
 
 
 
 
 

บริษทั ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ  ากดั (มหาชน) 

รายงานของผู้สอบบัญชีและข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 

ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้) 

 
  



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอคณะกรรมการ บริษทั ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับงวด 

สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด  

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อของบริษัท ซิลิคอน คราฟท ์

เทคโนโลยี จ  ากัด (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงิน

ระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็น

ผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน  รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 

โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วน

ใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบด้านการเงินและบญัชี การวิเคราะห์เปรียบเทียบ และวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมี

ขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ี

มีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่าง

กาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่า ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

 

 

 

(นางสุวิมล   กฤตยาเกียรณ์) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 

 

วนัท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 



(หน่วย : บาท)

สินทรัพย์ หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/ (ตรวจสอบแลว้)

สอบทานแลว้)

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 111,503,092 101,406,395

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 5 78,751,669 68,471,960

สินคา้คงเหลือ 6 160,389,914 133,210,262

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั -                          133,962              

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 7.1 14,221,197 16,598,511

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 2,433,685               2,221,777

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 367,299,557 322,042,867

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 7.2 62,418,081             62,382,658

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 8 24,172,623             26,489,424

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 9.1 9,992,105               10,803,928         

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 10 56,729,612             55,363,392

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 11 6,117,162               5,948,034

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,916,719               1,782,757

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 161,346,302 162,770,193
รวมสินทรัพย์ 528,645,859 484,813,060

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

                                   (ลงช่ือ) .........................……………………………….....………………..... กรรมการตามอาํนาจ

                                                  (     นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท  และ  นายบดินทร์ เกษมเศรษฐ ์    )                      

บริษทั  ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565



(หน่วย : บาท)

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/ (ตรวจสอบแลว้)

สอบทานแลว้)

หน้ีสินหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 12 55,552,386             47,749,342

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 9.2 3,022,319               3,046,023

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 2,704,585               -                     

ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 13 1,108,076               1,305,044

หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 7.1 6,855,950               9,926,596           

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3,863,694               652,231              

       รวมหน้ีสินหมุนเวียน 73,107,010 62,679,236

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 9.2 7,323,336               8,089,385           

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 14 20,414,859             19,433,311         

       รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 27,738,195 27,522,696

       รวมหน้ีสิน 100,845,205 90,201,932

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

                                   (ลงช่ือ) .........................……………………………….....………………..... กรรมการตามอาํนาจ

                                                  (     นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท  และ  นายบดินทร์ เกษมเศรษฐ ์    )                      

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

 - 2 - 

บริษทั  ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน)



(หน่วย : บาท)

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ (ต่อ) หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/ (ตรวจสอบแลว้)

สอบทานแลว้)

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้

         ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 400,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 200,000,000 200,000,000

         ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 400,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 200,000,000 200,000,000

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 84,985,489 84,985,489

ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 15 10,677,917 10,883,817

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

         จดัสรรแลว้

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 16 21,214,282 21,214,282

         ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 111,592,943 81,232,248

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (669,977) (3,704,708)

       รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 427,800,654 394,611,128

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 528,645,859 484,813,060

-                          -                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

                                   (ลงช่ือ) .........................……………………………….....………………..... กรรมการตามอาํนาจ

                                                  (     นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท  และ  นายบดินทร์ เกษมเศรษฐ ์    )                      

 - 3 - 

บริษทั  ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565



(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 มีนาคม 2564

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 139,550,890 101,275,316
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ  (61,624,306)  (52,320,947)
กําไร(ขาดทุน)ขั้นต้น 77,926,584 48,954,369
รายไดอ่ื้น 798,195 2,850,787
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย  (7,027,876)  (7,862,834)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  (35,009,488)  (19,495,954)
ค่าใชจ่้ายอ่ืน  (2,105,255) -                        
ผลกาํไร (ขาดทุน) อ่ืน  (1,658,376)  (4,053,553)
กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดําเนินงาน 32,923,784 20,392,815
รายไดท้างการเงิน 120,852 223,119
ตน้ทุนทางการเงิน  (147,266)  (186,808)
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 32,897,370 20,429,126
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 11  (2,536,675)  (340,386)
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 30,360,695 20,088,740
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด 3,034,731  (3,327,777)
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด 3,034,731  (3,327,777)
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 33,395,426 16,760,963

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 0.08  0.05  

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) 400,000,000 400,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

      (ลงช่ือ) .................................……………………………….....………………..... กรรมการตามอาํนาจ
                               (  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท  และ  นายบดินทร์ เกษมเศรษฐ ์ )  

บริษทั  ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน)
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สาํหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)



(หน่วย : บาท)

จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร
ผลกาํไร (ขาดทุน) 
จากการป้องกนั
ความเส่ียงกระแส

เงินสด

รวม
องคป์ระกอบอ่ืน
ของส่วนของผู้

ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2563 200,000,000  84,985,489    9,776,657     18,012,400    36,222,098     -                          -                       348,996,644

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด -                 -                -                -                20,088,740     -                          -                       20,088,740

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนสําหรับงวด -                 -                -                -                -                  (3,327,777)              (3,327,777)           (3,327,777)

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสําหรับงวด -                 -                -                -                20,088,740     (3,327,777)              (3,327,777)           16,760,963        

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 200,000,000 84,985,489 9,776,657 18,012,400 56,310,838 (3,327,777) (3,327,777) 365,757,607

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2564 200,000,000  84,985,489    10,883,817   21,214,282    81,232,248      (3,704,708) (3,704,708)           394,611,128

ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ -                 -                (205,900)       -                -                  -                          -                       (205,900)

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด -                 -                -                -                30,360,695     -                          -                       30,360,695

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนสําหรับงวด -                 -                -                -                -                  3,034,731                3,034,731            3,034,731          

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสําหรับงวด -                 -                -                -                30,360,695     3,034,731                3,034,731            33,395,426        

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 200,000,000 84,985,489 10,677,917 21,214,282 111,592,943 (669,977) (669,977) 427,800,654

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

                                      (ลงช่ือ) .........................................……………………………….....………………..... กรรมการตามอาํนาจ

                                                              (     นายนยัวฒิุ  วงษโ์คเมท  และ  นายบดินทร์ เกษมเศรษฐ์     )                      

บริษทั  ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ี  จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น

สําหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565

ทุนท่ีออก
และชาํระแลว้

ส่วนเกิน
มูลคา่หุ้น

ส่วนเกินทุน
จากการจ่าย
โดยใชหุ้้น
เป็นเกณฑ์

กาํไร(ขาดทุน)สะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

รวมส่วนของ  
ผูถื้อหุ้น

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)



