




















c41s11n 

Us:s1unssun1s 
1usouUfiui1uu, 1uusouUfiOm1ur'i1mEJ11namumsru 
ms11wss:u1C1 fA:iCl-19 fbas1Jwans:nucio1F1sL:13.n1fon 
1F1sL:13.n1lnEJ s:,ufiJrnF1qoa1Hnssuna:rnF1F1s:,1sou 
L.ls:u1rums6os1ms1aufm.1m1F1sL:13.n1lnEJ11a:1F1sL:13.n1 
fanQnL.lsuaC1aJHa1EJF1§J11nm1ulu11Liuouvmamumsru 
11a:01iEJr'i1mEJci1J1 rnF1s3.lnEJ11a:ci1JL.ls:1nf'!OmsL.lsu 
1L.l�EJuufou1EJ 1tiaoClflBOJr'iuamumsru s:,ufiJoon 
u1osms11Dons:c'iu1F1sL:13.n111a:aC1wans:nu11nms11ws 
s:u1C1dJnB1:, rn�1onvuOmsL.lsucb11a:1L.l�EJu11L.laJ1uio 
suOonu�JfilriClnu1HLi fblc'ina1EJ1uum1uL.lnci1HLina:1uu 
foma1umsL.lsu1L.l�EJua1HsuHa1EJ1ssn11uion1:,16uluii1J 
Hu1lc'ioEi1JO-uF1J�JUu 

0Ei1Jlsnmu msiiluc'i:,voJ1F1sL:13.n1fonna:1F1sL:13.n1lnmiJ 
flJQOJ1UC11UOJ fl'.)lUAUHU1VOJnlSWnJUl'.JflVUll8:11wums 
ns..---:i 1EJ1tinuL.ls:vlVU8JflJIUUIISJ8UU8UUH8nfias1J1800"u 
11amumsru1:nau1ii1�rm:L.lnalc'i1u1s':,5u 

a1Hsuooa1Hnssu1nF1 f ufo[ma:518F1nsoonalJu lc'isuwan 
s:nu11�amumsrums11wss:u1C11us:dufiusH1siC1ms lc'i 
5n�JamumsrudJnB1:,EiJri11fi1nC1fomamJssn1 na: 
m1uc'ioJms1nF1f�foona:518nnsoona1uEJAL.lna7HLiEiJ 
VEJ1EJc'i'.)08lJcio10oJ 1u�bUVOJWamsc'\110uJ1UVOJUs8'.n 
1uu 2563 lJuOrnls�nsfi 34.4 c'i1uu1n 1aufoUusoEJa: 41 

11nUriouHu1 a11HC1Hanu111nms1lDuUuvoJm1uc'ioJms 
8uF'i1 fogs:,u11a:ms�sH1siC1msc'iunu lc'i0Ei1JO 
L.ls:8nsrnw 111J111usouUfiunuu, us�nc'im1w8(\Jnum1u 
WUW'.)UVOJflllJU na:[hiEJrilnl811nm,uciJlflSEJClVOJ 
8JF1s1umsF'i1s:H11JaHs3.11a:1u ruwa1fiElaci1J10msv:ao 
c'i:,oon luu1J8'.)U 11cic'i:,EJ1Du3.1umsc'\110ussn1fi11iiJ11nsJ 
11a:OmsL.lsu1L.l�EJu11wussn1lc'inurbJ111J�11fissn11urnw 
s:,u1aufolc'i1usouUfiui1�u, 

1do5ufi 30 nSf1!)1flU 2563 1uu1ua1F1C\jfi�Cl5n5uH0J 
VOJUs8'.n 11a:1uum1ua11s15nHUJri1:,1ums10Clfoma1H 
ciirunufiau 11 lc'is:,u1uu8:,uHOJvoJssn1 foEJus8'.n lc'i1C1 
�:10�una:1ii18omEJHu SICT 1uoa,�Hannswe'i 15u 10 
lo (mai) 1uios:C1Uf!�uiruu1�sn1lufF1s8w soJsums 
uiruu11nF1fufo011a:mss:,u11uci1J1 1uou1F1C1 EJlc'isums 
C10USU11nWaJnu1num1umClH'.JJ 1JVOVOUWS:flru5n 
fl§JUl C\J f;ma'Q 

1uu 2564 us8'.nEiJF1Jc'\110u11wums:iiEJuiruu1oEi1Jcio 
1dm s:,ufiJ011wussn11ums1lDu8:,u111..iJmsoa1rn1a: 
11a:,JH1anF'i11ulDu�1Hu1lDuuinUu aoC1F1c'ioJr'iu1t:J1Hu1EJ 
ms1aufomJssn1�J1us:EJ:�u11a:s:EJ:m:, 1uious:fEJvu 
8J8ClVOJciino'tlu 11a:ms1ciufooEi1J9JEiUVOJOJFlnS 
1�11u:L.ls;s,u�ssums wsouc'i:,EJ1.ijusH1s11a:wum1u 
voJus8'.n vovouflru 1um,u l5:,1J 111,nciinofiunnrhu 
11a:cii08:,u1�miio�1unnrnfl8'.)U fiv:,EJw�nd�1�ooa1H 
nss�c'iu6101aufooEi1�riJEiuna:1uu8:,uHOJ1ums�1asu 
m, uniiJu nsJ 1 finuL.ls:1 nf'I 11a:1F1sL:13.n1 l nEJ 

••• 

• 

• 

• 

• 

-

-

-

-

10 

C 
(/11 
c:;:, 
:::, 

ct, 
!l)o 
:!) 
C) 
C 

:!) 
(/1 
_, 
E.. 
:::,, 

5 
:!) 

c1 
!ii1 
C!:!L 

.,), 
_, 

::>, 
SI 

,........ 
C 
:I 
_, 
ct 
C 

'-' 







บ
ร
ิษ
ัท
 ซิ

ลิ
ค
อ
น
 ค

ร
าฟ

ท
์ เท

ค
โน

โล
ยี
 จ

ำก
ัด
 (ม

ห
าช

น
)
 

13 

 

ภาวะอุตสาหกรรม 

ภาพรวมโครงสร้างอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ นบัเป็นอุตสาหกรรมที่ส าคญัประเภทหนึ่งของประเทศไทย โดยมีมลูค่าการส่งออก

กว่า 30,000 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีในช่วงปี 2553 - 2561 ที่ผ่านมา หรือคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 14.33 - 17.37 

ของมูลค่าการส่งสินค้าออกทัง้หมดของประเทศไทยในแต่ละปี โดยจากข้อมลูของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้แบ่งโครงสร้างอตุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยเป็น 3 ระดบัดงันี ้

 

1. อุตสาหกรรมต้นน า้ (Upstream Industry) เป็นอุตสาหกรรมขัน้พืน้ฐานส าหรับการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การ

ออกแบบวงจรรวม (IC Design) และการผลิตแผ่นเวเฟอร์ (Wafer Fabrication) โดยความสามารถในการผลิตของ

อุตสาหกรรมต้นน า้จะเป็นปัจจยัก าหนดความสามารถในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมกลางน า้และปลายน า้ ซึ่งในปัจจุบนั

ประเทศไทยยังมีข้อจ ากัดในการพัฒนาอุตสาหกรรมต้นน า้เนื่องจากการขาดแคลนโทคโนโลยีและเงินลงทุน ส่งผลให้

ปัจจบุนัในประเทศไทยยงัไม่สามารถผลิตแผ่นเวเฟอร์เองได้ ท าให้ต้องพึ่งพาการน าเข้าวตัถดุิบจากต่างประเทศ โดยทัว่โลก

มีผู้ประกอบการที่ผลิตแผ่นเวเฟอร์ได้ไม่มากนกัซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการผลิตเพื่อน าไปใช้ในสายการผลิตสินค้าของตวัเอง 

โดยมีผู้ประกอบการรายใหญ่เพียงประมาณ 10 รายเท่านัน้ท่ีรับจ้างผลิตแผ่นเวเฟอร์เพื่อจ าหน่าย ส าหรับการออกแบบ IC 

ปัจจบุนัมีผู้ประกอบการน้อยรายที่ท าได้เช่นกนั เนื่องจากต้องอาศยัการวิจยัและพฒันาในขัน้ตอนการออกแบบ 

 

2. อุตสาหกรรมกลางน า้  (Midstream Industry) เป็นอตุสาหกรรมในระดบัการผลิตชิน้ส่วน และส่วนประกอบของสินค้า

อิเล็กทรอนิกส์ เช่น IC, Capacitor เป็นต้น ซึง่ในประเทศไทยได้มีการลงทนุในอตุสาหกรรมประเภทนีส้งูมาก โดยส่วนใหญ่

ผู้ประกอบการจะเป็นบริษัทต่างชาติและบริษัทร่วมลงทนุจากต่างชาติซึง่มีขนาดกลางและขนาดใหญ่ มีการใช้เคร่ืองจกัร, 

วตัถุดิบ รวมทัง้เทคโนโลยีจากบริษัทแม่จากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่ผู้ประกอบการที่เป็นคนไทยนัน้ส่วนใหญ่

จะเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็ก หรือเป็นผู้ประกอบการที่รับจ้างผลิตตามสัญญาจ้างผลิตจากผู้ประกอบการรายใหญ่ 

(Subcontractor) โดยกระบวนการผลิตจะไม่ซบัซ้อนมากนกั และปัจจยัการผลิตหลกัคือแรงงานและเคร่ืองจกัรน าเข้า 

 

3. อุตสาหกรรมปลายน า้ (Downstream Industry) เป็นการผลิตสินค้าขัน้สดุท้ายของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ โดยการน า

ชิน้ส่วนต่างๆ มาประกอบเป็นสินค้าส าเร็จรูป เช่น คอมพิวเตอร์ , โทรศพัท์มือถือ , เคร่ืองรับวิทยุ และโทรทศัน์ เป็นต้น ซึ่ง

ผู้ประกอบการในประเทศไทยสามารถผลิตสินค้าขัน้สดุท้ายเหล่านีไ้ด้ 
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อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยที่ผ่านมานัน้ ส่วนใหญ่เป็นการผลิตชิน้ส่วนและส่วนประกอบของ

สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่นบัเป็นอตุสาหกรรมระดบักลางน า้ (Midstream Industry) และปลายน า้ (Downstream Industry) 

ที่ใช้แรงงานเป็นหลกั และสร้างมลูค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในระดบัต ่า หากขาดการพฒันาด้านเทคโนโลยีและ

