
 

 

 

 

 

บริษทั ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 

รายงานของผู้สอบบัญชีและข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 

สาํหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้) 

 

  



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอคณะกรรมการ บริษทั ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับงวด 

สามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแส

เงินสด สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ของบริษทั ซิลิคอน คราฟท ์

เทคโนโลยี จาํกัด (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนําเสนอขอ้มูลทางการเงิน

ระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็น

ผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 

โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วน

ใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบด้านการเงินและบญัชี การวิเคราะห์เปรียบเทียบ และวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมี

ขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ี

มีนยัสําคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่าง

กาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่า ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

 

 

 

(นางสุวิมล   กฤตยาเกียรณ์) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 

 

วนัท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 



(หน่วย : บาท)

สินทรัพย์ หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/ (ตรวจสอบแลว้)

สอบทานแลว้)

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 147,379,028 101,406,395

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวียนอื�น 4 70,879,821 68,471,960

สินคา้คงเหลือ 5 170,484,467 133,210,262

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั -                        133,962

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื�น 6.1 4,982,384 16,598,511

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 1,865,326             2,221,777

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 395,591,026 322,042,867

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื�น 6.2 62,451,238           62,382,658

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 7 24,562,706           26,489,424

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 8.1 9,842,548             10,803,928           

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น 9 63,312,679           55,363,392

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 6,258,540             5,948,034

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 1,916,718             1,782,757

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 168,344,429 162,770,193

รวมสินทรัพย์ 563,935,455 484,813,060

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

                                   (ลงชื�อ) .........................……………………………….....………………..... กรรมการตามอาํนาจ

                                                  (    นาย นยัวุฒิ  วงษโ์คเมท และ นาย บดินทร์ เกษมเศรษฐ ์     )                      

บริษทั  ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2565



(หน่วย : บาท)

หนี� สินและส่วนของผูถื้อหุน้ หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/ (ตรวจสอบแลว้)

สอบทานแลว้)

หนี� สินหมุนเวียน

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวียนอื�น 10 55,655,884           47,749,342

ส่วนของหนี� สินตามสญัญาเช่าที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 8.2 3,178,537             3,046,023

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 4,807,847             -                        

ประมาณการหนี� สินหมุนเวียนอื�น 1,312,626             1,305,044

หนี� สินทางการเงินหมุนเวียนอื�น 6.1 26,662,985           9,926,596             

หนี� สินหมุนเวียนอื�น 849,750                652,231                

       รวมหนี� สินหมุนเวียน 92,467,629 62,679,236

หนี� สินไม่หมุนเวียน

หนี� สินตามสญัญาเช่า 8.2 7,042,913             8,089,385             

ประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 11 21,396,407           19,433,311           

       รวมหนี� สินไม่หมุนเวียน 28,439,320 27,522,696

       รวมหนี� สิน 120,906,949 90,201,932

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 28,439,320.00      

                                   (ลงชื�อ) .........................……………………………….....………………..... กรรมการตามอาํนาจ

                                                  (     นาย นยัวุฒิ  วงษโ์คเมท และ นาย บดินทร์ เกษมเศรษฐ ์      )                      

ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2565

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

 - 2 - 

บริษทั  ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน)



(หน่วย : บาท)

หนี� สินและส่วนของผูถื้อหุน้ (ต่อ) หมายเหตุ 30 มิถุนายน 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

         ทุนที�ออกและชาํระแลว้

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

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 84,985,489 84,985,489

ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 12 10,194,290 10,883,817

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

         จดัสรรแลว้

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 21,214,282 21,214,282

         ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 13 128,128,780 81,232,248

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้ (1,494,335) (3,704,708)

       รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 443,028,506 394,611,128

รวมหนี� สินและส่วนของผูถื้อหุน้ 563,935,455 484,813,060

-                        -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� -                        -                        

                                   (ลงชื�อ) .........................……………………………….....………………..... กรรมการตามอาํนาจ

                                                  (     นาย นยัวุฒิ  วงษโ์คเมท และ นาย บดินทร์ เกษมเศรษฐ ์      )                      

 - 3 - 

บริษทั  ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2565



(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564

รายไดจ้ากการขายหรือการให้บริการ 150,299,354 110,364,520 289,850,244 211,639,836

ตน้ทุนขายหรือตน้ทุนการให้บริการ  (65,603,862)  (50,815,710)  (127,228,168)  (103,136,657)

กําไรขั�นต้น 84,695,492 59,548,810 162,622,076 108,503,179

รายไดอื้�น 3,203,282 1,496,890 4,001,477 4,347,677

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย  (7,317,632)  (7,333,660)  (14,345,508)  (15,196,494)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  (22,951,660)  (31,521,577)  (57,961,148)  (51,017,531)

ค่าใชจ่้ายอื�น -                       -                        (2,105,255) -                       

ผลกาํไร (ขาดทุน) อื�น  (21,903,222) 37,418  (23,561,599)  (4,016,135)

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 35,726,260 22,227,881 68,650,043 42,620,696

รายไดท้างการเงิน 120,576 171,684 241,428 394,804

ตน้ทุนทางการเงิน  (147,917)  (177,102)  (295,183)  (363,911)

กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 35,698,919 22,222,463 68,596,288 42,651,589

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 14  (1,963,081) 108,489  (4,499,756)  (231,897)

กําไรสําหรับงวด 33,735,838 22,330,952 64,096,532 42,419,692

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น:

รายการที�อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการป้องกนัความเสี�ยงกระแสเงินสด  (824,358)  (2,775,314) 2,210,373  (6,103,091)

