช้ราคา
ตามปกติธุรกิจ โดยถือตามราคาตลาดทวัไป หรือเป็นไปตามสัญญาทีตกลงกนัไวส้าํหรับรายการทีไม่มีราคา
ตลาดรองรับ 

 
 4.1  ลกัษณะของความสมัพนัธ์กบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั ดงันี 

 ชือบริษทั/บุคคล 
 ประเทศ/

สญัชาติ 
 

ความสัมพนัธ์ 
 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
Harn Vietnam Co., Ltd.  เวียดนาม  บริษทัยอ่ย บริษทัเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ 
บริษทั ไอยราหาญ จาํกดั  ไทย  บริษทัยอ่ย บริษทัเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ 
บริษทั หาญเอ็นยเินียริง จาํกดั  ไทย  บริษทัทีเกียวขอ้งกนั กรรมการและ/หรือผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั พระบริบาล จาํกดั  ไทย  บริษทัทีเกียวขอ้งกนั กรรมการและ/หรือผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั นูทริกซ์ จาํกดั (มหาชน)  ไทย  บริษทัทีเกียวขอ้งกนั กรรมการและ/หรือผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั เจนนพสิริ จาํกดั  ไทย  บริษทัทีเกียวขอ้งกนั กรรมการและ/หรือผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั ไอยราฟันส์ จาํกดั  ไทย  บริษทัทีเกียวขอ้งกนั กรรมการและ/หรือผูถื้อหุน้ในบริษทัยอ่ยร่วมกนั  
นายเจน ชาญณรงค ์  ไทย  บคุคลทีเกียวขอ้งกนั ผูถื้อหุน้และบุคคลในครอบครัวเดียวกบักรรมการ 
นางสิริมา เอียมสกลุรัตน์  ไทย  บคุคลทีเกียวขอ้งกนั ผูถื้อหุน้และบุคคลในครอบครัวเดียวกบักรรมการ 
นายประเสริฐศกัดิ เดชอุดม  ไทย  บคุคลทีเกียวขอ้งกนั กรรมการและ/หรือผูถื้อหุน้ในบริษทัยอ่ย 
นายสาธิต วณิชชยักิจ  ไทย  บคุคลทีเกียวขอ้งกนั กรรมการและ/หรือผูถื้อหุน้ในบริษทัย่อย 
ผูบ้ริหารสาํคญั  ไทย  บคุคลทีเกียวขอ้งกนั บุคคลทีมีอาํนาจและรับผิดชอบในการบริหารงาน 
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4.2  หลกัเกณฑใ์นการเรียกเก็บรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายระหวา่งกนั 
  นโยบายการกาํหนดราคา 
รายได้จากการขายสินคา้ ตามราคาตลาด 
ซือสินคา้ ตามราคาตลาด 
ซือขายอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ตามราคาทีตกลงร่วมกนั 
รายได้อืน ตามราคาทีตกลงร่วมกนั 
ค่าเช่าและค่าบริการ ตามราคาทีตกลงร่วมกนั 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร ตามทีไดรั้บอนุมติัโดยกรรมการและ/หรือผูถื้อหุ้น 
ดอกเบียรับ ตามสัญญา 
ดอกเบียจ่าย ตามสัญญา 

 
4.3  สญัญาทีสาํคญักบักิจการทีเกียวขอ้งกนั บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าอาคารสาํนกังาน ดงัต่อไปนี 

 ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565 
  ผูใ้หเ้ช่า  ระยะเวลา  ค่าเช่าต่อเดือน 

(บาท) 
สญัญาเช่าพนืทีสาํนกังาน  บริษทั เจนนพสิริ จาํกดั  9 ปี  857,220 
  บริษทั พระบริบาล จาํกดั  3 ปี  64,080 

 
4.4  ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกนั ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565 และ วนัที 31 ธันวาคม 2564

ประกอบดว้ย 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ณ วนัที 30 

มิถุนายน 2565 
 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2564 
 ณ วนัที 30 

มิถุนายน 2565 
 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2564 
ลูกหนีการคา้และลกูหนีหมุนเวียนอนื        
 บริษทัยอ่ย        
  Harn Vietnam Co., Ltd. - -  142,530  314,388 
  บริษทั ไอยราหาญ จาํกดั - -  2,417  - 
 บริษทัทีเกียวขอ้งกนั        
  บริษทั หาญเอน็ยเินียริง จาํกดั 1,747,319  1,747,319  1,747,319  1,747,319 
        บริษทั เจนนพสิริ จาํกดั          -  1,006           -  1,006 
 1,747,319  1,748,325  1,892,266  2,062,713 
สินทรัพยท์เีกิดจากสัญญา-หมุนเวยีน        
 บริษทัทีเกียวขอ้งกนั        
  บริษทั เจนนพสิริ จาํกดั 54,108              -           -           - 
 54,108              -           -           - 
เงินประกนัการเช่าอาคาร        
 บริษทัทีเกียวขอ้งกนั        
  บริษทั พระบริบาล จาํกดั 150,000 150,000  150,000  150,000 
       บริษทั เจนนพสิริ จาํกดั 2,000,000 2,000,000  2,000,000 2,000,000 
 2,150,000 2,150,000  2,150,000  2,150,000 
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  เงินให้กูย้ืมแก่บริษทัยอ่ย 
   รายการเปลียนแปลงของเงินให้กูยื้มแก่บริษทัยอ่ยสาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 

2565 และสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 สรุปไดด้งันี 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  สาํหรับงวดหกเดือน 

สินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2565 
 สําหรับปี 

สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 
  ดอลลาร์

สหรฐัอเมริกา 
 บาท  ดอลลาร์

สหรฐัอเมริกา 
 บาท 

Harn Vietnam Co., Ltd.         
ยอดยกมา  200,000  6,649,380  200,000  5,973,480 
เงินให้กูเ้พิมขึน  -  -  -  - 
เงินจ่ายชาํระคืน  -  -  -  - 
ผลกระทบจากการปรับปรุงอตัราแลกเปลียน  -  376,660  -  675,900 
ยอดยกไป  200,000  7,026,040  200,000  6,649,380 

เมือวนัที 12 มีนาคม 2563 บริษทัทาํสัญญาให้เงินกู้ยืมแก่บริษทัย่อย จาํนวน 200,000 ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา และคิดดอกเบียในอตัราร้อยละ 6.15 ต่อปี กาํหนดชาํระคืนภายในระยะเวลา 1 ปี และต่อมา
เมือวนัที 11 มีนาคม 2564 ซึงครบอายุสัญญา บริษทัต่ออายุสัญญาให้กูยื้มแก่บริษทัย่อย อีก 5 ปี สัญญา
สินสุดวนัที 11 มีนาคม 2569  และคิดดอกเบียในอตัราร้อยละ 5.85 ต่อปี 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ณ วนัที 30 

มิถุนายน 2565 
 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2564 
 ณ วนัที 30 

