
 

บริษทั สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

และบริษทัยอ่ย 

รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 



 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 งบกาํไรขาดทุนรวม งบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลแบบยอ่ของบริษทั สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั สตาร์ส 

ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) 

ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ี                    

ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการให้

ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

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 พฤษภาคม 2565 



ณ วนัที� 31 มนีาคม 2565

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 18,734              35,663                 3,953                22,873                   

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 3 358,934            330,242               371,727            335,223                 

สินคา้คงเหลือ 4 706,306            646,607               706,306            646,607                 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 694                   -                           694                   -                            

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 12,301              28,052                 12,301              28,052                   

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,096,969         1,040,564            1,094,981         1,032,755              

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        -                           429                   429                        

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,589,009         1,641,265            1,589,009         1,641,265              

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 37,003              38,600                 37,003              38,600                   

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 40,287              42,247                 40,287              42,247                   

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 1,385                1,338                   1,377                1,331                     

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,667,684         1,723,450            1,668,105         1,723,872              

รวมสินทรัพย์ 2,764,653         2,764,014            2,763,086         2,756,627              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษัท สตาร์ส ไมโครอเิลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

(หน่วย: พนับาท)



ณ วนัที� 31 มนีาคม 2565

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 42,899              35,992                 42,899              35,992                   

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 347,166            355,297               351,965            358,011                 

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวที�ถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึ�งปี 154,298            154,207               154,298            154,207                 

ส่วนของหนี� สินตามสญัญาเช่าที�ถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึ�งปี 312                   339                      312                   339                        

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 227                   136                      -                        -                            

หนี� สินตราสารอนุพนัธ์ 1,934                250                      1,934                250                        

หนี� สินหมุนเวียนอื�น 4,760                8,962                   8,760                8,962                     

รวมหนี�สินหมุนเวยีน 551,596            555,183               560,168            557,761                 

หนี�สินไม่หมุนเวยีน

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนที�ถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึ�งปี 469,817            528,416               469,817            528,416                 

หนี� สินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนที�ถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึ�งปี 618                   676                      618                   676                        

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 97,404              93,335                 97,404              93,335                   

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 7,143                7,143                   7,143                7,143                     

หนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น 542                   542                      542                   542                        

รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน 575,524            630,112               575,524            630,112                 

รวมหนี�สิน 1,127,120         1,185,295            1,135,692         1,187,873              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม

บริษัท สตาร์ส ไมโครอเิลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)



ณ วนัที� 31 มนีาคม 2565

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 5

ทุนจดทะเบียน

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

ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

   หุน้สามญั 841,523,581 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท

      (31 ธนัวาคม 2564: หุน้สามญั 836,491,381 หุน้

         มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) 841,523            836,491               841,523            836,491                 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 428,482            413,385               428,482            413,385                 

เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ 5 -                        20,129                 -                        20,129                   

สาํรองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 5 33,251              31,359                 33,251              31,359                   

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 12,500              12,500                 12,500              12,500                   

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 288,354            231,514               283,066            226,318                 

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้ 28,966              28,966                 28,572              28,572                   

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,633,076         1,574,344            1,627,394         1,568,754              

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 4,457                4,375                   -                        -                            

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,637,533         1,578,719            1,627,394         1,568,754              

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,764,653         2,764,014            2,763,086         2,756,627              

-                        -                           -                        -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กรรมการ

บริษัท สตาร์ส ไมโครอเิลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท สตาร์ส ไมโครอเิลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม 2565

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 590,869            546,135            590,262            534,950            

รายไดจ้ากการจาํหน่ายเศษซาก 8,639                8,155                8,639                8,155                

กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยน 6,216                7,071                6,178                6,597                

รายไดอื้�น 1,402                1,689                1,219                1,690                

รวมรายได้ 607,126            563,050            606,298            551,392            

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 468,646            445,050            468,726            444,552            

ค่าใชจ้่ายในการขายและจดัจาํหน่าย 18,758              14,912              21,068              7,622                

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 51,308              44,396              48,355              41,927              

ขาดทุนจากตราสารอนุพนัธ์ 1,052                424                   1,052                424                   

รวมค่าใช้จ่าย 539,764            504,782            539,201            494,525            

กาํไรจากการดําเนินงาน 67,362              58,268              67,097              56,867              

