
บริษทั เอน็ฟอรซ์ ซีเคียว จาํกดั (มหาชน) 

 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

วนัที 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
 

เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั เอน็ฟอร์ซ ซเีคยีว จาํกดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลของบรษิัท เอน็ฟอร์ซ ซีเคยีว จํากดั (มหาชน) ซงึประกอบดว้ย 

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2565 งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของ

เจ้าของ รวมถงึงบกระแสเงนิสดสําหรบังวดสามเดอืนสนิสุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิ

ระหว่างกาลแบบย่อ ซงึผูบ้รหิารของกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนอขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลนี

ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัท ี34 เรอืง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการ 

ใหข้อ้สรุปเกยีวกบัขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล

โดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วธิีการ

สอบถามบุคลากรซึงส่วนใหญ่เป็นผู้รบัผิดชอบด้านการเงนิและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวธิีการ 

สอบทานอนื การสอบทานนีมขีอบเขตจํากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีําใหข้า้พเจา้ไม่สามารถ

ไดค้วามเชอืมนัว่าจะพบเรอืงทมีนัียสําคญัทงัหมดซงึอาจจะพบได้จากการตรวจสอบ ดงันันขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดง

ความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทสีอบทานได ้ 
 

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสงิทเีป็นเหตุให้เชอืว่าข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทําขนึตามมาตรฐานการบญัช ี

ฉบบัท ี34 เรอืง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอร์ส เอบเีอเอส จาํกดั 
 

 

 

 

 

นภนุช  อภิชาตเสถียร 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขท ี5266 

กรุงเทพมหานคร 

11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 



บริษทั เอน็ฟอรซ์ ซีเคียว จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 379,921,118 402,975,195

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมูลคา่ดว้ย

มลูคา่ยตุธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน 7 34,220,136 34,962,762

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื - สทุธิ 8 147,557,196 174,740,564

ลูกหนีตามสญัญาเช่าส่วนทคีรบกําหนดในหนึงปี - สทุธิ 9 8,107,823 7,921,608

สนิคา้คงเหลอื 10 52,188,620 35,135,776

สนิทรพัยอ์นุพนัธท์างการเงนิ 6 525,451 223,076

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอนื 4,325,991 296,097

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 626,846,335 656,255,078

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิฝากทตีดิภาระคาํประกนั 31,700,000 31,700,000

เงนิลงทุนในการรว่มคา้ 11 6,396,501 6,896,242

ลูกหนีตามสญัญาเช่า - สทุธิ 9 - 8,695,263

ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธิ 12 12,691,574 11,388,923

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สทุธิ 12 26,852,702 11,826,790

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธิ 12 884,006 914,969

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 2,465,399 2,112,351

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอนื 6,226,944 6,226,944

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 87,217,126 79,761,482

รวมสินทรพัย์ 714,063,461 736,016,560

                                                                                                                                             

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

กรรมการ _______________________________     กรรมการ _______________________________
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บริษทั เอน็ฟอรซ์ ซีเคียว จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมนุเวียน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 13 80,624,394 121,259,148

รายไดร้บัล่วงหน้า - หมนุเวยีน 9,346,753 8,977,970

หนีสนิตามสญัญาเช่าสว่นทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี 4,780,960 2,500,336

หนีสนิหมนุเวยีนอนื 5,652,975 5,930,454

รวมหนีสินหมนุเวียน 100,405,082 138,667,908

หนีสินไม่หมนุเวียน

รายไดร้บัล่วงหน้า - ไมห่มุนเวยีน 5,175,150 5,346,816

หนีสนิตามสญัญาเช่า 21,164,329 8,128,984

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 10,224,546 9,825,656

หนีสนิไมห่มนุเวยีนอนื - 573,300

รวมหนีสินไม่หมนุเวียน 36,564,025 23,874,756

รวมหนีสิน 136,969,107 162,542,664

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี
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บริษทั เอน็ฟอรซ์ ซีเคียว จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

   ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญัจาํนวน 105,941,000 หุน้ 

   มลูคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท 52,970,500 52,970,500

   ทุนออกและชําระแลว้

หุน้สามญัจาํนวน 102,741,000 หุน้ 

   มลูคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท 51,370,500 51,370,500

สว่นเกนิมูลคา่หุน้ 466,885,588 466,885,588

กําไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 5,297,050 5,297,050

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 39,356,497 35,937,107

สาํรองอนื - การจา่ยโดยใชหุ้น้ป็นเกณฑ์ 16 14,184,719 13,983,651

รวมส่วนของเจ้าของ 577,094,354 573,473,896

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 714,063,461 736,016,560

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี
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บริษทั เอน็ฟอรซ์ ซีเคียว จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท

รายไดจ้ากการขาย 14 168,587,882 278,946,693

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 14 5,797,021 3,226,050

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร (149,149,565) (224,357,952)

กาํไรขนัต้น 25,235,338 57,814,791

รายไดอ้นื 1,052,016 346,737

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (10,159,747) (10,320,377)

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (11,830,999) (10,115,680)

กําไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลยีน - สทุธิ 1,065,779 (2,158,148)

กําไรจากมลูคา่ยตุธิรรมของอนุพนัธท์างการเงนิ 302,375 465,876

ขาดทุนจากสนิทรพัยท์างการเงนิ

ทวีดัมูลคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน (742,626) -

ตน้ทุนทางการเงนิ (150,248) (582,677)

สว่นแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในการรว่มคา้ 11 (499,741) -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 4,272,147 35,450,522

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ (852,757) (7,668,811)

กาํไรสาํหรบังวด 3,419,390 27,781,711

กําไรเบด็เสรจ็อนื - -

กาํไรเบด็เสรจ็จรวมสาํหรบังวด 3,419,390 27,781,711

กาํไรต่อหุ้น (บาท) 15

กําไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 0.03 0.37

กําไรต่อหุน้ปรบัลด 0.03 0.37

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี
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บริษทั เอน็ฟอรซ์ ซีเคียว จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

สาํรองอืน - จดัสรรแล้ว

ทุนทีออกและ การจ่ายโดยใช้ - ทุนสาํรอง

ชาํระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้น หุ้นเป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร รวม

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท

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

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของ

สาํหรบังวด วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

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

กําไรเบด็เสรจ็รวมสําหรบังวด - - - - 27,781,711 27,781,711

การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 16 - - 47,127 - - 47,127

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 37,500,000 48,530,000 13,470,053 4,177,410 37,816,362 141,493,825

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2565 51,370,500 466,885,588 13,983,651 5,297,050 35,937,107 573,473,896

กําไรเบด็เสรจ็รวมสําหรบังวด - - - - 3,419,390 3,419,390

การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 16 - - 201,068 - - 201,068

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 51,370,500 466,885,588 14,184,719 5,297,050 39,356,497 577,094,354

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี 

กาํไรสะสม
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บริษทั เอน็ฟอรซ์ ซีเคียว จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 4,272,147 35,450,522

รายการปรบัปรุง

ค่าเสอืมราคา 12 2,612,457 2,902,759

ค่าตดัจาํหน่าย 12 30,963 30,962

ขาดทุน (กําไร) จากการขายอุปกรณ์ 146 (130,884)

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 8 -

(กลบัรายการ) ผลขาดทุนดา้นเครดติทคีาดว่าจะเกดิขนึ (194,227) 583,785

ตดัจาํหน่ายหนีสญู 10,956 -

ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 398,890 489,323

ขาดทุนจากมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิ

  ทวีดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน 7 742,626 -

รายไดด้อกเบยี (430,794) (165,450)

กําไรจากมลูค่ายุตธิรรมของอนุพนัธท์างการเงนิ 6 (302,375) (465,876)

ตน้ทุนทางการเงนิ 150,248 582,677

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในการร่วมคา้ 11 499,741 -

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลยีนทยีงัไม่ไดเ้กดิขนึ 86,567 2,040,239

รายการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 16 201,068 47,127

กําไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลยีนแปลง

ในสนิทรพัยแ์ละหนีสนิดาํเนินงาน 8,078,421 41,365,184

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 27,497,670 (42,911,242)

สนิคา้คงเหลอื (17,052,844) 43,426,660

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื (840,736) 315,519

ลูกหนีตามสญัญาเช่า 8,509,048 (15,497,946)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื (40,729,348) (34,124,820)

รายไดร้บัล่วงหน้า 197,117 3,349,063

หนีสนิหมุนเวยีนอนื (277,479) 631,420

หนีสนิไม่หมุนเวยีนอนื (573,300) -

เงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมดาํเนินงาน (15,191,451) (3,446,162)

หกั   จ่ายดอกเบยี (150,248) (573,213)

       จ่ายภาษเีงนิได้ (4,394,964) (4,535,775)

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมดาํเนินงาน (19,736,663) (8,555,150)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี 
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บริษทั เอน็ฟอรซ์ ซีเคียว จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดจ่ายเพอืซอืสว่นปรบัปรุงอาคารและอุปกรณ์ (3,052,252) (1,172,773)

