
 

 

 

 

 

บริษทั ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) 

รายงานของผู้สอบบัญชีและข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 

สาํหรับงวดสามเดือน สินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้) 

 

  



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอผูถื้อหุ้น บริษทั ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 

 

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับงวด 

สามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด  

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อของบริษัท ซิลิคอน คราฟท ์

เทคโนโลยี จาํกัด (มหาชน) ซึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผู ้รับผิดชอบในการจัดทาํและนําเสนอขอ้มูลทางการเงิน

ระหว่างกาลเหล่านีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบบัที 34 เรือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็น

ผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 

โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบดว้ย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึงส่วน

ใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบด้านการเงินและบัญชี การวิเคราะห์เปรียบเทียบ และวิธีการสอบทานอืน การสอบทานนีมี

ขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชือมนัวา่จะพบเรืองที

มีนัยสําคญัทงัหมดซึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันนัขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่าง

กาลทีสอบทาน 

 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบสิงทีเป็นเหตุให้เชือว่า ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที 34 เรือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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วรรคข้อมูลและเหตุการณ์ทีเน้น 

 

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 3 บริษัทฯ ได้นําการบัญชีป้องกันความเสียงมาถือ

ปฏิบติัสําหรับรายการตราสารอนุพนัธ์ซึงบริษทัฯ เขา้ทาํสัญญาตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2564 เป็นตน้ไป ทงันี ขา้พเจา้มิได้

ใหข้อ้สรุปอย่างมีเงือนไขต่อกรณีนีแต่อยา่งใด 

 

บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั 

 

 

 

(นางสุวมิล   กฤตยาเกียรณ์) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 

 

วนัที 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 



(หน่วย : บาท)

สินทรัพย์ หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/ (ตรวจสอบแลว้)

สอบทานแลว้)

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 128,750,265 111,433,444

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน 6 71,324,052 55,413,920

สินคา้คงเหลือ 7 65,712,909 69,719,926

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 8.1 5,872,738 9,744,593

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 842,478                816,793

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 272,502,442 247,128,676

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน 8.2 62,368,930           62,304,195

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 9 18,417,098           19,511,745

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 20.1 13,239,945           14,051,767         

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 10 73,218,687           67,769,683

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 11 6,247,388             6,082,090

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 1,837,381             1,746,592

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 175,329,429 171,466,072

รวมสินทรพัย์ 447,831,871 418,594,748

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

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

                                                  (     นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์  และ   นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท     )                      

บริษทั  ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564



(หน่วย : บาท)

หนีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/ (ตรวจสอบแลว้)

สอบทานแลว้)

หนีสินหมุนเวียน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 12 37,501,296           31,941,197

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 20.2 3,060,150             3,017,430

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 790,661                289,811

ประมาณการหนีสินหมุนเวียนอืน 13 2,307,783             2,898,865

หนีสินทางการเงินหมุนเวียนอืน 8.1 5,468,567             -                      

หนีสินหมุนเวียนอืน 2,028,974             493,409              

       รวมหนีสินหมุนเวียน 51,157,431 38,640,712

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสินตามสญัญาเช่า 20.2 10,339,358           11,117,101         

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 14 20,577,475           19,840,291         

       รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 30,916,833 30,957,392

       รวมหนีสิน 82,074,264 69,598,104

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 30,916,833.00      

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

                                                  (     นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์  และ   นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท     )                      

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

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564



(หน่วย : บาท)

หนีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น (ต่อ) หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/ (ตรวจสอบแลว้)

สอบทานแลว้)

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้

         ทุนจดทะเบียน

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

         ทุนทีออกและชาํระแลว้

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

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 84,985,489 84,985,489

ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 9,776,657 9,776,657

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

         จดัสรรแลว้

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 16 18,012,400 18,012,400

         ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 56,310,838 36,222,098

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (3,327,777) -                      

       รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 365,757,607 348,996,644

รวมหนีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 447,831,871 418,594,748

-                        -                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี -                        -                      

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

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

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564



(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2563

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 101,275,316 95,210,558

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ  (52,320,947)  (48,967,984)

กําไร(ขาดทุน)ขันต้น 48,954,369 46,242,574

รายไดอื้น 2,850,787 1,781,872

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย  (7,862,834)  (6,435,567)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  (19,495,954)  (19,917,082)

ผลกาํไร (ขาดทุน) อืน  (4,053,553)  (5,940,251)

กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดําเนินงาน 20,392,815 15,731,546

รายไดท้างการเงิน 223,119 27,764

ตน้ทุนทางการเงิน  (186,808)  (139,266)

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้ 20,429,126 15,620,044

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 11  (340,386)  (35,998)

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 20,088,740 15,584,046

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการป้องกนัความเสียงกระแสเงินสด 3.1  (3,327,777) -                        

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด  (3,327,777) -                        

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 16,760,963 15,584,046

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพืนฐาน

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานต่อเนือง 0.05  0.05  

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (หุน้) 400,000,000 300,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

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

                              (  นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท  )  

บริษทั  ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สาํหรับงวดสามเดือน สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)



(หน่วย : บาท)

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของผูถื้อหุน้

รวมส่วนของ  

ผูถื้อหุน้

จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

อืน

หมายเหตุ

ผลกาํไร (ขาดทุน) 

จากการป้องกนัความ

เสียงกระแสเงินสด

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

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด -                -                 -             -                15,584,046      -                              15,584,046        

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                -                 -             -                -                   -                              -                    

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                -                 -             -                15,584,046      -                              15,584,046        

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2563 150,000,000 2,400,000 9,776,657 16,292,783 39,595,257 -                              218,064,697

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

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด -                -                 -             -                20,088,740      -                              20,088,740        

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด 3.1 -                -                 -             -                -                    (3,327,777) (3,327,777)        

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                -                 -             -                20,088,740      (3,327,777)                  16,760,963        

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2564 200,000,000 84,985,489 9,776,657 18,012,400 56,310,838 (3,327,777) 365,757,607

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

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

                                                                                    (     นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์  และ   นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท     )                      

บริษทั  ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี   จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้

สาํหรับงวดสามเดือน สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564

ทุนทีออก

และชาํระแลว้

ส่วนเกิน

มูลค่าหุน้

ส่วนเกิน

ทุนจากการ

จ่ายโดยใช้

หุน้เป็น

เกณฑ์

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)



(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด 20,088,740 15,584,046

ปรับรายการทกีระทบกาํไร(ขาดทุน)เป็นเงินสดรับ(จ่าย)

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 340,386 35,998

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 9, 10, 20.1 3,434,254            3,064,931

(โอนกลบั) ขาดทุนจากสินคา้ลดมูลค่า 7 349,269               (1,683,263)

(โอนกลบั) ขาดทุนจากประมาณการหนีสินหมุนเวยีนอืน (297,736)             -                      

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าโครงการพฒันาออกแบบสินคา้ -                      503,000               

(กาํไร)ขาดทุน จากการจาํหน่ายสินทรัพย์ 19                        9                          

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน (5,501)                 (7,191)                 

(กาํไร) ขาดทุน จากสินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่ายตุิธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 6,518,147            (10,033)               

ผลขาดทุนทางดา้นเครดิตของเงินฝากธนาคาร 143                      -                      

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึน (2,072,616)          5,948,562

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 591,796               488,698

รายไดท้างการเงิน (223,119)             (27,764)

ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 186,808               139,266

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 28,910,590 24,036,259

การเปลียนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพยห์มุนเวยีน(เพิมขนึ)ลดลง