นวตักรรมใหม่ๆ ก็อาจจะส่งผลให้กลุ่มอตุสาหกรรมนีม้ีความสามารถในการเติบโตต ่าและถึงจดุอิ่มตวัได้ในท่ีสุด 

ทัง้นี  ้การประกอบธุรกิจหลักของบริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน)  นัน้ จัดอยู่ในกลุ่ม

อุตสาหกรรมต้นน า้ ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 โดย

บริษัทนบัเป็นผู้ประกอบการไทยที่เป็นภาคเอกชนเพียงรายเดียวในประเทศที่มีทีมงานผู้ เชี่ยวชาญในการวิจยัและพฒันาไม

โครชิพส าหรับระบบ RFID มาอย่างต่อเนื่อง โดยสินค้าของบริษัทได้รับการยอมรับและส่งออกเพื่อจ าหน่ายให้แก่ผู้ผลิต

สินค้าในระบบ RFID ชัน้น าทัว่โลก ซึง่ช่วยสร้างรายได้จากการส่งออกได้ปีละนบัร้อยล้านบาท 
 

ภาพรวมมูลค่าเพิ่มและชนิดของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
ที่มา : กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม และกระทรวงอตุสาหกรรม, 2543 

 

อย่างไรก็ดี ในยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2589) ภาครัฐได้ให้

ความส าคญัต่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมในระดบัต้นน า้ (Upstream Industry) และอุตสาหกรรมปลายน า้ (Downstream 

Industry) มากขึน้ด้วยการก าหนดให้อตุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อจัฉริยะ ซึง่ได้แก่ การออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น IC 

Design, Microelectronics Design และ Embedded Design รวมถึงการส่งเสริมการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ เช่น RFID, 

Electronic Controlling devices, Internet of Things/Smart Home และอุปกรณ์โทรคมนาคม เ ป็น ส่วนหนึ่ ง ของ

อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศไทย โดยกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อจัฉริยะนัน้จดัอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่อ

ยอดอุตสาหกรรมเดิมที่มีศกัยภาพ (First S-Curve) ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปัจจยั
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การผลิต เพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะสัน้และระยะกลางในลกัษณะของการต่อยอดอุตสาหกรรมที่

ประเทศไทยมีศกัยภาพความเชี่ยวชาญในการผลิตยู่แล้ว นอกจากนี ้กลุ่มเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อจัฉริยะยงัมีบทบาท

ส าคัญในการเป็นกลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะช่วยขับเคล่ือนกลุ่มอุตสาหกรรมดัง้เดิมสู่กลุ่มอุตสาหกรรมที่มี

มูลค่าเพิ่มขึน้ และเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) ซึ่งเป็นกลุ่ม

อุตสาหกรรมใหม่ที่ต้องใช้เทคโนโลยีและนวตักรรมอย่างมาก เช่น อุตสาหกรรมยนต์ (Robotics) และอุตสาหกรรมดิจิทลั 

(Digital) อีกด้วย 

 
การปรับโครงสร้างกลุ่มอุตสาหกรรมของไทยตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 

 
ที่มา : เอกสาร “ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)”, กระทรวงการคลงั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บ
ร
ิษ
ัท
 ซิ

ลิ
ค
อ
น
 ค

ร
าฟ

ท
์ เท

ค
โน

โล
ยี
 จ

ำก
ัด
 (ม

ห
าช

น
)
 

16 
 

 

ภาพรวมธุรกิจระบบและอุปกรณ์ RFID ของโลก 

เทคโนโลยี RFID (Radio Frequency Identification)  คือ การใช้คล่ืนความถ่ีวิทยุในการส่ือสารเพื่ออ่าน/เขียน
ข้อมูลของวัตถุต่างๆ บนอุปกรณ์ที่เรียกว่าแท็ก (Tag/Transponder) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อน าไปใช้งานเสริมหรือ
ทดแทนระบบบาร์โค้ด (Barcode) เนื่องจากมีประสิทธิภาพท่ีดีกว่าหลายประการ อาทิ 

ระบบ RFID ระบบบาร์โค๊ด 
สามารถอ่านและบนัทึกข้อมลูได้ (Read & Write) เป็นจ านวนมาก 
รวมถึงสามารถแก้ไขหรือบนัทึกซ า้ได้หลายครัง้ 

อ่านได้อย่างเดียว (Read Only) ไม่สามารถท า
การเปล่ียนแปลงข้อมลูได้ 

อ่านข้อมูลได้แม้ในขณะที่วัตถุนัน้ก าลังเคล่ือนที่ เช่น ในขณะที่
สินค้าก าลังเคล่ือนที่อยู่บนสายพาน หรือการเก็บค่าผ่านทาง
ส าหรับทางด่วน เป็นต้น และสามารถอ่านข้อมูลผ่านตัวกลางได้
หลายประเภท เช่น น า้,พลาสติก,กระจก,วสัดุทึบแสงต่างๆ ท าให้
สามารถอ่านข้อมลูของสินค้าที่อยู่ในกล่องได้โดยที่ไม่ต้องมองเห็น 

ไม่สามารถอ่านข้อมูลที่ก าลังเคล่ือนที่ และไม่
สามารถอ่านข้อมลูผ่านตวักลางได้ 

อ่านข้อมลูได้โดยไม่จ าเป็นต้องอยู่ในต าแหน่งหรือแนวเส้นตรง ท า
ให้สะดวกและรวดเร็วกว่า และมีระยะการอ่านข้อมูลที่ไกลกว่า
เนื่องจากใช้การส่งสญัญาณแบบคลื่นวิทย ุ

อ่านข้อมูลได้เฉพาะแนวเส้นตรง และใช้การส่ง
สัญญาณแบบแสงตกกระทบรูปภาพซึ่งต้อง
อาศยัความคมชดัจึงจะอ่านได้ 

อ่านข้อมูลได้พร้อมๆ กันหลายข้อมูล  โดยมีค่าเฉล่ียของความ
แม่นย าและความถูกต้องในการอ่านข้อมูลอยู่ที่ร้อยละ 99.5 และ
ไม่มีปัญหาเร่ืองการอ่านข้อมูลซ า้ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและ
ความรวดเร็วในระบบโลจิสติกส์ 

อ่านได้เพียงทีละ 1 ข้อมูล โดยมีค่าเฉล่ียของ
ความแม่นย าและความถูกต้องในการอ่านข้อมลู
อยู่ที่ร้อยละ 80 และมีปัญหาการอ่านข้อมลูซ า้ 

มีระบบความปลอดภยัสงูกว่า สามารถเข้ารหสัความปลอดภัยได้ 
ท าให้ยากต่อการปลอมแปลงและลอกเลียนแบบ และมีความ
ทนทานต่อความเปียกชืน้ แรงสั่นสะเทือน การกระทบกระแทก 
เนื่องจากถกูห่อหุ้มด้วยวสัดทุี่คงทน 

ข้อมูลที่เป็นรูปภาพของระบบบาร์โค๊ดเมื่อถูก
ความชืน้หรือรอยขีดข่วน ก็จะท าให้ไม่สามารถ
อ่านได้ หรือเกิดข้อผิดพลาด 

ด้วยจดุเด่นตา่งๆ ดงักล่าว ส่งผลให้ปัจจบุนัมีการน าระบบ RFID ไปใช้งานในกวา่ 120 ประเทศทัว่โลก โดยเร่ิมใช้
กนัอย่างแพร่หลายอย่างมากในชว่งปี 2533 จากการน าไปใช้ในบตัรโดยสาร (Smart Card) ในระบบขนส่งมวลชน จากนัน้
ในช่วงปี 2543 ระบบ RFID ได้ถกูน าไปใช้ในการพฒันาหว่งโซอ่ปุทาน (Supply chain) และมีการลงทนุในเทคโนโลยี
เก่ียวกบัระบบ RFID เพิ่มขึน้ รวมทัง้มีการพฒันามาตรฐานต่างๆ เพื่อรองรับและมีการใช้งานกนัทัว่ไปมากขึน้  

ในการใช้ย่านความถ่ีคลื่นวิทยสุ าหรับอปุกรณ์ RFID นัน้ โดยทัว่ไปหน่วยงานภาครัฐของแต่ละประเทศจะมีการ
ออกกฎหมายเก่ียวกบัระเบียบการใช้งานยา่นความถ่ีตา่งๆ รวมถงึก าลงัส่งของระบบ RFID ปัจจบุนัย่านความถ่ีที่ใช้งานกนั
ทัว่ไปจะอยูใ่นย่านความถ่ี ISM Band (Industrial-Scientific-Medical) ซึง่เป็นยา่นความถ่ีทีห่ลายประเทศก าหนดไว้
สอดคล้องกนัในการอนญุาตให้ใช้งานในเชิงอตุสาหกรรม วิทยาศาสตร์ และการแพทย์ ประกอบด้วย 4 ยา่นความถ่ีหลกั 
ดงันี ้
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หัวข้อ ย่านความถ่ีต ่า 

(Low Frequency: LF) 
ย่านความถ่ีสูง 

(High Frequency: HF) 
ย่านความถ่ีสูงย่ิง 

(Ultra High 
Frequency: UHF) 

ย่านความถ่ี
ไมโครเวฟ 
(Microwave) 

ความถ่ี 125 - 134 kHz 13.56 MHz 860 - 925 MHz 2.45 – 5.80 GHz 
ระยะอ่าน ~ 0.15 - 1.20 เมตร ~ 0.10 - 1.20 เมตร ~ 5.00 - 20.00 เมตร ถึง 15.00 เมตร 
ความเร็วใน
การอ่าน 

ไม่เร็วมาก ปานกลาง เร็ว เร็วมาก 

การใช้งาน ระบบลงทะเบียนสตัว์, 
ระบบรักษาความปลอดภยั

ของยานยนต์ 
(เป็นย่านความถ่ีซึง่ไม่ถูก
รบกวนด้วยคลื่นวิทยุได้

ง่าย) 

บตัรรถไฟฟ้า, ระบบเข้า-
ออกสถานท่ี, ระบบ
ติดตามหนงัสือใน

ห้องสมดุ 

บตัรทางด่วน, ระบบ
ติดตามสินค้าใน
คลงัสินค้า, ระบบ

ติดตามรถบรรทกุสินค้า 

บตัรทางด่วน, ระบบ
เข้า-ออกสถานท่ี, 

ระบบติดตามตู้สินค้า 

มาตรฐาน ISO 17784/85 และ ISO 
14223 

ISO 14443, ISO15693, 
ISO 18000 และ 

ISO18092 

ISO 18000 EPC 
Class1 Gen2 

ISO 18000 EPC 

ท่ีมา : หนงัสือ “รู้จกักบัเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี”, ศนูย์พฒันาธุรกิจออกแบบวงจรรวม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และข้อมลูจากบริษัท 