(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 มีนาคม 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด 30,360,695 20,088,740
ปรับรายการท่ีกระทบกาํไร(ขาดทุน)เป็นเงินสดรับ(จ่าย)

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 2,536,675 340,386
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 6 1,680,567 -                       
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าโครงการพฒันาออกแบบสินคา้ 10 11,883,559          -                       
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 8, 9.1, 10 4,529,678            3,434,254
(โอนกลบั) ขาดทุนจากสินคา้ลดมูลค่า 6 402,566               349,269
(โอนกลบั) ขาดทุนจากประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน -                       (297,736)              
(กาํไร)ขาดทุน จากการจาํหน่ายสินทรัพย์ -                       19                        
(กาํไร) ขาดทุน จากการจาํหน่ายเงินลงทุน (9,466)                  (5,501)                  
(กาํไร) ขาดทุน จากสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน

เงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหน้ี (2,202)                  (1,149)                  
(กาํไร) ขาดทุน จากสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน

สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (316,018)              -                       
(กาํไร) ขาดทุน จากหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 2,006,129            6,519,296            
(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (242,862)              (2,072,616)
ผลขาดทุนทางดา้นเครดิตของเงินฝากธนาคาร 147                      143                      
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 604,976               591,796
รายไดท้างการเงิน (120,852)              (223,119)
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 147,266               186,808

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 53,460,858 28,910,590
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพยห์มุนเวียน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น (9,943,950) (15,004,186)
สินคา้คงเหลือ (27,582,219)         4,978,183
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (211,908) (25,685)
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -                       (90,790)                

การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหน้ีสินหมุนเวียนเพ่ิมข้ึน(ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 7,405,833 4,022,833

หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน (2,042,043) -                       
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3,211,462 1,535,564 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

                                (ลงชือ) ..............................……………………………….....………………..... กรรมการตามอาํนาจ
                                                 (     นายนยัวฒิุ  วงษโ์คเมท  และ  นายบดินทร์ เกษมเศรษฐ ์    )                      

บริษทั  ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

สาํหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)



(หน่วย : บาท)
31 มีนาคม 2565 31 มีนาคม 2564

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 24,298,033 24,326,509
จ่ายดอกเบ้ีย -                       -                       
จ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  (1,218)  (4,834)

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 24,296,815 24,321,675
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนัเพิ่มข้ึน (10,851) (29,754)
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีไม่มีภาระผกูพนัเพิ่มข้ึน (24,719) (35,125)
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (46,795,000) (13,500,000)
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว 49,500,000 13,000,000
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยถ์าวร (1,068,301) (329,484)
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (15,293,161) (6,805,529)
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 121,771 115,053

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน (13,570,261) (7,584,839)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินสดรับ(จ่าย)เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -                       -                       
เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่า (933,252) (918,252)

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (933,252) (918,252)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง)สุทธิก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียน 9,793,302 15,818,584
ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 303,395 1,498,237
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง)สุทธิ 10,096,697 17,316,821
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 101,406,395 111,433,444
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 111,503,092 128,750,265

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ: 
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด: 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 10,345,655 11,135,408
ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองมือเคร่ืองใชโ้ครงการพฒันาออกแบบสินคา้ตั้งเป็นตน้ทุนโครงการ 387,772 373,928

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

                                (ลงช่ือ) ..............................……………………………….....………………..... กรรมการตามอาํนาจ
                                                 (     นายนยัวฒิุ  วงษโ์คเมท  และ  นายบดินทร์ เกษมเศรษฐ ์    )                      

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาํหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565
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บริษทั  ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน)



(ลงช่ือ)...………………...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นาย นยัวฒิุ  วงษโ์คเมท และ นาย บดินทร์ เกษมเศรษฐ์  ) 

บริษทั ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 

ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้) 

1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ 

การจดทะเบียน  :  บริษทั ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ไดจ้ดทะเบียน

เป็นนิติบุคคลในประเทศไทยประเภทบริษทัจ ากดั เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2545 

และแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั  เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 

ท่ีตั้งบริษทั  :  เลขท่ี 40 ถนนเทศบาลรังสรรคเ์หนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร 

ประเภทธุรกิจ  :  บริษทัฯ ประกอบธุรกิจวิจยัและพฒันาเพื่อออกแบบและส่งมอบวงจรรวมและ

ระบบสมองกลฝังตวั โดยการวา่จา้งผลิตแลว้น ากลบัมาท่ีบริษทัเพื่อจ าหน่าย

ใหแ้ก่ลูกคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทั 

1.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34  เร่ือง การรายงานทาง

การเงินระหว่างกาล โดยบริษทัฯ เลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ รวมถึงแนวปฏิบติั

ทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง อยา่งไรกต็าม บริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบแสดงฐานะ

การเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสด

ในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอ

คร้ังล่าสุด ดังนั้ นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และ

สถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงิน

ควรใช ้งบการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นาย นยัวฒิุ  วงษโ์คเมท และ นาย บดินทร์ เกษมเศรษฐ ์ ) 

2. นโยบายการบัญชี 

2.1 นโยบายการบัญชีที่ส าคญั  

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ี

ใชใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบ

ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบ

การเงินของบริษทั  

2.2 การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการบัญชีที่ส าคญั 

ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ การประมาณการและ 

ขอ้สมมติท่ีมีผลกระทบต่อการน านโยบายการบญัชีมาใช ้และจ านวนเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน

รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 

3 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

3.1 ลกัษณะความสัมพนัธ์และนโยบายในการก าหนดราคา 

บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ลกัษณะความสัมพนัธ์ รายการเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทั เอก็ซ์เอวี ออดิโอ จ ากดั กรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนั ขายสินคา้และค่าใชจ่้ายอ่ืน 

บริษทั ลกัษมดี์ พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั ผูถื้อหุน้ร่วมกนั รับบริการ 

ผูถื้อหุน้บริษทั ผูถื้อหุน้ใหญ่ เช่าส านกังาน 

กรรมการบริษทั ผูถื้อหุน้ใหญ่และกรรมการ ท่ีปรึกษา 

 

การก าหนดราคากบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั นโยบายราคา 

ขายสินคา้ ตามราคาท่ีตกลงร่วมกนั ไม่ต ่ากวา่ราคาทุน 

ค่าเช่าและบริการส านกังาน ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 

ค่าบริการสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา) ตามราคาทุนบวกส่วนเพิ่ม และอตัราท่ีระบุในสญัญา 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ตามราคาตลาด 

