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รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการ บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ส าหรับงวดสามเดือน
และเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ของบริษทั ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และ
ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ ส าหรับงวด
สามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดเฉพาะ
กิจการส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อเฉพาะกิจการของบริษทั ดิทโต ้(ประเทศ
ไทย) จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบั
ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบด้าน
การเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมด ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ 
ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง 
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 2 กลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทาง
การเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า มาถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 โดยกลุ่มบริษทัใช้
วิธีรับรู้ผลกระทบสะสมจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรกโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสมตน้
งวดของงวดปัจจุบนั 
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ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 2 กลุ่มบริษทัจดัท าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลส าหรับไตรมาส 
3 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2563 โดยถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับทางเลือก
เพ่ิมเติมทางบญัชีเพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ซ่ึงออกประกาศโดยสภา
วิชาชีพบญัชี  

ทั้งน้ี การให้ขอ้สรุปอย่างไม่มีเง่ือนไขของขา้พเจา้ต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล มิไดเ้ก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีขา้พเจา้ขอให้สังเกต
ขา้งตน้ 

 

 

 

 (นายบรรจง  พิชญประสาธน์) 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7147 
        
 บริษทั สยาม ทรูธ สอบบญัชี จ ากดั 
 กรุงเทพฯ 13 พฤศจิกายน 2563 



บริษทั ดทิโต้ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 พันบาท

30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้" "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้"

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 43,262                     23,911                     17,060                     20,701                     

เงินลงทนุชัว่คราว 2,723                       153                          -                           -                           

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6 119,162                   125,499                   114,390                   78,066                     

มูลค่างานเสร็จยงัไม่ไดเ้รียกเก็บ 7 194,457                   66,519                     62,296                     28,210                     

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี -                           408                          -                           408                          

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                           -                           10,089                     -                           

สินคา้คงเหลือ 8 81,650                     106,383                   37,358                     106,383                   

เงินจ่ายล่วงหนา้ 1,302                       1,237                       -                           -                           

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 9 36,644                     22,893                     23,149                     9,827                       

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 479,200                   347,003                   264,342                   243,595                   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั 45,476                     36,398                     23,806                     17,817                     

เงินประกนัผลงาน -                           9,140                       -                           -                           

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 10 -                           -                           20,000                     20,000                     

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ -                           6,834                       -                           6,834                       

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 229,430                   245,260                   220,584                   238,805                   

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 4, 12 14,624                     -                           13,519                     -                           

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 9,322                       10,415                     9,119                       10,185                     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,132                       3,170                       2,584                       2,676                       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 6,703                       15,294                     6,703                       15,294                     

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 308,687                   326,511                   296,315                   311,611                   
รวมสินทรัพย์ 787,887                   673,514                   560,657                   555,206                   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

             หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 3



บริษทั ดทิโต้ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 พันบาท

30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้" "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้"

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 13 235,551                   159,223                   149,357                   97,258                     

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 14 134,178                   133,488                   77,590                     114,528                   

หน้ีสินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 15 -                           5,480                       -                           5,480                       

หน้ีสินตามสญัญาเช่าส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 16 23,034                     22,812                     21,727                     22,106                     

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 4,457                       6,984                       3,094                       -                           

เงินรับล่วงหนา้ 7 30,650                     36,034                     -                           32,237                     

ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 3,623                       2,636                       576                          77                            
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 13,365                     13,482                     9,952                       9,976                       

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 444,858                   380,139                   262,296                   281,662                   

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสญัญาเช่าระยะยาว 4, 16 20,037                     22,844                     16,551                     21,144                     

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 17 3,884                       3,280                       3,055                       2,626                       

เงินมดัจ าและเงินประกนัการบริการ 5,257                       5,502                       5,257                       5,502                       

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 10                            375                          10                            375                          

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 29,188                     32,001                     24,873                     29,647                     

รวมหนีสิ้น 474,046                   412,140                   287,169                   311,309                   

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุน้

ทนุจดทะเบียน

หุน้สามญั 440,000,000 หุน้ ในงวด 2563 และ

หุน้สามญั 400,000,000 หุน้ ในปี 2562
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ  0.50  บาท 18 220,000                   200,000                   220,000                   200,000                   

ทนุท่ีออกและเรียกช าระแลว้

หุน้สามญั 360,000,000 หุน้ ในงวด 2563 และ

หุน้สามญั 320,000,000 หุน้ ในปี 2562 ช าระเตม็มูลค่าแลว้ 180,000                   160,000                   180,000                   160,000                   

ส่วนเกินทนุจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 2,471                       2,470                       -                           -                           

ก าไรสะสม 4, 19

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 13,866 13,866 13,866 13,866
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 117,504 85,038 79,622 70,031

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 313,841 261,374 273,488 243,897

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -   -   -   -   

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 313,841                   261,374                   273,488                   243,897                   
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 787,887                   673,514                   560,657                   555,206                   

             หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 4



บริษทั ดทิโต้ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ "สอบทานแลว้"

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที ่30 กันยำยน 2563 พนับาท

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 298,776 231,907 192,747 158,732

ตน้ทุนขายและบริการ (222,397) (175,111) (142,797) (117,708)

ก ำไรขั้นต้น 76,379 56,796 49,950 41,024

รายไดอ่ื้น  454 1,297 1,679 10,145

ค่าใชจ่้ายในการขาย (7,982) (6,630) (7,450) (5,772)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (20,237) (19,016) (15,858) (15,598)

ตน้ทุนทางการเงิน (3,161) (3,646) (2,236) (3,169)

ก ำไรก่อนภำษเีงนิได้ 45,453 28,801 26,085 26,630

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (8,882) (4,792) (4,989) (2,551)

ก ำไรส ำหรับงวด 36,571 24,009 21,096 24,079

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน -   -   -   -   

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวม 36,571 24,009 21,096 24,079

กำรแบ่งปันก ำไรส ำหรับงวด
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 36,571 24,009 21,096 24,079
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -   -   -   -   

36,571 24,009 21,096 24,079

กำรแบ่งปันก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 36,571 24,009 21,096 24,079
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -   -   -   -   

36,571 24,009 21,096 24,079

ก ำไรต่อหุ้น
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.11 0.08 0.07 0.08

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 320,434,783 320,000,000 320,434,783 320,000,000

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

             หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 5



บริษทั ดทิโต้ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ "สอบทานแลว้"

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที ่30 กันยำยน 2563 พนับาท

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 21 754,400 568,179 503,600 356,781

ตน้ทุนขายและบริการ (555,995) (436,615) (368,282) (276,115)

ก ำไรขั้นต้น 198,405 131,564 135,318 80,666

รายไดอ่ื้น  1,724 2,496 16,495 20,557

ค่าใชจ่้ายในการขาย (19,276) (21,546) (17,626) (18,773)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (54,046) (54,725) (41,360) (44,051)

ตน้ทุนทางการเงิน (8,958) (9,531) (6,724) (8,460)

ก ำไรก่อนภำษเีงนิได้ 117,849 48,258 86,103 29,939

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 20 (22,787) (9,041) (13,907) (1,948)

ก ำไรส ำหรับงวด 95,062 39,217 72,196 27,991

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน -   -   -   -   

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวม 95,062 39,217 72,196 27,991

กำรแบ่งปันก ำไรส ำหรับงวด
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 95,062 39,217 72,196 27,991
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -   -   -   -   

95,062 39,217 72,196 27,991

กำรแบ่งปันก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 95,062 39,217 72,196 27,991
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -   -   -   -   

95,062 39,217 72,196 27,991

ก ำไรต่อหุ้น
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.30 0.12 0.23 0.09

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 320,145,985 320,000,000 320,145,985 320,000,000

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดทิโต้ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย "ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ"

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น "สอบทานแลว้"

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยำยน 2563 พนับาท

ส่วนเกินทุนจาก

ทุนท่ีออก การรวมธุรกิจภายใต้ จดัสรรแลว้ ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร

หมายเหตุ และช าระแลว้ การควบคุมเดียวกนั ส ารองตามกฎหมาย รวม

ยอดยกมำ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 160,000 2,470 13,866 85,038 261,374 

ผลกระทบสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชี 4 -    -    -    (196) (196)

ยอดยกมาท่ีปรับปรุงแลว้ 160,000 2,470 13,866 84,842 261,178 

หุ้นสามญัเพ่ิมทุน 18 20,000 -    -    -    20,000 

เงินปันผลจ่าย 22 -    -    -    (62,400) (62,400)

ก าไรเบด็เสร็จรวม -    -    -    95,062 95,062 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กนัยำยน 2563 180,000 2,470 13,866 117,504 313,840 

