
 

 

 
บริษทั สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 



 

 

 
 

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

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จรวมส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม 
และงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาล
แบบยอ่ของบริษทั สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทาน
ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)                  
ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท า
และน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว                 
จากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

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

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

วิสสุตา จริยธนากร 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 3 พฤศจิกายน 2565 



ณ วนัที 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 21,732                35,663                2,645                  22,873                

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 3 429,603              330,242              440,468              335,223              

สินคา้คงเหลือ 4 772,985              646,607              772,985              646,607              

เงินให้กูย้ืมระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                          -                          100                     -                          

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 712                     -                          712                     -                          

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 9,265                  28,052                9,265                  28,052                

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,234,297           1,040,564           1,226,175           1,032,755           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          429                     429                     

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,490,827           1,641,265           1,490,827           1,641,265           

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 40,117                38,600                40,117                38,600                

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 19,419                42,247                19,419                42,247                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 1,508                  1,338                  1,500                  1,331                  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,551,871           1,723,450           1,552,292           1,723,872           

รวมสินทรัพย์ 2,786,168           2,764,014           2,778,467           2,756,627           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษทั สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หน่วย: พนับาท)



ณ วนัที 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนสิีนหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 32,326                35,992                32,326                35,992                

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 427,096              355,297              430,899              358,011              

ส่วนของเงินกูยื้มระยะยาวทีถึงกาํหนด  

   ชาํระภายในหนึงปี 154,296              154,207              154,296              154,207              

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี 256                     339                     256                     339                     

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 395                     136                     -                          -                          

หนีสินตราสารอนุพนัธ์ 15,299                250                     15,299                250                     

หนีสินหมุนเวียนอืน 4,238                  8,962                  5,413                  8,962                  

รวมหนีสินหมุนเวยีน 633,906              555,183              638,489              557,761              

หนสิีนไม่หมุนเวยีน

ส่วนของเงินกูยื้มระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึงปี 262,885              528,416              262,885              528,416              

หนีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึงปี 499                     676                     499                     676                     

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 106,426              93,335                106,426              93,335                

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 7,143                  7,143                  7,143                  7,143                  

หนีสินไมห่มุนเวียนอืน 542                     542                     542                     542                     

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 377,495              630,112              377,495              630,112              

รวมหนีสิน 1,011,401           1,185,295           1,015,984           1,187,873           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

บริษทั สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)



ณ วนัที 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 5

ทุนจดทะเบียน

   หุ้นสามญั 1,062,599,227 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 1,062,599           1,062,599           1,062,599           1,062,599           

ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

   หุ้นสามญั 841,711,181 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

      (31 ธนัวาคม 2564: หุ้นสามญั 836,491,381 หุ้น

         มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 841,711              836,491              841,711              836,491              

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 429,045              413,385              429,045              413,385              

เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้น 5 -                          20,129                -                          20,129                

สาํรองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 5 37,035                31,359                37,035                31,359                

กาํไรสะสม

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

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 420,152              231,514              413,620              226,318              

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 28,966                28,966                28,572                28,572                

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1,769,409           1,574,344           1,762,483           1,568,754           

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 5,358                  4,375                  -                          -                          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,774,767           1,578,719           1,762,483           1,568,754           

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,786,168           2,764,014           2,778,467           2,756,627           

-                          -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

บริษทั สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กันยายน 2565

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 809,854            532,420            809,411            527,277            

รายไดจ้ากการจาํหน่ายเศษซาก 7,990                6,374                7,990                6,374                

กาํไรจากอตัราแลกเปลียนสุทธิ 1,391                1,560                1,419                1,423                

หนีสูญรับคืน 29,291              -                        29,291              -                        

รายไดอื้น 3,200                10,655              5,290                10,773              

รวมรายได้ 851,726            551,009            853,401            545,847            

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 644,765            410,862            646,886            411,113            

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 20,543              15,137              24,715              11,324              

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 54,587              57,402              51,749              55,135              

ขาดทุนจากตราสารอนุพนัธ์ 9,678                2,728                9,678                2,728                

รวมค่าใช้จ่าย 729,573            486,129            733,028            480,300            

กําไรจากการดาํเนินงาน 122,153            64,880              120,373            65,547              