มิถุนายน 2565 
 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2564 
เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอนื        
      บริษทัยอ่ย        
          บริษทั ไอยราหาญ จาํกดั            -              -  78,000  78,000 
 บริษทัทีเกียวขอ้งกนั        
  บริษทั ไอยราฟันส์ จาํกดั 15,247  7,808            -                 - 
 15,247  7,808  78,000  78,000 
        
หนีสินตามสัญญาเช่า        
 บริษทัทีเกียวขอ้งกนั        
  บริษทั พระบริบาล จาํกดั 986,498  1,388,259  986,498  1,388,259 
  บริษทั เจนนพสิริ จาํกดั 90,279,429  94,307,684  90,279,429  94,307,684 
 91,265,927 95,695,943  91,265,927  95,695,943 
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เงินกูยื้มระยะสันจากบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 
 รายการเปลียนแปลงของเงินกูยื้มระยะสันจากบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัสาํหรับงวดหก

เดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2565 และสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 สรุปไดด้งันี 
 บาท 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัที 31  รายการในระหว่างงวด  ณ วนัที 30 
 ธนัวาคม 2564  เพิมขึน  ลดลง  มิถุนายน 2565 

บริษทั ไอยราฟันส์ จาํกดั 500,000  -  -  500,000 
นายประเสริฐศกัดิ เดชอดุม -  200,000  -  200,000 
นายสาธิต วณิชชยักิจ -  200,000  -  200,000 

 500,000  400,000  -  900,000 
 

 บาท 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัที 31  รายการในระหว่างปี  ณ วนัที 31 
 ธนัวาคม 2563  เพิมขึน  ลดลง  ธนัวาคม 2564 

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

 
           ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565 เงินกู้ยืมระยะสันเป็นตวัสัญญาใชเ้งินจากกิจการทีเกียวขอ้งกนัมี

อาย ุ3 เดือน คิดดอกเบียในอตัราร้อยละ 3 (อา้งอิงจากอตัราดอกเบียของธนาคารพาณิชย ์ร้อยละ MRR-3 
ต่อปี) มีกาํหนดชาํระคืนในวนัที 19 กันยายน 2565 และตวัสัญญาใชเ้งินจากบุคคลทีเกียวขอ้งกนัแบบ
ไม่มีดอกเบียและกาํหนดชาํระเมือทวงถาม เงินกูยื้มดงักล่าวเป็นเงินกูยื้มทีไม่มีหลกัประกนั 
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4.5  รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกันสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 
2565  และ 2564 สรุปไดด้งันี 

 บาท 
 งบการเงินรวม 
 สาํหรับงวดสามเดือน 

สินสุดวนัที 30 มิถุนายน 
 สาํหรับงวดหกเดือน 

สินสุดวนัที 30 มิถุนายน 
 2565 2564  2565 2564 
รายไดจ้ากการขาย        
 บริษทัทีเกียวขอ้งกนั        
  บริษทั เจนนพสิริ จาํกดั -  -  -  14,180 
  บริษทั นูทริกซ์ จาํกดั (มหาชน) -  9,180  -  15,180 
 -  9,180  -  29,360 
รายไดจ้ากการให้บริการ        
      บริษทัทีเกียวขอ้งกนั        
          บริษทั เจนนพสิริ จาํกดั 8,171  -  36,557  - 
 8,171  -  36,557  - 
รายไดอื้น        
      บริษทัทีเกียวขอ้งกนั        
          บริษทั เจนนพสิริ จาํกดั 20,250  13,500  40,500  13,500 
 20,250  13,500  40,500  13,500 
ค่าเช่าและบริการ       
 บริษทัทีเกียวขอ้งกนั       
  บริษทั หาญเอน็ยิเนียริง จาํกดั -  -  - 292,105 
 -  -  -  292,105 
ดอกเบียจ่าย        
 บริษทัทีเกียวขอ้งกนั       
  บริษทั พระบริบาล จาํกดั 15,155  24,591  32,718 51,460 
  บริษทั เจนนพสิริ จาํกดั 551,478  599,484  1,115,066 1,005,713 
      บริษทั ไอยราฟันส์ จาํกดั 3,740  247  7,439  - 
 570,373  624,322  1,155,223 1,057,173 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารสาํคญั        
 กรรมการ 616,500  845,667  1,466,500 1,718,167 
 ผูบ้ริหารสาํคญั        
  ผลประโยชน์ระยะสนั 5,279,241  4,449,063  9,832,289  8,543,231 
  ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 314,310  277,530  609,024  518,066 
 6,210,051  5,572,260  11,907,813  10,779,464 
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 บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือน 

สินสุดวนัที 30 มิถนุายน 
 สาํหรับงวดหกเดือน 

สินสุดวนัที 30 มิถุนายน 
 2565 2564  2565 2564 
รายไดจ้ากการขาย        
     บริษทัยอ่ย        
   Harn Vietnam Co., Ltd. 17,699  -  17,699  - 
      บริษทั ไอยราหาญ จาํกดั -  -  -  74,940 
 บริษทัทีเกียวขอ้งกนั       
  บริษทั เจนนพสิริ จาํกดั -  -  -  14,180 
  บริษทั นูทริกซ์ จาํกดั (มหาชน) -  9,180  -  15,180 
 17,699  9,180  17,699  104,300 
รายไดอื้น        
     บริษทัยอ่ย        
      Harn Vietnam Co.,Ltd 103,750  93,463  197,295  192,336 
      บริษทั ไอยราหาญ จาํกดั 153,000  153,000  306,000  306,000 
      บริษทัทีเกียวขอ้งกนั        
          บริษทั เจนนพสิริ จาํกดั 20,250  13,500  40,500  13,500 
 277,000  259,963  543,795  511,836 
ค่าเช่าและบริการ       
 บริษทัทีเกียวขอ้งกนั       
  บริษทั หาญเอน็ยิเนียริง จาํกดั -  -  - 292,105 
 -  -  -  292,105 
ดอกเบียจ่าย        
 บริษทัทีเกียวขอ้งกนั       
  บริษทั พระบริบาล จาํกดั 15,155  24,591  32,718 51,460 
  บริษทั เจนนพสิริ จาํกดั 551,478  599,484  1,115,066 1,005,713 
 566,633  624,075  1,147,784 1,057,173 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารสาํคญั        
 กรรมการ 616,500  845,667  1,466,500 1,718,167 
 ผูบ้ริหารสาํคญั        
  ผลประโยชน์ระยะสนั 4,919,241  4,089,063  9,112,289  7,823,231 
  ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 313,260  275,655  599,724  515,591 
 5,849,001  5,210,385  11,178,513  10,056,989 

 
 4.6  การคาํประกนั 
    เมือวันที 7 มกราคม 2563 บริษัทได้คําประกันค่าสินค้าให้กับ Harn Vietnam Co., Ltd.  

