
 
บริษทั สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 



 
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 งบก าไรขาดทุนรวม งบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลแบบยอ่ของบริษทั สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั สตาร์ส 
ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) 
ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ี            
ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการให้
ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม
เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อ
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

วิสสุตา จริยธนากร 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 6 พฤษภาคม 2564 



ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 24,458             32,507                 2,595               6,013                    

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4 299,248            278,463               307,427            293,651                

สินคา้คงเหลือ 5 443,610            402,879               443,610            402,879                

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -                       -                          640                  640                       

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 482                  158                      482                  158                       

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 7,822               13,216                 7,822               13,216                  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 775,620            727,223               762,576            716,557                

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                       -                          1,429               429                       

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7 1,817,520         1,871,286            1,817,520         1,871,286             

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 24,773             26,583                 24,773             26,583                  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี -                       30                        -                       -                           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,202               2,455                   1,195               2,448                    

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,843,495         1,900,354            1,844,917         1,900,746             
รวมสินทรัพย์ 2,619,115         2,627,577            2,607,493         2,617,303             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หน่วย: พนับาท)



ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 8 517,361            579,195               517,361            579,195                

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 9 280,790            251,774               277,520            249,480                

เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -                       -                          1,000               -                           

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 10 94,300             121,390               94,300             121,390                

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหน่ึงปี 11 144,280            112,578               144,280            112,578                

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 286                  24                        -                       -                           

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 1,107               2,038                   1,107               2,038                    

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 6,798               8,981                   6,798               8,981                    

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,044,922         1,075,980            1,042,366         1,073,662             

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 11 102,080            134,438               102,080            134,438                

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 12 84,037             80,889                 84,037             80,889                  

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 7,143               7,143                   7,143               7,143                    

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 542                  542                      542                  542                       

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 193,802            223,012               193,802            223,012                

รวมหน้ีสิน 1,238,724         1,298,992            1,236,168         1,296,674             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)



ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564

31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน
   หุน้สามญั 1,229,890,150 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 1,229,890         1,229,890            1,229,890         1,229,890             

ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

   หุน้สามญั 836,479,381 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 836,479            836,479               836,479            836,479                

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 413,349            413,349               413,349            413,349                

สาํรองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 14,716             14,716                 14,716             14,716                  

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 1,500               1,500                   1,500               1,500                    

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 81,050             29,709                 76,709             26,013                  

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 29,244             29,244                 28,572             28,572                  

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,376,338         1,324,997            1,371,325         1,320,629             

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 4,053               3,588                   -                       -                           

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,380,391         1,328,585            1,371,325         1,320,629             
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,619,115         2,627,577            2,607,493         2,617,303             

-                       -                          -                       -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564
(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 546,135              390,351              534,950              379,240              

รายไดจ้ากการจาํหน่ายเศษซาก 8,155                  1,581                  8,155                  1,581                  

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 7,071                  3,654                  6,597                  3,276                  

รายไดอ่ื้น 1,689                  4,539                  1,690                  4,509                  

รวมรายได้ 563,050              400,125              551,392              388,606              

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 445,050              343,651              444,552              343,657              

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 14,912                21,643                7,622                  13,559                

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 44,396                49,582                41,927                46,993                

ขาดทุน (สุทธิ) จากตราสารอนุพนัธ์ 424                     2,758                  424                     2,758                  

รวมค่าใช้จ่าย 504,782              417,634              494,525              406,967              

กําไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน 58,268                (17,509)               56,867                (18,361)               

รายไดท้างการเงิน 19                       -                          19                       -                          

ตน้ทุนทางการเงิน (6,190)                 (12,757)               (6,190)                 (12,757)               

กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 52,097                (30,266)               50,696                (31,118)               

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 13 (291)                    (138)                    -                          -                          
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 51,806                (30,404)               50,696                (31,118)               

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 51,341                (30,704)               50,696                (31,118)               

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย 465                     300                     
51,806                (30,404)               

กําไรต่อหุ้น 14

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน
   กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.061 (0.037) 0.061 (0.037)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

2564 2563 2564 2563

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 51,806                (30,404)               50,696                (31,118)               

 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด -                          -                          -                          -                          
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 51,806                (30,404)               50,696                (31,118)               

