
 
 
 
 
 

บริษทั ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

รายงานของผู้สอบบัญชีและข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

ส าหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้) 

 
  



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอผูถื้อหุน้ บริษทั ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

 

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน  ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2563 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับ 

งวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2563 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และ 

งบกระแสเงินสด ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อของบริษทั ซิลิคอน 

คราฟท์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจัดท าและน าเสนอขอ้มูลทาง

การเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้

เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน  รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 

โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วน

ใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบด้านการเงินและบัญชี  การวิเคราะห์เปรียบเทียบ และวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมี

ขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ี

มีนัยส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่าง

กาลท่ีสอบทาน 

 

ข้อสรุป 

 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่า ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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วรรคข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

 

ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 1.4 เน่ืองดว้ยผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 บริษทัฯได้จดัท าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 โดยเลือกน าแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือก

เพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีประกาศโดย

สภาวิชาชีพบญัชี มาถือปฏิบติั ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 

 

บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

 

 

 

(นางสุวิมล   กฤตยาเกียรณ์) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 

 

วนัท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 



(หน่วย : บาท)

สินทรัพย์ หมายเหตุ 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/ (ตรวจสอบแลว้)

สอบทานแลว้)

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 93,972,952 15,429,641

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน 6 67,208,174 43,064,015

สินคา้คงเหลือ 7 73,948,514 83,779,830

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั -                        254,656              

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 8 3,662,117 223,046

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 833,955                422,856

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 239,625,712 143,174,044

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน 9 62,317,299           16,251,874

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 10 20,959,041           23,746,726

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 11 14,857,359           -                      

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 12 80,378,148           67,388,857

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13 5,858,744             5,531,845

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 1,811,712             1,417,774

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 186,182,303 114,337,076

รวมสินทรพัย์ 425,808,015 257,511,120

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

                                   (ลงชือ) .........................……………………………….....………………..... กรรมการตามอาํนาจ

                                                  (     นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์  และ   นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท     )                      

บริษทั  ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 กนัยายน 2563



(หน่วย : บาท)

หนีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น หมายเหตุ 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/ (ตรวจสอบแลว้)

สอบทานแลว้)

หนีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 14 -                        4,172,675           

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 15 39,854,646           27,476,709

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 25.2 2,976,036             -                      

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 187,755                -                      

ประมาณการหนีสินหมุนเวียนอืน 16 3,708,804             5,602,437

หนีสินอนุพนัธท์างการเงินหมุนเวียน 28 4,218,166             -                      

หนีสินหมุนเวียนอืน 443,929                399,264              

       รวมหนีสินหมุนเวียน 51,389,336 37,651,085

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสินตามสญัญาเช่า 25.2 11,876,725           -                      

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 17 19,257,029           17,806,649         

       รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 31,133,754 17,806,649

       รวมหนีสิน 82,523,090 55,457,734

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 31,133,754.00      

                                   (ลงชือ) .........................……………………………….....………………..... กรรมการตามอาํนาจ

                                                  (     นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์  และ   นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท     )                      

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
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บริษทั  ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน)

ณ วนัที 30 กนัยายน 2563



(หน่วย : บาท)

หนีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น (ต่อ) หมายเหตุ 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/ (ตรวจสอบแลว้)

สอบทานแลว้)

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้

         ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 400,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 200,000,000 200,000,000

         ทุนทีออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 400,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 19 200,000,000

หุน้สามญั 300,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 150,000,000

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 19 84,985,489 2,400,000

ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 9,776,657 9,776,657

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

         จดัสรรแลว้

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 20 16,292,783 16,292,783

         ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 32,229,996 23,583,946

       รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 343,284,925 202,053,386

รวมหนีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 425,808,015 257,511,120

-                        -                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี -                        -                      

                                   (ลงชือ) .........................……………………………….....………………..... กรรมการตามอาํนาจ

                                                  (     นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์  และ   นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท     )                      
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บริษทั  ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 30 กนัยายน 2563



(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2563 30 กนัยายน 2562 30 กนัยายน 2563 30 กนัยายน 2562

รายไดจ้ากการขายหรือการใหบ้ริการ 76,713,445 75,178,588 246,884,269 222,679,467

ตน้ทุนขายหรือตน้ทุนการใหบ้ริการ  (43,720,043)  (40,730,967)  (136,773,394)  (130,339,321)

กาํไร(ขาดทุน)ขนัต้น 32,993,402 34,447,621 110,110,875 92,340,146

รายไดอื้น 2,164,321 526,481 4,247,704 1,933,736

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย  (5,832,437)  (6,580,434)  (17,915,850)  (19,322,156)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  (24,396,307)  (15,215,716)  (63,155,454)  (57,118,138)

ค่าใชจ่้ายอืน -                     -                     -                      (526,224)

ผลกาํไร (ขาดทุน) อืน  (2,423,942) 199,346  (4,218,656)  (209,226)

กาํไร (ขาดทุน) จากกจิกรรมดาํเนินงาน 2,505,037 13,377,298 29,068,619 17,098,138

รายไดท้างการเงิน 77,962 39,340 139,110 105,524

ตน้ทุนทางการเงิน  (298,116)  (135,461)  (720,889)  (192,689)

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงินได้ 2,284,883 13,281,177 28,486,840 17,010,973

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 13 56,870 78,721 192,432 1,315,200

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 2,341,753 13,359,898 28,679,272 18,326,173

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ไว้ในกาํไร

หรือขาดทุนในภายหลงั

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์

พนกังานทีกาํหนดไว ้ 299,391 -                     299,391  (107,263)

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้น

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 13  (59,878) -                      (59,878) 21,453

รวมรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้น

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 239,513 -                     239,513  (85,810)

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 239,513 -                     239,513  (85,810)

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 2,581,266 13,359,898 28,918,785 18,240,363

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขนัพืนฐาน

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานต่อเนือง 0.01  0.04  0.09  0.06  

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (หุน้) 325,182,481 300,000,000 325,182,481 300,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

      (ลงชือ) .................................……………………………….....………………..... กรรมการตามอาํนาจ

                              (  นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวฒิุ  วงษโ์คเมท  )  

บริษทั  ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน สินสุดวนัที 30 กนัยายน 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)

สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดเกา้เดือน



(หน่วย : บาท)

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของผูถื้อหุน้

จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ

ผลกาํไร(ขาดทุน)จาก

การวดัมูลค่าใหม่ของ

ผลประโยชน์

พนกังานทีกาํหนดไว้

ยอดคงเหลอื ณ วันที  31 ธันวาคม 2561 150,000,000 2,400,000 9,776,657 15,000,000 52,051,568 -                              229,228,225

เงินปันผลจ่าย -                   -                 -             -                (20,700,000)     -                              (20,700,000)      

เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล -                   -                 -             -                (20,100,000)     -                              (20,100,000)      

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด -                   -                 -             -                18,326,173      -                              18,326,173        

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอนืสาํหรับงวด -                   -                 -             -                -                   (85,810)                       (85,810)             

โอนไปกาํไรสะสม -                   -                 -             -                (85,810)            85,810                        -                    

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                   -                 -             -                18,240,363      -                              18,240,363        

ยอดคงเหลอื ณ วันที 30 กนัยายน 2562 150,000,000 2,400,000 9,776,657 15,000,000 29,491,931 -                              206,668,588

ยอดคงเหลอื ณ วันที  31 ธันวาคม 2562 (ก่อนปรับปรุง) 150,000,000 2,400,000 9,776,657 16,292,783 23,583,946 -                              202,053,386

ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี 3.1 -                   -                 -             -                420,393           -                              420,393

กลุ่มเครืองมือทางการเงิน

ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี 3.2 -                   -                 -             -                6,872               -                              6,872

สัญญาเช่า

ยอดคงเหลอื ณ วันที  31 ธันวาคม 2562 (หลงัปรับปรุง) 150,000,000    2,400,000      9,776,657  16,292,783   24,011,211      -                              202,480,651      

เพิมทุน 19 50,000,000      -                 -             -                -                   -                              50,000,000        

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 19 -                   82,585,489    -             -                -                   -                              82,585,489        

เงินปันผลจ่าย 21 -                   -                 -             -                (13,800,000)     -                              (13,800,000)      

เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล 21 -                   -                 -             -                (6,900,000)       -                              (6,900,000)        