“บริษทัยอ่ย” ทีประเทศเวยีดนาม ตามสัญญาซือขายสินคา้เตม็วงเงินจาํนวน 472,586 ปอนดส์เตอร์ลิง 
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5. ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน 
  ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน ประกอบดว้ย 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที 30  

มิถนุายน 2565 
 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2564 
 ณ วนัที 30  

มิถนุายน 2565 
 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2564 
ลูกหนีการค้า        
      ลูกหนีการคา้ - บริษทัยอ่ย                   -                    -  17,534                    - 
 ลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั                    -  1,006             -  1,006 
 ลูกหนีการคา้ - บริษทัอืน 247,467,320  235,053,496  245,649,101  233,148,403 
  รวมลูกหนีการคา้ 247,467,320  235,054,502  245,666,635  233,149,409 
 หกั ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน (14,180,520)  (12,640,865)  (14,177,146)  (12,635,976) 
  สุทธิ 233,286,800  222,413,637  231,489,489  220,513,433 
ลูกหนีหมุนเวยีนอืน        
 ลูกหนีอืน - บริษทัยอ่ย -  -  124,996  314,388 
 ลูกหนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 1,747,319  1,747,319  1,747,319  1,747,319 
 ลูกหนีอืน - บริษทัอืน 2,323,301  1,939,926  2,315,511  1,720,078 
 เงินประกนัผลงานคา้งรับ 7,742,382  9,072,015  7,553,747  8,997,247 
 เงินมดัจาํ 10,991,667  6,870,814  10,959,836  6,862,867 
 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหนา้ 4,320,921  5,054,904  3,908,267  4,643,908 
 รายไดค้า้งรับ 2,491,641  1,766,779  2,494,059  1,766,779 
  รวมลูกหนีหมุนเวียนอืน 29,617,231  26,451,757  29,103,735  26,052,586 
ลูกหนีตามสัญญาเช่า        
    ลูกหนีตามสัญญาเช่า - อุปกรณก์ารพิมพ ์ 31,956,547  15,767,761  31,956,547  15,767,761 
 หกั คา่เผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน (29,276)  (11,641)  (29,276)  (11,641) 
            รวม 31,927,271  15,756,120  31,927,271  15,756,120 
    หกั ถึงกาํหนดชาํระเกินกว่าหนึงปี (23,581,026)  (9,182,927)  (23,581,026)  (9,182,927) 

    สุทธิ 8,346,245  6,573,193  8,346,245  6,573,193 
  รวมลูกหนีการคา้และลูกหนี        
   หมุนเวียนอืน - สุทธิ 271,250,276  255,438,587  268,939,469  253,139,212 
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  ลูกหนีการคา้ แยกตามอายหุนีทีคา้งชาํระไดด้งันี 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 ณ วนัที 30  

มิถนุายน 2565 
 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2564 
 ณ วนัที 30  

มิถนุายน 2565 
 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2564 
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 158,365,504  150,580,310  157,200,530  148,706,871 
เกินกาํหนดชาํระ        
 นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 3 เดือน    64,491,605  67,370,369  63,855,894  67,338,715 
 มากกว่า 3 ถึง 6 เดือน        7,605,695   4,114,011  7,605,695  4,114,011 
 มากกว่า 6 ถึง 12 เดือน        5,124,316   8,176,950  5,124,316  8,176,950 
 มากกว่า 12 เดือนขึนไป      11,880,200   4,812,862  11,880,200  4,812,862 
  รวม 247,467,320  235,054,502  245,666,635  233,149,409 
 หกั ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน (14,180,520)  (12,640,865)  (14,177,146)  (12,635,976) 
  ลูกหนีการคา้ - สุทธิ 233,286,800  222,413,637  231,489,489  220,513,433 

 
จาํนวนเงินขนัตาํทีลูกหนีจะตอ้งชาํระและมูลค่าปัจจุบันของจาํนวนเงินขันตาํทีลูกหนีจะต้องชาํระ

สาํหรับสัญญาเช่า ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565 และวนัที 31 ธนัวาคม 2564 มีดงันี 
 บาท 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565  ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 

 

จาํนวนเงิน 
ขนัตาํทีลูกหนี
จะตอ้งชาํระ  

มูลค่าปัจจุบนัของ
จาํนวนเงินขนัตาํที
ลูกหนีจะตอ้งชาํระ  

จาํนวนเงิน 
ขนัตาํทีลูกหนี 
จะตอ้งชาํระ  

มูลค่าปัจจุบนัของ
จาํนวนเงินขนัตาํที
ลูกหนีจะตอ้งชาํระ 

ระยะเวลาการรับชาํระ        
 ภายใน 1 ปี 17,008,005  8,346,245  9,575,286  6,573,193 
 เกินกว่า 1 ปี แต่ไมเ่กิน 5 ปี 36,562,144  23,581,026  13,385,234  9,182,927 
 53,570,149  31,927,271  22,960,520  15,756,120 
หกั  รายไดด้อกเบียทางการเงินรอการรับรู้ (21,642,878)  -  (7,204,400)  - 

 31,927,271  31,927,271  15,756,120  15,756,120 
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6. สินคา้คงเหลือ 
  สินคา้คงเหลือ ประกอบดว้ย 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 ณ วนัที 30  

มิถนุายน 2565 
 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2564 
 ณ วนัที 30  

มิถนุายน 2565 
 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2564 
สินคา้สาํเร็จรูป 337,947,165  288,639,413  334,379,853  286,333,913 
สินคา้ระหว่างทาง 61,867,004  73,645,662  61,838,718  73,645,662 
  รวม 399,814,169  362,285,075  396,218,571  359,979,575 
หกั คา่เผอืผลขาดทุนจากการลดมูลค่า        
 ของสินคา้คงเหลือ (34,685,397)  (33,989,104)  (34,685,397)  (33,989,104) 
สินคา้คงเหลือ 365,128,772  328,295,971  361,533,174  325,990,471 

  มูลค่าสินคา้คงเหลือทีปรับลดลงและรับรู้เป็นตน้ทุนขายสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 
30 มิถุนายน 2565 มีจาํนวน 0.35 ลา้นบาท และ 0.70 ลา้นบาท ตามลาํดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 0.35 
ลา้นบาท และ 0.70 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

 
7.  สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน ประกอบดว้ย 
 บาท 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565 

 ราคาทุน 
 

กาํไร (ขาดทุน) 
ทียงัไม่เกิดขึนจาก
การปรับมูลค่าของ

เงินลงทุน 

มูลค่ายติุธรรม 
 

เงินลงทุนในตราสารหนี    
 - เงินลงทุนในหน่วยลงทุน  47,760,830 (1,558,740) 46,202,090 
รวม 47,760,830 (1,558,740) 46,202,090 
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 บาท 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 