เงนิสดรบัจากการขายอุปกรณ์ 4,827 320,000

ดอกเบยีรบั 299,763 236,879

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (2,747,662) (615,894)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดจ่ายเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ - (147,478,780)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ - 156,265,707

จ่ายคนืหนีสนิตามสญัญาเช่า (569,752) (755,657)

เงนิสดสทุธ ิ(ใชไ้ปใน) ไดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิ (569,752) 8,031,270

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสทุธิ (23,054,077) (1,139,774)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดวนัตน้งวด 402,975,195 40,503,608

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวนัสินงวด 379,921,118 39,363,834

รายการทีไม่ใช่เงินสดทีมีสาระสาํคญั

สนิทรพัยส์ทิธกิารใชท้ไีดม้าในระหว่างงวด 12 15,885,721 -

ลูกหนีตามสญัญาเช่าในระหว่างงวด - 24,316,528

เจา้หนีจากการซอือาคารและอุปกรณ์ 8,028 -

ค่าใชจ้่ายการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 16 201,068 47,127

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี
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บริษทั เอน็ฟอรซ์ ซีเคียว จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

บรษิัท เอน็ฟอร์ซ ซีเคยีว จํากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) เป็นบรษิัทมหาชนจํากดั ซึ่งจดัตัง้ขึ้นในประเทศไทยและมทีี่อยู่
ตามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวด้งันี้ 
 

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

บริษัทประกอบกิจการเป็นผู้จ ัดจําหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร ซอฟ ต์แวร ์
ใหบ้รกิารขอ้มูลโปรแกรมคอมพวิเตอร์ผ่านระบบเครอืข่ายอนิเตอร์เน็ต ใหค้ําปรกึษาและประเมนิความเสีย่ง ออกแบบ 
วางแผน ตดิตัง้ระบบ และฝึกอบรม  
 

2 เกณฑก์ำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงิน 
 

ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลไดจ้ดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล 
และขอ้กําหนดเพิม่เตมิอื่นเกีย่วกบัรายงานทางการเงนิทีอ่อกภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
 

ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้ควรอ่านควบคู่กบังบการเงนิของรอบปีบญัชวีนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 

ขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึน้จากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลภาษาไทยทีจ่ดัทําตามกฎหมาย 
ในกรณีทีม่เีนื้อความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามแตกต่างกนั ใหใ้ชข้อ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

3 นโยบำยกำรบญัชี 
 

นโยบายการบัญชีที่ใช้ในการจดัทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบญัชีที่ใช้  
ในการจดัทาํงบการเงนิสาํหรบังวดปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564  
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่มีการปรบัปรุง ซึ่งมผีลบังคบัใช้วนัที ่ 
1 มกราคม พ.ศ. 2565 ไม่มผีลกระทบทีม่นีัยสาํคญัต่อบรษิทั 
 

4 ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญัและกำรใช้ดลุยพินิจ 
 

ในการจดัทําข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล ผู้บรหิารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ และขอ้สมมติที่มีผลกระทบ  
ต่อการนํานโยบายการบญัชมีาใช ้และจํานวนเงนิของสนิทรพัย์และหนี้สนิ รายไดแ้ละค่าใชจ้่าย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกต่าง
จากประมาณการ 
 

5 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 

บรษิทัมกีารดาํเนินงานและบรหิารจดัการภายในในรปูแบบส่วนงานเดยีว คอื ส่วนงานจดัจาํหน่ายอุปกรณ์คอมพวิเตอร ์
เครือข่าย ซอฟต์แวร์ และการให้บรกิารที่เกี่ยวข้อง และรายได้ทัง้หมดจากการดําเนินงานของบริษัทมาจากลูกค้า
ภายในประเทศ ดงันัน้ บรษิทัจงึไม่มกีารระบุส่วนงานทีร่ายงานอื่น 



บริษทั เอน็ฟอรซ์ ซีเคียว จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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6 มูลค่ำยุติธรรม 

 
บรษิทัมสีนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนตามลําดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรม ไดแ้ก ่
 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 
 31 มีนำคม 

พ.ศ. 2565 
บำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 

บำท 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2565 

บำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 

บำท 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2565 

บำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 

บำท 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2565 

บำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 

บำท 
สนิทรพัยท์างการเงนิที่วดัดว้ย 
   มลูค่ายุตธิรรม 

        

 - สนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัด้วย 
  มูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอื 
  ขาดทุน 

 
 

34,220,136 

 
 

