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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผูถื้อหุ้น บริษทั ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

ความเห็น 
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทั ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น
และงบกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย
การบญัชีท่ีส าคญั 
 
ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งต้นน้ีแสดงฐานะการเงินของบริษทั ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ี
ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความ
รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากบริษทั
ตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนด
เหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ 
 
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ใน
การตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบ
การเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับ
เร่ืองเหล่าน้ี 
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เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส าหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 
 
การด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - โครงการพฒันาออกแบบสินค้า 
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14  ยอดคงเหลือของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - โครงการพฒันา
ออกแบบสินคา้ มีสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทั หรือคิดเป็นร้อยละ 16 ของสินทรัพยร์วม ขา้พเจา้จึงให้
ความส าคญัในการตรวจสอบและพิจารณาการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าว เพื่อให้เกิดความมัน่ใจวา่บริษทัจะไม่
แสดงมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยน์ั้น การพิจารณาค่าเผื่อการดอ้ย
ค่าของสินทรัพยด์งักล่าวตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีส าคญัของฝ่ายบริหารของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์ผลการ
ด าเนินงานในอนาคตและการประเมินแผนงานในอนาคต รวมถึงการก าหนดอตัราคิดลดและสมมติฐานท่ีส าคญั 
ซ่ึงท าใหเ้กิดความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
 
ขา้พเจา้ไดป้ระเมินการก าหนดหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดและแบบจ าลองทางการเงินท่ีฝ่ายบริหารของ 
บริษทัเลือกใช้ตามความเหมาะสมของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - โครงการพฒันาออกแบบสินคา้ โดยการท าความ
เขา้ใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหารว่าสอดคลอ้งตามลกัษณะการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์นอกจากน้ี 
ขา้พเจา้ไดท้ าความเขา้ใจและประเมินเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 

• ขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท าแผนโครงการและคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคตของแต่ละโครงการ โดย

การท าความเขา้ใจในกระบวนการท่ีท าให้ไดม้าซ่ึงตวัเลขดงักล่าว และเปรียบเทียบขอ้สมมติดงักล่าวกบั

แหล่งขอ้มูลภายนอกและภายในของบริษทั 

• การทบทวนข้อสมมติท่ีใช้ในการจัดท าแผนโครงการและคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคตของ

โครงการ ส าหรับโครงการท่ียงัไม่แลว้เสร็จภายในก าหนดเวลาตามแผน 

• การใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับในอนาคต โดย 

เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดตามแผนโครงการกบัผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริง 

• อตัราคิดลด โดยประเมินตน้ทุนถวัเฉล่ียของเงินทุนและขอ้มูลอ่ืน ๆ 
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มูลค่าสุทธิทีค่าดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือ 
 
การประมาณการมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือตามท่ีเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 10 ตอ้งอาศยัดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประมาณการค่าเผื่อการลดลงของ
มูลค่าสินคา้คงเหลือส าหรับสินคา้ท่ีเคล่ือนไหวชา้หรือเส่ือมสภาพซ่ึงขึ้นอยูก่บัการวิเคราะห์ในรายละเอียดเก่ียวกบั
วงจรอายุของสินค้า การแข่งขันทางการตลาด สภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ซ่ึงอาจท าให้เกิดความเส่ียง
เก่ียวกบัมูลค่าของค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 
 
ขา้พเจา้ไดป้ระเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินค่าเผื่อการลดลงของ
มูลค่าสินคา้คงเหลือ โดยการสอบถามผูรั้บผิดชอบ ท าความเขา้ใจและเลือกตวัอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบติัตาม
การควบคุมท่ีบริษทัฯ ออกแบบไว ้นอกจากน้ี ขา้พเจ้าได้ประเมินวิธีการและขอ้สมมติท่ีฝ่ายบริหารใช้ในการ
พิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือดงัน้ี 

• ท าความเขา้ใจเกณฑ์ท่ีใชใ้นการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ รวมถึงสอบทานความ
สม ่าเสมอของการใชเ้กณฑ์ดงักล่าว และเหตุผลส าหรับการรับรู้ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ
แบบเฉพาะเจาะจง 

• วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลระยะเวลาการถือครองและการเคล่ือนไหวของสินคา้คงเหลือเพื่อระบุถึงกลุ่ม
สินคา้ท่ีมีขอ้บ่งช้ีวา่มีการหมุนเวียนของสินคา้ท่ีชา้กวา่ปกติ  

• วิเคราะห์เปรียบเทียบจ านวนเงินสุทธิท่ีกิจการไดรั้บจากการขายสินคา้ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงินกบัราคา
ทุนของสินคา้คงเหลือแต่ละกลุ่มสินคา้ 

 
ข้อมูลอ่ืน 
 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี (แต่ไม่รวมถึงงบ
การเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น) ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจ าปีภายหลงั
วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 
 
ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความ
ขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่ามีการ
แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 
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เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั 
ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแล เพื่อให้ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลด าเนินการแกไ้ข
ขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลต่องบการเงิน 
 
ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินและรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบ
การเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด 
 
ในการจัดท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง 
เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองตามความเหมาะสม และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงาน
ต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทัหรือหยุดด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไป
ได ้
 
ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทั 

 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก

การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ

เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่

ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจ

พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริต

หรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละ

รายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงิน

เหล่าน้ี 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู ้

ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินไม่

ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง

ต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการ

แสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมา

จากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด 

การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้ งใจละเวน้การแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลท่ีไม่ตรงตาม

ขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ

ท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ

การควบคุมภายในของบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ

ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหาร 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร และ

จากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของบริษทัในการด าเนินงาน

ต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าขา้พเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไวใ้น

รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ

ถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้

ขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็

ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้ริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง 

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบ

การเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 
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ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการ

ตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคญัใน

ระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง

ขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจ้าและมาตรการท่ี

ขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแล ขา้พเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคญัมากท่ีสุดในการ

ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไว้

ในรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือใน

สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดังกล่าวในรายงานของขา้พเจ้าเพราะการ

กระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วน

ไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 

 

บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

 

 

 

(นางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ์) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 

 

วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 



(หน่วย : บาท)

สินทรัพย์ หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 111,433,444 15,429,641

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน 9 55,413,920 43,064,015

สินคา้คงเหลือ 10 69,719,926 83,779,830

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั -                        254,656              

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 11.1 9,744,593 223,046

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 816,793                422,856

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 247,128,676 143,174,044

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน 11.2 62,304,195           16,251,874

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 12 19,511,745           23,746,726

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 13 14,051,767           -                      

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 14 67,769,683           67,388,857

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 15 6,082,090             5,531,845

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 1,746,592             1,417,774

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 171,466,072 114,337,076

รวมสินทรพัย์ 418,594,748 257,511,120

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

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

                                                  (     นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์  และ   นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท     )                      

บริษทั  ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563



(หน่วย : บาท)

หนีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

หนีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 16 -                        4,172,675           

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 17 31,941,197           27,476,709

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 29.2 3,017,430             -                      

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 289,811                -                      

ประมาณการหนีสินหมุนเวียนอืน 18 2,898,865             5,602,437

หนีสินหมุนเวียนอืน 493,409                399,264              

       รวมหนีสินหมุนเวียน 38,640,712 37,651,085

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสินตามสญัญาเช่า 29.2 11,117,101           -                      

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 19 19,840,291           17,806,649         

       รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 30,957,392 17,806,649

       รวมหนีสิน 69,598,104 55,457,734

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 30,957,392.00      

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

                                                  (     นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์  และ   นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท     )                      

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563

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



(หน่วย : บาท)

หนีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น (ต่อ) หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

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 21 200,000,000

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

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 21 84,985,489 2,400,000

ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 9,776,657 9,776,657

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

         จดัสรรแลว้

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 22 18,012,400 16,292,783

         ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 36,222,098 23,583,946

       รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 348,996,644 202,053,386

รวมหนีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 418,594,748 257,511,120

-                        -                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี -                        -                      

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

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

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563



(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 337,878,070 308,798,296

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ  (188,213,716)  (183,461,587)

กาํไร(ขาดทุน)ขันต้น 149,664,354 125,336,709

รายไดอื้น 4,046,324 2,313,927

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย  (24,638,420)  (26,595,214)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  (98,207,967)  (77,773,127)

ผลกาํไร (ขาดทุน) อืน 3,858,729  (205,580)

กาํไร (ขาดทุน) จากกจิกรรมดาํเนินงาน 34,723,020 23,076,715

รายไดท้างการเงิน 339,039 137,051

ตน้ทุนทางการเงิน  (917,278)  (327,004)

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ 34,144,781 22,886,762

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 15 246,210 1,569,815

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี 34,390,991 24,456,577

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไว ้ 299,391 523,230

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 15  (59,878)  (104,646)

รวมรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 239,513 418,584

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี - สุทธจิากภาษี 239,513 418,584

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 34,630,504 24,875,161

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพืนฐาน

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานต่อเนือง 0.10  0.08  

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (หุน้) 343,989,070 300,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

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

                              (  นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวฒุิ  วงษโ์คเมท  )  

บริษทั  ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สาํหรับปี สินสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2563



(หน่วย : บาท)

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของผูถื้อหุ้น

รวมส่วนของ    

ผูถื้อหุ้น

จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

หมายเหตุ

ผลกาํไร(ขาดทุน)จาก

การวดัมูลค่าใหม่ของ

ผลประโยชน์

พนกังานทีกาํหนดไว้

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

ทุนสาํรองตามกฎหมาย -                 -                 -             1,292,783 (1,292,783) -                              -                    