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด  (824,358)  (2,775,314) 2,210,373  (6,103,091)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 32,911,480 19,555,638 66,306,905 36,316,601

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน

กาํไรจากการดาํเนินงานต่อเนื�อง 0.08  0.06  0.16  0.11  

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกั (หุ้น) 400,000,000 400,000,000 400,000,000 400,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

      (ลงชื�อ) .................................……………………………….....………………..... กรรมการตามอาํนาจ

                              (  นาย นยัวุฒิ  วงษโ์คเมท และ นาย บดินทร์ เกษมเศรษฐ ์   )  

บริษทั  ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2565

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)

สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดหกเดือน



(หน่วย : บาท)

องคป์ระกอบอื�นของ

ส่วนของผูถื้อหุน้

รวมส่วนของ  

ผูถื้อหุน้

จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

อื�น

หมายเหตุ

ผลกาํไร (ขาดทุน) 

จากการป้องกนัความ

เสี�ยงกระแสเงินสด

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

เงินปันผลจ่าย -                -                -              -               (17,197,691)     -                             (17,197,691)      

กาํไรสาํหรับงวด -                -                -              -               42,419,692      -                             42,419,692       

ขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับงวด -                -                -              -               -                  (6,103,091)                 (6,103,091)        

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 มิถุนายน 2564 200,000,000 84,985,489 9,776,657 18,012,400 61,444,099 (6,103,091) 368,115,554

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

ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ -                -                (689,527)     -               -                  -                             (689,527)           

เงินปันผลจ่าย 13 -                -                -              -               (17,200,000)     -                             (17,200,000)      

กาํไรสาํหรับงวด -                -                -              -               64,096,532      -                             64,096,532       

กาํไรเบด็เสร็จอื�นสาํหรับงวด -                -                -              -               -                  2,210,373 2,210,373         

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 มิถุนายน 2565 200,000,000 84,985,489 10,194,290 21,214,282 128,128,780 (1,494,335) 443,028,506

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

                                                              (ลงชื�อ) .........................................……………………………….....………………..... กรรมการตามอาํนาจ

                                                                                    (     นาย นยัวุฒิ  วงษโ์คเมท และ นาย บดินทร์ เกษมเศรษฐ์       )                      

บริษทั  ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี   จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้

สาํหรับงวดหกเดือน สิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2565

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)

ทุนที�ออก

และชาํระแลว้

ส่วนเกิน

มูลค่าหุน้

ส่วนเกินทุน

จากการจ่าย

โดยใชหุ้น้

เป็นเกณฑ์

กาํไร(ขาดทุน)สะสม



(หน่วย : บาท)

30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 64,096,532 42,419,692

ปรับรายการที�กระทบกาํไร(ขาดทุน)เป็นเงินสดรับ(จ่าย)

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 4,499,756 231,897

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเครื�องมือเครื�องใช้ 1,680,567 -                     

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าโครงการพฒันาออกแบบสินคา้ 11,887,491        11,188,825        

ตดับญัชีโครงการพฒันาออกแบบสินคา้ที�หยดุพฒันา -                     938,492             

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 8,778,714          6,113,118          

(โอนกลบั) ขาดทุนจากสินคา้ลดมูลค่า 621,792             (43,409)              

(โอนกลบั) ขาดทุนจากประมาณการหนี� สินหมุนเวยีนอื�น -                     (297,736)            

(กาํไร)ขาดทุน จากการจาํหน่ายสินทรัพย์ -                     19                      

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน (26,266)              (13,723)              

(กาํไร) ขาดทุน จากสินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่ายตุิธรรมผา่นกาํไร

หรือขาดทุนเงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี� 3,778                 (2,251)                

(กาํไร) ขาดทุน จากสินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่ายตุิธรรมผา่นกาํไร

หรือขาดทุนสญัญาซื�อเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (266,384)            -                     

(กาํไร) ขาดทุน จากหนี� สินทางการเงินที�วดัมูลค่ายตุิธรรมผา่นกาํไรหรือ

ขาดทุนสญัญาเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 24,407,760        6,629,091          

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ�น (766,231)            (2,388,961)         

ผลขาดทุนทางดา้นเครดิตของเงินฝากธนาคาร (26,040)              144                    

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 950,561             1,200,063          

ผลต่างจากการลดค่าเช่า -                     -                     

รายไดท้างการเงิน (241,428)            (394,804)            

ค่าใชจ่้ายดอกเบี�ย 295,183             295,183             

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนี� สินดาํเนินงาน 115,895,785 65,875,640

การเปลี�ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพยห์มุนเวยีน(เพิ�มขึ�น)ลดลง

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวยีนอื�น (1,991,557) (22,573,035)

สินคา้คงเหลือ (37,895,997)       (14,123,050)       

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอื�น -                     2,818,764          

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น 356,452 (892,472)

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น -                     95,766               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

                                (ลงชื�อ) ..............................……………………………….....………………..... กรรมการตามอาํนาจ

                                                 (     นาย นยัวฒิุ  วงษโ์คเมท และ นาย บดินทร์ เกษมเศรษฐ์       )                      

บริษทั  ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรับงวดหกเดือน สิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2565
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)



(หน่วย : บาท)

30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564

การเปลี�ยนแปลงในส่วนประกอบของหนี� สินหมุนเวยีนเพิ�มขึ�น(ลดลง)

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวยีนอื�น 7,462,718 18,735,870

