
บริษทั เอน็ฟอรซ์ ซีเคียว จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้อมลูทางการเงินระหว่างกาล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 



รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 
เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั เอน็ฟอรซ์ ซเีคยีว จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลของบรษิทั เอน็ฟอร์ซ ซเีคยีว จ ากดั  (มหาชน) ซึ่งประกอบดว้ย 
งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ส าหรบังวดสามเดอืนและหกเดอืน
สิ้นสุดวนัเดยีวกนั งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ รวมถึงงบกระแสเงนิสดส าหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุด 
วนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผูบ้รหิารของกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบ 
ในการจดัท าและน าเสนอข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงาน 
ทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกีย่วกบัขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าว
จากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล
โดยผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วธิกีาร
สอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รบัผดิชอบด้านการเงนิและบญัชี และการวเิคราะห์เปรยีบเทียบและวธิีการ  
สอบทานอื่น การสอบทานนี้มขีอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชที าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถ
ไดค้วามเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องทีม่นีัยส าคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดง
ความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลทีส่อบทานได ้ 
 
ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ี
ฉบบัที ่34 เรือ่ง การรายงานทางการเงนิระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 

นภนุช  อภิชาตเสถียร 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5266 
กรุงเทพมหานคร 
13 สงิหาคม พ.ศ. 2564 



บริษทั เอน็ฟอรซ์ ซีเคียว จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหต ุ บาท บาท

สินทรพัย ์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 513,027,438 40,503,608

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น - สทุธิ 7 155,014,928 133,393,956

ลกูหน้ีตามสญัญาเชา่สว่นทีค่รบกาํหนดในหน่ึงปี - สทุธิ 8 6,989,570 -

สนิคา้คงเหลอื 9 29,114,812 59,737,122

สนิทรพัยอ์นุพนัธท์างการเงนิ 6 1,615,218 -

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 1,952,917 620,965

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 707,714,883 234,255,651

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิฝากทีต่ดิภาระคํ้าประกนั 31,700,000 31,700,000

เงนิลงทุนในการรว่มคา้ 13 7,882,979 -

ลกูหน้ีตามสญัญาเชา่ - สทุธิ 8 8,872,058 -

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธิ 10 14,586,440 16,209,390

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สทุธิ 10 13,105,138 14,635,557

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธิ 10 978,270 1,040,539

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 2,142,577 2,876,101

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 3,817,296 4,215,913

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 83,084,758 70,677,500

รวมสินทรพัย ์ 790,799,641 304,933,151

                                              

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

กรรมการ _______________________________     กรรมการ _______________________________
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บริษทั เอน็ฟอรซ์ ซีเคียว จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหต ุ บาท บาท

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

หนี้สินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 61,526,724 23,673,094

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 11 131,573,815 125,987,163

รายไดร้บัลว่งหน้า - หมนุเวยีน 8,297,910 6,628,419

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่สว่นทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 2,450,908 2,677,940

หน้ีสนิอนุพนัธท์างการเงนิ 6 - 1,755,394

ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลคา้งจา่ย 127,104 -

หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 3,419,241 4,632,961

รวมหนี้สินหมนุเวียน 207,395,702 165,354,971

หนี้สินไม่หมนุเวียน

รายไดร้บัลว่งหน้า 5,549,969 4,398,424

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ 9,391,633 10,629,320

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 11,864,096 10,885,449

หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอื่น 573,300 -

รวมหนี้สินไม่หมนุเวียน 27,378,998 25,913,193

รวมหนี้สิน 234,774,700 191,268,164

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั เอน็ฟอรซ์ ซีเคียว จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหต ุ บาท บาท

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

   ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญัจาํนวน 105,941,000 หุน้ 

   มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท 52,970,500 52,970,500

   ทุนออกและชาํระแลว้

หุน้สามญัจาํนวน 75,000,000 หุน้ 

   มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท 37,500,000

หุน้สามญัจาํนวน 102,741,000 หุน้ 

   มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท 14 51,370,500

สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 14 466,885,588 48,530,000

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 15 4,177,410 3,750,000

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 19,913,065 10,462,061

สาํรองอื่น - การจา่ยโดยใชหุ้น้ป็นเกณฑ์ 18 13,678,378 13,422,926

รวมส่วนของเจ้าของ 556,024,941 113,664,987

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 790,799,641 304,933,151

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั เอน็ฟอรซ์ ซีเคียว จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหต ุ บาท บาท

รายไดจ้ากการขาย 12 199,667,804 113,485,339

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 12 5,324,801 5,953,384

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร (162,346,684) (97,979,224)

กาํไรข ัน้ต้น 42,645,921 21,459,499

รายไดอ้ื่น 6,769 254,828

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (8,796,086) (8,058,005)

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (12,763,357) (11,694,801)

(ขาดทุน)กาํไรจากอตัราแลกเปลีย่น - สทุธิ (1,153,177) 5,820,319

กาํไร(ขาดทุน)จากมลูคา่ยตุธิรรมของอนุพนัธท์างการเงนิ 1,149,343 (1,787,442)

ตน้ทุนทางการเงนิ (524,505) (866,662)

สว่นแบง่ขาดทุนจากเงนิลงทุนในการรว่มคา้ 13 (367,021) -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 20,197,887 5,127,736

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ (1,681,184) (1,155,671)

กาํไรสาํหรบังวด 18,516,703 3,972,065

กาํไรเบด็เสรจ็อื่น - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 18,516,703 3,972,065

กาํไรต่อหุ้น (บาท) 17

กาํไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน 0.24                   0.06                   

กาํไรต่อหุน้ปรบัลด 0.24                   0.06                   

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั เอน็ฟอรซ์ ซีเคียว จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหต ุ บาท บาท

รายไดจ้ากการขาย 12 478,614,497 299,523,599

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 12 8,550,851 9,260,378

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร (386,704,636) (248,565,895)

กาํไรข ัน้ต้น 100,460,712 60,218,082

รายไดอ้ื่น 353,506 3,828,501

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (19,116,462) (18,569,651)