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

เงินปันผลจ่ายระหวา่งกาล -                 -                 -             -                (31,350,000)     -                              (31,350,000)      

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี -                 -                 -             -                24,456,577      -                              24,456,577        

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -                 -                 -             -                -                   418,584                      418,584             

โอนไปกาํไรสะสม -                 -                 -             -                418,584           (418,584)                     -                    

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                 -                 -             -                24,875,161      -                              24,875,161        

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

ยอดคงเหลือ 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 4.1 -                 -                 -             -                420,393           -                              420,393

กลุ่มเครืองมือทางการเงิน

ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี 4.2 -                 -                 -             -                6,872               -                              6,872

สัญญาเช่า

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

เพิมทุน 21 50,000,000    -                 -             -                -                   -                              50,000,000        

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 21 -                 82,585,489     -             -                -                   -                              82,585,489        

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 22 -                 -                 -             1,719,617     (1,719,617)       -                              -                    

เงินปันผลจ่าย 23 -                 -                 -             -                (13,800,000)     -                              (13,800,000)      

เงินปันผลจ่ายระหวา่งกาล 23 -                 -                 -             -                (6,900,000)       -                              (6,900,000)        

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี -                 -                 -             -                34,390,991      -                              34,390,991        

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

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

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                 -                 -             -                34,630,504      -                              34,630,504        

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 200,000,000 84,985,489 9,776,657 18,012,400 36,222,098 -                              348,996,644

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

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

                                                                                    (     นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์  และ   นายนยัวฒุิ  วงษโ์คเมท     )                      

บริษทั  ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ี  จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น

สาํหรับปี สินสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2563

ทุนทีออก

และชาํระแลว้

ส่วนเกิน

มูลค่าหุ้น

ส่วนเกิน

ทุนจากการ

จ่ายโดยใช้

หุ้นเป็น

เกณฑ์

กาํไร(ขาดทุน)สะสม



(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี 34,390,991 24,456,577

ปรับรายการทีกระทบกาํไร(ขาดทุน)เป็นเงินสดรับ(จ่าย)

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ (246,210) (1,569,815)

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 12, 14, 29.1 12,408,253          11,999,321

(โอนกลบั) ขาดทุนจากสินคา้ลดมูลค่า 10 123,304               3,926,037

(โอนกลบั) ขาดทุนจากประมาณการหนีสินหมุนเวียนอืน -                      (620,044)             

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเครืองมือเครืองใช้ 12 239,160               

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าโครงการพฒันาออกแบบสินคา้ 14 21,218,179          2,508,545            

(กาํไร)ขาดทุน จากการจาํหน่ายสินทรัพย์ 12 54                       55,335                

ตดับญัชีโครงการพฒันาออกแบบสินคา้ทีหยดุพฒันา -                      1,232,127            

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน (35,675)               (64,543)               

(กาํไร) ขาดทุน จากสินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน (4,385,872)          (1,804)                 

ผลขาดทุนทางดา้นเครดิตของเงินฝากธนาคาร 11.2 20,088                -                      

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึน 599,342               82

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 1,941,989            5,749,772

ผลต่างจากการลดค่าเช่า 3,445                  -                      

รายไดท้างการเงิน (339,039)             (137,051)

ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 917,278               327,004

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 66,855,287 47,861,543

การเปลียนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพยห์มุนเวยีน(เพมิขึน)ลดลง

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน (12,497,183) (9,993,157)

สินคา้คงเหลือ 15,833,089          31,747,917

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (377,501) (331,720)

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (74,162)               (39,215)

การเปลียนแปลงในส่วนประกอบของหนีสินหมุนเวียนเพิมขึน(ลดลง)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 2,625,199 750,988

หนีสินหมุนเวียนอืน 94,146 (174,358)

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 72,458,875 69,821,998

จ่ายดอกเบีย  (268,729) (326,124)

จ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  (74,103)  (278,582)

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 72,116,043 69,217,292

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

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

                                                 (     นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์  และ   นายนยัวฒิุ  วงษโ์คเมท     )                      

บริษทั  ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรับปี สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563



(หน่วย : บาท)

31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีภาระผกูพนัเพิมขึน (72,408) (1,072,907)

เงินฝากสถาบนัการเงินทีไม่มีภาระผกูพนัเพมิขึน (46,000,000) -                      

เงินสดจ่ายซือเงินลงทุนชวัคราว (45,600,000) (42,655,000)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชวัคราว 40,500,000 42,900,000

เงินสดจ่ายซือสินทรัพยถ์าวร (2,695,384) (11,196,765)

เงินสดจ่ายซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (26,660,575) (16,147,938)

เงินสดรับจากดอกเบีย 308,352 136,032

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน (80,220,015) (28,036,578)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินสดรับจากการเพิมทุน 50,000,000 -                      

เงินสดรับจากการเพิมทุน (ส่วนเกินทุน) 82,585,488 -                      

เงินสดรับ(จ่าย)เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน (4,172,675) 4,172,675

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสญัญาเช่า (3,581,218) (35,310)

เงินปันผลจ่าย (20,700,000) (52,050,000)

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 104,131,595 (47,912,635)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน(ลดลง)สุทธิก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปลียน 96,027,623 (6,731,921)

ผลกระทบของอตัราแลกเปลียนทีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (23,820) 28,017

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน(ลดลง)สุทธิ 96,003,803 (6,703,904)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 15,429,641 22,133,545

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 111,433,444 15,429,641
-                      

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพมิเติม: -                      -                      

รายการทีไม่ใช่เงินสด: 

โอนส่วนปรับปรุงอาคารเช่าไปเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 264,147 -                      

หนีสินตามสญัญาเช่า 14,134,531 -                      

ประมาณการตน้ทุนโครงการพฒันาออกแบบสินคา้ 583,090 4,954,701 

โอนปิดคลงัโครงการพฒันาออกแบบสินคา้เป็นสินคา้คงเหลือ -                      367,195 

ค่าเสือมราคาเครืองมือเครืองใชโ้ครงการพฒันาออกแบบสินคา้ตงัเป็นตน้ทุนโครงการ 1,810,181 1,573,559 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

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

                                                 (     นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์  และ   นายนยัวฒิุ  วงษโ์คเมท     )                      

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรับปี สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563
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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) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

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 

ในส่วนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ ติดตามสถานการณ์และประเมินผลกระทบจากเร่ืองดงักล่าวอย่างต่อเน่ือง

มาโดยตลอด อย่างไรก็ดีสถานการณ์ COVID-19 นั้ นมีความไม่แน่นอนสูง และอาจส่งผลต่อ

สภาพแวดลอ้มไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ รวมถึงการประมาณการ

และใชดุ้ลยพินิจเพื่อประเมินมูลค่าของสินทรัพย ์หน้ีสิน หรือประมาณการหน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอาจ

เกิดขึ้นในงบการเงิน ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไปไดต้ามการประเมินสถานการณ์ COVID-19 ในแต่ละ

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

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินและน าเสนองบการเงิน 

งบการเงินน้ี ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี 

พ.ศ. 2547 และแสดงรายการตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ลงวนัท่ี 11 ตุลาคม 2559 เร่ือง ก าหนด

รายการยอ่ท่ีตอ้งมีในงบการเงิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559 

งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษัทฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั

ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบายการ

บญัชี 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี บริษทัฯไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบั

ใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่า

เทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจน

เก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู ้ใช้มาตรฐาน การน า

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อ 

งบการเงินของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ึงได้มีการ

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

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ (ต่อ) 

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

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ (ต่อ) 

ก. 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 4 

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 าระตามสัญญาเช่าท่ี จ่ายล่วงหน้าหรือค้างจ่าย ซ่ึง
เก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก่อนวนัท่ีน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั 

ทั้งน้ี ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุขอ้ 4 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ (ต่อ) 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน (ต่อ) 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพ่ือ

รองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้แนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราว

ส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบาง

เร่ืองจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบั และเพื่อให้เกิดความ

ชดัเจนในวิธีปฏิบติัทางบญัชีในช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 

2563 และมีผลบงัคบัใช้ส าหรับการจัดท างบการเงินของบริษทัท่ีมีรอบระยะเวลารายงาน

ส้ินสุดภายในช่วงเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ในระหว่างไตรมาสท่ี 1 ถึง 3 ของปี 2563 บริษทัฯ ได้เลือกปฏิบติัตามมาตรการผ่อนปรน

ชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีในเร่ืองการวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด

ว่าจะเกิดขึ้นตามวิธีการอย่างง่าย การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์การลดค่าเช่าตามสัญญาเช่า และ

การกลบัรายการของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2563 บริษทัฯ ได้ประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของ

สินทรัพยจ์ากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 แลว้ ดงันั้น ในการจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯ จึง

พิจารณายกเลิกการถือปฏิบติัตามมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทาง

บญัชีส าหรับทุกเร่ืองท่ีบริษทัฯ ไดเ้คยถือปฏิบติัในช่วงท่ีผา่นมา ทั้งน้ี ผลขาดทุนจากการดอ้ย

ค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - โครงการพฒันาออกแบบสินคา้ส่วนหน่ึงเกิดจากความล่าชา้ไม่

เป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ (ต่อ) 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิม

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี

ท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการ

ปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง

ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนว

ปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯ อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปี

ท่ีเร่ิมน ามาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

4. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

มาถือปฏิบัติ 

4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 บริษทัฯ ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทาง

การเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติัในระหว่างปีปัจจุบัน โดยบริษัทได้เลือกปรับผล

สะสมจากการเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงกับก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 โดยไม่ปรับ

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

4. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
มาถือปฏิบัติ (ต่อ) 

4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

ผลกระทบต่อก าไรสะสมตน้งวดปี 2563 จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจาก
การน ามาตรฐานเหล่าน้ีมาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 
31 ธนัวาคม 