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด -                   -                 -             -                28,679,272      -                              28,679,272        

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอนืสาํหรับงวด -                   -                 -             -                -                   239,513                      239,513             

โอนไปกาํไรสะสม -                   -                 -             -                239,513           (239,513)                     -                    

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                   -                 -             -                28,918,785      -                              28,918,785        

ยอดคงเหลอื ณ วันที 30 กนัยายน 2563 200,000,000 84,985,489 9,776,657 16,292,783 32,229,996 -                              343,284,925

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

                                                              (ลงชือ) .........................................……………………………….....………………..... กรรมการตามอาํนาจ

                                                                                    (     นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์  และ   นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท     )                      

บริษทั  ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ี  จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้

สาํหรับงวดเกา้เดือน สินสุดวนัที 30 กนัยายน 2563

ทุนทีออกและ

ชาํระแลว้

ส่วนเกิน

มูลค่าหุน้

ส่วนเกิน

ทุนจากการ

จ่ายโดยใช้

หุน้เป็น

เกณฑ์

กาํไร(ขาดทุน)สะสม
รวมส่วนของผู ้

ถือหุน้

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)



(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2563 30 กนัยายน 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด 28,679,272 18,326,173

ปรับรายการทกีระทบกาํไร(ขาดทุน)เป็นเงินสดรับ(จ่าย)

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ (192,432) (1,315,200)

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 10,12,25.1 8,943,933           8,667,015

หนีสูญและหนีสงสยัจะสูญ -                     153,460              

(โอนกลบั) ขาดทุนจากสินคา้ลดมูลค่า 7 (1,382,413)         4,678,517

(โอนกลบั) ขาดทุนจากประมาณการหนีสินหมุนเวยีนอืน -                     (620,044)            

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าทรัพยสิ์น 12 4,149,000           819,965              

(กาํไร)ขาดทุน จากการจาํหน่ายสินทรัพย์ 10 37                       5,873                  

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน (34,268)              (64,543)              

กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจากการเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 8 (4,803)                (970)                   

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึน 4,223,541           115,698

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 1,446,578           5,249,379

ผลต่างจากการลดค่าเช่า 3,445                  -                     

ดอกเบียรับ (139,110)            (105,524)

ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 720,889              192,689

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 46,413,669 36,102,488

การเปลียนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพยห์มุนเวยีน(เพิมขนึ)ลดลง

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืน (23,635,743) (19,721,714)

สินคา้คงเหลือ 11,244,013         20,427,897

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน (394,663) (975,410)

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน (74,162)              (439,722)

การเปลียนแปลงในส่วนประกอบของหนีสินหมุนเวยีนเพิมขนึ(ลดลง)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน 12,038,868 (5,261,380)

หนีสินหมุนเวยีนอืน 44,665 (110,657)

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 45,636,647 30,021,502

จ่ายดอกเบีย  (268,729) (188,989)

จ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  (71,711)  (278,282)

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 45,296,207 29,554,231

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

                                (ลงชือ) ..............................……………………………….....………………..... กรรมการตามอาํนาจ

                                                 (     นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์  และ   นายนยัวฒุิ  วงษโ์คเมท     )                      

บริษทั  ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรับงวดเกา้เดือน สินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)



(หน่วย : บาท)

30 กนัยายน 2563 30 กนัยายน 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีภาระผกูพนัเพิมขนึ (65,425) (1,060,322)

เงินฝากสถาบนัการเงินเพิมขนึ (46,000,000) -                     

เงินสดจ่ายซือเงินลงทุนชวัคราว (42,900,000) (42,655,000)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชวัคราว 39,500,000 42,900,000

เงินสดจ่ายซือสินทรัพยถ์าวร (2,323,215) (4,774,321)

เงินสดจ่ายซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (20,398,480) (11,519,393)

เงินสดรับจากดอกเบีย 58,647 87,086

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน (72,128,473) (17,021,950)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินสดรับจากการเพิมทุน 50,000,000 -                     

เงินสดรับจากการเพิมทุน (ส่วนเกินทุน) 82,585,489 -                     

เงินสดรับ(จ่าย)เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน (4,172,675) 21,633,730

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสญัญาเช่า (2,664,250) (35,310)

เงินปันผลจ่าย (20,700,000) (40,784,163)

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 105,048,564 (19,185,743)

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิมขนึ(ลดลง)สุทธิก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปลียน 78,216,298 (6,653,462)

ผลกระทบของอตัราแลกเปลียนทีมีตอ่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 327,013 (3,875)

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิมขนึ(ลดลง)สุทธิ 78,543,311 (6,657,337)

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดตน้งวด 15,429,641 22,133,545

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายงวด 93,972,952 15,476,208
-                     

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิมเติม: 

รายการทไีม่ใช่เงินสด: 

โอนส่วนปรับปรุงอาคารเช่าไปเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 264,147 -                     

หนีสินตามสญัญาเช่า 14,852,761 -                     

ค่าเสือมราคาเครืองมือเครืองใชโ้ครงการพฒันาออกแบบสินคา้ตงัเป็นตน้ทุนโครงการ 1,350,354 1,125,636 

เงินปันผลคา้งจ่าย -                     15,837

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

                                (ลงชือ) ..............................……………………………….....………………..... กรรมการตามอาํนาจ

                                                 (     นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์  และ   นายนยัวฒุิ  วงษโ์คเมท     )                      

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรับงวดเกา้เดือน สินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)
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บริษทั  ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน)



(ลงช่ือ)...………………...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

บริษทั ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาล 

ส าหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้) 

1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ 

การจดทะเบียน  :  บริษทั ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ไดจ้ดทะเบียน

เป็นนิติบุคคลในประเทศไทยประเภทบริษทัจ ากดั เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2545 

และแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั  เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 

ท่ีตั้งบริษทั  :  เลขท่ี 40 ถนนเทศบาลรังสรรคเ์หนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร 

ประเภทธุรกิจ  :  บริษทัฯ ประกอบธุรกิจวิจยัและพฒันาเพื่อออกแบบและส่งมอบวงจรรวมและ

ระบบสมองกลฝังตวั โดยการวา่จา้งผลิตแลว้น ากลบัมาท่ีบริษทัเพื่อจ าหน่าย

ใหแ้ก่ลูกคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทั 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีปัจจุบนัได้

ขยายวงกวา้งขึ้นอย่างต่อเน่ือง ท าให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและ

อุตสาเก้ารรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อ

สภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารของบริษทัฯ ติดตามความคืบหน้าของ

สถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการ

หน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการและดุลยพินิจใน

ประเด็นต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

1. ข้อมูลทั่วไป (ต่อ) 

1.3 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34  เร่ือง การรายงานทาง

การเงินระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  รวมถึงแนวปฏิบติั

ทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบแสดงฐานะ

การเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด

ในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอ

คร้ังล่าสุด ดังนั้ นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และ

สถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงิน

ควรใช ้งบการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

1.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด บริษทัฯไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผล

บงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือ

ปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหา

เท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้

ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน า

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อ 

งบการเงินของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ึงได้มีการ

เปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

1. ข้อมูลทั่วไป (ต่อ) 

1.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน (ต่อ) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการ

ตีความมาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น ก าหนดหลักการเก่ียวกับการจัด

ประเภทและการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่าย

โดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญา  

และแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของ

เคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ น และ

หลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล

เคร่ืองมือทางการเงิน 

การน ามาตรฐานกลุ่มน้ีมาถือปฏิบัติมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทจากรายการ

ดงัต่อไปน้ี 

- การรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์ - บริษทัฯ รับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์เม่ือเร่ิมแรก

ดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีเขา้ท าสัญญา และวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม  

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสาร

อนุพนัธ์จะถูกรับรู้ผา่นก าไรหรือขาดทุน 

  



- 4 - 
 

(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

1. ข้อมูลทั่วไป (ต่อ) 

1.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน (ต่อ) 

- การรับรู้รายการผลขาดทุนดา้นเครดิต – บริษทัฯ รับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดขึ้นต่อสินทรัพยท์างการเงินโดยไม่จ าเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่า
ด้านเครดิตเกิดขึ้ นก่อน บริษัทฯ จะใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผล
ขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุส าหรับลูกหน้ีการคา้ โดยผูบ้ริหารของบริษทั
พิจารณาแลว้วา่การรับรู้รายการผลขาดทุนดา้นเครดิตขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็น
สาระส าคญัใหมี้การปรับปรุงก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