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (22,879,037) (24,087,080)

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น - สทุธิ (3,311,325) (5,506,256)

กาํไร(ขาดทุน)จากมลูคา่ยตุธิรรมของอนุพนัธท์างการเงนิ 1,615,218 (2,182,181)

ตน้ทุนทางการเงนิ (1,107,182) (2,102,826)

สว่นแบง่ขาดทุนจากเงนิลงทุนในการรว่มคา้ 13 (367,021) -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 55,648,409 11,598,589

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ (9,349,995) (2,904,058)

กาํไรสาํหรบังวด 46,298,414 8,694,531

กาํไรเบด็เสรจ็อื่น - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 46,298,414 8,694,531

กาํไรต่อหุ้น (บาท) 17

กาํไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน 0.61                   0.13                   

กาํไรต่อหุน้ปรบัลด 0.61                   0.13                   

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั เอน็ฟอรซ์ ซีเคียว จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

ทนุที่ออกและ สาํรองอื่น- จดัสรรแล้ว-ทนุสาํรอง

ชาํระแล้ว การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร รวม

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ . 2563 30,000,000 - 13,363,756 3,000,000 45,847,557 92,211,313

ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงนโยบายบญัชี - - - - (966,370) (966,370)

ยอดคงเหลือที่ปรบัปรงุแล้ว 30,000,000 - 13,363,756 3,000,000 44,881,187 91,244,943

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ

สาํหรบังวด วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ . 2563

การเพิม่หุน้สามญั 7,500,000 48,530,000 - - - 56,030,000

เงนิปันผล - - - - (6,700,000) (6,700,000)

สาํรองตามกฏหมาย - - - 147,000 (147,000) -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - 8,694,531 8,694,531

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ . 2563 37,500,000 48,530,000 13,363,756 3,147,000 46,728,718 149,269,474

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ . 2564 37,500,000 48,530,000 13,422,926 3,750,000 10,462,061 113,664,987

การเพิม่หุน้สามญั 14 13,870,500 418,355,588 - - - 432,226,088

เงนิปันผล 16 - - - - (36,420,000) (36,420,000)

สาํรองตามกฏหมาย 15 - - - 427,410 (427,410) -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - 46,298,414 46,298,414

การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 18 - - 255,452 - - 255,452

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ . 2564 51,370,500 466,885,588 13,678,378 4,177,410 19,913,065 556,024,941

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้ 

ส่วนเกินมลูค่าหุ้น

กาํไรสะสม
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บริษทั เอน็ฟอรซ์ ซีเคียว จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
30 มิถนุายน 30 มิถนุายน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหต ุ บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 55,648,409 11,598,589
รายการปรบัปรงุ
คา่เสือ่มราคา 5,706,999 5,793,257
คา่ตดัจาํหน่าย 62,269 62,279
กาํไรจากการขายทีด่นิและอาคาร - (3,425,573)
(กาํไร)ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ (130,884) 18,858
กลบัรายการผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (165,596) (526,978)
คา่เผื่อมลูคา่สนิคา้เพิม่ขึน้ - 66,133
คา่ใชจ้า่ยผลประโยชน์ของพนกังาน 978,647 887,684
รายไดด้อกเบีย้ (561,277) (130,883)
(กาํไร)ขาดทุนจากมลูคา่ยตุธิรรมของอนุพนัธท์างการเงนิ (1,615,218) 2,182,181
ตน้ทุนทางการเงนิ 1,107,182 2,102,826
สว่นแบง่ขาดทุนจากเงนิลงทุนในการรว่มคา้ 13 367,021 -
ขาดทุน(กาํไร)จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมไ่ดเ้กดิขึน้ 1,808,206 (2,365,392)
รายการจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 18 255,452 -

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลง
ในสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิดาํเนินงาน 63,461,210 16,262,981
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น (21,519,292) 95,361,450
สนิคา้คงเหลอื 30,622,310 14,341,261
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น (1,331,952) (2,022,997)
ลกูหน้ีตามสญัญาเชา่ 8 (15,861,628) -
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น (8,557,239) (24,557,706)
รายไดร้บัลว่งหน้า 2,821,036 1,508,082
หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น (1,787,020) (6,267,988)

เงนิสดไดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 47,847,425 94,625,083
หกั   จา่ยดอกเบีย้ (994,052) (2,139,325)
       จา่ยภาษเีงนิได้ (8,090,750) (8,118,304)

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 38,762,623 84,367,454

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี 
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บริษทั เอน็ฟอรซ์ ซีเคียว จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหต ุ บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

การเพิม่ขึน้ของเงนิฝากทีต่ดิภาระคํ้าประกนั - (31,700,000)

เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้เงนิลงทุนในการรว่มคา้ 13 (8,250,000) -

เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้สว่นปรบัปรงุอาคารและอุปกรณ์ (2,758,897) (2,988,072)

เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - (27,000)

เงนิสดรบัจากการขายทีด่นิและอาคาร - 19,750,000

เงนิสดรบัจากการขายอุปกรณ์ 320,000 -

ดอกเบีย้รบั 625,193 130,883

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (10,063,704) (14,834,189)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดจา่ยเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ (213,770,848) (204,059,591)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 251,624,478 157,315,786

จา่ยคนืหน้ีสนิตามสญัญาเชา่ (1,464,719) (1,891,099)

เงนิสดรบัจากการออกหุน้สามญั 14 443,856,000 56,030,000

เงนิสดจา่ยเงนิปันผล 16 (36,420,000) (6,700,000)

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 443,824,911 695,096

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้สทุธิ 472,523,830 70,228,361

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดวนัตน้งวด 40,503,608 42,216,303

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวนัสิ้นงวด 513,027,438 112,444,664

รายการที่ไม ่ใช่เงินสดที่ม ีสาระสาํคญั

สนิทรพัยส์ทิธกิารใชท้ีไ่ดม้าในระหวา่งงวด - 1,903,880

เจา้หน้ีคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการออกหุน้ 14 11,629,912 -

