
 

บริษทั สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

และบริษทัยอ่ย 

รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 



 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 งบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม 

และงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาล

แบบยอ่ของบริษทั สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทาน

ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)               

ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํ

และนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ี ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน

ระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว                

จากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม

บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 

การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม

เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อ

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

วิสสุตา จริยธนากร 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 5 สิงหาคม 2564 



ณ วนัที ่30 มถุินายน 2564

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 20,488              32,507                 8,494                6,013                     

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4 324,696            278,463               321,862            293,651                 

สินคา้คงเหลือ 5 514,278            402,879               514,278            402,879                 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -                        -                           -                        640                        

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ -                        158                      -                        158                        

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 25,162              13,216                 25,162              13,216                   

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 884,624            727,223               869,796            716,557                 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                        -                           1,429                429                        

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7 1,759,819         1,871,286            1,759,819         1,871,286              

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 31,773              26,583                 31,773              26,583                   

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี -                        30                        -                        -                            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,291                2,455                   1,283                2,448                     

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,792,883         1,900,354            1,794,304         1,900,746              
รวมสินทรัพย์ 2,677,507         2,627,577            2,664,100         2,617,303              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม

(หน่วย: พนับาท)



ณ วนัที ่30 มถุินายน 2564

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 8 251,577            579,195               251,577            579,195                 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 9 361,923            251,774               358,553            249,480                 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -                        -                           1,000                -                            

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 10 113,800            121,390               113,800            121,390                 

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหน่ึงปี 11 1,478                112,578               1,478                112,578                 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 481                   24                        -                        -                            

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 2,925                2,038                   2,925                2,038                     

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 4,303                8,981                   4,303                8,981                     

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 736,487            1,075,980            733,636            1,073,662              

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 10 403,449            -                           403,449            -                            

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 11 51                     134,438               51                     134,438                 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 12 88,141              80,889                 88,141              80,889                   

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

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 542                   542                      542                   542                        

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 499,326            223,012               499,326            223,012                 

รวมหนีสิ้น 1,235,813         1,298,992            1,232,962         1,296,674              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)



ณ วนัที ่30 มถุินายน 2564

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 13

ทุนจดทะเบียน

   หุน้สามญั 1,062,599,227 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท

      (31 ธนัวาคม 2563: หุน้สามญั 1,229,890,150 หุน้
         มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) 1,062,599         1,229,890            1,062,599         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 20,014              14,716                 20,014              14,716                   

กาํไรสะสม

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

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 136,742            29,709                 131,224            26,013                   

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

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,437,328         1,324,997            1,431,138         1,320,629              

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 4,366                3,588                   -                        -                            

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,441,694         1,328,585            1,431,138         1,320,629              
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,677,507         2,627,577            2,664,100         2,617,303              

-                        -                           -                        -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั สตาร์ส ไมโครอเิลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถิุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 606,564              492,590              596,418              481,406              

รายไดจ้ากการจาํหน่ายเศษซาก 6,918                  5,222                  6,918                  5,222                  

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 1,640                  497                     1,707                  875                     

รายไดอ่ื้น 2,416                  2,610                  2,229                  2,553                  

รวมรายได้ 617,538              500,919              607,272              490,056              

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 483,851              381,836              484,266              381,793              

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 15,106                17,284                7,829                  10,122                

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 55,726                51,418                54,033                49,107                

ขาดทุน (สุทธิ) จากตราสารอนุพนัธ์ 416                     4,526                  416                     4,526                  

รวมค่าใช้จ่าย 555,099              455,064              546,544              445,548              

กาํไรจากการดาํเนินงาน 62,439                45,855                60,728                44,508                

รายไดท้างการเงิน 13                       -                          13                       -                          

ตน้ทุนทางการเงิน (6,226)                 (8,330)                 (6,226)                 (8,330)                 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 56,226                37,525                54,515                36,178                

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 15 (221)                    (460)                    -                          -                          
กาํไรสําหรับงวด 56,005                37,065                54,515                36,178                

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 55,692                36,691                54,515                36,178                

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย 313                     374                     
56,005                37,065                

กาํไรต่อหุ้น 16

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน

   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.07 0.04 0.07 0.04

กาํไรต่อหุน้ปรับลด

   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.06 0.04 0.06 0.04

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั สตาร์ส ไมโครอเิลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถิุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

2564 2563 2564 2563

กาํไรสําหรับงวด 56,005                37,065                54,515                36,178                

 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด -                          -                          -                          -                          
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 56,005                37,065                54,515                36,178                

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 55,692                36,691                54,515                36,178                

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 313                     374                     
56,005                37,065                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั สตาร์ส ไมโครอเิลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถิุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 1,152,699           882,941              1,131,368           860,646              

รายไดจ้ากการจาํหน่ายเศษซาก 15,073                6,803                  15,073                6,803                  

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 8,711                  4,151                  8,304                  4,151                  

รายไดอ่ื้น 4,105                  7,149                  3,919                  7,062                  

รวมรายได้ 1,180,588           901,044              1,158,664           878,662              

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 928,901              725,487              928,818              725,450              