บริษทัฯ น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการ
น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัคร้ังแรกโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี  
1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงรายละเอียดในหมายเหตุขอ้ 3  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง 
สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการ
รับรู้รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้   
ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพย์ และหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า  
12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

บริษทัฯ รับรู้ผลกระทบสะสมจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาปฏิบติั
ใช้เป็นคร้ังแรก โดยไม่ปรับยอ้นหลังงบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ ทั้ งน้ี บริษทัฯ เลือก
ปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกบัสัญญาเช่าท่ีก่อนหน้าจดัประเภทเป็นสัญญา
เช่าด าเนินงานโดยการรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของ
การจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่มของบริษทัฯ ณ วนัท่ี
น ามาปฏิบติัใช้ คร้ังแรก และรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้ป็นรายสัญญาในจ านวนเท่ากบัหน้ีสินตาม
สัญญาเช่าปรับปรุงด้วยจ านวนในการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายล่วงหน้าหรือค้างจ่าย  ซ่ึง
เก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก่อนวนัท่ีน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั 

ทั้งน้ี ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุขอ้ 3 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

1. ข้อมูลทั่วไป (ต่อ) 

1.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน (ต่อ) 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชี 

เพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้แนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราว

ส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบ 

ในบางเร่ืองจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบั และเพื่อให้เกิด

ความชดัเจนในวิธีปฏิบติัทางบญัชีในช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถานการณ์

ดังกล่าว  แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา  เม่ือวนัท่ี 

22 เมษายน 2563 และมีผลบงัคบัใชส้ าหรับการจดัท างบการเงินของบริษทัท่ีมีรอบระยะเวลา

รายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

บริษทัเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีดงัต่อไปน้ี 

- เลือกไม่น าสถานการณ์ COVID-19 ท่ีอาจจะกระทบต่อการพยากรณ์ทางการเงินใน

อนาคตมาใช้ประกอบการทดสอบการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการใช้

ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ียงัไม่พร้อมใช้งานท่ีต้อง

ทดสอบการดอ้ยค่าเป็นประจ าทุกปี 

- เลือกท่ีจะไม่ตอ้งน าขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) 

มาใชว้ดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ซ่ึงบริษทัฯ ใชว้ิธีการอย่าง

ง่ายในการวดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 

- เลือกท่ีจะไม่น าการลดค่าเช่าตามสัญญาจากผูใ้ห้เช่า มาถือเป็นการเปล่ียนแปลงสัญญา

เช่า โดยทยอยปรับลดหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีครบก าหนดแต่ละงวดตามสัดส่วนท่ีได้

ส่วนลด พร้อมทั้งกลบัรายการค่าเส่ือมราคาจากสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบ้ียจาก

หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ียงัคงรับรู้ในแต่ละงวดตามสัดส่วนของค่าเช่าท่ีลดลง และ

บนัทึกผลต่างท่ีเกิดขึ้นในก าไรหรือขาดทุน 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

1. ข้อมูลทั่วไป (ต่อ) 

1.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน (ต่อ) 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชี  

เพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) (ต่อ) 

- เลือกท่ีจะไม่น าขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัสถานการณ์ COVID-19 ท่ีมีความไม่แน่นอน ซ่ึงอาจมี

ผลกระทบต่อการประมาณก าไรทางภาษีท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตมาเป็นขอ้มูลในการ

ประมาณการความเพียงพอของก าไรทางภาษีท่ีจะเกิดขึ้ นในอนาคต เพื่อท่ีจะใช้

ประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

1.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต 

ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2563) จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมี

ผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเ ร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2564 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่า

เทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ และส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงตาม

กรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯ อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิม

น ามาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

2. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ  

2.1 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น 

งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี 

เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และ สัญญาเช่า 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

2. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ (ต่อ) 

เคร่ืองมือทางการเงิน 

การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

หรือราคาทุนตดัจ าหน่าย การจดัประเภทดงักล่าวจะขึ้นอยู่กบัโมเดลธุรกิจของบริษทัในการจดัการ

สินทรัพย ์และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินนั้น 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุนวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน  

หน้ีสินทางการเงินจัดประเภทรายการและวดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย บริษัทฯ 

เลือกวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุนเม่ือเขา้เง่ือนไขท่ีก าหนด 

ตราสารอนุพนัธ์จดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

บริษทัฯ รับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย

วิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย และลูกหน้ีการคา้ โดยไม่จ าเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการด้อยค่าดา้น

เครดิตเกิดขึ้นก่อน ซ่ึงบริษทัใชวิ้ธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น

ตลอดอาย ุ

สัญญาเช่า 

ณ วนัเร่ิมตน้สัญญา บริษทัฯ จะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า

หรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ถา้สัญญานั้นเป็นการให้สิทธิใน

การควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้ าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

บริษทัฯ ประเมินอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาท่ีบอกเลิกไม่ไดท่ี้ระบุในสัญญาเช่าหรือตาม

ระยะเวลาท่ีเหลืออยู่ของสัญญาเช่าท่ีมีผลอยู่ ณ วนัท่ีน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเ้ป็น

คร้ังแรก (ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563) โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่า

หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะใช้สิทธิเลือกนั้น และระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการ

ยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น ทั้งน้ีพิจารณาถึง

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในสภาพแวดลอ้มต่าง  ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่ออายุของสัญญาเช่า

ดงักล่าว เป็นตน้ 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

2. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ (ต่อ) 

ผู้เช่า 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชรั้บรู้ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล โดยแสดงมูลค่าตามราคาทุนหลงัหกัค่า

เส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญา

เช่าใหม่ (ถา้มี) ราคาทุนดงักล่าวประกอบดว้ย จ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการวดัมูลค่า

เร่ิมแรกตน้ทุนทางตรงท่ีเกิดขึ้น และการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าใด ๆ ท่ีจ่ายช าระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่า

เร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผลหักส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 

ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชร้วมถึงประมาณการตน้ทุนท่ีจะเกิดขึ้นส าหรับผูเ้ช่าในการ

บูรณะสินทรัพยอ์า้งอิงใหอ้ยูใ่นสภาพตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ตกลง และเง่ือนไขของสัญญาเช่า 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรง

ตามอายุของสัญญาเช่า หรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้แต่ละ

ประเภท แลว้แต่ระยะเวลาใดจะต ่ากวา่ ดงัต่อไปน้ี 

อาคารส านกังาน และ 

ค่าร้ือถอนส่ิงติดตั้ง 

6 ปี (อายสุัญญาบวกอายสิุทธิเลือกท่ีมีความแน่นอนอยา่ง

สมเหตุสมผล ท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกในการขยายอายสุัญญา) 

รถยนต ์ 2 ปี 3 เดือน 

เคร่ืองใชส้ านกังาน 4 ปี 

หนี้สินตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าแสดงมูลค่าตามมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ียงั

ไม่ได้จ่ายช าระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล การจ่ายช าระตามสัญญาเช่าดังกล่าว ประกอบด้วย  

การจ่ายช าระคงท่ี (รวมถึงการจ่ายช าระคงท่ีโดยเน้ือหา) หักลูกหน้ีส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่า (ถา้มี) 

และจ านวนเงินท่ีคาดว่าผูเ้ช่าจะจ่ายช าระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ  นอกจากน้ี การจ่าย

ช าระตามสัญญาเช่ าย ังรวมถึงราคาใช้ สิท ธิของสิทธิการเลือกซ้ือ  หากมีความแน่นอน 

อย่างสมเหตุสมผลท่ีบริษทัฯ จะใชสิ้ทธิเลือกนั้น และการจ่ายช าระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า 

หากขอ้ก าหนดสัญญาเช่าแสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัฯจะใชสิ้ทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

2. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ (ต่อ)  

หนี้สินตามสัญญาเช่า (ต่อ) 

บริษทัฯ ค านวณมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียการกูย้ืม 

ส่วนเพิ่ม ณ วนัท่ีสัญญาเช่ามีผล หากอตัราดอกเบ้ียตามนัยของหน้ีสินสัญญาเช่านั้นไม่สามารถ