รายไดท้างการเงิน 13                     19                     13                     19                     

ตน้ทุนทางการเงิน (8,402)               (6,190)               (8,402)               (6,190)               

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 58,973              52,097              58,708              50,696              

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ (2,051)               (291)                  (1,960)               -                        

กาํไรสําหรับงวด 56,922              51,806              56,748              50,696              

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 56,840              51,341              56,748              50,696              

ส่วนที�เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย 82                     465                   

56,922              51,806              

กาํไรต่อหุ้น 6

กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน

   กาํไรส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.07 0.06 0.07                  0.06

กาํไรต่อหุน้ปรับลด

   กาํไรส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.06 0.06                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท สตาร์ส ไมโครอเิลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

2565 2564 2565 2564

กาํไรสําหรับงวด 56,922              51,806              56,748              50,696              

 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น:

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด -                        -                        -                        -                        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 56,922              51,806              56,748              50,696              

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 56,840              51,341              56,748              50,696              

ส่วนที�เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 82                     465                   

56,922              51,806              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท สตาร์ส ไมโครอเิลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

2565 2564 2565 2564

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 58,973              52,097              58,708              50,696              

รายการปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 57,897              63,535              57,897              63,535              

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน -                        -                        13                     -                        

   ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริง 770                   103                   527                   (530)                  

   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที�จะไดร้ับ 5,536                736                   5,536                736                   

   ตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                        560                   -                        560                   

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 4,511                4,104                4,511                4,104                

   สาํรองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 1,892                -                        1,892                -                        

   ขาดทุน (กาํไร) จากการปรับมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ 990                   (1,254)               990                   (1,254)               

   รายไดท้างการเงิน -                        -                        (13)                    -                        

   ตน้ทุนทางการเงิน 8,895                6,190                8,895                6,190                

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์

   และหนี� สินดาํเนินงาน 139,464            126,071            138,956            124,037            

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง

   ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น (27,114)             (14,918)             (34,683)             (7,277)               

   สินคา้คงเหลือ (65,235)             (41,468)             (65,235)             (41,468)             

   สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 15,751              5,394                15,751              5,394                

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น -                        1,307                -                        1,307                

หนี� สินดาํเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

   เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น (5,835)               24,347              (3,754)               23,371              

   หนี� สินหมุนเวียนอื�น (4,202)               (2,184)               (202)                  (2,184)               

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (442)                  (956)                  (442)                  (956)                  

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 52,387              97,593              50,391              102,224            

   จ่ายดอกเบี�ย (8,402)               (6,367)               (8,397)               (6,367)               

   จ่ายภาษีเงินได้ (47)                    (53)                    (47)                    (53)                    

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมดําเนินงาน 43,938              91,173              41,947              95,804              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท สตาร์ส ไมโครอเิลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

2565 2564 2565 2564

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเจา้หนี�ค่าซื�อเครื�องจกัรและอุปกรณ์ (6,379)               (2,754)               (6,379)               (2,754)               

ซื�อเครื�องจกัรและอุปกรณ์ (2,302)               (6,830)               (2,302)               (6,830)               

ซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (7)                      (59)                    (7)                      (59)                    

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (8,688)               (9,643)               (8,688)               (9,643)               

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั�นจาก

   สถาบนัการเงินเพิ�มขึ�น (ลดลง) 6,907                (61,833)             6,907                (61,833)             

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (59,000)             (27,090)             (59,000)             (27,090)             

ชาํระคืนเงินตน้ของหนี� สินตามสญัญาเช่า (86)                    (656)                  (86)                    (656)                  

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (52,179)             (89,579)             (52,179)             (89,579)             

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (16,929)             (8,049)               (18,920)             (3,418)               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 35,663              32,507              22,873              6,013                

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 18,734              24,458              3,953                2,595                

-                        -                        

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ�มเติม

รายการที�ไม่ใช่เงินสด

   รายการซื�อเครื�องจกัรและอุปกรณ์ที�ยงัไม่ไดจ้่ายชาํระ 1,734                1,630                1,734                1,630                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท สตาร์ส ไมโครอเิลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มนีาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้