 
จากบทวิจัยของ IDTechEx ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยทางธุรกิจในประเทศอังกฤษที่มุ่งเน้นการวิจัยทางการตลาด

เก่ียวกบัเทคโนโลยีเกิดใหม่ (Emerging Technology) ได้คาดการณ์ไว้ว่า ตลาดรวมของระบบ RFID ในปี 2563 ซึง่มีมลูคา่
เท่ากับประมาณ 12.08 พันล้านเหรียญสหรัฐนัน้ จะเติบโตขึน้เป็น 17.23 ล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2572 หรือคิดเป็น
อตัราการเติบโตถึงร้อยละ 42.63 โดยมลูค่าตลาดรวมของระบบ RFID เมื่อแบ่งตามประเภทของสินค้า จะพบว่า แท็กชนิด
พาสซีฟซึ่งเป็นสินค้าหลักของบริษัทนับเป็นสินค้ากลุ่มที่มีมูลค่าตลาดรวมสูงที่สุด โดยมีมูลค่าตลาดรวมเท่ากับ 5.61 
พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2563 และคาดว่าจะเพิ่มขึน้เป็น 7.61 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2572 หรือคิดเป็นอัตราการ
เติบโตร้อยละ 35.65และรองลงมา ได้แก่ เคร่ืองอ่านซึง่เป็นอีกหน่ึงตลาดหลกัของบริษัทโดยมีมลูค่าตลาดรวมเท่ากบั 3.13 
พนัล้านเหรียญสหรัฐในปี 2563 และคาดว่าจะเพิ่มขึน้เป็น 4.45 พนัล้านเหรียญสหรัฐในปี 2572 

 
$ billions 2563 2564 2565 2566 2567 2572 

Passive RFID Tags 5.61 5.82 6.11 6.43 6.57 7.61 

Passive RFID Interrogators 3.13 3.21 3.31 3.38 3.5 4.45 

Passive RFID Services, Networking, Software  2.7 2.8 2.9 3 4.5 4.5 

Active RFID/RTLS Systems 0.63 0.64 0.66 0.66 0.66 0.68 
Total $ billions 12.08 12.47 12.98 13.46 15.23 17.23 
ท่ีมา : เอกสาร “ RFID Forecasts, Players and Opportunities 2019-2029 The complete analysis of the global RFID industry”, IDTechEx 
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ส าหรับกลุ่มธุรกิจทีม่ีมลูคา่การน าระบบ RFID ไปใช้สงูสดุ 5 อนัดบัแรก ได้แก่ 

$ billions 2563 2564 2565 2566 2567 2572 

Retail 1.5 1.74 2.01 2.3 2.87 4.89 

Financial, Security 4.53 4.55 4.6 4.58 4.83 4.08 

Passenger transport/automotive 4.01 4.11 4.19 4.27 4.57 3.79 

Land, sea logistics and post 0.63 0.61 0.62 0.66 0.94 1.41 

Animals and farming 0.77 0.78 0.81 0.81 0.91 1.04 
Total $ billions 11.44 11.79 12.23 12.62 14.12 15.21 
ท่ีมา : เอกสาร “ RFID Forecasts, Players and Opportunities 2019-2029 The complete analysis of the global RFID industry”, IDTechEx 

ในการประกอบธุรกิจหลกัของบริษัทจะมุ่งเน้นการออกแบบและพัฒนาไมโครชิพส าหรับแท็กชนิดพาสซีฟและ 
ไมโครชิพที่ใช้ในเคร่ืองอ่านเป็นหลกั ซึ่งนบัเป็นกลุ่มสินค้าที่มีมลูค่าตลาดรวมสงูและมีโอกาสในการเติบโตอีกมาก โดยมี
กลุ่มลกูค้าเป้าหมายหลกัอยู่ที่กลุ่มธุรกิจปศสุตัว์และยานยนต์ ซึง่ผู้บริหารของบริษัทประเมินแล้วว่า เป็นกลุ่มลกูค้าที่บริษัท
ได้สร้างความเชื่อมัน่ในการพฒันาสินค้าร่วมกบัลกูค้ามาเป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้สามารถเติบโตร่วมไปกบัการเติบโต

ํ

า่

1) กลุ่มธุรกิจค้าปลีก คาดวา่จะมีมลูคา่ตลาดเติบโตจาก 1.5 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัในปี 2563 เป็น 4.89

พนัลา้นเหรยีญสหรฐัในปี 2572 หรอืคิดเป็นอตัราการเติบโตรอ้ยละ 226 โดยตวัอย่างของการนาํระบบ RFID

ไปใช ้ไดแ้ก่ ระบบติดตามสินคา้เพื่อปอ้งการสินคา้สญูหาย หรอืติดตามสินคา้ระหวา่งขนสง่ และใชบ้นัทกึ

ขอ้มลูสินคา้ เช่น ประเภท, ปรมิาณ จาํนวน เพ่ือในการบรหิารจดัการสินคา้คงคลงั เป็นตน้

2) กลุ่มการเงนิและหลักทรัพย ์คาดวา่จะมีมลูค่าตลาดเติบโตจาก 4.53 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัในปี 2563 เป็น

4.08 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัในปี 2572 หรอืคิดเป็นอตัราการเติบโตรอ้ยละ -9.90

3) กลุ่มธุรกิจขนส่งมวลชนและยานพาหนะ คาดวา่จะมีมลูคา่ตลาดจาก 4.01 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัในปี

2563 เป็น 3.79 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัในปี 2572 หรอืคิดเป็นอตัราการเติบโตลดลงรอ้ยละ 5.5 โดยตวัอย่าง

ของการนาํระบบ RFID ไปใช ้ไดแ้ก่ บตัรโดยสาร (Smart Ticket) และระบบรกัษาความปลอดภยัของรถ

(Immobilizer) เป็นตน้

4) กลุ่มธุรกิจโลจิสตกิสแ์ละการขนส่ง  คาดวา่จะมีมลูคา่ตลาดจาก 0.63 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัในปี 2563

เป็น 1.41 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัในปี 2572 หรอืคิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้รอ้ยละ 123.8 โดยตวัอย่างของการนา

ระบบ RFID ไปใช ้ไดแ้ก่ ระบบติดตามพสัด ุหรอืใชใ้นการคดัแยกพสัดทุ่ีมีรหสัพิเศษ เป็นตน้

5) กลุ่มธุรกิจปศุสัตว ์คาดวา่จะมีมลูคา่ตลาดเติบโตจาก 0.77 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัในปี 2563 เป็น 1.04

พนัลา้นเหรยีญสหรฐัในปี 2572 หรอืคิดเป็นอตัราการเติบโตรอ้ยละ 35.1 โดยลา่สดุ IDTechEx ไดป้ระเมินว

ในปี 2564 กล่มุธุรกิจปศสุตัวมี์การใช ้RFID tag จาํนวนรวมถึง 700 ลา้นชิน้ในธุรกิจดงักลา่ว
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ของลกูค้า โดยภาพรวมและแนวโน้มการเติบโตของกลุ่มกุญแจส ารองส าหรับยานยนต์และธุรกิจปศสุตัว์ซึง่เป็นกลุ่มลกูค้า
เป้าหมายหลกัของบริษัทมีดงันี ้

ธุรกิจกญุแจส ารองส าหรับยานยนต์ 
กลุ่มลกูค้าหลกัของบริษัทเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ของโลกในการให้บริการด้านกญุแจส ารองครบวงจรส าหรับ

ยานยนต์ ซึง่ปัจจบุนับริษัทมุ่งเน้นการจ าหน่ายสินค้าในรูปแบบสินค้าในรูปแบบหลอดแก้วและแท่งพลาสติกไปยงัคู่ค้าเพื่อ
ผลิตเป็นกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ประเภท Immobilizer หรือกุญแจฝังไมโครชิพ ซึ่งมีการน ามาใช้งานเพื่อเพิ่มระบบรักษา
ความปลอดภยัในยานยนต์ตัง้แต่ในช่วงทศวรรษที่ 90 โดยกญุแจฝังชิพเป็นระบบกญุแจที่มีการพฒันาจากการรักษาความ
ปลอดภยัของรถด้วยการเทียบเคียงลายลกูกญุแจ (Physical Key) แต่เพียงอย่างเดียว มาสู่การสอบทานรหสัด้วยคล่ืนวิทย ุ
(RFID) ระหว่างไมโครชิพอาร์เอฟไอดีในกุญแจและเคร่ืองอ่านท่ีติดตัง้ในตวัรถ และต่อมาได้มีการพฒันาความซบัซ้อนของ
รหสัเพิ่มขึน้ด้วยเทคโนโลยการเข้ารหสั (Cryptography) เพิ่มขึน้อีกด้วย  

 
ประเภทของกุญแจ ระบบการท างาน 

1. ลกูกญุแจ (Physical Key) เทียบลายของลกูกญุแจกับช่องกญุแจในรถให้ตรงกัน จึงจะสามารถเปิด-
ปิดประตแูละบิดกญุแจเพื่อจดุระเบิดเคร่ืองยนต์  

2. กญุแจแบบฝังชิพ (Immobilizer) เทียบลายลกูกญุแจเช่นข้อ 1. และเทียบรหสั (RFID) ระหว่างลกูกญุแจฝัง
ชิพและเคร่ืองอ่านที่อยู่ในช่องกุญแจในรถให้ตรงกัน  จึงจะสามารถบิด
กญุแจเพื่อจดุระเบิดเคร่ืองยนต์ 

3. กุญ แ จ แ บบ ฝั ง ชิ พ  ( Immobilizer) 
พร้อมระบบรีโมท (Remote Keyless 
Entry System/ Key Fob) 

สามารถเปิด-ปิดประตรูถ และจดุระเบิดเคร่ืองยนต์ได้จากการเสียบกุญแจ
และกดปุ่ มเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน โดยยงัคงใช้กญุแจฝัง
ชิพควบคู่ไปด้วย 

4. กุญแจระบบรีโมท (Remote Keyless 
Ignition System/ Personnel Keyless 
Entry) 

สามารถเปิด-ปิดประตูรถ และจุดระเบิดเคร่ืองยนต์ได้โดยไม่ต้องกดที่ลูก
กญุแจซึง่ยงัมีชิพฝังอยู่ที่ลกูกญุแจเพื่อระบตุวัตน 