2562 

ผลกระทบจากมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน 

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 ) 

4. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

มาถือปฏิบัติ (ต่อ) 

4.1 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 ) 

4. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
มาถือปฏิบัติ (ต่อ) 

4.2 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 ) 

4. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
มาถือปฏิบัติ (ต่อ) 

4.2 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 ) 

5. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ  

5.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

5.1.1 บริษทัฯ พิจารณาว่า สัญญาขายสินคา้และบริการโดยส่วนใหญ่มีภาระท่ีต้องปฏิบัติภาระ

เดียวบริษทัฯ รับรู้รายไดจ้ากการขายและบริการ ดงัน้ี 

- รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือบริษทัฯไดโ้อนอ านาจควบคุมในสินคา้ให้แก่ลูกคา้แลว้ 

กล่าวคือ เม่ือมีการส่งมอบสินคา้ รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าท่ีไดรั้บหรือคาดว่า

จะได้รับส าหรับสินคา้ท่ีได้ส่งมอบหลงัจากหักประมาณการสินคา้รับคืนและส่วนลด 

โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

- รายไดค้่าบริการรับรู้เม่ือกิจการใหบ้ริการเสร็จส้ิน 

5.1.2 ดอกเบ้ียรับ ถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง 

5.1.3 บริษทัฯ รับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายอ่ืนตามเกณฑค์งคา้ง 

5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ยเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่าย

คืนเม่ือทวงถาม และเงินลงทุนระยะสั้นอ่ืนท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงมีระยะเวลาครบก าหนดภายในสาม

เดือน ส่วนเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินไดแ้สดงเป็นหน้ีสินหมุนเวียน

ในงบแสดงฐานะการเงิน 

5.3 สินค้าคงเหลือ 

สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 

ราคาทุนของสินคา้ค านวณโดยใช้วิธีเขา้ก่อนออกก่อน (FIFO) ราคาทุนสินคา้ประกอบดว้ย
ตน้ทุนวตัถุดิบ ตน้ทุนการผลิตท่ีใชใ้นการแปลงสภาพวตัถุดิบทางตรงใหเ้ป็นสินคา้ส าเร็จรูป 

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจปกติหกัดว้ย
ค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นเพื่อใหข้ายสินคา้ได ้

บริษทัฯ ตั้งค่าเผื่อสินคา้ลดมูลค่า ส าหรับผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นจากสินคา้คงเหลือนั้น 
โดยพิจารณาจากราคาท่ีคาดว่าจะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหักดว้ยค่าใช้จ่ายในการขายสินคา้นั้น
และค่าเผื่อส าหรับสินคา้เก่าลา้สมยั เคล่ือนไหวชา้หรือเส่ือมคุณภาพ พิจารณาจากอายโุดยประมาณ
ของสินคา้แต่ละชนิด 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

5. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ (ต่อ) 

5.4 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์  แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่า

เผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

ค่าเส่ือมราคาของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ค านวณราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตาม

อายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณ ดงัน้ี 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า      5 ปี 

เคร่ืองใชส้ านกังาน   3-5 ปี 

เคร่ืองตกแต่งส านกังาน      5 ปี 

เคร่ืองมือเคร่ืองใชโ้รงงาน 3-10 ปี 

ยานพาหนะ      5 ปี 

5.5 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า

ของสินทรัพยน์ั้น (ถา้มี) 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีซ้ือมาและมีลกัษณะเฉพาะจะบนัทึกเป็นสินทรัพยโ์ดย

ค านวณจากตน้ทุนในการไดม้าและการด าเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสามารถน ามาใช้

งานไดต้ามประสงค์โดยจะตดัจ าหน่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุประมาณการให้ประโยชน์ภายใน

ระยะเวลา 3 และ 5 ปี 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

5. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ (ต่อ) 

5.5 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ต่อ) 

โครงการพฒันาออกแบบสินคา้ 

ค่าใช้จ่ายท่ี เก่ียวข้องโดยตรงในการออกแบบและผลิตสินค้าต้นแบบท่ีมีลักษณะ

เฉพาะเจาะจงซ่ึงบริษทัฯ เป็นผูพ้ฒันาขึ้น จะรับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือเป็นไปตามขอ้ก าหนด

ทุกขอ้ ดงัน้ี 

- มีความเป็นไปได้ในทางเทคนิคท่ีกิจการจะพัฒนาสินค้าให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อน ามาใช้

ประโยชน์หรือขายได ้

- ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะพฒันาสินคา้ใหเ้สร็จสมบูรณ์และมาใชป้ระโยชน์หรือขาย 

- กิจการมีความสามารถท่ีจะน าสินคา้ท่ีพฒันาขึ้นนั้นมาใชป้ระโยชน์หรือขาย 

- สามารถแสดงวา่สินคา้ท่ีพฒันาขึ้นนั้นใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตอยา่งไร 

- มีความสามารถในการจดัหาทรัพยากรดา้นเทคนิค  ดา้นการเงิน และดา้นอ่ืนไดเ้พียงพอท่ีจะ

น ามาใชเ้พื่อท าให้การพฒันาเสร็จส้ินสมบูรณ์ และน าสินคา้ท่ีพฒันาขึ้นนั้นมาใชป้ระโยชน์

หรือน ามาขายได ้

- กิจการมีความสามารถท่ีจะวดัมูลค่าของรายจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้ท่ีเกิดขึ้นในระหวา่งการ

พฒันาไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

ตน้ทุนโดยตรงท่ีรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของโครงการพฒันาออกแบบสินคา้ จะรวมถึงตน้ทุน

พนกังานท่ีท างานในทีมพฒันาออกแบบสินคา้และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งในจ านวนเงินท่ีเหมาะสม 

ตน้ทุนการวิจยัและตน้ทุนในการพฒันาอ่ืนท่ีไม่เขา้เง่ือนไขเหล่าน้ีจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือ
เกิดขึ้น ค่าใชจ่้ายในการพฒันาหากก่อนหนา้น้ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายไปแลว้ จะไม่รับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่
มีตวัตนในเวลาภายหลงั 

ตน้ทุนในการพฒันาโครงการพฒันาออกแบบสินคา้จะรับรู้เป็นสินทรัพยแ์ละตดัจ าหน่าย
เป็นตน้ทุนสินคา้ท่ีผลิตโดยวิธีจ านวนหน่วยผลิตเม่ือโครงการพฒันาส าเร็จและสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ จ านวนหน่วยผลิตประมาณการโดยผูบ้ริหารเม่ือโครงการดงักล่าวเร่ิมขายสินคา้ 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

5. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ (ต่อ) 

5.6 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯ จะท าการประเมินการดอ้ยค่าของ สินทรัพยสิ์ทธิ

การใชแ้ละส่วนปรับปรุงอาคารเช่า สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ สินทรัพย์

ไม่มีตัวตนอ่ืน - โครงการพฒันาออกแบบสินคา้ หากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์ังกล่าวอาจด้อยค่า 

บริษทัฯ รับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าต ่ากวา่มูลค่า

ตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการ

ขายของสินทรัพย ์หรือ มูลค่าจากการใช้สินทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่า

จากการใช้สินทรัพย ์บริษทัฯ ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะได้รับจาก

สินทรัพยแ์ละค านวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีสะทอ้นอตัราตน้ทุนเงินทุนเฉล่ีย   

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย บริษทัฯ ใช้แบบจ าลองการประเมินมูลค่าท่ีดี

ท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจ านวนเงินท่ีกิจการสามารถจะไดม้าจากการจ าหน่าย

สินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุนในการจ าหน่าย โดยการจ าหน่ายนั้น ผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจ

ในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผูท่ี้ไม่มีความ

เก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัฯ จะรับรู้รายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บริษทัฯ จะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะ

ไดรั้บคืนของสินทรัพยน์ั้น และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือ

มีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใช้ก าหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนภายหลงัจากการรับรู้ผล

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าคร้ังล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มขึ้นจากการกลบัรายการผล

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สูงกว่ามูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงวดก่อนๆ บริษทัฯ จะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า

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

5. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ (ต่อ) 

5.7 สัญญาเช่า 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 

ณ วนัเร่ิมตน้สัญญา บริษทัฯ จะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า

หรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ถา้สัญญานั้นเป็นการให้สิทธิใน

การควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้ าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

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) 

ยานพาหนะ 2 ปี 3 เดือน 

เคร่ืองใชส้ านกังาน 4 ปี 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

5. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ (ต่อ) 

5.7 สัญญาเช่า (ต่อ) 

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 าหนดสัญญาเช่าแสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัฯ จะใชสิ้ทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า 

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

5. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ (ต่อ) 

5.7 สัญญาเช่า (ต่อ) 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 

สัญญาเช่าอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไป

ให้กับผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่

มูลค่าใดจะต ่ากว่า ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว 

ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า  สินทรัพยท่ี์ไดม้า

ตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพยท่ี์เช่าหรืออายุ ของ

สัญญาเช่าแลว้แต่ระยะเวลาใดจะต ่ากวา่ 

สัญญาเช่าอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไป

ใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย

ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า 

5.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุม

บริษทัฯ หรือถูกบริษทัฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุม

เดียวกนักบับริษทัฯ 

นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันยงัหมายรวมถึงบริษทัหรือบุคคลท่ีมีสิทธิออก

เสียงโดยทางตรง หรือทางออ้ม ซ่ึงท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารส าคญั

กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงาน 

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

5. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ (ต่อ) 

5.9 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

บริษัทฯ รับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลซ่ึงวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม เม่ือเช่ือมั่นอย่าง