หนี� สินทางการเงินหมุนเวยีนอื�น (5,460,998) -                     

หนี� สินหมุนเวยีนอื�น 197,519 138,581 

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 78,563,922 50,076,064

จ่ายดอกเบี�ย (287,601)            -                     

จ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  (2,415)  (306,365)

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 78,273,906 49,769,699

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากสถาบนัการเงินที�มีภาระผกูพนัเพิ�มขึ�น (17,821) (36,715)

เงินฝากสถาบนัการเงินที�ไม่มีภาระผกูพนัเพิ�มขึ�น (24,719) (35,125)              

เงินสดจ่ายซื�อเงินลงทุนชั�วคราว (101,295,000) (43,400,000)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชั�วคราว 113,200,000 37,200,000

เงินสดจ่ายซื�อสินทรัพยถ์าวร (3,159,413) (7,139,241)

เงินสดจ่ายซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (23,261,234) (14,875,003)

เงินสดรับจากดอกเบี�ย 235,442 448,842

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน (14,322,745) (27,837,242)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินสดจ่ายชาํระหนี� สินตามสญัญาเช่า (1,578,264) (1,836,504)

เงินปันผลจ่าย (17,200,000) (15,305,912)

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (18,778,264) (17,142,416)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น(ลดลง)สุทธิก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปลี�ยน 45,172,897 4,790,041

ผลกระทบของอตัราแลกเปลี�ยนที�มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 799,736 1,406,527

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น(ลดลง)สุทธิ 45,972,633 6,196,568

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 101,406,395 111,433,444

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 147,379,028 117,630,012

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

                                (ลงชื�อ) ..............................……………………………….....………………..... กรรมการตามอาํนาจ

                                                 (     นาย นยัวฒิุ  วงษโ์คเมท และ นาย บดินทร์ เกษมเศรษฐ์       )                      
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สาํหรับงวดหกเดือน สิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2565

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)

บริษทั  ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)



(หน่วย : บาท)

30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ�มเติม: 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 มีรายละเอียดดงันี�

เงินสด 50,000               33,968

เงินฝากกระแสรายวนั 154,497             1,983,444

เงินฝากออมทรัพย์ 73,634,088        73,971,178

เงินฝากเงินตราต่างประเทศ 73,540,443        41,710,150

147,379,028 117,698,740

รายการที�ไม่ใช่เงินสด: 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชภ้ายใตห้นี� สินตามสญัญาเช่า 664,306 12,654,733.00   

กลบัรายการสินทรัพยสิ์ทธิการใชก้บัค่าเสื�อราคาสะสมสญัญาเช่าที�ครบกาํหนด 381,209 -                     

ค่าเสื�อมราคาเครื�องมือเครื�องใชท้ี�ใชใ้นโครงการพฒันาออกแบบสินคา้ 710,629 778,654 

โอนสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น 133,962 -                     

เงินปันผลคา้งจ่าย -                     1,891,779

ประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวยีนสาํหรับผลประโยชน์พนกังานโครงการ

   ส่วนที�ใชใ้นโครงการพฒันาออกแบบสินคา้ 323,008 -                     

ประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวยีนสาํหรับผลประโยชน์พนกังานส่วนที�เป็น

   ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 689,527 -                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

                                (ลงชื�อ) ..............................……………………………….....………………..... กรรมการตามอาํนาจ

                                                 (     นาย นยัวฒิุ  วงษโ์คเมท และ นาย บดินทร์ เกษมเศรษฐ์       )                      

บริษทั  ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรับงวดหกเดือน สิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2565

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)



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

( นาย นยัวฒิุ  วงษโ์คเมท และ นาย บดินทร์ เกษมเศรษฐ ์ ) 

บริษทั ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้) 

 

1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ 

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

เป็นนิติบุคคลในประเทศไทยประเภทบริษทัจาํกดั เม่ือวนัท่ี 18 ธันวาคม 2545 

และแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั  เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 

ท่ีตั้งบริษทั  :  เลขท่ี 40 ถนนเทศบาลรังสรรคเ์หนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 

ประเภทธุรกิจ  :  บริษทัฯ ประกอบธุรกิจวิจยัและพฒันาเพื่อออกแบบและส่งมอบวงจรรวมและ

ระบบสมองกลฝังตวั โดยการว่าจา้งผลิตแลว้นาํกลบัมาท่ีบริษทัเพื่อจาํหน่าย

ใหแ้ก่ลูกคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทั 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34  เร่ือง การ

รายงานทางการเงินระหว่างกาล โดยบริษทัฯ เลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ รวมถึง

แนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชี กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบแสดง

ฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแส

เงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ี

นาํเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้นงบการเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การใหข้อ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และ

สถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงิน

ควรใช ้งบการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 
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  (ลงช่ือ)…………...……...............…………...………………………….….กรรมการตามอาํนาจ 

( นาย นยัวฒิุ  วงษโ์คเมท และ นาย บดินทร์ เกษมเศรษฐ ์ ) 

2. นโยบายการบัญชี 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ี

ใชใ้นงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบ

ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงิน

ของบริษทัฯ  

3 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

3.1 ลกัษณะความสัมพนัธ์และนโยบายในการกาํหนดราคา 

บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ลกัษณะความสัมพนัธ์ รายการเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทั เอก็ซ์เอวี ออดิโอ จาํกดั กรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนั ขายสินคา้และค่าใชจ่้ายอ่ืน 

บริษทั ลกัษมดี์ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั ผูถื้อหุน้ร่วมกนั รับบริการ 