คา่ใชจ้า่ยการจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 18 255,452 -

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั เอน็ฟอรซ์ ซีเคียว จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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1 ข้อมลูทัว่ไป 

 

บรษิทั เอน็ฟอรซ์ ซเีคยีว จํากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัมหาชนจํากดั ซึ่งจดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและมทีีอ่ยู่ตามทีไ่ด้
จดทะเบยีนไวด้งันี้ 
 

9/2 โครงการเดอะซนิโครไนซ ์ซอยรชัดาภเิษก 18 ถนน รชัดาภเิษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
 

บรษิัทประกอบกิจการเป็นผู้จดัจําหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร ซอฟ ต์แวร ์
ใหบ้รกิารขอ้มูลโปรแกรมคอมพวิเตอรผ์่านระบบเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต ใหค้ําปรกึษาและประเมนิความเสีย่ง ออกแบบ 
วางแผน ตดิตัง้ระบบ และฝึกอบรม  
 

2 เกณฑก์ำรจดัท ำข้อมลูทำงกำรเงิน 
 

ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลไดจ้ดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล 
และขอ้กาํหนดเพิม่เตมิอื่นเกีย่วกบัรายงานทางการเงนิทีอ่อกภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
 

ขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้ควรอ่านควบคูก่บังบการเงนิของรอบปีบญัชวีนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 

ขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํขึน้จากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลภาษาไทยทีจ่ดัทําตามกฎหมาย 
ในกรณีทีม่เีนื้อความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามแตกต่างกนั ใหใ้ชข้อ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

3 นโยบำยกำรบญัชี 
 

นโยบายการบัญชีที่ใช้ในการจดัทําข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบัญชีที่ใช้  
ในการจดัทาํงบการเงนิสาํหรบังวดปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ยกเวน้ดงัต่อไปนี้ 
 

1) ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 บริษัทยุติการนํามาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19)  
ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีมาถือปฏิบัติสําหรับรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที ่  
1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ผลกระทบจากการยุติการใช้มาตรการผ่อนปรนได้รวมอยู่ใน 
ผลการดาํเนินงานสาํหรบังวดสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 ซึง่ผลกระทบหลกัๆ ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 7 

 

2) สญัญาเชา่ - กรณีทีบ่รษิทัเป็นผูใ้หเ้ชา่ 
 

สนิทรพัย์ที่ให้เช่าตามสญัญาเช่าการเงนิบนัทึกเป็นลูกหนี้สญัญาเช่าการเงนิด้วยมูลค่าปัจจุบนัของจํานวน เงนิ 
ทีจ่่ายตามสญัญาเช่า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหนี้ทีย่งัไม่ไดค้ดิลดกบัมลูค่าปัจจุบนัของลูกหนี้จะทยอยรบัรู้เป็น
รายได้ทางการเงนิโดยใช้วธิเีงนิลงทุนสุทธซิึ่งสะท้อนอตัราผลตอบแทนคงที่ ต้นทุนทางตรงเริม่แรกที่รวมอยู่ใน 
การวดัมลูคา่ลกูหนี้สญัญาเชา่การเงนิเริม่แรกและจะทยอยรบัรูโ้ดยลดจากรายไดต้ลอดอายขุองสญัญาเชา่ 



บริษทั เอน็ฟอรซ์ ซีเคียว จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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3) การรว่มคา้ 

 
การร่วมการงานจดัประเภทเป็นการร่วมค้าเมื่อบรษิัทมสีทิธใินสนิทรพัย์สุทธขิองการร่วมการงานนัน้ เงนิลงทุน  
ในการรว่มคา้รบัรูโ้ดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยี 
 

4) การบนัทกึเงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยี 
 
บรษิทัรบัรูเ้งนิลงทุนเมือ่เริม่แรกดว้ยราคาทุน ซึง่ประกอบดว้ยเงนิทีจ่่ายซือ้รวมกบัตน้ทุนทางตรงของเงนิลงทุน 
 
บรษิัทจะรบัรู้มูลค่าภายหลงัวนัที่ได้มาของเงนิลงทุนในการร่วมค้าด้วยส่วนแบ่งกําไรหรอืขาดทุนของผู้ได้รบั 
การลงทุนตามสัดส่วนที่ผู้ลงทุนมีส่วนได้เสียอยู่ในกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลสะสมของ  
การเปลีย่นแปลงภายหลงัการไดม้าดงักล่าวขา้งตน้จะปรบัปรุงกบัราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุน 
 
เมื่อส่วนแบ่งขาดทุนของบรษิทัในการร่วมคา้มมีูลค่าเท่ากบัหรอืเกนิกว่ามูลค่าส่วนไดเ้สยีของบรษิทัในการร่วมคา้นัน้
ซึ่งรวมถงึส่วนไดเ้สยีระยะยาวอื่น บรษิทัจะไม่รบัรูส้่วนแบ่งขาดทุนทีเ่กนิกว่าส่วนไดเ้สยีในการร่วมคา้นัน้ เวน้แต่
บรษิทัมภีาระผกูพนัหรอืไดจ้่ายเงนิเพือ่ชาํระภาระผกูพนัแทนการรว่มคา้ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่มกีารปรบัปรุง ซึ่งมผีลบงัคบัใช้วนัที ่  
1 มกราคม พ.ศ. 2564 ไมม่ผีลกระทบทีม่นียัสาํคญัต่อบรษิทั 
 

4 ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญัและกำรใช้ดลุยพินิจ 
 
ในการจดัทําขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล ผู้บรหิารต้องใช้ดุลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมติที่มผีลกระทบ  
ต่อการนํานโยบายการบญัชมีาใช ้และจํานวนเงนิของสนิทรพัย์และหนี้สนิ รายได้และค่าใชจ้่าย ผลที่เกดิขึน้จรงิอาจแตกต่าง
จากประมาณการ 
 

5 ข้อมลูจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 
บรษิทัมกีารดาํเนินงานและบรหิารจดัการภายในในรปูแบบส่วนงานเดยีว คอื ส่วนงานจดัจาํหน่ายอุปกรณ์คอมพวิเตอร ์
เครอืข่าย ซอฟต์แวร์ และการให้บรกิารที่เกี่ยวข้อง และรายได้ทัง้หมดจากการดําเนินงานของบรษิัทมาจากลูกค้า
ภายในประเทศ ดงันัน้ บรษิทัจงึไมม่กีารระบุสว่นงานทีร่ายงานอื่น 
 