รายไดท้างการเงิน 14                     12                     14                     12                     

ตน้ทุนทางการเงิน (7,172)               (8,771)               (7,172)               (8,771)               

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 114,995            56,121              113,215            56,788              

ผลประโยชน์ (ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ (11,595)             375                   (11,321)             -                        

กําไรสําหรับงวด 103,400            56,496              101,894            56,788              

การแบ่งปันกําไร

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 102,772            56,652              101,894            56,788              

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย 628                   (156)                  

103,400            56,496              

กําไรต่อหุ้น 6

กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐาน

   กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.12 0.07 0.12 0.07

กาํไรต่อหุ้นปรับลด

   กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.12 0.06 0.12 0.06

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กันยายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

2565 2564 2565 2564

กําไรสําหรับงวด 103,400            56,496              101,894            56,788              

 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด -                        -                        -                        -                        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 103,400            56,496              101,894            56,788              

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 102,772            56,652              101,894            56,788              

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 628                   (156)                  

103,400            56,496              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กันยายน 2565

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 2,084,293         1,685,119         2,084,000         1,658,645         

รายไดจ้ากการจาํหน่ายเศษซาก 24,228              21,447              24,228              21,447              

กาํไรจากอตัราแลกเปลียนสุทธิ 10,773              10,271              10,453              9,727                

หนีสูญรับคืน 29,291              -                        29,291              -                        

รายไดอื้น 6,576                14,760              8,162                14,692              

รวมรายได้ 2,155,161         1,731,597         2,156,134         1,704,511         

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 1,643,789         1,339,763         1,646,127         1,339,931         

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 56,300              45,155              66,342              26,775              

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 162,372            157,524            153,682            151,095            

ขาดทุนจากตราสารอนุพนัธ์ 14,398              3,568                14,398              3,568                

รวมค่าใช้จ่าย 1,876,859         1,546,010         1,880,549         1,521,369         

กําไรจากการดาํเนินงาน 278,302            185,587            275,585            183,142            

รายไดท้างการเงิน 52                     44                     52                     44                     

ตน้ทุนทางการเงิน (23,431)             (21,187)             (23,431)             (21,187)             

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 254,923            164,444            252,206            161,999            

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (23,226)             (137)                  (22,828)             -                        

กําไรสําหรับงวด 231,697            164,307            229,378            161,999            

การแบ่งปันกําไร

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 230,714            163,685            229,378            161,999            

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย 983                   622                   

231,697            164,307            

กําไรต่อหุ้น 6

กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐาน

   กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.27 0.20 0.27                  0.19

กาํไรต่อหุ้นปรับลด

   กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.26 0.19 0.26 0.19

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กันยายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

2565 2564 2565 2564

กําไรสําหรับงวด 231,697            164,307            229,378            161,999            

 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด -                        -                        -                        -                        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 231,697            164,307            229,378            161,999            

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 230,714            163,685            229,378            161,999            

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 983                   622                   

231,697            164,307            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กันยายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 254,923            164,444            252,206            161,999            

รายการปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 171,560            188,737            171,560            188,737            

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน -                        1,311                -                        2,170                

   โอนกลบัหนีสูญและค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน (13,095)             -                        (13,095)             -                        

   ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง 1,919                (10,317)             751                   (10,567)             

   กาํไรจากการจาํหน่ายเครืองจกัรและอุปกรณ์ -                        (2,457)               -                        (2,457)               

   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ 5,544                12,887              5,544                12,887              

   ตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 616                   -                        616                   -                        

   ตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                        560                   -                        560                   

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 13,532              12,311              13,532              12,311              

   สาํรองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 5,676                12,915              5,676                12,915              

   ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ 14,337              3,773                14,337              3,773                

   ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน

      ของเงินให้กูย้ืมแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 41                     35                     41                     35                     

   รายไดท้างการเงิน (52)                    (44)                    (52)                    (44)                    

   ตน้ทุนทางการเงิน 24,990              21,705              24,990              21,670              

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

   และหนีสินดาํเนินงาน 479,991            405,860            476,106            403,989            