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 30,018                38,927                15,451                23,681                

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 100,122              101,000              95,960                96,100                

ขาดทุน (สุทธิ) จากตราสารอนุพนัธ์ 840                     7,284                  840                     7,284                  

รวมค่าใช้จ่าย 1,059,881           872,698              1,041,069           852,515              

กาํไรจากการดาํเนินงาน 120,707              28,346                117,595              26,147                

รายไดท้างการเงิน 32                       -                          32                       -                          

ตน้ทุนทางการเงิน (12,416)               (21,087)               (12,416)               (21,087)               

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 108,323              7,259                  105,211              5,060                  

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 15 (512)                    (598)                    -                          -                          
กาํไรสําหรับงวด 107,811              6,661                  105,211              5,060                  

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 107,033              5,987                  105,211              5,060                  

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย 778                     674                     
107,811              6,661                  

กาํไรต่อหุ้น 16

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน

   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.13 0.01 0.13 0.01

กาํไรต่อหุน้ปรับลด

   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.13 0.01 0.12 0.01

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั สตาร์ส ไมโครอเิลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถิุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

2564 2563 2564 2563

กาํไรสําหรับงวด 107,811              6,661                  105,211              5,060                  

 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด -                          -                          -                          -                          
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 107,811              6,661                  105,211              5,060                  

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 107,033              5,987                  105,211              5,060                  

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 778                     674                     
107,811              6,661                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั สตาร์ส ไมโครอเิลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถิุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

2564 2563 2564 2563
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 108,323              7,259                  105,211              5,060                  
รายการปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 126,448              135,355              126,448              135,355              
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 224                     -                          971                     -                          
   กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (668)                    (4,328)                 (645)                    (2,215)                 
   กาํไรจากการจาํหน่ายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ -                          (2)                        -                          (2)                        
   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (โอนกลบั) 654                     (6,808)                 654                     (6,808)                 
   ตดัจาํหน่ายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ -                          7,997                  -                          7,997                  
   ตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 560                     4,230                  560                     4,230                  
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 8,208                  7,372                  8,208                  7,372                  
   สาํรองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 5,298                  -                          5,298                  -                          
   ค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู้ -                          486                     -                          486                     
   ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ 1,045                  -                          1,045                  -                          
   รายไดท้างการเงิน -                          -                          (23)                      -                          
   ตน้ทุนทางการเงิน 12,416                20,382                12,416                20,382                
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

   และหน้ีสินดาํเนินงาน 262,508              171,943              260,143              171,857              
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (41,231)               28,415                (23,316)               13,043                
   สินคา้คงเหลือ (112,340)             (57,404)               (112,340)             (57,404)               
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (11,946)               3,760                  (11,946)               3,760                  
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,307                  -                          1,307                  -                          
หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 109,398              25,223                108,323              24,878                
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (4,679)                 (3,891)                 (4,679)                 (3,893)                 
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (956)                    (5,731)                 (956)                    (5,731)                 
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 202,061              162,315              216,536              146,510              
   จ่ายดอกเบ้ีย (12,991)               (20,209)               (12,991)               (20,209)               
   จ่ายภาษีเงินได้ (167)                    (196)                    (142)                    (171)                    
เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนินงาน 188,903              141,910              203,403              126,130              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั สตาร์ส ไมโครอเิลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถิุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเจา้หน้ีค่าซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (7,534)                 (23,267)               (7,534)                 (23,267)               

ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (10,560)               (49,651)               (10,560)               (49,651)               

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ -                          2                          -                          2                          

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (5,574)                 (6,482)                 (5,574)                 (6,482)                 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                          -                          -                          (130)                    

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (23,668)               (79,398)               (23,668)               (79,528)               

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก

   สถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (327,618)             155,931              (327,618)             155,931              

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 492,461              -                          492,461              -                          

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (96,610)               (50,180)               (96,610)               (50,180)               

ชาํระคืนเงินตน้ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า (245,487)             (57,671)               (245,487)             (57,671)               

ชาํระคืนหุน้กู้ -                          (217,300)             -                          (217,300)             

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (177,254)             (169,220)             (177,254)             (169,220)             

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (12,019)               (106,708)             2,481                  (122,618)             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 32,507                126,651              6,013                  123,157              
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 20,488                19,943                8,494                  539                     

-                          -                          

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

   รายการซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 1,518                  4,340                  1,518                  4,340                  

   รายการซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 2,792                  -                          2,792                  -                          

   รายการโอนสินคา้คงเหลือไปเป็นอุปกรณ์ 304                     -                          304                     -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

กาํไรขาดทุน ส่วนเกินทุนจาก ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ สาํรองส่วนทุน เบด็เสร็จอื่น การเปลี่ยนแปลง รวม รวม ผูม้ีส่วนไดเ้สียที่

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

และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ สาํรองตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม) การตีราคาที่ดิน ในบริษทัยอ่ย ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย 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           

กาํไรสาํหรับงวด -                          -                          -                          -                          5,987                  -                          -                          -                          5,987                  674                     6,661                  