ค่าท่ีปรึกษา ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา  
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นาย นยัวฒิุ  วงษโ์คเมท และ นาย บดินทร์ เกษมเศรษฐ ์ ) 

3. รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

3.2 ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

ยอดคงเหลือกับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 และวันท่ี  

31 ธนัวาคม 2564 ดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย   

บริษทั ลกัษมดี์ พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 80,567 71,639 

รวม 80,567 71,639 

   

เงินมดัจ าค่าเช่าและค่าบริการ   

บริษทั ลกัษมดี์ พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 579,800 579,800 

ผูถื้อหุน้บริษทั 571,700 571,700 

รวม 1,151,500 1,151,500 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า   

ผูถื้อหุน้บริษทั 10,228,430 10,945,449 

รวม 10,228,430 10,945,449 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นาย นยัวฒิุ  วงษโ์คเมท และ นาย บดินทร์ เกษมเศรษฐ ์ ) 

3. รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

3.3 รายได้และค่าใช้จ่ายกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

รายการกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

2565 และ 2564 ดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

 31 มีนาคม 2565 31 มีนาคม 2564 

รายไดจ้ากการขาย   

บริษทั เอก็ซ์เอวี ออดิโอ จ ากดั - 11,048 

รวม - 11,048 

   

ค่าเช่าและบริการส านกังาน   

บริษทั ลกัษมดี์ พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 857,550 857,550 

ผูถื้อหุน้บริษทั 857,550 857,550 

รวม 1,715,100 1,715,100 

ค่าบริการสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า, ประปา)   

บริษทั ลกัษมดี์ พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 209,994 245,549 

รวม 209,994 245,549 

ค่าท่ีปรึกษา   

กรรมการบริษทั - 240,000 

รวม - 240,000 

กรรมการบริษทัได้สละค่าตอบแทนเป็นจ านวน 18 เดือน เพื่อน าเงินมาใชเ้ป็นงบประมาณ

ในการด าเนินโครงการสะสมหุ้นส าหรับพนักงาน คร้ังท่ี 2 โดยจะงดรับค่าท่ีปรึกษาตั้งแต่เดือน

กรกฎาคม 2564 ถึงเดือนธนัวาคม 2565 ตามหมายเหตุ ขอ้ 21.4 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นาย นยัวฒิุ  วงษโ์คเมท และ นาย บดินทร์ เกษมเศรษฐ ์ ) 

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ  วัน ท่ี  31 มีนาคม 2565 และวัน ท่ี  31 ธันวาคม 2564 
 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 
เงินสด 37,646 35,271 
เงินฝากกระแสรายวนั 107,795 113,995 
เงินฝากออมทรัพย ์ 68,999,925 88,698,634 
เงินฝากเงินตราต่างประเทศ 42,357,726 12,558,495 

รวม 111,503,092 101,406,395 

5. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 
ลูกหน้ีการคา้   
ลูกหน้ีการคา้บริษทัอ่ืน 58,724,163 39,812,201 

รวมลูกหน้ีการคา้ 58,724,163 39,812,201 
ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน   
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ 10,743,705 17,928,121 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 3,604,098 4,741,837 
เงินทดรองจ่าย 229,568 - 
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 5,421,564 5,960,312 
อ่ืน ๆ 28,571 29,489 

รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 20,027,506 28,659,759 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 78,751,669 68,471,960 

หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน - - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน- สุทธิ 78,751,669 68,471,960 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นาย นยัวฒิุ  วงษโ์คเมท และ นาย บดินทร์ เกษมเศรษฐ ์ ) 

5. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน (ต่อ) 

ลูกหน้ีการคา้แยกตามอายท่ีุคา้งช าระไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

ลูกหน้ีการคา้บริษทัอ่ืน   

ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 56,069,341 37,139,169 

เกินก าหนดช าระ   

นอ้ยกวา่ 30 วนั 2,320,116 2,673,032 

มากกวา่ 30 วนั ถึง 60 วนั 334,706 - 

รวมลูกหน้ีการคา้บริษทัอ่ืน 58,724,163 39,812,201 

6. สินค้าคงเหลือ 

สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

วตัถุดิบ 99,565,137 75,700,061 

งานระหวา่งท า 104,428,091 100,378,886 

สินคา้ส าเร็จรูป 535 - 

สินคา้ระหวา่งทาง - - 

สินคา้ระหวา่งผลิต 635,118 967,716 

รวม 204,628,881 177,046,663 

ค่าเผือ่สินคา้ลดมูลค่าตน้งวด (43,836,401) (43,104,730) 

เพิ่มข้ึน (402,566) (731,671) 

ลดลง - - 

ค่าเผือ่สินคา้ลดมูลค่าปลายงวด (44,238,967) (43,836,401) 

สินคา้คงเหลือสุทธิ 160,389,914 133,210,262 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นาย นยัวฒิุ  วงษโ์คเมท และ นาย บดินทร์ เกษมเศรษฐ ์ ) 

7. สินทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ้นทางการเงิน 

7.1 สินทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ้นทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 

สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 

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

สินทรัพย์ท่ีจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า

ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

    

เงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหน้ี 13,902,977 16,593,840 - - 
ก าไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการ
เปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 2,202 4,671 - - 

สุทธิ 13,905,179 16,598,511 - - 
สญัญาเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้     

สญัญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ท่ี
ไม่ไดก้ าหนดให้เป็นเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนั
ความเส่ียง 316,018 - - - 
สญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ท่ี
ไม่ไดก้ าหนดให้เป็นเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนั
ความเส่ียง - - 6,185,973 6,221,888 

รวม 14,221,197 16,598,511 6,185,973 6,221,888 

สินทรัพย์ท่ีจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า

ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จ     
สญัญาเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้     

สญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ท่ี
ก าหนดใหเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความ
เส่ียง - - 669,977 3,704,708 

รวม - - 669,977 3,704,708 

รวมสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 
หมุนเวียนอ่ืน 

 
14,221,197 

 
16,598,511 

 
6,855,950 

 
9,926,596 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นาย นยัวฒิุ  วงษโ์คเมท และ นาย บดินทร์ เกษมเศรษฐ ์ ) 

7. สินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงิน (ต่อ) 

7.2 สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564  

มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

สินทรัพยท่ี์จดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน 

ตดัจ าหน่าย 

  

