
 

 

 

 

 

บริษทั ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 

รายงานของผู้สอบบัญชีและข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

สาํหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้) 

 

  



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอผูถื้อหุน้ บริษทั ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2564 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับงวด 

สามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแส

เงินสดสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อของบริษทั ซิลิคอน คราฟท ์

เทคโนโลยี จาํกัด (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจัดทาํและนําเสนอขอ้มูลทางการเงิน

ระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจ้าเป็น

ผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 

โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วน

ใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบด้านการเงินและบัญชี การวิเคราะห์เปรียบเทียบ และวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมี

ขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ี

มีนัยสําคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่าง

กาลท่ีสอบทาน 

 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่า ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 34  เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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วรรคข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

 

ขา้พเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 3 บริษัทฯ ได้นําการบัญชีป้องกันความเส่ียงมาถือ

ปฏิบติัสําหรับรายการตราสารอนุพนัธ์ซ่ึงบริษทัฯ เขา้ทาํสัญญาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 เป็นตน้ไป ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิได้

ใหข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 

 

บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

 

 

 

(นางสุวิมล   กฤตยาเกียรณ์) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 

 

วนัท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 



(หน่วย : บาท)

สินทรัพย์ หมายเหตุ 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/ (ตรวจสอบแลว้)

สอบทานแลว้)

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 116,680,947 111,433,444

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน 6 76,074,297 55,413,920

สินคา้คงเหลือ 7 119,719,950 69,719,926

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 8.1 4,590,438 9,744,593

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 2,045,912             816,793

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 319,111,544 247,128,676

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน 8.2 62,375,667           62,304,195

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 9 26,724,256           19,511,745

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 10.1 11,615,970           14,051,767         

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 11 60,975,621           67,769,683

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12 6,192,980             6,082,090

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 1,691,966             1,746,592

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 169,576,460 171,466,072

รวมสินทรพัย์ 488,688,004 418,594,748

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

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

                                                  (     นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์  และ   นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท     )                      

บริษทั  ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 กนัยายน 2564



(หน่วย : บาท)

หนีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น หมายเหตุ 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/ (ตรวจสอบแลว้)

สอบทานแลว้)

หนีสินหมุนเวียน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 13 55,785,437           31,941,197

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 10.2 3,050,786             3,017,430

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 327,605                289,811

ประมาณการหนีสินหมุนเวียนอืน 14 2,356,370             2,898,865

หนีสินทางการเงินหมุนเวียนอืน 8.1 21,822,846           -                      

หนีสินหมุนเวียนอืน 586,918                493,409              

       รวมหนีสินหมุนเวียน 83,929,962 38,640,712

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสินตามสญัญาเช่า 10.2 8,849,290             11,117,101         

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 15 21,180,454           19,840,291         

       รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 30,029,744 30,957,392

       รวมหนีสิน 113,959,706 69,598,104

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 30,029,744.00      

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

                                                  (     นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์  และ   นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท     )                      

ณ วนัที 30 กนัยายน 2564

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

 - 2 - 

บริษทั  ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน)



(หน่วย : บาท)

หนีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น (ต่อ) หมายเหตุ 30 กนัยายน 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 74,198,852 36,222,098

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (12,245,100) -                      

       รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 374,728,298 348,996,644

รวมหนีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 488,688,004 418,594,748

-                        -                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

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

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

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 30 กนัยายน 2564



(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2564 30 กนัยายน 2563 30 กนัยายน 2564 30 กนัยายน 2563

รายไดจ้ากการขายหรือการให้บริการ 110,545,637 76,713,445 322,185,473 246,884,269

ตน้ทุนขายหรือตน้ทุนการให้บริการ  (49,191,964)  (43,720,043)  (152,328,621)  (136,773,394)

กําไร(ขาดทุน)ขันต้น 61,353,673 32,993,402 169,856,852 110,110,875

รายไดอื้น 1,524,245 2,164,321 4,631,766 4,247,704

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย  (7,463,758)  (5,832,437)  (22,660,252)  (17,915,850)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  (35,710,796)  (24,396,307)  (86,728,327)  (63,155,454)

ค่าใชจ่้ายอืน  (1,656,352) -                       (416,196) -                      

ผลกาํไร (ขาดทุน) อืน  (5,026,767)  (2,423,942)  (9,042,902)  (4,218,656)

กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 13,020,245 2,505,037 55,640,941 29,068,619

รายไดท้างการเงิน 150,053 77,962 544,857 139,110

ตน้ทุนทางการเงิน  (167,267)  (298,116)  (531,178)  (720,889)

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงินได้ 13,003,031 2,284,883 55,654,620 28,486,840

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 12  (248,278) 56,870  (480,175) 192,432

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 12,754,753 2,341,753 55,174,445 28,679,272

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการป้องกนัความเสียงกระแสเงินสด 3.1  (6,142,009) -                       (12,245,100) -                      

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ไว้ในกําไร

หรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์

พนกังานทีกาํหนดไว ้ -                      299,391 -                      299,391

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้น

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 12 -                       (59,878) -                       (59,878)

รวมรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้น

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั -                      239,513 -                      239,513

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี  (6,142,009) 239,513  (12,245,100) 239,513

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 6,612,744 2,581,266 42,929,345 28,918,785

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพืนฐาน

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานต่อเนือง 0.03  0.01  0.14  0.09  

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (หุ้น) 400,000,000 325,182,481 400,000,000 325,182,481

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

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

                              (  นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวฒิุ  วงษโ์คเมท  )  

บริษทั  ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน สินสุดวนัที 30 กนัยายน 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)

สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดเกา้เดือน



(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

เพมิทุน 50,000,000    -                 -             -                -                   -                              50,000,000       

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

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

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

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

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

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

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

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

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

เงินปันผลจ่าย 17 -                -                 -             -                (17,197,691)     -                              (17,197,691)      

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด -                -                 -             -                55,174,445      -                              55,174,445       

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด 3.1 -                -                 -             -                -                    (12,245,100) (12,245,100)      

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                -                 -             -                37,976,754      (12,245,100)                25,731,654       

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2564 200,000,000 84,985,489 9,776,657 18,012,400 74,198,852 (12,245,100) 374,728,298

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

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

                                                                                    (     นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์  และ   นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท     )                      

บริษทั  ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี   จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้

สาํหรับงวดเกา้เดือน สินสุดวนัที 30 กนัยายน 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)

ทุนทีออก

และชาํระแลว้

ส่วนเกิน

มูลค่าหุน้

ส่วนเกิน

ทุนจากการ

จ่ายโดยใช้

หุน้เป็น

เกณฑ์

กาํไร(ขาดทุน)สะสม



(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2564 30 กนัยายน 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด 55,174,445 28,679,272

ปรับรายการทีกระทบกาํไร(ขาดทุน)เป็นเงินสดรับ(จ่าย)

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 480,175 (192,432)

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าโครงการพฒันาออกแบบสินคา้ 11 26,489,826         4,149,000           