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

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                          -                          -                          -                          5,987                  -                          -                          -                          5,987                  674                     6,661                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 836,479              413,349              14,716                -                          (44,192)               28,572                672                     29,244                1,249,596           2,232                  1,251,828           

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 -                          -                          -                          -                          107,033              -                          -                          -                          107,033              778                     107,811              

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

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                          -                          -                          -                          107,033              -                          -                          -                          107,033              778                     107,811              

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(หมายเหตุ 14) -                          -                          5,298                  -                          -                          -                          -                          -                          5,298                  -                          5,298                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 836,479              413,349              20,014                1,500                  136,742              28,572                672                     29,244                1,437,328           4,366                  1,441,694           

-                          -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั สตาร์ส ไมโครอเิลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรขาดทุน

ทุนเรือนหุน้ สาํรองส่วนทุน กาํไรสะสม เบด็เสร็จอื่น รวม

ที่ออก ส่วนเกิน จากการจ่ายโดย จดัสรรแลว้ - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนเกินทุนจาก องคป์ระกอบอื่น รวม

และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ สาํรองตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม) การตีราคาที่ดิน ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 836,479                413,349                14,716                  -                            (50,547)                 28,572                  28,572                  1,242,569             
กาํไรสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            5,060                    -                            -                            5,060                    
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            5,060                    -                            -                            5,060                    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2563 836,479                413,349                14,716                  -                            (45,487)                 28,572                  28,572                  1,247,629             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 836,479                413,349                14,716                  1,500                    26,013                  28,572                  28,572                  1,320,629             
กาํไรสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            105,211                -                            -                            105,211                
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            105,211                -                            -                            105,211                
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(หมายเหตุ 14) -                            -                            5,298                    -                            -                            -                            -                            5,298                    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2564 836,479                413,349                20,014                  1,500                    131,224                28,572                  28,572                  1,431,138             

-                            -                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้
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บริษัท สตาร์ส ไมโครอเิลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงนิระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน

ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดง

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลง

ส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 

ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ 

เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน

ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 

งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงนิรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (รวมเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) โดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบั

การจดัทาํงบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของ

กลุ่มบริษทัในระหวา่งงวด ดงัต่อไปน้ี 

 เม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2564 บริษทัฯไดจ้ดัตั้งบริษทั ไลทอ์พั อินโนเวชัน่ จาํกดั โดยบริษทัฯถือหุ้น

สามญัจาํนวน 99,997 หุ้น มูลค่าตราไวหุ้้นละ 10 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 บริษทัดงักล่าว            

ยงัไม่เร่ิมดาํเนินกิจการ 
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1.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบ

ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินดังกล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติั

ทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็น

สาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

 ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชี            

ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซ่ึงจะมี

ผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหา            

เท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบาย             

ให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการ             

ใหข้อ้ผอ่นปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือวา่การปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญั

ต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

2. นโยบายการบญัชีท่ีสําคญั 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน                

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

3. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ

ดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย                                   

และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2564 2563 2564 2563  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

ขายสินคา้และบริการ - - 182 215 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 

รายไดอ่ื้น - - 1 - ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

ค่านายหนา้ - - 3 2 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั      

ขายสินคา้และบริการ - 9 - 9 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 
      

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2564 2563 2564 2563  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

ขายสินคา้และบริการ - - 380 397 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 

รายไดอ่ื้น - - 1 1 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

ค่านายหนา้ - - 5 4 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั      

ขายสินคา้และบริการ - 16 - 16 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 

 ยอดคงค้างระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ                  

31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 4)     

บริษทัยอ่ย  - - 131,586 157,700 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั) - 1,150 - 1,150 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 1,150 131,586 158,850 
    

ลูกหนีอ่ื้น - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 4)     

บริษทัยอ่ย  - - - 84 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 84 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย  - - 640 640 

หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน  - - (640) - 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ - - - 640 

     

เจ้าหนีก้ารค้า - กจิการท่ีเกี่ยวข้องกนั (หมายเหตุ 9)     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั) - 28 - 28 

รวมเจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 28 - 28 

     

เจ้าหนีอ่ื้น - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 9)     

บริษทัยอ่ย - - 1,028 1,668 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 1,028 1,668 

     

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการท่ีเกี่ยวข้องกนั     

บริษทัยอ่ย - - 1,000 - 

รวมเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 1,000 - 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.2 ต่อปี และมีกาํหนดชาํระคืนภายใน 1 ปี 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ยคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3 ต่อปี และมีกาํหนดชาํระคืนภายใน 1 ปี 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหวา่งงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย

มีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 8 8 7 6 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2 2 2 2 

ผลประโยชน์เม่ือถูกเลิกจา้งงาน - 1 - 1 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 4 - 4 - 

รวม 14 11 13 9 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 16 18 13 14 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 3 3 3 3 

ผลประโยชน์เม่ือถูกเลิกจา้งงาน - 7 - 7 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 4 - 4 - 

รวม 23 28 20 24 

4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ - 1,150 120,712 133,012 

คา้งชาํระ     

ไม่เกิน 3 เดือน - - 10,598 25,810 

3 - 6 เดือน - - 276 - 

6 - 12 เดือน - - - 28 

รวมลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 1,150 131,586 158,850 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 301,715 259,057 176,735 122,999 