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 51,341                (30,704)               50,696                (31,118)               

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 465                     300                     
51,806                (30,404)               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

2564 2563 2564 2563
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี 52,097                (30,266)               50,696                (31,118)               
รายการปรับกระทบกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 63,535                67,778                63,535                67,778                
   ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 103                     8,458                  (530)                    8,081                  
   กาํไรจากการจาํหน่ายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ -                          (2)                        -                          (2)                        
   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 736                     1,868                  736                     1,868                  
   ตดัจาํหน่ายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ -                          28                       -                      28                       
   ตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 560                     -                          560                     -                          
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 4,104                  3,687                  4,104                  3,687                  
   ค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้ -                          486                     -                          486                     
   กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ (1,254)                 -                          (1,254)                 -                          
   ตน้ทุนทางการเงิน 6,190                  11,992                6,190                  11,992                
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินดาํเนินงาน 126,071              64,029                124,037              62,800                
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (14,918)               15,515                (7,277)                 4,277                  
   สินคา้คงเหลือ (41,468)               (35,856)               (41,468)               (35,856)               
   สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 5,394                  (6,052)                 5,394                  (6,052)                 
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 1,307                  -                          1,307                  -                          
หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 24,347                64,837                23,371                64,225                
   หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (2,184)                 (3,305)                 (2,184)                 (3,305)                 
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (956)                    (5,310)                 (956)                    (5,310)                 
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 97,593                93,858                102,224              80,779                
   จ่ายดอกเบ้ีย (6,367)                 (11,959)               (6,367)                 (11,959)               
   จ่ายภาษีเงินได้ (53)                      (76)                      (53)                      (76)                      
เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 91,173                81,823                95,804                68,744                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเจา้หน้ีค่าซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (2,754)                 (16,340)               (2,754)                 (16,340)               

ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (6,830)                 (21,092)               (6,830)                 (21,092)               

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ -                          2                         -                          2                         

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (59)                      -                          (59)                      -                          

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (9,643)                 (37,430)               (9,643)                 (37,430)               

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก

   สถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน (ลดลง) (61,833)               158,354              (61,833)               158,354              

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (27,090)               (39,770)               (27,090)               (39,770)               

ชาํระคืนเงินตน้ของหน้ีสินตามสญัญาเช่า (656)                    (55,306)               (656)                    (55,306)               

ชาํระคืนหุน้กู ้ -                          (217,300)             -                          (217,300)             

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (89,579)               (154,022)             (89,579)               (154,022)             

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (8,049)                 (109,629)             (3,418)                 (122,708)             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 32,507                126,651              6,013                  123,157              
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 24,458                17,022                2,595                  449                     

-                          -                          

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

   รายการซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 1,630                  20,846                1,630                  20,846                

   สินทรัพยสิ์ทธิการใชภ้ายใตส้ญัญาเช่าเพิ่มข้ึน -                          14,653                -                          14,653                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

กาํไรขาดทุน ส่วนเกินทุนจาก ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ สาํรองส่วนทุน เบด็เสร็จอื่น การเปลี่ยนแปลง รวม รวม ผูม้ีส่วนไดเ้สียที่

ที่ออก ส่วนเกิน จากการจ่ายโดย จดัสรรแลว้ - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนเกินทุนจาก สดัส่วนการถือหุน้ องคป์ระกอบอื่น ส่วนของผูถ้ือหุน้ ไม่มีอาํนาจควบคุม รวม

และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ สาํรองตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม) การตีราคาที่ดิน ในบริษทัย่อย ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัย่อย ส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 836,479             413,349             14,716               -                         (50,179)              28,572               672                    29,244               1,243,609           1,558                 1,245,167           

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด -                         -                         -                         -                         (30,704)              -                         -                         -                         (30,704)              300                    (30,404)              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                         -                         -                         -                         (30,704)              -                         -                         -                         (30,704)              300                    (30,404)              

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 836,479             413,349             14,716               -                         (80,883)              28,572               672                    29,244               1,212,905           1,858                 1,214,763           

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 836,479             413,349             14,716               1,500                 29,709               28,572               672                    29,244               1,324,997           3,588                 1,328,585           