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืน (15,004,186) (15,696,467)

สินคา้คงเหลือ 4,978,183            9,444,682

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน (25,685) (110,648)

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน (90,790)               -                      

การเปลียนแปลงในส่วนประกอบของหนีสินหมุนเวยีนเพิมขนึ(ลดลง)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน 4,022,833 (5,334,702)

หนีสินหมุนเวยีนอืน 1,535,564 1,320,509 

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 24,326,509 13,659,633

จ่ายดอกเบีย -                      (51,584)

จ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  (4,834)  (5,925)

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 24,321,675 13,602,124

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

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

                                                 (     นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์  และ   นายนยัวฒุิ  วงษโ์คเมท     )                      

บริษทั  ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรับงวดสามเดือน สินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)



(หน่วย : บาท)

31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีภาระผกูพนัเพิมขนึ (29,754) (48,196)

เงินฝากสถาบนัการเงินทีไม่มีภาระผกูพนัเพิมขนึ (35,125) -                      

เงินสดจ่ายซือเงินลงทุนชวัคราว (13,500,000) (9,700,000)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชวัคราว 13,000,000 6,000,000

เงินสดจ่ายซือสินทรัพยถ์าวร (329,484) (835,465)

เงินสดจ่ายซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (6,805,529) (7,252,966)

เงินสดรับจากดอกเบีย 115,053 20,038

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน (7,584,839) (11,816,589)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินสดรับ(จ่าย)เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน -                      9,659,963

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสญัญาเช่า (918,252) (895,450)

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (918,252) 8,764,513

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิมขนึ(ลดลง)สุทธิก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปลียน 15,818,584 10,550,048

ผลกระทบของอตัราแลกเปลียนทีมีตอ่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,498,237 444,548

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิมขนึ(ลดลง)สุทธิ 17,316,821 10,994,596

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดตน้งวด 111,433,444 15,429,641

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายงวด 128,750,265 26,424,237
-                      

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิมเติม: -                      

รายการทไีม่ใช่เงินสด: 

โอนส่วนปรับปรุงอาคารเช่าไปเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ -                      264,147

หนีสินตามสญัญาเช่า 13,399,508 16,267,317

ค่าเสือมราคาเครืองมือเครืองใชโ้ครงการพฒันาออกแบบสินคา้ตงัเป็นตน้ทุนโครงการ 373,928 442,414

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

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

                                                 (     นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์  และ   นายนยัวฒุิ  วงษโ์คเมท     )                      

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรับงวดสามเดือน สินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2564
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บริษทั  ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน)



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

( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต์  และ  นายนยัวฒิุ  วงษโ์คเมท ) 

บริษทั ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สาํหรับงวดสามเดือน สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้) 

1. ข้อมูลทัวไป 

1.1 ข้อมูลทัวไปของบริษัทฯ 

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

เป็นนิติบุคคลในประเทศไทยประเภทบริษทัจาํกดั เมือวนัที 18 ธนัวาคม 2545 

และแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั  เมือวนัที 5 เมษายน 2562 

ทีตงับริษทั  :  เลขที 40 ถนนเทศบาลรังสรรคเ์หนือ แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร 

กรุงเทพมหานคร 

ประเภทธุรกิจ  :  บริษทัฯ ประกอบธุรกิจวิจยัและพฒันาเพอืออกแบบและส่งมอบวงจรรวมและ

ระบบสมองกลฝังตวั โดยการวา่จา้งผลิตแลว้นาํกลบัมาทีบริษทัเพอืจาํหน่าย

ใหแ้ก่ลูกคา้ภายใตเ้ครืองหมายการคา้ของบริษทั 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 

ปัจจุบนัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีความ

รุนแรงและขยายเป็นวงกวา้ง ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ ติดตามสถานการณ์และประเมินผลกระทบ

จากเรืองดังกล่าวอย่างต่อเนืองมาโดยตลอด อย่างไรก็ดีสถานการณ์ COVID-19 นันมีความไม่

แน่นอนสูง และอาจส่งผลต่อสภาพแวดล้อมไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ในการดาํเนินธุรกิจของ

บริษทัฯ รวมถึงการประมาณการและใช้ดุลยพินิจเพือประเมินมูลค่าของสินทรัพย ์หนีสิน หรือ

ประมาณการหนีสิน และหนีสินทีอาจเกิดขึนในงบการเงิน ซึงอาจเปลียนแปลงไปได้ตามการ

ประเมินสถานการณ์ COVID-19 ในแต่ละช่วงเวลาของฝ่ายบริหารของบริษทัฯ 
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(ลงชือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอาํนาจ 

( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต์  และ  นายนยัวฒิุ  วงษโ์คเมท ) 

1. ข้อมูลทัวไป (ต่อ) 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงนิระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลนีจดัทาํขึนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบบัที 34  เรือง การรายงานทาง

การเงินระหว่างกาล โดยบริษทัฯ เลือกนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ รวมถึงแนวปฏิบติั

ทางการบัญชีทีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์เกียวขอ้ง อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบแสดงฐานะ

การเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด

ในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

งบการเงินระหว่างกาลนีจัดทาํขึนเพือให้ขอ้มูลเพิมเติมจากงบการเงินประจาํปีทีนาํเสนอ

ครังล่าสุด ดังนันงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเกียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และ

สถานการณ์ใหม่ๆ เพือไม่ให้ขอ้มูลทีนาํเสนอซาํซ้อนกบัขอ้มูลทีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงิน

ควรใช ้งบการเงินระหวา่งกาลนีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

1.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเริมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด บริษทัฯ ไดน้ํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ซึงมีผลบงัคบัใช้สาํหรับงบการเงินทีมีรอบ

ระยะเวลาบัญชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึนเพือใหมี้เนือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ัดเจนเกียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชี

และการใหแ้นวปฏิบตัิทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินีไม่มีผลกระทบอย่างเป็น

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

( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต์  และ  นายนยัวฒิุ  วงษโ์คเมท ) 

1. ข้อมูลทัวไป (ต่อ) 

1.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริม

ในหรือหลงัวันที 1 มกราคม 2565 

สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 เรือง สัญญาเช่า 

ฉบบัปรับปรุง ซึงไดใ้ห้ขอ้ยกเวน้ชวัคราวทีเกิดในทางปฏิบติัสาํหรับผูเ้ช่าทีไดรั้บผลกระทบจากการ

ปฏิรูปอตัราดอกเบียอา้งอิง ทงันี ตอ้งเป็นไปตามเงือนไขทีกาํหนดไวต้ามมาตรฐาน 

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินีไม่มีผลกระทบอย่างเป็น

สาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 

2. นโยบายการบัญชีทีสําคัญ  

2.1 งบการเงินระหว่างกาลนีจดัทาํขึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัทีใชใ้น

งบการเงินสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563    ยกเวน้การเลือกการบญัชีป้องกนัความเสียงมา

ถือปฏิบติัสําหรับรายการตราสารอนุพนัธ์ซึงบริษทัเขา้ทาํสัญญาตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2564 เป็นตน้

ไป 

อนุพนัธ์และการบัญชีป้องกันความเสียง 

ก) อนุพันธ์ทีไม่เข้าเงือนไขการบัญชีป้องกันความเสียง 

อนุพนัธ์ทีไม่เขา้เงือนไขของการบญัชีป้องกันความเสียงจะรับรู้เริมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม 

และจะรับรู้การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในรายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากการวดัมูลค่า

เครืองมือทางการเงิน 

บริษทัแสดงมูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพนัธ์เป็นรายการหมุนเวียน หรือไม่หมุนเวียนตาม