    หมายเหต ุ ณ สิน้สดุ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีการจ าหน่ายชิพส าหรับใช้ในลกูกญุแจประเภทที่ 2 และอยู่ระหวา่งการวิจยัประเภท 4  

จากการพัฒนาเทคโนโลยีของกุญแจรถให้เพิ่มความซับซ้อนเพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาความปลอดภัย
ดงักล่าวข้างต้น ส่งผลให้การท ากญุแจส ารองมีความยุ่งยากมากขึน้ โดยหากผู้บริโภคต้องการท ากญุแจส ารองเพิ่มหรือท า
กุญแจหาย ก็จะต้องติดต่อกับตวัแทนจ าหน่าย (Dealer) โดยตรงซึง่มกัใช้เวลานานและมีค่าใช้จ่ายสงู ดงันัน้ ธุรกิจกุญแจ
อิเล็กทรอนิกส์ส ารองเกิดขึน้เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคหรือผู้ ใช้รถที่ไม่ต้องการท ากุญแจส ารองกับตวัแทนจ าหน่าย 
และเป็นทางออกให้แก่ตวัแทนจ าหน่ายรถยนต์ที่มิได้ต้องการมุ่งเน้นการให้บริการในส่วนดงักล่าวแต่ยงัคงต้องให้บริการแก่
ลกูค้าตามที่ร้องขอโดยตวัแทนจ าหน่ายสามารถส่งงานต่อมายงัศูนย์บริการกญุแจส ารอง (Key Duplication Center and 
Kiosk) ได้   
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โครงสร้างผู้ประกอบการในธุรกิจกุญแจส ารองส าหรับยานยนต์ 

 
   ที่มา : บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

 
บริษัทเป็นผู้ พัฒนาชิพเพื่อจ าหน่ายให้แก่ผู้ ประกอบการด้านการท ากุญแจส ารองรายใหญ่ของโลก 

(Replacement Key Manufacturer) โดยผู้ประกอบการดังกล่าวจะเป็นผู้พัฒนาเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการท า
กุญแจ (Blank Key and Key cutting machines) รวมถึงระบบการอ่านและเขียนข้อมูลของกุญแจ (Key duplicating 
system) เพื่อให้กญุแจส ารองสามารถท างานได้เหมือนกญุแจดอกจริงที่ผลิตจากค่ายรถยนต์ต่างๆ โดยที่ไม่เป็นการละเมิด
สิทธิบัตรที่เก่ียวข้อง  เพื่อจ าหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการที่เป็นผู้ ให้บริการศูนย์กุญแจส ารองที่ได้รับอนุญาต (Authorized 
Key Replacement Center and Kiosk)  ที่กระจายอยู่ทั่วโลกเพื่อให้บริการแก่ผู้บริโภค โดยศูนย์บริการกุญแจส ารองนี ้
จะต้องลงทุนซือ้อุปกรณ์ในการท ากญุแจส ารองที่ผลิตโดยลกูค้าของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย 1. ลกูกุญแจส ารอง ซึ่งมีไมโค
รชิพบรรจุอยู่ภายใน  (Transponder Keys) 2. เคร่ืองอ่าน หรือเขียนข้อมูลลงลูกกุญแจ (Cloning and Programing 
Devices) และ 3. เคร่ืองท าลวดลายลกูกญุแจ (Key Cutting Machines)  

ทัง้นี ้ปริมาณการผลิตรถยนต์ในทวีปยุโรป ซึ่งเป็นกลุ่มลกูค้าหลกัของบริษัทนัน้ มีจ านวนประมาณ 17-22 ล้าน

คันต่อปี และมีอายุการใช้งานรถยนต์เฉล่ียประมาณ 11-13 ปี (ข้อมูลจาก ACEA Vehicles in use report 2021) ซึ่งจาก

การวิจยัข้อมลูของบริษัทร่วมกบัคู่ค้าพบว่า สินค้ากลุ่มกญุแจส ารองนัน้จะเร่ิมเป็นท่ีต้องการภายหลงัจากการวางจ าหน่าย

ของรถแต่ละรุ่นประมาณ 3-5 ปี โดยปริมาณความต้องการกุญแจส ารองนัน้คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 10.00 ของ

ปริมาณรถยนต์ที่ออกใหม่ และจะมีความต้องการต่อเนื่องตามอายกุารใช้งานรถของผู้บริโภคนัน่เอง  
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ปัจจบุนัในหลายประเทศ เช่น เยอรมนี, ออสเตรีย และแคนาดา ได้ประกาศบงัคบัใช้กฎหมายให้รถยนต์ทกุคนัใน
ประเทศต้องมีระบบ Immobilizer เพื่อรักษาความปลอดภยั ส าหรับในประเทศสหรัฐอเมริกานัน้มีการออกกฎหมายส่งเสริม
การใช้ระบบ Immobilizer โดยก าหนดให้ผู้ผลิตที่ไม่มีการใช้ระบบดังกล่าวติดตัง้ในยานยนต์ที่ผลิต จะต้องปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดในการขึน้ทะเบียนชิน้ส่วนท่ีใช้ในการผลิต ซึง่มีความยุ่งยากมากกว่า  

ทัง้นี ้ถึงแม้ว่าในรถยนต์รุ่นใหม่จะมีการพฒันาระบบกุญแจ Immobilizer แบบใหม่ ๆ เพิ่มขึน้ เช่น กุญแจฝังชิพ
แบบใช้คล่ืนความถ่ี UHF หรือกุญแจระบบรีโมท ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าที่บริษัทยงัมิได้มีการพฒันาชิพเพื่อใช้กับระบบกุญแจ
ดงักล่าวก็ตาม อย่างไรก็ดี กุญแจแบบฝังชิพ (Immobilizer) แบบใช้คล่ืนความถ่ี LF ที่บริษัทจ าหน่าย ก็ยงัคงมีโอกาสใน
การเติบโตได้จากความต้องการกญุแจส ารองของรถที่ใช้งานอยู่ในปัจจบุนั ซึง่มีจะแนวโน้มความต้องการกญุแจส ารองจาก
ศูนย์บริการกุญแจส ารองเพิ่มขึน้เมื่อรถมีอายุการใช้งานนานขึน้ และยงัมีโอกาสในการเติบโตได้จากการขยายฐานลกูค้า
จากกลุ่มลูกค้าระดับบน (Hi-end) ในปัจจุบัน ซึ่งได้แก่กลุ่มยานยนต์ส่วนบุคคล (Passenger Cars) ในทวีปยุโรปและ
สหรัฐอเมริกา มาสู่กลุ่มลกูค้าระดบักลาง (Mid-end) ซึง่ได้แก่กลุ่มยานยนตเ์พื่อการพาณิชย์ (Commercial Vehicles) และ
กลุ่มรถจกัรยานยนต์อีกด้วย โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศในทวีปเอเชีย เช่น อินเดีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึง่ผู้บริโภค
มีแนวโน้มต้องการความสะดวกสบายในการใช้งานเพิ่มขึน้และต้องการระบบความปลอดภยัมากขึน้กว่าการใช้ลกูกญุแจ
แบบดัง้เดิม (Physical Key) อีกทัง้ยงัสามารถประยุกต์ใช้กุญแจแบบฝังชิพกบักุญแจบ้านเพื่อเพิ่มความปลอดภยั เช่นใน
ประเทศญ่ีปุ่ น 

 
กลุ่มธุรกิจปศสุตัว์ 
ประเทศออสเตรเลียซึง่เป็นลกูค้าหลกัของบริษัทนบัเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกโคเนือ้และแกะ และผลิตภณัฑ์

จากโคเนือ้และแกะรายใหญ่เป็นอนัดบัต้นๆ ของโลกซึง่ให้ความส าคญัอย่างมากกบัระบบสืบค้นย้อนกลบัภายหลงัจากที่มี
การแปรรูปเป็นเนือ้สตัว์แล้ว  (Food Traceability)  โดยประเทศออสเตรเลียได้เร่ิมประกาศบงัคบัใช้ระบบลงทะเบียนสตัว์
ด้วยระบบ RFID หรืออิเล็กทรอนิกส์แท็กในรูปแบบของ Ear Tag ส าหรับววัทกุตวัในรัฐวิคตอเรียในช่วงปี 2545 และบงัคบั
ใช้กับวัวทุกตัวในประเทศในปี 2547 นอกจากนี ้ยังมีแผนขยายการบังคับใช้อิเล็กทรอนิกส์แท็กไปยังสัตว์อื่นๆ เช่น แกะ 
แพะ และสุกร เป็นต้น ซึ่งการลงทะเบียนสัตว์ด้วยระบบ RFID นี ้จะสามารถให้ข้อมูลของสัตว์ได้ละเอียดและแม่นย า
มากกว่าระบบป้ายติดตวัสตัว์แบบดัง้เดิมที่จะมีการระบุข้อมลูเบือ้งต้น เช่น หมายเลขประจ าตวัสตัว์และหมายเลขฟาร์ม
เท่านัน้ โดยระบบลงทะเบียนสตัว์ด้วย RFID จะสามารถบนัทึกถึงข้อมลูต่างๆ ของสตัว์เหล่านัน้ได้ตัง้แต่ประวตัิสายพนัธุ์ , 
การให้อาหาร, การรับวัคซีน, การเคล่ือนย้ายไปที่ต่างๆ เป็นต้น ในปี 2560 รัฐบาลออสเตรเลียได้เร่ิมประกาศบังคับใช้
อิเล็กทรอนิกส์แท็กส าหรับแกะและแพะที่เกิดใหม่ในรัฐวิคตอเรีย และก าหนดว่าภายในปี 2565 จะบังคับใช้กับแกะและ
แพะทุกตวัที่จะต้องมีการเคล่ือนย้ายจากรัฐดงักล่าว ดงันัน้ ปริมาณการเติบโตของจ านวนววัและแกะเกิดใหม่ในประเทศ
ออสเตรเลียจึงเป็นปัจจยัที่ช่วยสนบัสนนุการเติบโตของสินค้าของบริษัทได้โดยตรง  
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           หน่วย : พนัตวั 

รายการ 2560 2561 2562 2563E 2564F 2565F 2566F 
จ านวนววัที่ถกูน าไปแปรรูป (ตวั) 7,394 7,947 8,735 7,550 7,333 7,557 7,859 
จ านวนแกะที่ถกูน าไปแปรรูป (ตวั) 29,967 32,246 30,968 26,500 27,400 29,100 30,900 
จ านวนไมโครชิพที่บริษัทจ าหน่าย 1)  (ชิน้)  18,340 32,855 31,554 39,492 n.a. n.a. n.a. 