เงินฝากออมทรัพยท่ี์ติดภาระผกูพนั 2,816,873 2,816,873 

เงินฝากประจ าท่ีติดภาระผกูพนั 13,563,982 13,553,131 

เงินฝากประจ าท่ีไม่มีภาระผกูพนั 46,094,901 46,070,182 

รวม 62,475,756 62,440,186 

หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (57,675) (57,528) 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืนสุทธิ 62,418,081 62,382,658 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯ ไดน้ าเงินฝากธนาคาร 3 แห่ง จ านวน 

15.50 ลา้นบาท ค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ รวมจ านวน 59.50 ลา้นบาท และ 18.20 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

และค ้าประกนัโดยกรรมการบริษทักบัธนาคารทั้ง 3 แห่งดงักล่าว 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นาย นยัวฒิุ  วงษโ์คเมท และ นาย บดินทร์ เกษมเศรษฐ ์ ) 

8. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอปุกรณ์  

การเพิ่ม ข้ึนและลดลงของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์  ณ วัน ท่ี  31 มีนาคม 2565 

มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 ส่วนปรับปรุง

อาคารเช่า 

เคร่ืองใช้

ส านกังาน 

เคร่ืองตกแต่ง

ส านกังาน 

เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช ้ รวม 

วนัท่ี 1 มกราคม 2565      

ราคาทุน 9,011,467 10,483,858 4,084,985 72,057,824 95,638,134 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (5,985,246) (8,462,151) (3,155,790) (47,651,155) (65,254,342) 

หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่าสะสม - - - (3,894,368) (3,894,368) 

ราคาตามบญัชี-สุทธิ 3,026,221 2,021,707 929,195 20,512,301 26,489,424 

ส าหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565     

ราคาตามบญัชีตน้งวด-สุทธิ 3,026,221 2,021,707 929,195 20,512,301 26,489,424 

การซ้ือเพ่ิมข้ึน - 242,950 - 825,351 1,068,301 

จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย - - - - - 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (218,338) (263,278) (92,265) (1,130,654) (1,704,535) 

ค่าเส่ือมราคาจ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย - - - - - 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า - - - (1,680,567) (1,680,567) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด-สุทธิ 2,807,883 2,001,379 836,930 18,526,431 24,172,623 

วนัท่ี 31 มีนาคม 2565      

ราคาทุน 9,011,467 10,726,808 4,084,985 72,883,175 96,706,435 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (6,203,584) (8,725,429) (3,248,055) (48,781,809) (66,958,877) 

หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่าสะสม - - - (5,574,935) (5,574,935) 

ราคาตามบญัชี-สุทธิ 2,807,883 2,001,379 836,930 18,526,431 24,172,623 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นาย นยัวฒิุ  วงษโ์คเมท และ นาย บดินทร์ เกษมเศรษฐ ์ ) 

8. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอปุกรณ์  (ต่อ) 

การจดัประเภทค่าเส่ือมราคา 

 (หน่วย : บาท) 

 ส่วน

ปรับปรุง

อาคารเช่า 

เคร่ืองใช้

ส านกังาน 

เคร่ือง

ตกแต่ง

ส านกังาน 

เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช ้ รวม 

โครงการพฒันาออกแบบสินคา้ - - - 387,772 387,772 

ตน้ทุนขาย - - - 664,133 664,133 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 218,338 263,278 92,265 78,749 652,630 

ค่าเส่ือมราคารวม 218,338 263,278 92,265 1,130,654 1,704,535 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ท่ีคิดค่าเส่ือมราคาเตม็มูลค่าแลว้แต่ยงั

ใชง้านอยู ่มีราคาทุนจ านวน 52 ลา้นบาท 

9. สัญญาเช่า 

บริษทัเขา้ท าสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีอาคารส านักงาน เช่ายานพาหนะ และเคร่ืองใช้

ส านกังาน  

9.1 สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2565 10,803,928 14,051,767 

ซ้ือเพิ่ม – ราคาทุน - - 

ค่าเส่ือมราคา (811,823) (3,247,839) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 9,992,105 10,803,928 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นาย นยัวฒิุ  วงษโ์คเมท และ นาย บดินทร์ เกษมเศรษฐ ์ ) 

9. สัญญาเช่า (ต่อ) 

9.2 หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 11,274,854 12,208,106 

หกั  ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย  (929,199) (1,072,698) 

รวม 10,345,655 11,135,408 

หกั  ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี (3,022,319) (3,046,023) 

สุทธิ 7,323,336 8,089,385 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นาย นยัวฒิุ  วงษโ์คเมท และ นาย บดินทร์ เกษมเศรษฐ ์ ) 

10. สินทรัพย์ไม่มตีัวตนอ่ืน 

การเพิ่มข้ึนและลดลงของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565  มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 โปรแกรม โครงการพฒันาออกแบบสินคา้ 

 คอมพิวเตอร์ พฒันาแลว้เสร็จ ระหวา่งพฒันา รวม 

วันท่ี 1 มกราคม 2565     

ราคาทุน 4,310,563 90,052,069 51,184,208 145,546,840 

หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (4,053,160) (26,287,760) - (30,340,920) 

หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่าสะสม - (36,123,528) (23,719,000) (59,842,528) 

ราคาตามบญัชี-สุทธิ 257,403 27,640,781 27,465,208 55,363,392 

ส าหรับงวดส้ินสุดวันท่ี 31 มนีาคม 2565 

ราคาตามบญัชีตน้งวด-สุทธิ 257,403 27,640,781 27,465,208 55,363,392 

ปรับปรุงประมาณการตน้ทุนโครงการพฒันาฯ - (200,735) - (200,735) 

ซ้ือ/พฒันา เพ่ิมระหว่างงวด-ราคาทุน 7,009,700  124,219  8,329,915 15,463,834  

ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองมือเคร่ืองใชโ้ครงการพฒันาฯ - 76,516 311,256 387,772 

ตดับญัชีโครงการพฒันาออกแบบหยดุพฒันา - - - - 

โอนปิดโครงการ - ราคาทุน - 20,902,664 (20,902,664) - 

โอนปิดโครงการ - ค่าเผือ่การดอ้ยค่าสะสม - (20,504,000) 20,504,000 - 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (380,012) (2,021,080) - (2,401,092) 

ตดัจ าหน่าย/เลิกใช ้ - - - - 

(โอนกลบั) ขาดทุนจากการดอ้ยค่า - 672,130 (12,555,689) (11,883,559) 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด-สุทธิ  6,887,091  26,690,495 23,152,026 56,729,612 

วันท่ี 31 มนีาคม 2565     

ราคาทุน 11,320,263 110,954,733 38,922,715 161,197,711 

หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (4,433,172) (28,308,840) - (32,742,012) 

หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่าสะสม - (55,955,398) (15,770,689) (71,726,087) 

ราคาตามบญัชี-สุทธิ 6,887,091 26,690,495 23,152,026 56,729,612 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นาย นยัวฒิุ  วงษโ์คเมท และ นาย บดินทร์ เกษมเศรษฐ ์ ) 

10. สินทรัพย์ไม่มตีัวตนอ่ืน (ต่อ) 

การจดัประเภทค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

 (หน่วย : บาท) 

 โปรแกรม โครงการพฒันาออกแบบสินคา้ 

 คอมพิวเตอร์ พฒันา โครงการ รวม 

  แลว้เสร็จ ระหวา่งพฒันา  

ตน้ทุนขาย 14,021 2,021,080 - 2,035,101 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 365,991 - - 365,991 

ค่าตดัจ าหน่ายรวม 380,012 2,021,080 - 2,401,092 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัฯ  มีโครงการพฒันาออกแบบสินคา้ทั้งหมด 20 โครงการ ซ่ึงมีโครงการ

แลว้เสร็จและเร่ิมคิดค่าตดัจ าหน่ายแลว้จ านวน 11 โครงการ และงานระหวา่งท าจ านวน 9 โครงการ 

11. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ส่วนประกอบท่ีมีสาระส าคญัของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับัญชีท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564  ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บาท) 

 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   

ประมาณการค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 2,551,432 2,498,342 

ประมาณการค่าร้ือถอนส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 28,058 24,903 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 3,537,672 3,424,789 

รวม 6,117,162 5,948,034 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นาย นยัวฒิุ  วงษโ์คเมท และ นาย บดินทร์ เกษมเศรษฐ ์ ) 

11. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 31 มีนาคม 2565 31 มีนาคม 2564 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน   

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับงวด 2,705,803 505,684 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผลแตกต่างชัว่คราว   

และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (169,128) (165,298) 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ 2,536,675 340,386 

 

รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหว่างค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของก าไรทางบญัชีกบัอตัรา

ภาษีท่ีใชส้ าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 31 มีนาคม 2565 31 มีนาคม 2564 

ก าไร(ขาดทุน)ทางบญัชีก่อนภาษีเงินได ้ 32,897,370 20,429,126 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 

ก าไร(ขาดทุน)ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 6,579,474 4,085,825 

   

ผลกระทบทางภาษีส าหรับค่าใชจ่้ายและรายไดต้อ้งหา้ม 721,289 11,629 

ภาษีเงินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ตามบตัรส่งเสริมการลงทุน (4,764,088) (3,757,068) 

รวม (4,042,799) (3,745,439) 

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 2,536,675 340,386 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นาย นยัวฒิุ  วงษโ์คเมท และ นาย บดินทร์ เกษมเศรษฐ ์ ) 

12. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564  

มีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 

 หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

เจา้หน้ีการคา้    

เจา้หน้ีการคา้  41,845,489 18,865,377 

รวม  41,845,489 18,865,377 

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน-บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั    

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  80,567 71,639 

รวม  80,567 71,639 

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน    

โบนสัคา้งจ่าย  3,372,431 17,382,947 

ค่านายหนา้คา้งจ่าย  1,024,622 874,514 

เงินรับล่วงหนา้  2,874,446 2,657,540 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหนา้ 17 196,792 328,046 

เงินปันผลคา้งจ่าย  36,339 36,339 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  3,775,890 3,360,512 

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน  2,345,810 4,172,428 

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน  13,626,330 28,812,326 

รวม  55,552,386 47,749,342 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นาย นยัวฒิุ  วงษโ์คเมท และ นาย บดินทร์ เกษมเศรษฐ ์ ) 

13. ประมาณการหนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 
 (หน่วย : บาท) 

 ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ  
 ค่าใชจ่้ายโครงการ หน้ีสินจากการ หน้ีสินจาก  
 พฒันาออกแบบ ร้ือถอน สญัญาจา้ง  
 สินคา้ ทรัพยสิ์น ผลิตสินคา้ รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี     
1 มกราคม 2565 634,554 292,611 377,879 1,305,044 

รับรู้เพิ่มระหวา่งงวด - 3,767 - 3,767 
ลดลงระหวา่งงวด (200,735) - - (200,735) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี     
31 มีนาคม 2565 433,819 296,378 377,879 1,108,076 

     
ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 433,819 - 377,879 811,698 
ประมาณการหน้ีสินระยะยาว - 296,378 - 296,378 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี     
31 มีนาคม 2565 433,819 296,378 377,879 1,108,076 

ประมาณการค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาออกแบบสินคา้ 

บริษทัฯ รับรู้ประมาณการค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาออกแบบสินคา้ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน จากการท่ีตอ้ง
ด าเนินการวดัผลเชิงคุณภาพในเชิงปริมาณ ซ่ึงประกอบดว้ย ค่าแรงและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

ประมาณการค่าใชจ่้ายหน้ีสินจากการร้ือถอนทรัพยสิ์น 

บริษทัฯ รับรู้ประมาณการค่าใชจ่้ายหน้ีสินจากการร้ือถอนทรัพยสิ์นท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต 
เม่ือส้ินสุดสญัญาเช่า และมีภาระท่ีตอ้งส่งมอบคืนพื้นท่ีส่วนปรับปรุงอาคารส านกังานใหเ้ช่า 

ประมาณการหน้ีสินจากสญัญาจา้งผลิตสินคา้ 

บริษทัฯ รับรู้ประมาณการหน้ีสินจากสัญญาจา้งผลิตสินคา้ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน จากการสั่งผลิตสินคา้
จากผูผ้ลิตรายหน่ึง ตามหมายเหตุขอ้ 21.2 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นาย นยัวฒิุ  วงษโ์คเมท และ นาย บดินทร์ เกษมเศรษฐ ์ ) 

14. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 

โครงการผลประโยชน์พนักงานเม่ือเลิกจ้างตามกฎหมายและผลประโยชน์พนักงานระยะยาวอ่ืน 

บริษทัฯ จดัการโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวต้ามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญัติคุม้ครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้จัดให้มีผลประโยชน์พนักงานระยะยาวอ่ืนแก่พนักงานใน
ต าแหน่งส าคญัตามผลการประเมินผลงาน 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2564 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 
ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส าหรับ   
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน – โครงการผลประโยชน์   
พนกังานเม่ือเลิกจา้งตามกฎหมายไทย 19,593,331 18,858,241 