 ราคาทุน 
 

กาํไร (ขาดทุน) 
ทียงัไม่เกิดขึนจาก
การปรับมูลค่าของ

เงินลงทุน 

มูลค่ายติุธรรม 
 

เงินลงทุนในตราสารหนี    
 - เงินลงทนุในหน่วยลงทุน  39,421,139 193,056 39,614,195 

รวม 39,421,139 193,056 39,614,195 
 
8. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  
  เงินลงทุนในบริษทัย่อย ประกอบดว้ย 

      บาท 
    สดัส่วนการถือหุน้   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
     (ร้อยละ)  วิธีราคาทุน  

ชือบริษทัยอ่ย   ทุนชาํระแลว้  ณ วนัที 30  
มิถุนายน 2565 

 ณ วนัที 31 
ธันวาคม 2564 

 ณ วนัที 30  
มิถุนายน 2565 

 ณ วนัที 31 
ธันวาคม 2564 

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 

บริษทัไดจ้ดทะเบียนจัดตัง Harn Vietnam Co., Ltd. “บริษทัย่อย” ทีประเทศเวียดนาม เมือวนัที 
30 กรกฎาคม 2562 ดว้ยทุนจดทะเบียน 800 ลา้นดองเวียดนาม (คิดเป็น 1.06 ลา้นบาท) ทงันีบริษทัถือหุ้น
ในบริษทัย่อยทางตรงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน โดยมีธุรกิจหลักคือ การจาํหน่าย
อุปกรณ์การพิมพ ์การลงทุนดงักล่าวมีวตัถุประสงคเ์พือเพิมศกัยภาพในการแข่งขนัและเพิมประสิทธิภาพ
ในการบริการลูกคา้ โดยเริมจากหน่วยธุรกิจ “ระบบการพิมพดิ์จิทลั” เป็นหน่วยธุรกิจแรก 

เมือวนัที 8 กรกฎาคม 2563 บริษทัไดร่้วมลงทุนพฒันาธุรกิจดิจิทลักบักลุ่มไอยราฟันส์ โดยการจดัตงั
บริษทัชือ “บริษทั ไอยราหาญ จาํกดั” ดว้ยทุนจดทะเบียน 2 ลา้นบาท ทงันีบริษทัและผูร่้วมทุนกลุ่มไอยรา
ฟันส์ถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65 และร้อยละ 35 ของทุนจดทะเบียน ตามลาํดบั การ
จดัตังบริษทัดงักล่าวเป็นไปตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 4/2563 เมือวนัที 14 พฤษภาคม 
2563 บริษทัทีจดทะเบียนใหม่จะมีสถานะเป็นบริษทัย่อยของบริษทั การลงทุนดงักล่าวนี มีวตัถุประสงคเ์พือ
พฒันาระบบ IoT Products and Solutions โดยแผนการดาํเนินงานจะมุ่งเนน้ให้บริการโซลูชนัส์ดา้นอาคาร
อจัฉริยะ หรือ Smart Building โดยการต่อยอดจากธุรกิจเดิมของกลุ่มไอยราฟันส์ และขยายธุรกิจใหเ้ติบโต
ยงิขึน 
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9. อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 
  รายการเปลียนแปลงของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนสําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 

2565 สรุปไดด้งันี 
 บาท 
 งบการเงินรวม / 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ราคาทุน  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 155,934,839 
ซือสินทรัพยเ์พิมระหว่างงวด 62,150 
ขายและตดัจาํหน่ายระหว่างงวด - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565 155,996,989 
ค่าเสือมราคาสะสม  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 (1,992,158) 
ค่าเสือมราคาสาํหรับงวด (324,997) 
ค่าเสือมราคาสะสมส่วนทีขายและตดัจาํหน่าย - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565 (2,317,155) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 153,942,681 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565 153,679,834 

 
  สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 บริษทัและบริษทัยอ่ยมี

รายไดค่้าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนเป็นจาํนวนเงิน 0.96 ลา้นบาท และ 0.60 ลา้นบาท และ 1.90
ลา้นบาท และ 1.64 ลา้นบาท ตามลาํดบั (เฉพาะบริษทัจาํนวนเงิน 0.96 ลา้นบาท และ 0.60 ลา้นบาท และ 
1.90 ลา้นบาท และ 1.64 ลา้นบาท ตามลาํดับ) และมีค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานจาํนวนเงิน 0.21 ลา้นบาท 
และ 0.64 ลา้นบาท และ 0.45 ลา้นบาท และ 0.83 ลา้นบาท ตามลาํดับ (เฉพาะบริษทัจาํนวนเงิน 0.21 ลา้นบาท 
และ 0.64 ลา้นบาท และ 0.45 ลา้นบาท และ 0.83 ลา้นบาท ตามลาํดบั) ทีไดรั้บรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
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10. ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
  รายการเปลียนแปลงของทีดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2565 

สรุปไดด้งันี 
 บาท 
 งบการเงินรวม 

 
 งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
ราคาทุน    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 209,912,995  209,756,675 
ซือสินทรัพยเ์พมิระหว่างงวด 2,455,911  2,448,745 
ขายและตดัจาํหน่ายระหว่างงวด (1,111,599)  (1,111,599) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 4,734  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565 211,262,041  211,093,821 
ค่าเสือมราคาสะสม    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 (74,137,503)  (74,097,390) 
ค่าเสือมราคาสาํหรับงวด (7,594,452)  (7,578,134) 
ค่าเสือมราคาสะสมส่วนทีขายและตดัจาํหน่าย 976,427  976,427 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (3,520)  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565 (80,759,048)  (80,699,097) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 135,775,492  135,659,285 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565 130,502,993  130,394,724 

    
   ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565 และ วนัที 31 ธันวาคม 2564 บริษทัและบริษทัย่อยมีอุปกรณ์ทีคิดค่าเสือม

ราคาเต็มมูลค่าแล้ว แต่ยงัคงใช้งานอยู่มีราคาทุนรวมเป็นจํานวน 36.01 ล้านบาท และ 34.68 ล้านบาท 
ตามลาํดบั (เฉพาะบริษทัจาํนวน 36.01 ลา้นบาท และ 34.68 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

 
 
 
 
 
 
 



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

- 30 -  
 

11. สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้
  มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ตามสัญญาเช่าอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารและการ

เคลือนไหวสาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2565 แสดงไดด้งันี 
บาท 

งบการเงินรวม / 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ราคาทุน  
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 105,542,553 
เพมิระหวา่งงวด 107,523 
ตดัจาํหน่าย - 
ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565 105,650,076 
ค่าเสือมราคาสะสม  
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 (11,288,871) 
ค่าเสือมราคาสาํหรับงวด (5,606,478) 
ค่าเสือมราคา - ตดัจาํหน่าย - 
ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565 (16,895,349) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี  
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 94,253,682 
ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565 88,754,727 

 
12. ค่าความนิยม 
   เมือวนัที 29 พฤศจิกายน 2559 บริษทัไดมี้การซือและรับโอนกิจการทงัหมดของบริษทัย่อย 2 บริษทั 