ยอดยกมำ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 160,000 2,470 11,784 30,848 205,102 

ก าไรเบด็เสร็จรวม -    -    -    39,217 39,217 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กนัยำยน 2562 160,000 2,470 11,784 70,065 244,319 

งบการเงินรวม

ก าไรสะสม
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บริษทั ดทิโต้ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น "สอบทานแลว้"

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2563 พนับาท

ทุนท่ีออก จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

หมายเหตุ และช าระแลว้ ส ารองตามกฎหมาย รวม

ยอดยกมำ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 160,000 13,866 70,031 243,897 

ผลกระทบสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชี 4 -   -   (205) (205)

ยอดยกมาท่ีปรับปรุงแลว้ 160,000 13,866 69,826 243,692 

หุน้สามญัเพ่ิมทุน 20,000 -    -    20,000 

เงินปันผลจ่าย -    -    (62,400) (62,400)

ก าไรเบด็เสร็จรวม -    -    72,196 72,196 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2563 180,000 13,866 79,622 273,488 

ยอดยกมำ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2562 160,000 11,784 30,465 202,249 

ก าไรเบด็เสร็จรวม -    -    27,991 27,991 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2562 160,000 11,784 58,456 230,240 

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ก าไรสะสม
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บริษัท ดทิโต้ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

งบกระแสเงินสด "สอบทานแลว้"

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2563 พนับาท

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 117,849            48,258              86,103              29,939                 

ปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการด าเนินงาน

คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 42,609              38,526              41,250              37,719                 

(กลบัรายการ)หน้ีสงสัยจะสูญ (3,992)               1,345                (3,992)               1,345                   

ขาดทุนจากการลดมูลคา่สินคา้ 1,423                2,625                1,423                2,625                   

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่สินทรัพย์ 851                   469                   851                   130                     

ก าไรจากการขายสินทรัพย์ (234)                  (782)                  (234)                  (16)                      

ก าไรจากการขายและเช่ากลบัคืน (353)                  (489)                  (353)                  (489)                    

(ก าไร)ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 145                   (76)                    36                     (76)                      

ผลต่างจากการลดคา่เช่า (6)                      -                    (6)                      -                      

ก าไรจากการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า (2)                      -                    -                    -                      

ตน้ทุนทางการเงิน 8,397                9,453                6,091                8,399                   

เงินปันผลรับ -                    -                    (12,000)             (16,700)               

ดอกเบ้ียรับ (224)                  (204)                  (111)                  (44)                      

กระแสเงินสดก่อนกำรเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวยีน 166,463            99,125              119,058            62,832                 

กำรเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวยีน 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6,919                (55,581)             (35,757)             (66,142)               

มูลคา่งานเสร็จยงัไม่ไดเ้รียกเกบ็ (124,615)           (101,224)           (30,763)             (39,678)               

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าทางการเงิน 510                   547                   510                   547                     

สินคา้คงเหลือ 24,235              (9,685)               68,527              (10,349)               

เงินจ่ายล่วงหนา้ (65)                    3,897                -                    -                      

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (14,104)             (867)                  (13,676)             (3,037)                 

เงินประกนัผลงาน 9,140                (8,801)               -                    -                      

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 208                   156                   208                   156                     

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (165)                  26,288              (37,715)             16,874                 

เงินรับล่วงหนา้ (5,384)               (9,728)               (32,238)             -                      

ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 987                   505                   500                   (2)                        

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (117)                  3,394                (24)                    1,266                   

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 603                   827                   429                   605                     

เงินมดัจ าและเงินประกนัการบริการ (245)                  (28)                    (245)                  (28)                      

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (11)                    -                    (11)                    -                      

เงินสดรับ(จ่ำย)จำกกำรด ำเนินงำน 64,359              (51,175)             38,803              (36,956)               

รับดอกเบ้ีย 210                   140                   23                     44                       

จ่ายภาษีเงินได้ (25,351)             (8,382)               (10,817)             (5,752)                 

รับคืนภาษีเงินได้ 8,495                -                    8,495                -                      

เงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กจิกรรมด ำเนินงำน 47,713              (59,417)             36,504              (42,664)               

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ดทิโต้ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

งบกระแสเงินสด "สอบทานแลว้"

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2563 พนับาท

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมลงทุน

เงินลงทุนชัว่คราว เพ่ิมข้ึน (2,570)               -                    -                    -                      

เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั เพ่ิมข้ึน (9,078)               (16,908)             (5,989)               (16,817)               

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั เพ่ิมข้ึน -                    -                    (10,000)             -                      

ขายอุปกรณ์ 234                   816                   234                   50                       

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (14,810)             (13,611)             (13,345)             (12,010)               

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (257)                  (2,242)               (257)                  (2,242)                 

เงินปันผลรับ -                    -                    12,000              16,700                 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (26,481)             (31,945)             (17,357)             (14,319)               

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมจดัหำเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เพ่ิมข้ึน 76,316              123,535            52,086              93,595                 

รับเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                    -                    -                    9,000                   

จ่ายช าระหน้ีคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                    -                    -                    (16,500)               

จ่ายช าระหน้ีคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (5,480)               (15,215)             (5,480)               (15,215)               

ขายและเช่ากลบัคืนตามสัญญาเช่า -                    19,690              -                    19,690                 

จ่ายช าระหน้ีคืนหน้ีสินตามสัญญาเช่า (22,643)             (23,488)             (21,657)             (22,951)               

เพ่ิมทุนหุ้นสามญั 20,000              -                    20,000              -                      

จ่ายเงินปันผล (62,400)             -                    (62,400)             -                      

จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (7,674)               (9,132)               (5,337)               (6,845)                 

เงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจดัหำเงิน (1,881)               95,390              (22,788)             60,774                 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 19,351              4,028                (3,641)               3,791                   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 23,911              3,484                20,701              2,460                   
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัปลำยงวด 43,262              7,512                17,060              6,251                   

รำยละเอยีดเพิม่เติมที่ไม่เป็นตัวเงิน

1) โอนเคร่ืองถ่ายเอกสารให้เช่าจากอุปกรณ์ไปเป็นสินคา้คงเหลือ 925                   1,994                925                   1,994                   

2) ซ้ือสินทรัพยต์ามสัญญาเช่า 8,388                20,737              6,445                18,794                 
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บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับไตรมำส 3 ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (สอบทำนแล้ว) 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

บริษทั ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลซ่ึงจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย และส ำนักงำนจดทะเบียน
ตั้งอยูเ่ลขท่ี 235/1-3 ถนนรำษฎร์พฒันำ แขวงรำษฎร์พฒันำ เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240 และสำขำจ ำนวน 3 แห่ง ดงัน้ี 

สำขำท่ี 1 : เลขท่ี 40 ถนนอุดมสุข แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250 

สำขำท่ี 2 : เลขท่ี 222 หมู่ท่ี 2 ต ำบลคลองต ำหรุ อ ำเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี 20000 

สำขำท่ี 3 : เลขท่ี 8 ซอยรำมค ำแหง 118 แยก 42-2 แขวงสะพำนสูง เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240 

บริษทัและบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) ด ำเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบักำรจ ำหน่ำยและให้เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร ให้บริกำรซ่อมแซมและ
บ ำรุงรักษำรวมทั้งจดัหำอุปกรณ์ อะไหล่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองถ่ำยเอกสำร ให้บริกำรวำงระบบงำนสแกนเอกสำรและพฒันำและ
จ ำหน่ำยซอฟตแ์วร์กำรจดักำรงำนเอกสำรและกำรติดตำมหน้ี และรับเหมำก่อสร้ำง 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลไดรั้บกำรอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกำยน 2563 

กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) เป็นโรคติดต่ออนัตรำย โดยสถำนกำรณ์ดงักล่ำวมี
แนวโน้มลุกลำมและส่งผลกระทบรุนแรงขยำยวงกวำ้งอย่ำงต่อเน่ือง ท ำให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรมส่วนใหญ่
ส่งผลให้เกิดกำรชะลอตวัของเศรษฐกิจ สถำนกำรณ์ดงักล่ำวอำจท ำให้เกิดควำมไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภำพแวดลอ้มของ
กำรด ำเนินธุรกิจ อยำ่งไรก็ตำม ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่ำงติดตำมสถำนกำรณ์ดงักล่ำวเพื่อประเมินผลกระทบทำงกำร
เงินเก่ียวกับมูลค่ำของสินทรัพย์ ประมำณกำรหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้น และวำงแผนแก้ไขผลกระทบต่อธุรกิจเพื่อให้
สำมำรถด ำเนินงำนไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง 

2. เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลจดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบญัชีไทย ฉบบัที่ 34 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
เพือ่ให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจำกงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 โดยเน้นกำรให้ขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม 
เหตุกำรณ์และสถำนกำรณ์ใหม่ ๆ เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีน ำเสนอซ ้ำซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ำยงำนไปแลว้ ดงันั้น งบกำรเงินระหว่ำงกำล
ควรตอ้งอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลจดัท ำและแสดงหน่วยเงินตรำเป็นเงินบำทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทัและ
น ำเสนอเพื่อวตัถุประสงคข์องกำรรำยงำนเพื่อใชใ้นประเทศไทยโดยจดัท ำเป็นภำษำไทย 
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กำรจดัท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำลให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ผูบ้ริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจ กำรประมำณกำรและ
ขอ้สมมติหลำยประกำร ซ่ึงมีผลกระทบต่อกำรรับรู้และกำรวดัมูลค่ำของสินทรัพย์ หน้ีสิน รำยได ้และค่ำใชจ้่ำย ผลท่ีเกิดขึ้นจริง
อำจแตกต่ำงจำกท่ีประมำณกำรไว ้

กำรจดัท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล ผูบ้ริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจอย่ำงมีนยัส ำคญัในกำรถือปฏิบติัตำมนโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มบริษทั 
และแหล่งขอ้มูลส ำคญัของควำมไม่แน่นอนในกำรประมำณกำรซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนัในกำรจดัท ำงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

ระหว่ำงงวด กลุ่มบริษทัน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับ
ปรับปรุง รวมถึงแนวปฏิบติัทำงบญัชี จ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิม
ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มี
ขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงและ
อธิบำยให้ชดัเจน กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรเปิดเผยขอ้มูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
กบัผูใ้ชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ยกเวน้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน จ ำนวน 5 
ฉบบั และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ มีกำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญัของมำตรฐำน
ดงักล่ำวสรุปไดด้งัน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบดว้ย มำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

- มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 32 เร่ือง กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

- มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

- มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

- กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 16 เร่ือง กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำน
ต่ำงประเทศ 

- กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 19 เร่ือง กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดังกล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทรำยกำร กำรวดัมูลค่ำ
เคร่ืองมือทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน 
ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) หลกักำรเก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวณกำร
ดอ้ยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น และหลกักำรเก่ียวกบักำร
บญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน  



 
 

 13 

กำรน ำมำตรฐำนกลุ่มน้ีมำถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทัจำกรำยกำรดงัต่อไปน้ี 

- กำรรับรู้รำยกำรผลขำดทุนดำ้นเครดิต โดยกลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้นตอ่สินทรัพย์
ทำงกำรเงินโดยไม่จ ำเป็นตอ้งรอให้เหตุกำรณ์ท่ีมีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิตเกิดขึ้นก่อน กลุ่มบริษทัใชวิ้ธีกำรอยำ่งง่ำยใน
กำรพิจำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยุส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้ และใชวิ้ธีกำรทัว่ไปในกำรพิจำรณำ
ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของเงินให้กูย้ืมระยะยำว 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ ก ำหนดหลกักำรของกำรรับรู้รำยกำร กำรวดัมูลค่ำ กำร
แสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลของสัญญำเช่ำ และก ำหนดให้ผูเ้ช่ำรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส ำหรับสัญญำเช่ำทุก
รำยกำรท่ีมีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน และกำรบญัชีส ำหรับผูใ้ห้เช่ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีสำระส ำคญั 
ผูใ้ห้เช่ำยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำเงินทุนตำมหลกักำรเดิม 

กลุ่มบริษทัน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุม่เคร่ืองมือทำงกำรเงินและสัญญำเช่ำมำถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบ
สะสมของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีมำถือปฏิบติัคร้ังแรก โดยปรับปรุงกบัก ำไรสะสมตน้งวด ณ 
วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 และไม่ปรับปรุงยอ้นหลงังบกำรเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลขอ้ 4 

แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนช่ัวครำวส ำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบัญชีเพ่ือรองรับผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) 

สภำวิชำชีพบญัชีประกำศใชแ้นวปฏิบติัทำงกำรบญัชี เร่ือง มำตรกำรผอ่นปรนชัว่ครำวส ำหรับทำงเลือกเพ่ิมเติมทำงบญัชี
เพื่อรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อลดผลกระทบในบำงเร่ืองจำกกำรปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินบำงฉบบั และเพื่อให้เกิดควำมชดัเจน
ในวิธีปฏิบติัทำงบญัชีในช่วงเวลำท่ียงัมีควำมไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถำนกำรณ์ดงักล่ำว 

แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีดงักล่ำวประกำศลงในรำชกิจจำนุเบกษำเม่ือวนัท่ี 22 เมษำยน 2563 และมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับ
กำรจดัท ำงบกำรเงินของกลุ่มบริษทัท่ีมีรอบระยะเวลำรำยงำนส้ินสุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 ถึง
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

กลุ่มบริษทัเลือกใชม้ำตรกำรผอ่นปรนชัว่ครำวส ำหรับทำงเลือกเพ่ิมเติมทำงบญัชีดงัต่อไปน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นโดยวิธีอยำ่งง่ำยตำมมำตรฐำน  

กลุ่มบริษทัสำมำรถเลือกท่ีจะไม่ตอ้งน ำขอ้มูลท่ีมีกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต (Forward-looking information) มำใชใ้น
กำรวดัมูลค่ำของผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น กลุ่มบริษทัสำมำรถใช้ข้อมูลผลขำดทุนด้ำนเครดิตในอดีต 
(Historical credit loss) หรือวิธีอื่นท่ีให้ผลลพัธ์ใกลเ้คียงกนัประกอบกบัดุลยพินิจของผูบ้ริหำรในกำรประมำณกำรผล
ขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกขอ้มูลท่ีมีและหำไดโ้ดยไม่ใชค้วำมพยำยำมหรือตน้ทุนท่ีสูงเกินไปมำใชใ้นกำรตั้งส ำรอง 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

กำรเปล่ียนแปลงสัญญำเช่ำ 

กลุ่มบริษทัในฐำนะผูเ้ช่ำไดรั้บกำรลดค่ำเช่ำตำมสัญญำเช่ำจำกผูใ้ห้เช่ำเน่ืองจำกสถำนกำรณ์ โควิด-19 ผูเ้ช่ำสำมำรถเลือก
ท่ีจะไม่ตอ้งน ำกำรลดค่ำเช่ำดงักล่ำวมำถือเป็นกำรเปล่ียนแปลงสัญญำเช่ำ โดยเม่ือกลุ่มบริษทัเลือกตำมทำงเลือกดงักล่ำว
แลว้กลุ่มบริษทัตอ้งถือปฏิบติักบัทุกสัญญำท่ีไดรั้บกำรลดค่ำเช่ำ เม่ือผูเ้ช่ำไดรั้บกำรยืนยนักำรลดค่ำเช่ำเป็นลำยลกัษณ์
อกัษรให้ทยอยปรับลดหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีครบก ำหนดแต่ละงวดตำมสัดส่วนท่ีไดส่้วนลดตลอดช่วงเวลำท่ีไดรั้บกำร
ลดค่ำเช่ำตำมท่ีค ำนวณไวเ้ดิมตำมจ ำนวนงวดท่ีไดรั้บกำรลดค่ำเช่ำนั้นพร้อมทั้งกลบัรำยกำรค่ำเส่ือมรำคำจำกสินทรัพย์
สิทธิกำรใช้และดอกเบ้ียจำกหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ียงัคงรับรู้ในแต่ละงวดตำมสัดส่วนของค่ำเช่ำท่ีลดลง และบนัทึก
ผลต่ำงท่ีเกิดขึ้นในก ำไรหรือขำดทุน ให้ผูเ้ช่ำปรับลดมูลค่ำหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำโดยไม่ตอ้งปรับปรุงมูลค่ำสินทรัพยสิ์ทธิ
กำรใช ้และวดัมูลค่ำหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำทั้งหมดใหม่โดยขอ้ก ำหนดน้ีจ ำกดัเฉพำะดำ้นผูเ้ช่ำเท่ำนั้น 

ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนำคต 

สภำวิชำชีพบัญชีประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับ
ปรับปรุง จ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 
2564 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำร
ให้แนวปฏิบติัทำงบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  

ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบต่องบกำรเงินในงวดท่ีเร่ิมใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบบัดงักล่ำว 

เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล 

งบกำรเงินรวมระหว่ำงกำลได้จดัท ำขึ้นโดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกบังบกำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 
ประกอบดว้ย งบกำรเงินระหว่ำงกำลของกลุ่มบริษทั ดงัน้ี 

ร้อยละ

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

บริษทัยอ่ย จดัตั้งข้ึนในประเทศ ประเภทธุรกิจ 2563 2562

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลยี จ  ากดั ไทย รับเหมาก่อสร้าง งานระบบวิศวกรรม 100               100               

ประกอบอาคารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สดัส่วนการถือหุ้น

รำยกำรบญัชีระหว่ำง บริษทักบับริษทัยอ่ยท่ีเป็นสำระส ำคญัถูกตดัออกในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล 

งบกำรเงินรวมระหว่ำงกำลจดัท ำขึ้นโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีเดียวกนัส ำหรับรำยกำรบญัชีหรือเหตุกำรณ์ทำงบัญชีท่ีเหมือนกนั
หรือท่ีคลำ้ยคลึงกนั 
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3. สรุปนโยบำยกำรบญัชีที่ส ำคัญ 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลจดัท ำขึ้นโดยใชน้โยบำยกำรบัญชีและวิธีกำรค ำนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ยกเวน้กำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงินและสัญญำเช่ำ ดงัน้ี 

เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรจัดประเภทรำยกำรและวัดมูลค่ำ 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรหน้ีวดัมูลค่ำดว้ย รำยกำรมูลค่ำยุติธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย กำรจดัประเภทดังกล่ำวขึ้นอยู่กบัโมเดลธุรกิจของกลุ่มบริษทัในกำรจดักำร
สินทรัพย ์และลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้น 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรทุน (ยกเวน้ส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และกำรร่วมคำ้) วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำ
ยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน หรือผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่น 

หน้ีสินทำงกำรเงินจดัประเภทรำยกำรและวดัมูลค่ำดว้ยวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย  

ตรำสำรอนุพนัธ์จดัประเภทรำยกำรและวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน  

กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย โดยไม่
จ ำเป็นตอ้งรอให้เหตุกำรณ์ท่ีมีกำรดอ้ยคำ่ดำ้นเครดิตเกิดขึ้นก่อน กลุ่มบริษทัพิจำรณำกำรเปล่ียนแปลงในควำมเส่ียงดำ้นเครดิต
ของสินทรัพยท์ำงกำรเงินเป็นระดบั และก ำหนดวิธีกำรวดัค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตและกำรค ำนวณดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ี
แตกต่ำงกนัในแต่ละระดบั โดยมีขอ้ยกเวน้ส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบักำรจดัหำเงินท่ีมีนยัส ำคญั ซ่ึงกลุ่ม
บริษทัใชวิ้ธีกำรอยำ่งง่ำยในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำย ุ

สัญญำเช่ำ 

สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชว้ดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนหักค่ำตดัจ ำหน่ำย
สะสม ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้มี) และปรับปรุงดว้ยกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำใหม่ รำคำทุนของ
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ ประกอบดว้ย จ ำนวนเงินของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจำกกำรวดัมูลค่ำเร่ิมแรก ตน้ทุนทำงตรงเร่ิมแรกท่ี
เกิดขึ้น จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล และหักดว้ยส่ิงจูงใจ
ตำมสัญญำเช่ำท่ีไดรั้บ  

หำกกลุ่มบริษทัไม่มีควำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำควำมเป็นเจำ้ของในสินทรัพยอ์ำ้งอิงจะถูกโอนให้แก่กลุ่มบริษทัเม่ือ
ส้ินสุดอำยุสัญญำเช่ำ สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้จะถูกคิดค่ำเส่ือมรำคำโดยวิธีเส้นตรงนับจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผลจนถึงวนั
ส้ินสุดของอำยกุำรให้ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชห้รือวนัส้ินสุดอำยสัุญญำเช่ำแลว้แต่วนัใดจะเกิดขึ้นก่อน  
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หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 

ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ คิด
ลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียตำมนยัของสัญญำเช่ำหรืออตัรำดอกเบ้ียเงินกูยื้มส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั หลงัจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมี
ผล มูลค่ำตำมบญัชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจะเพ่ิมขึ้นโดยสะทอ้นดอกเบ้ียจำกหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำและลดลงโดยสะทอ้น
กำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีจ่ำยช ำระแลว้ นอกจำกน้ี มูลค่ำตำมบญัชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจะถูกวดัมูลค่ำใหม่เม่ือมีกำร
เปล่ียนแปลงหรือประเมินสัญญำเช่ำใหม่  

สัญญำเช่ำระยะส้ันและสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพย์อ้ำงอิงมีมูลค่ำต ่ำ 

จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำท่ีมีอำยุสัญญำเช่ำ 12 เดือนหรือน้อยกว่ำนบัตั้งแต่วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล หรือสัญญำเช่ำ
ซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำจะถูกรับรู้เป็นค่ำใชจ้่ำยตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยสัุญญำเช่ำ 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส ำหรับงวดดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของหุ้นสำมญัท่ีออกจ ำหน่ำยแลว้
ในระหว่ำงงวด 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

2563 2562 2563 2562
ก าไรส าหรับงวด (พนับาท) 36,571                  24,009               21,096                  24,079                  
หุ้นสามญัตามวธีิถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนัก (พันหุ้น)
หุน้สามญั ณ วนัตน้งวด 320,000                320,000             320,000                320,000                
ผลกระทบจากการออกหุน้สามญั 435                       -                     435                       -                        
หุน้สามญัตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 320,435                320,000             320,435                320,000                

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.11                      0.08                   0.07                      0.08                      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

2563 2562 2563 2562
ก าไรส าหรับงวด (พนับาท) 95,062                  39,217                  72,196                  27,991                  
หุ้นสามญัตามวธีิถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนัก (พันหุ้น)
หุน้สามญั ณ วนัตน้งวด 320,000                320,000                320,000                320,000                
ผลกระทบจากการออกหุน้สามญั 146                       -                        146                       -                        
หุน้สามญัตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 320,146                320,000                320,146                320,000                

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.30                      0.12                      0.23                      0.09                      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

4. กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี 

กลุ่มบริษทัน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงินและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง 
สัญญำเช่ำ มำถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 โดยกลุ่มบริษทัใชวิ้ธีรับรู้ผลกระทบสะสมจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินกลุ่มน้ีมำถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรกโดยปรับปรุงกบัก ำไรสะสมตน้งวด (Modified retrospective) ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 
และไม่ปรับปรุงยอ้นหลงังบกำรเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลกระทบต่องบแสดงฐำนะกำรเงิน รวมทั้งก ำไรสะสมตน้งวด 2563 จำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี แสดงไดด้งัน้ี 

พันบาท

ผลกระทบจากมาตรฐาน
31 ธนัวาคม 2562 1 มกราคม 2563

งบแสดงฐานะการเงนิ ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม สญัญาเช่า ปรับปรุงใหม่

สินทรัพย์

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 6,834 (6,834) -  
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ -  17,340 17,340
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,170 72 3,242
หนีสิ้น

หน้ีสินตามสญัญาเช่าส่วนท่ีถึง
   ก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี -  4,752 4,752
หน้ีสินตามสญัญาเช่าระยะยาว -  6,022 6,022
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ก าไรสะสม 85,038 (196) 84,842

การรายงานทางการเงิน

งบการเงินรวม
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พันบาท

ผลกระทบจากมาตรฐาน
31 ธนัวาคม 2562 1 มกราคม 2563

งบแสดงฐานะการเงนิ ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม สญัญาเช่า ปรับปรุงใหม่

สินทรัพย์

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 6,834 (6,834) -  
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ -  15,759 15,759
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,676 51 2,727
หนีสิ้น

หน้ีสินตามสญัญาเช่าส่วนท่ีถึง
   ก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี -  4,328 4,328
หน้ีสินตามสญัญาเช่าระยะยาว -  4,852 4,852
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ก าไรสะสม 70,031 (205) 69,826

การรายงานทางการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

สัญญำเช่ำ  

กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ มำถือปฏิบติัคร้ังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ
ส ำหรับสัญญำเช่ำท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของเงินจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีเหลืออยูค่ิดลด
ดว้ยอตัรำดอกเบ้ียเงินกูยื้มส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชเ้สมือนว่ำถือ
ปฏิบติัมำตั้งแต่วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผลคิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียกำรกูยื้มส่วนเพ่ิมของผูเ้ช่ำ ณ วนัท่ีน ำมำปฏิบติัคร้ังแรก และ
ส ำหรับสัญญำเช่ำท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำเงินทุน กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตำมสัญญำ
เช่ำดว้ยมูลค่ำตำมบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ มำถือปฏิบติัคร้ังแรก  

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ภาระผูกพนัตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 11,729                            9,997                              
หัก สญัญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต  ่า (326)                               (326)                               
หัก ดอกเบ้ียรอตดับญัชี (629)                               (491)                               
หน้ีสินตามสญัญาเช่า เพ่ิมข้ึน 10,774                            9,180                              
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 45,656                            43,250                            
หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 56,430                            52,430                            
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พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน้ีสินตามสญัญาเช่า ประกอบดว้ย
   หน้ีสินตามสญัญาเช่าส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 27,564                            26,434                            
   หน้ีสินตามสญัญาเช่าระยะยาว 28,866                            25,996                            
รวม 56,430                            52,430                            

 

รำยกำรปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ท่ีดิน 7,302                             7,302                             
อาคาร 2,382                             1,943                             
ยานพาหนะ 7,656                             6,514                             
รวม 17,340                           15,759                           

 

5. รำยกำรบัญชีกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกนั 

บริษทัมีรำยกำรบญัชีส่วนหน่ึงกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงบุคคลหรือกิจกำรเหล่ำน้ีเก่ียวขอ้งกนัโดยกำรถือหุ้นและ/
หรือมีกรรมกำรร่วมกัน หรือเป็นสมำชิกในครอบครัวท่ีใกล้ชิด รำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันท่ีมี
สำระส ำคญัท่ีรวมไวใ้นงบกำรเงินระหว่ำงกำลใชร้ำคำตำมปกติธุรกิจ โดยถือตำมรำคำตลำดทัว่ไป หรือในรำคำท่ีตกลงกนัตำม
สัญญำหำกไม่มีรำคำตลำดรองรับ 

รำยกำรบญัชีท่ีมีสำระส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 2562 มี
ดงัน้ี 

พันบาท

2563 2562 2563 2562
รายได้จากการขายและบริการ
บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลย ีจ  ากดั -                     -                         21,066                175                         
บริษทั โรลล่ิง คอนเซปต ์อินโนเวชัน่ จ  ากดั 2,396                  184                        2,396                  184                         
บริษทั อาร์ย ูเทคโนโลย ีจ  ากดั 116                     189                        116                     189                         

เงนิปันผลรับ
บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลย ีจ  ากดั -                     -                         12,000                16,700                    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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พนับาท

2563 2562 2563 2562
ดอกเบีย้รับ

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลย ีจ  ากดั -                    -                       89                     -                        
รายได้อ่ืน

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลย ีจ  ากดั -                    -                       2,992                2,328                    
ต้นทุนบริการ

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลย ีจ  ากดั -                    -                       1,035                -                        

ค่าบริการ

บริษทั อาร์ย ูแอสเซท ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั 567                   591                      567                   591                       

ผูถื้อหุ้น 354                   891                      320                   891                       
ค่าใช้จ่ายอ่ืน

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลย ีจ  ากดั -                    -                       109                   571                       

บริษทั โรลล่ิง คอนเซปต ์อินโนเวชัน่ จ  ากดั 131                   195                      131                   195                       
ดอกเบีย้จ่าย

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลย ีจ  ากดั -                    -                       -                    1,291                    

ผูถื้อหุ้น 53                     -                       43                     -                        

ขายทรัพย์สิน

ผูถื้อหุ้น 234                   -                       234                   -                        

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 

ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำคญั ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

พันบาท

2563 2562 2563 2562
ผลประโยชน์ระยะสั้น 5,748                   5,894                   4,050                   3,988                   
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 157                      81                        143                      73                        
รวม 5,905                   5,975                   4,193                   4,061                   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ค่ำตอบแทนกรรมกำร 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรน้ีเป็นประโยชน์ท่ีจ่ำยให้แก่กรรมกำรของกลุ่มบริษทัตำมมำตรำ 90 ของพระรำชบัญญติับริษทัมหำชน
จ ำกดั โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่ำยให้กบักรรมกำรซ่ึงด ำรงต ำแหน่งเป็นผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทั 
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กลุ่มบริษทัจ่ำยคำ่ตอบแทนกรรมกำรส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 จ ำนวนเงิน 0.18 ลำ้นบำท ในงบกำรเงิน
รวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีมีสำระส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และวนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 มีดงัน้ี 

พันบาท

2563 2562 2563 2562
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น
ลูกหนีก้ารค้า
บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลย ีจ  ากดั -                    -                    20,073              30                     
บริษทั โรลล่ิง คอนเซปต ์อินโนเวชัน่ จ  ากดั 39                     75                     39                     75                     
บริษทั อาร์ย ูเทคโนโลย ีจ  ากดั 25                     18                     25                     18                     
รายได้ค้างรับ
บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลย ีจ  ากดั -                    -                    650                   -                    
บริษทั โรลล่ิง คอนเซปต ์อินโนเวชัน่ จ  ากดั 1,729                -                    1,729                -                    
ลูกหนีอ่ื้น
บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลย ีจ  ากดั -                    -                    425                   272                   
เงนิปันผลค้างรับ
บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลย ีจ  ากดั -                    -                    -                    9,000                

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น
บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลย ีจ  ากดั -                    -                    411                   -                    
บริษทั อาร์ย ูแอสเซท ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั 60                     63                     60                     63                     
บริษทั โรลล่ิง คอนเซปต ์อินโนเวชัน่ จ  ากดั 131                   86                     131                   86                     
ผูถื้อหุน้ 102                   125                   90                     125                   

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า
ผูถื้อหุน้ 1,781                -                    1,625                -                    

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

 

สัญญำส ำคัญระหว่ำงกัน 

บริษทัท ำสัญญำเช่ำท่ีดินและอำคำรส ำนกังำนกบับริษทั อำร์ยู แอสเซท ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกดั ค่ำเช่ำรวมตำมสัญญำ จ ำนวนเงิน 
60 ลำ้นบำท  
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บาท

คู่สญัญา ประเภทสญัญา เร่ิมตน้ ส้ินสุด
ค่าเช่าและบริการต่อ

เดือน

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลย ีจ  ากดั ให้เช่าพ้ืนท่ีและบริการอาคารส านกังาน 4 มกราคม 2559 3 มกราคม 2562                        86,000 
4 มกราคม 2562 3 มกราคม 2565                        94,600 

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลย ีจ  ากดั ให้บริการบุคลากรร่วมกนั 1 มกราคม 2562 31 ธนัวาคม 2562                      156,210 
1 มกราคม 2563 31 ธนัวาคม 2563  151,818 - 246,246 

รับบริการบุคลากรร่วมกนั 1 มกราคม 2562 29 กุมภาพนัธ์ 2562                        69,186 
1 มีนาคม 2562 31 ตุลาคม 2562                        55,550 

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลย ีจ  ากดั รับบริการบริหารโครงการพฒันาระบบ
ส านวนบงัคบัคดีผูป้ระกนัในคดีอาญา

1 เมษายน 2563 31 มกราคม 2564                      172,500 

นายธีระชยั  รัตนกมลพร เช่าพ้ืนท่ีอาคารส านกังาน 1 มกราคม 2561 31 กรกฎาคม 2561                        10,000 
1 สิงหาคม 2561 31 มกราคม 2562                        40,000 

เช่าและบริการพ้ืนท่ีอาคารส านกังาน 1 กุมภาพนัธ์ 2562 31 มีนาคม 2562                        40,000 
1 เมษายน 2562 31 สิงหาคม 2563                        86,250 
1 กนัยายน 2563 31 มกราคม 2565                      105,000 
(เปล่ียนแปลงเพ่ิมพ้ืนท่ีเช่า)

เช่าพ้ืนท่ีอาคารส านกังาน 1 ธนัวาคม 2562 31 สิงหาคม 2563                        20,000 
(เร่ิมคิดค่าเช่าเดือน มีนาคม 2563)

เช่าพ้ืนท่ีอาคารส านกังาน 1 กนัยายน 2563 31 มกราคม 2565                        10,000 
(เปล่ียนแปลงลดพ้ืนท่ีเช่า)

ก าหนดระยะเวลา

 