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (78,357)             (15,712)             (80,663)             (8,967)               

   สินคา้คงเหลือ (131,922)           (219,584)           (131,922)           (219,584)           

   สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 18,787              (11,526)             18,787              (11,526)             

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน -                        1,326                -                        1,326                

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 68,211              98,270              67,030              101,467            

   หนีสินหมุนเวียนอืน (4,724)               2,180                (3,549)               2,180                

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

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 351,544            259,858            345,347            267,929            

   ดอกเบียรับ 11                     2                       11                     2                       

   จ่ายดอกเบีย (23,438)             (21,820)             (23,438)             (21,820)             

   จ่ายภาษีเงินได้ (170)                  (208)                  (170)                  (183)                  

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 327,947            237,832            321,750            245,928            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กันยายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเจา้หนีค่าซือเครืองจกัรและอุปกรณ์ (6,371)               (6,631)               (6,371)               (6,631)               

ซือเครืองจกัรและอุปกรณ์ (16,941)             (15,499)             (16,941)             (15,499)             

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเครืองจกัรและอุปกรณ์ -                        9,616                -                        9,616                

ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (6,314)               (11,395)             (6,314)               (11,395)             

เงินให้กูย้ืมระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัเพมิขึน -                        -                        (100)                  (100)                  

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (29,626)             (23,909)             (29,726)             (24,009)             

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงินลดลง (3,666)               (548,522)           (3,666)               (548,522)           

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว -                        694,584            -                        694,584            

ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (267,000)           (121,390)           (267,000)           (121,390)           

ชาํระคืนเงินตน้ของหนีสินตามสญัญาเช่า (261)                  (246,329)           (261)                  (246,329)           

เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของใบสาํคญัแสดงสิทธิ 751                   48                     751                   48                     

จ่ายเงินปันผล (42,076)             -                        (42,076)             -                        

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (312,252)           (221,609)           (312,252)           (221,609)           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ (13,931)             (7,686)               (20,228)             310                   

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 21,732              24,821              2,645                6,323                

-                        -                        

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพมิเติม

รายการทีไม่ใช่เงินสด

   รายการซือเครืองจกัรและอุปกรณที์ยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ -                        2,694                -                        2,694                

   รายการซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ -                        5,584                -                        5,584                

   รายการจาํหน่ายเครืองจกัรและอุปกรณที์ยงัไม่ไดรั้บชาํระ -                        4,423                -                        4,423                

   รายการโอนสินคา้คงเหลือไปเป็นอุปกรณ์ -                        518                   -                        518                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท สตาร์ส ไมโครอเิลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้

กาํไรขาดทุน ส่วนเกินทุนจาก ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ สาํรองส่วนทุน เบด็เสร็จอืน การเปลียนแปลง รวม รวม ผูมี้ส่วนไดเ้สียที

ทีออก ส่วนเกิน เงินรับ จากการจ่ายโดย จดัสรรแลว้ - ส่วนเกินทุนจาก สดัส่วนการถือหุน้ องคป์ระกอบอืน ส่วนของผูถื้อหุน้ ไม่มีอาํนาจควบคุม รวม

และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ล่วงหนา้ค่าหุน้ ใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร การตีราคาทีดิน ในบริษทัยอ่ย ของส่วนของผูถื้อหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี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 -                        -                        -                        -                        -                        163,685             -                        -                        -                        163,685             622                    164,307             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                        -                        -                        -                        163,685             -                        -                        -                        163,685             622                    164,307             

เงินสดรับค่าหุน้จากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของ

   ใบสาํคญัแสดงสิทธิ -                        48                      -                        -                        -                        -                        -                        48                      -                    48                      

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย -                        -                        -                        -                        -                        (274)                  -                        (274)                  274                    -                        

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(หมายเหตุ 5) -                        -                        -                        12,915               -                        -                        -                        -                        -                        12,915               -                        12,915               

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 กนัยายน 2564 836,479             413,349             48                      27,631               1,500                 193,394             28,572               398                    29,244               1,501,371          4,484                 1,505,855          

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี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 -                        -                        -                        -                        -                        230,714             -                        -                        -                        230,714             983                    231,697             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                        -                        -                        -                        230,714             -                        -                        -                        230,714             983                    231,697             