สมเหตุสมผลวา่บริษทัฯ จะปฏิบติัตามเง่ือนไขทั้งหมดของเงินอุดหนุนท่ีก าหนดไว ้และบริษทัฯ จะ

ไดรั้บเงินอุดหนุนนั้น 

บริษัทฯ รับรู้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้าท่ีรัฐบาลจ่ายชดเชยให้กับค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึ้นใน 

งบก าไรขาดทุนในงวดท่ีบริษทัฯ มีสิทธิไดรั้บเงินอุดหนุนเพื่อชดเชยค่าใชจ่้ายนั้น เงินอุดหนุนจาก

รัฐบาลท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าใชจ่้ายรายการใดตอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนในงวดเดียวกนักบัค่าใช้จ่าย

นั้น 

5.10 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

มูลค่ายติุธรรมของสิทธิซ้ือหุน้ ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิแก่พนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพนกังานพร้อมๆ

ไปกบัการเพิ่มขึ้นในส่วนของผูถื้อหุ้น ตลอดระยะเวลาท่ีพนกังานสามารถเขา้ใชสิ้ทธิไดอ้ย่างไม่มี

เง่ือนไข จ านวนท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายจะถูกปรับปรุงเพื่อใหส้ะทอ้นถึงจ านวนสิทธิซ้ือหุน้ท่ีแทจ้ริงซ่ึง

เขา้เง่ือนไขการใหบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้งและเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขเร่ืองตลาดทุน 

5.11 ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินได ้ประกอบดว้ย ภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 

บริษทัฯ บนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษี

ของรัฐ โดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

บริษทัฯ บนัทึกภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชี 

ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมี

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

5. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ (ต่อ) 

5.11 ภาษีเงินได้ (ต่อ) 

บริษทัฯ รับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีต้องเสียภาษีทุก

รายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษี 

รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ ท่ีบริษทัฯ จะ

มีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หักภาษีและผล

ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

บริษัทฯ จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกส้ินรอบ

ระยะเวลารายงาน และจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว  หากมีความเป็นไปได้ค่อนขา้ง

แน่วา่บริษทัฯ จะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมด

หรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

บริษัทฯ จะบันทึกภาษีเงินได้รอการตดับัญชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น หากภาษีท่ี

เกิดขึ้นเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

5.12 ผลประโยชน์พนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

บริษทัฯ รับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือ

เกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

โครงการสมทบเงิน 

บริษัทฯ จัดให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงเป็นลกัษณะของแผนการจ่ายสมทบตามท่ีได้

ก าหนดการจ่ายสมทบไวแ้ลว้สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ไดแ้ยกออกไปจากสินทรัพย์

ของบริษทั และได้รับการบริหารโดยผูจ้ัดการกองทุนภายนอกกองทุนส ารองเล้ียงชีพดังกล่าว

ไดรั้บเงินสะสมเขา้กองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากบริษทั เงินจ่ายสมทบกองทุนส ารอง

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

5. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ (ต่อ) 

5.12 ผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

ภาระผกูพนัเก่ียวกบัผลประโยชน์หลงัออกจากงานท่ีตอ้งชดเชยตามกฎหมายแรงงาน บริษทัฯ 

รับรู้ในงบการเงินดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไวซ่ึ้งค านวณโดยใช้หลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั 

บริษทัฯ รับรู้ก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัทั้งหมดท่ี

เกิดขึ้นในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และรับรู้ค่าใช้จ่ายของผลประโยชน์พนักงานในก าไรหรือ

ขาดทุน 

5.13 ประมาณการหนีสิ้น  

บริษทัฯ จะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือมีภาระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์

ในอดีตไดเ้กิดขึ้นแลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่า บริษทัฯ จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจ

ไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพนันั้น โดยบริษัทฯ สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพนันั้นได้อย่าง

น่าเช่ือถือ 

5.14 สกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 

งบการเงินน้ี จดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลท่ีใช้ในการด าเนินงาน

ของบริษทั 

5.15 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 
รายการบัญชีท่ี เป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตรา

แลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ หากเป็นรายการท่ีไดมี้การท าสัญญาตกลงอตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้า
ไวก็้จะแปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้นั้น 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะ
การเงิน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราปิด ณ วนันั้น 

ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยู่ในการค านวณผล
การด าเนินงาน 

  



- 21 - 
 

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

5. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ (ต่อ) 

5.16 เคร่ืองมือทางการเงิน 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 

การรับรู้รายการและการวัดมูลค่า 

สินทรัพยท์างการเงินถูกรับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรมบวกดว้ยตน้ทุนการท ารายการกรณีท่ี
เป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน สินทรัพยท์าง
การเงินจดัประเภทและวดัมูลค่าโดยอา้งอิงตามโมเดลธุรกิจท่ีใช้ในการจดัการสินทรัพยแ์ละตาม
ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์โดยแบ่งออกเป็นสามวิธีคือ ราคาทุนตัด
จ าหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน เม่ือ
มีการเปล่ียนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพยท์างการเงิน ต้องมีการจดัประเภทรายการ
สินทรัพยท์างการเงินใหม่ในส่วนท่ีไดรั้บผลกระทบ 

ยกเวน้ในส่วนของหน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ หน้ีสินทางการเงินถูกรับรู้เร่ิมแรกด้วยมูลค่า
ยุติธรรมหักต้นทุนการท ารายการ หน้ีสินทางการเงินจัดประเภทและวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัด
จ าหน่ายยกเวน้หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน (โดยหน้ีสิน
ดงักล่าวให้รวมถึงหน้ีสินตราสารอนุพนัธ์) และไม่สามารถจดัประเภทรายการหน้ีสินทางการเงิน
ใหม่ได ้

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่า 

สินทรัพยท่ี์จดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
- ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
- สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน (เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจ า) 

สินทรัพยท่ี์จดัประเภทรายการและวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 
- สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน (เงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหน้ี ตราสาร

อนุพนัธ์) 

หน้ีสินท่ีจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
- เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 
- หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินท่ีจดัประเภทรายการและวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 
- หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน (ตราสารอนุพนัธ์) 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

5. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ (ต่อ) 

5.16 เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

การด้อยค่า 

ส าหรับลูกหน้ีการคา้และสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา บริษทัฯ ใชว้ิธีการอย่างง่าย (Simplified 

approach) โดยรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุส าหรับสินทรัพยท์างการเงิน

ท่ีถูกพิจารณาตามท่ีกล่าวถึงขา้งตน้ ทั้งน้ี ในการพิจารณาและวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า

จะเกิดขึ้นส าหรับวิธีการอยา่งง่าย ตอ้งน าขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตในอดีต (Historical credit loss) 

มาประกอบกันกับขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคต  (Forward-looking information) ในส่วน

ของสินทรัพยน์ั้นและปัจจยัส าคญัๆ ของสภาพแวดลอ้มเชิงเศรษฐกิจ 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนแสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 

บริษทัฯ บนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดขึ้นจากการ

เก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุ

ของหน้ี 

หน้ีสูญท่ีเกิดขึ้นจะรับรู้ไวใ้นงบก าไรขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของค่าใช้จ่ายในการ

บริหาร 

เงินลงทุนช่ัวคราว 

เงินลงทุนชัว่คราวเป็นหลกัทรัพยท่ี์อยู่ในความตอ้งการของตลาดซ่ึงถือไวเ้พื่อคา้แสดงดว้ย

มูลค่ายุติธรรม ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรม รับรู้เป็นรายไดห้รือ

ค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

การจ าหน่ายเงินลงทุน บริษทัฯ จะบนัทึกผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัราคา

ตามบัญชีของเงินลงทุนเป็นก าไร(ขาดทุน) ทันทีท่ีเกิดขึ้น หากบริษัทฯจ าหน่ายเงินลงทุนเพียง

บางส่วน ราคาตามบัญชีต่อหน่วยท่ีใช้ในการค านวณก าไร(ขาดทุน) จากการจ าหน่ายเงินลงทุน

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

5. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ (ต่อ) 

5.17 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้ง

จ่ายเพื่อโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหวา่งผูซ้ื้อและ

ผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัฯ ใช้ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องใน

การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

ก าหนดให้ต้องวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับ

สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพ

คล่องได ้บริษทัฯ จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละ

สถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดั

มูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด 

ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน

ในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1 ใช้ขอ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอย่างเดียวกนัในตลาดท่ีมี

สภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใช้ขอ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูล

ทางตรงหรือทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการ

ประมาณขึ้น 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯ จะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหวา่ง

ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ี

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

6. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ 

ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ

การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผล

กระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ี

เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการทางบญัชีท่ี

ส าคญัไดแ้ก่ 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ของลูกหนีก้ารค้า 

ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณ

การผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุ

ของหน้ีท่ีคงคา้ง และสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น 

ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 

ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ ฝ่ายบริหารจะใชดุ้ลยพินิจในการประมาณ

การผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินค้าคงเหลือนั้น โดยค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ

พิจารณาจากราคาท่ีคาดว่าจะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหักดว้ยค่าใช้จ่ายในการขายสินคา้นั้น และค่าเผื่อ

ส าหรับสินคา้เก่าลา้สมยั เคล่ือนไหวช้า หรือเส่ือมคุณภาพ พิจารณาจากอายุโดยประมาณของสินคา้แต่ละ

ชนิด 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ในการค านวณค่าตดับญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - โครงการพฒันาออกแบบสินคา้ ฝ่ายบริหาร

จ าเป็นตอ้งท าการประมาณจ านวนหน่วยผลิต และตอ้งทบทวนใหม่ หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น 

ในการทดสอบการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - โครงการพฒันาออกแบบสินคา้ ฝ่ายบริหาร