กาํไรสาํหรับงวด -                         -                         -                         -                         51,341               -                         -                         -                         51,341               465                    51,806               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                         -                         -                         -                         51,341               -                         -                         -                         51,341               465                    51,806               

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 836,479             413,349             14,716               1,500                 81,050               28,572               672                    29,244               1,376,338           4,053                 1,380,391           

-                         -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิเฉพาะกิจการ

กาํไรขาดทุน
ทุนเรือนหุ้น สาํรองส่วนทุน กาํไรสะสม เบด็เสร็จอื่น รวม

ที่ออก ส่วนเกิน จากการจ่ายโดย จดัสรรแลว้ - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนเกินทุนจาก องคป์ระกอบอื่น รวม
และชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ สาํรองตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม) การตีราคาที่ดิน ของส่วนของผูถ้ือหุ้น ส่วนของผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 836,479               413,349               14,716                 -                           (50,547)                28,572                 28,572                 1,242,569            

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           (31,118)                -                           -                           (31,118)                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           (31,118)                -                           -                           (31,118)                
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 836,479               413,349               14,716                 -                           (81,665)                28,572                 28,572                 1,211,451            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 836,479               413,349               14,716                 1,500                   26,013                 28,572                 28,572                 1,320,629            

กาํไรสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           50,696                 -                           -                           50,696                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           50,696                 -                           -                           50,696                 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 836,479               413,349               14,716                 1,500                   76,709                 28,572                 28,572                 1,371,325            

-                           -                           
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 

บริษัท สตาร์ส ไมโครอเิลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ 
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (รวมเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) โดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบั
การจดัท างบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของ
กลุ่มบริษทัในระหวา่งงวด ดงัต่อไปน้ี 

 เม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2564 บริษทัฯไดจ้ดัตั้งบริษทั ไลทอ์พั อินโนเวชัน่ จ ากดั โดยบริษทัฯถือหุ้น
สามญัจ านวน 99,997 หุ้น มูลค่าตราไวหุ้้นละ 10 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 บริษทัดงักล่าว            
ยงัไม่เร่ิมด าเนินกิจการ 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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1.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงจ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติั
ทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

 ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี             
ที่เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2565 

 สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า ฉบบั
ปรับปรุง ซ่ึงไดใ้ห้ขอ้ยกเวน้ชัว่คราวท่ีเกิดในทางปฏิบติัส าหรับผูเ้ช่าท่ีไดรั้บผลกระทบจากการ
ปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง ทั้งน้ี ตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวต้ามมาตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือวา่การปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญั
ต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

2. นโยบายการบญัชีที่ส าคญั 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน                
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

3. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ
ดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย                                   
และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2564 2563 2564 2563  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ขายสินคา้และบริการ - - 198 182 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
รายไดอ่ื้น - - - 1 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่านายหนา้ - - 2 2 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
ขายสินคา้และบริการ - 7 - 7 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
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 ยอดคงค้างระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ                  
31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี  
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ารค้า - กิจการที่เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 4)     
บริษทัยอ่ย  - - 146,932 157,700 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั) - 1,150 - 1,150 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 1,150 146,932 158,850 
    

ลูกหนีอ่ื้น - กจิการที่เกี่ยวข้องกนั (หมายเหตุ 4)     
บริษทัยอ่ย  - - 96 84 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 96 84 
     

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย  - - 640 640 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 640 640 
     

เจ้าหนีก้ารค้า - กจิการที่เกี่ยวข้องกนั (หมายเหตุ 10)     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั) - 28 - 28 

รวมเจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 28 - 28 
     

เจ้าหนีอ่ื้น - กจิการที่เกี่ยวข้องกนั (หมายเหตุ 10)     
บริษทัยอ่ย - - 769 1,668 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 769 1,668 
     

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการที่เกี่ยวข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 1,000 - 

รวมเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 1,000 - 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.2 ต่อปี และมีก าหนดช าระคืนภายใน 1 ปี 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ยคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3 ต่อปี และมีก าหนดช าระคืนภายใน 1 ปี 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารดงัต่อไปน้ี 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 8 10 6 8 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1 1 1 1 
ผลประโยชน์เม่ือถูกเลิกจา้งงาน - 6 - 6 
รวม 9 17 7 15 