เม่ือวนัท่ี 29 มกรำคม 2563 บริษทัท ำสัญญำรับจ้ำงพฒันำระบบส ำนวนบังคบัคดีผูป้ระกนัในคดีอำญำกบับริษทั สยำม ทีซี 
เทคโนโลยี จ ำกดั มูลค่ำ 47.03 ลำ้นบำท 
 

กำรค ำ้ประกันหนีสิ้นระหว่ำงกัน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีกำรค ้ำประกนัหน้ีสินระหว่ำงกนั ดงัน้ี 

1) บริษทัจดจ ำนองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงท่ีมีอยู่แล้วและหรือท่ีจะมีขึ้นในภำยหน้ำบำงส่วนเป็นหลกัประกนัเงินกู้ยืมจำก
สถำบนักำรเงินของบริษทัยอ่ยบำงส่วน  

2) บริษทั อำร์ย ูแอสเซท ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกดั จดจ ำนองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงท่ีมีอยูแ่ลว้และหรือท่ีจะมีขึ้นในภำยหน้ำ เป็น
หลกัประกนัเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินของกลุ่มบริษทั 

3) ผูถื้อหุ้น และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัจดจ ำนองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงท่ีมีอยูแ่ลว้และหรือท่ีจะมีขึ้นในภำยหน้ำเป็นหลกัประกนั
เงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินของบริษทับำงส่วน 

4) บริษทั บริษทัย่อย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุ้นบริษทั กรรมกำรบริษทั และกรรมกำรบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัร่วมค ้ำประกนั
วงเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน 

5) ผูถื้อหุ้นบริษทัจ ำน ำเงินฝำกธนำคำรเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินของบริษทัยอ่ยบำงส่วน 
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ลักษณะควำมสัมพนัธ์ 

ประเทศ/

ช่ือบริษทั/บุคคล สัญชาติ ความสัมพันธ์ ลักษณะความสัมพันธ์

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลย ีจ  ากดั ไทย บริษทัยอ่ย ถือหุน้ทางตรง
บริษทั โรลล่ิง คอนเซปต ์อินโนเวชัน่ จ  ากดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุน้ร่วมกนั
บริษทั อาร์ย ูแอสเซท ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุน้ร่วมกนั
บริษทั อาร์ย ูเทคโนโลย ีจ  ากดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุน้ร่วมกนั
นายธีระชยั  รัตนกมลพร ไทย บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุน้ของกลุ่มบริษทั

 

หลักเกณฑ์กำรคิดรำยได้และค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงกัน 

นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ

รายไดจ้ากการขายสินคา้ ราคาทุนบวกส่วนเพ่ิมร้อยละ 8-21

รายไดจ้ากการบริการ ราคาตลาด

รายไดค้่าเช่าและบริการ ราคาตลาด

รายไดค้่าบริหารจดัการ ราคาทุน

ดอกเบ้ียรับ อตัราดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชย์

ขายทรัพยสิ์น ราคาตลาด

ค่าเช่าและบริการ ราคาตลาด

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ราคาทุน/ ราคาทุนบวกส่วนเพ่ิม

ดอกเบ้ียจ่าย อตัราดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชย์
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6. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ประกอบดว้ย 

พนับาท

2563 2562 2563 2562
ลูกหนีก้ารค้า

ลูกหน้ีการคา้ 92,554                  109,427              100,861               53,291                 
รายไดค้า้งรับ 29,165                  18,442                16,176                 18,442                 
รวม                  121,719               127,869                 117,037                   71,733 

หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ -  (3,919) -  (3,919)
หัก ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (3,352) -  (3,352) -  
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ                  118,367               123,950                 113,685                   67,814 

ลูกหน้ีอ่ืน
เงินปันผลคา้งรับ -                        -                     -                       9,000                    
เงินทดรองจ่าย 731                       1,078                  280                      979                       
อ่ืนๆ 64                         471                     425                      273                       
รวม                         795                   1,549                        705 10,252                 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ                  119,162               125,499                 114,390                   78,066 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  

ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น และค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญมีรำยกำรเคล่ือนไหวส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 2562  ดงัน้ี 

พันบาท

2563 2562 2563 2562
ยอดยกมา 3,919 2,678 3,919 2,678 
บวก หน้ีสงสยัจะสูญ -     1,117 -     1,117 
บวก ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (567) -     (567) -     
ยอดคงเหลือ 3,352 3,795 3,352 3,795 

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 กลุ่มบริษทัมียอดลูกหน้ีกำรคำ้ แยกตำมจ ำนวนเดือนท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 

พันบาท

2563 2562 2563 2562

ลูกหนีก้ารค้า

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 62,489                  90,760                  70,968                  34,624                  

เกินก าหนดช าระ

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 3 เดือน 17,473                  15,118                  17,300                  15,118                  

มากกวา่ 3 ถึง 6 เดือน 9,509                    415                       9,509                    415                       

มากกวา่ 6 ถึง 12 เดือน 150                       764                       150                       764                       

มากกวา่ 12 เดือน 2,933                    2,370                    2,934                    2,370                    
รวม 92,554                  109,427                100,861                53,291                  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

7. สัญญำงำนโครงกำร 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยำยน 2563 และ 2562 ขอ้มูลโครงกำรพฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และงำน
วิศวกรรม แสดงดงัต่อไปน้ี 

พันบาท

2563 2562 2563 2562

มูลค่างานตามสญัญา 1,253,308 993,143 430,458 383,430

ตน้ทุนเกิดข้ึนจนถึงปัจจุบนั 636,302 278,438 234,557 85,689
ประมาณการก าไรรับรู้จนถึงปัจจุบนั  273,164 108,166 130,417 41,442
ตน้ทุนและประมาณการก าไรรับรู้จนถึงปัจจุบนั 909,466 386,604 364,974 127,131
หัก เงินงวดเรียกเก็บจากลูกคา้จนถึงปัจจุบนั (745,659) (275,159) (302,678) (82,254)

มูลค่างานเสร็จยงัไม่ไดเ้รียกเก็บ 194,457 122,359 62,296 44,877
หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ -  (2,682) -  (2,682)
มูลค่างานเสร็จยงัไม่ไดเ้รียกเก็บ - สุทธิ 194,457 119,677 62,296 42,195

เงินรับล่วงหนา้ 30,650 10,914 -  -  

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญมีรำยกำรเคล่ือนไหวส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 2562 ดงัน้ี 

พันบาท

2563 2562
ยอดยกมา 3,323 2,362 
บวก หน้ีสงสยัจะสูญ (3,323) 320 
ยอดคงเหลือ -     2,682 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 

8. สินค้ำคงเหลือ 

สินคำ้คงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ประกอบดว้ย 

พันบาท

2563 2562 2563 2562
อุปกรณ์ส านักงาน
เคร่ืองถ่ายเอกสาร
สินคา้ใหม่                      4,755                      5,198                      4,755                      5,198 
สินคา้มือสอง                      3,564                      3,725                      3,564                      3,725 

เคร่ืองพิมพแ์ละอุปกรณ์                      1,276                         833                      1,276                         833 
อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง                    69,980                    16,099                    25,688                    16,099 
สินคา้ระหวา่งทาง                            -                        3,183                            -                        3,183 
รวม 79,575                  29,038                  35,283                  29,038                  

ระบบจัดการเอกสาร
อุปกรณ์                           85                    78,259                           85                    78,259 

ระบบจัดการหน้าร้าน (POS)
อุปกรณ์ และอะไหล่                      6,478                      5,443                      6,478                      5,443 
สินคา้ระหวา่งทาง                      2,693                            -                        2,693                            -   
รวม 9,171                    5,443                    9,171                    5,443                    

รวมทั้งหมด                    88,831                  112,740                    44,539                  112,740 
หัก ค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินคา้ (7,181) (6,357) (7,181) (6,357)
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ                    81,650                  106,383                    37,358                  106,383 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสินคำ้มีรำยกำรเคล่ือนไหวส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 2562  ดงัน้ี 

พันบาท

2563 2562
ยอดยกมา 6,357 7,540 
บวก รับโอนจากอุปกรณ์ 273 373 

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้ 1,423 2,625 
หัก กลบัรายการค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินคา้ (872) (1,437)
ยอดคงเหลือ 7,181 9,101 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 

9. สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ประกอบดว้ย 

พันบาท

2563 2562 2563 2562

เงินมดัจ า 28,051                  16,368                19,194                 5,569                    
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 4,672                    4,951                  3,529                   4,125                    
ภาษีมูลค่าเพ่ิมยงัไม่ถึงก าหนด 3,001                    932                     426                      133                       
ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเครดิต 920                       642                     -                       -                       
รวม                    36,644                 22,893                   23,149 9,827                    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ประกอบดว้ย 