      หมายเหต ุ: 1) จ านวนชิพส าหรับระบบลงทะเบียนสตัว์ที่บริษัทจ าหน่ายทัง้หมด 

 ที่มา : Meat & Livestock Australia (MLA), https://www.mla.com.au 

 
ปัจจุบนั ระบบลงทะเบียนสตัว์ในประเทศออสเตรเลีย หรือ National Livestock Indentification System (NLIS) 

นัน้ อยู่ภายใต้การดแูลของ NLIS LTD ซึง่จะเป็นผู้ก าหนดมาตรฐานของอปุกรณ์และระบบท่ีจะใช้ในระบบลงทะเบียนสตัว์ 
โดยผู้ผลิตและ/หรือจ าหน่ายแท็กส าหรับลงทะเบียนสตัว์จะต้องน าสินค้าของตนไปทดสอบและขึน้ทะเบียนกบั NLIS LTD 
ก่อนที่จะวางจ าหน่ายได้ ทัง้นี ้ณ สิน้ปี 2563 มีอปุกรณ์แท็กระบบ RFID จ านวน 29 รายการ จากผู้ประกอบการจ านวน 10 
ราย ที่ได้รับการรับรองจาก NLIS ให้สามารถจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศออสเตรเลียได้ โดยในกลุ่มผู้ประกอบการ
ดงักล่าว มีสินค้าจ านวน 28 รายการ จากผู้ประกอบการจ านวน 9 ราย ที่ใช้ชิพส าหรับระบบลงทะเบียนสตัว์จากบริษัท 

 
ตัวอย่างหวัข้อ ตัวอย่างข้อก าหนดของ NLIS 

การส่งข้อมลู Half-Duplex (HDX) ได้แก่ การส่ือสารข้อมลู 2 ทิศทางสลบักนั 
มาตรฐาน ISO 11784 และ 11785 ได้แก่ มาตรฐานโครงสร้างของข้อมลูบนป้าย RFID และมาตรฐานที่ใช้

ระบุการท างาน, วิธีการส่งข้อมลู ตลอดจนเทคนิคต่างๆ ในการติดต่อระหว่างป้ายกับเคร่ือง
อ่าน 

ระยะอ่าน ไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ส าหรับฝงูววัที่วิ่งอย่างอิสระ และไม่น้อยกว่า 0.70 เมตร ส าหรับกลุ่ม
แกะ/แพะไม่ต ่ากว่า 3 ตวัพร้อมกนั 

รูปแบบของแท็ก ส าหรับววัสามารถใช้รูปแบบของแท็กส าหรับติดห ู(Ear Tag) หรือแคปซูลฉีดเข้าในกระเพาะ 
(Rumen Bolus) ส่วนส าหรับแพะ/แกะ ต้องใช้รูปแบบของแท็กส าหรับติดหเูท่านัน้ 

ระดบัการรับรอง
โดย NLIS 

1. Conditional Accredit Status ได้แก่ แท็กที่สามารถผ่านการทดสอบการใช้งานจริงได้ไม่
น้อยกว่า 6 เดือน ซึง่แท็กดงักล่าวจะได้รับการอนญุาตให้วางจ าหน่ายได้ 

2. Full Accreditation Status ได้แก่ แท็กที่สามารถผ่านการทดสอบการใช้งานจริงได้ไม่น้อย
กว่า 3 ปี 

 

 

 

 

https://www.mla.com.au/
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ภาพตวัอย่างอุปกรณ์ RFID ในระบบลงทะเบียนสตัว์ 

 

 
          ท่ีมา : บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) และเอกสาร Accredited Devices April 2017 ของ National Livestock Identification 
System Cattle 

ทัง้นี ้ความส าเร็จของระบบลงทะเบียนสตัว์ในประเทศออสเตรเลียได้กลายมาเป็นต้นแบบให้ประเทศอื่น ๆ เช่น 
ประเทศในกลุ่มสหภาพยโุรปบางประเทศ อาทิ เยอรมนี, สหรัฐอเมริกา, ประเทศในกลุ่มอเมริกาใต้ ประเทศแคนาดา และ
อื่นๆ ได้หันมาพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดระบบลงเบียนสัตว์โดยใช้ป้ายอาร์เอฟไอดีในลักษณะเดียวกัน โดยเร่ิมจากการ
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์แท็กด้วยความสมคัรใจ และมีการบงัคบัใช้อิเล็กทรอนิกส์แท็กในบางรัฐ
ส าหรับสตัว์บางประเภท เช่น ในรัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีการบงัคบัใช้อิเล็กทรอนิกส์แท็กส าหรับววัตัง้แต่ปี 
2547 และในประเทศแคนาดา ได้บงัคบัใช้อิเล็กทรอนิกส์แท็กส าหรับววัตัง้แต่ปี 2544 และส าหรับแกะตัง้แต่ปี 2459 เป็น
ต้น ส่งผลให้ตลาดในการระบุตวัตนของสัตว์ดังกล่าว มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเป็นตลาดหนึ่งที่มีศกัยภาพในเชิง
พาณิชย์สงู  
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โครงสร้างผู้ประกอบการในระบบ RFID (The RFID value Chain) 

 อุปกรณ์ในระบบ RFID นัน้ประกอบด้วยองค์ประกอบหลกั ได้แก่ แท็ก, เคร่ืองอ่าน และระบบฐานฮาร์ดแวร์และ

ซอฟท์แวร์ ซึ่งมีผู้ประกอบการหลายกลุ่มที่เก่ียวข้องกับการสร้างสรรค์ในแต่ละองค์ประกอบเพื่อให้ได้เป็นระบบ RFID ที่

สามารถน าไปใช้งานได้ โดยโครงสร้างของผู้ประกอบการในระบบ RFID สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มหลกั ดงันี ้ 

1. ก ลุ่ม ผู้ ผลิ ต ชิ พและอุ ปก ร ณ์  (RFID Chip and Tag Manufacturer) ตัวอย่ า ง เช่ น  NXP,Impinj, EM 
Microelectronic, Allien Technology เป็นต้น ได้แก่ กลุ่มผู้ออกแบบ, พฒันา และผลิตชิพ, แพ๊คเกจของชิพ, เสา
อากาศ และแท็ก โดยผู้ ประกอบการในกลุ่มนีม้ักมีการประกอบธุรกิจในลักษณะของการแบ่งงานกันท า 
(Fragmanted value chain)  และผู้ประกอบการในกลุ่มนีจ้ะมีการพฒันาสินค้าและขัน้ตอนการผลิตให้มีลกัษณะ
เป็นมาตรฐาน (Standard product) เพื่อให้สามารถจ าหน่ายให้แก่ลกูค้าได้โดยทัว่ไปและสามารถน าไปใช้ได้ใน
รูปแบบท่ีหลากหลาย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้งานแท็กระบบ RFID ซึง่เติบโตขึน้อย่างต่อเนื่อง  

2. กลุ่มผู้ออกแบบและให้บริการวางระบบ  (System Integrator : SI) ตัวอย่างเช่น Feig, Vivotech, Zebra, 
Allien Technology เป็นต้น ผู้ประกอบการในกลุ่มนีจ้ะใช้ความรู้เฉพาะทางในการพฒันาซอฟท์แวร์ (Software) 
และการรวบรวมระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ มาพัฒนาเพื่อให้สามารถน าไปใช้ได้ตรงตามข้อก าหนดที่ต้องการ 
ดงันัน้ การจ าหน่ายสินค้าและบริการจึงเป็นการจ าหน่ายให้แก่ลกูค้าเฉพาะกลุ่ม ซึ่งมีความต้องการในรูปแบบที่
เฉพาะเจาะจงตามวตัถปุระสงค์การใช้งานของลกูค้าแต่ละราย 

3. กลุ่มผู้ให้บริการด้านระบบและบริการต่างๆ  ตัวอย่างเช่น IBM, Lyngsoe Systems, Unisys, Cubic 
corporation, ERG, HP เป็นต้น ซึ่งผู้ประกอบการในกลุ่มนีจ้ะต้องอาศยัความรู้เฉพาะทางในการให้บริการดูแล
รักษาระบบต่างๆ ให้สามารถท างานได้ตามที่ต้องการ และมีการจ าหน่ายให้แก่ลกูค้าเฉพาะกลุ่มเช่นเดียวกนั 

โครงสร้างผู้ประกอบการในระบบ RFID 

 
ท่ีมา : เอกสาร “ RFID Forecasts, Players and Opportunities 2016-2016 The complete analysis of the global RFID industry”, IDTechEx 
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ทัง้นี ้บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) จดัอยู่ในกลุ่มผู้ประกอบการท่ีเป็นกลุ่มผู้จ าหน่ายชิพ, 

บตัร, ป้าย และเคร่ืองอา่น โดยบริษัทนบัเป็นผู้ประกอบการเพียงรายเดียวในประเทศไทยที่มีการรับผลิตและออกแบบไมโค

รชิพเป็นธุรกิจหลกัของบริษัท ดงันัน้ จึงนบัได้วา่บริษัทไม่มคีู่แข่งในประเทศไทย ส าหรับผู้ประกอบการในต่างประเทศทีม่ี

ลกัษณะการประกอบธุรกจิและจ าหน่ายสินค้าที่สามารถเทียบเคียงกนัได้กบัสินค้าของบริษัท เช่น NXP Semiconductors 

และ Texas Instruments โดยสรุปตามกลุ่มสินค้าได้ดงันี ้

 

สัญชาต ิ จ านวนผู้ประกอบการ กลุ่มไมโครชพิที่ใกล้เคียงกนั 

สหรัฐอเมริกา 1 ราย กลุ่มระบบลงทะเบียนสตัว์  

เนเธอร์แลนด ์ 1 ราย กลุ่มระบบลงทะเบียนสตัว์  

สวิสเซอร์แลนด ์ 2 ราย กลุ่มระบบลงทะเบียนสตัว์ , กลุ่มการตรวจวดัคา่ 

ฝร่ังเศส 1 ราย กลุ่มระบบกญุแจส ารองอิเลก็ทรอนิกส์ส าหรังยานยนต์ 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 3 ราย 
กลุ่มระบบลงทะเบียนสตัว์, กลุ่มระบบกญุแจส ารองอิเล็กทรอนิกส์
ส าหรับยานยนต์, กลุ่มการตรวจวดัคา่, กลุ่มเคร่ืองอ่านและเขียน
ข้อมลู   