34,962,762 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

34,220,136 

 
 

34,962,762 
  - สนิทรพัยอ์นุพนัธ์ทางการเงนิ - - 525,451 223,076 - - 525,451 223,076 
รวมสินทรพัย ์ 34,220,136 34,962,762 525,451 223,076 - - 34,745,587 35,185,838 

 
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินในระดบั 1 คํานวณจากราคาเสนอซื้อปัจจุบนั อ้างอิงจากตลาดหลกัทรพัย์ 
แห่งประเทศไทย 
 
การโอนระหว่างระดบัชัน้มลูค่ายตุธิรรม 
 
ไม่มรีายการโอนระหว่างระดบัลาํดบัชัน้มลูค่ายตุธิรรมในระหว่างงวด 
 
เทคนิคการประเมนิมลูค่าส าหรบัการวดัมลูค่ายตุธิรรมระดบัที ่2 
 
มูลค่ายุติธรรมของสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศคํานวณโดยใช้อตัราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าที่กําหนดไว้ในตลาด  
ทีม่กีารซื้อขายคล่อง มลูค่ายุตธิรรมของสญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศถูกกําหนดจากอตัราแลกเปลีย่นล่วงหน้า
ซึ่งอ้างอิงจากธนาคารพาณิชย์ที่สงัเกตได้ ผลกระทบของการคิดลดราคาสําหรบัตราสารอนุพนัธ์ซึ่งมีมูลค่ายุติธรรม 
อยู่ในระดบั 2 ไม่มสีาระสาํคญั 
 
บรษิัทมสีนิทรพัย์และหนี้สนิทางการเงนิที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิโดยไม่ได้วดัด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่งส่วนใหญ่  
เป็นรายการทีม่รีาคาตามบญัชใีกลเ้คยีงกบัมลูค่ายุตธิรรมเนื่องจากเป็นลูกหนี้ระยะสัน้และเจา้หนี้ทีเ่ป็นระยะสัน้ 
 
บรษิทัมสีกุลเงนิหลกัเป็นเงนิบาท 
 
บริษัทป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เกิดจากสัง่ซื้อสินค้าและบริการจากต่างประเทศ  
โดยพจิารณาการเขา้ทาํสญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้ากบัสถาบนัการเงนิตามความเหมาะสมซึ่งสญัญา
อตัราแลกเปลีย่นล่วงหน้าทีใ่ชใ้นแผนป้องกนัความเสีย่งจะมชี่วงอายุครบกําหนดไม่เกนิ 6 เดอืน 



บริษทั เอน็ฟอรซ์ ซีเคียว จ ำกดั (มหำชน) 
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7 สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 

 
การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนระยะสัน้สาํหรบังวดสามเดอืน สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 
 
 สินทรพัยท์ำงกำรเงิน 

ท่ีวดัมูลคำ่ด้วย 
มูลค่ำยุติธรรมผ่ำน 
ก ำไรหรือขำดทุน  

 
มูลค่ำตำมบญัชีต้นงวด 34,962,762 
การเปลีย่นแปลงมลูค่ายตุธิรรม (742,626) 
มูลค่ำตำมบญัชีส้ินงวด 34,220,136 
 

8 ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 
 
 31 มีนำคม 

พ.ศ. 2565 
31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2564 

 พนับำท พนับำท 
   
ลูกหนี้การคา้ - กจิการอื่น 138,655,529 156,873,345 
ลูกหนี้การคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 17.2) - 2,508,701 
รายไดค้า้งรบั 1,904,400 2,653,700 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (2,208,339) (2,402,566) 
รวมลูกหน้ีกำรค้ำ - สุทธิ 138,351,590 159,633,180 
   
เชค็ลงวนัทีล่่วงหน้า 7,190,166 13,267,406 
ดอกเบีย้คา้งรบั 164,218 33,187 
ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 1,591,059 1,609,522 
ลูกหนี้พนักงาน 260,163 197,269 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 9,205,606 15,107,384 
   
รวมลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 147,557,196 174,740,564 
 



บริษทั เอน็ฟอรซ์ ซีเคียว จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 

12 

 
ลูกหนี้การคา้สามารถวเิคราะหต์ามอายุหนี้ทีค่า้งชาํระไดด้งันี้ 
 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท 
   
ลูกหนี้การคา้ - กจิการอื่น   
ไม่เกนิ 3 เดอืน 107,451,222 155,340,903 
3 - 6 เดอืน 30,216,479 544,614 
เกนิกว่า 6 เดอืน 987,828 987,828 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (2,208,339) (2,388,266) 
รวมลูกหนี้การคา้ - กจิการอื่น - สุทธ ิ 136,447,190 154,485,079 
   