โดยการออกหุน้เพิมทุนจาํนวน 675.36 ลา้นบาท เพือแลกกบัสินทรัพยสุ์ทธิทีระบุไดข้องทงั 2 บริษทัจาํนวน 
340.69 ลา้นบาท ซึงเป็นผลทาํใหเ้กิดค่าความนิยม จาํนวน 334.67 ลา้นบาท  
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13. ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ 
    รายการเปลียนแปลงของความสัมพนัธ์กบัลูกคา้สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2565 

สรุปไดด้งันี  
 บาท 
 งบการเงินรวม / 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ราคาทุน  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 104,307,663 
ไดม้าจากการรวมธุรกิจระหว่างงวด - 
ขายและตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565 104,307,663 
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 (77,829,869) 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (6,870,493) 
ค่าตดัจาํหน่ายสะสมส่วนทีขายและตดัจาํหน่าย - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565 (84,700,362) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 26,477,794 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565 19,607,301 
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14. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  
  รายการเปลียนแปลงของสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนสําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2565 

สรุปไดด้งันี 
 บาท 
 งบการเงินรวม / 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ราคาทุน  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 42,245,035 
ซือสินทรัพยเ์พิมระหว่างงวด - 
ขายและตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565 42,245,035 
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 (26,260,025) 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (2,313,124) 
ค่าตดัจาํหน่ายสะสมส่วนทีขายและตดัจาํหน่าย - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565 28,573,149 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 15,985,010 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565 13,671,886 

 
   ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565 และ วนัที 31 ธันวาคม 2564 บริษทัและบริษทัย่อยมีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที

คิดค่าตดัจาํหน่ายเต็มมูลค่าแลว้ แต่ยงัคงใชง้านอยู่มีราคาทุนรวมเป็นจาํนวน 3.69 ลา้นบาท และ 3.66 ลา้นบาท
ตามลาํดบั (เฉพาะบริษทัจาํนวน 3.69 ลา้นบาท และ 3.66 ลา้นบาท ตามลาํดบั)  
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15.  เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 
 เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน ประกอบดว้ย 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 ณ วนัที 30  

มิถุนายน 2565 
 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2564 
 ณ วนัที 30  

มิถุนายน 2565 
 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2564 
เจา้หนีการคา้        
 เจา้หนีการคา้ - บริษทัอืน 124,295,729  115,246,936  122,325,388  114,457,732 
เจา้หนีหมุนเวียนอืน        
 ค่านายหนา้คา้งจ่าย    14,175,519  13,220,166        14,175,519  13,220,166 
 ค่าโบนสัคา้งจ่าย       6,695,367  10,202,941         6,695,367  10,202,941 
 เงินรับล่วงหนา้ค่าสินคา้และบริการ      41,601,133  35,351,729        40,026,267  35,091,043 
 ค่าใชจ่้ายอืน ๆ คา้งจ่าย 19,337,214  18,842,437  18,944,586  18,315,201 
 เจา้หนีสรรพากร 4,075,976  2,978,290  3,983,331  2,806,379 
 เงินมดัจาํรับอืน 1,397,349  1,244,220  1,475,349  1,322,220 
 อืนๆ 7,276,329  6,863,430  7,276,328  6,863,430 
 รวม 94,558,887  88,703,213  92,576,747  87,821,380 
รวมเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 218,854,616  203,950,149  214,902,135  202,279,112 
 

16.   หนีสินตามสญัญาเช่า 
  มูลค่าตามบญัชีของหนีสินตามสัญญาเช่าและการเคลือนไหวสําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 

มิถุนายน 2565 แสดงไดด้งันี 
 บาท 
 งบการเงินรวม / 

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 96,437,966 
เพิมขึน 107,523 
เพิมขึนจากดอกเบีย 1,169,160 
เงินจ่ายชาํระ (5,670,200) 
ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565 92,044,449 
หกั ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระในหนึงปี (9,205,154) 
หนีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระในหนึงปี 82,839,295 

 
 
 



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

- 34 -  
 

ค่าใชจ่้ายเกียวกบัสัญญาเช่าทีรับรู้ในรายการต่อไปนีในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนสําหรับงวดสาม
เดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 ดงันี 

 บาท 
 งบการเงินรวม 
 สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด 

วนัที 30 มิถุนายน 
 สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด 

วนัที 30 มิถุนายน 
 2565  2564  2565  2564 
คา่เสือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 2,806,599  2,785,668  5,606,478  5,557,860 
ดอกเบียจ่ายจากหนีสินตามสัญญาเช่า 577,408  633,588  1,169,160  1,073,843 
คา่ใชจ่้ายทีเกียวกบัสัญญาเช่าระยะสนั -  14,970  -  380,522 
คา่ใชจ่้ายทีเกียวกบัสัญญาเช่าซึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตาํ 44,037  71,957  92,140  157,463 
  รวม 3,428,044  3,506,183  6,867,778  7,169,688 

 
 บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด 

วนัที 30 มิถุนายน 
 สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด 

วนัที 30 มิถุนายน 
 2565  2564  2565  2564 
คา่เสือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 2,806,599  2,785,668  5,606,478  5,557,860 
ดอกเบียจ่ายจากหนีสินตามสัญญาเช่า 577,408  633,588  1,169,160  1,073,843 
คา่ใชจ่้ายทีเกียวกบัสัญญาเช่าระยะสนั -  14,970  -  380,522 
คา่ใชจ่้ายทีเกียวกบัสัญญาเช่าซึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตาํ 35,916  64,539  76,093  142,878 
  รวม 3,419,923  3,498,765  6,851,731  7,155,103 

 
  สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 บริษทัและบริษทัย่อยมี

กระแสเงินสดจ่ายทงัหมดของสัญญาเช่าจาํนวน 2,881,637 บาท และ 2,903,057 บาท และ 5,762,340 บาท 
และ 6,155,816 บาท ตามลาํดบั (เฉพาะบริษทัจาํนวน 2,873,516 บาท และ 2,895,639 บาท และ 5,746,293 
บาท และ 6,141,230 บาท ตามลาํดบั) 
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17. โครงการสะสมหุน้สําหรับพนกังาน 
 การเปลียนแปลงของเงินโครงการสะสมหุ้นสําหรับพนักงานสําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที  30 

มิถุนายน 2565 สรุปไดด้งันี 
 บาท 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที มิถุนายน 2565 
 ส่วนเกินทุน 

จากการจ่ายโดย 
ใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

 (หกั)  
หุน้ทุนซือคืน 

 สุทธิ 

ยอดคงเหลือยกมาตน้งวด 13,822,057  (7,425,678)  6,396,379 
การเปลียนแปลงในระหว่างงวด      

- ค่าใชจ่้ายโครงการสะสมหุน้สาํหรับพนกังาน  2,720,939  -  2,720,939 
- จ่ายเงินสมทบโครงการสะสมหุ้นสาํหรับพนกังาน  -  (2,426,866)  (2,426,866) 