จ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือ

หน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการค านวณหามูลค่า

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

6. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ (ต่อ) 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งท าการ

ประมาณอายกุารใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 

และตอ้งทบทวนอายกุารใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น 

นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ใน

แต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนต ่ากวา่มูลค่าตาม

บญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละ

ค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

สัญญาเช่า 

การก าหนดอายสุัญญาเช่าท่ีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายสุญัญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า - ในฐานะผูเ้ช่า 

ในการก าหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าบริษทัฯ มีความ

แน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า  โดย

ค านึงถึงขอ้เท็จจริงและสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีท าให้เกิดส่ิงจูงใจทางเศรษฐกิจส าหรับบริษทัฯ

ในการใชห้รือไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น 

การก าหนดอตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่ม - ในฐานะผูเ้ช่า 

กรณีท่ีบริษทัฯ ไม่สามารถก าหนดอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่า ดงันั้น ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้ง

ใชดุ้ลยพินิจในการก าหนดอตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่มของบริษทัฯ ในการคิดลดหน้ีสินตามสัญญาเช่า 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานประมาณขึ้นตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ้นเงินเดือน

ในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 

  



- 26 - 
 

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

7. รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

7.1 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  

7.2 ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

ยอดคงเหลือกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย   

บริษทั ลกัษมดี์ พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั 78,895 83,729 

รวม 78,895 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 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า   

ผูถื้อหุน้บริษทั 13,721,439 - 

รวม 13,721,439 - 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

7. รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

7.3 รายได้และค่าใช้จ่ายกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

รายการกับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 

2562 ดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

รายไดจ้ากการขาย   

บริษทัไอ.อี.เทคโนโลย ีจ ากดั 23,500 - 

รวม 23,500 - 

ค่าเช่าและบริการส านกังาน   

บริษทั ลกัษมดี์ พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั 3,410,200 3,138,250 

ผูถื้อหุน้บริษทั 3,370,200 2,946,250 

รวม 6,780,400 6,084,500 

ค่าบริการสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า, ประปา)   

บริษทั ลกัษมดี์ พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั 1,082,597 1,087,624 

รวม 1,082,597 1,087,624 

รายไดจ้ากการขายทรัพยสิ์น   

บริษทั ลกัษมดี์ พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั - 40,162 

รวม - 40,162 

ค่าท่ีปรึกษา   

กรรมการบริษทั 960,000 960,000 

รวม 960,000 960,000 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 

 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

เงินสด 20,531 29,648  
เงินฝากกระแสรายวนั 76,719 51,619 
เงินฝากออมทรัพย ์ 75,705,125 1,027,183 
เงินฝากเงินตราต่างประเทศ 35,631,069 14,321,191 

รวม 111,433,444 15,429,641 

9. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 

 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ลูกหน้ีการคา้   
ลูกหน้ีการคา้บริษทัอ่ืน 31,082,268 28,372,326 

รวมลูกหน้ีการคา้ 31,082,268 28,372,326 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน   
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ 12,124,446 5,561,941 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 4,828,965 4,470,652 
เงินทดรองจ่าย 43,088 137,610 
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 7,249,470 4,466,490 
อ่ืน ๆ 85,683 54,996 

รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 24,331,652 14,691,689 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 55,413,920 43,064,015 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น   
(2562: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ) - - 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน- สุทธิ 55,413,920 43,064,015 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

9. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน (ต่อ) 

ลูกหน้ีการคา้แยกตามอายท่ีุคา้งช าระไดด้งัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 

 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ลูกหน้ีการคา้บริษทัอ่ืน   
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 24,729,602 23,889,293 
เกินก าหนดช าระ   

นอ้ยกวา่ 30 วนั 4,481,384 4,483,033 
มากกวา่ 60 วนั ถึง 90 วนั 1,871,282 - 

รวมลูกหน้ีการคา้บริษทัอ่ืน 31,082,268 28,372,326 

10. สินค้าคงเหลือ 

สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 

 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

วตัถุดิบ 50,319,683 50,643,492 
งานระหวา่งท า 60,109,426 75,872,565 
สินคา้ส าเร็จรูป - 14,817 
สินคา้ระหวา่งทาง 1,863,004 28,252 
สินคา้ระหวา่งผลิต 532,543 202,130 

รวม 112,824,656 126,761,256 

ค่าเผื่อสินคา้ลดมูลค่าตน้ปี (42,981,426) (39,055,389) 
เพิ่มขึ้น (123,304) (6,018,027) 
ลดลง - 2,091,990 

ค่าเผื่อสินคา้ลดมูลค่าปลายปี (43,104,730) (42,981,426) 

สินคา้คงเหลือสุทธิ 69,719,926 83,779,830 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

11. สินทรัพย์ทางการเงิน 

11.1 สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
สินทรัพยท่ี์จดัประเภทรายการและวดัมูลค่ายติุธรรม 
ผา่นก าไรหรือขาดทุน 

  

เงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหน้ี 5,358,721 221,242 
ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 7,366 1,804 

 5,366,087 223,046 
   
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 4,378,506 - 

รวม 9,744,593 223,046 

11.2 สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
สินทรัพยท่ี์จดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย 

  

เงินฝากออมทรัพยท่ี์ติดภาระผกูพนั 2,802,982 2,787,913 
เงินฝากประจ าท่ีติดภาระผกูพนั 13,521,301 13,463,961 
เงินฝากประจ าท่ีไม่มีภาระผกูพนั 46,000,000 - 

รวม 62,324,283 16,251,874 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (20,088) - 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืนสุทธิ 62,304,195 16,251,874 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯ ไดน้ าเงินฝากธนาคาร 3 แห่ง จ านวน 15.50 ลา้นบาท 
ค ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร และวงเงินกูย้มืระยะสั้น ตามหมายเหตุ 16 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

12. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 

 ส่วนปรับปรุง
อาคารเช่า 

เคร่ืองใช้
ส านกังาน 

เคร่ืองตกแต่ง
ส านกังาน 

เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช ้ รวม 

วนัท่ี 1 มกราคม 2562      
ราคาทุน 4,222,590 8,285,269 2,943,954 54,513,029 69,964,842 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (3,758,976) (5,886,949) (2,251,118) (35,650,913) (47,547,956) 

หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม - - - (2,185,310) (2,185,310) 

ราคาตามบญัชี-สุทธิ 463,614 2,398,320 692,836 16,676,806 20,231,576 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562      
ราคาตามบญัชีตน้ปี-สุทธิ 463,614 2,398,320 692,836 16,676,806 20,231,576 
การซ้ือเพ่ิมขึ้น 5,019,358 675,927 1,219,933 4,631,547 11,546,765 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย - (299,056) (90,556) (145,550) (535,162) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (482,806) (1,393,572) (318,056) (4,389,901) (6,584,335) 
ค่าเส่ือมราคาจ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย - 299,031 42,081 138,715 479,827 

ขาดทนุจากการดอ้ยค่า - - - (1,391,945) (1,391,945) 

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

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562      
ราคาทุน 9,241,948 8,662,140 4,073,331 58,999,026 80,976,445 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (4,241,782) (6,981,490) (2,527,093) (39,902,099) (53,652,464) 

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

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

การจดัประเภทค่าเส่ือมราคา 
 (หน่วย : บาท) 

 ส่วนปรับปรุง
อาคารเช่า 

เคร่ืองใช้
ส านกังาน 

เคร่ืองตกแต่ง
ส านกังาน 

เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช ้ รวม 

โครงการพฒันาออกแบบสินคา้ - - - 1,573,559 1,573,559 
ตน้ทุนขาย - - - 2,803,386 2,803,386 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 482,806 1,393,572 318,056 12,956 2,207,390 

ค่าเส่ือมราคารวม 482,806 1,393,572 318,056 4,389,901 6,584,335 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

12. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 

 (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  ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม - - - (3,577,255) (3,577,255) 

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

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563     

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

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

การซ้ือเพ่ิมขึ้น 119,519 1,643,072  216,952  715,841  2,695,384  

จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย - (425,813) (221,567) (11,400) (658,780) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (857,984) (1,087,841) (437,015) (3,958,311) (6,341,151) 

ค่าเส่ือมราคาจ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย - 425,766  221,562  11,398  658,726  

ขาดทนุจากการดอ้ยค่า - - - (239,160) (239,160) 

ราคาตามบญัชีปลายปี-สุทธิ 3,911,701 2,235,834 1,326,170 12,038,040 19,511,745 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563      

ราคาทุน 9,011,467 9,879,399  4,068,716  59,703,467  82,663,049  

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (5,099,766) (7,643,565) (2,742,546) (43,849,012) (59,334,889) 

หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม - - - (3,816,415) (3,816,415) 

ราคาตามบญัชี-สุทธิ 3,911,701 2,235,834 1,326,170 12,038,040 19,511,745 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

12. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ (ต่อ) 

การจดัประเภทค่าเส่ือมราคา 

 (หน่วย : บาท) 

 ส่วนปรับปรุง

อาคารเช่า 

เคร่ืองใช้

ส านกังาน 

เคร่ืองตกแต่ง

ส านกังาน 

เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช ้ รวม 

โครงการพฒันาออกแบบสินคา้ - - - 1,810,181 1,810,181 

ตน้ทุนขาย - - - 2,145,044 2,145,044 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 857,984 1,087,841 437,015 3,086 2,385,926 

ค่าเส่ือมราคารวม 857,984 1,087,841 437,015 3,958,311 6,341,151 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ท่ีคิดค่าเส่ือมราคาเต็ม

มูลค่าแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่มีราคาทุนจ านวน 44.50 ลา้นบาท และจ านวน 37.32 ลา้นบาท ตามล าดบั 

13. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 

  รวม 

มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2563  - 

รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการน ามาตรฐาน   

การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก  17,179,366 

เพิ่มระหวา่งงวด  200,450 

มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  17,379,816 

หกั: ค่าเส่ือมราคาสะสม  (3,328,049) 

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ  14,051,767 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562  มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 โปรแกรม โครงการพฒันาออกแบบสินคา้ 

 คอมพิวเตอร์ พฒันาแลว้เสร็จ ระหว่างพฒันา รวม 

วนัท่ี 1 มกราคม 2562     

ราคาทุน 4,087,563 31,562,023 38,721,109 74,370,695 

หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (3,320,797) (12,037,853) - (15,358,650) 

หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม - (1,250,000) (3,620,000) (4,870,000) 

ราคาตามบญัชี-สุทธิ 766,766 18,274,170 35,101,109 54,142,045 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562     

ราคาตามบญัชีตน้ปี-สุทธิ 766,766 18,274,170 35,101,109 54,142,045 

ซ้ือ/พฒันา เพ่ิมระหว่างปี-ราคาทนุ 59,800 - 21,317,920 21,377,720 

ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองมือเคร่ืองใชโ้ครงการพฒันาฯ - - 1,573,559 1,573,559 

โอนปิดโครงการ - 31,207,887 (31,207,887) - 

ตดับญัชีโครงการพฒันาออกแบบสินคา้ท่ีหยดุพฒันา - - (1,232,127) (1,232,127) 

โอนปิดคลงัโครงการพฒันาฯเป็นสินคา้คงเหลือ - (367,195) - (367,195) 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (262,735) (6,725,810) - (6,988,545) 

ตดัจ าหน่าย/เลิกใช ้ - - - - 

ขาดทนุจากการดอ้ยค่า - (100,600) (1,016,000) (1,116,600) 

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

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562     

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

ราคาตามบญัชี-สุทธิ 563,831 42,288,452 24,536,574 67,388,857 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน (ต่อ) 

การจดัประเภทค่าตดัจ าหน่าย 

 (หน่วย : บาท) 

 โปรแกรม โครงการพฒันาออกแบบสินคา้ 

 

คอมพิวเตอร์ 

พฒันา 

แลว้เสร็จ ระหวา่งพฒันา รวม 

ตน้ทุนขาย 66,787 6,725,810 - 6,792,597 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 195,948 - - 195,948 

ค่าตดัจ าหน่ายรวม 262,735 6,725,810 - 6,988,545 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน (ต่อ) 

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

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

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563     

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

โอนค่าเส่ือมราคาเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้

โครงการพฒันาฯ - (729,027) - (729,027) 

ซ้ือ/พฒันา เพ่ิมระหว่างปี-ราคาทนุ 163,200 69,809 24,882,566 25,115,575 

ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองมือเคร่ืองใชโ้ครงการพฒันาฯ - 729,027 1,081,154 1,810,181 

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

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (259,855) (4,337,869) - (4,597,724) 

ตดัจ าหน่าย/เลิกใช ้ - - - - 

ขาดทนุจากการดอ้ยค่า - (5,350,179) (15,868,000) (21,218,179) 

ราคาตามบญัชีปลายปี-สุทธิ 467,176 34,112,127 33,190,380 67,769,683 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563     

ราคาทุน 4,310,563 63,914,438 53,694,380 121,919,381 

หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (3,843,387) (23,101,532) - (26,944,919) 

หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม - (6,700,779) (20,504,000) (27,204,779) 

ราคาตามบญัชี-สุทธิ 467,176 34,112,127 33,190,380 67,769,683 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน (ต่อ) 

การจดัประเภทค่าตดัจ าหน่าย 

 (หน่วย : บาท) 

 โปรแกรม โครงการพฒันาออกแบบสินคา้ 

 คอมพิวเตอร์ พฒันา โครงการ รวม 

  แลว้เสร็จ ระหวา่งพฒันา  

ตน้ทุนขาย 57,815 4,337,869 - 4,395,684 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 202,040 - - 202,040 

ค่าตดัจ าหน่ายรวม 259,855 4,337,869 - 4,597,724 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ  มีโครงการพฒันาออกแบบสินคา้ทั้งหมด 14 โครงการ ซ่ึงมีโครงการ

แลว้เสร็จและเร่ิมคิดค่าตดัจ าหน่ายแลว้จ านวน 8 โครงการ และงานระหวา่งท าจ านวน 6 โครงการ 

15. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ส่วนประกอบท่ีมีสาระส าคัญของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชีท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562  ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บาท) 

 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   

ประมาณการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 2,347,687 2,138,340 

ประมาณการค่าร้ือถอนส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 12,379 - 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 3,722,024 3,393,505 

รวม 6,082,090 5,531,845 

 
  



- 38 - 
 

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

15. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน   

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 363,914 - 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผลแตกต่างชัว่คราว   

และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (610,124) (1,569,815) 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ (246,210) (1,569,815) 

จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับ ปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 

 (หน่วย : บาท) 

 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก าไร(ขาดทุน)   

จากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว ้ 59,878 104,646 

ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 59,878 104,646 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

15. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 

รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของก าไรทางบญัชีกบัอตัรา

ภาษีท่ีใชส้ าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ก าไร(ขาดทุน)ทางบญัชีก่อนภาษีเงินได ้ 34,144,781 22,886,762 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 

ก าไร(ขาดทุน)ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 6,828,956 4,577,352 

   

ผลกระทบทางภาษีส าหรับค่าใชจ่้ายและรายไดต้อ้งหา้ม 3,075,220 682,467 

ภาษีเงินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ตามบตัรส่งเสริมการลงทุน (10,150,386) (6,829,634) 

รวม (7,075,166) (6,147,167) 

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ (246,210) (1,569,815) 

อตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริง (0.72%) (6.83%) 

16. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

เจา้หน้ีทรัสตรี์ชีฟ - 4,172,675 

รวม - 4,172,675 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯ มีวงเงินกู้ยืมระยะสั้ นกับธนาคาร 3 แห่ง จ านวน 

69.50 ลา้นบาท ค ้าประกนัโดยเงินฝากธนาคารตามหมายเหตุ 11.2 และกรรมการบริษทั 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

17. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 

 หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

เจา้หน้ีการคา้    

เจา้หน้ีการคา้  11,069,132 10,764,869 

รวม  11,069,132 10,764,869 

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน-บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั    

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  78,895 83,729 

รวม  78,895 83,729 

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน    

โบนสัคา้งจ่าย  12,194,776 10,920,384 

ค่านายหนา้คา้งจ่าย  749,644 667,179 

เงินรับล่วงหนา้  3,415,277 305,434 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหนา้ 24 534,404 - 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  2,211,674 2,861,084 

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน  1,687,395 1,874,030 

รวม  20,793,170 16,628,111 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน  31,941,197 27,476,709 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

18. ประมาณการหนีสิ้นหมุนเวียนอ่ืน 

 (หน่วย : บาท) 

  ประมาณการ ประมาณการ  

 รับประกนั ค่าใชจ่้ายโครงการ หน้ีสินจากการ  

 สินคา้ พฒันาออกแบบสินคา้ ร้ือถอนทรัพยสิ์น รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี     

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

รับรู้เพิ่มระหวา่งปี - 583,089 278,015 861,104 

ลดลงระหวา่งปี - (3,214,676) (350,000) (3,564,676) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี     

31 ธนัวาคม 2563 297,736 2,323,114 278,015 2,898,865 

     

ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 297,736 2,323,114 - 2,620,850 

ประมาณการหน้ีสินระยะยาว - - 278,015 278,015 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี     

31 ธนัวาคม 2563 297,736 2,323,114 278,015 2,898,865 

การรับประกนัสินคา้ 

บริษทัฯ รับรู้ประมาณการหน้ีสินส าหรับการรับประกันสินคา้ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น โดยอา้งอิงจาก

ขอ้มูลการแกไ้ขปรับปรุงงานระบบท่ีขายในอดีต 

ประมาณการค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาออกแบบสินคา้ 

บริษทัฯ รับรู้ประมาณการค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาออกแบบสินคา้ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น จากการท่ีตอ้ง

ด าเนินการวดัผลเชิงคุณภาพในเชิงปริมาณ ซ่ึงประกอบดว้ย ค่าแรงและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

ประมาณการค่าใชจ่้ายหน้ีสินจากการร้ือถอนทรัพยสิ์น 

บริษทัฯ รับรู้ประมาณการค่าใช้จ่ายหน้ีสินจากการร้ือถอนทรัพยสิ์นท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 

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

19. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 

การเพิ่มขึ้นและลดลงของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน ณ วนัท่ี 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

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

ส่วนท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุน   

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 2,005,176 1,536,657 

ตน้ทุนบริการในอดีต - 4,129,644 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 327,857 371,183 

ส่วนท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ   

(ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั 

  

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน  (5,328,421) (322,171) 

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางประชากร 1,868,639 - 

ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 3,160,391 (201,059) 

ยอดคงเหลือ ยกไป 19,840,291 17,806,649 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 ไดป้ระกาศลงใน

ราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงได้ก าหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง ส าหรับลูกจ้างซ่ึงท างาน

ติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั โดยกฎหมาย

ดงักล่าวมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ข

โครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษัทฯ มีหน้ีสินส ารอง

ผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพิ่มขึ้น 4.13 ลา้นบาท บริษทัฯ บนัทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง

ดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562  
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

19. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 

 (หน่วย : บาท) 

 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ตน้ทุนขายและการให้บริการ 1,000,335 2,599,458 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 360,956 802,161 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 971,742 2,635,865 

รวม 2,333,033 6,037,484 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธี  

ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั) ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 