ลูกหนี้การคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั   
ไม่เกนิ 3 เดอืน - 2,508,701 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ - (14,300) 
รวมลูกหนี้การคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - สุทธ ิ - 2,494,401 
   
รวมลูกหนี้การคา้ - สุทธ ิ 136,447,190 156,979,480 
 
ในระหว่างงวดสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 บรษิัทได้กลบัรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของ
ลูกหนี้การคา้จาํนวน 194,227 บาท 
 

9 ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำ - สุทธิ 
 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท 
   
รายการหมุนเวยีน 8,107,823 7,921,608 
รายการไมห่มุนเวยีน  - 8,695,263 
 8,107,823 16,616,871 
 
บรษิทัไดท้าํสญัญาใหเ้ช่าอุปกรณ์ซอฟทแ์วร์ แก่กจิการทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกนั ซึง่จดัประเภทเป็นสญัญาเช่าการเงนิ  
 



บริษทั เอน็ฟอรซ์ ซีเคียว จ ำกดั (มหำชน) 
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รายการเคลื่อนไหวของลูกหนี้สญัญาเช่าสาํหรบังวดสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม มดีงัต่อไปนี้ 
 
 พ.ศ. 2565 
 บำท 
  
ยอดคงเหลอืตามบญัชตีน้งวด 16,616,871 
ใหเ้ช่าเพิม่ขึน้ - 
รบัเงนิค่าเช่า (8,509,048) 
ยอดคงเหลอืตามบญัชสีิน้งวด 8,107,823 
 
จาํนวนเงนิขัน้ตํ่าทีลู่กหนี้ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าซึง่บนัทกึเป็นลูกหนี้สญัญาเช่า มดีงัต่อไปนี้ 
 
 พ.ศ. 2565 
 บำท 
  
ครบกําหนดภายในไม่เกนิ 1 ปี 8,763,300 
ครบกําหนดเกนิ 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี - 
รวม 8,763,300 
หกั  รายไดท้างการเงนิในอนาคตของสญัญาเช่า (655,477) 
มลูค่าปัจจุบนัของลูกหนี้สญัญาเช่า 8,107,823 
 
มลูค่าปัจจุบนัของลูกหนี้สญัญาเช่ามรีายละเอยีดดงันี้ 
 
 พ.ศ. 2565 
 บำท 
  
ครบกําหนดภายในไม่เกนิ 1 ปี 8,107,823 
ครบกําหนดเกนิ 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี - 
รวม 8,107,823 
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10 สินค้ำคงเหลือ 

 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท 
   
สนิคา้สาํเรจ็รปู 45,594,540 35,135,776 
สนิคา้ระหว่างทาง 6,594,080 - 
 52,188,620 35,135,776 
 

11 เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 
 
ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 เงนิลงทุนในการร่วมคา้ มดีงันี้ 
 

 
 
 
 

ช่ือบริษทั 

 
 
 

ประเทศท่ี 
จดทะเบียน 

 
 
 
 

ลกัษณะธรุกิจ 

สดัส่วน 
ควำมเป็นเจ้ำของ 

เงินลงทุนตำมวิธี 
ส่วนได้เสีย 

31 มีนำคม  
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2564 

31 มีนำคม  
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2564 

ร้อยละ ร้อยละ บำท บำท 
       
กำรร่วมค้ำ       
บรษิทั เอน็เดตา้ธอธ จํากดั ไทย สรา้ง พฒันา ออกแบบ 

และทําการตลาด 
ซอฟต์แวรท์ีเ่กีย่วกบั 

PDPA 

 
 
 

55 

 
 
 

55 

 
 
 

6,396,501 

 
 
 

6,896,242 

 
เงนิลงทุนในการร่วมคา้ 
 
การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในการร่วมคา้สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม มดีงันี้ 
 
 เงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท 
   
ราคาตามบญัชตีน้งวด 6,896,242 - 
การลงทุนเพิม่ - - 
ส่วนแบ่งขาดทุน (499,741) - 
ราคาตามบญัชปีลายงวด 6,396,501 - 



บริษทั เอน็ฟอรซ์ ซีเคียว จ ำกดั (มหำชน) 
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12 ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ และสินทรพัยไ์มม่ีตวัตน - สุทธิ 

 
การเปลี่ยนแปลงของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สนิทรพัย์สทิธกิารใช้ และสินทรพัย์ไม่มตีัวตนสําหรบังวดสามเดอืน 
สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 
 
 