คา้งชาํระ     

ไม่เกิน 3 เดือน 21,631 17,567 12,653 11,028 

3 - 6 เดือน 549 31 530 31 

6 - 12 เดือน 610 520 167 520 

มากกวา่ 12 เดือน 362,567 362,032 362,567 362,032 

รวมลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 687,072 639,207 552,652 496,610 

หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ

เกิดข้ึน (363,460) (363,236) (363,460) (363,236) 

รวมลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 323,612 275,971 189,192 133,374 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 323,612 277,121 320,778 292,224 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

6 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหน้ีอ่ืน     

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 84 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,084 1,342 1,084 1,343 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 1,084 1,342 1,084 1,427 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 324,696 278,463 321,862 293,651 

5. สินค้าคงเหลือ  

การเปล่ียนแปลงของรายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือสําหรับ

งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 219,439 217,169 

เพิ่มข้ึนในระหวา่งงวดโดยแสดงเป็นส่วนหน่ึง

ของตน้ทุนขาย 654 654 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 220,093 217,823 

6. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั มูลค่าตามบญัชีตามวิธีราคาทุน 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

  (ตรวจสอบแลว้) 

Stars Microelectronics USA, Inc. 429 429 

บริษทั เอสเอม็ที กรีน เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั 495 495 

บริษทั เอสเอส อาร์เอฟไอดี จาํกดั 75,000 75,000 

บริษทั ไลทอ์พั อินโนเวชัน่ จาํกดั 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 จาํกดั โดยบริษทัฯถือหุ้นสามญัจาํนวน 99,997 หุ้น มูลค่าตราไวหุ้้นละ 10 บาท คิดเป็น

สดัส่วนร้อยละ 99.99 

ณ ว ันท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯมีภาระผูกพันเก่ียวกับเงินลงทุนในบริษัท เอสเอ็มที กรีน                 

เอ็นเนอร์ยี่ จาํกดั ท่ียงัไม่ไดเ้รียกชาํระเป็นจาํนวนเงินประมาณ 0.5 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 0.5 

ลา้นบาท) 

สัญญาร่วมลงทุนในบริษทั เอสเอส อาร์เอฟไอดี จาํกดั ระหว่างบริษทัฯกบับริษทัผูร่้วมลงทุน และ

สัญญาร่วมธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งไดร้ะบุขอ้จาํกดับางประการในการผลิต จาํหน่าย และอาณาเขตในการ

จาํหน่าย อาร์เอฟไอดี แท็ค การผลิต ซ้ือและจาํหน่ายเคร่ืองจกัรท่ีเก่ียวขอ้ง และการนาํหุ้นท่ีบริษทัฯ        

ถือในบริษทั เอสเอส อาร์เอฟไอดี จาํกดั ไปจาํหน่าย จาํนาํหรือก่อภาระผกูพนั 

7. ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและ            

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 1,871,286 

ซ้ือเพิ่มในระหวา่งงวด - ราคาทุน 12,364 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (123,831) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 1,759,819 

ในระหว่างงวด บริษทัฯไดน้าํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี        

30 มิถุนายน 2564 จาํนวนประมาณ 1,141 ลา้นบาท ไปจดจาํนองไวก้บัธนาคารพาณิชยเ์พื่อเป็นหลกั

ประกนัวงเงินสินเช่ือและเงินกูย้มืระยะยาวซ่ึงกล่าวไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 10 
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8. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

  (ตรวจสอบแลว้) 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร - 552 

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน - 30,000 

ทรัสตรี์ซีท 159,577 126,643 

แพค็ก้ิงเครดิต 92,000 422,000 

รวมเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 251,577 579,195 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารมีอตัราดอกเบ้ียเท่ากบั MOR และเงินกูย้มืระยะสั้น

จากสถาบนัการเงินมีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 1.50 - 1.95 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2563: ระหวา่งร้อยละ 

1.55 - 2.85 ต่อปี) 

วงเงินสินเช่ือท่ีมีกับธนาคารพาณิชย์ 2 แห่งคํ้ าประกันโดยการจํานองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง      

และเคร่ืองจกัรของบริษทัฯ ซ่ึงกล่าวไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 7 และ 10  

9. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 28 - 28 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 283,027 190,011 278,794 186,163 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 1,028 1,668 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 47,549 40,778 47,544 40,773 

เจา้หน้ีค่าซ้ือเคร่ืองจกัร 6,728 9,740 6,728 9,740 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 24,619 11,217 24,459 11,108 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 361,923 251,774 358,553 249,480 
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10. เงินกู้ยืมระยะยาว 

  (หน่วย: พนับาท) 

เงินกู ้ อตัราดอกเบ้ีย การชาํระคืน 

งบการเงินรวมและ                             

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

    (ตรวจสอบแลว้) 

1 MLR(1) - 2.00% ต่อปี ชาํระคืนเป็นรายเดือนเร่ิมตั้งแต่เดือน

ตุลาคม 2560 เป็นตน้ไป 24,780 58,140 

2 อา้งอิงกบั THBFIX 6M(2) 