4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ - 1,150 146,932 133,012 
คา้งช าระ     

ไม่เกิน 3 เดือน - - - 25,810 
6 - 12 เดือน - - - 28 

รวมลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 1,150 146,932 158,850 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 280,216 259,057 146,785 122,999 

คา้งช าระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 17,606 17,567 12,201 11,028 
3 - 6 เดือน 15 31 15 31 
6 - 12 เดือน 515 520 502 520 
มากกวา่ 12 เดือน 362,032 362,032 362,032 362,032 

รวมลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 660,384 639,207 521,535 496,610 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึน (363,236) (363,236) (363,236) (363,236) 

รวมลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 297,148 275,971 158,299 133,374 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 297,148 277,121 305,231 292,224 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 96 84 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,100 1,342 2,100 1,343 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 2,100 1,342 2,196 1,427 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 299,248 278,463 307,427 293,651 

5. สินค้าคงเหลือ  

การเปล่ียนแปลงของรายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือส าหรับ
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 219,439 217,169 
เพิ่มข้ึนในระหวา่งงวดโดยแสดงเป็นส่วนหน่ึง
ของตน้ทุนขาย 736 736 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 220,175 217,905 

6. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั มูลค่าตามบญัชีตามวิธีราคาทุน 

 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 
  (ตรวจสอบแลว้) 

Stars Microelectronics USA, Inc. 429 429 
บริษทั เอสเอม็ที กรีน เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั 495 495 
บริษทั เอสเอส อาร์เอฟไอดี จ ากดั 75,000 75,000 
บริษทั ไลทอ์พั อินโนเวชัน่ จ ากดั 1,000 - 
รวม 76,924 75,924 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน (75,495) (75,495) 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 1,429 429 
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เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้จดัตั้งบริษทั ไลทอ์พั 
อินโนเวชัน่ จ ากดั โดยบริษทัฯถือหุ้นสามญัจ านวน 99,997 หุ้น มูลค่าตราไวหุ้้นละ 10 บาท คิดเป็น
สดัส่วนร้อยละ 99.99 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม  2564 บริษัทฯมีภาระผูกพันเ ก่ียวกับเงินลงทุนในบริษัท เอสเอ็มที กรีน                 
เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั ท่ียงัไม่ไดเ้รียกช าระเป็นจ านวนเงินประมาณ 0.5 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 0.5 
ลา้นบาท) 

สัญญาร่วมลงทุนในบริษทั เอสเอส อาร์เอฟไอดี จ ากดั ระหว่างบริษทัฯกบับริษทัผูร่้วมลงทุน และ
สัญญาร่วมธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งไดร้ะบุขอ้จ ากดับางประการในการผลิต จ าหน่าย และอาณาเขตในการ
จ าหน่าย อาร์เอฟไอดี แท็ค การผลิต ซ้ือและจ าหน่ายเคร่ืองจกัรท่ีเก่ียวขอ้ง และการน าหุ้นท่ีบริษทัฯ        
ถือในบริษทั เอสเอส อาร์เอฟไอดี จ ากดั ไปจ าหน่าย จ าน าหรือก่อภาระผกูพนั 

7. ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและ            

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 1,871,286 
ซ้ือเพิ่มในระหวา่งงวด - ราคาทุน 8,460 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (62,226) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 1,817,520 

สัญญาวงเงินสินเช่ือท่ีบริษทัฯท ากบัสถาบนัการเงินไดร้ะบุเง่ือนไขบางประการ คือ บริษทัฯจะไม่
กระท าการใด ๆ อนัจะท าให้สถาบนัการเงินไดรั้บสิทธิดอ้ยกว่าเจา้หน้ีอ่ืนของบริษทัฯ (Pari-Passu) 
และบริษทัฯจะไม่น าท่ีดิน อาคารและเคร่ืองจกัรไปก่อภาระผกูพนัใด ๆ 

8. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 
  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 486 552 
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 30,000 30,000 
ทรัสตรี์ซีท 195,875 126,643 
แพค็ก้ิงเครดิต 291,000 422,000 
รวมเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 517,361 579,195 
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 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารมีอตัราดอกเบ้ียเท่ากบั MOR และเงินกูย้ืมระยะสั้น
จากสถาบนัการเงินมีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 1.95 - 2.85 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2563: ระหวา่งร้อยละ 
1.55 - 2.85 ต่อปี) 