ท่ีดิน อำคำร 
และอปุกรณ์ 

สินทรพัย ์
สิทธิกำรใช้ 

สินทรพัย ์
ไม่มีตวัตน  
- โปรแกรม

คอมพิวเตอร ์
 บำท บำท บำท 
    
รำคำตำมบญัชีต้นงวด - สุทธิ 11,388,923 11,826,790 914,969 
การซื้อ 3,060,280 15,885,721 - 
การจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายสนิทรพัย์ - สุทธ ิ (4,981) - - 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (1,752,648) (859,809) (30,963) 
รำคำตำมบญัชีปลำยงวด - สทุธิ 12,691,574 26,852,702 884,006 
 

13 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจำ้หน้ีอ่ืน 
 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท 
   
เจา้หนี้การคา้ 69,696,640 107,038,030 
เจา้หนี้อื่น - กจิการอื่น  5,993,890 7,346,156 
เจา้หนี้อื่น - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 17.2) 240,000 240,000 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 2,428,019 4,369,117 
หนี้สนิทีเ่กดิจากการจะจ่ายชาํระคนืแก่ลูกคา้ 2,265,845 2,265,845 
 80,624,394 121,259,148 
 
 



บริษทั เอน็ฟอรซ์ ซีเคียว จ ำกดั (มหำชน) 
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14 รำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำร 

 

 ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุด วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 

 
ขำยฮำรด์แวร์
และซอฟต์แวร ์

ให้บริกำร
ติดตัง้ 

ให้บริกำร 
ดแูลระบบ รำยได้อ่ืน รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท 
ประเภท      
ณ จุดใดจุดหนึ่ง 168,587,882 - - - 168,587,882 
ตลอดช่วงระยะเวลา - 2,322,548 3,254,346 220,127 5,797,021 
 168,587,882 2,322,548 3,254,346 220,127 174,384,903 
 

 ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุด วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 

 
ขำยฮำรด์แวร์
และซอฟต์แวร ์

ให้บริกำร
ติดตัง้ 

ให้บริกำร 
ดแูลระบบ รำยได้อ่ืน รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท 
ประเภท      
ณ จุดใดจุดหนึ่ง 278,946,693 - - - 278,946,693 
ตลอดช่วงระยะเวลา - 443,925 2,228,375 553,750 3,226,050 
 278,946,693 443,925 2,228,375 553,750 282,172,743 
 

15 ก ำไรต่อหุ้น 
 
กําไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามญัด้วยจํานวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก  
ตามจาํนวนหุน้ทีอ่อกอยู่ในระหว่างงวด 
 
กําไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานสาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
ก ำไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐำน   
กําไรทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สามญั (บาท) 3,419,390 27,781,711 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถว่งน้ําหนักทีช่าํระแลว้และออกจาํหน่าย (หุน้) 102,741,000 75,000,000 
กําไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.03 0.37 
 



บริษทั เอน็ฟอรซ์ ซีเคียว จ ำกดั (มหำชน) 
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กําไรต่อหุน้ปรบัลดสาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 
 
 พ.ศ. 2565 
  

ก ำไรต่อหุ้นปรบัลด  
กําไรทีเ่ป็นส่วนของผูถ้อืหุน้สามญัของบรษิทัทีใ่ชใ้นการคาํนวณกําไรต่อหุน้ปรบัลด (บาท) 3,419,390 
  

จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนักท่ีถือโดยผู้ถอืหุ้น  
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถว่งน้ําหนักทีใ่ชใ้นการคาํนวณกําไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (หุน้) 102,741,000 
การปรบัปรุงสาํหรบัการคาํนวณกําไรต่อหุน้ปรบัลด:  
สทิธซิื้อหุน้ (หุน้) 271,004 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถว่งน้ําหนักและหุน้สามญัทีค่าดว่าจะใชใ้นการคาํนวณ (หุน้) 103,012,004 
  

กําไรต่อหุน้ปรบัลด (บาท) 0.03 
 
สําหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 บรษิัทไม่มผีลกระทบของหุ้นสามญัเทยีบเท่าปรบัลดในการ
คาํนวณกําไรต่อหุน้ปรบัลด เน่ืองจากราคาใชส้ทิธขิองสทิธซิื้อหุน้ทัง้หมดมมีูลค่าใกล้เคยีงกบัราคาตลาดของหุน้สามญั
ของบรษิทั ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 
 

16 กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์
 
รายการเคลื่อนไหวของจาํนวนใบสาํคญัแสดงสทิธ ิและราคาใชส้ทิธถิวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักทีเ่กีย่วขอ้งแสดงไดด้งันี้ 
 