ตดับญัชีโครงการพฒันาออกแบบสินคา้ทีหยดุพฒันา 11 938,492              -                      

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 9, 10.1, 11 8,482,877           8,943,933           

ผลขาดทุนทางดา้นเครดิตของลูกหนีการคา้ 6 203,163              -                      

(โอนกลบั) ขาดทุนจากสินคา้ลดมูลค่า 7 (509,908)             (1,382,413)          

(โอนกลบั) ขาดทุนจากประมาณการหนีสินหมุนเวียนอืน (297,736)             -                      

(กาํไร) ขาดทุน จากการจาํหน่ายสินทรัพย์ 19                       37                       

(กาํไร) ขาดทุน จากการจาํหน่ายเงินลงทุน (22,984)               (34,268)               

(กาํไร) ขาดทุน จากสินทรัพยท์างการเงินทีวดัมลูค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน

เงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี (364)                    (4,803)                 

สญัญาสิทธิเลือกขายเงินตราต่างประเทศ (1,003)                 -                      

(กาํไร) ขาดทุน จากหนีสินทางการเงินทีวดัมลูค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน

สญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 10,082,473         -                      

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึน (844,600)             4,223,541           

ผลขาดทุนทางดา้นเครดิตของเงินฝากธนาคาร 37,442                -                      

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 2,162,030           1,446,578           

ผลต่างจากการลดค่าเช่า -                      3,445                  

รายไดท้างการเงิน (544,857)             (139,110)             

ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 531,178              720,889              

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 102,360,668 46,413,669

การเปลียนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพยห์มุนเวียน(เพมิขึน)ลดลง

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน (19,443,980) (23,635,743)

สินคา้คงเหลือ (49,333,629)        11,244,013         

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 3,873,779           -                      

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (1,229,120) (394,663)

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 54,625                (74,162)               

การเปลียนแปลงในส่วนประกอบของหนีสินหมุนเวียนเพิมขึน(ลดลง)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 20,991,348 12,038,868

หนีสินหมุนเวียนอืน 93,508 44,665 

จ่ายประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 15 (1,200,000) -                      

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 56,167,199 45,636,647

จ่ายดอกเบีย -                       (268,729)

จ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  (553,270)  (71,711)

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 55,613,929 45,296,207

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

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

                                                 (     นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์  และ   นายนยัวฒิุ  วงษโ์คเมท     )                      

บริษทั  ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรับงวดเกา้เดือน สินสุดวนัที 30 กนัยายน 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)



(หน่วย : บาท)

30 กนัยายน 2564 30 กนัยายน 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีภาระผกูพนัเพมิขึน (38,731) (65,425)

เงินฝากสถาบนัการเงินทีไม่มีภาระผกูพนัเพมิขึน (70,182) (46,000,000)        

เงินสดจ่ายซือเงินลงทุนชวัคราว (70,400,000) (42,900,000)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชวัคราว 71,200,000 39,500,000

เงินสดจ่ายซือสินทรัพยถ์าวร (11,626,194) (2,323,215)

เงินสดจ่ายซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (22,155,616) (20,398,480)

เงินสดรับจากดอกเบีย 415,762 58,647

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน (32,674,961) (72,128,473)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินสดรับจากการเพิมทุน -                      50,000,000

เงินสดรับจากการเพิมทุน (ส่วนเกินทุน) -                      82,585,489

เงินสดรับ(จ่าย)เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน -                      (4,172,675)

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสญัญาเช่า (2,754,756) (2,664,250)

เงินปันผลจ่าย (15,308,978) (20,700,000)

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (18,063,734) 105,048,564

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน(ลดลง)สุทธิก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปลียน 4,875,234 78,216,298

ผลกระทบของอตัราแลกเปลียนทีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 372,269 327,013

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน(ลดลง)สุทธิ 5,247,503 78,543,311

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 111,433,444 15,429,641

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 116,680,947 93,972,952
-                      

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพมิเติม: 

รายการทีไม่ใช่เงินสด: 

โอนส่วนปรับปรุงอาคารเช่าไปเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ -                      264,147 

หนีสินตามสญัญาเช่า 11,900,076 14,852,761 

ค่าเสือมราคาเครืองมือเครืองใชโ้ครงการพฒันาออกแบบสินคา้ตงัเป็นตน้ทุนโครงการ 1,287,540 1,350,354 

เงินปันผลคา้งจ่าย 1,888,713 -                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

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

                                                 (     นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์  และ   นายนยัวฒิุ  วงษโ์คเมท     )                      

สาํหรับงวดเกา้เดือน สินสุดวนัที 30 กนัยายน 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)

บริษทั  ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
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(ลงช่ือ)...………………...…………...………………………….….กรรมการตามอาํนาจ 

( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

บริษทั ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้) 

 

1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ 

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

เป็นนิติบุคคลในประเทศไทยประเภทบริษทัจาํกดั เม่ือวนัท่ี 18 ธันวาคม 2545 

และแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั  เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 

ท่ีตั้งบริษทั  :  เลขท่ี 40 ถนนเทศบาลรังสรรคเ์หนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร 

ประเภทธุรกิจ  :  บริษทัฯ ประกอบธุรกิจวิจยัและพฒันาเพื่อออกแบบและส่งมอบวงจรรวมและ

ระบบสมองกลฝังตวั โดยการว่าจา้งผลิตแล้วนํากลบัมาท่ีบริษัทเพื่อจาํหน่าย

ใหแ้ก่ลูกคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทั 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

ปัจจุบนัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีความ

รุนแรงและขยายเป็นวงกวา้ง ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ ติดตามสถานการณ์และประเมินผลกระทบ

จากเร่ืองดังกล่าวอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด อย่างไรก็ดีสถานการณ์ COVID-19 นั้ นมีความไม่

แน่นอนสูง และอาจส่งผลต่อสภาพแวดล้อมไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ในการดาํเนินธุรกิจของ

บริษทัฯ รวมถึงการประมาณการและใช้ดุลยพินิจเพื่อประเมินมูลค่าของสินทรัพย ์หน้ีสิน หรือ

ประมาณการหน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นในงบการเงิน ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไปได้ตามการ

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

( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

1. ข้อมูลทั่วไป (ต่อ) 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทําขึ้ นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34  เร่ือง การ

รายงานทางการเงินระหว่างกาล โดยบริษทัฯ เลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ รวมถึง

แนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชี กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการ

กาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง อย่างไรก็ตาม บริษทัฯได้แสดงรายการในงบ

แสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบ

กระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทาํขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ี

นําเสนอคร้ังล่าสุด ดังนั้ นข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรม 

เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ 

ผูใ้ชง้บการเงินควรใช ้ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

1.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด บริษทัฯ ไดน้ํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบ

ระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึ้นเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชี

และการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็น

สาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอาํนาจ 

( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

1. ข้อมูลทั่วไป (ต่อ) 

1.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิม

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั 

ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 

2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหา

เท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้

ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการให้ขอ้

ผอ่นปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯ อยูร่ะหวา่งการประเมินแนวทางการดาํเนินการและพิจารณา

ผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

2. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ  

2.1 ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ี

ใชใ้นงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ยกเวน้การเลือกการบญัชีป้องกนัความเส่ียง 

มาถือปฏิบติัสาํหรับรายการตราสารอนุพนัธ์ซ่ึงบริษทัเขา้ทาํสัญญาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564  

เป็นตน้ไป 

อนุพนัธ์และการบัญชีป้องกันความเส่ียง 

ก) อนุพนัธ์ที่ไม่เข้าเง่ือนไขการบัญชีป้องกันความเส่ียง 

อนุพนัธ์ท่ีไม่เขา้เง่ือนไขของการบญัชีป้องกันความเส่ียงจะรับรู้เร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม 

และจะรับรู้การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในรายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากการวดัมูลค่า

เคร่ืองมือทางการเงิน 

บริษทัแสดงมูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพนัธ์เป็นรายการหมุนเวียน หรือไม่หมุนเวียนตาม

วนัครบกาํหนดของสัญญาอนุพนัธ์นั้น 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอาํนาจ 

( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

2. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ (ต่อ) 

ข) การบัญชีป้องกันความเส่ียง 

บริษทัฯ รับรู้รายการสัญญาอนุพนัธ์เม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีเขา้ทาํสัญญา และ

วดัมูลค่าต่อมาในภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  บริษทัฯ กาํหนดให้

สัญญาอนุพนัธ์เป็นเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียงท่ีเก่ียวกบักระแสเงินสดของรายการท่ีคาดการณ์

ท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ในระดบัสูงมาก (การป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด) 

ณ วนัท่ีรับรู้ความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเส่ียง บริษทัฯ มีการจดัทาํเอกสาร 1) ท่ีระบุ

ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกันความเส่ียงและรายการท่ีมีการป้องกัน

ความเส่ียง ซ่ึงรวมถึงการเปล่ียนแปลงในกระแสเงินสดของเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกนัความเส่ียงท่ีคาด

ว่าจะชดเชยการเปล่ียนแปลงในกระแสเงินสดของรายการท่ีมีการป้องกันความเส่ียง 2) เก่ียวกับ

วตัถุประสงค์ของการบริหารความเส่ียง และกลยุทธ์ท่ีนํามาใช้ในการจดัการกบัรายการท่ีมีความ

เส่ียง 

รายละเอียดของเอกสารดังกล่าวซ่ึงได้จดัทาํตั้งแต่วนัเร่ิมต้นการป้องกันความเส่ียงและได้

ปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง กล่าวถึงเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียง รายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง 

ลักษณ ะของความเส่ียงท่ีจะป้องกัน  และวิธีท่ี กิจการใช้ในการประเมินประสิทธิผลของ

ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเส่ียงซ่ึงรวมถึงการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของความไม่มี

ประสิทธิผล และวิธีกาํหนดอตัราส่วนการป้องกนัความเส่ียง 

ความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเส่ียงจะเขา้เง่ือนไขของการบญัชีป้องกนัความเส่ียง เม่ือ

เป็นไปตามขอ้กาํหนดของการประเมินประสิทธิผลในการป้องกนัความเส่ียงทุกขอ้ต่อไปน้ี 

- มีความสัมพนัธ์เชิงเศรษฐกิจระหว่างรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงและเคร่ืองมือท่ีใช้

ป้องกนัความเส่ียง 

- ผลกระทบของความเส่ียงดา้นเครดิตไม่ไดเ้ป็นปัจจยัสาํคญัในการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีเป็น

ผลมาจากความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจนั้น 

- อตัราส่วนการป้องกนัความเส่ียงของความสัมพนัธ์ของการป้องกันความเส่ียงดังกล่าว

เท่ากับอตัราส่วนของปริมาณของรายการท่ีมีการป้องกันความเส่ียงซ่ึงบริษทัฯ ทาํการ

ป้องกนั 

บริษทัฯ แสดงมูลค่ายติุธรรมของสัญญาอนุพนัธ์ท่ีใชป้้องกนัความเส่ียงทั้งจาํนวนเป็นรายการ

หมุนเวียน หรือไม่หมุนเวียนตามวนัครบกาํหนดของรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง  
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอาํนาจ 

( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

2. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ (ต่อ) 

การป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสด 

บริษทัฯ รับรู้ส่วนท่ีมีประสิทธิผลของการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพนัธ์

ซ่ึงมีการกาํหนดและเขา้เง่ือนไขของการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสดในสํารองการบญัชี

ป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสดซ่ึงรวมอยู่ในส่วนของเจ้าของ และรับรู้กําไรหรือขาดทุนท่ี

เก่ียวขอ้งกบัส่วนท่ีไม่มีประสิทธิผลในกาํไรหรือขาดทุนทนัทีท่ีเกิดขึ้น 

บริษทัฯ ใช้สัญญาอนุพนัธ์ ได้แก่ สัญญาเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในการป้องกันความ

เส่ียงของรายการท่ีคาดการณ์ (Forecast Transaction) โดยบริษทัฯ เลือกกาํหนดใหก้ารเปล่ียนแปลง

ในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพนัธ์รวมถึงค่าสะท้อนส่วนต่างของอตัราดอกเบ้ียในสองสกุล 

(Forward points) เป็นเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียง รายการกาํไรหรือขาดทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วน

ท่ีมีประสิทธิผลของการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพนัธ์จะรับรู้ในรายการป้องกนั

ความเส่ียงกระแสเงินสดในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนซ่ึงรวมอยูใ่นส่วนของเจา้ของ 

บริษทัฯ จะโอนจาํนวนท่ีรับรู้สะสมในส่วนของเจ้าของดังกล่าวมายงักาํไรหรือขาดทุนใน

รอบระยะเวลาบญัชีเดียวกบัท่ีบริษทัฯ รับรู้รายการท่ีป้องกนัความเส่ียงในกาํไรหรือขาดทุน 

เม่ือเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียงนั้นส้ินสุดอาย ุหรือยกเลิกหรือเม่ือการป้องกนัความเส่ียง

ดงักล่าวไม่เขา้เง่ือนไข  บริษทัฯ จะจดัประเภทรายการกาํไรหรือขาดทุนท่ีสะสมและแสดงรวมไว้

ในส่วนของเจา้ของตามเดิมจนกระทัง่เกิดรายการท่ีคาดการณ์  หรือเม่ือรายการท่ีคาดการณ์ไม่คาด

ว่าจะเกิดอีกต่อไปกิจการจะจดัประเภทรายการกาํไรหรือขาดทุนท่ีสะสมและเคยแสดงรวมไวใ้น

ส่วนของเจา้ของเป็นกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

2.2 การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการบัญชีที่สําคัญ 

ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ การประมาณการและ 

ขอ้สมมติท่ีมีผลกระทบต่อการนาํนโยบายการบญัชีมาใช ้และจาํนวนเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน

รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 

ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารจะใช้ดุลยพินิจท่ีมีนัยสําคญัในการนาํ

นโยบายการบญัชีของบริษทัและแหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีสาํคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณ

การท่ีมีอยูม่าใชเ้ช่นเดียวกบังบการเงินส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอาํนาจ 

( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

3. ผลกระทบจากการนํานโยบายการบัญชีป้องกันความเส่ียงมาถือปฏิบัติ 

3.1 สาํรองการบญัชีป้องกนัความเส่ียง 

สาํรองการบญัชีป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสดใชส้าํหรับรับรู้รายการกาํไรหรือขาดทุน

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนท่ีมีประสิทธิผลของการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพนัธ์ท่ีนาํ

การบญัชีป้องกนัความเส่ียงมาถือปฏิบติั 

ณ วันท่ี  30 กันยายน  2564 รายการสํารองการบัญชีป้องกันความเส่ียงท่ีแสดงอยู่ใน

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ  มีดงัน้ี 

 หน่วย : บาท 

 สัญญาเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหนา้ ส่วนป้องกนัความเส่ียง 

สาํรองการบัญชีป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสด   

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสัญญา   

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 - - 

บวก : อนุพนัธ์ท่ีรับรู้ในกาํไร(ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน 178,822,179 (14,605,328) 

หกั : การโอนจากกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ไปยงักาํไรหรือขาดทุน (39,051,017) 2,070,888 

หกั : ขาดทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนท่ีไม่มีประสิทธิผล

ในกาํไรหรือขาดทุน (2,418,699) 289,340 

หกั : ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี - - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 137,352,463 (12,245,100) 

3.2 รายการท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

รายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาอนุพนัธ์ท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนนอกเหนือจากจาํนวนท่ีรับรู้

จากการโอนสํารองการบญัชีป้องกนัความเส่ียงมาจากกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนตามท่ีแสดงไวใ้น

ขอ้ 3.1 มีดงัน้ี 

  หน่วย : บาท 

สาํหรับงวดเก้าเดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564   

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากสัญญาอนุพนัธ์ท่ีไม่ไดน้าํการบญัชี   

ป้องกนัความเส่ียงมาถือปฏิบติัซ่ึงแสดงรวมอยูใ่นรายการ   

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากอนุพนัธ์ทางการเงิน  (9,577,746) 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอาํนาจ 

( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

4. รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

4.1 ลักษณะความสัมพนัธ์และนโยบายในการกําหนดราคา 

บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ลกัษณะความสัมพนัธ์ รายการเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทั เอก็ซ์เอวี ออดิโอ จาํกดั กรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนั ขายสินคา้และค่าใชจ่้ายอ่ืน 

บริษทั ลกัษมดี์ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั ผูถื้อหุน้ร่วมกนั รับบริการ 

ผูถื้อหุน้บริษทั ผูถื้อหุน้ใหญ่ เช่าสาํนกังาน 

กรรมการบริษทั ผูถื้อหุน้ใหญ่และกรรมการ ท่ีปรึกษา 

 

การกาํหนดราคากบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                     นโยบายราคา 

ขายสินคา้ ตามราคาท่ีตกลงร่วมกนั ไม่ตํ่ากวา่ราคาทุน 

ค่าเช่าและบริการสาํนกังาน ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 

ค่าบริการสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา) ตามราคาทุนบวกส่วนเพิ่ม และอตัราท่ีระบุในสัญญา 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ตามราคาตลาด 

ค่าท่ีปรึกษา ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา  

4.2 ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

ยอดคงเหลือกับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ  วันท่ี 30 กันยายน  2564 และวันท่ี  

31 ธนัวาคม 2563 ดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย   

บริษทั ลกัษมดี์ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั 74,195 78,895 

รวม 74,195 78,895 

เงินมดัจาํค่าเช่าและค่าบริการ   

บริษทั ลกัษมดี์ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั 579,800 579,800 

ผูถื้อหุน้บริษทั 571,700 571,700 

รวม 1,151,500 1,151,500 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า   

ผูถื้อหุน้บริษทั 11,653,138 13,721,439 

รวม 11,653,138 13,721,439 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอาํนาจ 

( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

4. รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

4.3 รายได้และค่าใช้จ่ายกบับุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

รายการกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 2564 และ 2563 ดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดเกา้เดือน 

 2564 2563 2564 2563 

รายไดจ้ากการขาย     

บริษทั เอก็ซ์เอวี ออดิโอ จาํกดั - - 11,048 - 

รวม - - 11,048 - 

ค่าเช่าและบริการสาํนกังาน     

บริษทั ลกัษมดี์ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั 857,550 857,550 2,572,650 2,552,650 

ผูถื้อหุน้บริษทั 857,550 857,550 2,572,650 2,512,650 

รวม 1,715,100 1,715,100 5,145,300 5,065,300 

ค่าบริการสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า, ประปา)     

บริษทั ลกัษมดี์ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั 189,935 284,660 678,789 841,201 

รวม 189,935 284,660 678,789 841,201 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน     

บริษทั เอก็ซ์เอวี ออดิโอ จาํกดั 23,364 - 23,364 - 

รวม 23,364 - 23,364 - 

ค่าท่ีปรึกษา     

กรรมการบริษทั - 240,000 480,000 720,000 

รวม - 240,000 480,000 720,000 

กรรมการบริษทัไดส้ละค่าตอบแทนเป็นจาํนวน 18 เดือน เพื่อนาํเงินมาใช้เป็นงบประมาณในการ

ดาํเนินโครงการสะสมหุน้สําหรับพนกังาน คร้ังท่ี 2 โดยจะงดรับค่าท่ีปรึกษาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 ถึง

เดือนธนัวาคม 2565 ตามหมายเหตุ ขอ้ 19  
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอาํนาจ 

( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ณ  วันท่ี  30 กันยายน  2564 และวันท่ี  31 ธันวาคม  2563 

 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

เงินสด 19,962 20,531 

เงินฝากกระแสรายวนั 1,974,369 76,719 

เงินฝากออมทรัพย ์ 93,893,399 75,705,125 

เงินฝากเงินตราต่างประเทศ 20,793,217 35,631,069 

รวม 116,680,947 111,433,444 

6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ  วนัท่ี 30 กันยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

ลูกหน้ีการคา้   

ลูกหน้ีการคา้บริษทัอ่ืน 49,588,925 31,082,268 

รวมลูกหน้ีการคา้ 49,588,925 31,082,268 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน   

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ 12,039,601 12,124,446 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 6,978,033 4,828,965 

เงินทดรองจ่าย 359,522 43,088 

ลูกหน้ีกรมสรรพากร 6,796,601 7,249,470 

อ่ืน ๆ 514,778 85,683 

รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 26,688,535 24,331,652 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 76,277,460 55,413,920 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (203,163) - 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน- สุทธิ 76,074,297 55,413,920 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอาํนาจ 

( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน (ต่อ) 