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

( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต์  และ  นายนยัวฒิุ  วงษโ์คเมท ) 

2. นโยบายการบัญชีทีสําคัญ (ต่อ) 

ข) การบัญชีป้องกันความเสียง 

บริษทัฯ รับรู้รายการสัญญาอนุพนัธ์เมือเริมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีเขา้ทาํสัญญา และ

วดัมูลค่าต่อมาในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน  บริษทัฯ กาํหนดให้

สัญญาอนุพนัธ์เป็นเครืองมือทีใชป้้องกนัความเสียงทีเกียวกบักระแสเงินสดของรายการทีคาดการณ์

ทีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ในระดบัสูงมาก (การป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสด) 

ณ วนัทีรับรู้ความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเสียง บริษทัฯ มีการจดัทาํเอกสาร 1) ทีระบุ

ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างเครืองมือทีใช้ป้องกันความเสียงและรายการทีมีการป้องกัน

ความเสียง ซึงรวมถึงการเปลียนแปลงในกระแสเงินสดของเครืองมือทีใช้ป้องกนัความเสียงทีคาด

ว่าจะชดเชยการเปลียนแปลงในกระแสเงินสดของรายการทีมีการป้องกันความเสียง 2) เกียวกับ

วตัถุประสงค์ของการบริหารความเสียง และกลยุทธ์ทีนํามาใช้ในการจดัการกับรายการทีมีความ

เสียง 

รายละเอียดของเอกสารดังกล่าวซึงได้จดัทาํตงัแต่วนัเริมต้นการป้องกันความเสียงและได้

ปรับปรุงอย่างต่อเนือง กล่าวถึงเครืองมือทีใชป้้องกนัความเสียง รายการทีมีการป้องกนัความเสียง 

ลักษณ ะของความเสียงทีจะป้องกัน และวิ ธีที กิจการใช้ในการประเมินประสิทธิผลของ

ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสียงซึงรวมถึงการวิเคราะห์ ถึงสาเหตุของความไม่ มี

ประสิทธิผล และวิธีกาํหนดอตัราส่วนการป้องกนัความเสียง 

ความสัมพนัธ์ของการป้องกันความเสียงจะเขา้เงือนไขของการบญัชีป้องกนัความเสียง เมือ

เป็นไปตามขอ้กาํหนดของการประเมินประสิทธิผลในการป้องกนัความเสียงทุกขอ้ต่อไปนี 

- มีความสัมพนัธ์เชิงเศรษฐกิจระหว่างรายการทีมีการป้องกนัความเสียงและเครืองมือทีใช้

ป้องกนัความเสียง 

- ผลกระทบของความเสียงดา้นเครดิตไม่ไดเ้ป็นปัจจยัสาํคญัในการเปลียนแปลงมูลค่าทีเป็น

ผลมาจากความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจนนั 

- อตัราส่วนการป้องกันความเสียงของความสัมพนัธ์ของการป้องกันความเสียงดังกล่าว

เท่ากับอตัราส่วนของปริมาณของรายการทีมีการป้องกันความเสียงซึงบริษทัฯ ทาํการ

ป้องกนั 

บริษทัฯ แสดงมูลค่ายตุิธรรมของสัญญาอนุพนัธ์ทีใชป้้องกนัความเสียงทงัจาํนวนเป็นรายการ

หมุนเวยีน หรือไม่หมุนเวียนตามวนัครบกาํหนดของรายการทีมีการป้องกนัความเสียง 
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(ลงชือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอาํนาจ 

( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต์  และ  นายนยัวฒิุ  วงษโ์คเมท ) 

2. นโยบายการบัญชีทีสําคัญ (ต่อ) 

การป้องกันความเสียงในกระแสเงินสด 

บริษทัฯ รับรู้ส่วนทีมีประสิทธิผลของการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพนัธ์

ซึงมีการกาํหนดและเขา้เงือนไขของการป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสดในสํารองการบัญชี

ป้องกันความเสียงในกระแสเงินสดซึงรวมอยู่ในส่วนของเจ้าของ และรับรู้กําไรหรือขาดทุนที

เกียวขอ้งกนัส่วนทีไม่มีประสิทธิผลในกาํไรหรือขาดทุนทนัทีทีเกิดขึน 

บริษทัฯ ใช้สัญญาอนุพนัธ์ ได้แก่ สัญญาเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในการป้องกันความ

เสียงของรายการทีคาดการณ์ (Forecast Transaction) โดยบริษทัฯ เลือกกาํหนดให้การเปลียนแปลง

ในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพนัธ์รวมถึงค่าสะท้อนส่วนต่างของอตัราดอกเบียในสองสกุล 

(Forward points) เป็นเครืองมือทีใชป้้องกนัความเสียง รายการกาํไรหรือขาดทุนทีเกียวขอ้งกบัส่วน

ทีมีประสิทธิผลของการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพนัธ์จะรับรู้ในรายการป้องกนั

ความเสียงกระแสเงินสดในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนซึงรวมอยู่ในส่วนของเจา้ของ 

บริษทัฯ จะโอนจาํนวนทีรับรู้สะสมในส่วนของเจ้าของดังกล่าวมายงักาํไรหรือขาดทุนใน

รอบระยะเวลาบญัชีเดียวกบัทีบริษทัฯ รับรู้รายการทีป้องกนัความเสียงในกาํไรหรือขาดทุน 

เมือเครืองมือทีใชป้้องกนัความเสียงนนัสินสุดอาย ุหรือยกเลิกหรือเมือการป้องกนัความเสียง

ดงักล่าวไม่เขา้เงือนไข  บริษทัฯ จะจดัประเภทรายการกาํไรหรือขาดทุนทีสะสมและแสดงรวมไว้

ในส่วนของเจา้ของตามเดิมจนกระทงัเกิดรายการทีคาดการณ์  หรือเมือรายการทีคาดการณ์ไม่คาด

ว่าจะเกิดอีกต่อไปกิจการจะจดัประเภทรายการกาํไรหรือขาดทุนทีสะสมและเคยแสดงรวมไวใ้น

ส่วนของเจา้ของเป็นกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

2.2 การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการบัญชีทีสําคัญ 

ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจ การประมาณการและ 

ขอ้สมมติทีมีผลกระทบต่อการนาํนโยบายการบญัชีมาใช ้และจาํนวนเงินของสินทรัพยแ์ละหนีสิน

รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ผลทีเกิดขนึจริงอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 

ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารจะใช้ดุลยพินิจทีมีนยัสําคญัในการนํา

นโยบายการบญัชีของบริษทัและแหล่งทีมาของขอ้มูลทีสาํคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณ

การทีมีอยูม่าใชเ้ช่นเดียวกบังบการเงินกลุ่มสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  
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(ลงชือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอาํนาจ 

( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต์  และ  นายนยัวฒิุ  วงษโ์คเมท ) 

3. ผลกระทบจากการนํานโยบายการบัญชีป้องกันความเสียงมาถือปฏิบัติ 

3.1 สาํรองการบญัชีป้องกนัความเสียง 

สาํรองการบญัชีป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสดใชส้าํหรับรับรู้รายการกาํไรหรือขาดทุน

ทีเกียวขอ้งกบัส่วนทีมีประสิทธิผลของการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพนัธ์ทีนาํ

การบญัชีป้องกนัความเสียงมาถือปฏิบติั 

ณ วันที 31 มีนาคม 2564  รายการสํารองการบัญชีป้องกันความเสียงทีแสดงอยู่ใน

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจา้ของ  มีดงันี 

 หน่วย : บาท 

 สัญญาเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหนา้ ส่วนป้องกนัความเสียง 