ออกหุน้สามญัเพมิทุนจากการใชสิ้ทธิ

   ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 5) 5,220                 15,660               (20,129)              -                        -                        -                        -                        -                        -                        751                    -                        751                    

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(หมายเหตุ 5) -                        -                        -                        5,676                 -                        -                        -                        -                        -                        5,676                 -                        5,676                 

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 8) -                        -                        -                        -                        -                        (42,076)              -                        -                        -                        (42,076)              -                        (42,076)              

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 กนัยายน 2565 841,711             429,045             -                        37,035               12,500               420,152             28,572               394                    28,966               1,769,409          5,358                 1,774,767          

-                        -                        -                        -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท สตาร์ส ไมโครอเิลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรขาดทุน

ทุนเรือนหุน้ สาํรองส่วนทุน กาํไรสะสม เบด็เสร็จอืน รวม

ทีออก ส่วนเกิน เงินรับ จากการจ่ายโดย จดัสรรแลว้ - ส่วนเกินทุนจาก องคป์ระกอบอืน รวม

และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ล่วงหนา้ค่าหุน้ ใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร การตีราคาทีดิน ของส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนของผูถื้อหุน้

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

กาํไรสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            161,999                -                            -                            161,999                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            161,999                -                            -                            161,999                

เงินสดรับค่าหุน้จากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของ

   ใบสาํคญัแสดงสิทธิ -                            -                            48                         -                            -                            -                            -                            -                            48                         

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(หมายเหตุ 5) -                            -                            -                            12,915                  -                            -                            -                            -                            12,915                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 กนัยายน 2564 836,479                413,349                48                         27,631                  1,500                    188,012                28,572                  28,572                  1,495,591             

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

กาํไรสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            229,378                -                            -                            229,378                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            229,378                -                            -                            229,378                

ออกหุน้สามญัเพมิทุนจากการใชสิ้ทธิ

   ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 5) 5,220                    15,660                  (20,129)                 -                            -                            -                            -                            -                            751                       

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(หมายเหตุ 5) -                            -                            -                            5,676                    -                            -                            -                            -                            5,676                    

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 8) -                            -                            -                            -                            -                            (42,076)                 -                            -                            (42,076)                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 กนัยายน 2565 841,711                429,045                -                            37,035                  12,500                  413,620                28,572                  28,572                  1,762,483             

-                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้
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บริษัท สตาร์ส ไมโครอเิลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2565 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ 
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกับขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทั สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (รวมเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) โดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบั
การจดัท างบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
ท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทัในระหวา่งงวด 

 1.3 นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน                
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลาบัญชีท่ีเ ร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญ                   
ต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
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2. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ
ดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ ทั้งน้ี ไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีมีสาระส าคญัใน
นโยบายการก าหนดราคาของรายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565 2564 2565 2564 
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย     
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
ขายสินคา้และบริการ - - 245 182 
รายไดอ่ื้น - - 1 - 
ค่านายหนา้ - - 16 5 
     
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565 2564 2565 2564 
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย     
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
ขายสินคา้และบริการ - - 700 562 
รายไดอ่ื้น - - 2 1 
ค่านายหนา้ - - 45 10 
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 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มีรายละเอียดดงัน้ี  
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

30 กนัยายน 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ารค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 3)     
บริษทัยอ่ย  - - 156,792 144,671 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 156,792 144,671 

     
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั     
บริษทัยอ่ย  - - 840 740 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น  - - (740) (740) 

รวมเงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ - - 100 - 

     
เจ้าหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน       
บริษทัยอ่ย - - 14,852 6,959 
รวมเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 14,852 6,959 

     
เงินรับล่วงหน้า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน       
บริษทัยอ่ย - - 1,744 - 
รวมเงินรับล่วงหนา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 1,744 - 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหวา่งงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 2564 บริษทัฯและบริษทัย่อย
มีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารดงัต่อไปน้ี 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565 2564 2565 2564 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 8 9 6 6 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1 2 2 2 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 2 4 1 4 