 

ชาํระคืนเป็นรายเดือนเร่ิมตั้งแต่เดือน

พฤศจิกายน 2561 เป็นตน้ไป - 63,250 

3 3.1 MLR(1) - 0.79% ต่อปี ชาํระคืนเป็นรายเดือนเร่ิมตั้งแต่เดือน

ธนัวาคม 2564 เป็นตน้ไป 248,939 - 

 3.2 BIBOR 1M(3) + 4.22%  

  ต่อปี 

ชาํระคืนเป็นรายเดือนเร่ิมตั้งแต่เดือน

ธนัวาคม 2564 เป็นตน้ไป 248,939 - 

รวม   522,658 121,390 

หกั: ค่าธรรมเนียมการกูเ้งินรอตดับญัชี (5,409) - 

เงินกูย้มืสุทธิ  517,249 121,390 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (113,800) (121,390) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 403,449 - 

   

(1) MLR (Minimum Loan Rate) หมายถึง อตัราดอกเบ้ียลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี 

(2) THBFIX 6M หมายถึง Thai Baht Interest Rate Fixing สาํหรับช่วงระยะเวลา 6 เดือน 

(3) BIBOR 1M หมายถึง Bangkok Interbank Offered Rate สาํหรับระยะเวลา 1 เดือน 

เงินกูย้มื 2: ในระหวา่งงวด บริษทัฯจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืดงักล่าวครบทั้งจาํนวนแลว้ นอกจากน้ีสัญญา

แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย (Interest rate swap agreement) ท่ีทาํเพื่อเป็นเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงท่ี

เก่ียวเน่ืองกบัเงินกูย้มืดงักล่าวกไ็ดส้ิ้นสุดลงพร้อมการชาํระคืนเงินกูย้มื 

เงินกูย้ืม 3: เม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน 2564 บริษทัฯไดท้าํสัญญาเงินกูร่้วมกบัธนาคารพาณิชยส์องแห่งใน

วงเงินกู้ยืมจาํนวน 1,275.5 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นวงเงินกู้ยืมระยะยาวจาํนวน 700 ลา้นบาท และวงเงิน

สินเช่ือหมุนเวียนจาํนวน 575.5 ลา้นบาท สําหรับวงเงินกูย้ืมระยะยาวมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชช้าํระเงิน

กูย้ืมและหน้ีสินตามสัญญาเช่าตามท่ีระบุในสัญญาเงินกู ้โดยบริษทัฯเบิกใชว้งเงินกูย้มืระยะยาวครบ

ทั้งจาํนวนในเดือนกรกฎาคม 2564 เงินกูย้ืมดงักล่าวคํ้าประกนัโดยการจาํนองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 

และเคร่ืองจกัร สัญญาเงินกูย้ืมฉบบัดงักล่าวไดก้าํหนดขอ้ปฏิบติัและขอ้จาํกดับางประการ ซ่ึงรวมถึง

การดาํรงอตัราส่วนทางการเงินใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีกาํหนดในสญัญา 
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11. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและ                              

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

  (ตรวจสอบแลว้) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 1,556 260,166 

หกั : ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย (27) (13,150) 

รวม 1,529 247,016 

หกั : ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (1,478) (112,578) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปี 51 134,438 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีหน้ีสินตามสัญญาเช่าสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564   

มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและ                              

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 247,016 

จ่ายชาํระในระหวา่งงวด (245,487) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 1,529 

12. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 80,889 

ส่วนท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน:  

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 7,467 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 741 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งงวด (956) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 88,141 
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13. ทุนเรือนหุ้น 

เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

ก) ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจากจาํนวน 1,229,890,150 บาท (หุ้นสามญั 1,229,890,150 หุ้น มูลค่า

ตราไวหุ้้นละ 1 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 836,479,381 บาท (หุ้นสามญั 836,479,381 หุ้น 

มูลค่าตราไวหุ้้นละ 1 บาท) โดยการลดหุ้นจดทะเบียนจาํนวน 393,410,769 หุ้น มูลค่าตราไวหุ้้นละ   

1 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 393,410,769 บาท ซ่ึงเป็นหุน้จดทะเบียนส่วนท่ีไม่มีการใชสิ้ทธิในการซ้ือ

ตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ (SMT-W1, SMT-W2 และ SMT-WB) ซ่ึง

ปัจจุบนัหมดอายแุลว้ 

ข) เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจากจาํนวน 836,479,381 บาท (หุ้นสามญั 836,479,381 หุ้น มูลค่า

ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) เป็น 1,062,599,227 บาท (หุน้สามญั 1,062,599,227 หุน้ มูลค่าตราไวหุ้น้ละ 

1 บาท)โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจาํนวน 226,119,846 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท              

เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯตามมติการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั

ของบริษัทฯ คร้ังท่ี 3 (SMT-W3) จํานวนไม่เกิน 209,119,846 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตาม

สัดส่วนการถือหุ้น และใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯคร้ังท่ี 3 (SMT-WC) 