          ที่มา : บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

กฎระเบียบหรือมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง 

การประกอบธุรกิจออกแบบและผลิตชิพส าหรับอุปกรณ์ RFID ของบริษัทนัน้ไม่เข้าข่ายต้องขอรับใบอนุญาตใน
การผลิตและจ าหน่ายตามประกาศของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ อย่างไรก็ดี เนื่องจากสินค้าของบริษัท
จะถกูน าไปใช้เป็นองค์ประกอบของอปุกรณ์ RFID ของลกูค้า ซึง่มีกฎระเบียบและมาตรฐานต่างๆ ที่ต้องปฏิบตัิตาม ดงันัน้ 
ในการออกแบบและผลิตสินค้าของบริษัทจึงต้องค านึงถึงเงื่อนไขหรือข้อก าหนดต่างๆ ที่ลกูค้าของบริษัทจะต้องปฏิบตัิตาม
ด้วย โดยมาตรฐานหรือกฎระเบียบที่ส าคญัมีดงันี ้

 
ชื่อ สาระส าคัญ 

ISO 9001 การจัดวางระบบบริหารงานเพื่อการประกันคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ท าให้เชื่อมั่นได้ว่า
กระบวนการต่างๆ ได้รับการควบคมุและสามารถตรวจสอบได้ โดยผ่านระบบที่ระบุขัน้ตอน
และวิธีการท างาน เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรในองค์กรรู้หน้าที่ความรับผิดชอบและขัน้ตอน
ต่างๆ ในการปฏิบตัิงาน โดยต้องมีการฝึกอบรมให้ความรู้และทกัษะในการปฏิบตัิงาน มีการ
จดบนัทึกข้อมลู รวมทัง้การตรวจสอบการปฏิบตัิงานว่าเป็นไปตามที่ระบุไว้ในระบบหรือไม่ 
และมีการแก้ไขข้อผิดพลาดรวมทัง้มีแนวทางในการป้องกนัข้อผิดพลาดเดิม 
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ชื่อ สาระส าคัญ 
REACH(Registration 
Evaluation  Authorization 
and Restriction of 
Chemicals) 

ระเบียบเร่ืองความปลอดภยัในการใช้สารเคมีของสหภาพยโุรป โดยมุ่งเน้นการควบคมุและ
การจดัการสารเคมีอย่างเป็นระบบเดียวกัน (Single System) มีวตัถุประสงค์เพื่อผลกัดนัให้
ผู้ประกอบการ ได้แก่ ผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้จ าหน่าย และผู้ ใช้ปลายน า้ ต้องรับผิดชอบเก่ียวกับ
ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีที่มีการผลิต จ าหน่าย หรือน าไปใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่
ผลิตและจ าหน่ายในสหภาพยโุรป โดยจะต้องมีการศกึษาประเมินคณุสมบตัิของสารเคมีที่มี
ผลกระทบต่อสขุภาพและส่ิงแวดล้อม รวมทัง้ต้องมีการส่ือสารข้อมูลและค าแนะน าการใช้
สารเคมีอย่างปลอดภัย (Chemical Safety Data) ให้กับผู้ ใช้ตลอดห่วงโซ่อุปทานรวมถึง
ผู้บริโภคขัน้สุดท้ายด้วย โดยมีขัน้ตอนการด าเนินการคือ การจดทะเบียน (Registration), 
การประเมิน (Evaluation) และการขออนญุาต (Authorisation) 
ทัง้นีใ้นกรณีที่ผู้ ผลิตหลีกเล่ียงที่จะด าเนินการ หรือด าเนินการไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นไป
ตามที่กฎหมาย REACH ระบุไว้ในข้อก าหนด ก็จะไม่สามารถผลิต จ าหน่าย หรือน าเข้าไป
ยงัสหภาพยโุรป (EU) ได้  

RoHs (Restriction of the 
use of certain hazardous 
substances in electrical 
and electronic 
equipment) 

ระเบียบในการจ ากัดการใช้สารอนัตรายในเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่จะน าเข้าใน
สหภาพยุโรป โดยสินค้าในกลุ่มดังกล่าวจะต้องปราศจาก ตะกั่ว (Pb), ปรอท (Hg), 
แคดเมียม (Cd), โครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ (Cr-VI), โพลิโบรมิเนท-ไบฟีนิล (PBB) และ โพลิ
โบรมิเนท-ไดฟีนิล-อีเทอร์ (PBDE) ไม่ว่าจะอยู่ในรูปใด ยกเว้นการใช้งานเฉพาะบางอย่างที่
ระบุให้เป็นข้อยกเว้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจ ากัดการใช้สารที่เป็นพิษต่อมนุษย์และ
ส่ิงแวดล้อมในสินค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อท าให้สามารถจัดการซากของ
สินค้าดงักล่าวได้อย่างปลอดภยัยิ่งขึน้ 

CMRT (Conflict Minerals 
Reporting Template) 

ระเบียบในด้าน Sourcing & Supply Chain ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยมีวตัถปุระสงค์ให้ผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เลิกซือ้แร่จากกลุ่มประเทศที่
เกิดจากการท าเหมืองโดยละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือสนับสนุนการสู้ รบของกลุ่มต่างๆ 
โดยเฉพาะในแอฟริกา โดยก าหนดให้บริษัทมหาชนที่ผลิตสินค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
จะต้องรายงานการได้มาของแร่ที่น ามาใช้ในการผลิต และรับรองว่าไม่มีแร่ธาตุตามที่
ก าหนดจากแหล่งก าเนิดดงักล่าว  

ระเบียบสารต้องห้ามตามที่
ลกูค้าก าหนด 

บริษัทยงัต้องปฏิบตัิตามข้อตกลงกบัลกูค้าที่อาจมีข้อก าหนดเพิ่มเติมให้บริษัทต้องรับรองว่า
ไม่มีการใช้สารเคมีบางชนิดหรือมีการควบคมุปริมาณสารเคมีที่ใช้ในสินค้าที่จ าหน่ายด้วย 
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ปัจจัยท่ีมีส่วนสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจของบริษัท 

เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจหลักในการวิจัยและพัฒนาแผ่นชิพส าหรับอุปกรณ์ระบบ RFID โดยมุ่งเน้นการ
ออกแบบไมโครชิพประเภทท่ีสามารถก าหนดความสามารถในการท างานแบบเฉพาะเจาะจงตามความต้องการของลกูค้า
หรือ Application Specification Integrated Circuit : ASIC และแบบที่บริษัทพัฒนานวัตกรรมขึน้เพื่อน าเสนอลูกค้า 
ดังนัน้ การเติบโตของบริษัทที่ผ่านมาจึงมีการเติบโตตามธุรกิจกุญแจส ารองส าหรับยานยนต์และธุรกิจปศุสัตว์เป็นหลกั 
ดงัที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  ส าหรับในอนาคต ผู้บริหารของบริษัทคาดการณ์ว่า แนวโน้มการเติบโตของบริษัทจะยงัคงมีการ
เติบโตได้จากทัง้การเติบโตของกลุ่มธุรกิจเป้าหมายเดิม รวมทัง้กลุ่มธุรกิจเป้าหมายใหม่ๆ ท่ีบริษัทมองเห็นโอกาสทางธุรกิจ
ที่จะพฒันาชิพเพื่อน าไปใช้กบัอปุกรณ์ระบบ RFID ซึง่จะเติบโตและสอดคล้องกบัการเกิดระบบ IoT ทัว่โลก เช่น กลุ่มธุรกิจ
ขนส่ง, กลุ่มธุรกิจดแูลรักษาสขุภาพ เป็นต้น โดยปัจจยัส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจที่ส าคญัสามารถสรุปได้ดงันี  ้  

 

ความสามารถที่หลากหลายและเหนือกว่าระบบ Barcode  
อุปกรณ์ระบบ RFID เป็นเทคโนโลยีที่อาศยัการใช้คล่ืนความถ่ีวิทยุเพื่อใช้ระบุรายละเอียดของวัตถุส่ิงของหรือ

เจ้าของวัตถุส่ิงของที่ติดป้าย RFID โดยระบบ RFID เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนามาจากเทคโนโลยีระบบบาร์โค๊ด 
(Barcode) แต่มีจุดเด่นมากกว่า อาทิ สามารถอ่านค่าข้อมลูจากป้ายหรือแท็ก (Tag) ได้พร้อมกันหลายๆ แท็ก, สามารถ
อ่านค่าโดยไม่จ าเป็นต้องสมัผสัหรือไม่จ าเป็นต้องมองเห็น (Contactless) และอ่านค่าข้อมลูได้ระยะไกลด้วยความเร็วสงู, 
มีความทนทานต่อความเปียกชืน้ แรงสัน่สะเทือน และการกระทบกระแทก นอกจากนี ้แท็กระบบ RFID ยงัสามารถน าไปใช้
กับวัตถุ, ส่ิงของ หรือส่ิงมีชีวิตได้โดยไม่มีข้อจ ากัด ส่งผลให้สามารถน าไปใช้งานได้อย่างหลากหลาย  ประกอบกับการที่
เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกบัระบบ RFID นัน้  ยงัสามารถพฒันาได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การพฒันาอปุกรณ์ระบบ RFID เพื่อ
ใช้ในวตัถุประสงค์ต่างๆ นัน้มีแนวโน้มต้นทุนที่ถูกลงในขณะที่มีประสิทธิภาพสงูกว่าระบบบาร์โค๊ด นอกจากนีย้งัสามารถ
เชื่อมโยงข้อมลูเข้ากับระบบฐานข้อมลูผ่านระบบ Cloud Computing ได้อย่างสะดวกยิ่งขึน้ จึงมีแนวโน้มการเติบโตจาก
การน าไปใช้ทดแทนระบบบาร์โค๊ดทัง้ในภาคธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดเล็กเพิ่มขึน้   