สญัญาวงเงินสินเช่ือขา้งตน้ไดร้ะบุเง่ือนไขบางประการ คือ บริษทัฯจะไม่กระท าการใด ๆ อนัจะท าให้
สถาบนัการเงินได้รับสิทธิดอ้ยกว่าเจา้หน้ีอ่ืนของบริษทัฯ (Pari-Passu) และบริษทัฯจะไม่น าท่ีดิน 
อาคารและเคร่ืองจกัรไปก่อภาระผกูพนัใด ๆ 

9. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 28 - 28 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 214,272 190,011 210,372 186,163 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 769 1,668 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 43,328 40,778 43,323 40,773 
เจา้หน้ีค่าซ้ือเคร่ืองจกัร 8,775 9,740 8,775 9,740 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 14,415 11,217 14,281 11,108 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 280,790 251,774 277,520 249,480 

10. เงินกู้ยืมระยะยาว 
  (หน่วย: พนับาท) 

เงินกู ้ อตัราดอกเบ้ีย การช าระคืน 
งบการเงินรวมและ                             

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 
    (ตรวจสอบแลว้) 

1 MLR(1) - 2.0% ต่อปี ช าระคืนเป็นรายเดือนเร่ิมตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2560 เป็นตน้ไป 49,800 58,140 

2 อา้งอิงกบั THBFIX 6M(2) 
 

ช าระคืนเป็นรายเดือนเร่ิมตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายน 2561 เป็นตน้ไป 44,500 63,250 

รวม   94,300 121,390 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (94,300) (121,390) 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - 

   
(1) MLR (Minimum Loan Rate) หมายถึง อตัราดอกเบ้ียลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี 
(2) THBFIX 6M หมายถึง Thai Baht Interest Rate Fixing ส าหรับช่วงระยะเวลา 6 เดือน 
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 การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564               
มีรายละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 121,390 
จ่ายคืนเงินกูใ้นระหวา่งงวด (27,090) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 94,300 

 บริษทัฯไดต้กลงท าสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย (Interest rate swap agreement) เพื่อเป็นเคร่ืองมือ
บริหารความเส่ียงท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัฯท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี ภายใตส้ัญญา
แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจ านวน 10 ลา้นบาทโดยครบก าหนดในเดือนตุลาคม 2564 ภายใตส้ัญญา
ดงักล่าวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 บริษทัฯจะตอ้งจ่ายดอกเบ้ียให้กบัสถาบนัการเงินแห่งนั้นดว้ย
อตัราดอกเบ้ีย THBFIX 6M บวกอตัราคงท่ี และสถาบนัการเงินจะจ่ายดอกเบ้ียใหก้บับริษทัฯดว้ยอตัรา
ดอกเบ้ียร้อยละ 3.47 ต่อปี 

 ภายใตส้ัญญาเงินกูย้มืบริษทัฯจะไม่กระท าการใด ๆ อนัจะท าใหธ้นาคารไดรั้บสิทธิดอ้ยกวา่เจา้หน้ีอ่ืน
ของบริษทัฯ (Pari-Passu) และบริษทัฯจะตอ้งไม่น าท่ีดิน อาคาร และเคร่ืองจกัรไปก่อภาระผกูพนัใด ๆ  
นอกจากน้ีบริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อ
ส่วนของผูถื้อหุน้ อตัราส่วนสภาพคล่อง และอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ี ขอ้จ ากดัในการ
โอนสินทรัพย ์การก่อภาระหน้ีสิน การเปล่ียนแปลงโครงสร้างผูถื้อหุ้นใหญ่หรือโครงสร้างผูบ้ริหาร 
เป็นตน้ 