ลูกหน้ีการคา้แยกตามอายท่ีุคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

ลูกหน้ีการคา้บริษทัอ่ืน   

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 46,230,771 24,729,602 

เกินกาํหนดชาํระ   

นอ้ยกวา่ 30 วนั 263,280 4,481,384 

มากกวา่ 60 วนั ถึง 90 วนั - 1,871,282 

มากกวา่ 90 วนั ถึง 180 วนั 3,094,874 - 

รวมลูกหน้ีการคา้บริษทัอ่ืน 49,588,925 31,082,268 

7. สินค้าคงเหลือ 

สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

วตัถุดิบ 87,590,255 50,319,683 

งานระหวา่งทาํ 73,579,042 60,109,426 

สินคา้สาํเร็จรูป 167 - 

สินคา้ระหวา่งทาง 146,045 1,863,004 

สินคา้ระหวา่งผลิต 999,263 532,543 

รวม 162,314,772 112,824,656 

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

เพิ่มขึ้น - (123,304) 

ลดลง 509,908 - 

ค่าเผื่อสินคา้ลดมูลค่าปลายงวด (42,594,822) (43,104,730) 

สินคา้คงเหลือสุทธิ 119,719,950 69,719,926 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอาํนาจ 

( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

8. สินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงิน 

8.1 สินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 

 30 กนัยายน  

2564 

31 ธนัวาคม  

2563 

30 กนัยายน  

2564 

31 ธนัวาคม  

2563 

สินทรัพย์ท่ีจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

    

เงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหน้ี 4,589,071 5,358,721 - - 

กําไร(ขาดทุน)ท่ีย ังไม่ เกิดขึ้ นจริงจากการ

เปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 364 7,366 - - 

สุทธิ 4,589,435 5,366,087 - - 

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้     

สัญญาเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ท่ีไม่ได้

กาํหนดให้เป็นเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความ

เส่ียง - 4,378,506 9,577,746 - 

สัญญาสิทธิเลือกขายเงินตราต่างประเทศ 1,003 - - - 

รวม 4,590,438 9,744,593 9,577,746 - 

สินทรัพย์ท่ีจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จ     

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้     

สัญญาเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ท่ี

กาํหนดให้เป็นเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความ

เส่ียง - - 12,245,100 - 

รวม - - 12,245,100 - 

รวมสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินหมุนเวียน 4,590,438 9,744,593 21,822,846 - 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอาํนาจ 

( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

8. สินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงิน (ต่อ) 

8.2 สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2563  

มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

สินทรัพยท่ี์จดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 

  

เงินฝากออมทรัพยท่ี์ติดภาระผกูพนั 2,809,900 2,802,982 

เงินฝากประจาํท่ีติดภาระผกูพนั 13,553,113 13,521,301 

เงินฝากประจาํท่ีไม่มีภาระผกูพนั 46,070,182 46,000,000 

รวม 62,433,195 62,324,283 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (57,528) (20,088) 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืนสุทธิ 62,375,667 62,304,195 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัฯ ไดน้าํเงินฝากธนาคาร 3 แห่ง จาํนวน 15.50 ลา้นบาท คํ้าประกนั

วงเงินสินเช่ือ รวมจาํนวน 59.50 ลา้นบาท และ 11.20 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา กบัธนาคารดงักล่าว และ

คํ้าประกนัโดยกรรมการบริษทั 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯ ได้นาํเงินฝากธนาคาร 3 แห่ง จาํนวน 15.50 ลา้นบาท คํ้าประกัน

วงเงินสินเช่ือ รวมจาํนวน 69.50 ลา้นบาท  และ 6.20  ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา กบัธนาคารดงักล่าว และ

คํ้าประกนัโดยกรรมการบริษทั 

  



- 13 - 

 

(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอาํนาจ 

( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

9. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์  

การเพิ่มขึ้ นและลดลงของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์  ณ วันท่ี  30 กันยายน  2564 

มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 ส่วนปรับปรุง

อาคารเช่า 

เคร่ืองใช้

สาํนกังาน 

เคร่ืองตกแต่ง

สาํนกังาน 

เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช ้ รวม 

วันท่ี 1 มกราคม 2564      

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 

สาํหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564     

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

การซ้ือเพ่ิมขึ้น - 206,333 16,269 11,403,592 11,626,194 

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

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (662,291) (757,646) (317,390) (2,676,337) (4,413,664) 

ค่าเส่ือมราคาจาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย - 176,355 - - 176,355 

ขาดทนุจากการดอ้ยค่า - - - - - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด-สุทธิ 3,249,410 1,684,502 1,025,049 20,765,295 26,724,256 

วันท่ี 30 กันยายน 2564      

ราคาทุน 9,011,467 9,909,358 4,084,985 71,107,059 94,112,869 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (5,762,057) (8,224,856) (3,059,936) (46,525,349) (63,572,198) 

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

ราคาตามบญัชี-สุทธิ 3,249,410 1,684,502 1,025,049 20,765,295 26,724,256 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอาํนาจ 

( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

9. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ (ต่อ) 

การจดัประเภทค่าเส่ือมราคา 

 (หน่วย : บาท) 

 ส่วนปรับปรุง

อาคารเช่า 

เคร่ืองใช้

สาํนกังาน 

เคร่ืองตกแต่ง

สาํนกังาน 

เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช ้ รวม 

โครงการพฒันาออกแบบสินคา้ - - - 1,287,540 1,287,540 

ตน้ทุนขาย - - - 1,388,797 1,388,797 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 662,291 757,646 317,390 - 1,737,327 

ค่าเส่ือมราคารวม 662,291 757,646 317,390 2,676,337 4,413,664 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ท่ีคิดค่าเส่ือมราคาเต็มมูลค่าแลว้แต่

ยงัใชง้านอยู ่มีราคาทุนจาํนวน 51.75 ลา้นบาท 

10. สัญญาเช่า 

บริษทัเขา้ทาํสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีอาคารสํานักงาน เช่ายานพาหนะ และเคร่ืองใช้

สาํนกังาน  

10.1 สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพย์สิทธิการใช้สําหรับงวดเก้าเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2564  

สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 

  30 กนัยายน 2564 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2564  14,051,767 

ซ้ือเพิ่ม - ราคาทุน  - 

ค่าเส่ือมราคา  (2,435,797) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564  11,615,970 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอาํนาจ 

( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

10. สัญญาเช่า (ต่อ) 

10.2 หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 มีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: บาท) 

  30 กนัยายน 2564 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า  13,126,358 

หกั  ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย   (1,226,282) 

รวม  11,900,076 

หกั  ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี  (3,050,786) 

สุทธิ  8,849,290 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอาํนาจ 

( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 

การเพ่ิมขึ้นและลดลงของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564  มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 โปรแกรม โครงการพฒันาออกแบบสินคา้ 

 คอมพิวเตอร์ พฒันาแลว้เสร็จ ระหว่างพฒันา รวม 

วันท่ี 1 มกราคม 2564     

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

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (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 

สาํหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564 

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

ปรับปรุงประมาณการตน้ทุนโครงการพฒันาฯ - (597,012) - (597,012) 