ก าหนดได ้ทั้งน้ีอตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่มหลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลบริษทัฯ จะวดัมูลค่า

ของหน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นเพื่อสะท้อนดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า และลดลงเพื่อ

สะท้อนการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายช าระแล้ว นอกจากน้ี บริษทัฯ จะวดัมูลค่าหน้ีสินตาม

สัญญาเช่าใหม่ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายุสัญญาเช่า จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระ หรือการประเมิน

สิทธิการเลือกในการซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิง 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า 

บริษทัฯ เลือกใชข้อ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้น (สัญญาเช่าท่ีมีอายุ

สัญญาเช่า 12 เดือน หรือน้อยกว่านับจากวนัท่ีสัญญาเช่ามีผล และไม่มีสิทธิการเลือกซ้ือ) และ

สัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่าดงักล่าวจะรับรู้เป็น

ค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

2.2 การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการบัญชีที่ส าคัญ 

ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ การประมาณการและ  

ขอ้สมมติท่ีมีผลกระทบต่อการน านโยบายการบญัชีมาใช ้และจ านวนเงินของสินทรัพย์และหน้ีสิน

รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 

ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารจะใช้ดุลยพินิจท่ีมีนัยส าคญัในการน า

นโยบายการบญัชีของบริษทัและแหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีส าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณ

การท่ีมีอยูม่าใชเ้ช่นเดียวกบังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

2. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ (ต่อ)  

2.3 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

บริษัทฯ รับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลซ่ึงวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม เม่ือเช่ือมั่นอย่าง

สมเหตุสมผลวา่บริษทัฯ จะปฏิบติัตามเง่ือนไขทั้งหมดของเงินอุดหนุนท่ีก าหนดไว ้และบริษทัฯ จะ

ไดรั้บเงินอุดหนุนนั้น 

บริษัทฯ รับรู้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้าท่ีรัฐบาลจ่ายชดเชยให้กับค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึ้นใน 

งบก าไรขาดทุนในงวดท่ีบริษทัฯ มีสิทธิไดรั้บเงินอุดหนุนเพื่อชดเชยค่าใชจ่้ายนั้น เงินอุดหนุนจาก

รัฐบาลท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าใชจ่้ายรายการใดตอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนในงวดเดียวกนักบัค่าใช้จ่าย

นั้น 

3. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

มาถือปฏิบัติ 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลข้อ 1.4 บริษัทฯ ได้น า

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติัในระหว่างงวดปัจจุบัน 

โดยบริษัทได้เลือกปรับผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงกับก าไรสะสม ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 2563 โดยไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

3. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
มาถือปฏิบัติ (ต่อ) 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

ผลกระทบต่อก าไรสะสมตน้งวดปี 2563 จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจาก
การน ามาตรฐานเหล่าน้ีมาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 31 ธนัวาคม 
2562 

ผลกระทบจากมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 

1 มกราคม 
2563 

งบแสดงฐานะการเงิน    
สินทรัพย์    
สินทรัพย์หมุนเวียน    
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน    

- เงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหน้ี 223,046 - 223,046 
- ตราสารอนุพนัธ์ - 420,392 420,392 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน    

- เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระผกูพนั 16,251,874 - 16,251,874 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5,531,845 - 5,531,845 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น    
ส่วนของผู้ถือหุ้น    
ก าไรสะสม 39,876,728 420,392 40,297,120 

รายละเอียดผลกระทบท่ีมีต่อก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 จากการน ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือถือทางการเงินมาถือปฏิบติัคร้ังแรก แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

การรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 420,392 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง - 

ผลกระทบต่อก าไรสะสมจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
      กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติั (ก าไรสะสมเพิ่มขึ้น) 420,392 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

3. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

มาถือปฏิบัติ (ต่อ) 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าและมูลค่าของสินทรัพยท์าง

การเงินและหน้ีสินทางการเงินตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 และ

มูลค่าตามหลกัการบญัชีเดิม แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 

มูลค่าตาม 

หลกัการบญัชีเดิม 

การจดัประเภทและวดัมูลค่า 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 

  

มูลค่ายติุธรรมผา่น

ก าไรหรือขาดทุน 

ราคาทุน 

ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 15,429,641 - 15,429,641 15,429,641 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 43,064,015 - 43,064,015 43,064,015 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน     

- เงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหน้ี 223,046 223,046 - 223,046 

- ตราสารอนุพนัธ์ - 420,392 - 420,392 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน     

- เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระผกูพนั 16,251,874 - 16,251,874 16,251,874 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 74,968,576 643,438 74,745,530 75,388,968 

หนีสิ้นทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 4,172,675 - 4,172,675 4,172,675 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 27,476,709 - 27,476,709 27,476,709 

รวมหนีสิ้นทางการเงิน 31,649,384 - 31,649,384 31,649,384 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

3. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
มาถือปฏิบัติ (ต่อ) 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า  

จ านวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2562 และงบก าไรขาดทุนส าห รับปี ส้ินสุดวัน ท่ี  31 ธันวาคม 2562 จากการ
เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือ
ปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
 เพิ่มขึ้น (ลดลง)  
  มาตรฐานการ  
 ตามนโยบาย รายงานทาง  
 การบญัชีเดิม การเงิน ฉบบัท่ี 16 ตามท่ีรายงาน 
งบแสดงฐานะการเงิน    
สินทรัพย์    
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 23,746,726 (350,000) 23,396,726 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - 17,179,366 17,179,366 

หนีสิ้น    
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี - 2,976,464 2,976,464 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า – สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ    

ในหน่ึงปี - 13,938,755 13,938,755 
ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียน - 264,147 264,147 

ส่วนของผู้ถือหุ้น    
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  202,053,386 6,872 202,060,258 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 77,788,519 (6,872) 77,781,647 
รายไดภ้าษีเงินได ้ 1,569,815 - 1,569,815 
ก าไรส าหรับปี 24,456,577 6,872 24,463,449 

การแบ่งปันก าไร    
ส่วนของผูถื้อหุ้น 202,053,386 6,872 202,060,258 

ก าไรต่อหุ้น (บาท)    
ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 0.08  0.08 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

3. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
มาถือปฏิบัติ (ต่อ) 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า (ต่อ) 

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 มาถือปฏิบัติคร้ังแรก บริษัทฯ รับรู้
หน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนั
ของเงินจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดด้วยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของบริษทัฯ  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  

การกระทบยอดระหว่างหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และภาระผูกพนั
เก่ียวกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงเปิดเผยตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
17 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2562 17,151,000 
สิทธิเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่า 2,120,100 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (2,355,881) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 16,915,219 

  
ประกอบดว้ย:  
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี 2,976,464 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า – สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี 13,938,755 

 16,915,219 

รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 
16 มาถือปฏิบติั คร้ังแรก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
อาคาร 16,534,010 
ยานพาหนะ 381,209 

รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 16,915,219 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

4. รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

4.1 ลักษณะความสัมพนัธ์และนโยบายในการก าหนดราคา 

บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ลกัษณะความสัมพนัธ์ รายการเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทั ไอ.อี.เทคโนโลย ีจ ากดั กรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนั ขายสินคา้ 

บริษทั ลกัษมดี์ พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั ผูถื้อหุน้ร่วมกนั รับบริการ 

ผูถื้อหุน้บริษทั ผูถื้อหุน้ใหญ่ เช่าส านกังาน 

กรรมการบริษทั ผูถื้อหุน้ใหญ่และกรรมการ ท่ีปรึกษา 

 

การก าหนดราคากบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั นโยบายราคา 

ค่าเช่าและบริการส านกังาน ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 

ค่าบริการสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา) ตามราคาทุนบวกส่วนเพิ่ม และอตัราท่ีระบุในสัญญา 

ค่าท่ีปรึกษา ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา  

4.2 ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

ยอดคงเหลือกับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 และวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 ดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย   

บริษทั ลกัษมดี์ พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั 100,566 83,729 

รวม 100,566 83,729 

เงินมดัจ าค่าเช่าและค่าบริการ   

บริษทั ลกัษมดี์ พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั 579,800 579,800 