 ร้อยละ 

 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

อตัราคิดลด 1.82 1.87 

อตัราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน 4.00 4.00 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน  

(ผนัแปรตามอายพุนกังาน) 0.00-15.00 0.00-14.00 

ขอ้สมมุติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและจากอตัราตาราง

มรณะไทยปี 2560 (“TMO2017”) 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

19. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 

การเปล่ียนแปลงในแต่ละข้อสมมุติฐานท่ีเก่ียวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

ประกันภยัท่ีอาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือว่าข้อสมมุติฐานอ่ืน  ๆ คงท่ี จะมี

ผลกระทบต่อภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

 เพิ่มขึ้น ลดลง เพิ่มขึ้น ลดลง 

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์     

อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) (1,651,853) 1,837,344 (1,454,646) 1,616,644 

การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต     

(เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) 1,709,029 (1,558,886) 1,573,869 (1,432,602) 

อตัราการหมุนของพนกังาน     

(เปล่ียนแปลงร้อยละ 10.00) (418,421) 441,359 (486,130) 524,821 

แมว้า่การวิเคราะห์น้ีไม่ไดค้  านึงการกระจายตวัแบบเตม็รูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใต้

โครงการดงักล่าว แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมุติฐานต่าง ๆ 

20. เงินกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

บริษัทฯ ได้จัดตั้ งกองทุนส ารองเล้ียงชีพพนักงานส าหรับพนักงานประจ าทั้ งหมดของบริษัท 

ตามความในพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ในปี 2553 

พนักงานจ่ายสะสมและบริษทัฯ จ่ายสมทบเขา้เงินกองทุนตามโครงการน้ีในอตัราร้อยละ 3-7 ของ

เงินเดือนพนกังาน แต่พนกังานจะไดรั้บส่วนท่ีบริษทัสมทบตามระเบียบและขอ้บงัคบัของเงินกองทุนตาม

ระยะเวลาการท างานกับบริษัท บริษัทฯได้แต่งตั้ งผู ้จัดการกองทุนแห่งหน่ึงเพื่อบริหารกองทุนตาม

ขอ้ก าหนดในพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 

ส าหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็น จ านวน 3.21  

ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 : 3.09 ลา้นบาท) 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

21. ทุนเรือนหุ้น 

ในระหว่างวนัท่ี 21 - 23 กรกฎาคม 2563 บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อขายให้แก่

ประชาชนทัว่ไปและพนักงานของบริษทัฯ เป็นคร้ังแรกจ านวน 100 ล้านหุ้น (หุ้นสามญัท่ีเสนอขายต่อ

กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษัทฯ 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 าระแล้วดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว เม่ือวันท่ี  

24 กรกฎาคม 2563 และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได้จดทะเบียนหุ้นสามญัจ านวน 400 ล้านหุ้น 

มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเร่ิมท าการซ้ือขายได้ ตั้ งแต่วันท่ี 

30 กรกฎาคม 2563 ในการออกจ าหน่ายหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว บริษทัฯ มีค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

เสนอขายหุ้นดังกล่าว เป็นจ านวน 5.41 ล้านบาท ซ่ึงบริษัทฯ แสดงเป็นรายการหักจากส่วนเกินมูลค่า 

หุน้สามญั 

22. 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 ารองตามกฎหมายดังกล่าว 

จะน าไปจ่ายเงินปันผลไม่ได ้
  



- 46 - 
 

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

23. 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 ) 

24. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

บริษทัฯ ได้รับเงินอุดหนุนตาม “โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการเล้ียงกุ้งด้วยระบบเครือข่าย

เซ็นเซอร์ไร้สายและปัญญาประดิษฐ์” และ “โครงการระบบตรวจสอบสารพิษตกคา้งแบบพกพาท่ีท างาน

ร่วมกบัสมาร์ทโฟน” จากส านกังานคณะกรรมการดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยผูใ้ห้ทุนจะ

สนบัสนุนเงินอุดหนุนในรูปแบบของเงินใหเ้ปล่า 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลประกอบดว้ย 

  (หน่วย : บาท) 

  31 ธนัวาคม 2563 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหนา้ ตน้ปี  - 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับระหวา่งปี  2,723,700 

หกั โอนรับรู้รายไดเ้งินอุดหนุนค่าใชจ่้ายโครงการ  (2,189,296) 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหนา้ ปลายปี  534,404 

 

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประกอบดว้ย 

  (หน่วย : บาท) 

  31 ธนัวาคม 2563 

รายไดอ่ื้น - รายไดเ้งินอุดหนุนค่าใชจ่้ายโครงการฯ  2,189,296 

หกั ค่าใชจ่้ายบริหาร - ค่าใชจ่้ายโครงการฯ  (2,189,296) 

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

25. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

25.1 ค่าตอบแทนกรรมการ 

ตามรายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน 2563 ก าหนดจ่าย

ค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบ้ียประชุม  ส าหรับปี  2563  เป็นจ านวน 1.54 ลา้นบาท 

25.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร เป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเงินเดือน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนให้แก่

กรรมการเฉพาะในฐานะผูบ้ริหาร และให้แก่ผูบ้ริหารตามนิยามในประกาศของส านักงานคณะกรรมการ

ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 จ านวน 23.35 ล้านบาท และจ านวน 17.91  

ลา้นบาท ตามล าดบั 

26. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่าย 

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่ายท่ีส าคัญส าหรับปี  ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562  

มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

การเปล่ียนแปลงของสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหวา่งท า 15,740,222 21,157,506 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 85,513,424 70,879,706 

ค่าจา้งเหมาผลิตสินคา้ 53,050,699 49,893,994 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 77,748,278 77,728,190 

ค่าเส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 10,938,875 13,572,880 

ค่าใชจ่้ายจากการวิจยั 10,424,708 13,489,349 

ขาดทุนจากสินคา้ลดมูลค่า 123,304 6,018,027 

(โอนกลบั) ขาดทุนจากสินคา้ลดมูลค่า - (2,091,990) 

ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 452,694 3,820,124 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์ 21,457,339 2,508,545 

ตดับญัชีโครงการพฒันาออกแบบสินคา้ท่ีหยดุพฒันา - 1,232,127 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

27. 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 

27.1 ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม 

มีก าหนดเวลาแปดปีนับแต่วนัท่ีมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น ในกรณีท่ีประกอบกิจการ

ขาดทุนระหว่างเวลาไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดส้ามารถน าผลขาดทุนประจ าปีท่ีเกิดขึ้นในระหว่างเวลา

นั้ นไปหักออกจากก าไรสุทธิท่ีเกิดขึ้ นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

มีก าหนดเวลาไม่เกินหา้ปีนบัแต่วนัพน้ก าหนดเวลานั้น 

27.2 ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปันผลซ่ึงจ่ายจากก าไรของกิจการท่ีไดรั้บส่งเสริมซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงิน

ไดนิ้ติบุคคลไปรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

27.3 ได้รับยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจักรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติตลอดระยะเวลา  

ท่ีไดรั้บการส่งเสริม 

27.4 ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับวตัถุดิบและวสัดุจ าเป็นท่ีตอ้งน าเขา้จากต่างประเทศเพื่อใชใ้นการ

ผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลาหน่ึงปี นบัแต่วนัน าเขา้คร้ังแรก 

27.5 ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับของท่ีผูไ้ดรั้บการส่งเสริมน าเขา้มาเพื่อส่งกลบัออกไปเป็นระยะเวลา

หน่ึงปี นบัแต่วนัท่ีน าเขา้คร้ังแรก 

27.6 ไดรั้บอนุญาตใหน้ าหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงินตราต่างประเทศได ้

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

27. สิทธิและประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน (ต่อ) 

ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แยกตามสิทธิ
ประโยชน์ตามบตัรส่งเสริมการลงทุน มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 ส่วนท่ีไดรั้บการส่งเสริม ส่วนท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริม รวม 

 การลงทุน การลงทุน  

 31 ธนัวาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 ธนัวาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 ธนัวาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

รายไดจ้ากการขายและ       

การให้บริการ 311,489,756 282,876,587 26,388,314 25,921,709 337,878,070 308,798,296 

ตน้ทุนขายและ       

การให้บริการ (169,540,439) (159,963,518) (18,673,277) (23,498,069) (188,213,716) (183,461,587) 

ก าไรขั้นตน้ 141,949,317 122,913,069 7,715,037 2,423,640 149,664,354 125,336,709 

รายไดอ้ื่น 114,036 319,607 3,932,288 1,994,320 4,046,324 2,313,927 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (22,471,735) (24,352,507) (2,166,685) (2,242,707) (24,638,420) (26,595,214) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (73,530,770) (69,527,642) (24,677,197) (8,245,485) (98,207,967) (77,773,127) 

ผลก าไร (ขาดทุน) อื่น 3,689,345 (172,281) 169,384 (33,299) 3,858,729  (205,580) 

ก าไร (ขาดทุน) จาก       

กิจกรรมด าเนินงาน 49,750,193 29,180,246 (15,027,173) (6,103,531) 34,723,020 23,076,715 

รายไดท้างการเงิน - 128 339,039 136,923 339,039 137,051 

ตน้ทุนทางการเงิน (845,639) (299,569) (71,639) (27,435) (917,278) (327,004) 

ก าไร(ขาดทุน)       

ก่อนภาษีเงินได ้ 48,904,554 28,880,805 (14,759,773) (5,994,043) 34,144,781 22,886,762 

รายได(้ค่าใชจ่้าย)       

ภาษีเงินได ้ 369,476 1,053,473 (123,266) 516,342 246,210 1,569,815 

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี 49,274,030 29,934,278 (14,883,039) (5,477,701) 34,390,991 24,456,577 