บริษทั เอน็ฟอรซ์ ซีเคียว จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 

12 

 
6 มลูค่ำยติุธรรม 

 
บรษิทัมสีนิทรพัย ์(หนี้สนิ) ทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนและเป็นมลูค่ายุตธิรรมในระดบั 2 
ไดแ้ก่ 
 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 
 30 มิถนุำยน 

พ.ศ. 2564 
บำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

บำท 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2564 

บำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

บำท 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2564 

บำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

บำท 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2564 

บำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

บำท 
         
ตราสารอนุพนัธเ์พือ่คา้  
   - สญัญาแลกเปลีย่น 
       เงนิตราต่างประเทศ - - 1,615,218  (1,755,394) - - 1,615,218 (1,755,394) 
รวมสินทรพัย ์(หน้ีสิน) - - 1,615,218 (1,755,394) - - 1,615,218 (1,755,394) 

 
การโอนระหวา่งระดบัชัน้มลูคา่ยุตธิรรม 
 
ไมม่รีายการโอนระหวา่งระดบัลาํดบัชัน้มลูคา่ยตุธิรรมในระหวา่งงวด 
 
เทคนิคการประเมนิมลูคา่ส าหรบัการวดัมลูคา่ยุตธิรรมระดบัที ่2 
 
มูลค่ายุติธรรมของสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศคํานวณโดยใช้อตัราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าที่กําหนดไว้ในตลาด  
ทีม่กีารซื้อขายคล่อง มลูค่ายุตธิรรมของสญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศถูกกําหนดจากอตัราแลกเปลีย่นล่วงหน้า
ซึ่งอ้างอิงจากธนาคารพาณิชย์ที่สงัเกตได้ ผลกระทบของการคิดลดราคาสําหรบัตราสารอนุพนัธ์ซึ่งมมีูลค่ายุติธรรม 
อยูใ่นระดบั 2 ไมม่สีาระสาํคญั 
 
บรษิัทมสีนิทรพัย์และหนี้สนิทางการเงนิที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิโดยไม่ได้วดัด้วยมูลค่ายุตธิรรมซึ่งส่วนใหญ่  
เป็นรายการทีม่รีาคาตามบญัชใีกลเ้คยีงกบัมลูคา่ยตุธิรรมเนื่องจากเป็นลูกหนี้ระยะสัน้และเจา้หนี้ทีเ่ป็นระยะสัน้ 
 
บรษิทัมสีกุลเงนิหลกัเป็นเงนิบาท 
 
บริษัทป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศที่เกิดจากสัง่ซื้อสินค้าและบรกิารจากต่างประเทศ  
โดยพจิารณาการเขา้ทาํสญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้ากบัสถาบนัการเงนิตามความเหมาะสมซึง่สญัญา
อตัราแลกเปลีย่นล่วงหน้าทีใ่ชใ้นแผนป้องกนัความเสีย่งจะมชีว่งอายคุรบกาํหนดไมเ่กนิ 6 เดอืน 
 
 
 
 



บริษทั เอน็ฟอรซ์ ซีเคียว จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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7 ลกูหน้ีกำรค้ำและลกูหน้ีอ่ืน - สทุธิ 

 
 30 มิถนุำยน 

พ.ศ. 2564 
31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท 
   
ลูกหนี้การคา้ - กจิการอื่น 72,728,608 94,540,293 
ลูกหนี้การคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 19.2) - 198,571 
หกั  คา่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (1,837,259) (2,002,855) 
รวมลกูหน้ีกำรค้ำ - สทุธิ 70,891,349 92,736,009 
   
ลูกหนี้อื่น - การรว่มคา้ (หมายเหตุ 19.2) 484,772 - 
ลูกหนี้อื่น - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 19.2) 154,680 - 
เชค็ลงวนัทีล่่วงหน้า 79,448,520 34,310,110 
รายไดค้า้งรบั 2,146,500 3,000,375 
ดอกเบีย้คา้งรบั 9,317 73,233 
คา่ใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 1,691,595 3,142,624 
ลูกหนี้พนกังาน 188,195 131,605 
รวมลกูหน้ีอ่ืน 84,123,579 40,657,947 
   
รวมลกูหน้ีกำรค้ำและลกูหน้ีอ่ืน - สุทธิ 155,014,928 133,393,956 
 



บริษทั เอน็ฟอรซ์ ซีเคียว จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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ลูกหนี้การคา้สามารถวเิคราะหต์ามอายหุนี้ทีค่า้งชาํระไดด้งันี้ 
 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท 
   
ลูกหนี้การคา้ - กจิการอื่น   
ไมเ่กนิ 3 เดอืน 71,740,780 93,199,365 
3 - 6 เดอืน - 1,340,928 
เกนิกวา่ 6 เดอืน 987,828 - 
หกั  คา่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (1,837,259) (2,000,531) 
รวมลกูหนี้การคา้ - กจิการอื่น - สุทธ ิ 70,891,349 92,539,762 
   
ลูกหนี้การคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั   
ไมเ่กนิ 3 เดอืน - 198,571 
หกั  คา่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ - (2,324) 
รวมลกูหนี้การคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - สุทธ ิ - 196,247 
   
รวมลกูหนี้การคา้ - สุทธ ิ 70,891,349 92,736,009 
 
สาํหรบัรอบระยะเวลารายงานสิน้สุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
บรษิทัเลอืกนําขอ้ยกเวน้จากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19 ทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัชี
มาถอืปฏบิตั ิโดยเลอืกทีจ่ะไม่นําขอ้มูลทีม่กีารคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใชใ้นการพจิารณา
รบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ของ ลูกหนี้การคา้ ซึง่บรษิทัเลอืกใชว้ธิกีารอยา่งงา่ยในการคาํนวณ โดยคา่เผื่อ
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้จาํนวน 2,002,855 บาท สาํหรบัลกูหนี้การคา้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
วดัมูลค่าโดยใช้ขอ้มูลผลขาดทุนด้านเครดติในอดตีประกอบกบัดุลยพนิิจของผูบ้รหิารในการประมาณการผลขาดทุน  
ทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ 
 