สาํรองการบัญชีป้องกันความเสียงในกระแสเงินสด   

การเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสัญญา

อนุพนัธ์ทีรับรู้ในกาํไร(ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน 125,668,499 (3,327,777) 

หัก : การโอนจากกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 

ไปยงักาํไรหรือขาดทุน - - 

หัก : ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี - - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัสินงวด  125,668,499 (3,327,777) 

3.2 รายการทีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

รายการทีเกียวขอ้งกบัสัญญาอนุพนัธ์ทีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนนอกเหนือจากจาํนวนทีรับรู้

จากการโอนสํารองการบญัชีป้องกนัความเสียงมาจากกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนตามทีแสดงไวใ้น

ขอ้ 3.1 มีดงันี 

  หน่วย : บาท 

สาํหรับงวดสามเดือน สินสุดวันที 31 มีนาคม 2564   

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากสัญญาอนุพนัธ์ทีไม่ไดน้าํการบญัชี   

ป้องกนัความเสียงมาถือปฏิบตัิซึงแสดงรวมอยูใ่นรายการ   

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากอนุพนัธ์ทางการเงิน  (2,140,790) 
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(ลงชือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอาํนาจ 

( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต์  และ  นายนยัวฒิุ  วงษโ์คเมท ) 

4. รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกจิการทีเกยีวข้องกัน 

4.1 ลักษณะความสัมพนัธ์และนโยบายในการกําหนดราคา 

บุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนั ลกัษณะความสัมพนัธ์ รายการเกียวขอ้งกนั 

บริษทั เอก็ซ์เอวี ออดิโอ จาํกดั กรรมการและผูถื้อหุ้นร่วมกนั ขายสินคา้ 

บริษทั ลกัษมดี์ พร็อพเพอร์ตี จาํกดั ผูถื้อหุน้ร่วมกนั รับบริการ 

ผูถื้อหุน้บริษทั ผูถื้อหุน้ใหญ่ เช่าสาํนกังาน 

กรรมการบริษทั ผูถื้อหุน้ใหญ่และกรรมการ ทีปรึกษา 

 

การกาํหนดราคากบับุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนั นโยบายราคา 

ขายสินคา้ ตามราคาทีตกลงร่วมกนั ไม่ตาํกวา่ราคาทุน 

ค่าเช่าและบริการสาํนกังาน ตามอตัราทีระบุในสัญญา 

ค่าบริการสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา) ตามราคาทุนบวกส่วนเพิม และอตัราทีระบุในสัญญา 

ค่าทีปรึกษา ตามอตัราทีระบุในสัญญา  

4.2 ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการทีเกยีวข้องกนั 

ยอดคงเหลือกับบุคคลและกิจการที เกียวข้องกัน ณ วันที  31 มีนาคม 2564 และวันที  

31 ธนัวาคม 2563 ดงันี 

 (หน่วย : บาท) 

 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย   

บริษทั ลกัษมดี์ พร็อพเพอร์ตี จาํกดั 112,362 78,895 

รวม 112,362 78,895 

เงินมดัจาํค่าเช่าและค่าบริการ   

บริษทั ลกัษมดี์ พร็อพเพอร์ตี จาํกดั 579,800 579,800 

ผูถื้อหุน้บริษทั 571,700 571,700 

รวม 1,151,500 1,151,500 

หนีสินตามสัญญาเช่า   

ผูถื้อหุน้บริษทั 13,041,014 13,721,439 

รวม 13,041,014 13,721,439 
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(ลงชือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอาํนาจ 

( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต์  และ  นายนยัวฒิุ  วงษโ์คเมท ) 

4. รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกจิการทีเกยีวข้องกัน (ต่อ) 

4.3 รายได้และค่าใช้จ่ายกับบุคคลหรือกิจการทีเกยีวข้องกนั 

รายการกับบุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกันสําหรับงวดสามเดือน สินสุดวนัที 31 มีนาคม 

2564 และ 2563 ดงันี 

 (หน่วย : บาท) 

 31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2563 

รายไดจ้ากการขาย   

บริษทั เอก็ซ์เอว ีออดิโอ จาํกดั 11,048 - 

รวม 11,048 - 

ค่าเช่าและบริการสาํนกังาน   

บริษทั ลกัษมดี์ พร็อพเพอร์ตี จาํกดั 857,550 857,550 

ผูถื้อหุ้นบริษทั 857,550 897,550 

รวม 1,715,100 1,755,100 

ค่าบริการสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า, ประปา)   

บริษทั ลกัษมดี์ พร็อพเพอร์ตี จาํกดั 245,549 304,418 

รวม 245,549 304,418 

ค่าทีปรึกษา   

กรรมการบริษทั 240,000 240,000 

รวม 240,000 240,000 
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(ลงชือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอาํนาจ 

( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต์  และ  นายนยัวฒิุ  วงษโ์คเมท ) 

5. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ  วันที  31 มีนาคม 2564 และวันที  31 ธันวาคม 2563 

 มีรายละเอียดดงันี 

 (หน่วย : บาท) 

 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

เงินสด 22,552 20,531 

เงินฝากกระแสรายวนั 86,066 76,719 

เงินฝากออมทรัพย ์ 80,540,948 75,705,125 

เงินฝากเงินตราต่างประเทศ 48,100,699 35,631,069 

รวม 128,750,265 111,433,444 

6. ลูกหนกีารค้าและลูกหนีหมุนเวียนอืน 

ลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอืน ณ วันที 31 มีนาคม 2564 และวันที 31 ธันวาคม 2563 

 มีรายละเอียดดงันี 

 (หน่วย : บาท) 

 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

ลูกหนีการคา้   

ลูกหนีการคา้บริษทัอืน 48,718,827 31,082,268 

รวมลูกหนีการคา้ 48,718,827 31,082,268 

ลูกหนีหมุนเวยีนอืน   

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ 13,120,616 12,124,446 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 2,644,734 4,828,965 

เงินทดรองจ่าย 114,570 43,088 

ลูกหนีกรมสรรพากร 6,531,555 7,249,470 

อืน ๆ 193,750 85,683 

รวมลูกหนีหมุนเวียนอืน 22,605,225 24,331,652 

รวมลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน 71,324,052 55,413,920 

หกั: ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน - - 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน- สุทธิ 71,324,052 55,413,920 
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(ลงชือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอาํนาจ 

( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต์  และ  นายนยัวฒิุ  วงษโ์คเมท ) 

6. ลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอืน (ต่อ) 

ลูกหนีการคา้แยกตามอายทีุคา้งชาํระไดด้งันี 

 (หน่วย : บาท) 

 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

ลูกหนีการคา้บริษทัอืน   

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 44,025,322 24,729,602 

เกินกาํหนดชาํระ   

นอ้ยกวา่ 30 วนั - 4,481,384 

มากกวา่ 60 วนั ถึง 90 วนั 831,397 1,871,282 

มากกวา่ 90 วนั ถึง 180 วนั 3,862,108 - 

รวมลูกหนีการคา้บริษทัอืน 48,718,827 31,082,268 

7. สินค้าคงเหลือ 

สินคา้คงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 และวนัที 31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดงันี 

 (หน่วย : บาท) 

 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

วตัถุดิบ 49,236,671 50,319,683 

งานระหว่างทาํ 58,252,097 60,109,426 

สินคา้สาํเร็จรูป 327 - 

สินคา้ระหวา่งทาง 1,313,767 1,863,004 

สินคา้ระหวา่งผลิต 364,046 532,543 

รวม 109,166,908 112,824,656 

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

เพิมขึน (349,269) (123,304) 