ผูถื้อหุน้บริษทั 571,700 571,700 

รวม 1,151,500 1,151,500 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

4. รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

4.3 รายได้และค่าใช้จ่ายกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

รายการกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี  
30 กนัยายน 2563 และ 2562 ดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือน ส าหรับงวดเกา้เดือน 

 2563 2562 2563 2562 

ค่าเช่าและบริการส านกังาน     
บริษทั ลกัษมดี์ พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั 857,550 860,700 2,552,650 2,198,700 
ผูถื้อหุน้บริษทั 857,550 812,700 2,512,650 2,054,700 

รวม 1,715,100 1,673,400 5,065,300 4,253,400 

ค่าบริการสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า, ประปา)    
บริษทั ลกัษมดี์ พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั 284,660 281,081 841,201 834,937 

รวม 284,660 281,081 841,201 834,937 

ค่าท่ีปรึกษา     
กรรมการบริษทั 240,000 240,000 720,000 720,000 

รวม 240,000 240,000 720,000 720,000 

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันท่ี  30 กันยายน 2563 และวันท่ี  31 ธันวาคม 2562 
มีรายละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 

 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

เงินสด 7,811 29,648  
เงินฝากกระแสรายวนั 66,820 51,619 
เงินฝากออมทรัพย ์ 73,589,860 1,027,183 
เงินฝากเงินตราต่างประเทศ 20,308,461 14,321,191 

รวม 93,972,952 15,429,641 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ลูกหน้ีการคา้   

ลูกหน้ีการคา้บริษทัอ่ืน 44,912,079 28,372,326 

รวมลูกหน้ีการคา้ 44,912,079 28,372,326 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน   

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ 7,745,863 5,561,941 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 7,176,736 4,470,652 

เงินทดรองจ่าย 6,312 137,610 

ลูกหน้ีกรมสรรพากร 7,231,725 4,466,490 

อ่ืน ๆ 135,459 54,996 

รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 22,296,095 14,691,689 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 67,208,174 43,064,015 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตน้งวด - - 

เพิ่มขึ้น - - 

ลดลง - - 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญปลายงวด - - 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน- สุทธิ 67,208,174 43,064,015 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน (ต่อ) 

ลูกหน้ีการคา้แยกตามอายท่ีุคา้งช าระไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ลูกหน้ีการคา้บริษทัอ่ืน   

ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 40,042,100 23,889,293 

เกินก าหนดช าระ   

นอ้ยกวา่ 30 วนั 2,038,791 4,483,033 

มากกวา่ 30 วนั ถึง 60 วนั 2,831,188 - 

รวมลูกหน้ีการคา้บริษทัอ่ืน 44,912,079 28,372,326 

7. สินค้าคงเหลือ 

สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี  30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

วตัถุดิบ 50,575,331 50,643,492 

งานระหวา่งท า 64,755,107 75,872,565 

สินคา้ส าเร็จรูป - 14,817 

สินคา้ระหวา่งทาง - 28,252 

สินคา้ระหวา่งผลิต 217,089 202,130 

รวม 115,547,527 126,761,256 

ค่าเผื่อสินคา้ลดมูลค่าตน้งวด (42,981,426) (39,055,389) 

เพิ่มขึ้น - (6,018,027) 

ลดลง 1,382,413 2,091,990 

ค่าเผื่อสินคา้ลดมูลค่าปลายงวด (41,599,013) (42,981,426) 

สินคา้คงเหลือสุทธิ 73,948,514 83,779,830 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

8. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน  ณ วันท่ี  30 กันยายน 2563 และวันท่ี  31 ธันวาคม 2562 

มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

หน่วยลงทุนในกองทุนรวม 3,657,314 221,242 

ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 4,803 1,804 

รวม 3,662,117 223,046 

9. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระผกูพนั 16,317,299 16,251,874 

 เงินฝากธนาคารท่ีไม่มีภาระผกูพนั 46,000,000 - 

รวม 62,317,299 16,251,874 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ ไดน้ าเงินฝากประจ าจากธนาคาร 

3 แห่ง จ านวน 15.50 ล้านบาท ค ้ าประกันวงเงินเบิกเกินบัญ ชีธนาคาร และวงเงินกู้ยืมระยะสั้ น 

ตามหมายเหตุ 14 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

10. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 

การเพิ่มขึ้ นและลดลงของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์  ณ วันท่ี  30 กันยายน 2563  

มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 ส่วนปรับปรุง

อาคารเช่า 

เคร่ืองใช้

ส านกังาน 

เคร่ืองตกแต่ง

ส านกังาน 

เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช ้ รวม 

วนัท่ี 1 มกราคม 2563      

ราคาทุน 9,241,948 8,662,140 4,073,331 58,999,026 80,976,445 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (4,241,782) (6,981,490) (2,527,093) (39,902,099) (53,652,464) 

หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า - - - (3,577,255) (3,577,255) 

ราคาตามบญัชี-สุทธิ 5,000,166 1,680,650 1,546,238 15,519,672 23,746,726 

ส าหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563     

ราคาตามบญัชีตน้งวด-สุทธิ 5,000,166 1,680,650 1,546,238 15,519,672 23,746,726 

โอนไปสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ (350,000) - - - (350,000) 

การซ้ือเพ่ิมขึ้น 119,519 1,363,700 166,905 673,091 2,323,215 

จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย - (266,967) (74,327) - (341,294) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (635,404) (813,962) (323,877) (2,987,620) (4,760,863) 

ค่าเส่ือมราคาจ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย - 266,934 74,323 - 341,257 

ขาดทนุจากการดอ้ยค่า - - - - - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด-สุทธิ 4,134,281 2,230,355 1,389,262 13,205,143 20,959,041 

วนัท่ี 30 กนัยายน 2563      

ราคาทุน 9,011,467 9,758,873 4,165,909 59,672,117 82,608,366 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (4,877,186) (7,528,518) (2,776,647) (42,889,719) (58,072,070) 

หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า - - - (3,577,255) (3,577,255) 

ราคาตามบญัชี-สุทธิ 4,134,281 2,230,355 1,389,262 13,205,143 20,959,041 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

10. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ (ต่อ) 

การจดัประเภทค่าเส่ือมราคา 

 (หน่วย : บาท) 

 ส่วนปรับปรุง

อาคารเช่า 

เคร่ืองใช้

ส านกังาน 

เคร่ืองตกแต่ง

ส านกังาน 

เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช ้ รวม 

โครงการพฒันาออกแบบสินคา้ - - - 1,350,354 1,350,354 

ตน้ทุนขาย - - - 1,634,180 1,634,180 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 635,404 813,962 323,877 3,086 1,776,329 

ค่าเส่ือมราคารวม 635,404 813,962 323,877 2,987,620 4,760,863 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ท่ีคิดค่า

เส่ือมราคาเต็มมูลค่าแล้วแต่ยงัใช้งานอยู่ มีราคาทุนจ านวน 43.50 ล้านบาท และจ านวน 37.32 ล้านบาท 

ตามล าดบั 

11. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 

  รวม 

มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2563  - 

รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการน ามาตรฐาน   

การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก  17,179,366 

เพิ่มระหวา่งงวด  194,568 

มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563  17,373,934 

หกั: ค่าเส่ือมราคาสะสม  (2,516,575) 

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ  14,857,359 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 

การเพิ่มขึ้นและลดลงของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563  มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 โปรแกรม โครงการพฒันาออกแบบสินคา้ 

 คอมพิวเตอร์ พฒันาแลว้เสร็จ ระหว่างพฒันา รวม 

วนัท่ี 1 มกราคม 2563     

ราคาทุน 4,147,363 62,402,715 29,172,574 95,722,652 

หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (3,583,532) (18,763,663) - (22,347,195) 

หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า - (1,350,600) (4,636,000) (5,986,600) 

ราคาตามบญัชี-สุทธิ 563,831 42,288,452 24,536,574 67,388,857 

ส าหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563     

ราคาตามบญัชีตน้งวด-สุทธิ 563,831 42,288,452 24,536,574 67,388,857 

โอนค่าเส่ือมราคาเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้

โครงการพฒันาฯ - (545,773) - (545,773) 