ผูถื้อหุน้บริษทั ผูถื้อหุน้ใหญ่ เช่าสาํนกังาน 

กรรมการบริษทั ผูถื้อหุน้ใหญ่และกรรมการ ท่ีปรึกษา 

 

การกาํหนดราคากบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั นโยบายราคา 

ขายสินคา้ ตามราคาท่ีตกลงร่วมกนั ไม่ตํ่ากวา่ราคาทุน 

ค่าเช่าและบริการสาํนกังาน ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 

ค่าบริการสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา) ตามราคาทุนบวกส่วนเพิ่ม และอตัราท่ีระบุในสญัญา 

ค่าท่ีปรึกษา ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา  
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  (ลงช่ือ)…………...……...............…………...………………………….….กรรมการตามอาํนาจ 

( นาย นยัวฒิุ  วงษโ์คเมท และ นาย บดินทร์ เกษมเศรษฐ ์ ) 

3. รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

3.2 ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

ยอดคงเหลือกับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน  ณ  วนัท่ี  30 มิถุนายน  2565 และวนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2564 ดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย   

บริษทั ลกัษมดี์ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั 93,387 71,639 

รวม 93,387 71,639 

   

เงินมดัจาํค่าเช่าและค่าบริการ   

บริษทั ลกัษมดี์ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั 579,800 579,800 

ผูถื้อหุน้บริษทั 571,700 571,700 

รวม 1,151,500 1,151,500 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า   

ผูถื้อหุน้บริษทั    9,501,959 10,945,449 

รวม    9,501,959 10,945,449 
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  (ลงช่ือ)…………...……...............…………...………………………….….กรรมการตามอาํนาจ 

( นาย นยัวฒิุ  วงษโ์คเมท และ นาย บดินทร์ เกษมเศรษฐ ์ ) 

3. รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

3.3 รายได้และค่าใช้จ่ายกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

รายการกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถุนายน 2565 และ 2564 ดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดหกเดือน 

 2565 2564 2565 2564 

รายไดจ้ากการขาย     

บริษทั เอก็ซ์เอวี ออดิโอ จาํกดั - - - 11,048 

รวม - - - 11,048 

ค่าเช่าและบริการสาํนกังาน     

บริษทั ลกัษมดี์ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั 857,550 857,550 1,715,100 1,715,100 

ผูถื้อหุน้บริษทั 857,550 857,550 1,715,100 1,715,100 

รวม 1,715,100 1,715,100 3,430,000 3,430,000 

ค่าบริการสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า, ประปา)     

บริษทั ลกัษมดี์ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั 245,043 243,305 455,037 488,854 

รวม 245,043 243,305 455,037 488,854 

ค่าท่ีปรึกษา     

กรรมการบริษทั - 240,000 - 480,000 

รวม - 240,000 - 480,000 

กรรมการบริษทัไดส้ละค่าตอบแทนเป็นจาํนวน 18 เดือน เพื่อนาํเงินมาใชเ้ป็นงบประมาณใน

การดําเนินโครงการสะสมหุ้นสําหรับพนักงาน คร้ังท่ี 2 โดยจะงดรับค่าท่ีปรึกษาตั้ งแต่เดือน

กรกฎาคม 2564 ถึงเดือนธนัวาคม 2565 ตามหมายเหตุ ขอ้ 15 
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  (ลงช่ือ)…………...……...............…………...………………………….….กรรมการตามอาํนาจ 

( นาย นยัวฒิุ  วงษโ์คเมท และ นาย บดินทร์ เกษมเศรษฐ ์ ) 

4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

ลูกหน้ีการคา้   

บริษทัอ่ืน 47,675,988 39,812,201 

รวมลูกหน้ีการคา้ 47,675,988 39,812,201 

ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน  

บุคคลและกิจการอ่ืน 

  

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ 14,748,705 17,928,121 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 3,033,611 4,741,837 

ลูกหน้ีกรมสรรพากร 5,168,623 5,960,312 

อ่ืน ๆ 252,894 29,489 

รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 23,203,833 28,659,759 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 70,879,821 68,471,960 

ลูกหน้ีการคา้แยกตามอายท่ีุคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

ลูกหน้ีการคา้บริษทัอ่ืน   

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 45,423,229 37,139,169 

เกินกาํหนดชาํระ   

นอ้ยกวา่ 30 วนั - 2,673,032 

มากกวา่ 30 วนั ถึง 60 วนั 2,252,759 - 

รวมลูกหน้ีการคา้บริษทัอ่ืน 47,675,988 39,812,201 
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  (ลงช่ือ)…………...……...............…………...………………………….….กรรมการตามอาํนาจ 

( นาย นยัวฒิุ  วงษโ์คเมท และ นาย บดินทร์ เกษมเศรษฐ ์ ) 

5. สินค้าคงเหลือ 

สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

วตัถุดิบ 102,600,641 75,700,061 

งานระหวา่งทาํ 111,508,499 100,378,886 

สินคา้สาํเร็จรูป 803 - 

สินคา้ระหวา่งผลิต 832,717 967,716 

รวม 214,942,660 177,046,663 

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

เพิ่มข้ึน (621,792) (731,671) 

ลดลง - - 

ค่าเผือ่สินคา้ลดมูลค่าปลายงวด (44,458,193) (43,836,401) 

สินคา้คงเหลือสุทธิ 170,484,467 133,210,262 
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  (ลงช่ือ)…………...……...............…………...………………………….….กรรมการตามอาํนาจ 

( นาย นยัวฒิุ  วงษโ์คเมท และ นาย บดินทร์ เกษมเศรษฐ ์ ) 

6. สินทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ้นทางการเงิน 

6.1 สินทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ้นทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

สินทรัพย์ท่ีจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

    

เงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหน้ี 4,712,221 16,593,840 - - 

กาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการ

เปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 3,778 4,671 - - 

สุทธิ 4,715,999 16,598,511 - - 

ตราสารอนุพนัธ์ท่ีไม่ไดก้าํหนดใหเ้ป็น 

เคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียง   

  

สญัญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 266,385 - - - 

สญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - - 25,168,650 6,221,888 

รวม 4,928,384 16,598,511 25,168,650 6,221,888 

สินทรัพย์ท่ีจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จ     

ตราสารอนุพนัธ์ท่ีกาํหนดให้เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้

ป้องกนัความเส่ียง     

สญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - - 1,494,335 3,704,708 

รวม - - 1,494,335 3,704,708 

รวมสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

หมุนเวียนอ่ืน 

 

4,928,384 

 

16,598,511 

 

26,662,985 

 

9,926,596 
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  (ลงช่ือ)…………...……...............…………...………………………….….กรรมการตามอาํนาจ 

( นาย นยัวฒิุ  วงษโ์คเมท และ นาย บดินทร์ เกษมเศรษฐ ์ ) 

6. สินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงนิ (ต่อ) 

6.2 สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564  

มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

สินทรัพยท่ี์จดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 

  

เงินฝากออมทรัพยท่ี์ติดภาระผกูพนั 2,823,826 2,816,873 

เงินฝากประจาํท่ีติดภาระผกูพนั 23,658,900 13,553,131 

เงินฝากประจาํท่ีไม่มีภาระผกูพนั 36,000,000 46,070,182 

รวม 62,482,726 62,440,186 

หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (31,488) (57,528) 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืนสุทธิ 62,451,238 62,382,658 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัฯ ได้นําเงินฝากธนาคาร จาํนวน 

25.59 ลา้นบาท ( 4 แห่ง) และ 15.50 ล้านบาท (3 แห่ง) ตามลาํดบั คํ้ าประกนัวงเงินสินเช่ือ รวมจาํนวน 

119.50 ลา้นบาท และ 18.20 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และกรรมการบริษทัร่วมคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ

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

( นาย นยัวฒิุ  วงษโ์คเมท และ นาย บดินทร์ เกษมเศรษฐ ์ ) 

7. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอปุกรณ์  

การเพิ่มข้ึนและลดลงของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ สําหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี  

30 มิถุนายน 2565 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 26,489,424 

ซ้ือเพิ่มข้ึน– ราคาทุน 3,159,414 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (3,405,565) 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (1,680,567) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 24,562,706 

การจดัประเภทค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

โครงการพฒันาออกแบบสินคา้ 710,628 

ตน้ทุนขาย 1,387,580 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,307,357 

รวมค่าเส่ือมราคา 3,405,565 

8. สัญญาเช่า 

บริษทัเขา้ทาํสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีอาคารสํานักงาน เช่ายานพาหนะ และเคร่ืองใช้

สาํนกังาน  

8.1 สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

การเพิ่มข้ึนและลดลงของของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้สําหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

2565 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 10,803,928 

ซ้ือเพิ่ม - ราคาทุน 664,306 

ค่าเส่ือมราคา (1,625,686) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 9,842,548 
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  (ลงช่ือ)…………...……...............…………...………………………….….กรรมการตามอาํนาจ 

( นาย นยัวฒิุ  วงษโ์คเมท และ นาย บดินทร์ เกษมเศรษฐ ์ ) 

8. สัญญาเช่า (ต่อ) 

8.2 หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าไม่รวมดอกเบ้ียจ่ายในอนาคต มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 11,089,484 12,208,106 

หกั  ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย  (868,035) (1,072,698) 

รวม 10,221,449 11,135,408 

หกั  ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี (3,178,537) (3,046,023) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าสุทธิ 7,042,912 8,089,385 

 

การเพิ่มข้ึนและลดลงของหน้ีสินตามสัญญาเช่า สาํหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 

สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 11,135,408 

จ่ายชาํระคืนระหวา่งงวด (913,959) 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 10,221,449 
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  (ลงช่ือ)…………...……...............…………...………………………….….กรรมการตามอาํนาจ 

( นาย นยัวฒิุ  วงษโ์คเมท และ นาย บดินทร์ เกษมเศรษฐ ์ ) 

9. สินทรัพย์ไม่มตัีวตนอ่ืน 

การเพ่ิมข้ึนและลดลงของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน สําหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

2565 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 โปรแกรม โครงการพฒันาออกแบบสินคา้ 

 คอมพิวเตอร์ พฒันาแลว้เสร็จ ระหวา่งพฒันา รวม 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 257,403 27,640,781 27,465,208 55,363,392 

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

ซ้ือ/พฒันา เพ่ิมระหว่างงวด-ราคาทุน 7,009,700  2,440,337 14,334,940 23,784,977 

ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองมือเคร่ืองใชโ้ครงการพฒันาฯ - 153,882 556,747 710,629 

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

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

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (762,886) (3,695,207) - (4,458,093) 

(โอนกลบั) ขาดทุนจากการดอ้ยค่า - 672,130 (12,559,621) (11,887,491) 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 6,504,217 25,132,265 31,676,197 63,312,679 

การจดัประเภทค่าตดัจาํหน่าย สาํหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 โปรแกรม โครงการพฒันาออกแบบสินคา้ 