ลดลง - - 

ค่าเผือสินคา้ลดมูลค่าปลายงวด (43,453,999) (43,104,730) 

สินคา้คงเหลือสุทธิ 65,712,909 69,719,926 

  



- 11 - 

 

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

( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต์  และ  นายนยัวฒิุ  วงษโ์คเมท ) 

8. สินทรัพย์และหนีสินทางการเงิน 

8.1 สินทรัพย์และหนสิีนทางการเงินหมุนเวียนอืน 

สินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินหมุนเวียนอืน ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 และวนัที 31 ธันวาคม 

2563 มีรายละเอียดดงันี 

 (หน่วย : บาท) 

 สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอนื หนีสินทางการเงินหมุนเวียนอนื 

 31 มีนาคม  

2564 

31 ธนัวาคม  

2563 

31 มีนาคม  

2564 

31 ธนัวาคม  

2563 

สินทรัพย์ทีจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน 

    

เงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี 5,878,955 5,358,721 - - 

กําไร(ขาดทุน)ทียงัไม่เกิดขึนจริงจากการ

เปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน (6,217) 7,366 - - 

สุทธิ 5,872,738 5,366,087 - - 

สัญญาเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้     

สัญญาเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ที

ไม่ไดก้าํหนดให้เป็นเครืองมือทีใช้

ป้องกนัความเสียง - 4,378,506 2,140,790 - 

สินทรัพย์ทีจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จ     

สัญญาเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้     

สัญญาเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ที

กาํหนดให้เป็นเครืองมือทีใชป้้องกนั

ความเสียง - - 3,327,777 - 

รวม - 4,378,506 5,468,567 - 

รวมสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินหมุนเวียน 5,872,738 9,744,593 5,468,567 - 
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(ลงชือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอาํนาจ 

( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต์  และ  นายนยัวฒิุ  วงษโ์คเมท ) 

8. สินทรัพย์และหนีสินทางการเงิน (ต่อ) 

8.2 สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน 

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน ณ วันที 31 มีนาคม 2564 และวันที 31 ธันวาคม 2563  

มีรายละเอียดดงันี 

 (หน่วย : บาท) 

 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

สินทรัพยที์จดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 

  

เงินฝากออมทรัพยที์ติดภาระผกูพนั 2,802,982 2,802,982 

เงินฝากประจาํทีติดภาระผกูพนั 13,551,055 13,521,301 

เงินฝากประจาํทีไม่มีภาระผูกพนั 46,035,124 46,000,000 

รวม 62,389,161 62,324,283 

หกั: ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน (20,231) (20,088) 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืนสุทธิ 62,368,930 62,304,195 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 และวนัที 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯ ไดน้าํเงินฝากธนาคาร 3 แห่ง จาํนวน 

15.50 ลา้นบาท คาํประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร และวงเงินกูย้มืระยะสนั รวมจาํนวน 59.50 ลา้นบาท 

และ 69.50 ลา้นบาท ตามลาํดบั  กบัธนาคารดงักล่าว และคาํประกนัโดยกรรมการบริษทั 
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(ลงชือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอาํนาจ 

( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต์  และ  นายนยัวฒิุ  วงษโ์คเมท ) 

9. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์  

การเพิมขึนและลดลงของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์  ณ  วันที  31 มีนาคม 2564 

 มีรายละเอียดดงันี 

 (หน่วย : บาท) 

 ส่วนปรับปรุง

อาคารเช่า 

เครืองใช้

สาํนกังาน 

เครืองตกแต่ง

สาํนกังาน 

เครืองมือ

เครืองใช ้ รวม 

วนัที 1 มกราคม 2564      

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

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

หัก  ค่าเผอืการดอ้ยค่าสะสม - - - (3,816,415) (3,816,415) 

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

สาํหรับงวดสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564     

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

การซือเพมิขึน - 56,564 16,269 256,651 329,484 

จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย - (176,374) - - (176,374) 

ค่าเสือมราคาสาํหรับงวด (218,338) (268,922) (109,777) (827,075) (1,424,112) 

ค่าเสือมราคาจาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย - 176,355 - - 176,355 

ขาดทนุจากการดอ้ยค่า - - - - - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด-สุทธิ 3,693,363 2,023,457 1,232,662 11,467,616 18,417,098 

วนัที 31 มีนาคม 2564      

ราคาทนุ 9,011,467 9,759,589 4,084,985 59,960,118 82,816,159 

หัก  ค่าเสือมราคาสะสม (5,318,104) (7,736,132) (2,852,323) (44,676,087) (60,582,646) 

หัก  ค่าเผอืการดอ้ยค่าสะสม - - - (3,816,415) (3,816,415) 

ราคาตามบญัชี-สุทธิ 3,693,363 2,023,457 1,232,662 11,467,616 18,417,098 
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(ลงชือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอาํนาจ 

( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต์  และ  นายนยัวฒิุ  วงษโ์คเมท ) 

9. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ (ต่อ) 

การจดัประเภทค่าเสือมราคา 

 (หน่วย : บาท) 

 ส่วนปรับปรุง

อาคารเช่า 

เครืองใช้

สาํนกังาน 

เครืองตกแต่ง

สาํนกังาน 

เครืองมือ

เครืองใช ้ รวม 

โครงการพฒันาออกแบบสินคา้ - - - 373,928 373,928 

ตน้ทุนขาย - - - 453,147 453,147 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 218,338 268,922 109,777 - 597,037 

ค่าเสือมราคารวม 218,338 268,922 109,777 827,075 1,424,112 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ทคีิดค่าเสือมราคาเต็มมูลค่าแลว้แต่ยงั

ใชง้านอยู ่มีราคาทุนจาํนวน 47.83 ลา้นบาท 
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(ลงชือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอาํนาจ 

( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต์  และ  นายนยัวฒิุ  วงษโ์คเมท ) 

10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน 

การเพมิขึนและลดลงของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน ณ วนัที 31 มีนาคม 2564  มีรายละเอียดดงันี 

 (หน่วย : บาท) 

 โปรแกรม โครงการพฒันาออกแบบสินคา้ 

 คอมพิวเตอร์ พฒันาแลว้เสร็จ ระหว่างพฒันา รวม 

วนัที 1 มกราคม 2564     

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

หัก  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (3,843,387) (23,101,532) - (26,944,919) 

หัก  ค่าเผอืการดอ้ยค่าสะสม - (6,700,779) (20,504,000) (27,204,779) 

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

สาํหรับงวดสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564     

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

ปรับปรุงประมาณการตน้ทุนโครงการพฒันาฯ - 380,361 - 380,361 

ซือ/พฒันา เพิมระหว่างงวด-ราคาทุน - - 6,266,963 6,266,963 

ค่าเสือมราคาเครืองมือเครืองใชโ้ครงการพฒันาฯ - 185,931 187,997 373,928 

โอนปิดโครงการ - - - - 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (61,092) (1,511,156) - (1,572,248) 

ตดัจาํหน่าย/เลิกใช ้ - - - - 

ขาดทนุจากการดอ้ยค่า - - - - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด-สุทธิ 406,084 33,167,263 39,645,340 73,218,687 

วนัที 31 มีนาคม 2564     

ราคาทนุ 4,310,563 64,480,730 60,149,340 128,940,633 

หัก  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (3,904,479) (24,612,688) - (28,517,167) 