  จ ำนวน 
 รำคำ IPO ใบส ำคญั 
 บำทต่อหุ้น แสดงสิทธิ 
   
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2565 16 635,877 
ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีม่กีารใหส้ทิธใินงวดสาํหรบัผูบ้รหิาร 16 59,101 
ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีม่กีารใหส้ทิธใินงวดสาํหรบัพนักงาน 16 141,430 
ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีถู่กรบิ 16 (15,603) 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565  820,805 
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รายการเคลื่อนไหวของสํารองการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท์ีร่บัรูใ้นส่วนของเจา้ของสาํหรบังวดสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 
มดีงัต่อไปนี้ 
 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท 
   
ณ วนัที ่1 มกราคม 13,983,651 13,422,926 
สาํรองระหว่างงวด 201,068 47,127 
ณ วนัที ่31 มนีาคม 14,184,719 13,470,053 
 
มูลค่ายุติธรรมถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของสิทธิการซื้อหุ้นที่ให้สิทธิระหว่างงวดประมาณโดยใช้วิธีการคํานวณแบบ  
Black-Scholes Valuation model ซึ่งมีมูลค่า 0.90 0.98 และ 1.16 บาทต่อสิทธิ ข้อมูลสําคญัที่ใช้ในสูตรการคํานวณคือ
ราคาหุ้นถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก ณ วนัให้สทิธ ิมูลค่า 16 บาทต่อหุ้น ราคาใช้สทิธติามที่แสดงด้านบน ค่าความผนัผวน 
รอ้ยละ 16.35 18.82 และ 25.59 อตัราเงนิปันผลตอบแทนของหุ้นร้อยละ 2.66 ประมาณการอายุของสทิธิ 5 ปี และ
อตัราดอกเบีย้ปราศจากความเสีย่งรอ้ยละ 0.86 ต่อปี 
 

17 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 
กจิการและบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธก์บับรษิทั ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม โดยผ่านกจิการอื่นแห่งหนึ่งหรอืมากกว่าหนึ่งแห่ง 
โดยที่บุคคลหรอืกิจการนัน้มอีํานาจควบคุมบรษิัท หรอืถูกควบคุมโดยบรษิทั หรอือยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนักบับรษิัท 
รวมถงึบรษิทัทีด่ําเนินธุรกจิการลงทุน บรษิทัย่อย และบรษิทัย่อยในเครอืเดยีวกนั ถอืเป็นกจิการทีเ่กี่ยวข้องกบับรษิัท 
การร่วมคา้และบุคคลทีเ่ป็นเจา้ของส่วนไดเ้สยีในสทิธอิอกเสยีงของบรษิทัซึง่มอีทิธพิลอย่างเป็นสาระสาํคัญเหนือกจิการ 
ผูบ้รหิารสาํคญัรวมทัง้กรรมการและพนักงานของบรษิทัตลอดจนสมาชกิในครอบครวัทีใ่กลช้ดิกบับุคคลเหล่านัน้ กจิการ
และบุคคลทัง้หมดถอืเป็นบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั 
 
ในการพจิารณาความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลหรอืกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนักบับรษิัทแต่ละรายการ บรษิัทคํานึ งถึงเนื้อหา 
ของความสมัพนัธม์ากกว่ารปูแบบทางกฎหมาย 
 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบรษิัท คอื คุณนักรบ เนียมนามธรรม และคุณสุกัญญา ล้วนจําเรญิ ซึ่งถือหุ้นในบรษิัทคดิเป็น
จาํนวนรอ้ยละ 24 และรอ้ยละ 24 ตามลําดบั 
 



บริษทั เอน็ฟอรซ์ ซีเคียว จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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ชื่อและลกัษณะความสมัพนัธร์ะหว่างกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั มรีายละเอยีดดงันี้ 
 

กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั ลกัษณะควำมสมัพนัธ ์
  

นาย นักรบ เนียมนามธรรม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ และ กรรมการของบรษิทั 
นางสาว สุกญัญา ลว้นจาํเรญิ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ และ กรรมการของบรษิทั 
บรษิทั มอซ เซกูโร จาํกดั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ และ มกีรรมการร่วมกนั 
บรษิทั ฮวิแมนิกา้ จาํกดั (มหาชน) ผูถ้อืหุน้ และ มกีรรมการรว่มกนั 
ฮตัสนั เอเชยี โฮลดิง้ พทีอี ีแอลทดี ี ผูถ้อืหุน้ ของบรษิทั 
บรษิทั แอลแทร ์แมนเนจเมนท ์จาํกดั  
   (เดมิชื่อ บรษิทั เอน็ฟอร์ซ ซเีคยีวรติี ้ซสิเตม็ส ์เอพ ีจาํกดั) 