ยอดคงเหลือยกไปสินงวด 16,542,996  (9,852,544)  6,690,452 
 
 ค่าใช้จ่ายทีรับรู้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 
มิถุนายน 2565 และ 2564 ดงันี 

 บาท 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด 

วนัที 30 มิถุนายน 
 สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด 

วนัที 30 มิถุนายน 
 2565  2564  2565  2564 
ตน้ทุนการให้บริการ 198,143  267,939  422,974  512,924 
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 406,873  685,000  917,753  1,328,219 
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 656,674  884,102  1,380,212  1,728,600 
  รวม 1,261,690  1,837,041  2,720,939  3,569,743 

 
18. การจดัสรรกาํไรสะสม 
  ตามมติทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ครังที 1/2565 เมือวนัที 25 เมษายน 2565 ผูถื้อหุ้นมีมติ

อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานสําหรับปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท สําหรับหุ้นที
ออกจาํหน่ายและได้รับชําระแล้วจาํนวน 584,500,000 หุ้น คิดเป็นจาํนวนเงิน 58,450,000 บาท ซึงมีการ
จ่ายเงินปันผลแลว้ในวนัที 13 พฤษภาคม 2565 
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19.  ส่วนงานดาํเนินงาน 
  บริษทัและบริษทัย่อยไดน้าํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจ รูปแบบหลกัในการ

รายงานส่วนงานธุรกิจ พิจารณาจากระบบการบริหารการจดัการและโครงสร้างการรายงานทางการเงิน
ภายในของบริษทัเป็นเกณฑ ์

  บริษทัเสนอส่วนงานธุรกิจทีสาํคญั ดงันี  
  ส่วนงาน 1 ผลิตภณัฑร์ะบบดบัเพลิงและงานโครงการ 
  ส่วนงาน 2 ผลิตภณัฑร์ะบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ 
  ส่วนงาน 3 ผลิตภณัฑร์ะบบทาํความเยน็ 
  ส่วนงาน 4 ผลิตภณัฑร์ะบบพิมพดิ์จิตอล                       
  ส่วนงาน 5 ผลิตภณัฑร์ะบบไอโอทีโซลูชนัส์สาํหรับงานอาคาร 
 
  ส่วนงานดาํเนินงานจาํแนกตามประเภทธุรกิจในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวดสามเดือน

และหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 มีดงันี 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  
 สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2565  สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564  

(ปรับปรุงใหม)่ 
 ส่วนงาน 1  ส่วนงาน 2  ส่วนงาน 3  ส่วนงาน 4  ส่วนงาน 5  รวม  ส่วนงาน 1  ส่วนงาน 2  ส่วนงาน 3  ส่วนงาน 4  ส่วนงาน 5  รวม 
รายไดจ้ากการขาย 108,471  10,791  61,155  85,215  -  265,632  83,066  12,954  44,939  88,632  -  229,591 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 21,340 -  -  12,029  1,474  34,843  18,930 -  -  10,256  962  30,148 
ตน้ทุนขาย (80,795)  (7,676)  (44,514)  (52,296)  -  (185,281)  (58,671)  (8,748)  (30,916)  (53,843)  -  (152,178) 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ (15,825)  -  -  (9,223)  (783)  (25,831)  (16,159)  -  -  (9,145)  (829)  (26,133) 
กาํไรขนัตน้ 33,191 3,115  16,641  35,725  691  89,363  27,166 4,206  14,023  35,900  133  81,428 
รายไดอื้น         2,697          2,974 
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย         (27,830)          (28,619) 
คา่ใชจ้่ายในการบริหาร         (34,903)          (32,576) 
กาํไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน         29,327          23,207 
ตน้ทุนทางการเงิน         (581)      (634) 
คา่ใชจ้่ายภาษีเงินได ้         (5,743)          (4,600) 
กาํไรสําหรับงวด         23,003          17,973 
กาํไรเบด็เสร็จอนื         289           154 
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด         23,292          18,127 

 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  
 สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2565  สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564  

(ปรับปรุงใหม)่ 
 ส่วนงาน 1  ส่วนงาน 2  ส่วนงาน 3  ส่วนงาน 4  ส่วนงาน 5  รวม  ส่วนงาน 1  ส่วนงาน 2  ส่วนงาน 3  ส่วนงาน 4  ส่วนงาน 5  รวม 
รายไดจ้ากการขาย 223,683  22,612  116,746  159,672  -  522,713  182,707  23,680  95,630  161,201  -  463,218 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 43,326 -  -  21,208  3,175  67,709  39,185 -  -  20,435  2,284  61,904 
ตน้ทุนขาย (169,220)  (15,775)  (86,483)  (97,950)  -  (369,428)  (126,544)  (16,230)  (66,508)  (96,178)  -  (305,460) 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ (34,655)  -  -  (17,995)  (1,817)  (54,467)  (33,439)  -  -  (18,005)  (1,907)  (53,351) 
กาํไรขนัตน้ 63,134 6,837  30,263  64,935  1,358  166,527  61,909 7,450  29,122  67,453  377  166,311 
รายไดอื้น         9,933          6,870 
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย         (55,053)          (55,464) 
คา่ใชจ้่ายในการบริหาร         (70,622)          (66,073) 
กาํไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน         50,785          51,644 
ตน้ทุนทางการเงิน         (1,177)      (1,074) 
คา่ใชจ้่ายภาษีเงินได ้         (10,456)          (10,107) 
กาํไรสําหรับงวด         39,152          40,463 
กาํไรเบด็เสร็จอนื         554           87 
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด         39,706          40,550 
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ส่วนงานดาํเนินงานจาํแนกตามประเภทธุรกิจในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนและ
หกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 ดงันี 

 พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน 2565  สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน 2564 

(ปรับปรุงใหม่) 
 ส่วนงาน 1  ส่วนงาน 2  ส่วนงาน 3  ส่วนงาน 4  รวม  ส่วนงาน 1  ส่วนงาน 2  ส่วนงาน 3  ส่วนงาน 4  รวม 
รายไดจ้ากการขาย 108,471  10,791  61,155  84,686  265,103  83,066  12,955  44,939  87,150  228,110 
รายไดจ้ากการให้บริการ 21,341 -  -  11,883  33,224  18,931 -  -  10,096  29,027 
ตน้ทุนขาย (80,794) (7,676)  (44,514)  (51,906)  (184,890)  (58,670) (8,749)  (30,916)  (53,118)  (151,453) 
ตน้ทุนการให้บริการ (15,965) -  -  (9,039)  (25,004)  (16,159) -  -  (8,239)  (24,398) 
กาํไรขนัตน้ 33,053 3,115  16,641  35,624  88,433  27,168 4,206  14,023  35,889  81,286 
รายไดอื้น        3,345         3,346 
ตน้ทุนในการจาํหน่าย        (27,489)         (28,120) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร        (34,534)        (32,237) 
กาํไรจากการดาํเนินงาน        29,755         24,275 
ตน้ทุนทางการเงิน        (577)         (634) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้        (5,758)         (4,609) 
กาํไรสาํหรับงวด        23,420         19,032 
กาํไรเบด็เสร็จอืน        -         - 
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด        23,420         19,932 