 ส าหรับเงินกูท่ี้ 1 บริษทัฯไดรั้บการผ่อนผนัการช าระคืนเงินตน้เป็นระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่เดือน
มีนาคม 2563 ถึงเดือนกมุภาพนัธ์ 2564 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัฯไม่สามารถด ารงอตัราส่วนทางการเงินตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาได ้      
ซ่ึงภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมดงักล่าว ผูใ้ห้กูมี้สิทธิเรียกเงินกูย้ืมดงักล่าวคืนทนัที บริษทัฯไดรั้บจดหมาย
แจง้จากธนาคารผูใ้หกู้ใ้หก้ารผอ่นปรนเง่ือนไขการด ารงอตัราส่วนทางการเงินดงักล่าวแลว้ อยา่งไรกต็าม 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ยอดคงคา้งของเงินกูย้ืมดงักล่าวไดแ้สดงเป็นหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดง
ฐานะการเงินทั้งจ านวนซ่ึงเป็นไปตามก าหนดการช าระคืนปกติ 
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11.  หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและ                              

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 
  (ตรวจสอบแลว้) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 256,822 260,166 
หกั : ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (10,462) (13,150) 
รวม 246,360 247,016 
หกั : ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (144,280) (112,578) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 102,080 134,438 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564   
มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและ                              

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 247,016 
จ่ายช าระในระหวา่งงวด (656) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 246,360 

 ในเดือนเมษายน 2563 มีการแกไ้ขเง่ือนไขในสัญญาเช่าท่ีมีต่อสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง โดยบริษทัฯ
ไดรั้บการขยายระยะเวลาการเช่าออกไปอีก 12 เดือน เร่ิมตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นตน้ไป รวมทั้ง
มีการปรับค่าเช่าท่ีตอ้งช าระในแต่ละงวดโดยใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขใหม่ท่ีระบุในสญัญา 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

10 

12. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 80,889 
ส่วนท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุน:  
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 3,734 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 370 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งงวด (956) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 84,037 

13. ภาษีเงินได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 261 - - - 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 30 138 - - 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุน 291 138 - - 

บริษทัฯไม่มีภาระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 
เน่ืองจากบริษทัฯมีผลขาดทุนทางภาษียกมาจากปีก่อนเกินกวา่ประมาณการก าไรจากกิจการท่ีไม่ไดรั้บ
การส่งเสริมการลงทุนหลงัจากบวกกลบัและหกัออกดว้ยค่าใชจ่้ายและรายไดต่้าง ๆ ท่ีไม่อนุญาตให้
ถือเป็นรายจ่ายและรายไดใ้นการค านวณภาษีเงินได ้

14. ก าไรต่อหุ้น 

 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของ
บริษทัฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่             
ในระหวา่งงวด 
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15. ส่วนงานด าเนินงาน 

 กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ ในระหวา่งงวดปัจจุบนักลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงาน
ด าเนินงานท่ีรายงาน 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี 
    (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 
ธุรกิจการผลิตและประกอบ 
ช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ 

ธุรกิจการประกอบและทดสอบ 
แผงวงจรไฟฟ้ารวม   

 ตั้งอยูใ่น     
ประเทศไทย 

ตั้งอยูใ่นประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

ตั้งอยูใ่น     
ประเทศไทย 

ตั้งอยูใ่นประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

การตดัรายการ             
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
รายไดจ้ากการขายให้ลูกคา้ภายนอก 275 135 - - 60 61 211 194 - - 546 390 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - - - 200 182 - - (200) (182) - - 
รวมรายได ้ 275 135 - - 260 243 211 194 (200) (182) 546 390 

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานตามส่วนงาน 38 (15) - - 52 49 11 13 - - 101 47 
รายไดอ่ื้น           17 10 
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย           (15) (22) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร           (45) (52) 
รายไดท้างการเงิน           - - 
ตน้ทุนทางการเงิน           (6) (13) 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้           - - 
(ก าไร) ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย        - - 
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ          52 (30) 
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 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จ านวน
สามรายเป็นจ านวนเงินประมาณ 174 ลา้นบาท 124 ลา้นบาท และ 72 ลา้นบาท (2563: มีรายไดจ้าก
ลูกคา้รายใหญ่จ านวนส่ีรายเป็นจ านวนเงินประมาณ 96 ลา้นบาท 91 ลา้นบาท 56 ลา้นบาท และ 42 
ล้านบาท) ซ่ึงมาจากส่วนงานธุรกิจการผลิตและประกอบช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจการ
ประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม 

16. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

16.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาให้บริการระยะยาว 

 บริษทัฯไดท้ าสัญญาการรับความช่วยเหลือทางเทคนิคและการขายกบัท่ีปรึกษา ภายใตเ้ง่ือนไขของ
สัญญาบริษทัฯตอ้งช าระค่าท่ีปรึกษาเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุในสัญญา นอกจากน้ี บริษทัฯตอ้ง
จ่ายค่านายหน้าเป็นรายเดือนตามท่ีระบุในสัญญาด้วย ซ่ึงในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี              
31 มีนาคม 2564 บริษทัฯมีค่าใช้จ่ายภายใต้สัญญาดังกล่าวเป็นจ านวนเงินประมาณ 3.2 ล้านบาท 
(2563: 4.8 ลา้น) 

16.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัฯมีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนซ่ึงเก่ียวข้องกับการซ้ือซอฟท์แวร์
คอมพิวเตอร์ และระบบสาธารณูปโภคในอาคารเป็นจ านวนเงิน 16 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 3 ลา้นบาท) 

16.3 สัญญาซ้ือไฟฟ้า 

 บริษทัฯไดท้ าสัญญาซ้ือกระแสไฟฟ้ากบับริษทัแห่งหน่ึงตามจ านวนและราคาท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา 
สญัญาดงักล่าวมีระยะเวลา 15 ปี และจะส้ินสุดสญัญาในเดือนกนัยายน 2572 

16.4 การค า้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัฯมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยูเ่ป็น
จ านวนเงิน 3 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: 4 ล้านบาท) ซ่ึงประกอบด้วย หนังสือค ้ าประกันเพื่อ                                                
ค  ้ าประกันการใช้ไฟฟ้าเป็นจ านวนเงิน  2 ล้านบาท  (31 ธันวาคม 2563: 2 ล้านบาท) และเพื่อ                     
ค ้าประกนัการปฏิบติังานตามสัญญาเป็นจ านวนเงิน 1 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 2 ลา้นบาท) 

17. เคร่ืองมือทางการเงิน 

17.1 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินของกลุ่มบริษทัจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นหรือมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียง
กบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบั
มูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  
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17.2 ล าดบัช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์และหน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายติุธรรม และมีล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบั 2  

 ในระหว่างงวดปัจจุบัน กิจการไม่มีการเปล่ียนวิธีการและสมมติฐานท่ีใช้ในการประมาณมูลค่า
ยติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน และไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

18. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ประจ าปี 2564 ไดมี้มติอนุมติัรายการ
ส าคญั ดงัต่อไปน้ี 

- อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากเดิมมูลค่า 1,229,890,150 บาท (หุ้นสามัญจ านวน 
1,229,890,150 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เป็น 836,479,381 บาท (หุ้นสามัญจ านวน 
836,479,381 หุน้ มูลค่าตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) โดยการตดัหุน้สามญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายจ านวน 
393,410,769 หุ้น มูลค่าตราไวหุ้้นละ 1 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 393,410,769 บาท ซ่ึงส ารองไว้
เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั (SMT-W1, SMT-WB 
และ SMT-W2) ซ่ึงปัจจุบนัหมดอายแุลว้ 

- อนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จ านวน 226,119,846 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 
836,479,381 บาท เ ป็น  1,062,599,227 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่ ม ทุนใหม่จ านวน 
226,119,846 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ           
ท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ ท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯตามสัดส่วน             
การถือหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) คร้ังท่ี 3 (SMT-W3) และรองรับการใช้
สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ ท่ีออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ 
และ/หรือพนกังานของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3 (SMT-WC) 

- อนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3 (SMT-W3) 
จ านวนไม่เกิน 209,119,846 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right 
Offering) โดยไม่คิดมูลค่าในอตัราส่วน 4 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-W3 
(กรณีมีเศษใหปั้ดท้ิง) ราคาการใชสิ้ทธิเท่ากบั 4 บาทต่อหุน้ 

- อนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ ให้แก่กรรมการ 
และ/หรือพนกังานของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3 (SMT-WC) จ านวนไม่เกิน 17,000,000 หน่วย โดยไม่คิด
มูลค่า และมีราคาการใชสิ้ทธิเท่ากบั 4 บาทต่อหุน้ 

19. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2564   
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