รวม 11 15 9 12 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565 2564 2565 2564 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 25 25 19 19 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 4 5 4 5 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 4 8 4 8 
รวม 33 38 27 32 

3. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
30 กนัยายน 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ - - 140,208 117,188 
คา้งช าระ     

ไม่เกิน 3 เดือน - - 15,657 25,237 
3 - 6 เดือน - - 617 2,136 
6 - 12 เดือน - - 310 110 

รวมลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 156,792 144,671 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 375,240 278,502 241,843 152,040 

คา้งช าระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 49,842 44,940 37,470 32,721 
3 - 6 เดือน 270 4,802 306 4,376 
6 - 12 เดือน 578 1,293 384 710 
มากกวา่ 12 เดือน 232,405 362,481 232,405 362,481 

รวมลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 658,335 692,018 512,408 552,328 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ   

เกิดขึ้น (232,965) (364,548) (232,965) (364,548) 
รวมลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 425,370 327,470 279,443 187,780 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 425,370 327,470 436,235 332,451 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
30 กนัยายน 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 4,233 2,772 4,233 2,772 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 4,233 2,772 4,233 2,772 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 429,603 330,242 440,468 335,223 

4. สินค้าคงเหลือ  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 กนัยายน 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
30 กนัยายน 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
สินคา้คงเหลือ - ราคาทุน 1,016,432 884,510 1,014,162 882,240 
รายการปรับลดราคาทุนใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิ   
ท่ีจะไดรั้บ (243,447) (237,903) (241,177) (235,633) 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 772,985 646,607 772,985 646,607 

5. ทุนเรือนหุ้น/ ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญ 

 เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นหุน้สามญัของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี  30 
ธนัวาคม 2564 จ านวน 20.1 ลา้นบาท ท่ีแสดงเป็นเงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้นในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ได้ถูกโอนไปเป็นทุนเรือนหุ้นท่ีออกและช าระแลว้จ านวน 5 ลา้นบาทและ
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัจ านวน 15.1 ลา้นบาท โดยบริษทัฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนช าระจากการใช้
สิทธิแปลงสภาพดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2565  

 ในระหว่างไตรมาสท่ี 2 ปี 2565 ไดมี้การใชสิ้ทธิแปลงสภาพตามใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-WC เป็น
หุน้สามญัจ านวน 187,600 หน่วย คิดเป็นจ านวนเงิน 0.8 ลา้นบาท บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนช าระ
แลว้จากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2565  

ในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 บริษทัฯบนัทึกค่าใชจ่้ายส าหรับ
โครงการใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-WC เป็นจ านวนเงินประมาณ 1.9 ลา้นบาท และ 5.7 ลา้นบาท 
ตามล าดบั (2564: 7.6 ลา้นบาท และ 12.9 ลา้นบาท ตามล าดบั) ซ่ึงแสดงเป็นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน
พร้อมกับรับรู้ “ส ารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์” ในส่วนของผูถื้อหุ้นด้วยจ านวน
เดียวกนั 

 ในระหว่างงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2565 ไม่มีการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ     
SMT-W3  
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6. ก าไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

 ก าไรต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักท่ีออกอยู่ในระหว่างงวด
กบัจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพื่อแปลงหุน้สามญัเทียบเท่าปรับ
ลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสามญั โดยสมมติว่าไดมี้การแปลงเป็นหุ้นสามญั ณ วนัตน้งวด หรือ ณ วนัออก
หุน้สามญัเทียบเท่า  

 ก าไรต่อหุ้นส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 2564 มีรายละเอียด
การค านวณดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 

ก าไรส าหรับงวด 
จ านวนหุ้นสามญั                
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุ้น 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน       
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ 102,772 56,652 841,699 836,479 0.12 0.07 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
   ใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-W3 - - 32,708 79,131   
ใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-WC - - 378 2,037   

ก าไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัสมมติว่ามีการ
ใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัจากใบส าคญัแสดงสิทธิ 102,772 56,652 874,785 917,647 0.12 0.06 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 

ก าไรส าหรับงวด 
จ านวนหุ้นสามญั                
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุ้น 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน       
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ 101,894 56,788 841,699 836,479 0.12 0.07 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
ใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-W3 - - 32,708 79,131   
ใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-WC - - 378 2,037   