มกีรรมการร่วมกนั 
 

บรษิทั เบย ์คอมพวิติง้ จาํกดั มกีลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่ร่วมกนั 
บรษิทั อ-ีซ.ีโอ.พ ี(ประเทศไทย) จาํกดั มกีลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่ร่วมกนั 
เอน็เอฟเอสพวี ีลมิเิตด็ มกีรรมการร่วมกนั 
บรษิทั ไทเกอรซ์อฟท ์(1998) จาํกดั มกีรรมการร่วมกนั 
บรษิทั ไพรม์ โรด เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) มกีรรมการร่วมกนั 
บรษิทั เอน็เดตา้ธอธ จาํกดั การร่วมคา้ 
 

นโยบายกําหนดราคาสาํหรบัแต่ละรายการอธบิายไดด้งัต่อไปนี้ 
 

รำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
  

รายไดจ้ากการขายสนิคา้และบรกิาร ราคาขายตามวธิตีน้ทุนบวกส่วนต่าง (Cost plus) 
ดอกเบีย้รบั/จ่าย ตน้ทุนทางการเงนิของบรษิทับวกกําไรส่วนเพิม่ 
ค่าบรกิาร ราคาทีต่กลงร่วมกนั 
 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  
 

17.1) รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ ค่ำบริกำร และดอกเบีย้จ่ำยตำมสญัญำเช่ำ 
 

รายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัสาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม มดีงันี้  
 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท 
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร   
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 150,000 
   

ค่ำบริกำร   
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 10,810 - 
   

ดอกเบีย้จ่ำยตำมสญัญำเช่ำ   
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 150,248 128,350 



บริษทั เอน็ฟอรซ์ ซีเคียว จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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17.2) ยอดค้ำงช ำระท่ีเกิดจำกกำรซือ้และขำยสินค้ำและบริกำร 

 
ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานทีเ่กีย่วขอ้งกบักบัรายการบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงันี้  
 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท 
   
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ   
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 15,614 26,424 
   
ลูกหน้ีกำรค้ำ   
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 2,508,701 
   
เจ้ำหน้ีอ่ืน   
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 240,000 240,000 
   
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ   
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 25,945,289 10,629,320 

 
17.3) ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำคญั 

 
ผูบ้รหิารสําคญัของบรษิทั รวมถงึกรรมการ (ไม่ว่าจะทาํหน้าทีใ่นระดบับรหิารหรอืไม่) และคณะผูบ้รหิารระดบัสูง 
ค่าตอบแทนทีจ่่ายหรอืคา้งจ่ายสาํหรบัผูบ้รหิารสาํคญัมดีงันี้ 
 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท 
   
เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 3,504,523 2,860,834 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 136,860 137,162 
 3,641,383 2,997,996 

 



บริษทั เอน็ฟอรซ์ ซีเคียว จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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18 ภำระผกูพนั 

 
18.1 ภำระผกูพนัรำยจำ่ยฝ่ำยทุน 

 
ภาระผูกพันที่เป็นข้อผูกมดั ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินที่เกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน ซึ่งยังไม่ได้รบัรู้ใน  
งบการเงนิ มดีงันี้ 
 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท 
   
คอมพวิเตอร ์และอุปกรณ์ 2,400,000 43,940 
 2,400,000 43,940 

 
18.2 ภำระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญำบริกำร 

 
บรษิทัมจีาํนวนเงนิขัน้ตํ่าทีต่อ้งจ่ายในอนาคตทัง้สิน้ภายใตส้ญัญาบรกิาร ดงันี้ 
 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท 
   
ภายใน 1 ปี 423,409 342,930 
มากกว่า 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี - 64,653 
 423,409 407,583 

 
19 เหตุกำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในรำยงำน 

 
เมื่อวนัที ่29 เมษายน พ.ศ. 2565 ที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจําปี พ.ศ. 2565 ผู้ถอืหุน้มมีติอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผล
จากผลการดําเนินงานสําหรบัปี พ.ศ. 2564 ในอตัรา 0.18 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจํานวน 18.49 ล้านบาท  
โดยบรษิทัมกีําหนดวนัจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวในวนัที ่27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 

20 กำรอนุมติัข้อมูลทำงกำรเงิน 
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัเมื่อวนัที ่11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
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