นอกจากการน าไปใช้ทดแทนการใช้งานในระบบบาร์โค๊ดแล้วนัน้ ปัจจบุนัมีการน าเทคโนโลยี RFID มาประยกุต์ใช้
งานได้หลากหลายรูปแบบ ขึน้อยู่กับวตัถปุระสงค์การใช้งานที่แตกต่างกนัออกไป อาทิ การน าอุปกรณ์ RFID ไปใช้ในงาน
ด้านความปลอดภยั เช่น บตัรส าหรับใช้ผ่านเข้า-ออกสถานที่ต่างๆ หรือกุญแจส ารองอิเล็คทรอนิกส์ส าหรับยานยนต์, การ
เพิ่มผลผลิตและความปลอดภยัในอตุสาหกรรมอาหาร เช่น แคปซูลขนาดเล็กฝังเอาไว้ในตวัสตัว์เพื่อใช้บนัทึกประวตัิต่างๆ 
และใช้ในการตรวจสอบย้อนกลบั (Food Safety and Traceability), การน าอุปกรณ์ RFID ไปประยุกต์ใช้งานด้านการวาง
แผนการผลิต หรือการตรวจสอบคุณภาพการผลิต (Quality Control) ตลอดจนกระบวนการผลิตต่างๆ ของ
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต, การน าอุปกรณ์ RFID ไปใช้ในการขนส่งสินค้า หรือการตรวจสอบสถานะสินค้าและรถขนส่ง 
รวมถึงการบริหารจดัการคลงัสินค้าของอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ เป็นต้น ซึ่งจากความสามารถที่หลากหลายของ
อุปกรณ์ระบบ RFID ที่สามารถน าไปพฒันาเพื่อใช้ได้ในทุกกลุ่มอตุสาหกรรมดงัที่กล่าวมา จึงท าให้อุปกรณ์ระบบ RFID มี
แนวโน้มที่จะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องตามการเติบโตของอตุสาหกรรมแต่ละกลุ่ม 
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การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค 
เดิมแนวความคิดในการเพิ่มความสามารถในการส่ือสารให้แก่อุปกรณ์หรือวตัถตุ่างๆ ด้วยระบบ RFID นัน้ มกัมี

การน าไปใช้เพื่อวตัถุประสงค์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจเป็นหลกั เช่น น าใช้ในระบบขนส่งหรือบริหาร
สินค้าคงคลงั (Tracking) หรือน าใช้ในระบบสืบค้นย้อนกลบั (Traceability) ในธุรกิจปศสุตัว์ เป็นต้น อย่างไรก็ดี ในยคุสมยั
ปัจจบุนัเมื่อผู้บริโภคมีแนวโน้มต้องการความรวดเร็ว, สะดวกสบาย และทนัสมยัในการใช้ชีวิตประจ าวนัเพิ่มขึน้ จึงมีการน า
แนวความคิดในการท าให้อปุกรณ์สามารถส่ือสารกนัได้นีม้าใช้เพื่อมุ่งเน้นวตัถปุระสงค์ในการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัของ
ผู้บริโภคให้ได้รับความสะดวกสบายและรวดเร็วขึน้ในกิจกรรมต่างๆ มากขึน้ เช่น กระแสของแนวความคิดที่เรียกว่า 
Internet of Things (IoT) ซึง่มีการเติบโตและแพร่หลายอย่างมากในปัจจบุนั 

 การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคและการแพร่หลายของแนวความคิด IoT นัน้นบัเป็นปัจจยัส่งเสริมให้เกดิ
แนวโน้มในการพฒันาสินค้าที่มีความสามารถในการส่ือสารระหว่างกนัด้วยระบบ RFID ออกสู่ตลาดเพิ่มขึน้ โดยไม่จ ากดั
แต่เพียงการน าไปใช้ในระดบัของการบริหารจดัการธุรกิจเช่นในอดีตที่ผ่านมา ซึง่จากความสามารถที่หลากหลายของระบบ 
RFID ที่สามารถออกแบบและปรับใช้ได้ในหลากหลายกิจกรรม ท าให้ระบบ RFID เป็นเทคโนโลยีที่สามารถช่วยให้เจ้าของ
สินค้าหรือบริการต่างๆ สามารถตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปล่ียนแปลงไปได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึน้ โดยสามารถ
น าไปใช้ได้ในทุกกลุ่มสินค้าและบริการ อาทิ การเชื่อมโยงระบบการจ่ายช าระเงินกับเคร่ืองจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ตาม
ร้านค้าหรือโทรศพัท์เคล่ือนท่ี (E-payment), การน าไปใช้เป็นฉลากอจัฉริยะเพื่อพิสจูน์การปลอมแปลงสินค้าได้ทนัทีในกลุม่
ธุรกิจกระเป๋าหรือไวน์ (Smart Label), การน าไปใช้ควบคมุการท างานของสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ในยานยนต์หรือใน
บ้าน (Smart home or Smart car) หรือการน าไปใช้เป็นอปุกรณ์ติดตัวผู้ ป่วยเพื่อเก็บข้อมลูการรักษาและติดตามต าแหน่ง
ผู้ ป่วย (Smart Healthcare) เป็นต้น ดงันัน้ อุปกรณ์ระบบ RFID จึงมีแนวโน้มที่จะเติบโตเพิ่มขึน้จากการขยายตลาดสู่การ
ใช้งานในชีวิตประจ าวนัของผู้บริโภคในกลุ่มสินค้าและบริการต่างๆ  
 

การส่งเสริมจากทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศ 
การออกแบบวงจรรวม ( IC Design) นับเป็นหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะซึ่งเป็นกลุ่ม

อตุสาหกรรมต่อยอดอตุสาหกรรมเดิมที่มศีกัยภาพ (First S-Curve) ตามยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 
20 ปี (พ.ศ. 2560-2589) โดยตามแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้จัดให้กลุ่มอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-Curve) 
เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศกัยภาพในการสร้างมลูค่าทางเศรษฐกิจและการค้าได้เป็นจ านวนมาก นอกจากนี ้กลุ่มเทคโน
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อจัฉริยะยงัถกูวางบทบาทส าคญัในการเป็นกลุ่มเทคโนโลยีและนวตักรรมที่จะช่วยขบัเคล่ือนกลุ่ม
อุตสาหกรรมดัง้เดิมสู่กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มขึน้ และเป็นองค์ประกอบที่ส าคญัในการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรม
อนาคต (New S-Curve) ซึง่เป็นกลุ่มอตุสาหกรรมใหม่ที่ต้องใช้เทคโนโลยีและนวตักรรมอย่างมากอีกด้วย ดงันัน้ ทัง้ภาครัฐ
และภาคเอกชนจึงให้ความส าคญัในการพฒันาความรู้เก่ียวกบัระบบ RFID มาอย่างต่อเนื่องโดยผ่านหลายหน่วยงาน อาทิ 
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC), ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน) (SIPA) , สมาคมสมองกลฝังตวัไทย (TESA), สถาบนัส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี
แห่งประเทศไทย (สลอ.),  สถาบนัรหสัสากล (GS1 Thailand), สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวมถึงสถาบนัการศกึษา
ต่างๆ เพื่อพฒันาและส่งเสริมองค์ความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย 
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

ประวัติความเป็นมาท่ีสำคัญของกลุ่มบริษัท 

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ก่อตัง้โดยกลุ่มนกัวิจยัและผู้ เชี่ยวชาญด้าน

วิศวกรรมอิเล็กทรอนกิส์ของประเทศไทยในปี 2545  ด้วยทนุจดทะเบียน 5.00 ล้านบาท ภายใต้การน าของคณุมานพ ธรรม

สิริอนนัต์ อดีตผู้ เชีย่วชาญด้านการออกแบบวงจรจรรวม (IC Specialist) ในโครงการสมองไหลกลบั  (Reverse Brain 

Drain) ที่ต้องการน าความรู้และประสบการณ์จากการท างานด้านการออกแบบวงจรรวม (Intergreted Circuit : IC) ใน

ต่างประเทศมานานนบั 10 ปี มาถา่ยทอดและพฒันาให้เห็นว่างานวจิยัหรือความรู้ด้านวงจรรวมสามารถสร้างมลูค่าเพิ่ม

ทางเศรษฐกิจได้สงูมากเมื่อเทียบการลงทนุ จึงได้ร่วมกนักบักลุ่มนกัวิจยัและผู้ เชีย่วชาญซึง่มแีนวคิดเช่นเดียวกนัก่อตัง้

บริษัทขึน้เพื่อท างานในรูปแบบของเอกชนที่มีความคล่องตวัและสามารถร่วมมืออยา่งใกล้ชดิกบัทางภาครัฐในการพฒันา

องค์ความรู้ด้านการออกแบบวงจรรวมของประเทศไทยให้เห็นเป็นรูปธรรม ทัง้นี ้ กลุ่มผู้ก่อตัง้บริษัทดงักล่าวซึง่ปัจจบุนัยงั

เป็นผู้ ถือของบริษัทด้วย ได้แก่ ดร. นยัวฒุิ วงษ์โคเมท, ศ.ดร. อภินนัท์ ธนชยานนท์ และนายอภิเนตร อนูากลู 

ในช่วงแรกของการประกอบธุรกจิซึง่เป็นช่วงระยะเวลาของการลงทนุวิจยัและพฒันาสินค้านัน้ บริษัทได้รับการ

สนบัสนนุอย่างต่อเนื่องจากทางภาครัฐที่ต้องการร่วมกนัสร้างอตุสาหกรรมการออกแบบวงจรรวมให้เกดิขึน้ในประเทศไทย

อย่างจริงจงั โดยในปี 2546 บริษัทได้รับการสนบัสนนุจากส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช. 

หรือ NSTDA) เพื่อวจิยัและพฒันาแผ่นวงจรรวม หรือ ไมโครชิพส าหรับอปุกรณ์ระบรุหสัประจ าตวัสตัว์ด้วยคล่ืนวิทย ุ(RFID 

Animal Identification)  

ในปี 2548 บริษัทสามารถพฒันาไมโครชิพส าหรับอปุกรณ์ระบรุหสัประจ าตวัสตัว์ด้วยคลื่นวิทย ุ (RFID Animal 

Identification) ได้ส าเร็จเป็นรายแรกและรายเดยีวในประเทศไทย โดยเร่ิมผลิตและจ าหน่ายเชงิพาณิชย์เพื่อส่งออกไปยงั

ประเทศออสเตรเลีย ซึง่เป็นประเทศทีใ่ห้ความส าคญักบัการตรวจย้อนกลบัแหล่งที่มาของผลิตภณัฑ์จากสตัว์ 

(Tracebillity) และจากความส าเร็จในการน าเสนอผลิตภณัฑ์ดงักล่าว บริษัทจึงได้ออกแบบและพฒันาสินค้าในกลุ่ม

เทคโนโลยีบ่งชีอ้ตัลกัษณ์ด้วยคลื่นวิทย ุ(อาร์เอฟไอดี) อื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น ไมโครชิพส าหรับระบบเข้าออกอาคาร (Access 

control), ไมโครชิพที่ใช้ในดอกกญุแจส ารองและเคร่ืองอ่านรหสักญุแจส ารองแบบเข้ารหสัของยานยนต์ (Immobilizer) 

รวมถงึไมโครชิพในกลุ่มคล่ืนความถ่ีสงูแบบไร้สายในระยะประชดิ (NFC) โดยมุ่งเน้นการพฒันาสินค้าในกลุ่มเคร่ือง