 คอมพิวเตอร์ พฒันาแลว้เสร็จ ระหวา่งพฒันา รวม 

ตน้ทุนขาย 27,931 3,695,207 - 3,723,138 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 734,955 - - 734,955 

รวมค่าตดัจาํหน่าย 762,886 3,695,207 - 4,458,093 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษัทฯ มีโครงการพัฒนาออกแบบสินค้าทั้ งหมดจาํนวน 21 โครงการ  

ซ่ึงมีโครงการแล้วเสร็จและเร่ิมคิดค่าตัดจาํหน่ายแล้วจาํนวน 11 โครงการ และงานระหว่างทาํจาํนวน 

10 โครงการ 
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  (ลงช่ือ)…………...……...............…………...………………………….….กรรมการตามอาํนาจ 

( นาย นยัวฒิุ  วงษโ์คเมท และ นาย บดินทร์ เกษมเศรษฐ ์ ) 

10. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564  

มีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 

  30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

เจา้หน้ีการคา้    

บุคคลและกิจการอ่ืน  33,543,135 18,865,377 

รวมเจา้หน้ีการคา้  33,543,135 18,865,377 

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

   

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  93,387 71,639 

รวม  93,387 71,639 

บุคคลและกิจการอ่ืน    

โบนสัคา้งจ่าย  6,796,114 17,382,947 

ค่านายหนา้คา้งจ่าย  1,101,062 874,514 

เงินรับล่วงหนา้  2,762,759 2,657,540 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหนา้  82,930 328,046 

เงินปันผลคา้งจ่าย  51,034 36,339 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  4,366,692 3,360,512 

อ่ืนๆ  6,858,771 4,172,428 

รวม  22,019,362 28,812,326 

รวมเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน  22,112,749 28,883,965 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน  55,655,884 47,749,342 
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  (ลงช่ือ)…………...……...............…………...………………………….….กรรมการตามอาํนาจ 

( นาย นยัวฒิุ  วงษโ์คเมท และ นาย บดินทร์ เกษมเศรษฐ ์ ) 

11. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 

การเพิ่มข้ึนและลดลงของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 

30 มิถุนายน 2565 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 19,433,311 

ส่วนท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน  

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 1,736,781 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 226,315 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 21,396,407 

12. ส่วนเกนิทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บาท) 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

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

ส่วนเกินทุนฯ จากโครงการร่วมลงทุน   

ระหวา่งนายจา้งและลูกจา้ง (EJIP) 417,633 1,107,160 

รวม 10,194,290 10,883,817 
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  (ลงช่ือ)…………...……...............…………...………………………….….กรรมการตามอาํนาจ 

( นาย นยัวฒิุ  วงษโ์คเมท และ นาย บดินทร์ เกษมเศรษฐ ์ ) 

13. เงินปันผลจ่าย 

เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2565 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2565 ไดมี้มติอนุมติัจ่ายเงินปันผลแก่ 

ผูถื้อหุ้นจากกาํไรประจาํปี 2564 ในอตัราหุ้นละ 0.043 บาท จาํนวน 400 ลา้นหุ้น เป็นเงินจาํนวน 17.20  

ลา้นบาท และบริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลแลว้เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2565 

14. รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 

บริษทัฯ คาํนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอตัราร้อยละ 20 จากกาํไร(ขาดทุน)ก่อนหักภาษีเงินได้

สาํหรับงวดบวกกลบัดว้ย สาํรองค่าใชจ่้ายและรายการอ่ืน ๆ ท่ีไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการคาํนวณ

ภาษีเงินได ้(ถา้มี) ยกเวน้กาํไรในส่วนท่ีไดรั้บยกเวน้จากการไดรั้บส่งเสริมการลงทุน 

ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี   

 (หน่วย : บาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดหกเดือน 

 2565 2564 2565 2564 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวด 2,104,459 19,361 4,810,2612 525,045 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผลแตกต่าง     

ชัว่คราวและการกลบัรายการ     

ผลแตกต่างชัว่คราว (141,378) (127,850) (310,506) (293,148) 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ 1,963,081 (108,489) 4,499,756 231,897 
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  (ลงช่ือ)…………...……...............…………...………………………….….กรรมการตามอาํนาจ 

( นาย นยัวฒิุ  วงษโ์คเมท และ นาย บดินทร์ เกษมเศรษฐ ์ ) 

15. ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 

 (หน่วย:บาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดหกเดือน 

 2565 2564 2565 2564 

ผู้บริหาร     

ค่าแรงและเงินเดือน 4,351,310 4,888,200 8,824,910 9,670,400 

เงินสมทบเขา้โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไว ้     

ประกนัสงัคมและค่าใชจ่้ายตามโครงการผลประโยชน์

ท่ีกาํหนดไว ้

 

271,810 

 

399,408 1,404,759 798,816 

โบนสั 644,750 743,200 1,312,850 1,486,400 

อ่ืนๆ 35,163 31,219 60,666 36,019 

 5,303,034 6,062,027 11,603,186 11,991,635 

     

พนักงานอ่ืน     

ค่าแรงและเงินเดือน 18,952,540 18,396,986 37,315,628 36,358,012 

เงินสมทบเขา้โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไว ้     

ประกนัสงัคมและค่าใชจ่้ายตามโครงการผลประโยชน์

ท่ีกาํหนดไว ้

 

2,691,740 

 

1,143,371 4,728,807 2,315,588 

โบนสั 2,778,933 3,281,961 5,856,116 5,938,161 

อ่ืนๆ 693,010 -    1,306,051 402,515 

 25,116,224 22,822,318 49,206,603 45,014,276 

รวมค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 30,419,257 28,884,346 60,809,788 57,005,912 