ผลประโยชน์พนกังานระยะยาวอ่ืน 821,528 575,070 

รวม 20,414,859 19,433,311 

การเพิ่มข้ึนและลดลงของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 
31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 
ยอดคงเหลือ ยกมา 19,433,311 19,840,291 
ส่วนท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุน   
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 868,390 3,163,511 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 113,158 360,294 
การลดขนาดโครงการ - (1,015,662) 

ส่วนท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ   
(ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั 

  

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน  - (1,795,459) 
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางประชากร - (16,776) 
ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ - 97,112 

จ่ายผลประโยชน์พนกังาน - (1,200,000) 
ยอดคงเหลือ ยกไป 20,414,859 19,433,311 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นาย นยัวฒิุ  วงษโ์คเมท และ นาย บดินทร์ เกษมเศรษฐ ์ ) 

15. ส่วนเกนิทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บาท) 

 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

ส่วนเกินทุนฯ จากการใหสิ้ทธิซ้ือหุน้แก่พนกังาน 9,776,657 9,776,657 

ส่วนเกินทุนฯ จากโครงการร่วมลงทุนระหวา่งนายจา้งและลูกจา้ง (EJIP) 901,260 1,107,160 

รวม 10,677,917 10,883,817 

16. ทุนส ารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบญัญติับริษทั มหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีเป็นทุน

ส ารองตามกฎหมายไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหกัยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) 

จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวจะ

น าไปจ่ายเงินปันผลไม่ได ้

17. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

บริษทัฯ ได้รับเงินอุดหนุนตาม “โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการเล้ียงกุง้ด้วยระบบเครือข่าย

เซ็นเซอร์ไร้สายและปัญญาประดิษฐ์” และ “โครงการระบบตรวจสอบสารพิษตกคา้งแบบพกพาท่ีท างาน

ร่วมกบัสมาร์ทโฟน” จากส านกังานคณะกรรมการดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยผูใ้ห้ทุนจะ

สนบัสนุนเงินอุดหนุนในรูปแบบของเงินใหเ้ปล่า 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลประกอบดว้ย 

  (หน่วย : บาท) 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหนา้ ตน้งวด  328,046 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับระหวา่งงวด  - 

หกั โอนรับรู้รายไดเ้งินอุดหนุนค่าใชจ่้ายโครงการ  (131,254) 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหนา้ ปลายงวด  196,792 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นาย นยัวฒิุ  วงษโ์คเมท และ นาย บดินทร์ เกษมเศรษฐ ์ ) 

17. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล (ต่อ) 

ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประกอบดว้ย 
  (หน่วย : บาท) 

  31 มีนาคม 2565 

รายไดอ่ื้น - รายไดเ้งินอุดหนุนค่าใชจ่้ายโครงการฯ  131,254 
หกั ค่าใชจ่้ายบริหาร - ค่าใชจ่้ายโครงการฯ  (131,254) 

เงินอุดหนุน - สุทธิ  - 

18. ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 
 (หน่วย : บาท) 

 31 มีนาคม 2565 31 มีนาคม 2564 

ผู้บริหาร   
ค่าแรงและเงินเดือน 4,473,600 4,782,200 
เงินสมทบเขา้โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว ้   

ประกนัสงัคมและค่าใชจ่้ายตามโครงการผลประโยชน์ท่ี
ก าหนดไว ้ 1,132,949 399,408 

โบนสั 668,100 743,200 
อ่ืนๆ  25,503 4,800 

 6,300,152 5,929,608 

   
พนักงานอื่น   
ค่าแรงและเงินเดือน 18,363,088 17,961,026 
เงินสมทบเขา้โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว ้   
ประกนัสงัคมและค่าใชจ่้ายตามโครงการผลประโยชน์ท่ี
ก าหนดไว ้ 5,312,089 1,172,217 

โบนสั 8,940,836 2,656,200 
อ่ืนๆ 613,041 475,408 

 33,229,054 22,264,851 

รวมค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 39,529,206 28,194,459 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นาย นยัวฒิุ  วงษโ์คเมท และ นาย บดินทร์ เกษมเศรษฐ ์ ) 

18. ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน (ต่อ) 

โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว้  

บริษัทฯ ได้จัดตั้ งกองทุนส ารองเล้ียงชีพพนักงานส าหรับพนักงานประจ าทั้ งหมดของบริษัท 

ตามความในพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ในปี 2553 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนเป็นจ านวน 0.89 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 

2564 : 0.79 ลา้นบาท)  

โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลกูจ้าง (EJIP) 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการสะสมหุ้นส าหรับ

พนกังานตามท่ีเปิดเผยไวใ้น หมายเหตุ 21.4 รวมทั้งส้ินจ านวน 1,316,600 บาท  

19. สิทธิและประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน 

บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์บางประการในฐานะผู ้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตาม

พระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุนพ.ศ. 2520 ในงานออกแบบวงจรรวมและการออกแบบอุปกรณ์ RFID 

และผลิตภณัฑ์ต่อเน่ืองจากการออกแบบ รวม 3 ฉบบั แบ่งเป็น ฉบบัท่ี 1 วนัท่ี 4 สิงหาคม 2551 ฉบบัท่ี 2 

วนัท่ี 5 กนัยายน 2556 และฉบบัท่ี 3 วนัท่ี 14 มกราคม 2559 โดยฉบบัท่ี 1 สิทธิประโยชน์ยกเวน้ภาษีเงินได้

นิติบุคคลไดห้มดอายแุลว้วนัท่ี 9 กนัยายน 2559 และ ฉบบัท่ี 2 สิทธิประโยชน์ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

ไดห้มดอายแุลว้วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2564 ซ่ึงสิทธิพิเศษท่ีส าคญัท่ีไดรั้บมีดงัน้ี 

19.1 ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม 

มีก าหนดเวลาแปดปีนับแต่วนัท่ีมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น ในกรณีท่ีประกอบกิจการ

ขาดทุนระหวา่งเวลาไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดส้ามารถน าผลขาดทุนประจ าปีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งเวลา

นั้ นไปหักออกจากก าไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

มีก าหนดเวลาไม่เกินหา้ปีนบัแต่วนัพน้ก าหนดเวลานั้น 

19.2 ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปันผลซ่ึงจ่ายจากก าไรของกิจการท่ีไดรั้บส่งเสริมซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงิน

ไดนิ้ติบุคคลไปรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

19.3 ได้รับยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมติัตลอดระยะเวลา 

ท่ีไดรั้บการส่งเสริม 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นาย นยัวฒิุ  วงษโ์คเมท และ นาย บดินทร์ เกษมเศรษฐ ์ ) 

19. สิทธิและประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน (ต่อ) 

19.4 ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับวตัถุดิบและวสัดุจ าเป็นท่ีตอ้งน าเขา้จากต่างประเทศเพื่อใชใ้นการ 

ผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลาหน่ึงปี นบัแต่วนัน าเขา้คร้ังแรก 

19.5 ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับของท่ีผูไ้ดรั้บการส่งเสริมน าเขา้มาเพื่อส่งกลบัออกไปเป็นระยะเวลา

หน่ึงปี นบัแต่วนัท่ีน าเขา้คร้ังแรก 

19.6 ไดรั้บอนุญาตใหน้ าหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงินตราต่างประเทศได ้

ทั้งน้ีบริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีก าหนดไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 

20. การเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

ส่วนงานด าเนินงาน เป็นการน าเสนอมุมมองของผูบ้ริหารในการรายงานขอ้มูลส่วนงาน โดยขอ้มูล

ส่วนงานอา้งอิงจากขอ้มูลภายในท่ีไดร้ายงานต่อผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของบริษทัฯ 

อยา่งสม ่าเสมอ 

20.1 บริษทัฯ ด าเนินกิจการในส่วนงานหลกั คือ การจ าหน่ายและให้บริการออกแบบวงจรรวม และ

ระบบสมองกลฝังตวั ทางภูมิศาสตร์ในต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนั้น รายไดจ้ากการขาย

ในประเทศ และรายไดจ้ากการให้บริการ มียอดรวมกนัไม่ถึงร้อยละ 10 ดงันั้น บริษทัฯ จึงไม่ได้

น าเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

20.2 ลูกคา้รายใหญ่ 

ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ จ านวน 4 ราย 

เป็นจ านวนเงิน 63.19 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 : 38.38 ลา้นบาท) 

21. ภาระผูกพนั 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัฯ มีภาระผกูพนั ดงัน้ี 

21.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

สัญญาบริการติดตั้งวางระบบงานซอฟตแ์วร์ส าเร็จรูปส าหรับบริหารทรัพยากรองคก์ร จ านวนรวม 

0.12 ลา้นบาท 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นาย นยัวฒิุ  วงษโ์คเมท และ นาย บดินทร์ เกษมเศรษฐ ์ ) 

21. ภาระผูกพนั (ต่อ) 

21.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาจ้างผลติสินค้า 

การสั่งผลิตสินค้าจากผูผ้ลิตรายหน่ึงในต่างประเทศเป็นระยะเวลา 5 ปี ระหว่างปี 2562 - 2566 

จ านวนสินคา้ปีละ 4 ลา้นช้ิน รวมจ านวน 20 ลา้นช้ิน จ านวนเงิน 0.24 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และถา้ใน

ปีใดสั่งผลิตต ่ากว่าท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาบริษทัฯ จะต้องจ่ายค่าชดเชยตามราคาต่อหน่วยท่ีก าหนดไว้

ส าหรับแต่ละปี ระหว่าง 8,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาถึง 50,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา รวมจ านวน 160,000 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 

สั่งผลิตสินคา้จากผูผ้ลิตรายหน่ึงเป็นระยะเวลา 18 เดือน ระหวา่งวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 

ธันวาคม 2565 โดยถา้ในเดือนใดสั่งผลิตต ่ากว่าจ านวนหน่วยผลิตต่อเดือนท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาฯ ท่ี 18 

ลา้นเส้นลวด บริษทัฯ จะตอ้งจ่ายค่าชดเชยในอตัรา 0.0055 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อเส้นลวด 

21.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาบริการ 

บริษทัฯ ไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าอาคารส านกังานมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ี

ตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงาน ดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

จ่ายช าระ   

ภายใน 1 ปี 2,963,851 3,046,023 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 7,264,579 8,089,385 

รวม 10,228,430 11,135,408 

บริษทัฯ ไดรั้บรู้สิทธิการใชส้ าหรับสญัญาเช่าตามท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 9.1 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นาย นยัวฒิุ  วงษโ์คเมท และ นาย บดินทร์ เกษมเศรษฐ ์ ) 

21. ภาระผูกพนั (ต่อ) 

21.4 ภาระผูกพนัโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP) 

เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2564 มีมติอนุมติัโครงการสะสมหุ้น

ส าหรับพนกังาน คร้ังท่ี 1  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2564 ถึง 6 กนัยายน 2567 รวมระยะเวลา 3 ปี 

พนกังานท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมโครงการ พนกังานของบริษทั ระดบัเจา้หนา้ท่ี - ผูจ้ดัการ ท่ีมีผลการปฏิบติังาน

อยูใ่นเกณฑดี์ มีศกัยภาพ และมีความรับผดิชอบสูง 

รูปแบบโครงการ สดัส่วนระหวา่งเงินสมทบของบริษทักบัเงินลงทุนของพนกังาน คือ  

ร้อยละ 99 ต่อ 1 ของเงินลงทุน 

ก าหนดการซ้ือหุน้เขา้โครงการ ทุกเดือน รวม 36 เดือน ตั้งแต่เดือน กนัยายน 2564 ถึงเดือน 

สิงหาคม 2567 

 งบประมาณในการด าเนินโครงการทั้งส้ิน 3.42 ลา้นบาท 

(ร้อยละ 10 จากก าไรสุทธิของบริษทัในปี 2563) 

เง่ือนไขการถือครองหลกัทรัพย ์ พนกังานสามารถขายหุน้ไดเ้ม่ือครบปีท่ี 1 และ 2 โดยสามารถขาย

หุน้ 

ไดท้ั้งหมดท่ีมีในบญัชี 

 บริษทัจะยติุการจ่ายเงินสมทบใหก้บัพนกังานในกรณีท่ีพนกังาน 

พน้สภาพจากการเป็นพนกังานในช่วงเวลาท่ียงัไม่ส้ินสุดโครงการ 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นาย นยัวฒิุ  วงษโ์คเมท และ นาย บดินทร์ เกษมเศรษฐ ์ ) 

21. ภาระผูกพนั (ต่อ) 

21.4 ภาระผูกพนัโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP) (ต่อ) 

เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2564 มีมติอนุมติัโครงการสะสม

หุน้ส าหรับพนกังาน คร้ังท่ี 2  มีรายละเอียดดงัน้ี 

ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2564 ถึง 6 กนัยายน 2567 รวมระยะเวลา 3 ปี 

พนกังานท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมโครงการ พนกังานของบริษทั ระดบัหวัหนา้งาน (ผูช่้วยผูจ้ดัการแผนกข้ึนไป) 