จาํนวน 17,000,000 หน่วย ใหแ้ก่กรรมการและ/หรือพนกังานของบริษทัฯ 

บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนการลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือ

วนัท่ี 21 มิถุนายน 2564 

14. ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญ 

เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

ก) ออกใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯคร้ังท่ี 3 (SMT-W3) จาํนวน 209,119,846 

หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ โดยไม่คิดมูลค่าในอตัราส่วน 4 หุน้สามญัเดิมต่อ 1 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ  

รายละเอียดของใบสาํคญัแสดงสิทธิ (SMT-W3) มีดงัน้ี 

อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ  - 3 ปีนบัจากวนัท่ีออกเสนอขาย 

อตัราการใชสิ้ทธิ  - ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัได ้1 หุ้น เวน้แต่ 

มีการปรับสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

ราคาการใชสิ้ทธิ - 4 บาทต่อหุน้ เวน้แต่มีการปรับสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ - วนัทาํการสุดทา้ยของเดือนมีนาคม มิถุนายน กนัยายน และธนัวาคม

ของแต่ละปีตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ สาํหรับการใชสิ้ทธิ

คร้ังสุดทา้ยคือวนัครบกาํหนดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ  
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  เม่ือวนัท่ี 2 มิถุนายน 2564 บริษทัฯไดจ้ดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ SMT-W3 จาํนวน 209,119,366 

หน่วย โดยกาํหนดวนัใช้สิทธิคร้ังแรกคือวนัท่ี 30 กันยายน 2564 และกาํหนดวนัใช้สิทธิคร้ัง

สุดทา้ยคือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2567 และบริษทัฯจะดาํเนินการยกเลิกใบสาํคญัแสดงสิทธิ SMT-W3      

ท่ีคงเหลือจาํนวน 480 หน่วย  

ข) ออกใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯคร้ังท่ี 3 (SMT-WC) จาํนวน 17,000,000 

หน่วยให้แก่กรรมการและ/หรือพนกังานของบริษทัฯ ซ่ึงจดัสรรให้แก่กรรมการและ/หรือพนกังาน

ของบริษทัฯโดยไม่ผ่านผูรั้บช่วงซ้ือหลกัทรัพย ์โดยผูท่ี้จะไดรั้บการจดัสรรจะตอ้งมีสถานะเป็น

กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ณ วนัท่ีมีการจัดสรร ทั้ งน้ี คณะกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทนเป็นผูจ้ดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและ/หรือพนกังานของบริษทัฯแต่ละ

ราย และคณะกรรมการบริษทัฯพิจารณาอนุมติั โดยการจดัสรรพิจารณาจากอายุงาน ตาํแหน่งงาน 

ประสบการณ์ และความสาํคญัต่อองคก์ร รวมถึงประสิทธิภาพและความสามารถในการทาํงานตาม

ความเหมาะสม  

ใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวเป็นชนิดระบุช่ือผูถื้อและไม่สามารถเปล่ียนมือได ้ยกเวน้เป็นการโอน

ทางมรดก มีอาย ุ3 ปีนบัจากวนัท่ีออกเสนอขาย (2 มิถุนายน 2564) และสามารถใชสิ้ทธิไดปี้ละ 2 คร้ัง 

ทุกวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนมิถุนายนและธนัวาคมของแต่ละปีตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

สาํหรับการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยคือ วนัครบกาํหนดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ (28 มิถุนายน 2567) 

ใบสําคญัแสดงสิทธิ (SMT-WC) มีอตัราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ ขอ้จาํกดัการใช้สิทธิ และ

มูลค่ายติุธรรมโดยประมาณ ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิดงัน้ี 

อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ  - 3 ปีนบัจากวนัท่ีออกเสนอขาย 

อตัราการใชสิ้ทธิ  - ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัได ้1 หุ้น เวน้แต่ 

มีการปรับสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

ราคาการใชสิ้ทธิ - 4 บาทต่อหุน้ เวน้แต่มีการปรับสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ - วนัทาํการสุดทา้ยของเดือนมิถุนายนและธนัวาคมของแต่ละปีตลอด

อายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิ สาํหรับการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยคือวนั

ครบกาํหนดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
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ขอ้จาํกดัการใชสิ้ทธิ - ปีท่ี 1 (คร้ังท่ี 1 และ 2) 

สามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 35 ของใบสําคัญแสดงสิทธิ

ทั้งหมดท่ีแต่ละคนไดรั้บการจดัสรรจากบริษทัฯ 

  ปีท่ี 2 (คร้ังท่ี 3 และ 4) 

สามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 35 ของใบสําคัญแสดงสิทธิ

ทั้งหมดท่ีแต่ละคนไดรั้บการจดัสรรจากบริษทัฯ (สามารถใชสิ้ทธิ

สะสมรวมไม่เกินร้อยละ 70 ของใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งหมด) 

  ปีท่ี 3 (คร้ังท่ี 5 และ 6) 

สามารถใชสิ้ทธิในส่วนท่ีเหลือทั้งหมดได ้ (สามารถใชสิ้ทธิสะสม

รวมไดร้้อยละ 100 ของใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งหมด) 