กาํไรขาดทุน ส่วนเกินทุนจาก ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ สาํรองส่วนทุน เบ็ดเสร็จอื�น การเปลี�ยนแปลง รวม รวม ผูมี้ส่วนไดเ้สียที�

ที�ออก ส่วนเกิน เงินรับ จากการจ่ายโดย จดัสรรแลว้ - ส่วนเกินทุนจาก สัดส่วนการถือหุน้ องคป์ระกอบอื�น ส่วนของผูถื้อหุน้ ไม่มีอาํนาจควบคุม รวม

และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ล่วงหนา้ค่าหุน้ ใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร การตีราคาที�ดิน ในบริษทัยอ่ย ของส่วนของผูถื้อหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 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                

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสาํหรับงวด -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                         -                         -                         -                         -                         51,341                -                         -                         -                         51,341                465                     51,806                

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2565 836,491              413,385              20,129                31,359                12,500                231,514              28,572                394                     28,966                1,574,344           4,375                  1,578,719           

กาํไรสาํหรับงวด -                         -                         -                         -                         -                         56,840                -                         -                         -                         56,840                82                       56,922                

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสาํหรับงวด -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                         -                         -                         -                         -                         56,840                -                         -                         -                         56,840                82                       56,922                

ออกหุน้สามญัเพิ�มทุนจากการใชสิ้ทธิ

   ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 5) 5,032                  15,097                (20,129)               -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(หมายเหตุ 5) -                         -                         -                         1,892                  -                         -                         -                         -                         -                         1,892                  -                         1,892                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 มนีาคม 2565 841,523              428,482              -                         33,251                12,500                288,354              28,572                394                     28,966                1,633,076           4,457                  1,637,533           

-                         -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท สตาร์ส ไมโครอเิลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรขาดทุน

ทุนเรือนหุน้ สาํรองส่วนทุน กาํไรสะสม เบด็เสร็จอื�น รวม

ที�ออก ส่วนเกิน เงินรับ จากการจ่ายโดย จดัสรรแลว้ - ส่วนเกินทุนจาก องคป์ระกอบอื�น รวม

และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ล่วงหนา้ค่าหุน้ ใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร การตีราคาที�ดิน ของส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 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                  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            50,696                  -                            -                            50,696                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มนีาคม 2564 836,479                413,349                -                            14,716                  1,500                    76,709                  28,572                  28,572                  1,371,325             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2565 836,491                413,385                20,129                  31,359                  12,500                  226,318                28,572                  28,572                  1,568,754             

กาํไรสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            56,748                  -                            -                            56,748                  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            56,748                  -                            -                            56,748                  

ออกหุน้สามญัเพิ�มทุนจากการใชสิ้ทธิ

   ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 5) 5,032                    15,097                  (20,129)                 -                            -                            -                            -                            -                            -                            

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(หมายเหตุ 5) -                            -                            -                            1,892                    -                            -                            -                            -                            1,892                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มนีาคม 2565 841,523                428,482                -                            33,251                  12,500                  283,066                28,572                  28,572                  1,627,394             

-                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 

บริษัท สตาร์ส ไมโครอเิลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงนิระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน

ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดง

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลง

ส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 

ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ 

เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน

ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 

งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงนิรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 

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

การจดัทาํงบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง

ท่ีสาํคญัของกลุ่มบริษทัในระหวา่งงวด 

 1.3 นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน                

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบ

ระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อ                

งบการเงินของกลุ่มบริษทั 
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2. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ

ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือ

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ ทั้งน้ี ไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีมีสาระสาํคญัใน

นโยบายการกาํหนดราคาของรายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย     

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     

ขายสินคา้และบริการ - - 209 198 

ค่านายหนา้จ่าย - - 14 - 

 ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 3)     

บริษทัยอ่ย  - - 161,716 144,671 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 161,716 144,671 

     

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย  - - 740 740 

หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน  - - (740) (740) 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ - - - - 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

เจ้าหนีอ่ื้น - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั       

บริษทัยอ่ย - - 9,496 6,959 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 9,496 6,959 

     

เงินรับล่วงหน้า - กจิการท่ีเกี่ยวข้องกัน       

บริษทัยอ่ย - - 4,000 - 

รวมเงินรับล่วงหนา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 4,000 - 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใช้จ่าย

ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 8 8 6 6 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1 1 1 1 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 1 - 1 - 

รวม 10 9 8 7 
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3. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ - - 135,688 117,188 

คา้งชาํระ     

ไม่เกิน 3 เดือน - - 17,091 25,237 

3 - 6 เดือน - - 8,503 2,136 

6 - 12 เดือน - - 434 110 

รวมลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 161,716 144,671 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 290,437 278,502 152,209 152,040 

คา้งชาํระ     

ไม่เกิน 3 เดือน 57,803 44,940 47,632 32,721 

3 - 6 เดือน 1,524 4,802 1,332 4,376 

6 - 12 เดือน 3,521 1,293 3,189 710 

มากกวา่ 12 เดือน 363,171 362,481 363,171 362,481 

รวมลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 716,456 692,018 567,533 552,328 

หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ   

เกิดข้ึน (364,548) (364,548) (364,548) (364,548) 

รวมลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 351,908 327,470 202,985 187,780 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 351,908 327,470 364,701 332,451 

ลูกหน้ีอ่ืน     

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 7,026 2,772 7,026 2,772 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 7,026 2,772 7,026 2,772 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 358,934 330,242 371,727 335,223 
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4. สินค้าคงเหลือ  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

สินคา้คงเหลือ - ราคาทุน 949,745 884,510 947,475 882,240 

รายการปรับลดราคาทุนใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิ   

ท่ีจะไดรั้บ (243,439) (237,903) (241,169) (235,633) 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 706,306 646,607 706,306 646,607 

5. ทุนเรือนหุ้น/ ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญ 

เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็นหุน้สามญัของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี  30 

ธนัวาคม 2564 จาํนวน 20.1 ลา้นบาท ท่ีแสดงเป็นเงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ในงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ไดถู้กโอนไปเป็นทุนเรือนหุ้นท่ีออกและชาํระแลว้จาํนวน 5 ลา้นบาทและ

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัจาํนวน 15.1 ล้านบาท โดยบริษทัฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชําระจากการ            

ใชสิ้ทธิแปลงสภาพดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2565   

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัฯบันทึกค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ SMT-WC เป็นจาํนวนเงินประมาณ 1.9 ลา้นบาท ซ่ึงแสดงเป็นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบั

พนักงานพร้อมกบัรับรู้ “สํารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ”์ ในส่วนของผูถื้อหุ้นดว้ย

จาํนวนเดียวกนั 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ไม่มีการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ SMT-W3 

และ SMT-WC 

6. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

 กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีออกอยู่ในระหว่างงวด

กบัจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพื่อแปลงหุน้สามญัเทียบเท่าปรับ

ลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสามญั โดยสมมติว่าไดมี้การแปลงเป็นหุ้นสามญั ณ วนัตน้งวด หรือ ณ วนัออก

หุน้สามญัเทียบเท่า  
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 กาํไรต่อหุ้นสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 มีรายละเอียดการคาํนวณ

ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 

กาํไรสาํหรับงวด 

จาํนวนหุน้สามญั                

ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

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

กาํไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน       

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ 56,840 51,341 841,244 836,491 0.07 0.06 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       

   ใบสาํคญัแสดงสิทธิ SMT-W3 -  45,473    

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ SMT-WC -  660    

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       

กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัสมมติวา่มีการ

ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 56,840  887,377  0.06  

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 

กาํไรสาํหรับงวด 

จาํนวนหุน้สามญั                

ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

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

กาํไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน       

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ 56,748 50,696 841,244 836,491 0.07 0.06 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       

 ใบสาํคญัแสดงสิทธิ SMT-W3 -  45,473    

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ SMT-WC -  660    

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       

กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัสมมติวา่มีการ

ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 56,748  887,377  0.06  

7. ส่วนงานดาํเนินงาน 

 กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการ ในระหว่าง

งวดปัจจุบนักลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงาน 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

และ 2564 มีดงัต่อไปน้ี 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

7 

    (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 

ธุรกิจการผลิตและประกอบ 

ช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ 

ธุรกิจการประกอบและทดสอบ 

แผงวงจรไฟฟ้ารวม   

 ตั้งอยูใ่น     

ประเทศไทย 

ตั้งอยูใ่นประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

ตั้งอยูใ่น     

ประเทศไทย 

ตั้งอยูใ่นประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

การตดัรายการ             

ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

รายไดจ้ากการขายใหลู้กคา้ภายนอก 318 275 - - 41 60 232 211 - - 591 546 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - - - 231 200 - - (231) (200) - - 