ก าไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัสมมติว่ามีการ
ใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัจากใบส าคญัแสดงสิทธิ 101,894 56,788 874,785 917,647 0.12 0.06 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 7 

 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 
ก าไรส าหรับงวด 

จ านวนหุ้นสามญั                
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุ้น 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน       
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ 230,714 163,685 841,491 836,479 0.27 0.20 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
ใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-W3 - - 36,832 34,777   
ใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-WC - - 559 1,171   

ก าไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัสมมติว่ามีการ
ใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัจากใบส าคญัแสดงสิทธิ 230,714 163,685 878,882 872,427 0.26 0.19 

       

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 
ก าไรส าหรับงวด 

จ านวนหุ้นสามญั                
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุ้น 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน       
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ 229,378 161,999 841,491 836,479 0.27 0.19 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
ใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-W3 - - 36,832 34,777   
ใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-WC - - 559 1,171   

ก าไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัสมมติว่ามีการ
ใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัจากใบส าคญัแสดงสิทธิ 229,378 161,999 878,882 872,427 0.26 0.19 
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7. ส่วนงานด าเนินงาน 

 กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการ ในระหว่าง
งวดปัจจุบนักลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงาน 

 ขอ้มูลรายได้และก าไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี         
30 กนัยายน 2565 และ 2564 มีดงัต่อไปน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 

ธุรกิจการผลิตและ
ประกอบช้ินส่วน
อิเลก็ทรอนิกส์ 

ธุรกิจการประกอบและทดสอบ 
แผงวงจรไฟฟ้ารวม   

 
ตั้งอยูใ่นประเทศไทย ตั้งอยูใ่นประเทศไทย 

ตั้งอยูใ่นประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

การตดัรายการ             
ระหว่างกนั งบการเงินรวม 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 
รายไดจ้ากการขายให้ลูกคา้ภายนอก 481 274 94 68 235 190 - - 810 532 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน - - 235 181 - - (235) (181) - - 

รวมรายได ้ 481 274 329 249 235 190 (235) (181) 810 532 

ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงาน 38 55 118 58 10 8 - - 166 121 
หน้ีสูญไดรั้บคืน         29 - 
รายไดอ่ื้น         13 19 
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย         (20) (15) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         (64) (60) 
ตน้ทุนทางการเงิน         (7) (9) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         (12) 1 
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัย่อย      (1) - 

ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ        104 57 

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จ านวน
สามรายเป็นจ านวนเงินประมาณ 263 ลา้นบาท 132 ลา้นบาท และ 82 ลา้นบาท (2564: มีรายได้จาก
ลูกคา้รายใหญ่จ านวนสามรายเป็นจ านวนเงินประมาณ 123 ลา้นบาท 117 ลา้นบาท และ 58 ลา้นบาท) 
ซ่ึงมาจากส่วนงานธุรกิจการผลิตและประกอบช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจการประกอบและ
ทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม 
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   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 

ธุรกิจการผลิตและ
ประกอบช้ินส่วน
อิเลก็ทรอนิกส์ 

ธุรกิจการประกอบและทดสอบ 
แผงวงจรไฟฟ้ารวม   

 
ตั้งอยูใ่นประเทศไทย ตั้งอยูใ่นประเทศไทย 

ตั้งอยูใ่นประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

การตดัรายการ             
ระหว่างกนั งบการเงินรวม 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 
รายไดจ้ากการขายให้ลูกคา้ภายนอก 1,172 910 196 182 716 593 - - 2,084 1,685 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน - - 716 563 - - (716) (563) - - 

รวมรายได ้ 1,172 910 912 745 716 593 (716) (563) 2,084 1,685 

ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงาน 167 165 264 151 10 29 - - 441 345 
หน้ีสูญไดรั้บคืน         29 - 
รายไดอ่ื้น         42 47 
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย         (56) (45) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         (177) (161) 
ตน้ทุนทางการเงิน         (23) (21) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         (23) - 
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัย่อย      (1) (1) 

ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ        232 164 

 ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จ านวน
สองรายเป็นจ านวนเงินประมาณ 629 ลา้นบาท และ 413 ลา้นบาท (2564: มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่
จ านวนสองรายเป็นจ านวนเงินประมาณ 497 ลา้นบาท และ 368 ลา้นบาท) ซ่ึงมาจากส่วนงานธุรกิจ
การผลิตและประกอบช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ และธุรกิจการประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม 

8. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 
  (พนับาท) (บาท) 

เงินปันผลจ่ายประจ าปี 2564 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น                      
เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2565 42,076 0.05 

รวมเงินปันผลส าหรับปี 2565  42,076 0.05 
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9. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

9.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาให้บริการระยะยาว/ค า้ประกนั 

 ในงวดปัจจุบนั ไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีมีสาระส าคญัในภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาให้บริการระยะยาว
และภาระค ้าประกนัท่ีบริษทัฯมีต่อธนาคาร  

9.2 หนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้จากคดีฟ้องร้อง 

 ในปี 2564 บริษัทฯถูกฟ้องร้องจากอดีตลูกจ้างซ่ึงยื่นค าร้องต่อศาลแรงงานให้บริษทัฯช าระเงิน
ค่าเสียหายจากการละเมิดสัญญาท่ีเกิดจากการเลิกจ้างจ านวนเงินรวม 22 ลา้นบาท รวมถึงดอกเบ้ีย               
ณ ปัจจุบนัคดีฟ้องร้องดงักล่าวจ านวน 2 คดี โจทก์ (อดีตลูกจา้ง) ไม่ประสงค์ท่ีจะด าเนินคดีต่อ และ
ศาลแรงงานไดจ้ าหน่ายคดีออกจากสารบบความ โดยบริษทัฯช าระค่าเสียหายท่ีเกิดจากการไกล่เกล่ีย
ในคดีเป็นจ านวนเงิน 1 ลา้นบาท และอีก 2 คดี ศาลไดต้ดัสินคดีแลว้ โดยบริษทัฯตอ้งช าระค่าเสียหาย
ให้กบัโจทก์เป็นจ านวนเงิน 0.5 ลา้นบาทและ 0.1 ลา้นบาท ส าหรับคดีท่ีตอ้งช าระค่าเสียหายให้กับ
โจทกเ์ป็นจ านวนเงิน 0.1 ลา้นบาท บริษทัไดข้อยืน่อุทธรณ์คดัคา้นค าพิพากษา ซ่ึงผลของคดียงัไม่เป็น
ท่ีสรุป อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารคาดว่าคดีดงักล่าวจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษทัฯจึงไม่ได้
บนัทึกประมาณการหน้ีสินใด ๆ ในส่วนน้ีไวใ้นบญัชี 

10. เคร่ืองมือทางการเงิน 

10.1 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียง
กบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบั
มูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

10.2 ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์และหน้ีสินตราสารอนุพนัธ์จ านวน 
0.7 ลา้นบาท และ 15.3 ลา้นบาท ตามล าดบั (31 ธนัวาคม 2564: หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 0.3 ลา้นบาท) 
ท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม และมีล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบั 2  

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั กิจการไม่มีการเปล่ียนวิธีการและสมมติฐานท่ีใชใ้นการประมาณมูลค่ายุติธรรม
ของเคร่ืองมือทางการเงิน และไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
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11. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 12 ตุลาคม 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติให้ซ้ือหุ้นสามญัคืนจ านวนไม่เกิน 
60,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.13 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษทัฯ และวงเงินสูงสุด                
ในการซ้ือคืนเท่ากบั 240 ลา้นบาท เพื่อวตัถุประสงคใ์นการบริหารทางการเงิน โดยท าการซ้ือคืนหุ้น
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้ งแต่วันท่ี  26 ตุลาคม  2565 ถึงวันท่ี  25 เมษายน  2566                 
และคณะกรรมการบริษทัฯจะพิจารณาก าหนดระยะเวลาการจ าหน่ายหุ้นท่ีซ้ือคืนแลว้ภายในระยะเวลา
ไม่เกิน 3 ปี นบัจากการซ้ือหุน้คืนเสร็จส้ิน 

12. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2565  
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