ซ้ือ/พฒันา เพ่ิมระหว่างงวด-ราคาทุน 163,200 - 19,235,848 19,399,048 

ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองมือเคร่ืองใชโ้ครงการพฒันาฯ - 545,773 804,581 1,350,354 

โอนปิดโครงการ - 1,441,914 (1,441,914) - 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (197,575) (2,867,763) - (3,065,338) 

ตดัจ าหน่าย/เลิกใช ้ - - - - 

ขาดทนุจากการดอ้ยค่า - (2,039,000) (2,110,000) (4,149,000) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด-สุทธิ 529,456 38,823,603 41,025,089 80,378,148 

วนัท่ี 30 กนัยายน 2563     

ราคาทุน 4,310,563 63,844,629 47,771,089 115,926,281 

หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (3,781,107) (21,631,426) - (25,412,533) 

หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า - (3,389,600) (6,746,000) (10,135,600) 

ราคาตามบญัชี-สุทธิ 529,456 38,823,603 41,025,089 80,378,148 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน (ต่อ) 

การจดัประเภทค่าตดัจ าหน่าย 

 (หน่วย : บาท) 

 โปรแกรม โครงการพฒันาออกแบบสินคา้ 

 คอมพิวเตอร์ พฒันา โครงการ รวม 

  แลว้เสร็จ ระหวา่งพฒันา  

ตน้ทุนขาย 43,185 2,867,763 - 2,910,948 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 154,390 - - 154,390 

ค่าตดัจ าหน่ายรวม 197,575 2,867,763 - 3,065,338 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัฯ  มีโครงการพฒันาออกแบบสินคา้ทั้งหมด 13 โครงการ ซ่ึงมีโครงการ

แลว้เสร็จและเร่ิมคิดค่าตดัจ าหน่ายแลว้จ านวน 8 โครงการ และงานระหวา่งท าจ านวน 5 โครงการ 

13. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ส่วนประกอบท่ีมีสาระส าคัญของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชีท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บาท) 

 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   

ประมาณการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 2,226,531 2,138,340 

ประมาณการค่าร้ือถอนส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 9,271 - 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 3,622,942 3,393,505 

รวม 5,858,744 5,531,845 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

13. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 

สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือน ส าหรับงวดเกา้เดือน 

 2563 2562 2563 2562 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับงวด 80,948 79,777 194,346 288,279 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผลแตกต่างชัว่คราว     

และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (137,818) (158,498) (386,778) (1,603,479) 

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได ้ (56,870) (78,721) (192,432) (1,315,200) 

จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด

สามเดือนและเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือน ส าหรับงวดเกา้เดือน 

 2563 2562 2563 2562 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก าไร     

(ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์     

พนกังานท่ีก าหนดไว ้ (59,878) - (59,878) 21,453 

ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (59,878) - (59,878) 21,453 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

13. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 

รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของก าไรทางบญัชีกบัอตัรา

ภาษีท่ีใช้ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2563 และ 2562 สามารถแสดงได้

ดงัน้ี 

 (หน่วย:บาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือน ส าหรับงวดเกา้เดือน 

 2563 2562 2563 2562 

ก าไร(ขาดทุน)ทางบญัชีก่อนภาษเีงินได ้ 2,284,883 13,281,177 28,486,840 17,010,973 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล 20% 20% 20% 20% 

ก าไร(ขาดทุน)ทางบญัชีก่อน     

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคูณอตัราภาษี 456,976 2,656,235 5,697,368 3,402,195 

     

ผลกระทบทางภาษีส าหรับค่าใชจ้า่ยและรายไดต้อ้งห้าม 310,295 (12,108) 308,660 20,981 

ภาษีเงินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ตามบตัรส่งเสริมการลงทุน (824,141) (2,722,848) (6,198,460) (4,738,376) 

 (513,846) (2,734,956) (5,889,800) (4,717,395) 

ค่าใชจ้่าย(รายได)้ภาษเีงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุน (56,870) (78,721) (192,432) (1,315,200) 

14. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2562  

มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

เจา้หน้ีทรัสตรี์ชีฟ - 4,172,675 

รวม - 4,172,675 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ มีวงเงินกูย้ืมระยะสั้นกับธนาคาร 

3 แห่ง จ านวน 69.50 ลา้นบาท ค ้าประกนัโดยเงินฝากประจ าตามหมายเหตุ 9 และกรรมการบริษทั 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

15. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  

มีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 

 หมายเหตุ 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

เจา้หน้ีการคา้    

เจา้หน้ีการคา้  22,570,296 10,764,869 

รวม  22,570,296 10,764,869 

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน-บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั    

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  100,566 83,729 

รวม  100,566 83,729 

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน    

โบนสัคา้งจ่าย  9,055,825 10,920,384 

ค่านายหนา้คา้งจ่าย  813,677 667,179 

เงินรับล่วงหนา้  160,050 305,434 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหนา้ 22 995,553 - 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  2,935,074 2,861,084 

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน  3,223,605 1,874,030 

รวม  17,183,784 16,628,111 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน  39,854,646 27,476,709 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

16. ประมาณการหนีสิ้นหมุนเวียนอ่ืน 

 (หน่วย : บาท) 

   ประมาณการ ประมาณการ  

  ประมาณการ ค่าใชจ่้ายโครงการ หน้ีสินจาก  

 รับประกนั หน้ีสินจาก พฒันาออกแบบ การร้ือถอน  

 สินคา้ สัญญาขาย สินคา้ ทรัพยสิ์น รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี      

1 มกราคม 2563 297,736 - 4,954,701  350,000 5,602,437 

รับรู้เพิ่มระหวา่งงวด - - 583,089 274,482 857,571 

ลดลงระหวา่งงวด - - (2,401,204) (350,000) (2,751,204) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี      

30 กนัยายน 2563 297,736 - 3,136,586 274,482 3,708,804 

      

ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 297,736 - 3,136,586 - 3,434,322 

ประมาณการหน้ีสินระยะยาว - - - 274,482 274,482 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี      

30 กนัยายน 2563 297,736 - 3,136,586 274,482 3,708,804 

การรับประกนัสินคา้ 

บริษทัฯ รับรู้ประมาณการหน้ีสินส าหรับการรับประกันสินคา้ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น โดยอา้งอิงจาก

ขอ้มูลการแกไ้ขปรับปรุงงานระบบท่ีขายในอดีต 

ประมาณการหน้ีสินจากสัญญาขาย 

บริษทัฯ รับรู้ประมาณการหน้ีสินส าหรับค าสั่งซ้ือคงคา้ง ณ วนัส้ินงวด ตามสัญญาขายซ่ึงมีมูลค่าท่ี

จะไดรั้บช าระต ่ากว่าราคาทุนจากสัญญาออกแบบและผลิตสินคา้ โดย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัฯ 

ไดผ้ลิตสินคา้ดงักล่าวส ารองไวค้รบจ านวนตามค าสั่งซ้ือคงคา้งแลว้จึงไดรั้บรู้ผลขาดทุนจากสินคา้ลดมูลค่า

ตามหมายเหตุ 7 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

16. ประมาณการหนีสิ้นหมุนเวียน (ต่อ) 

ประมาณการค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาออกแบบสินคา้ 

บริษทัฯ รับรู้ประมาณการค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาออกแบบสินคา้ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น จากการท่ีตอ้ง

ด าเนินการวดัผลเชิงคุณภาพในเชิงปริมาณ ซ่ึงประกอบดว้ย ค่าแรงและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

ประมาณการค่าใชจ่้ายหน้ีสินจากการร้ือถอนทรัพยสิ์น 

บริษทัฯ รับรู้ประมาณการค่าใช้จ่ายหน้ีสินจากการร้ือถอนทรัพยสิ์นท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 

เม่ือส้ินสุดสัญญาเช่า และมีภาระท่ีตอ้งส่งมอบคืนพื้นท่ีส่วนปรับปรุงอาคารส านกังานใหเ้ช่า  

17. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 

การเพิ่มขึ้นและลดลงของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ยอดคงเหลือ ยกมา 17,806,649 12,292,395 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 1,503,879 1,536,657 

ตน้ทุนบริการในอดีต - 4,129,644 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 245,892 371,183 

ผลก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าใหม่   

ผลประโยชน์พนกังาน (299,391) (523,230) 

ยอดคงเหลือ ยกไป 19,257,029 17,806,649 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

18. เงินกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

บริษัทฯได้จัดตั้ งกองทุนส ารองเล้ียงชีพพนักงานส าหรับพนักงานประจ าทั้ งหมดของบริษัท 

ตามความในพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ในปี 2553 

พนักงานจ่ายสะสมและบริษัทฯจ่ายสมทบเข้าเงินกองทุนตามโครงการน้ีในอัตราร้อยละ 3-7 

ของเงินเดือนพนกังาน แต่พนกังานจะไดรั้บส่วนท่ีบริษทัสมทบตามระเบียบและขอ้บงัคบัของเงินกองทุน

ตามระยะเวลาการท างานกับบริษัท บริษัทฯได้แต่งตั้ งผู ้จัดการกองทุนแห่งหน่ึงเพื่อบริหารกองทุน 

ตามขอ้ก าหนดในพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด ณ วันท่ี  30 กันยายน 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุน 

เป็นจ านวน 2.40 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 : 2.34 ลา้นบาท) 

19. ทุนเรือนหุ้น 

ในระหว่างวนัท่ี 21 - 23 กรกฎาคม 2563 บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อขายให้แก่

ประชาชนทัว่ไปและพนักงานของบริษทัฯ เป็นคร้ังแรกจ านวน 100 ล้านหุ้น (หุ้นสามญัท่ีเสนอขายต่อ

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จ านวน 20.35 ล้านหุ้น ผูมี้อุปการคุณของบริษัทฯ 4.65  

ล้านหุ้น และหุ้นสามัญท่ีเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปคร้ังแรกจ านวน 75 ล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้

หุน้ละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 1.38 บาท 

ในระหว่างช่วงเวลาดงักล่าว บริษทัฯ ไดรั้บช าระเงินค่าหุ้นจ านวนทั้งส้ิน 100 ลา้นหุ้น เป็นจ านวน

เงิน 138 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้น 88 ลา้นบาท ผลจากการออกจ าหน่ายหุ้นดงักล่าวท าให้

ทุนท่ีออกจ าหน่ายและช าระแลว้ของบริษทัฯ เพิ่มขึ้นจากจ านวน 150 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 300 ล้านหุ้น  

มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท) เป็นจ านวน 200 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 400 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 

0.50 บาท) บริษัทฯ ได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนช าระแล้วดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเม่ือวนัท่ี  

24 กรกฎาคม 2563 และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได้จดทะเบียนหุ้นสามญัจ านวน 400 ล้านหุ้น 

มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเร่ิมท าการซ้ือขายได้ตั้ งแต่วันท่ี 

30 กรกฎาคม 2563 ในการออกจ าหน่ายหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว บริษทัฯ มีค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

เสนอขายหุ้นดังกล่าว เป็นจ านวน 5.41 ล้านบาท ซ่ึงบริษัทฯ แสดงเป็นรายการหักจากส่วนเกินมูลค่า 

หุน้สามญั 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

20. ทุนส ารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบญัญติับริษทั มหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีเป็นทุน

ส ารองตามกฎหมายไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหกัยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) 

จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวจะ

น าไปจ่ายเงินปันผลไม่ได ้

21. เงินปันผล 

เม่ือวนัท่ี 4 มิถุนายน 2563 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ของบริษทัฯไดมี้มติดงัน้ี 

ก) รับรองการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรสุทธิประจ าปี 2561 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัท คร้ังท่ี 4/2562 ในอัตราหุ้นละ 0.067 บาท รวมเป็นเงิน 20.10 ล้านบาท ซ่ึงจ่ายเม่ือวันท่ี  

13 กนัยายน 2562 

ข) รับรองการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรสุทธิประจ าปี 2561 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัท คร้ังท่ี 5/2562 ในอัตราหุ้นละ 0.0375 บาท รวมเป็นเงิน 11.25 ล้านบาท ซ่ึงจ่ายเม่ือวนัท่ี  

29 พฤศจิกายน 2562 

ค) รับรองการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรสุทธิประจ าปี 2562 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัท คร้ังท่ี  2/2563 ในอัตราหุ้นละ 0.023 บาท รวมเป็นเงิน 6.90 ล้านบาท ซ่ึงจ่ายเม่ือวันท่ี  

15 พฤษภาคม 2563 

ง) อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิประจ าปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.046 บาท รวมเป็นเงิน 13.80  

ลา้นบาท  และจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2563 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

22. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

บริษัทฯ ได้รับเงินอุดหนุนตาม “โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการเล้ียงกุ้งด้วยระบบเครือข่าย

เซ็นเซอร์ไร้สายและปัญญาประดิษฐ์” และ “โครงการระบบตรวจสอบสารพิษตกคา้งแบบพกพาท่ีท างาน

ร่วมกบัสมาร์ทโฟน” จากส านักงานคณะกรรมการดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยผูใ้ห้ทุนจะ

สนบัสนุนเงินอุดหนุนในรูปแบบของเงินใหเ้ปล่า 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลประกอบดว้ย 

  (หน่วย : บาท) 

  30 กนัยายน 2563 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหนา้ ตน้งวด  - 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับระหวา่งงวด  2,723,700 

หกั โอนรับรู้รายไดเ้งินอุดหนุดค่าใชจ่้ายโครงการฯ  (1,728,147) 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหนา้ ปลายงวด  995,553 

 

ส าหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประกอบดว้ย 

  (หน่วย : บาท) 

  30 กนัยายน 2563 

รายไดอ่ื้น – รายไดเ้งินอุดหนุดค่าใชจ่้ายโครงการฯ  1,728,147 

หกั ค่าใชจ่้ายบริหาร – ค่าใชจ่้ายโครงการฯ  (1,728,147) 

เงินอุดหนุน-สุทธิ  - 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

23. สิทธิและประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน 

บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์บางประการในฐานะผู ้ได้รับการส่งเส ริมการลงทุนตาม

พระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุนพ.ศ. 2520 ในงานออกแบบวงจรรวมและการออกแบบอุปกรณ์ RFID 

และผลิตภณัฑ์ต่อเน่ืองจากการออกแบบ รวม 3 ฉบบั แบ่งเป็น ฉบบัท่ี 1 วนัท่ี 4 สิงหาคม 2551 ฉบบัท่ี 2 

วนัท่ี 5 กนัยายน 2556 และฉบบัท่ี 3 วนัท่ี 14 มกราคม 2559 โดยฉบบัท่ี 1 สิทธิประโยชน์ยกเวน้ภาษีเงินได้

นิติบุคคลไดห้มดอายแุลว้วนัท่ี 9 กนัยายน 2559 ซ่ึงสิทธิพิเศษท่ีส าคญัท่ีไดรั้บมีดงัน้ี 

23.1 ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม 

มีก าหนดเวลาแปดปีนับแต่วนัท่ีมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น ในกรณีท่ีประกอบกิจการ

ขาดทุนระหว่างเวลาไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดส้ามารถน าผลขาดทุนประจ าปีท่ีเกิดขึ้นในระหว่างเวลา

นั้ นไปหักออกจากก าไรสุทธิท่ีเกิดขึ้ นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

มีก าหนดเวลาไม่เกินหา้ปีนบัแต่วนัพน้ก าหนดเวลานั้น 

23.2 ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปันผลซ่ึงจ่ายจากก าไรของกิจการท่ีไดรั้บส่งเสริมซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงิน

ไดนิ้ติบุคคลไปรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

23.3 ได้รับยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจักรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติตลอดระยะเวลา  

ท่ีไดรั้บการส่งเสริม 

23.4 ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับวตัถุดิบและวสัดุจ าเป็นท่ีตอ้งน าเขา้จากต่างประเทศเพื่อใชใ้นการ

ผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลาหน่ึงปี นบัแต่วนัน าเขา้คร้ังแรก 

23.5 ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับของท่ีผูไ้ดรั้บการส่งเสริมน าเขา้มาเพื่อส่งกลบัออกไปเป็นระยะเวลา

หน่ึงปี นบัแต่วนัท่ีน าเขา้คร้ังแรก 

23.6 ไดรั้บอนุญาตใหน้ าหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงินตราต่างประเทศได ้

ทั้งน้ีบริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีก าหนดไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

24. การเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

ส่วนงานด าเนินงาน เป็นการน าเสนอมุมมองของผูบ้ริหารในการรายงานขอ้มูลส่วนงาน โดยขอ้มูล

ส่วนงานอา้งอิงจากขอ้มูลภายในท่ีไดร้ายงานต่อผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของบริษทัฯ 

อยา่งสม ่าเสมอ 

24.1 บริษทัฯด าเนินกิจการในส่วนงานหลกั คือ การจ าหน่ายและใหบ้ริการออกแบบวงจรรวม และระบบ

สมองกลฝังตวั ทางภูมิศาสตร์ในต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนั้น รายได้จากการขายใน

ประเทศ และรายได้จากการให้บริการ มียอดรวมกันไม่ถึงร้อยละ 10 ดังนั้ น บริษัทฯ จึงไม่ได้

น าเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

24.2 ลูกคา้รายใหญ่ 

ส าหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ จ านวน 4 ราย 

เป็นจ านวนเงิน 125.52 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 : 124.31 ลา้นบาท) 

25. สัญญาเช่า 

บริษทัเขา้ท าสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกับการเช่าพื้นท่ีอาคารส านักงาน เช่ายานพาหนะ และเคร่ืองใช้

ส านกังาน  

25.1 สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 สรุป

ไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: บาท) 

  30 กนัยายน 2563 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2563  - 

รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการน ามาตรฐาน   

การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก  17,179,366 

ซ้ือเพิ่ม - ราคาทุน  194,568 

ค่าเส่ือมราคา  (2,461,213) 

กลบัรายการค่าเส่ือมราคาตามสัดส่วนค่าเช่าท่ีไดรั้บส่วนลด  (55,362) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563  14,857,359 
  



- 34 - 
 

(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

25. สัญญาเช่า (ต่อ) 

25.2 หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 
  (หน่วย: บาท) 

  30 กนัยายน 2563 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า  16,798,082 
หกั  ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย   (1,945,321) 

รวม  14,852,761 
หกั  ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี  (2,976,036) 

สุทธิ  11,876,725 

26. ภาระผูกพนั 

26.1 ภาระผูกพนัเกี่ยวกับสัญญาออกแบบและผลิตสินค้า 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 บริษัทฯ มีภาระผูกพันในการขายสินค้าแก่คู่ค้ารายหน่ึงตามสัญญา
ออกแบบและผลิตสินคา้ซ่ึงก าหนดราคาขายไวล่้วงหนา้ซ่ึงตน้ทุนการผลิตสินคา้ภายใตส้ัญญาฯ มีตน้ทุนสูง
กวา่ราคาขาย 

อย่างไรก็ตาม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัฯ ไดผ้ลิตสินคา้ดงักล่าวไวค้รบจ านวนตามค าสั่งซ้ือ
คงคา้งแลว้จึงไดรั้บรู้ผลขาดทุนจากสินคา้ลดมูลค่า ตามหมายเหตุ 7 

26.2 ภาระผูกพนัเกี่ยวกับสัญญาจ้างผลิตสินค้า 

ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีภาระผูกพันในการสั่ งผลิตสินค้าจากผู ้ผลิตรายหน่ึง 
ในต่างประเทศเป็นระยะเวลา 5 ปี ระหว่างปี 2562-2566 จ านวนสินค้าปีละ 4 ล้านช้ิน รวมจ านวน 20  
ลา้นช้ิน จ านวนเงิน 0.24 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และถ้าในปีใดสั่งผลิตต ่ากว่าท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา
บริษัทฯ จะต้องจ่ายค่าชดเชยตามราคาต่อหน่วยท่ีก าหนดไวส้ าหรับแต่ละปี  ระหว่าง 8,000 เหรียญ
สหรัฐอเมริกาถึง 50,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา รวมจ านวน 160,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

26. ภาระผูกพนั (ต่อ) 

26.3 ภาระผูกพนัเกี่ยวกับสัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาบริการ 

บริษทัฯ ไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าอาคารส านกังาน  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัฯ มีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่า

ด าเนินงาน ดงัน้ี 

    (หน่วย : บาท) 

    30 กนัยายน 2563 

จ่ายช าระ     

ภายใน 1 ปี    2,976,036 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี    11,876,725 

รวม    14,852,761 

ในวนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัฯ ได้รับรู้สิทธิการใช้ส าหรับสัญญาเช่าตามท่ีแสดงในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน ขอ้ 25.2 

27. เคร่ืองมือทางการเงิน 

ก) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน

ทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 
 

สกุลเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

 

30 กนัยายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

     
(บาทต่อ 1 หน่วยเงินตรา

ต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1,829,150 1,088,436 508,258 96,974 31.49 - 31.83 29.98 - 30.33 
ยโูร 187,822 301,575 - - 36.78 33.38 
ดอลลาร์ออสเตรเลีย 32,190 - - - 22.14 - 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

27. เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

ข) บริษทัมีสัญญาซ้ือขายอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้คงเหลือดงัน้ี 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

สกุลเงิน จ านวนท่ีขาย อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญา วนัครบก าหนดตามสัญญา 

  (บาทต่อหน่วยเงินตรา

ต่างประเทศ) 

 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 4,987,121 29.79 - 31.91 ตุลาคม 2563 – สิงหาคม 2564 

ยโูร 53,000 36.66 พฤศจิกายน 2563 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

สกุลเงิน จ านวนท่ีขาย อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญา วนัครบก าหนดตามสัญญา 

  (บาทต่อหน่วยเงินตรา

ต่างประเทศ) 

 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 1,968,338 29.79 – 30.66 มกราคม 2563 – มกราคม 2564 

28. ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดั

มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 

  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

 หมายเหตุ ระดบั 1 ระดบั 2 รวม 

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

เงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหน้ี 8 3,662,117 - 3,662,117 

หนีสิ้นที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  - 4,218,166 4,218,166 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

28. ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 

 

  (หน่วย : บาท) 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 หมายเหตุ ระดบั 1 ระดบั 2 รวม 

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

เงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหน้ี 8 223,046 - 223,046 

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  - 420,393 420,393 

เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้ าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 1 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหน้ีอา้งอิงจากประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนของ

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้ าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 2 

มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ค านวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและ

แบบจ าลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซ่ึงขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นขอ้มูลท่ี

สามารถสังเกตไดใ้นตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น อตัราแลกเปล่ียนทนัที อตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้าของเงินตรา

ต่างประเทศ เส้นอตัราผลตอบแทนของอตัราดอกเบ้ียและเส้นราคาล่วงหนา้ของสินคา้โภคภณัฑ ์เป็นตน้ 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

29. การจัดประเภทบัญชีใหม่ 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่ เพื่อใหส้อดคลอ้ง

กบัการแสดงรายการใน งบแสดงฐานะการเงินส าหรับงวดส้ินสุด วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

รายการ ตามท่ีรายงานไว ้ การจดัประเภท เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

 เดิม รายการใหม่  

งบแสดงฐานะการเงิน    

สินทรัพย์    

เงินลงทุนชัว่คราว 223,046 - (223,046) 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน - 223,046 223,046 

รวม 223,046 223,046 - 

 

 (หน่วย: บาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

รายการ ตามท่ีรายงานไว ้ การจดัประเภท เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

 เดิม รายการใหม่  

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    

รายไดอ่ื้น 210,919 526,481 315,562 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (14,661,468) (15,215,716) (554,248) 

ผลก าไร (ขาดทุน) อ่ืน - 199,346 199,346 

รายไดท้างการเงิน - 39,340 39,340 

รวม (14,450,549) (14,450,549) - 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

29. การจัดประเภทบัญชีใหม่ (ต่อ) 

 

 (หน่วย: บาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

รายการ ตามท่ีรายงานไว ้ การจดัประเภท เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

 เดิม รายการใหม่  

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    

รายไดอ่ื้น 2,046,209 1,933,736 (112,473) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (57,860,537) (57,118,138) 742,399 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน - (526,224) (526,224) 

ผลก าไร (ขาดทุน) อ่ืน - (209,226) (209,226) 

รายไดท้างการเงิน - 105,524 105,524 

รวม (55,814,328) (55,814,328) - 

30. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับการอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัท เม่ือวันท่ี  

12 พฤศจิกายน 2563 
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