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 บรษิทัไดยุ้ตกิารนํามาตรการผ่อนปรนดงักล่าว บรษิทัไดบ้นัทกึผลกระทบการนําขอ้มูล 
ที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคตมาใช้ในการรบัรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 
420,188 บาท 
 
ในระหว่างงวดสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 บรษิทัไดก้ลบัรายการผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ของ
ลูกหนี้การคา้จาํนวน 585,784 บาท 
 



บริษทั เอน็ฟอรซ์ ซีเคียว จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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8 ลกูหน้ีตำมสญัญำเช่ำ - สุทธิ 

 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท 
   
รายการหมนุเวยีน 6,989,570 - 
รายการไมห่มนุเวยีน  8,872,058 - 
 15,861,628 - 
 
ในระหว่างงวดสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 บรษิทัไดท้าํสญัญาใหเ้ช่าอุปกรณ์ซอฟทแ์วร์ แก่กจิการทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกนั 
ซึง่จดัประเภทเป็นสญัญาเชา่การเงนิ  
 
รายการเคลื่อนไหวของลูกหนี้สญัญาเชา่สาํหรบังวดสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน มดีงัต่อไปนี้ 
 
 พ.ศ. 2564 
 บำท 
  
ยอดคงเหลอืตามบญัชตีน้งวด - 
ใหเ้ชา่เพิม่ขึน้ 24,316,528 
รบัเงนิคา่เชา่ (8,454,900) 
ยอดคงเหลอืตามบญัชสีิน้งวด 15,861,628 
 
จาํนวนเงนิขัน้ตํ่าทีลู่กหนี้ตอ้งจ่ายตามสญัญาเชา่ซึง่บนัทกึเป็นลูกหนี้สญัญาเชา่ มดีงัต่อไปนี้ 
 
 พ.ศ. 2564 
 บำท 
  
ครบกาํหนดภายในไมเ่กนิ 1 ปี 8,763,300 
ครบกาํหนดเกนิ 1 ปีแต่ไมเ่กนิ 5 ปี 8,763,300 
รวม 17,526,600 
หกั  รายไดท้างการเงนิในอนาคตของสญัญาเช่า (1,664,972) 
มลูคา่ปัจจุบนัของลูกหนี้สญัญาเชา่ 15,861,628 
 



บริษทั เอน็ฟอรซ์ ซีเคียว จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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มลูคา่ปัจจุบนัของลูกหนี้สญัญาเชา่มรีายละเอยีดดงันี้ 
 พ.ศ. 2564 
 บำท 
  
ครบกาํหนดภายในไมเ่กนิ 1 ปี 6,989,570 
ครบกาํหนดเกนิ 1 ปีแต่ไมเ่กนิ 5 ปี 8,872,058 
รวม 15,861,628 
 

9 สินค้ำคงเหลือ 
 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท 
   
สนิคา้สาํเรจ็รปู 29,114,812 59,737,122 
 

10 ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สทุธิ 
 
การเปลี่ยนแปลงของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สนิทรพัย์สทิธกิารใช้ และสนิทรพัย์ไม่มีตวัตนสําหรบังวดหกเดือน 
สิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 
 

ท่ีดิน อำคำร 
และอปุกรณ์ 

สินทรพัย์
สิทธิกำรใช้ 

สินทรพัย ์
ไม่มีตวัตน  
- โปรแกรม

คอมพิวเตอร ์
 บำท บำท บำท 
    
รำคำตำมบญัชีต้นงวด - สุทธิ 16,209,390 14,635,557 1,040,539 
การซือ้ 2,742,746 - - 
จาํหน่ายและตดัจาํหน่ายสนิทรพัย์ (189,116) - - 
คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่าย (4,176,580) (1,530,419) (62,269) 
รำคำตำมบญัชีปลำยงวด - สทุธิ 14,586,440 13,105,138 978,270 
 



บริษทั เอน็ฟอรซ์ ซีเคียว จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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11 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 

 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท 
   
เจา้หนี้การคา้ 105,016,544 113,387,437 
เจา้หนี้อื่น - กจิการอื่น  21,152,657 6,419,001 
เจา้หนี้อื่น - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 19.2) 240,000 20,000 
คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 3,161,237 4,928,594 
ดอกเบีย้คา้งจ่าย 164,782 53,796 
หนี้สนิทีเ่กดิจากการจะจ่ายชาํระคนืแก่ลกูคา้ 1,838,595 1,178,335 
 131,573,815 125,987,163 
 

12 รำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำร 
 

 ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุ วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 

 
ขำยฮำรด์แวร์
และซอฟต์แวร ์

ให้บริกำร
ติดตัง้ 

ให้บริกำร 
ดแูลระบบ รำยได้อ่ืน รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท 
ประเภท      
ณ จุดใดจุดหนึ่ง 199,667,804 - - - 199,667,804 
ตลอดชว่งระยะเวลา - 1,267,407 3,894,522 162,872 5,324,801 
 199,667,804 1,267,407 3,894,522 162,872 204,992,605 
 

 ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุ วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 

 
ขำยฮำรด์แวร์
และซอฟต์แวร ์

ให้บริกำร
ติดตัง้ 

ให้บริกำร 
ดแูลระบบ รำยได้อ่ืน รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท 
ประเภท      
ณ จุดใดจุดหนึ่ง 113,485,339 - - - 113,485,339 
ตลอดชว่งระยะเวลา - 1,242,400 4,655,984 55,000 5,953,384 
 113,485,339 1,242,400 4,655,984 55,000 119,438,723 
 



บริษทั เอน็ฟอรซ์ ซีเคียว จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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 ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุ วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 