มูลค่ายติุธรรมโดยประมาณ  

ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิของสิทธิซ้ือ

หุน้แต่ละสิทธิ 

- 2.09 - 2.27 บาท 

มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ ณ วนัท่ีให้สิทธิของสิทธิซ้ือหุ้นแต่ละสิทธิคาํนวณโดยใชแ้บบจาํลอง

การกาํหนดราคาสิทธิตามสูตรของ Black Scholes ขอ้มูลนาํเขา้แบบจาํลอง ไดแ้ก่ ราคาหุน้สามญัของ

บริษทัฯ ณ วนัท่ีให้สิทธิ ซ่ึงเท่ากบั 4.90 บาท ราคาใชสิ้ทธิ 4.00 บาท ความผนัผวนของราคาหุ้นท่ี

คาดหวงัร้อยละ 57.50 - 62.70 ต่อปี อตัราผลตอบแทนเงินปันผลท่ีคาดหวงัร้อยละ 0 ของกาํไรสุทธิ 

อายขุองสิทธิซ้ือหุน้ 3 ปี 2 เดือน และอตัราดอกเบ้ียปลอดความเส่ียงร้อยละ 0.56 - 0.72 ต่อปี 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯบันทึกค่าใช้จ่าย

สาํหรับโครงการใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวเป็นจาํนวนเงินประมาณ 5.3 ลา้นบาทและ 5.3 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั ซ่ึงแสดงเป็นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังานพร้อมกบัรับรู้ “สาํรองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้

หุน้เป็นเกณฑ”์ ในส่วนของผูถื้อหุน้ดว้ยจาํนวนเดียวกนั 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการเพื่อขออนุญาตออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

SMT-WC ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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15. ภาษีเงินได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 สรุป

ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล - 1 - - 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 221 459 - - 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุน 221 460 - - 

 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 30 1 - - 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 482 597 - - 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุน 512 598 - - 

บริษทัฯไม่มีภาระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

2564 และ 2563 เน่ืองจากบริษทัฯมีผลขาดทุนทางภาษียกมาจากปีก่อนเกินกว่าประมาณการกาํไรจาก

กิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนหลงัจากบวกกลบัและหกัออกดว้ยค่าใชจ่้ายและรายไดต่้าง ๆ 

ท่ีไม่อนุญาตใหถื้อเป็นรายจ่ายและรายไดใ้นการคาํนวณภาษีเงินได ้
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16. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

 กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีออกอยู่ในระหว่างงวด

กบัจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพื่อแปลงหุน้สามญัเทียบเท่าปรับ

ลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสามญั โดยสมมติว่าไดมี้การแปลงเป็นหุ้นสามญั ณ วนัตน้งวด หรือ ณ วนัออก

หุน้สามญัเทียบเท่า  

 กาํไรต่อหุน้สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 มีรายละเอียด

การคาํนวณดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 

กาํไรสาํหรับงวด 

จาํนวนหุน้สามญั                

ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ 55,692 36,691 836,479 836,479 0.07 0.04 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ SMT-W3 - - 24,330 -   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       

กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัสมมติวา่มีการ

ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 55,692 36,691 860,809 836,479 0.06 0.04 

       

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 

กาํไรสาํหรับงวด 

จาํนวนหุน้สามญั                

ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ 54,515 36,178 836,479 836,479 0.07 0.04 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ SMT-W3 - - 24,330 -   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       

กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัสมมติวา่มีการ

ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 54,515 36,178 860,809 836,479 0.06 0.04 
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 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 

กาํไรสาํหรับงวด 

จาํนวนหุน้สามญั                

ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ 107,033 5,987 836,479 836,479 0.13 0.01 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ SMT-W3 - - 12,232 -   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       

กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัสมมติวา่มีการ

ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 107,033 5,987 848,711 836,479 0.13 0.01 

       

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 

กาํไรสาํหรับงวด 

จาํนวนหุน้สามญั                

ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ 105,211 5,060 836,479 836,479 0.13 0.01 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ SMT-W3 - - 12,232 -   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       

กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัสมมติวา่มีการ

ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 105,211 5,060 848,711 836,479 0.12 0.01 

 ไม่มีผลกระทบของหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดท่ีเกิดจากใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ

บริษทัฯจดัสรรใหแ้ก่กรรมการและ/หรือพนกังานของบริษทัฯ (SMT-WC) เน่ืองจากราคาใชสิ้ทธิของ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัซ่ึงรวมมูลค่ายติุธรรมของบริการท่ีกรรมการและ/หรือพนกังาน

ใหแ้ก่บริษทัฯในอนาคตสูงกวา่มูลค่ายติุธรรมถวัเฉล่ียของหุน้สามญัของบริษทัฯ 

17. ส่วนงานดาํเนินงาน 

 กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการ ในระหว่าง

งวดปัจจุบนักลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงาน 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  30 

มิถุนายน 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี 
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   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 

ธุรกิจการผลิตและ

ประกอบช้ินส่วน

อิเลก็ทรอนิกส์ 

ธุรกิจการประกอบและทดสอบ 

แผงวงจรไฟฟ้ารวม   

 