ซ่ึงเป็นกลุ่มพนกังานท่ีมีศกัยภาพสูง อยูใ่นต าแหน่งงานท่ีมี

ความส าคญัในองคก์ร (Key Position) 

รูปแบบโครงการ 

 

สดัส่วนระหวา่งเงินสมทบของบริษทักบัเงินลงทุนของพนกังาน  

คือ ร้อยละ 72 ต่อ 28 ของเงินลงทุน 

ก าหนดการซ้ือหุน้เขา้โครงการ ทุกเดือน รวม 18 เดือน ตั้งแต่เดือน กนัยายน 2564 ถึง 

เดือน กมุภาพนัธ์ 2566 

เง่ือนไขการถือครองหลกัทรัพย ์ พนกังานจะสามารถขายหุน้ไดเ้ม่ือส้ินสุดโครงการในเดือน กนัยายน 

2566 

 บริษทัจะยติุการจ่ายเงินสมทบใหก้บัพนกังานในกรณีท่ีพนกังานพน้

สภาพจากการเป็นพนกังานในช่วงเวลาท่ียงัไม่ส้ินสุดโครงการ 

ทั้งน้ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2564  ผูบ้ริหาร(ผูก่้อตั้ง) 4 ท่าน ไดส้ละค่าตอบแทนท่ี

จะไดรั้บเป็นจ านวน 18 เดือน เพื่อน าเงินดงักล่าวมาใชเ้ป็นงบประมาณในการด าเนินโครงการสะสมหุ้น

ส าหรับพนกังานคร้ังท่ี 2 น้ี  โดยจะงดรับค่าจา้งตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 ถึงเดือนธนัวาคม 2565 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นาย นยัวฒิุ  วงษโ์คเมท และ นาย บดินทร์ เกษมเศรษฐ ์ ) 

22. เคร่ืองมือทางการเงิน 

22.1 ตราสารอนุพนัธ์และการบัญชีป้องกนัความเส่ียง 

 (หน่วย: บาท) 

 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

สินทรัพย์ตราสารอนุพนัธ์   

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ท่ีไม่ไดก้ าหนดใหเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีใช ้   

ป้องกนัความเส่ียงสญัญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 316,018 - 

รวมสินทรัพย์ตราสารอนุพนัธ์ 316,018 - 

หนีสิ้นตราสารอนุพนัธ์   

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ท่ีไม่ไดก้ าหนดใหเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีใช ้   

ป้องกนัความเส่ียงสญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 6,185,973 6,221,888 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ท่ีก าหนดใหเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนั   

ความเส่ียงสญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 669,977 3,704,708 

รวมหนีสิ้นตราสารอนุพนัธ์ 6,855,950 9,926,596 

22.2 ตราสารอนุพนัธ์ที่ไม่ได้ก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือที่ใช้การบัญชีป้องกนัความเส่ียง 

บริษทัฯ มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือหรือขายสินคา้โดย

บริษทัฯ บริหารความเส่ียงโดยการเขา้ท าสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ซ่ึงสัญญาโดยส่วนใหญ่มี

อายไุม่เกินหน่ึงปี 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัฯ มีสญัญาเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือดงัน้ี 

31 มีนาคม 2565 

  อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญาของ วนัครบก าหนด 

สกลุเงิน จ านวนท่ี(ซ้ือ) ขาย จ านวนท่ี(ซ้ือ) ขาย ตามสัญญา 

  (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกา 10,901,686 31.11-33.44 เม.ย. 2565 - มี.ค. 2566 

เหรียญสหรัฐอเมริกา (687,581) 32.60-33.31 มิ.ย 2565 

เหรียญยโูร 1,157,950 35.72-38.08 ม.ค. 2566 - มี.ค. 2566 

  



- 26 - 
 

(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นาย นยัวฒิุ  วงษโ์คเมท และ นาย บดินทร์ เกษมเศรษฐ ์ ) 

22. เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

22.2 ตราสารอนุพนัธ์ที่ไม่ได้ก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือที่ใช้การบัญชีป้องกนัความเส่ียง (ต่อ) 

บริษทัฯ มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ดงัน้ี 

  จ านวนเงินท่ีเป็น ส่วนท่ีท าสญัญา ส่วนท่ีไม่ไดท้  า 

รายการ สกลุเงิน เงินตราต่างประเทศ ล่วงหนา้ สญัญาล่วงหนา้ 

เงินฝากสกลุเงินต่างประเทศ USD 1,102,259 1,102,259 - 

 EUR 157,863 157,863 - 

 CNY 3,355 - 3,355 

ลูกหน้ีการคา้ USD 1,469,775 1,469,775 - 

 EUR 266,481 266,481 - 

เจา้หน้ีการคา้ USD 805,648 687,581 118,067 

22.3 ตราสารอนุพนัธ์ที่ก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือที่ใช้การบัญชีป้องกนัความเส่ียง 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565  

สญัญาเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ท่ีใชป้้องกนัความเส่ียงของรายการท่ีคาดการณ์ท่ีมี

ความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ในระดบัสูงมาก (การป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด)  

จ านวนเงินตามสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (เหรียญสหรัฐอเมริกา) 1,051,532 

อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญาขายล่วงหนา้เฉล่ีย (เหรียญสหรัฐอเมริกา/บาท) 32.31 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นาย นยัวฒิุ  วงษโ์คเมท และ นาย บดินทร์ เกษมเศรษฐ ์ ) 

22. เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

22.4 ล าดบัช้ันของมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัฯ มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม

แยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 

  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

 หมายเหตุ ระดบั 1 ระดบั 2 รวม 

สินทรัพย์ที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

เงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหน้ี 7.1 13,905,179 - 13,905,179 

สญัญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 7.1 - 316,018 316,018 

หนีสิ้นที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรม     

สญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 7.1 - 6,855,950 6,855,950 

ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัไม่มีการเปล่ียนวิธีการและสมมติฐานท่ีใช้ในการประมาณมูลค่า

ยติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินและไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

23. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2565 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 ไดมี้มติอนุมติัจ่ายเงินปันผลแก่ 

ผูถื้อหุ้นจากก าไรประจ าปี 2564 ในอตัราหุ้นละ 0.043 บาท จ านวน 400 ลา้นหุ้น เป็นเงินจ านวน 17.20  

ลา้นบาท และใหจ่้ายเงินปันผลภายในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2565 

24. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับการอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัท เม่ือวันท่ี  

12 พฤษภาคม 2565 
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