หัก  ค่าเผอืการดอ้ยค่าสะสม - (6,700,779) (20,504,000) (27,204,779) 

ราคาตามบญัชี-สุทธิ 406,084 33,167,263 39,645,340 73,218,687 
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(ลงชือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอาํนาจ 

( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต์  และ  นายนยัวฒิุ  วงษโ์คเมท ) 

10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน (ต่อ) 

การจดัประเภทค่าตดัจาํหน่าย 

 (หน่วย : บาท) 

 โปรแกรม โครงการพฒันาออกแบบสินคา้ 

 คอมพวิเตอร์ พฒันา โครงการ รวม 

  แลว้เสร็จ ระหวา่งพฒันา  

ตน้ทุนขาย 14,350 1,511,156 - 1,525,506 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 46,742 - - 46,742 

ค่าตดัจาํหน่ายรวม 61,092 1,511,156 - 1,572,248 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 บริษทัฯ  มีโครงการพฒันาออกแบบสินคา้ทงัหมด 16 โครงการ ซึงมีโครงการ

แลว้เสร็จและเริมคิดค่าตดัจาํหน่ายแลว้จาํนวน 8 โครงการ และงานระหวา่งทาํจาํนวน 8 โครงการ 

11. สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 

ส่วนประกอบทีมีสาระสําคัญของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชีทีแสดงอยู่ในงบการเงิน 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 และ วนัที 31 ธนัวาคม 2563  ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บาท) 

 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี   

ประมาณการค่าเผือการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 2,391,509 2,347,687 

ประมาณการค่ารือถอนส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 15,496 12,379 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 3,840,383 3,722,024 

รวม 6,247,388 6,082,090 
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(ลงชือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอาํนาจ 

( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต์  และ  นายนยัวฒิุ  วงษโ์คเมท ) 

11. สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือน สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันี 

 (หน่วย : บาท) 

 31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2563 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน   

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวด 505,684 94,851 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผลแตกต่างชวัคราว   

และการกลบัรายการผลแตกต่างชวัคราว (165,298) (58,853) 

ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ 340,386 35,998 

 

รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัรา

ภาษีทีใชส้าํหรับงวดสามเดือน สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 และ 2563 สามารถแสดงไดด้งันี 

 (หน่วย : บาท) 

 31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2563 

กาํไร(ขาดทุน)ทางบญัชีก่อนภาษีเงินได ้ 20,429,126 15,620,045 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 

กาํไร(ขาดทุน)ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 4,085,825 3,124,009 

   

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับค่าใชจ้่ายและรายไดต้อ้งหา้ม 11,629 (2,135) 

ภาษีเงินไดที้ไดรั้บยกเวน้ตามบตัรส่งเสริมการลงทุน (3,757,068) (3,085,876) 

รวม (3,745,439) (3,088,011) 

ค่าใชจ้่าย(รายได)้ภาษเีงินไดที้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 340,386 35,998 
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(ลงชือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอาํนาจ 

( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต์  และ  นายนยัวฒิุ  วงษโ์คเมท ) 

12. เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีหมุนเวียนอืน 

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีหมุนเวียนอืน ณ วันที 31 มีนาคม 2564 และวันที 31 ธันวาคม 2563  

มีรายละเอียดดงันี 

  (หน่วย : บาท) 

 หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

เจา้หนีการคา้    

เจา้หนีการคา้  22,159,180 11,069,132 

รวม  22,159,180 11,069,132 

เจา้หนีหมุนเวียนอืน-บุคคลทีเกียวขอ้งกนั    

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  112,362 78,895 

รวม  112,362 78,895 

เจา้หนีหมุนเวียนอืน    

โบนสัคา้งจ่าย  5,675,111 12,194,776 

ค่านายหนา้คา้งจ่าย  1,033,349 749,644 

เงินรับล่วงหนา้  2,726,287 3,415,277 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหนา้ 17 1,951,678 534,404 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  2,292,723 2,211,674 

เจา้หนีหมุนเวียนอืน  1,550,606 1,687,395 

รวม  15,229,754 20,793,170 

รวมเจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน  37,501,296 31,941,197 
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(ลงชือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอาํนาจ 

( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต์  และ  นายนยัวฒิุ  วงษโ์คเมท ) 

13. ประมาณการหนสิีนหมุนเวียนอืน 

 (หน่วย : บาท) 

  ประมาณการ ประมาณการ  

 รับประกนั ค่าใชจ้่ายโครงการ หนีสินจากการ  

 สินคา้ พฒันาออกแบบสินคา้ รือถอนทรัพยสิ์น รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที     

1 มกราคม 2564 297,736 2,323,114 278,015 2,898,865 

รับรู้เพมิระหวา่งงวด - - 3,579 3,579 

ลดลงระหวา่งงวด (297,736) (296,925) - (594,661) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที     

31 มีนาคม 2564 - 2,026,189 281,594 2,307,783 

     

ประมาณการหนีสินระยะสัน - 2,026,189 - 2,026,189 

ประมาณการหนีสินระยะยาว - - 281,594 281,594 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที     

31 มีนาคม 2564 - 2,026,189 281,594 2,307,783 

การรับประกนัสินคา้ 

บริษัทฯ รับรู้ประมาณการหนีสินสําหรับการรับประกันสินคา้ทีคาดว่าจะเกิดขึนโดยอา้งอิงจาก

ขอ้มูลการแกไ้ขปรับปรุงงานระบบทีขายในอดีต 

ประมาณการค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาออกแบบสินคา้ 

บริษทัฯ รับรู้ประมาณการค่าใชจ้่ายโครงการพฒันาออกแบบสินคา้ทีคาดวา่จะเกิดขึน จากการทีตอ้ง

ดาํเนินการวดัผลเชิงคุณภาพในเชิงปริมาณ ซึงประกอบดว้ย ค่าแรงและค่าใชจ้่ายทีเกียวขอ้ง 

ประมาณการค่าใชจ่้ายหนีสินจากการรือถอนทรัพยสิ์น 

บริษทัฯ รับรู้ประมาณการค่าใช้จ่ายหนีสินจากการรือถอนทรัพยสิ์นทีคาดว่าจะเกิดขึนในอนาคต 

เมือสินสุดสัญญาเช่า และมีภาระทีตอ้งส่งมอบคืนพืนทีส่วนปรับปรุงอาคารสาํนกังานให้เช่า  
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(ลงชือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอาํนาจ 

( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต์  และ  นายนยัวฒิุ  วงษโ์คเมท ) 

14. ประมาณการหนสิีนไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 

การเพิมขึนและลดลงของประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน ณ วนัที 

วนัที 31 มีนาคม 2564 และวนัที 31 ธันวาคม 2563 สรุปไดด้งันี 

 (หน่วย : บาท) 

 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

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

ส่วนทีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน   

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 647,110 2,005,176 

ตน้ทุนดอกเบีย 90,074 327,857 

ส่วนทีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ   

(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั 

  

ส่วนทีเกิดจากการเปลียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน  - (5,328,421) 

ส่วนทีเกิดจากการเปลียนแปลงขอ้สมมติทางประชากร - 1,868,639 

ส่วนทีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ - 3,160,391 

ยอดคงเหลือ ยกไป 20,577,475 19,840,291 

15. เงินกองทุนสํารองเลียงชีพ 

บริษัทฯ ได้จัดตังกองทุนสํารองเลียงชีพพนักงานสําหรับพนักงานประจาํทังหมดของบริษัท 

ตามความในพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเลียงชีพ พ.ศ. 2530 ในปี 2553 