ร้อยละ พันบาท

บริษทัยอ่ย 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลย ีจ  ากดั 100 100       20,000          20,000          20,000          20,000          12,000          7,700             

สดัส่วนการถือหุน้ เงินปันผลรับทุนช าระแลว้ ราคาทุน
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11. ทีด่ิน อำคำรและอปุกรณ์ 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 245,260                          238,805                          

ซ้ือ/โอนเขา้ - ราคาทุน 23,551                            20,143                            

จ าหน่าย/โอนออก - มูลค่าสุทธิทางบญัชี (939)                                (939)                                

ค่าเส่ือมราคา (37,639)                           (36,622)                           

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย์ (803)                                (803)                                
มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 229,430                          220,584                          

พันบาท

 

 

12. สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชส้ ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - ก่อนปรับปรุงใหม่ -                                  -                                  

ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ใหม่มาถือปฏิบติัคร้ังแรก (ดูหมายเหตุ 4) 17,340                            15,759                            

มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่ 17,340                            15,759                            

เพ่ิมข้ึน 1,000                              1,000                              

ค่าตดัจ าหน่าย (3,620)                             (3,306)                             

การเปล่ียนแปลงสญัญา 146                                 308                                 

ผลต่างจากการลดค่าเช่า (242)                                (242)                                
มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 14,624                            13,519                            

พันบาท
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13. เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำรและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 

เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำรและเงินกูย้ืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562  
ประกอบดว้ย 

พันบาท

2563 2562 2563 2562
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 80,548                  7,505                    32,990                  -                        
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 34,803                  36,900                  -                        -                        
ทรัสตรี์ซีท 26,184                  29,804                  22,349                  12,244                  
เงินกูย้มืระยะสั้น 94,016                  85,014                  94,018                  85,014                  
รวม 235,551                159,223                149,357                97,258                  

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

 

14. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ประกอบดว้ย 

พันบาท

2563 2562 2563 2562
เจา้หน้ีการคา้                  118,900                  122,614                    65,619                  106,864 
เจา้หน้ีอ่ืน
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย                    15,278                    10,874                    11,971                      7,664 

รวม 134,178                133,488                77,590                  114,528                

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

15. เงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงิน 

เงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ประกอบดว้ย 

พันบาท

2563 2562
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน -     5,480 
หัก หน้ีสินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี -     (5,480)
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -     -     

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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กำรเพ่ิมขึ้นและลดลงของเงินกูยื้มจำกสถำบนักำรเงินส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

พันบาท

2563 2562
ยอดยกมา 5,480 26,311 
เพ่ิมข้ึน -     -     
ลดลง (5,480) (15,215)
ยอดคงเหลือ -     11,096 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 

16. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ประกอบดว้ย 
พันบาท

ดอกเบ้ีย ดอกเบ้ีย
ปี มูลค่าปัจจุบนั รอตดับญัชี ` ค่าเช่าขั้นต ่า มูลค่าปัจจุบนั รอตดับญัชี ค่าเช่าขั้นต ่า

สัญญาเช่า

1 12,026 926 12,952 8,189 723 8,912 
2 - 5 14,490 801 15,291 12,095 693 12,788 
รวม 26,516 1,727 28,243 20,284 1,416 21,700 

สัญญาขายและเช่ากลับคืน

1 11,008 550 11,558 14,623 927 15,550 
2 - 5 5,547 184 5,731 10,749 332 11,081 
รวม 16,555 734 17,289 25,372 1,259 26,631 

รวม

1 23,034 1,476 24,510 22,812 1,650 24,462 
2 - 5 20,037 985 21,022 22,844 1,025 23,869 
รวม 43,071 2,461 45,532 45,656 2,675 48,331 

งบการเงินรวม
2563 2562
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พันบาท

ดอกเบ้ีย ดอกเบ้ีย
ปี มูลค่าปัจจุบนั รอตดับญัชี ` ค่าเช่าขั้นต ่า มูลค่าปัจจุบนั รอตดับญัชี ค่าเช่าขั้นต ่า

สัญญาเช่า

1 10,719 764 11,483 7,483 647 8,130 
2 - 5 11,003 512 11,515 10,395 542 10,937 
รวม 21,722 1,276 22,998 17,878 1,189 19,067 

สัญญาขายและเช่ากลับคืน

1 11,008 550 11,558 14,623 927 15,550 
2 - 5 5,548 183 5,731 10,749 332 11,081 
รวม 16,556 733 17,289 25,372 1,259 26,631 

รวม

1 21,727 1,314 23,041 22,106 1,574 23,680 
2 - 5 16,551 695 17,246 21,144 874 22,018 
รวม 38,278 2,009 40,287 43,250 2,448 45,698 

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563 2562

 

บริษทัท ำสัญญำเช่ำเพ่ือซ้ืออุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเช่ำพ้ืนท่ี และอปุกรณ์ 
ล้านบาท

2563 2562 2563 2562
ค่างวดเดือนละ 2.25                 2.97                 2.12                 2.90                 
หน้ีสินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี

แสดงภายใตห้น้ีสินหมนุเวียน 23.03               22.81               21.73               22.11               

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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17. ประมำณกำรหนีสิ้นผลประโยชน์พนักงำน 

กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำปัจจุบนัของประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนกังำน ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 
2563 มีดงัน้ี 

งบการเงินรวม
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ
โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน
ประมาณการหนีสิ้นผลประโยชน์พนกังาน
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 3,280                       2,626                       
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ:
   ตน้ทนุบริการปัจจุบนั 503                          355                          
   ตน้ทนุดอกเบ้ีย 101                          74                            
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 3,884                       3,055                       

พันบาท

 

18. ทุนเรือนหุ้น 

ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 24 กนัยำยน 2563 มีมติอนุมติัให้ 

18.1 ลดทุนจดทะเบียนจำกเดิมจ ำนวนเงิน 200 ลำ้นบำท เป็นจ ำนวนเงิน 160 ลำ้นบำท โดยลดหุ้นสำมญัท่ียงัไม่ไดเ้รียก
ช ำระค่ำหุ้น จ ำนวน 80 ลำ้นหุ้น มูลค่ำตรำไวหุ้้นละ 0.5 บำท จ ำนวนเงิน 40 ลำ้นบำท  

บริษทัด ำเนินกำรจดทะเบียนกำรลดทุนกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 25 กนัยำยน 2563 

18.2 เพ่ิมทุนจดทะเบียนจำกเดิมจ ำนวนเงิน 160 ลำ้นบำท เป็นจ ำนวนเงิน 220 ลำ้นบำท โดยออกหุ้นสำมญั จ ำนวน 120 
 ลำ้นหุ้น มูลค่ำตรำไวหุ้้นละ 0.5 บำท 

บริษทัด ำเนินกำรจดทะเบียนกำรเพ่ิมทุนกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 28 กนัยำยน 2563 

18.3 จดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน จ ำนวน 40 ลำ้นหุ้น มูลค่ำตรำไวหุ้้นละ 0.5 บำท จ ำนวนเงิน 20 ลำ้นบำท ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม
ตำมสัดส่วน 

บริษทัรับช ำระเงินเพ่ิมทุน และด ำเนินกำรจดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 

18.4 จดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน จ ำนวน 80 ลำ้นหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท เพื่อเสนอขำยต่อประชำชนทัว่ไปคร้ังแรก 
(IPO) ดงัต่อไปน้ี 

18.4.1 จดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนให้กบัผูมี้อุปกำรคุณ พนกังำนบริษทั กรรมกำรและผูบ้ริหำร ไม่เกินร้อยละ 25 ของ
หุ้นท่ีเสนอขำยต่อประชำชนคร้ังแรก แบ่งเป็น 
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• จดัสรรให้กบัผูมี้อุปกำรคุณของบริษทัสัดส่วนร้อยละ 15 ของหุ้นท่ีเสนอขำยต่อประชำชนคร้ังแรก 

• จดัสรรให้กบัพนกังำนของบริษทัและบริษทัยอ่ย ซ่ึงมิใช่กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของ
บริษทัสัดส่วนร้อยละ 5 ของหุ้นท่ีเสนอขำยต่อประชำชนคร้ังแรก 

• จดัสรรให้กับกรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทัสัดส่วนร้อยละ 5 ของหุ้นท่ีเสนอขำยต่อประชำชน 
คร้ังแรก 

18.4.2 จดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนส่วนท่ีเหลือ เพื่อเสนอขำยต่อประชำชนทัว่ไป 