ตน้ทุนขายและบริการ ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร ค่าใชจ่้ายอ่ืน ตน้ทุนทางการเงินท่ีไม่สามารถ
ระบุได ้ปันส่วนตามยอดรายไดข้องแต่ละส่วน 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

28. การเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

ส่วนงานด าเนินงาน เป็นการน าเสนอมุมมองของผูบ้ริหารในการรายงานขอ้มูลส่วนงาน โดยขอ้มูล

ส่วนงานอา้งอิงจากขอ้มูลภายในท่ีไดร้ายงานต่อผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของบริษทัฯ 

อยา่งสม ่าเสมอ 

28.1 บริษทัฯ ด าเนินกิจการในส่วนงานหลัก คือ การจ าหน่ายและให้บริการออกแบบวงจรรวม และ

ระบบสมองกลฝังตวั ทางภูมิศาสตร์ในต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนั้น รายไดจ้ากการขาย

ในประเทศ และรายได้จากการให้บริการ มียอดรวมกนัไม่ถึงร้อยละ 10 ดงันั้น บริษทัฯ จึงไม่ได้

น าเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

28.2 ลูกคา้รายใหญ่ 

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ จ านวน 4 ราย เป็นจ านวน

เงิน 174.72 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 : 140.45 ลา้นบาท) 

29. สัญญาเช่า 

บริษทัเขา้ท าสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกับการเช่าพื้นท่ีอาคารส านักงาน เช่ายานพาหนะ และเคร่ืองใช้

ส านกังาน  

29.1 สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: บาท) 

  31 ธนัวาคม 2563 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2563  - 

รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการน ามาตรฐาน   

การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก  17,179,366 

ซ้ือเพิ่ม - ราคาทุน  200,450 

ค่าเส่ือมราคา  (3,272,687) 

กลบัรายการค่าเส่ือมราคาตามสัดส่วนค่าเช่าท่ีไดรั้บส่วนลด  (55,362) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  14,051,767 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

29. สัญญาเช่า (ต่อ) 

29.2 หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 
  (หน่วย: บาท) 
  31 ธนัวาคม 2563 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า  15,881,114 
หกั  ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย   (1,746,583) 
รวม  14,134,531 
หกั  ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี  (3,017,430) 

สุทธิ  11,117,101 

30. ภาระผูกพนั 

30.1 ภาระผูกพนัเกี่ยวกับสัญญาจ้างผลิตสินค้า 

ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม  2562 บริษัทฯ มีภาระผูกพันในการสั่งผลิตสินค้าจากผู ้ผลิตรายหน่ึงใน
ต่างประเทศเป็นระยะเวลา 5 ปี ระหวา่งปี 2562 - 2566 จ านวนสินคา้ปีละ 4 ลา้นช้ิน รวมจ านวน 20 ลา้นช้ิน 
จ านวนเงิน 0.24 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และถ้าในปีใดสั่งผลิตต ่ากว่าท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาบริษัทฯ 
จะตอ้งจ่ายค่าชดเชยตามราคาต่อหน่วยท่ีก าหนดไวส้ าหรับแต่ละปี ระหว่าง 8,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาถึง 
50,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา รวมจ านวน 160,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 

30.2 ภาระผูกพนัเกี่ยวกับสัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาบริการ 

บริษทัฯ ไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าอาคารส านกังาน  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯ มีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่า

ด าเนินงาน ดงัน้ี 
    (หน่วย : บาท) 
    31 ธนัวาคม 2563 
จ่ายช าระ     
ภายใน 1 ปี    3,017,430 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี    11,117,101 

รวม    14,134,531 

ในวนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัฯ ได้รับรู้สิทธิการใช้ส าหรับสัญญาเช่าตามท่ีแสดงในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ขอ้ 29.2  
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

31. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงินและการวัดมูลค่ายุติธรรม 

บริษทัฯ มีความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง จากการให้สินเช่ือ จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ

และจากอตัราดอกเบ้ียซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ ทั้งน้ี บริษทัฯ มีการใชเ้คร่ืองมือทางการเงินท่ี

เป็นตราสารอนุพนัธ์เพื่อการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศโดยไม่มีความ

ประสงค์ท่ีจะมีไวเ้พื่อใช้ในทางค้าหรือหาก าไร บริษทัฯ ไม่มีการเปล่ียนแปลงนโยบายการบริหารความ

เส่ียงเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัในระหวา่งปี 2563 และ 2562 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ตราสารอนุพนัธ์ท่ีมีการวดัมูลค่าและแสดงด้วย 

มูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงินแสดงภายใตสิ้นทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน  จ านวนเงิน 4.38  

ลา้นบาท (ขอ้มูลระดบั 2) 

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

บริษทัฯ บริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องดว้ยการรักษาระดบัเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

และการบริหารจดัการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินหมุนเวียนของบริษทัฯ รวมถึงแหล่งเงินทุนระยะสั้นและระยะ

ยาวให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมส าหรับการด าเนินงานของบริษทัฯ และเพื่อป้องกนัความผนัผวนของกระแส

เงินสดและการขาดสภาพคล่องทางการเงิน 

ความเส่ียงจากการให้สินเช่ือ 

ความเส่ียงจากการให้สินเช่ือเกิดจากการท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถหรือไม่ประสงคจ์ะปฏิบติั

ตามข้อตกลงทางการเงินและตามสัญญาท่ีให้ไวก้ับบริษทัฯ ทั้ งน้ี บริษัทฯ ป้องกันความเส่ียงน้ีโดยใช้

นโยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเช่ือเป็นไปอยา่งเหมาะสมและไม่คาดว่าจะมีผลขาดทุนทาง

การเงินอย่างมีสาระส าคญัจากการให้สินเช่ือทางการคา้ โดยบริษทัไดติ้ดตามยอดคงคา้งของลูกหน้ีการคา้

อยา่งสม ่าเสมอ และไดท้ าประกนัสินเช่ือกบัธนาคารและสถาบนัการเงินอ่ืน 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

31. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงินและการวัดมูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษทัฯ มีรายการคา้ท่ีส าคญัในต่างประเทศซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการน าเขา้และส่งออกสินคา้ของบริษทั 

ซ่ึงอาจท าให้บริษทัได้รับความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ในทาง

ปฏิบติับริษทัฯ ลดความเส่ียงน้ีโดยการจบัคู่ (Matching) เงินรับช าระจากลูกคา้ (ลูกหน้ี) และเงินจ่ายช าระ

แก่เจา้หน้ีท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดใ้ชส้ัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพื่อลดความเส่ียงน้ี 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

จ านวน 5.8 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (เทียบเท่า 178.67 ลา้นบาท) ครบก าหนดสัญญาในเดือน มกราคม 

2564 - มกราคม 2565 และมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

   ส่วนท่ีท าสัญญาขาย ส่วนท่ีไม่ไดท้  า 

  จ านวนเงินท่ีเป็น อตัราแลกเปล่ียน สัญญาอตัราแลกเปล่ียน 

รายการ สกุลเงิน เงินตราต่างประเทศ ล่วงหนา้ ล่วงหนา้ 

เงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ USD 1,148,650 1,148,650 - 

 EUR 36,276 - (36,276) 

ลูกหน้ีการคา้ USD 875,874 875,874 - 

 EUR 131,960 - (131,960) 

เจา้หน้ีการคา้ USD 119,703 - (119,703) 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคต ซ่ึงจะส่งผล

กระทบต่อผลการด าเนินงานในปัจจุบนัและอนาคตของกระแสเงินสดของบริษทัฯ ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ

เช่ือว่าบริษทัฯ ไม่มีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีเป็นสาระส าคญั เน่ืองจากเงินฝากธนาคาร เงินกูย้ืมระยะ

สั้นของบริษทัฯ มีอตัราดอกเบ้ียลอยตวัตามอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาด ส่วนหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีมีอตัรา

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

31. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงินและการวัดมูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 

การวัดมูลค่ายุติธรรม 

บริษทัฯ ใช้วิธีการและขอ้สมมติฐานดงัต่อไปน้ีในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์าง

การเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญั 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน และหน้ีสินตามสัญญาเช่า 

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินขา้งต้นมีจ านวนใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ีบางส่วนมีสถานะเป็นเงินสด หรือจะไดรั้บช าระ/จ่ายช าระเป็นเงินสด

ในระยะเวลาอนัสั้น ในขณะท่ีบางส่วนมีอตัราดอกเบ้ียซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราในทอ้งตลาด 

32. การบริหารจัดการทุน 

วัตถุประสงค์ของบริษัทในการบริหารทางการเงิน คือ การด ารงไว้ซ่ึงความสามารถในการ

ด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองและด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสม 

ปี 2563 และ 2562 บริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน 0.20 0.27 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

33. การจัดประเภทบัญชีใหม่ 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่ เพื่อใหส้อดคลอ้ง

กบัการแสดงรายการใน งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 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 าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

รายการ ตามท่ีรายงานไว ้ การจดัประเภท เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

 เดิม รายการใหม่  

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    

รายไดอ่ื้น 2,260,790 2,313,927 53,137 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (77,788,519) (77,773,127) 15,392 

ผลก าไร (ขาดทุน) อ่ืน - (205,580) (205,580) 

รายไดท้างการเงิน - 137,051 137,051 

รวม (75,527,729) (75,527,729) - 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

34. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2564 ลงวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564 มีมติเสนอต่อผูถื้อ

หุ้นเพื่อขออนุมติัจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุ้นจากก าไรประจ าปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.043 บาท จ านวน 400 

ลา้นหุน้ เป็นเงินจ านวน 17.20 ลา้นบาท และใหจ่้ายเงินปันผลภายในวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

35. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564 
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