รวมรายได ้ 318 275 - - 272 260 232 211 (231) (200) 591 546 

กาํไรจากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 87 38 - - 34 52 1 11 - - 122 101 

รายไดอ่ื้น           16 17 

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย           (19) (15) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร           (52) (45) 

ตน้ทุนทางการเงิน           (8) (6) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้           (2) - 

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย        - - 

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ          57 52 

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวนสามรายเป็นจาํนวนเงินประมาณ 182 ลา้นบาท 138 ลา้นบาท และ 

60 ลา้นบาท (2564: มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวนสามรายเป็นจาํนวนเงินประมาณ 174 ลา้นบาท 124 ลา้นบาท และ 72 ลา้นบาท) ซ่ึงมาจากส่วนงานธุรกิจการผลิต

และประกอบช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ และธุรกิจการประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม 
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8. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

8.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาให้บริการระยะยาว/คํา้ประกนั 

 ในงวดปัจจุบนั ไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีมีสาระสาํคญัในภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาใหบ้ริการระยะยาว

และภาระคํ้าประกนัท่ีบริษทัฯมีต่อธนาคาร  

8.2 หนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้จากคดฟ้ีองร้อง 

 ในปี 2564 บริษทัฯถูกฟ้องร้องจากอดีตลูกจ้างซ่ึงยื่นคาํร้องต่อศาลแรงงานให้บริษทัฯชําระเงิน

ค่าเสียหายจากการละเมิดสัญญาท่ีเกิดจากการเลิกจา้งจาํนวนเงินรวม 22 ลา้นบาทรวมถึงดอกเบ้ีย               

ณ ปัจจุบนัคดีฟ้องร้องดงักล่าวจาํนวน 2 คดี โจทก ์(อดีตลูกจา้ง) ไม่ประสงคท่ี์จะดาํเนินคดีต่อและศาล

แรงงานไดจ้าํหน่ายคดีออกจากสารบบความ โดยบริษทัฯไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินท่ีเกิดจากการ

ไกล่เกล่ียในคดีเป็นจาํนวนเงิน 1 ลา้นบาทในบญัชี อยา่งไรก็ตามคดีฟ้องร้องอีก 2 คดีท่ีมีการเรียกร้อง

ค่าเสียหายเป็นจาํนวนเงินรวม 14 ลา้นบาท ยงัอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลแรงงานซ่ึงผลของ

คดียงัไม่เป็นท่ีส้ินสุด ฝ่ายบริหารเช่ือว่าบริษทัฯมีหลักฐานท่ีสามารถใช้เพื่อต่อสู้คดีและคาดว่า          

คดีดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษทัฯ จึงไม่ได้บนัทึกประมาณการหน้ีสินใด ๆ ใน             

ส่วนน้ีไวใ้นบญัชี 

9. เคร่ืองมือทางการเงิน 

9.1 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินของกลุ่มบริษทัจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นหรือมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียง

กบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบั

มูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

9.2 ลาํดบัช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์จาํนวน 0.6 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 

2564: ไม่มี) และหน้ีสินตราสารอนุพนัธ์จํานวน 1.9 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2564: 0.3 ล้านบาท)              

ท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม และมีลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบั 2  

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั กิจการไม่มีการเปล่ียนวิธีการและสมมติฐานท่ีใชใ้นการประมาณมูลค่ายติุธรรม

ของเคร่ืองมือทางการเงิน และไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
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10. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2565 ท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้จ่าย             

เงินปันผลประจาํปี 2564 ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวม 

42.08 ลา้นบาท เงินปันผลน้ีจะจ่ายและบนัทึกบญัชีในไตรมาสท่ีสองของปี 2565 

เม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ มีมติอนุมติัให้บริษทัฯเขา้ลงทุนใน

ธุรกิจเหมืองขดุบิตคอยน์ โดยมีมูลค่าเงินลงทุนรวมไม่เกิน 150 ลา้นบาท 

11. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2565  
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