ภาระผูกพนัเงินกองทุนสํารองเลีย้งชีพ  

บริษัทฯ ได้จัดตั้ งกองทุนสํารองเล้ียงชีพพนักงานสําหรับพนักงานประจาํทั้ งหมดของบริษัท 

ตามความในพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ในปี 2553  

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินสมทบกองทุน

เป็นจาํนวน 1.79 ลา้นบาท และ 1.68 ลา้นบาท ตามลาํดบั  
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  (ลงช่ือ)…………...……...............…………...………………………….….กรรมการตามอาํนาจ 

( นาย นยัวฒิุ  วงษโ์คเมท และ นาย บดินทร์ เกษมเศรษฐ ์ ) 

15. ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน (ต่อ) 

ภาระผูกพนัโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP) 

บริษทัฯ อนุมติัโครงการสะสมหุ้นของบริษทัฯ สําหรับพนักงาน ระยะเวลาโครงการ 3 ปี (ตั้งแต่

วนัท่ี 1 กนัยายน 2564 ถึงวนัท่ี 6 กนัยายน 2567)  

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัฯ ได้จ่ายเงินสมทบเข้าโครงการเป็น

จาํนวน 3.14 ลา้นบาท  

16. สิทธิและประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน 

บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์ บางประการใน ฐาน ะผู ้ได้รับการส่งเส ริมการลงทุน ตาม

พระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ในงานออกแบบวงจรรวมและการออกแบบอุปกรณ์ RFID 

และผลิตภณัฑ์ต่อเน่ืองจากการออกแบบ เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2559 (ฉบบัท่ี 3) ซ่ึงไดรั้บสิทธิพิเศษต่างๆ 

ตามท่ีกาํหนดไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 

17. ส่วนงานดาํเนินงาน 

17.1 บริษทัฯ ดาํเนินกิจการในส่วนงานหลกั คือ การจาํหน่ายและให้บริการออกแบบวงจรรวม และ

ระบบสมองกลฝังตวั ทางภูมิศาสตร์ในต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนั้น รายไดจ้ากการขายใน

ประเทศ และรายได้จากการให้บริการ มียอดรวมกันไม่ถึงร้อยละ 10 ดังนั้ น บริษัทฯ จึงไม่ได้

นาํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

17.2 ลูกคา้รายใหญ่ 

สําหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 บริษทัฯ มีรายได้จากลูกคา้รายใหญ่ 

จาํนวน 5 ราย เป็นจาํนวนเงิน 158.88 ลา้นบาท และ 61.01 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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  (ลงช่ือ)…………...……...............…………...………………………….….กรรมการตามอาํนาจ 

( นาย นยัวฒิุ  วงษโ์คเมท และ นาย บดินทร์ เกษมเศรษฐ ์ ) 

18. เคร่ืองมือทางการเงิน 

18.1 ตราสารอนุพนัธ์ 

 (หน่วย: บาท) 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

สินทรัพย์ตราสารอนุพนัธ์   

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ท่ีไม่ไดก้าํหนดใหเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีใช้

ป้องกนัความเส่ียง  

 

- สญัญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 266,384 - 

รวมสินทรัพย์ตราสารอนุพนัธ์ 266,384 - 

หนีสิ้นตราสารอนุพนัธ์   

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ท่ีไม่ไดก้าํหนดใหเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีใช้

ป้องกนัความเส่ียง  

 

- สญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 25,168,650 6,221,888 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ท่ีกาํหนดใหเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนั

ความเส่ียง  

 

- สญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 1,494,335 3,704,708 

รวมหนีสิ้นตราสารอนุพนัธ์ 26,662,985 9,926,596 

ตราสารอนุพนัธ์ที่ไม่ได้กาํหนดให้เป็นเคร่ืองมือที่ใช้การบัญชีป้องกนัความเส่ียง 

บริษทัฯ มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือหรือขายสินคา้โดย

บริษทัฯ บริหารความเส่ียงโดยการเขา้ทาํสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าซ่ึงสัญญาโดยส่วนใหญ่ 

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

( นาย นยัวฒิุ  วงษโ์คเมท และ นาย บดินทร์ เกษมเศรษฐ ์ ) 

18.1 ตราสารอนุพนัธ์ (ต่อ) 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีสัญญาเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหนา้คงเหลือ ดงัน้ี 

  อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญาของ วนัครบกาํหนด 

สกุลเงิน จาํนวนท่ี(ซ้ือ) ขาย จาํนวนท่ี(ซ้ือ) ขาย ตามสัญญา 

  (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  

ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2565 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 14,141,497 31.78-34.50 ก.ค. 2565 - มิ.ย. 2566 

เหรียญสหรัฐอเมริกา (395,908) 34.33-35.27 ก.ย.2565 

เหรียญยโูร 920,010 35.72-38.08 ม.ค. 2566 - มี.ค. 2566 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 6,318,651 29.79 - 33.56 มกราคม - ธนัวาคม 2565 

18.2  วตัถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเป็น

เงินตราต่างประเทศคงเหลือ ดงัน้ี 

  ส่วนท่ีทาํสัญญาล่วงหนา้ ส่วนท่ีไม่ไดท้าํสัญญาล่วงหนา้ อตัราแลกเปล่ียน 

รายการ สกุลเงิน 

30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม

2564 

30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม

2564 

30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม

2564 

  

    

(บาทต่อหน่วยเงินตรา

ต่างประเทศ) 