ซ้ือ/พฒันา เพ่ิมระหว่างงวด-ราคาทุน - 1,261,150 21,603,534 22,864,684 

ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองมือเคร่ืองใชโ้ครงการพฒันาฯ - 597,012 690,528 1,287,540 

ตดับญัชีโครงการพฒันาออกแบบหยดุพฒันา - - (938,492) (938,492) 

โอนปิดโครงการ - 2,432,353 (2,432,353) - 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (172,627) (2,748,329) - (2,920,956) 

ตดัจาํหน่าย/เลิกใช ้ - - - - 

ขาดทนุจากการดอ้ยค่า - (26,489,826) - (26,489,826) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด-สุทธิ 294,549 8,567,475 52,113,597 60,975,621 

วันท่ี 30 กันยายน 2564     

ราคาทุน 4,310,563 67,607,941 72,617,597 144,536,101 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (4,016,014) (25,849,861) - (29,865,875) 

หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม - (33,190,605) (20,504,000) (53,694,605) 

ราคาตามบญัชี-สุทธิ 294,549 8,567,475 52,113,597 60,975,621 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอาํนาจ 

( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน (ต่อ) 

การจดัประเภทค่าตดัจาํหน่าย 

 (หน่วย : บาท) 

 โปรแกรม โครงการพฒันาออกแบบสินคา้ 

 คอมพิวเตอร์ พฒันา โครงการ รวม 

  แลว้เสร็จ ระหวา่งพฒันา  

ตน้ทุนขาย 43,530 2,748,329 - 2,791,859 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 129,097 - - 129,097 

ค่าตดัจาํหน่ายรวม 172,627 2,748,329 - (2,920,956) 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัฯ  มีโครงการพฒันาออกแบบสินคา้ทั้งหมด  18 โครงการ ซ่ึงมีโครงการ

แลว้เสร็จและเร่ิมคิดค่าตดัจาํหน่ายแลว้จาํนวน 9 โครงการ และงานระหวา่งทาํจาํนวน 9 โครงการ 

12. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ส่วนประกอบท่ีมีสาระสําคัญของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชีท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บาท) 

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   

ประมาณการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 2,322,514 2,347,687 

ประมาณการค่าร้ือถอนส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 21,758 12,379 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 3,848,708 3,722,024 

รวม 6,192,980 6,082,090 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอาํนาจ 

( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

12. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดส้ําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 

สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดเกา้เดือน 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวด 66,019 80,948 591,065 194,346 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผลแตกต่างชัว่คราว     

และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 182,259 (137,818) (110,890) (386,778) 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ 248,278 (56,870) 480,175 (192,432) 

จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด

สามเดือนและเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดเกา้เดือน 

 2564 2563 2564 2564 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบักาํไร     

(ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์     

พนกังานท่ีกาํหนดไว ้ - (59,878) - (59,878) 

ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - (59,878) - (59,878) 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอาํนาจ 

( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

12. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 

รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัรา

ภาษีท่ีใช้สําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2564 และ 2563 สามารถแสดงได้

ดงัน้ี 

 (หน่วย:บาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดเกา้เดือน 

 2564 2563 2564 2563 

กาํไร(ขาดทุน)ทางบญัชีก่อนภาษเีงินได ้ 13,003,031 2,284,883 55,654,620 28,486,840 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล 20% 20% 20% 20% 

กาํไร(ขาดทุน)ทางบญัชีก่อน     

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคูณอตัราภาษ ี 2,600,606 456,976 11,130,924 5,697,368 

     

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับค่าใชจ้า่ยและรายไดต้อ้งห้าม (14,498) 310,295 1,177,111 308,660 

ภาษีเงินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ตามบตัรส่งเสริมการลงทุน (2,337,830) (824,141) (11,827,860) (6,198,460) 

 (2,352,328) (513,846) (10,650,749) (5,889,800) 

ค่าใชจ้่าย(รายได)้ภาษเีงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จ 248,278 (56,870) 480,175 (192,432) 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอาํนาจ 

( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

13. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  

มีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 

 หมายเหตุ 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

เจา้หน้ีการคา้    

เจา้หน้ีการคา้  31,399,658 11,069,132 

รวม  31,399,658 11,069,132 

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน-บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั    

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  74,195 78,895 

รวม  74,195 78,895 

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน    

โบนสัคา้งจ่าย  11,884,647 12,194,776 

ค่านายหนา้คา้งจ่าย  847,402 749,644 

เงินรับล่วงหนา้  2,672,763 3,415,277 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหนา้ 18 - 534,404 

เงินปันผลคา้งจ่าย  1,888,713 - 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  2,447,457 2,211,674 

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน  4,570,602 1,687,395 

รวม  24,311,584 20,793,170 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน  55,785,437 31,941,197 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอาํนาจ 

( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

14. ประมาณการหนีสิ้นหมุนเวียนอ่ืน 

 (หน่วย : บาท) 

  ประมาณการ ประมาณการ  

 รับประกนั ค่าใชจ่้ายโครงการ หน้ีสินจากการ  

 สินคา้ พฒันาออกแบบสินคา้ ร้ือถอนทรัพยสิ์น รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี     

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

รับรู้เพิ่มระหวา่งงวด - 963,914 10,877 974,791 

ลดลงระหวา่งงวด (297,736) (1,219,550) - (1,517,286) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี     

30 กนัยายน 2564 - 2,067,478 288,892 2,356,370 

     

ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น - 2,067,478 - 2,067,478 

ประมาณการหน้ีสินระยะยาว - - 288,892 288,892 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี     

30 กนัยายน 2564 - 2,067,478 288,892 2,356,370 

การรับประกนัสินคา้ 

บริษทัฯ รับรู้ประมาณการหน้ีสินสําหรับการรับประกันสินคา้ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นโดยอา้งอิงจาก

ขอ้มูลการแกไ้ขปรับปรุงงานระบบท่ีขายในอดีต 

ประมาณการค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาออกแบบสินคา้ 

บริษทัฯ รับรู้ประมาณการค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาออกแบบสินคา้ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น จากการท่ีตอ้ง

ดาํเนินการวดัผลเชิงคุณภาพในเชิงปริมาณ ซ่ึงประกอบดว้ย ค่าแรงและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

ประมาณการค่าใชจ่้ายหน้ีสินจากการร้ือถอนทรัพยสิ์น 

บริษทัฯ รับรู้ประมาณการค่าใช้จ่ายหน้ีสินจากการร้ือถอนทรัพยสิ์นท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 

เม่ือส้ินสุดสัญญาเช่า และมีภาระท่ีตอ้งส่งมอบคืนพื้นท่ีส่วนปรับปรุงอาคารสาํนกังานใหเ้ช่า  
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอาํนาจ 

( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

15. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 และ

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวียนสําหรับ   

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน – โครงการผลประโยชน์   

พนกังานเม่ือเลิกจา้งตามกฎหมายไทย 20,851,843 19,840,291 

ผลประโยชน์พนกังานระยะยาวอ่ืน 328,611 - 

รวม 21,180,454 19,840,291 

การเพิ่มขึ้นและลดลงของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน ณ วนัท่ี 

วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

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

ส่วนท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน   

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 2,269,941 2,005,176 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 270,222 327,857 

ส่วนท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ   

(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั 

  

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน  - (5,328,421) 

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางประชากร - 1,868,639 

ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ - 3,160,391 

จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (1,200,000) - 

ยอดคงเหลือ ยกไป 21,180,454 19,840,291 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอาํนาจ 

( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

15. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

โครงการผลประโยชน์พนักงานเม่ือเลิกจ้างตามกฎหมายและผลประโยชน์พนักงานระยะยาวอ่ืน 

บริษทัฯ จัดการโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวต้ามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญัติคุ ้มครอง

แรงงาน พ.ศ. 2541 นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้จัดให้มีผลประโยชน์พนักงานระยะยาวอ่ืนแก่พนักงานใน

ตาํแหน่งสาํคญัตามผลการประเมินผลงาน 

16. ทุนสํารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบญัญติับริษทั มหาชน จาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีเป็นทุน

สาํรองตามกฎหมายไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหกัยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) 

จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดงักล่าวจะ

นาํไปจ่ายเงินปันผลไม่ได ้

17. เงินปันผล 

เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 ของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัจ่ายเงิน

ปันผลจากกาํไรสุทธิประจาํปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.043 บาท รวมเป็นเงิน 17.19 ลา้นบาท  และจ่ายเงิน

ปันผลแก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอาํนาจ 

( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

18. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

บริษทัฯ ได้รับเงินอุดหนุนตาม “โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการเล้ียงกุ้งด้วยระบบเครือข่าย

เซ็นเซอร์ไร้สายและปัญญาประดิษฐ์” และ “โครงการระบบตรวจสอบสารพิษตกคา้งแบบพกพาท่ีทาํงาน

ร่วมกบัสมาร์ทโฟน” จากสํานกังานคณะกรรมการดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยผูใ้ห้ทุนจะ

สนบัสนุนเงินอุดหนุนในรูปแบบของเงินใหเ้ปล่า 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลประกอบดว้ย 

  (หน่วย : บาท) 

  30 กนัยายน 2564 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหนา้ ตน้งวด  534,404 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับระหวา่งงวด  1,724,324 

หกั โอนรับรู้รายไดเ้งินอุดหนุนค่าใชจ่้ายโครงการ  (2,258,728) 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหนา้ ปลายงวด  - 

สาํหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประกอบดว้ย 

  (หน่วย : บาท) 

  30 กนัยายน 2564 

รายไดอ่ื้น - รายไดเ้งินอุดหนุนค่าใชจ่้ายโครงการฯ  2,258,728 

หกั ค่าใชจ่้ายบริหาร - ค่าใชจ่้ายโครงการฯ  (2,258,728) 

เงินอุดหนุน - สุทธิ  - 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอาํนาจ 

( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

19. ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 

 

 (หน่วย : บาท) 

 30 กนัยายน 2564 30 กนัยายน 2563 

ผู้บริหาร   

ค่าแรงและเงินเดือน 13,958,600 13,645,296 

เงินสมทบเขา้โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไว ้   

ประกนัสังคมและค่าใชจ่้ายตามโครงการผลประโยชน์ท่ี

กาํหนดไว ้ 779,042 1,067,785 

โบนสั 2,451,200 2,168,800 

อ่ืนๆ  42,770 93,450 

 17,231,612 16,975,331 

   

พนักงานอื่น   

ค่าแรงและเงินเดือน 55,085,630 46,048,790 

เงินสมทบเขา้โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไว ้   

ประกนัสังคมและค่าใชจ่้ายตามโครงการผลประโยชน์ท่ี

กาํหนดไว ้ 4,519,911 3,054,006 

โบนสั 7,157,736 6,887,025 

อ่ืนๆ 1,793,265 1,904,477 

 68,556,542 57,894,298 

รวมค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 85,788,154 74,869,629 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอาํนาจ 

( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

19. ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน (ต่อ) 

โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไว้ 

บริษัทฯ ได้จัดตั้ งกองทุนสํารองเล้ียงชีพพนักงานสําหรับพนักงานประจาํทั้ งหมดของบริษัท 

ตามความในพระราชบญัญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ในปี 2553  สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนเป็นจาํนวน 2.51 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 

2563 : 2.40 ลา้นบาท) 

โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP) 

บริษทัฯ ได้แจ้งต่อสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“สํานักงาน  

ก.ล.ต.”) เก่ียวกบัโครงการร่วมลงทุนระหวา่งนายจา้งกบัลูกจา้ง (EJIP)  ซ่ึงเป็นโครงการลงทุนซ้ือหุ้นของ

บริษทัสะสมเป็นรายงวดโดยพนักงาน  ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของผลประโยชน์ท่ีบริษทัให้แก่พนกังานและ

ผูบ้ริหารบางส่วน ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2564 ถึง 6 กนัยายน 2567  ดงัน้ี 

เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2564 โครงการสะสมหุน้สาํหรับพนกังาน คร้ังท่ี 1  และ 

เม่ือวันท่ี  11 สิงหาคม 2564 โครงการสะสมหุ้นสําหรับพนักงาน คร้ังท่ี  2  ทั้ งน้ี ท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2564  ผูบ้ริหาร(ผูก่้อตั้ง) 4 ท่าน ไดส้ละค่าตอบแทนท่ีจะไดรั้บเป็นจาํนวน  

18 เดือน เพ่ือนําเงินดังกล่าวมาใช้เป็นงบประมาณในการดําเนินโครงการสะสมหุ้นสําหรับพนักงาน  

คร้ังท่ี 2 น้ี  โดยจะงดรับค่าจา้งตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 ถึงเดือนธนัวาคม 2565 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2564 ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการสะสมหุ้นสําหรับ

พนกังาน รวมทั้งส้ินจาํนวน 300,167 บาท 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอาํนาจ 

( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

20. สิทธิและประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน 

บริษัทฯ  ได้รับสิทธิประโยชน์บ างประการในฐานะผู ้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 ซ่ึงสิทธิพิเศษท่ีสาํคญัท่ีไดรั้บมีดงัน้ี 

20.1 ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม 

มีกาํหนดเวลาแปดปีนับแต่วนัท่ีมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น ในกรณีท่ีประกอบกิจการ

ขาดทุนระหว่างเวลาไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดส้ามารถนาํผลขาดทุนประจาํปีท่ีเกิดขึ้นในระหว่างเวลา

นั้ นไปหักออกจากกําไรสุทธิท่ีเกิดขึ้ นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

มีกาํหนดเวลาไม่เกินหา้ปีนบัแต่วนัพน้กาํหนดเวลานั้น 

20.2 ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลซ่ึงจ่ายจากกาํไรของกิจการท่ีไดรั้บส่งเสริมซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงิน

ไดนิ้ติบุคคลไปรวมคาํนวณเพื่อเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

20.3 ได้รับยกเวน้อากรขาเขา้สําหรับเคร่ืองจักรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติตลอดระยะเวลา 

ท่ีไดรั้บการส่งเสริม 

20.4 ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สําหรับวตัถุดิบและวสัดุจาํเป็นท่ีตอ้งนาํเขา้จากต่างประเทศเพื่อใชใ้นการ

ผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลาหน่ึงปี นบัแต่วนันาํเขา้คร้ังแรก 

20.5 ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับของท่ีผูไ้ดรั้บการส่งเสริมนาํเขา้มาเพื่อส่งกลบัออกไปเป็นระยะเวลา

หน่ึงปี นบัแต่วนัท่ีนาํเขา้คร้ังแรก 

20.6 ไดรั้บอนุญาตใหน้าํหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงินตราต่างประเทศได ้

ทั้งน้ีบริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีกาํหนดไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 



- 28 - 

 

(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอาํนาจ 
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21. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

ส่วนงานดาํเนินงาน เป็นการนาํเสนอมุมมองของผูบ้ริหารในการรายงานขอ้มูลส่วนงาน โดยขอ้มูล

ส่วนงานอา้งอิงจากขอ้มูลภายในท่ีไดร้ายงานต่อผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

อยา่งสมํ่าเสมอ 

21.1 บริษทัฯ ดาํเนินกิจการในส่วนงานหลัก คือ การจาํหน่ายและให้บริการออกแบบวงจรรวม และ

ระบบสมองกลฝังตวั ทางภูมิศาสตร์ในต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนั้น รายไดจ้ากการขาย

ในประเทศ และรายไดจ้ากการให้บริการ มียอดรวมกนัไม่ถึงร้อยละ 10 ดงันั้น บริษทัฯ จึงไม่ได้

นาํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

21.2 ลูกคา้รายใหญ่ 

สําหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ จาํนวน 1 ราย 

เป็นจาํนวนเงิน 62.22 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 : จาํนวน 4 ราย เป็นจาํนวนเงิน 125.52 

ลา้นบาท) 

22. ภาระผูกพนักับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 

22.1 ภาระผูกพนัเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วันท่ี 30 กันยายน  2564 บริษัทฯ มีภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาบริการติดตั้ งวางระบบงาน

ซอฟตแ์วร์สาํเร็จรูปสาํหรับบริหารทรัพยากรองคก์ร จาํนวนรวม 2.88 ลา้นบาท 

22.2 ภาระผูกพนัเกี่ยวกับสัญญาจ้างผลิตสินค้า 

ตั้งแต่วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีภาระผูกพันในการส่ังผลิตสินค้าจากผูผ้ลิตรายหน่ึงใน

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

จาํนวนเงิน 0.24 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และถ้าในปีใดสั่งผลิตตํ่ากว่าท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาบริษัทฯ 

จะตอ้งจ่ายค่าชดเชยตามราคาต่อหน่วยท่ีกาํหนดไวส้าํหรับแต่ละปี ระหว่าง 8,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาถึง 

50,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา รวมจาํนวน 160,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 

เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2564 บริษัทฯ มีภาระผูกพันในการสั่งผลิตสินค้าจากผู ้ผลิตรายหน่ึงเป็น

ระยะเวลา 18 เดือน ระหวา่งวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 โดยถา้ในเดือนใดสั่งผลิตตํ่า

กว่าจาํนวนหน่วยผลิตต่อเดือนท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาฯ ท่ี 18 ลา้นเส้นลวด บริษทัฯ จะตอ้งจ่ายค่าชดเชยใน

อตัรา 0.0055 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อเส้นลวด 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอาํนาจ 
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23. ลําดับช้ันของมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัฯ มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม

แยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 

  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 หมายเหตุ ระดบั 1 ระดบั 2 รวม 

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

เงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหน้ี 8.1 4,589,435 - 4,589,435 

สัญญาสิทธิเลือกขายเงินตราต่างประเทศ 8.1 - 1,003 1,003 

หนีสิ้นที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 8.1 - 21,822,846 21,822,846 

เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้าํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 1 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหน้ีอา้งอิงจากประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนของ

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้าํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 2 

มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์คาํนวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและ

แบบจาํลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซ่ึงขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นขอ้มูลท่ี

สามารถสังเกตไดใ้นตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น อตัราแลกเปล่ียนทนัที อตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้าของเงินตรา

ต่างประเทศ เส้นอตัราผลตอบแทนของอตัราดอกเบ้ียและเส้นราคาล่วงหนา้ของสินคา้โภคภณัฑ ์เป็นตน้ 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
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24. ตราสารอนุพันธ์ 

24.1 ตราสารอนุพนัธ์ท่ีไม่ไดก้าํหนดใหเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีใชก้ารบญัชีป้องกนัความเส่ียง 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

จาํนวน 3.61 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (เทียบเท่า 112.96 ลา้นบาท) ครบกาํหนดสัญญาในเดือน ตุลาคม 

2564 - กันยายน 2565 และมียอดคงเหลือของสัญญาสิทธิเลือกขายเงินตราต่างประเทศ จาํนวน 42,000 

เหรียญสหรัฐอเมริกา (เทียบเท่า 1.36 ลา้นบาท) ครบกาํหนดสัญญาในเดือน พฤศจิกายน 2564 

บริษทัฯ มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ดงัน้ี 

   ส่วนท่ีทาํสัญญา ส่วนท่ีไม่ไดท้าํ 

  จาํนวนเงินท่ีเป็น ล่วงหนา้หรือ สัญญาล่วงหนา้หรือ 

รายการ สกุลเงิน เงินตราต่างประเทศ สัญญาสิทธิเลือก สัญญาสิทธิเลือก 

เงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ USD 614,688 614,688 - 

 EUR 713 - 713 

 CNY 3,355 - 3,355 

ลูกหน้ีการคา้ USD 1,285,231 1,285,231 - 

 EUR 146,445 - 146,445 

เจา้หน้ีการคา้ USD 574,802 - 574,802 

24.2 ตราสารอนุพนัธ์ท่ีกาํหนดใหเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีใชก้ารบญัชีป้องกนัความเส่ียง 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564  

สัญญาเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ท่ีใชป้้องกนัความเส่ียงของรายการท่ีคาดการณ์ท่ีมี

ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ในระดบัสูงมาก (การป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด)  

จาํนวนเงินตามสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (เหรียญสหรัฐอเมริกา) 4,450,405 

อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญาขายล่วงหนา้เฉล่ีย (เหรียญสหรัฐอเมริกา/บาท) 30.86 

25. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับการอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัท เม่ือวันท่ี  

11 พฤศจิกายน 2564 


	AUDITOR_REPORT
	FINANCIAL_STATEMENTS
	FINANCIAL_STATEMENTS01
	FINANCIAL_STATEMENTS02
	NOTES