 
 พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2565  สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน 2564 

(ปรับปรุงใหม่) 
 ส่วนงาน 1  ส่วนงาน 2  ส่วนงาน 3  ส่วนงาน 4  รวม  ส่วนงาน 1  ส่วนงาน 2  ส่วนงาน 3  ส่วนงาน 4  รวม 
รายไดจ้ากการขาย 223,683  22,612  116,746  159,072  522,113  182,782  23,681  95,630  156,757  458,850 
รายไดจ้ากการให้บริการ 43,326 -  -  20,901  64,227  39,186 -  -  19,688  58,874 
ตน้ทุนขาย (169,228) (15,775)  (86,482)  (97,512)  (368,997)  (126,611) (16,231)  (66,507)  (92,781)  (302,130) 
ตน้ทุนการให้บริการ (34,795) -  -  (17,626) (52,421)  (33,439) -  -  (16,904)  (50,343) 
กาํไรขนัตน้ 62,986 6,837  30,264  64,835  164,922  61,918 7,450  29,123  66,760  165,251 
รายไดอื้น        11,094         7,345 
ตน้ทุนในการจาํหน่าย        (54,231)         (54,478) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร        (69,499)        (65,337) 
กาํไรจากการดาํเนินงาน        52,286         52,781 
ตน้ทุนทางการเงิน        (1,169)         (1,074) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้        (10,448)         (10,125) 
กาํไรสาํหรับงวด        40,669         41,582 
กาํไรเบด็เสร็จอืน        -         - 
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด        40,669         41,582 
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ส่วนงานดําเนินงานจาํแนกตามประเภทธุรกิจในงบแสดงฐานะการเงินยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 
มิถุนายน 2565 และวนัที 31 ธนัวาคม 2564 มีดงันี 

 
 พนับาท 

งบการเงินรวม 
 ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565  ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 
 ส่วนงาน 1  ส่วนงาน 2  ส่วนงาน 3  ส่วนงาน 4  ส่วนงาน 5  รวม  ส่วนงาน 1  ส่วนงาน 2  ส่วนงาน 3  ส่วนงาน 4  ส่วนงาน 5  รวม 
สินทรัพยร์วมของส่วนงาน                        
     ลูกหนีการคา้ 136,672 13,676 44,791  50,580  1,747  247,466   122,386    16,377    45,003    51,288    -      235,054  
     สินคา้คงเหลือ 200,922 7,946 82,700  72,918  642  365,128   183,577    4,063    66,656    73,795    205    328,296  
     ค่าความนิยม - -  200,066  134,606  -  334,672  - -  200,066  134,606  -  334,672 
     ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ - -  14,245  5,362  -  19,607  - -  19,242  7,236  -  26,478 
   สินทรัพยที์ใช้ร่วมกนั                     
   - อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน - -  - - -  153,680     -  -  - -  -  153,943 
   - ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - -  - - -  130,503  - -  - -  -  135,775 
   - สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - -  - - -  88,755  - -  - -  -  94,254 
   - สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - -  - - -  13,672  - -  - -  -  15,985 
   - อืนๆ - -  - - -  331,782  - -  - -  -  361,266 
สินทรัพยร์วมของส่วนงาน 337,594 21,622 341,802  263,466  2,389  1,685,265  305,963  20,440  330,967  266,925  205  1,685,723 

                     
หนีสินรวมของส่วนงาน - - - - -  385,182  - - - -  -  367,190 

 
 
 พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565  ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 
 ส่วนงาน 1  ส่วนงาน 2  ส่วนงาน 3  ส่วนงาน 4  รวม  ส่วนงาน 1  ส่วนงาน 2  ส่วนงาน 3  ส่วนงาน 4  รวม 
สินทรัพยร์วมของส่วนงาน         
     ลูกหนีการคา้ 136,672 13,676  44,791  50,527  245,666 122,385  16,377  45,003  49,383  233,148 
     สินคา้คงเหลือ 200,922 7,946  82,700  69,965  361,533 183,577  4,063  66,655  71,695  325,990 
     คา่ความนิยม - -  200,066  134,606  334,672 - -  200,066  134,606  334,672 
     ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ - -  14,245  5,362  19,607 - -  19,242  7,236  26,478 
   สินทรัพยที์ใช้ร่วมกนั                 
    - อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน - -  - -  153,680 - -  -  -  153,943 
     - ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - -  - -  130,395 - -  -  -  135,659 
     - สินทรพัยสิ์ทธิการใช ้ - -  - -  88,755 - -  -  -  94,254 
     - สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - -  - -  13,672 - -  -  -  15,985 
     - อืนๆ - -  - -  332,628 - -  -  -  362,609 
สินทรัพยร์วมของส่วนงาน 337,594 21,622  341,802  260,460  1,680,608 305,962  20,440  330,966  262,920  1,682,738 
                  
หนีสินรวมของส่วนงาน - -  -  -  380,016 - -  -  -  364,660 
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20. กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐาน 
  กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับงวดด้วยจาํนวนหุ้นสามัญถวัเฉลียถ่วง

นาํหนกัทีออกและชาํระแลว้ในระหวา่งงวด 
 

 งบการเงินรวม 
 สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด 

วนัที 30 มิถุนายน  
 สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด 

วนัที 30 มิถนุายน  
 2565  2564 

(ปรับปรุงใหม่) 
 2565  2564 

(ปรับปรุงใหม่) 
กาํไรสาํหรับงวดของบริษทัใหญ่ (บาท) 22,876,088  18,071,998  38,968,660  40,643,039 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (หุน้) 584,500,000  584,500,000  584,500,000  584,500,000 
กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐานของบริษทัใหญ่  (บาทต่อหุ้น) 0.04  0.03  0.07  0.07 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด 

วนัที 30 มิถุนายน  
 สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด 

วนัที 30 มิถนุายน  
 2565  2564 

(ปรับปรุงใหม่) 
 2565  2564 

(ปรับปรุงใหม่) 
กาํไรสาํหรับงวดของบริษทัใหญ่ (บาท) 23,419,908  19,031,868  40,669,034  41,581,797 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (หุน้) 584,500,000  584,500,000  584,500,000  584,500,000 
กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐานของบริษทัใหญ่  (บาทต่อหุ้น) 0.04  0.03  0.07  0.07 

 
21. ภาระผกูพนัและหนีสินทีอาจเกิดขึน 

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565 และวนัที 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีภาระผูกพนัและหนีสินทีอาจเกิดขึน ดงันี  
21.1 ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565 และวนัที 31 ธันวาคม 2564 บริษทัและบริษทัย่อยมีหนงัสือคาํประกนัทีออก