18.5 อนุมติัน ำหุ้นสำมญัเขำ้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (mai) 

18.6 มอบหมำยบุคคลลงลำยมือช่ือก ำกบัเอกสำรในแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูเสนอขำยหลกัทรัพยแ์ละร่ำงหนงัสือช้ีชวนของ
บริษทั 

18.7 แต่งตั้งบริษทัศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั เป็นนำยทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทั 

18.8 แต่งตั้งผูมี้อ  ำนำจรำยงำนสำรสนเทศต่อตลำดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ 

 

19. เงินปันผล 

บริษัท 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภำคม 2563 มีมติอนุมติัให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล มูลค่ำหุ้นละ 0.125 บำท 
จ ำนวนเงิน 40 ลำ้นบำท 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี 16 กนัยำยน 2563 มีมติอนุมติัให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล มูลค่ำหุ้นละ 0.07 บำท 
จ ำนวนเงิน 22.40 ลำ้นบำท 

บริษัทย่อย 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี 23 มีนำคม 2563 มีมติอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล มูลค่ำหุ้นละ 60 บำท 
จ ำนวนเงิน 12 ลำ้นบำท 

20. ภำษีเงินได้ 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่ำใชจ้่ำยเก่ียวกบัภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 2562 ดว้ยประมำณกำรท่ี
ดีท่ีสุด โดยอตัรำภำษีเงินไดท่ี้ใช้ในกำรค ำนวณเป็นอตัรำภำษีเงินไดถ้วัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักทั้งปีท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นของรอบปี
บัญชีนั้น กลุ่มบริษัทอำจปรับปรุงจ ำนวนภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำยในงวดระหว่ำงกำลต่อมำของรอบปีบัญชีเดียวกัน หำกกำร
ประมำณกำรของอตัรำภำษีเงินไดป้ระจ ำปีเปล่ียนแปลงไป 

ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
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พันบาท

2563 2562 2563 2562
ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน
ส าหรับงวดปัจจุบนั 22,677 9,949 13,764 2,726 

ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี
การเปล่ียนแปลงผลแตกต่างชัว่คราว 110 (908) 143 (778)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 22,787 9,041 13,907 1,948 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

21. ส่วนงำนด ำเนินงำน 

ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในส ำหรับใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กบัส่วนงำนและ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำนของผูมี้อ ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั คือ กรรมกำรบริษทั 

กลุ่มบริษทัด ำเนินธุรกิจในส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์หลกัในประเทศไทย และกลุ่มบริษทัมีส่วนงำนด ำเนินงำนหลกั 3 ส่วนงำน 
ประกอบดว้ย 

1) จ ำหน่ำยและให้บริกำรดำ้นเคร่ืองถ่ำยเอกสำร และระบบขำยสินคำ้หนำ้ร้ำน (POS) 

2) จ ำหน่ำยและให้บริกำรระบบบริหำรจดักำรเอกสำร 

3) รับเหมำก่อสร้ำงและพฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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ขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนของกลุ่มบริษทั สรุปไดด้งัน้ี 

รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยจำกกำรด ำเนินงำนส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 2562 

พันบาท

2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562

การจ าแนกรายได้ตามจังหวะเวลาในการรับรู้รายได้

ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 224,531 213,864 67,794 25,384 13,693 727 (4,107) (175) 301,911 239,800 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง -     -     234,594 144,287 217,895 184,092 -     -     452,489 328,379 
รายไดจ้ากการขายและบริการ 224,531 213,864 302,388 169,671 231,588 184,819 (4,107) (175) 754,400 568,179 
ผลการด าเนินงาน
ก าไรขั้นต้น 39,545 44,279 98,385 43,399 60,475 43,886 -     -     198,405 131,564 

รายไดอ่ื้น 1,724 2,496 

ค่าใชจ่้ายในการขาย (19,276) (21,546)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (54,046) (54,725)

ตน้ทุนทางการเงิน (8,958) (9,531)

ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 117,849 48,258 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (22,787) (9,041)

ก าไรส าหรับงวด 95,062 39,217 

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน -     -     

ก าไรเบ็ดเสร็จรวม 95,062 39,217 

รวมระหวา่งกนั
ตดัรายการบญัชี เคร่ืองถ่ายเอกสาร และ

 ระบบขายสินคา้หนา้ร้าน (POS)  ระบบบริหารจดัการเอกสาร
 รับเหมาก่อสร้าง และพฒันา
 ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
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สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตำมส่วนงำนท่ีรำยงำนของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 30 กsันยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
พันบาท

2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 72,328 70,338 42,407 7,727 25,959 56,736 (21,532) (9,302) 119,162 125,499 
มูลค่างานเสร็จยงัไม่ไดเ้รียกเก็บ -     -     117,133 65,837 77,324 682 -     -     194,457 66,519 
สินคา้คงเหลือ 37,273 28,151 85 78,232 44,292 -     -     -     81,650 106,383 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 208,294 235,542 12,290 3,263 8,846 6,455 -     -     229,430 245,260 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 13,519 -     -     -     1,897 -     (792) -     14,624 -     
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3,501 4,119 5,618 6,066 203 230 -     -     9,322 10,415 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 67,811 18,361 33,843 96,254 56,191 19,175 (23,667) (302) 134,178 133,488 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 33,825 40,103 4,452 3,147 5,619 2,406 (825) -     43,071 45,656 

รวมระหวา่งกนั
ตดัรายการบญัชี เคร่ืองถ่ายเอกสาร และ  รับเหมาก่อสร้าง และพฒันา

 ระบบขายสินคา้หนา้ร้าน (POS)  ระบบบริหารจดัการเอกสาร  ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
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ข้อมูลเกีย่วกับลูกค้ำรำยใหญ่ 

ราย ล้านบาท

2563 2562 2563 2562
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน
เคร่ืองถ่ายเอกสาร และระบบขายสินตา้หนา้ร้าน (POS) 1                 -              30                  -                
ระบบบริหารจดัการเอกสาร 1                 1                 285                44                  
รับเหมาก่อสร้าง และพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 1                 1                 100                63                  

รายได้ลูกคา้รายใหญ่

 

22. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นที่อำจเกิดขึน้ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 กลุ่มบริษทัมีภำระผูกพนัตำมสัญญำ ดงัน้ี 

บริษัท 

22.1 สัญญำซ้ือวสัดุอุปกรณ์ และจำ้งผูรั้บเหมำช่วงและอื่น มูลค่ำคงเหลือ จ ำนวนเงิน 13.35 ลำ้นบำท 

22.2 สัญญำเช่ำด ำเนินงำนอำคำรส ำนกังำน อตัรำค่ำเช่ำเดือนละ 3,158 – 16,000 บำท โดยมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีจะตอ้งจ่ำย
ในอนำคตดงัน้ี 

ล้านบาท
ภายใน 1 ปี 0.25                              

 

22.3 หนงัสือค ้ำประกนัท่ีออกโดยธนำคำรพำณิชย ์จ ำนวนเงิน 64.86 ลำ้นบำท 

22.4 เลตเตอร์ออฟเครดิตท่ียงัไม่ไดใ้ช ้จ ำนวนเงิน 0.01 ลำ้นเหรีญสหรัฐอเมริกำ 

บริษัทย่อย 

22.5 สัญญำซ้ือวสัดุอุปกรณ์ และจำ้งผูรั้บเหมำช่วงและอื่น มูลค่ำคงเหลือ จ ำนวนเงิน  127.80 ลำ้นบำท 

22.6 สัญญำค่ำบริกำรส ำนกังำน โดยมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีจะตอ้งจ่ำยในอนำคตดงัน้ี 

ล้านบาท
ภายใน 1 ปี 0.45                              
เกิน 1 ปี แต่ไมเ่กิน 5 ปี 0.57                              
รวม 1.02                              

 
22.7 หนงัสือค ้ำประกนัออกโดยธนำคำรพำณิชย ์จ ำนวนเงิน 159.03 ลำ้นบำท 
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23. กำรจัดประเภทรำยกำร 

บริษทัจดัประเภทรำยกำรใหม่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 เพื่อให้สอดคลอ้งกบักำรแสดงรำยกำรใน
งบกำรเงินงวดปัจจุบนัดงัน้ี 

พันบาท

ก่อน จดัประเภทรายการ หลงั
งบแสดงฐานะการเงนิ

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 24,257 (1,364) 22,893

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 9,051 1,364 10,415

ก่อน จดัประเภทรายการ หลงั
งบแสดงฐานะการเงนิ

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 11,191 (1,364) 9,827

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 8,821 1,364 10,185

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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