 
ขำยฮำรด์แวร์
และซอฟต์แวร ์

ให้บริกำร
ติดตัง้ 

ให้บริกำร 
ดแูลระบบ รำยได้อ่ืน รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท 
ประเภท      
ณ จุดใดจุดหนึ่ง 478,614,497 - - - 478,614,497 
ตลอดชว่งระยะเวลา - 1,711,332 6,122,896 716,623 8,550,851 
 478,614,497 1,711,332 6,122,896 716,623 487,165,348 
 
 ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุ วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 

 
ขำยฮำรด์แวร์
และซอฟต์แวร ์

ให้บริกำร
ติดตัง้ 

ให้บริกำร 
ดแูลระบบ รำยได้อ่ืน รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท 
ประเภท      
ณ จุดใดจุดหนึ่ง 299,523,599 - - - 299,523,599 
ตลอดชว่งระยะเวลา - 1,708,400 7,471,978 80,000 9,260,378 
 299,523,599 1,708,400 7,471,978 80,000 308,783,977 
 
13 เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 
 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 เงนิลงทุนในการรว่มคา้ มดีงันี้ 
 

 
 
 
 

ช่ือบริษทั 

 
 
 

ประเทศท่ีจด
ทะเบยีน 

 
 
 
 

ลกัษณะธรุกิจ 

สดัส่วน 
ควำมเป็นเจ้ำของ 

เงินลงทุนตำมวิธี 
ส่วนได้เสีย 

30 มิถนุำยน  
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 

30 มิถนุำยน  
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 

ร้อยละ ร้อยละ บำท บำท 
       
กำรร่วมค้ำ       
บรษิทั เอน็เดตา้ธอธ จาํกดั ไทย สรา้ง พฒันา 

ออกแบบ และ
ทาํการตลาด 
ซอฟตแ์วรท์ี่

เกีย่วกบั PDPA 

 
 
 
 

55 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

7,882,979 

 
 
 
 
- 
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ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 

19 

 
เงนิลงทุนในการรว่มคา้ 
 
การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในการรว่มคา้สาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 
 เงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย 
 บำท 
  
ราคาตามบญัชตีน้งวด - 
การลงทุนเพิม่ 8,250,000 
ส่วนแบ่งขาดทุน (367,021) 
ราคาตามบญัชปีลายงวด 7,882,979 
 
เมื่อวนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 บรษิัท เอ็นเดต้าธอธ จํากัด ได้จดทะเบียนจดัตัง้บรษิัทกบักระทรวงพาณิชย์ด้วย  
ทุนจดทะเบียน 15 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามญั 1.5 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยบรษิัทถือหุ้น 
ในสดัส่วนรอ้ยละ 55 ของทุนจดทะเบยีนทัง้หมด 
 
14 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมลูค่ำหุ้น 
 
การเปลีย่นแปลงของทุนเรอืนหุน้สาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 
 ทุนจดทะเบียน ทุนออกและช ำระแล้ว 
 

จ ำนวนหุ้น หุ้นสำมญั จ ำนวนหุ้น หุ้นสำมญั 
ส่วนเกิน
มลูค่ำหุ้น รวม 

 หุ้น บำท หุ้น บำท บำท บำท 
       
ยอดคงเหลอืตน้งวด  105,941,000 52,970,500 75,000,000 37,500,000 48,530,000 86,030,000 
การออกหุน้ - - 27,741,000 13,870,500 429,985,500 443,856,000 
คา่ใชจ้่ายในการออกหุน้ - - - - (11,629,912) (11,629,912) 
ยอดคงเหลอืปลายงวด  105,941,000 52,970,500 102,741,000 51,370,500 466,885,588 518,256,088 
 
ในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทัว่ไปครัง้แรก จํานวน 27.74 ล้านหุ้น  
หุ้นสามญัดงักล่าวมมีูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทโดยเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้จองในราคาหุ้นละ 16 บาท รวมเป็นเงนิ
ทัง้สิ้น 443.86 ล้านบาท บรษิัทได้จดทะเบยีนทุนที่ชําระแล้วกบักระทรวงพาณิชย์ เมื่อวนัที่ 28 มถิุนายน พ.ศ 2564  
ค่าใช่จ่ายทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการเสนอขายหุน้แก่ประชาชนจาํนวน 11.63 ลา้นบาท แสดงเป็นหกัจากส่วนเกนิมลูค่า
หุน้ทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหุน้ในงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของ โดยค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการเสนอขาย
หุน้ดงักล่าวสทุธจิากภาษ ี
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15 ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 

 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท 
   
ณ วนัที ่1 มกราคม 3,750,000 3,000,000 
จดัสรรระหวา่งงวด/ ปี 427,410 750,000 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน 4,177,410 3,750,000 
 

16 เงินปันผล 
 
เมื่อวนัที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ที่ 2/2564 ของบรษิัทมมีตอินุมตักิารจ่ายเงนิปันผล
ระหว่างกาลจากผลการดําเนินงานสําหรบัปี พ.ศ. 2563 และไตรมาส 1 พ.ศ. 2564 ในอัตรา 0.4856 บาทต่อหุ้น  
รวมเป็นเงนิปันผลจาํนวน 36.42 ลา้นบาท โดยบรษิทัจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวในวนัที ่25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 

17 ก ำไรต่อหุ้น 
 
กําไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานคาํนวณโดยการหารกําไรทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สามญัดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักตาม
จาํนวนหุน้ทีอ่อกอยูใ่นระหวา่งงวด 
 
ในที่ประชุมวสิามญัผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 3/2563 วนัที่ 9 กนัยายน พ.ศ. 2563 ผูถ้อืหุ้นได้มมีติอนุมตัเิปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น 
ของบรษิทัทีต่ราไวจ้ากเดมิมลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท เป็นมลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท บรษิทัไดป้รบัปรุงจาํนวนหุน้สามญั 
เพื่อสะท้อนการเพิม่จํานวนหุ้นสามญัดงักล่าวไดเ้กดิขึน้ตัง้แต่วนัเริม่ต้นของปี พ.ศ. 2563 เพื่อให้กําไรต่อหุ้นสามารถ
เปรยีบเทยีบกนัไดด้งันี้ 
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กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานสาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
ก ำไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำน   
กาํไรทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สามญั (บาท) 18,516,703 3,972,065 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัทีช่าํระแลว้และออกจาํหน่าย (หุน้) 75,914,538 72,084,396 
กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.24 0.06 
   