โดยธนาคารเพือใชใ้นการคาํประกนัสินคา้และผลงานตามสัญญาว่าจา้งงานติดตงัระบบดงันี 
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ณ วนัที 30 

มิถุนายน 2565  
ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2564  
ณ วนัที 30 

มิถุนายน 2565  
ณ วนัที 31 

ธันวาคม 2564 
ลา้นบาท 18.37  32.90  18.37  32.90 
ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 0.03  0.15  0.03  0.15 
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21.2  วงเงินสินเชือจากสถาบนัการเงิน ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565 และวนัที 31 ธนัวาคม 2564 ดงันี 
  งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  วงเงิน (ลา้นบาท)  อา้งอิงอตัราดอกเบีย (ร้อยละต่อปี) 

ประเภทสินเชือ 
 ณ วนัที 30 

มิถุนายน 2565 
 ณ วนัที 31 

ธันวาคม 2564 
 ณ วนัที 30 

มิถนุายน 2565 
 ณ วนัที 31 

ธันวาคม 2564 
เงินเบิกเกินบญัชี  9.00 10.00 MOR, MOR-0.50 MOR, MOR-0.50 
เลตเตอร์ ออฟ เครดิต/ทรัสตรี์ซีท  120.00 150.00  MLR-1,MMR  MLR-1,MMR 
หนงัสือคาํประกนั  74.00 74.00 1.25 - 2% 1.25 - 2% 
สญัญาซือขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหนา้  410.00 560.00  -  - 

รวม  613.00 794.00  
สญัญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้         
(ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา)  7.00 7.00    

 
21.3 ค่าเช่าและค่าบริการขนัตาํทีตอ้งจ่ายมีดงันี 

  ลา้นบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ระยะเวลาการชาํระ 
 ณ วนัที 30 

มิถุนายน 2565 
 ณ วนัที 31 

ธันวาคม 2564 
 ณ วนัที 30 

มิถุนายน 2565 
 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2564 
ครบกาํหนดไม่เกิน 1 ปี  0.52  0.53  0.49 0.52 
ครบกาํหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  0.80  1.04  0.80 1.04 

ค่าเช่าและค่าบริการสําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 มีจาํนวน 
0.33 ลา้นบาท และ 0.71 ลา้นบาท ตามลาํดบั (เฉพาะบริษทัจาํนวน 0.30 ลา้นบาท และ 0.69 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั) 

    
 21.4 ภาระผกูพนัเกียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 21.4.1 ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565 บริษทัมีภาระผูกพนัทีจะตอ้งจ่ายเงินตามสัญญาซือขายอุปกรณ์
และระบบความปลอดภยัการเขา้ออกอาคารสํานักงาน มีมูลค่าตามสัญญารวม 13.89 ลา้น
บาท บริษทัมีภาระผกูพนัตามสัญญาคงเหลือ 3.00 ลา้นบาท  

 21.4.2 ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565 บริษทัมีภาระผูกพันทีจะต้องจ่ายเงินตามสัญญาซือขายเครือง
ตกแต่งและติดตัง มีมูลค่าตามสัญญารวม 2.18 ล้านบาท บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญา
คงเหลือ 0.03 ลา้นบาท 

 
21.5  คดีฟ้องร้อง 

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565 บริษัทมีคดีทีอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลชันต้น ซึงมี       
ทุนทรัพย์รวมจํานวน 11.01 ล้านบาท ฝ่ายบริหารของบริษัทเชือว่าผลของคดีดังกล่าวจะไม่มี
ผลกระทบอย่างมีนัยสาํคญั อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารไดป้ระมาณหนีสินจากคดีฟ้องร้องดงักล่าวใน
จาํนวนทีเพยีงพอต่อความเสียหายทีคาดวา่จะตอ้งจ่าย 
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22. การวดัมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน 
 บริษทัและบริษทัยอ่ยใชวิ้ธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินซึงมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินทีเกียวขอ้งกาํหนดใหต้อ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีทีไม่มีตลาดทีมี
สภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องได ้บริษทัและบริษทัยอ่ยจะใชว้ธีิ
ราคาทุนหรือวิธีรายไดใ้นการวดัมลูค่ายติุธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีสินดงักล่าวแทน 

 
ลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรม 

  ในการนาํเทคนิคการวดัมูลค่ายุติธรรมขา้งตน้มาใช้ บริษทัและบริษทัยอ่ยจะตอ้งพยายามใชข้อ้มูลที
สามารถสังเกตไดที้เกียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหนีสินทีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนนัใหม้ากทีสุด มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบบัที 13 เรือง มูลค่ายุติธรรม กาํหนดลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรมออกเป็นสามระดบั
ตามประเภทของขอ้มลูทีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงันี 
  ระดบั 1 ใช้ขอ้มูลราคาเสนอซือขายของสินทรัพยห์รือหนีสินอย่างเดียวกนัในตลาดทีมีสภาพ

  คล่อง 
  ระดบั 2 ใชข้้อมูลอืนทีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหนีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรง

  หรือทางออ้ม 
  ระดบั 3 ใช้ขอ้มูลทีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเกียวกบักระแสเงินสดในอนาคตทีบริษทั

  ประมาณขึน  
 
ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565 และวนัที 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัและบริษทัย่อยมีสินทรัพยแ์ละหนีสิน

ทางการเงินทีวดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมซึงแยกตามลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรมได ้ดงันี 
 บาท 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565 

ระดบั 1   ระดบั 2   ระดบั 3   รวม 
สินทรัพย ์(หนีสิน) ทางการเงินทีวดัดว้ยมูลค่ายุติธรรม        
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน -  46,202,090  -  46,202,090 
สญัญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้          -  (293,904)         -  (293,904) 

 
 บาท 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 

ระดบั 1   ระดบั 2   ระดบั 3   รวม 
สินทรัพย ์(หนีสิน) ทางการเงินทีวดัดว้ยมูลค่ายุติธรรม        
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน -  39,614,195  -  39,614,195 
สญัญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ -  (16,713)  -  (16,713) 
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เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลทีใชส้าํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 2 
มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนทีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

คาํนวณโดยใชมู้ลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยทีประกาศโดยผูจ้ดัการกองทุน  
มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศคาํนวณโดยประมาณการกระแสเงินสดคิดลด 

โดยกระแสเงินสดในอนาคตประมาณจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (จากอตัรา
แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ทีสามารถสังเกตได ้ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน) และอตัรา
แลกเปลียนล่วงหนา้ตามสัญญา ซึงคิดลดดว้ยอตัราทีสะทอ้นถึงความเสียงดา้นสินเชือของคู่สัญญาต่างๆ  

ในระหวา่งงวดไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรม 
    

23. การอนุมติังบการเงินระหวา่งกาล 
  งบการเงินระหว่างกาลนีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัเมือวนัที 11 สิงหาคม 2565 