พนักงานจ่ายสะสมและบริษทัฯ จ่ายสมทบเขา้เงินกองทุนตามโครงการนีในอตัราร้อยละ 3-7 ของ

เงินเดือนพนกังาน แต่พนกังานจะไดรั้บส่วนทีบริษทัสมทบตามระเบียบและขอ้บงัคบัของเงินกองทุนตาม

ระยะเวลาการทํางานกับบริษัท บริษัทฯได้แต่งตังผู ้จัดการกองทุนแห่งหนึงเพือบริหารกองทุนตาม

ขอ้กาํหนดในพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเลียงชีพ พ.ศ. 2530 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุด วนัที 31 มีนาคม 2564 บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนเป็นจาํนวน 

0.79 ลา้นบาท (ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 : 0.79 ลา้นบาท) 
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(ลงชือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอาํนาจ 

( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต์  และ  นายนยัวฒิุ  วงษโ์คเมท ) 

16. ทุนสํารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบญัญตัิบริษทั มหาชน จาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีเป็นทุน

สํารองตามกฎหมายไมน่้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหักยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) 

จนกว่าทุนสํารองนีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดงักล่าวจะ

นาํไปจ่ายเงินปันผลไม่ได ้

17. เงินอดุหนุนจากรัฐบาล 

บริษัทฯ ได้รับเงินอุดหนุนตาม “โครงการการเพิมประสิทธิภาพการเลียงกุ้งด้วยระบบเครือข่าย

เซ็นเซอร์ไร้สายและปัญญาประดิษฐ์” และ “โครงการระบบตรวจสอบสารพิษตกคา้งแบบพกพาทีทาํงาน

ร่วมกบัสมาร์ทโฟน” จากสํานกังานคณะกรรมการดิจิทลัเพือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยผูใ้ห้ทุนจะ

สนบัสนุนเงินอุดหนุนในรูปแบบของเงินให้เปล่า 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลประกอบดว้ย 

  (หน่วย : บาท) 

  31 มีนาคม 2564 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหนา้ ตน้งวด  534,404 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับระหวา่งงวด  1,815,800 

หกั โอนรับรู้รายไดเ้งินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ  (398,526) 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า ปลายงวด  1,951,678 

 

สาํหรับงวดสามเดือน สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 เงินอดุหนุนจากรัฐบาล ประกอบดว้ย 

  (หน่วย : บาท) 

  31 มีนาคม 2564 

รายไดอื้น - รายไดเ้งินอดุหนุนค่าใชจ้่ายโครงการฯ  398,526 

หกั ค่าใชจ้่ายบริหาร - ค่าใชจ่้ายโครงการฯ  (398,526) 

เงินอุดหนุน - สุทธิ  - 

  



- 22 - 

 

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

( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต์  และ  นายนยัวฒิุ  วงษโ์คเมท ) 

18. สิทธิและประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน 

บริษัทฯ ได้รับ สิทธิประโยชน์บางประการในฐานะผู ้ได้ รับการส่งเส ริมการลงทุนตาม

พระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุนพ.ศ. 2520 ในงานออกแบบวงจรรวมและการออกแบบอุปกรณ์ RFID 

และผลิตภัณฑ์ต่อเนืองจากการออกแบบ รวม 3 ฉบบั แบ่งเป็น ฉบบัที 1 วนัที 4 สิงหาคม 2551 ฉบบัที 2 

วนัที 5 กนัยายน 2556 และฉบบัที 3 วนัที 14 มกราคม 2559 โดยฉบบัที 1 สิทธิประโยชน์ยกเวน้ภาษีเงินได้

นิติบุคคลไดห้มดอายุแลว้วนัที 9 กนัยายน 2559 ซึงสิทธิพิเศษทีสาํคญัทีไดรั้บมีดงันี 

18.1 ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิทีไดจ้ากการประกอบกิจการทีไดรั้บการส่งเสริม 

มีกาํหนดเวลาแปดปีนับแต่วนัทีมีรายได้จากการประกอบกิจการนัน ในกรณีทีประกอบกิจการ

ขาดทุนระหว่างเวลาไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดส้ามารถนาํผลขาดทุนประจาํปีทีเกิดขึนในระหว่างเวลา

นันไปหักออกจากกําไรสุทธิทีเกิดขึนภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

มีกาํหนดเวลาไม่เกินหา้ปีนบัแต่วนัพน้กาํหนดเวลานัน 

18.2 ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลซึงจ่ายจากกาํไรของกิจการทีไดรั้บส่งเสริมซึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงิน

ไดนิ้ติบุคคลไปรวมคาํนวณเพือเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาทีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

18.3 ได้รับยกเวน้อากรขาเข้าสําหรับเครืองจักรตามทีคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติตลอดระยะเวลา 

ทีไดรั้บการส่งเสริม 

18.4 ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สําหรับวตัถุดิบและวสัดุจาํเป็นทีตอ้งนาํเขา้จากต่างประเทศเพือใชใ้นการ

ผลิตเพือการส่งออกเป็นระยะเวลาหนึงปี นบัแต่วนันาํเขา้ครังแรก 

18.5 ไดร้ับยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับของทีผูไ้ดรั้บการส่งเสริมนาํเขา้มาเพือส่งกลบัออกไปเป็นระยะเวลา

หนึงปี นบัแต่วนัทีนาํเขา้ครังแรก 

18.6 ไดร้ับอนุญาตใหน้าํหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงินตราต่างประเทศได ้

ทงันีบริษทัฯ ตอ้งปฏิบตัิตามเงือนไขต่าง ๆ ทีกาํหนดไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 
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(ลงชือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอาํนาจ 

( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต์  และ  นายนยัวฒิุ  วงษโ์คเมท ) 

19. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

ส่วนงานดาํเนินงาน เป็นการนาํเสนอมุมมองของผูบ้ริหารในการรายงานขอ้มูลส่วนงาน โดยขอ้มูล

ส่วนงานอา้งอิงจากขอ้มูลภายในทีไดร้ายงานต่อผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

อยา่งสมาํเสมอ 

19.1 บริษทัฯ ดาํเนินกิจการในส่วนงานหลัก คือ การจาํหน่ายและให้บริการออกแบบวงจรรวม และ

ระบบสมองกลฝังตวั ทางภูมิศาสตร์ในต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนนั รายไดจ้ากการขาย

ในประเทศ และรายได้จากการให้บริการ มียอดรวมกนัไม่ถึงร้อยละ 10 ดงันัน บริษทัฯ จึงไม่ได้

นาํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

19.2 ลูกคา้รายใหญ่ 

สําหรับงวดสามเดือน สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ จาํนวน 3 ราย 

เป็นจาํนวนเงิน 38.38 ลา้นบาท (ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 : 50.35 ลา้นบาท) 

20. สัญญาเช่า 

บริษทัเขา้ทาํสัญญาเช่าทีเกียวขอ้งกบัการเช่าพืนทีอาคารสํานักงาน เช่ายานพาหนะ และเครืองใช้

สํานกังาน  

20.1 สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

รายการเปลียนแปลงของสินทรัพย์สิทธิการใช้สําหรับงวดสามเดือน สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564  

สรุปไดด้งันี 

  (หน่วย : บาท) 

  31 มีนาคม 2564 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วันที 1 มกราคม 2564  14,051,767 

ซือเพมิ - ราคาทุน  - 

ค่าเสือมราคา  (811,822) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วันที 31 มีนาคม 2564  13,239,945 
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(ลงชือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอาํนาจ 

( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต์  และ  นายนยัวฒิุ  วงษโ์คเมท ) 