ก ำไรต่อหุ้นปรบัลด   
กาํไรทีเ่ป็นส่วนของผูถ้อืหุน้สามญัของบรษิทัทีใ่ชใ้นการคาํนวณกาํไรต่อหุน้ 
   ปรบัลด (บาท) 18,516,703 3,972,065 
   

จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนักท่ีถือโดยผูถ้ือหุ้น   
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัทีใ่ชใ้นการคาํนวณกาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (หุน้) 75,914,538 72,084,396 
การปรบัปรุงสาํหรบัการคาํนวณกาํไรต่อหุน้ปรบัลด:   
สทิธซิือ้หุน้ (หุน้) 100,566 - 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัและหุน้สามญัทีค่าดวา่จะใชใ้นการคาํนวณ (หุน้) 76,015,104 72,084,396 
   

กาํไรต่อหุน้ปรบัลด (บาท) 0.24 0.06 
 

กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานสาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
ก ำไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำน   
กาํไรทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สามญั (บาท) 46,298,414 8,694,531 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัทีช่าํระแลว้และออกจาํหน่าย (หุน้) 75,459,796 67,140,659 
กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.61 0.13 
   

ก ำไรต่อหุ้นปรบัลด   
กาํไรทีเ่ป็นส่วนของผูถ้อืหุน้สามญัของบรษิทัทีใ่ชใ้นการคาํนวณกาํไรต่อหุน้ 
   ปรบัลด (บาท) 46,298,414 8,694,531 
   

จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนักท่ีถือโดยผูถ้ือหุ้น   
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัทีใ่ชใ้นการคาํนวณกาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (หุน้) 75,459,796 67,140,659 
การปรบัปรุงสาํหรบัการคาํนวณกาํไรต่อหุน้ปรบัลด:   
สทิธซิือ้หุน้ (หุน้) 206,884 - 
   

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัและหุน้สามญัทีค่าดวา่จะใชใ้นการคาํนวณ (หุน้) 75,666,680 67,140,659 
   

กาํไรต่อหุน้ปรบัลด (บาท) 0.61 0.13 
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18 กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์

 
รายการเคลื่อนไหวของจาํนวนใบสาํคญัแสดงสทิธ ิและราคาใชส้ทิธถิวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัทีเ่กีย่วขอ้งแสดงไดด้งันี้ 
 
  จ ำนวน 
 รำคำ IPO ใบส ำคญั 
 บำทต่อหุ้น แสดงสิทธิ 

   
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2564 16 60,163 
ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีม่กีารใหส้ทิธใินงวดสาํหรบัผูบ้รหิาร 16 81,271 
ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีม่กีารใหส้ทิธใินงวดสาํหรบัพนกังาน 16 65,450 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564  206,884 
 
รายการเคลื่อนไหวของสาํรองการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท์ีร่บัรูใ้นส่วนของเจา้ของสาํหรบังวดสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน  
มดีงัต่อไปนี้ 
 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท 
   
ณ วนัที ่1 มกราคม 13,422,926 13,363,756 
สาํรองระหวา่งงวด 255,452 - 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน 13,678,378 13,363,756 
 
มูลค่ายุติธรรมถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของสิทธิการซื้อหุ้นที่ให้สิทธิระหว่างงวดประมาณโดยใช้วิธีการคํานวณแบบ  
Black-Scholes Valuation model ซึ่งมีมูลค่า 0.98 และ 2.68 บาทต่อสทิธ ิข้อมูลสําคญัที่ใช้ในสูตรการคํานวณคอืราคา 
หุน้ถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนัก ณ วนัใหส้ทิธ ิมูลค่า 16 บาทต่อหุน้ ราคาใชส้ทิธติามทีแ่สดงดา้นบน ค่าความผนัผวนรอ้ยละ 
25.59 อตัราเงนิปันผลตอบแทนของหุ้นร้อยละ 2.66 ประมาณการอายุของสิทธิ 5 ปี และอตัราดอกเบี้ยปราศจาก 
ความเสีย่งรอ้ยละ 0.86 ต่อปี 
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19 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
กจิการและบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธก์บับรษิทั ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม โดยผ่านกจิการอื่นแห่งหนึ่งหรอืมากกว่าหนึ่งแห่ง 
โดยทีบุ่คคลหรอืกจิการนัน้มอีํานาจควบคุมบรษิทั หรอืถูกควบคุมโดยบรษิทั หรอือยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนักบับรษิทั 
รวมถงึบรษิทัทีด่ําเนินธุรกจิการลงทุน บรษิทัย่อย และบรษิทัย่อยในเครอืเดยีวกนั ถอืเป็นกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั 
การร่วมคา้และบุคคลทีเ่ป็นเจา้ของส่วนไดเ้สยีในสทิธอิอกเสยีงของบรษิทัซึง่มอีทิธพิลอยา่งเป็นสาระสาํคญัเหนือกจิการ 
ผูบ้รหิารสาํคญัรวมทัง้กรรมการและพนกังานของบรษิทัตลอดจนสมาชกิในครอบครวัทีใ่กลช้ดิกบับุคคลเหล่านัน้ กจิการ
และบุคคลทัง้หมดถอืเป็นบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั 
 
ในการพจิารณาความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลหรอืกจิการที่เกี่ยวขอ้งกนักบับรษิัทแต่ละรายการ บรษิทัคํานึงถงึเนื้อหา  
ของความสมัพนัธม์ากกวา่รปูแบบทางกฎหมาย 
 
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั คอื คุณนักรบ เนียมนามธรรม คุณสุกญัญา ลว้นจาํเรญิ และฮตัสนั เอเชยี โฮลดิง้ พทีอี ีแอลทีด ี
ซึง่ถอืหุน้ในบรษิทัคดิเป็นจาํนวนรอ้ยละ 24 รอ้ยละ 24 และรอ้ยละ 11.7 ตามลาํดบั 
 