สินทรัพย์ทางการเงิน       

เงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ USD 2,007,836 249,021 - - 35.13 33.24 

 EUR 81,850 113,626 - - 36.49 37.51 

 CNY - - 3,355 3,355 5.20 5.18 

ลูกหน้ีการคา้ USD 1,063,031 1,162,548 - - 35.13 33.24 

 EUR 274,015 30,955 - - 36.49 37.51 

หนีสิ้นทางการเงิน        

เจา้หน้ีการคา้ USD 295,244 47,769 - - 35.13 33.24 
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  (ลงช่ือ)…………...……...............…………...………………………….….กรรมการตามอาํนาจ 

( นาย นยัวฒิุ  วงษโ์คเมท และ นาย บดินทร์ เกษมเศรษฐ ์ ) 

18.2 วตัถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

รายละเอียดการครบกาํหนดชาํระของหน้ีสินทางการเงินของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 

และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 แสดงไดด้งัน้ี 

 
 (หน่วย: บาท) 

 
หมายเหตุ เม่ือทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2565      

รายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์      

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 10 55,655,884 - - 55,655,884 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 8.2 - 3,637,858 7,451,626 11,089,484 

รวม  55,655,884 3,637,858 7,451,626 66,745,368 

ตราสารอนุพนัธ์      

หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 6.1  26,662,985 - 26,662,985 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564      

รายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์      

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 10 47,749,342 - - 47,749,342 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 8.2 - 3,046,023 8,089,385 11,135,408 

รวม  47,749,342 3,046,023 8,089,385 58,884,750 

ตราสารอนุพนัธ์      

หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 6.1 - 9,926,596 - 9,926,596 

มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯ จดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นหรือมีอตัราดอกเบ้ีย

ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯ จึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียง

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

( นาย นยัวฒิุ  วงษโ์คเมท และ นาย บดินทร์ เกษมเศรษฐ ์ ) 

19. ลาํดบัช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัฯ มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2565     

สินทรัพย์ที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน     

   เงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหน้ี 4,715,999 - - 4,715,999 

   สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศลว่งหนา้ - 266,385 - 266,385 

หนีสิ้นท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน     

   สัญญาขายเงินตราต่างประเทศลว่งหนา้ - 26,662,985 - 26,662,985 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564     

สินทรัพย์ที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน     

   เงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหน้ี 16,598,511 - - 16,598,511 

หนีสิ้นท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน     

   สัญญาขายเงินตราต่างประเทศลว่งหนา้ - 9,926,596 - 9,926,596 

ในระหว่างงวดปัจจุบัน บริษทัไม่มีการเปล่ียนวิธีการและสมมติฐานท่ีใช้ในการประมาณมูลค่า

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

( นาย นยัวฒิุ  วงษโ์คเมท และ นาย บดินทร์ เกษมเศรษฐ ์ ) 

20. ภาระผูกพนั 

20.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาบริการ

ติดตั้งวางระบบงานซอฟต์แวร์สําเร็จรูปสําหรับบริหารทรัพยากรองค์กร จาํนวนรวม 0.12 ลา้นบาท และ 

0.17 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

20.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาจ้างผลติสินค้า 

ตั้งแต่ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัในการสั่งผลิตสินคา้จากผูผ้ลิตรายหน่ึงใน

ต่างประเทศเป็นระยะเวลา 5 ปี ระหวา่งปี 2562 - 2566 จาํนวนสินคา้ปีละ 4 ลา้นช้ิน รวมจาํนวน 20 ลา้นช้ิน 

จาํนวนเงิน 0.24 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และถา้ในปีใดสั่งผลิตตํ่ากว่าท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาบริษทัฯ 

จะตอ้งจ่ายค่าชดเชยตามราคาต่อหน่วยท่ีกาํหนดไวส้ําหรับแต่ละปี ระหว่าง 8,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 

ถึง 50,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา รวมจาํนวน 160,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 

เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2564 บริษัทฯ มีภาระผูกพันในการสั่งผลิตสินค้าจากผูผ้ลิตรายหน่ึงเป็น

ระยะเวลา 18 เดือน ระหว่างวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 โดยถา้ในเดือนใดสั่งผลิต 

ตํ่ากว่าจาํนวนหน่วยผลิตต่อเดือนท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาฯ ท่ี 18 ลา้นเส้นลวด บริษทัฯ จะตอ้งจ่ายค่าชดเชย

ในอตัรา 0.0055 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อเส้นลวด 

20.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการ 

บริษทัฯ ได้เขา้ทาํสัญญาบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าอาคารสํานักงาน โดยมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ี 

ตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงาน ดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

จ่ายชาํระ   

ภายใน 1 ปี 3,002,922 3,046,023 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 6,499,037 8,089,385 

รวม 9,501,959 11,135,408 
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  (ลงช่ือ)…………...……...............…………...………………………….….กรรมการตามอาํนาจ 

( นาย นยัวฒิุ  วงษโ์คเมท และ นาย บดินทร์ เกษมเศรษฐ ์ ) 

21. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP) 

เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2565 มีมติอนุมติัโครงการสะสม

หุน้สาํหรับพนกังาน คร้ังท่ี 3 ระยะเวลาโครงการ 3 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2565 ถึงวนัท่ี 6 กนัยายน 2568 

งบประมาณในการดาํเนินโครงการทั้งส้ิน จาํนวน 7.68 ลา้นบาท 

22. การอนุมัติข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับการอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี  

10 สิงหาคม 2565 
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