ตั้งอยูใ่นประเทศไทย ตั้งอยูใ่นประเทศไทย 

ตั้งอยูใ่นประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

การตดัรายการ             

ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

รายไดจ้ากการขายใหลู้กคา้ภายนอก 361 199 54 66 192 228 - - 607 493 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - 182 218 - - (182) (218) - - 

รวมรายได ้ 361 199 236 284 192 228 (182) (218) 607 493 

กาํไรจากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 72 24 41 78 10 9 - - 123 111 

รายไดอ่ื้น         11 8 

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย         (15) (17) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         (56) (56) 

รายไดท้างการเงิน         - - 

ตน้ทุนทางการเงิน         (6) (8) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         (1) (1) 

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย      (1) (1) 

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ        55 36 

 ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวนสองรายเป็นจาํนวนเงินประมาณ 206 ลา้นบาท และ 121 ลา้นบาท 

(2563: มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวนสามรายเป็นจาํนวนเงินประมาณ 98 ลา้นบาท 101 ลา้นบาท และ 107 ลา้นบาท) ซ่ึงมาจากส่วนงานธุรกิจการผลิตและประกอบ

ช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ และธุรกิจการประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม 
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   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 

ธุรกิจการผลิตและ

ประกอบช้ินส่วน

อิเลก็ทรอนิกส์ 

ธุรกิจการประกอบและทดสอบ 

แผงวงจรไฟฟ้ารวม   

 

ตั้งอยูใ่นประเทศไทย ตั้งอยูใ่นประเทศไทย 

ตั้งอยูใ่นประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

การตดัรายการ             

ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

รายไดจ้ากการขายใหลู้กคา้ภายนอก 636 334 114 127 403 422 - - 1,153 883 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - 382 400 - - (382) (400) - - 

รวมรายได ้ 636 334 496 527 403 422 (382) (400) 1,153 883 

กาํไรจากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 110 9 93 127 21 22 - - 224 158 

รายไดอ่ื้น         28 18 

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย         (30) (39) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         (101) (108) 

รายไดท้างการเงิน         - - 

ตน้ทุนทางการเงิน         (12) (21) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         (1) (1) 

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย      (1) (1) 

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ        107 6 

 ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวนสามรายเป็นจาํนวนเงินประมาณ 380 ลา้นบาท 245 ลา้นบาท และ 

123 ลา้นบาท (2563: มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวนสามรายเป็นจาํนวนเงินประมาณ 156 ลา้นบาท 194 ลา้นบาท และ 197 ลา้นบาท) ซ่ึงมาจากส่วนงานธุรกิจการ

ผลิตและประกอบช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ และธุรกิจการประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 19 

18. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

18.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาให้บริการระยะยาว 

 บริษทัฯไดท้าํสัญญาการรับความช่วยเหลือทางเทคนิคและการขายกบัท่ีปรึกษา ภายใตเ้ง่ือนไขของ

สัญญาบริษทัฯตอ้งชาํระค่าท่ีปรึกษาเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุในสัญญา นอกจากน้ี บริษทัฯตอ้ง

จ่ายค่านายหนา้เป็นรายเดือนตามท่ีระบุในสัญญาดว้ย ซ่ึงในระหวา่งงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯมีค่าใช้จ่ายภายใตส้ัญญาดงักล่าวเป็นจาํนวนเงินประมาณ 3.9 ลา้น

บาท และ 7.1 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2563: 5.9 ลา้นบาท และ 10.7 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

18.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯมีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือซอฟท์แวร์

คอมพิวเตอร์ และระบบสาธารณูปโภคในอาคารเป็นจาํนวนเงิน 9 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 3 ลา้นบาท) 

18.3 สัญญาซ้ือไฟฟ้า 

 บริษทัฯไดท้าํสัญญาซ้ือกระแสไฟฟ้ากบับริษทัแห่งหน่ึงตามจาํนวนและราคาท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา 

สญัญาดงักล่าวมีระยะเวลา 15 ปี และจะส้ินสุดสญัญาในเดือนกนัยายน 2572 

18.4 การคํา้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯมีหนังสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยู่

เป็นจาํนวนเงิน 3 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 4 ลา้นบาท) ซ่ึงประกอบดว้ย หนังสือคํ้าประกนัเพื่อ                                                

ค ํ้ าประกันการใช้ไฟฟ้าเป็นจํานวนเงิน 2 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: 2 ล้านบาท) และเพื่อ                     

ค ํ้าประกนัการปฏิบติังานตามสญัญาเป็นจาํนวนเงิน 1 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 2 ลา้นบาท) 

19. เคร่ืองมือทางการเงิน 

19.1 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินของกลุ่มบริษทัจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นหรือมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียง

กบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบั

มูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

19.2 ลาํดบัช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์และหน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ท่ีวดั

มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม และมีลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบั 2  

 ในระหว่างงวดปัจจุบัน กิจการไม่มีการเปล่ียนวิธีการและสมมติฐานท่ีใช้ในการประมาณมูลค่า

ยติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน และไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 5 สิงหาคม 2564   
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