20. สัญญาเช่า (ต่อ) 

20.2 หนสิีนตามสัญญาเช่า 

หนีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 มีรายละเอียดดงันี 

  (หน่วย: บาท) 

  31 มีนาคม 2564 

หนีสินตามสัญญาเช่า  14,962,862 

หกั  ดอกเบียรอการตดัจาํหน่าย   (1,563,354) 

รวม  13,399,508 

หกั  ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระในหนึงปี  (3,060,150) 

สุทธิ  10,339,358 

21. ภาระผูกพนั 

21.1 ภาระผูกพนัเกยีวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วันที  31 มีนาคม 2564 บริษัทฯ มีภาระผูกพันเกียวกับสัญญาบริการติดตังวางระบบงาน

ซอฟตแ์วร์สาํเร็จรูปสาํหรับบริหารทรัพยากรองคก์ร จาํนวนรวม 5.3 ลา้นบาท 

21.2 ภาระผูกพนัเกยีวกับสัญญาจ้างผลิตสินค้า 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีภาระผูกพันในการสังผลิตสินค้าจากผู ้ผลิตรายหนึงใน

ต่างประเทศเป็นระยะเวลา 5 ปี ระหวา่งปี 2562 - 2566 จาํนวนสินคา้ปีละ 4 ลา้นชิน รวมจาํนวน 20 ลา้นชิน 

จาํนวนเงิน 0.24 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และถ้าในปีใดสังผลิตตาํกว่าทีกาํหนดไวใ้นสัญญาบริษัทฯ 

จะตอ้งจ่ายค่าชดเชยตามราคาต่อหน่วยทีกาํหนดไวส้าํหรับแต่ละปี ระหว่าง 8,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาถึง 

50,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา รวมจาํนวน 160,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 
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(ลงชือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอาํนาจ 

( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต์  และ  นายนยัวฒิุ  วงษโ์คเมท ) 

21. ภาระผูกพนั (ต่อ) 

21.3 ภาระผูกพนัเกยีวกับสัญญาเช่าดําเนินงานและสัญญาบริการ 

บริษทัฯ ไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานทีเกียวขอ้งกบัการเช่าอาคารสาํนกังาน  

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 บริษทัฯ มีจาํนวนเงินขนัตาํทีตอ้งจ่ายในอนาคตทงัสินภายใตส้ัญญาเช่า

ดาํเนินงาน ดงันี 

    (หน่วย : บาท) 

    31 มีนาคม 2564 

จ่ายชาํระ     

ภายใน 1 ปี    3,060,150 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี    10,339,358 

รวม    13,399,508 

บริษทัฯ ไดรั้บรู้สิทธิการใชส้าํหรับสัญญาเช่าตามทีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 20.1 

22. ลําดับชันของมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 บริษทัฯ มีสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม

แยกแสดงตามลาํดบัชนัของมูลค่ายุติธรรม ดงันี 

  (หน่วย : บาท) 

  ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 

 หมายเหตุ ระดบั 1 ระดบั 2 รวม 

สินทรัพย์ทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

เงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี 8.1 5,872,738 - 5,872,738 

หนสิีนทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

สัญญาเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  - 5,468,567 5,468,567 
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(ลงชือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอาํนาจ 

( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต์  และ  นายนยัวฒิุ  วงษโ์คเมท ) 

22. ลําดับชันของมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มลูทีใชส้าํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 1 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนีอา้งอิงจากประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนของ

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงิน 

เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มลูทีใชส้าํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 2 

มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์คาํนวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและ

แบบจาํลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึงขอ้มูลทีนาํมาใชใ้นการประเมินมูลค่าส่วนใหญเ่ป็นขอ้มูลที

สามารถสังเกตไดใ้นตลาดทีเกียวขอ้ง เช่น อัตราแลกเปลียนทนัที อตัราแลกเปลียนล่วงหน้าของเงินตรา

ต่างประเทศ เส้นอตัราผลตอบแทนของอตัราดอกเบียและเส้นราคาล่วงหน้าของสินคา้โภคภณัฑ ์เป็นตน้ 

ในระหว่างงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรม 

23. สัญญาเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

23.1 สัญญาเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ทีไม่ไดก้าํหนดใหเ้ป็นเครืองมือทีใชป้้องกนัความเสียง 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 บริษทัฯ มียอดคงเหลือของสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจาํนวน 

4.14 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (เทียบเท่า 127.83 ล้านบาท) ครบกาํหนดสัญญาในเดือน เมษายน 2564 – 

มกราคม 2565 และมีสินทรัพยแ์ละหนีสินทีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงันี 

   ส่วนททีาํสญัญา ส่วนทีไมไ่ดท้าํ 

  จาํนวนเงินทีเป็น อตัราแลกเปลียน สัญญาอตัราแลกเปลียน 

รายการ สกุลเงิน เงินตราตา่งประเทศ ล่วงหนา้ ล่วงหน้า 

เงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ USD 1,423,947 1,423,947 - 

 EUR 101,706 - 101,706 

 CNY 3,355  3,355 

ลูกหนีการคา้ USD 1,401,822 1,401,822 - 

 EUR 135,415 - 135,415 

เจา้หนีการคา้ USD 331,648 - 331,648 
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(ลงชือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอาํนาจ 

( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต์  และ  นายนยัวฒิุ  วงษโ์คเมท ) 

23. สัญญาเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (ต่อ) 

23.2 สัญญาเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ทีกาํหนดให้เป็นเครืองมือทีใชป้้องกนัความเสียง 

ณ วันที 31 มีนาคม 2564  

สัญญาเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ทีใชป้้องกนัความเสียงของรายการที

คาดการณ์ทมีีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ในระดบัสูงมาก (การป้องกนัความเสียง

ในกระแสเงินสด)  

จาํนวนเงินตามสัญญาเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (เหรียญสหรัฐอเมริกา) 4,111,419 

อตัราแลกเปลียนตามสัญญาล่วงหนา้เฉลีย (เหรียญสหรัฐอเมริกา/บาท) 30.45 

24. การจัดประเภทบัญชีใหม่ 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับงวดสามเดือน สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 ไดมี้การจดัประเภท

รายการใหม่ เพือให้สอดคล้องกบัการแสดงรายการใน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับงวดสามเดือน 

สินสุด วนัที 31 มีนาคม 2564 ดงันี 

 (หน่วย: บาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือน สินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2563 

รายการ ตามทีรายงานไว ้ การจดัประเภท เพมิขึน (ลดลง) 

 เดิม รายการใหม่  

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    

รายไดอื้น 201,435 1,781,872 1,580,437 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (24,249,132) (19,917,082) 4,332,050 

ผลกาํไร (ขาดทุน) อืน - (5,940,251) (5,940,251) 

รายไดท้างการเงิน - 27,764 27,764 

รวม (24,047,697) (24,047,697) - 
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(ลงชือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอาํนาจ 

( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต์  และ  นายนยัวฒิุ  วงษโ์คเมท ) 

25. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

เมือวนัที 29 เมษายน 2564 ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 ไดมี้มติอนุมติัจ่ายเงินปันผลแก่ 

ผูถื้อหุ้นจากกาํไรประจาํปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.043 บาท จาํนวน 400 ล้านหุ้น เป็นเงินจาํนวน 17.20  

ลา้นบาท และใหจ่้ายเงินปันผลภายในวนัที 28 พฤษภาคม 2564 

26. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลนีได้รับการอนุมัติให้ออกโดยคณ ะกรรมการของบริษัท เมือวันที  

13 พฤษภาคม 2564 
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