ชือ่และลกัษณะความสมัพนัธร์ะหวา่งกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั มรีายละเอยีดดงันี้ 
 

กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ 
  

นาย นกัรบ เนียมนามธรรม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ และ กรรมการของบรษิทั 
นางสาว สุกญัญา ลว้นจาํเรญิ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ และ กรรมการของบรษิทั 
บรษิทั มอซ เซกโูร จาํกดั ผูถ้อืหุน้ และ มกีรรมการรว่มกนั 
บรษิทั ฮวิแมนิกา้ จาํกดั (มหาชน) ผูถ้อืหุน้ และ มกีรรมการรว่มกนั 
ฮตัสนั เอเชยี โฮลดิง้ พทีอี ีแอลทดี ี ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 
บรษิทั แอลแทร ์แมนเนจเมนท ์จาํกดั  
   (เดมิชือ่ บรษิทั เอน็ฟอรซ์ ซเีคยีวรติี ้ซสิเตม็ส ์เอพ ีจาํกดั) มผีูถ้อืหุน้รายใหญ่ และมกีรรมการรว่มกนั 
บรษิทั เบย ์คอมพวิติง้ จาํกดั มกีลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่รว่มกนั 
บรษิทั อ-ีซ.ีโอ.พ ี(ประเทศไทย) จาํกดั มกีลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่รว่มกนั 
เอน็เอฟเอสพวี ีลมิเิตด็ มกีรรมการรว่มกนั 
บรษิทั ไทเกอรซ์อฟท ์(1998) จาํกดั มกีรรมการรว่มกนั 
บรษิทั สาํนกักฎหมายสากล ธรีคุปต ์จาํกดั มกีรรมการรว่มกนั 
บรษิทั เอน็เดตา้ธอธ จาํกดั การรว่มคา้ 
 



บริษทั เอน็ฟอรซ์ ซีเคียว จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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นโยบายกาํหนดราคาสาํหรบัแต่ละรายการอธบิายไดด้งัต่อไปนี้ 
 

รำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
  

รายไดจ้ากการขายสนิคา้และบรกิาร ราคาขายตามวธิตีน้ทุนบวกส่วนต่าง (Cost plus) 
ดอกเบีย้รบั/จ่าย ตน้ทุนทางการเงนิของบรษิทับวกกาํไรสว่นเพิม่ 
ขายทีด่นิอาคาร และอุปกรณ์ ราคาขายตามราคาประเมนิจากผูป้ระเมนิราคาอสิระ 
คา่บรกิาร ราคาทีต่กลงร่วมกนั 
 

รายการต่อไปนี้เป็นรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  
 

19.1) รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดินและอำคำร 
 

รายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัสาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน มดีงันี้  
 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท 
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร   
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 146,146 2,029,986 
   

ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดินและอำคำร   
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 3,425,573 
   

ค่ำบริกำร   
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 13,837 - 
 
รายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัสาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน มดีงันี้  
 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท 
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร   
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 296,146 24,085,036 
   

ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดินและอำคำร   
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 3,425,573 
   

ค่ำบริกำร   
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 27,522 - 
 

ในระหวา่งไตรมาสทีห่นึ่งของปี พ.ศ. 2563 บรษิทัจาํหน่ายทีด่นิและอาคารซึง่มมีลูคา่ตามบญัชสีุทธ ิ16.32 ลา้นบาท 
ใหแ้ก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัแหง่หนึ่งดว้ยราคาขาย 19.75 ลา้นบาท 



บริษทั เอน็ฟอรซ์ ซีเคียว จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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19.2) ยอดค้ำงช ำระท่ีเกิดจำกกำรซ้ือและขำยสินค้ำและบริกำร 

 
ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานทีเ่กีย่วขอ้งกบักบัรายการบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงันี้  
 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท 
   
ลกูหน้ีกำรค้ำ   
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 198,571 
   
ลกูหน้ีอ่ืน   
การรว่มคา้ 484,772 - 
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 154,680 - 
   
เจ้ำหน้ีอ่ืน   
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 240,000 20,000 
   
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ   
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 11,842,541 13,031,777 

 
19.3) ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญั 

 
ผูบ้รหิารสาํคญัของบรษิทั รวมถงึกรรมการ (ไม่วา่จะทาํหน้าทีใ่นระดบับรหิารหรอืไม่) และคณะผูบ้รหิารระดบัสงู 
คา่ตอบแทนทีจ่่ายหรอืคา้งจ่ายสาํหรบัผูบ้รหิารสาํคญัมดีงันี้ 
 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท 
   
เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 5,273,917 5,660,387 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 274,325 256,366 
 5,548,242 5,916,753 

 
 
 
 



บริษทั เอน็ฟอรซ์ ซีเคียว จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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20 ภำระผกูพนั 

 
บรษิทัมจีาํนวนเงนิขัน้ตํ่าทีต่อ้งจ่ายในอนาคตทัง้สิน้ภายใตส้ญัญาบรกิาร ดงันี้ 
 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท 
   
ภายใน 1 ปี 302,433 844,600 
มากกวา่ 1 ปีแตไ่มเ่กนิ 5 ปี - 137,000 
 302,433 981,600 
 

21 เหตกุำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในรำยงำน 
 
ตามที่ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 14 เกี่ยวกบัการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนต่อประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) ในวนัที ่
28 มถิุนายน พ.ศ. 2564 บรษิัทได้เสนอขายหุ้นสามญัแก่ประชาชนทัว่ไปครัง้แรกจํานวน 27.74 ล้านหุ้น หุ้นสามญั
ดงักล่าวมมีลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยเสนอขายในราคาหุน้ละ 16 บาท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้จาํนวน 443.86 ลา้นบาท 
โดยหุน้สามญัของบรษิทัเริม่ทาํการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยเ์อม็ เอ ไอตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
 

22 กำรอนุมติัข้อมลูทำงกำรเงิน 
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัเมือ่วนัที ่13 สงิหาคม พ.ศ. 2564 
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