ตรวจวดัคา่ทางไฟฟ้า กายภาพ และเคมี (Sensor) เป็นต้น 

ต่อมา ปี 2556 บริษัทได้พฒันาระบบคณุภาพภายในของบริษัทเพื่อสร้างความเชื่อมัน่ให้แก่คู่ค้าซึง่เป็นบริษัทใน

ต่างประเทศ  โดยได้รับการรับรองคณุภาพ ISO9001 : 2008 ด้านระบบบริหารจดัการคณุภาพผลิตภณัฑ์ วิจยัพฒันาไป

จนถึงการจดัจ าหน่ายจาก Bureau Veritas (UK Branch) พร้อมกนันัน้บริษัทได้ปรับเปล่ียนเคร่ืองหมายการค้าเดิมเป็น

เคร่ืองหมายการค้าใหม่ในปัจจบุนั เพื่อส่ือสารถึงแนวทางในการพฒันาผลิตภณัฑ์ที่มคีวามทนัสมยั มุ่งเน้นท่ีจะสร้าง
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นวตักรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน และส่ือถึงทิศทางในการปรับเปล่ียนองค์กรไปสู่การท างานใน

แบบมืออาชีพ เพื่อการแข่งขนัในตลาดโลกอยา่งเต็มตวั  

ในช่วงปี 2558-2561 บริษัทได้รับความไว้วางใจจากผู้ประกอบการรายใหญ่ทัง้ในและตา่งประเทศในการเป็น

พนัธมิตรในการร่วมกนัพฒันาสินค้าในกลุ่มสลากกนัการปลอมแปลงและยืนยนัการซีลผนึก (Brand Protection and Anti-

Tampering) ซึง่นบัเป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทสามารถน าเทคโนโลยีในกลุ่มคล่ืนความถ่ีสงูแบบไร้สายในระยะประชดิ 

(NFC) ที่บริษัทได้เคยศกึษาวจิยัไว้แล้วมาพฒันาเป็นสินค้าเชงิพาณิชย์ร่วมกบัพนัธมติรดงักล่าว โดยปัจจบุนั สินค้าในกลุ่ม

นีก้ าลงัได้รับการน าเข้าสู่ตลาด  

บริษัทมีการวิจยัและพฒันาอย่างต่อเนื่อง เพื่อน าเสนอไมโครชิพที่สามารถน าไปใช้กบัอปุกรณ์ระบบ RFID ใน

รูปแบบและวตัถปุระสงค์ที่หลากหลาย โดยปัจจบุนั สินค้าของบริษัทสามารถแบ่งได้เป็น 4 กลุ่มหลกั ได้แก่ 1) ไมโครชิพ

ส าหรับระบบกญุแจส ารองอิเล็กทรอนิกส์ของยานยนต์ (Immobilizer) 2) ไมโครชิพส าหรับระบบลงทะเบียนสตัว์ (Animal 

Tag) และ 3) ไมโครชิพส าหรับระบบเข้า-ออกสถานท่ี (Access Control) และระบบการอ่านข้อมลู (Interrogator) 4) อื่นๆ 

(Others) ทัง้นี ้ บริษัทนบัเป็นผู้ประกอบการไทยรายแรกและรายเดียวในภมูิภาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ ที่ประกอบธุรกิจ

หลกัด้านการวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ์วงจรรวมอย่างเต็มรูปแบบตัง้แตก่ารวิจยั พฒันา ผลิตชิพ ส่งทดสอบ ท าการตลาด

และจดัจ าหน่ายเทียบเคียงกบับริษัทชัน้น าในซิลิคอนวลัเลย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา (Silicon Valley) ท าให้สามารถ

พฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ  เพื่อตอบสนองความต้องการของคูค้่าด้วยการน าเสนอคณุสมบตัิที่แตกต่าง ในราคาที่แขง่ขนัได้กบั

คู่แข่งในตลาดโลก ส่งผลให้สินค้าของบริษัทได้รับความไว้วางใจจากลกูค้าในหลายประเทศทัว่โลกอาทิ เช่น กลุ่มประเทศ

ในทวีปยโุรป, ออสเตรเลีย, สาธารณรัฐประชาชนจีน และสหรัฐอเมริกามากขึน้อย่างต่อเนื่อง จนเป็นท่ีรู้จกัในระดบัโลก 

ภายใต้การด าเนินงานของผู้บริหารและทีมงานวศิวกรมืออาชีพทีม่ีประสบการณ์ในอตุสาหกรรมและเทคโนโลยีดงักล่าวมา

มากกวา่ 10 ปี  
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วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในภาพรวม 

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินธุรกิจและแนวทาง

ในการปฏิบตังิานท่ีมุง่หวงัจะสร้างสรรค์นวตักรรมสมยัใหม่ น าเสนอสินค้านวตักรรมที่สร้างความแตกตา่ง ตอบสนองความ

ต้องการของคู่ค้าและผู้ใช้งาน ตลอดจนก้าวขึน้ไปเป็นหนึ่งในผู้น าด้านการออกแบบ พฒันาและจ าหน่ายไมโครชิพอาร์เอฟ

ไอดีและเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องอยา่งภาคภมูิ โดยได้ปลกูฝังและสร้างวฒันธรรมองค์กรท่ีมุง่เน้นให้องค์กรก้าวไปสู่การเป็น

องค์กรแหง่นวตักรรม ผ่านการปฏิบตัิงานจากผู้บริหารสู่พนกังานทกุระดบั ภายใต้การบริหารจดัการท่ีโปร่งใสและมีธรรมาภิ

บาล ซึง่แนวทางดงักล่าวมีความชดัเจน เป็นรูปธรรม สามารถน าไปปฏิบตัิได้ โดยมีรายละเอยีดดงันี ้ 

 

วิสัยทัศน์ 

“Shape the world of Secured & Connected devices with Innovation & Intelligence” 

สร้างสรรค์อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แก่โลกด้วยนวตักรรมอนัชาญฉลาด เพื่อเชื่อมโลกเข้าด้วยกนัอยา่งปลอดภยั 

พันธกิจ 

ด้านผลติภัณฑ์และบริการ:  

บริษัทจะออกแบบและส่งมอบผลิตภณัฑ์วงจรรวม รวมไปถึงการให้บริการอื่นๆ ด้วยความโดดเด่น และมีเอกลกัษณ์ 

ด้านลกูค้าและคู่ค้าทางธุรกิจ:  

บริษัทมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างมลูคา่เพิ่มให้ลกูค้าและคู่ค้าทางธุรกิจทีเ่น้นการสร้างนวตักรรม เพื่อให้สามารถประสบความส าเร็จได้

ในระดบัโลก 

ด้านพนักงาน:  

บริษัทจะเป็นองค์กรท่ีมีสภาพแวดล้อมการท างานท่ีมีความสขุ มุง่พฒันาบคุลากรให้มคีวามสามารถ มีความคิดสร้างสรรค ์

กล้าเผชิญต่อความท้าทาย มุ่งมัน่สู่ความส าเร็จ และพฒันาตวัเองอย่างต่อเนื่อง 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบธุรกิจวิจยัและพฒันาเพื่อออกแบบและส่ง

มอบวงจรรวม (Integrated Circuit Design: IC) หรือไมโครชิพ (microchip) โดยการวา่จ้างผลิตแล้วน ากลบัมาที่บริษัทเพื่อ

จ าหน่ายให้แก่ลกูค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “SIC” ของบริษัท โดยไมโครชิพที่ได้รับการออกแบบและจ าหน่ายจากบริษัท

นัน้นบัเป็นส่วนประกอบส าคญัของอปุกรณ์ระบบ RFID (Radio Frequency Identification: RFID) ซึง่เป็นระบบที่ใช้ในการ

ระบขุ้อมลูต่างๆของวตัถหุรือสตัว์ขึน้ทะเบียนด้วยคล่ืนความถ่ีวิทยทุี่มีการใช้งานกนัอย่างแพร่หลายทัว่โลก เช่น บตัรผ่าน

เข้าออกสถานท่ีตา่งๆ, กญุแจรถยนต์, ป้ายหรือแคปซูลขนาดเล็กที่ติดหรือฉีดฝังในตวัสตัว์เพื่อบนัทึกประวตัิตา่งๆ หรือ ป้าย

ติดบนบรรจภุณัฑ์เพื่อบนัทึกข้อมลูการรับและส่งสินค้า เป็นต้น โดยส่วนประกอบหลกัของระบบ RFID มี 3 ส่วนได้แก ่

▪ แท็ก หรือ ทรานสปอนเดอร์ (Tag/Transponder) ที่ใช้ส าหรับติดกบัวตัถตุ่าง ๆ เพื่อใช้บนัทึกข้อมลูเก่ียวกบั
วตัถชุิน้นัน้  

▪ เคร่ืองส าหรับอา่นและเขยีนข้อมลูในแท็ก (Interrogator / Reader) ด้วยคล่ืนความถ่ีวิทย ุ
▪ การวางระบบเพื่อประยกุต์ใช้งาน ซึง่รวมถงึระบบฮาร์ดแวร์หรือซอฟท์แวร์หรือระบบฐานข้อมลูหรือส่วน

แสดงผล 

ทัง้นี ้การท างานของระบบ RFID สามารถแสดงได้ดงันี ้

 

ภาพแสดงการท างานของไมโครชิพในแทก็และเคร่ืองอ่าน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่มา : บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

  



บ
ร
ิษ
ัท
 ซิ

ลิ
ค
อ
น
 ค

ร
าฟ

ท
์ เท

ค
โน

โล
ยี
 จ

ำก
ัด
 (ม

ห
าช

น
)
 

33 

 

โครงสร้างรายได้ 

 

โครงสร้างรายได้ 
2560 2561 2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
1. ไมโครชิพส าหรับระบบกญุแจ
อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 
(Immobilizer) 

117.90 37.95 134.96 35.79 78.13 25.30 87.59 25.92 

2. ไมโครชิพส าหรับระบบ
ลงทะเบียนสตัว์ (Animal ID) 

102.27 32.92 131.13 34.78 129.33 41.88 139.10 41.17 

3. ไมโครชิพส าหรับระบบเข้า-
ออกสถานท่ี (Access Control) 
และระบบการอ่านข้อมลู 
(Interrogator/Reader) 

87.26 28.08 101.67 26.97 97.48 31.57 105.53 31.23 

4. ไมโครชิฟ NFC และอื่นๆ 3.27 1.05 9.27 2.46 3.86 1.25 5.65 1.67 
รวมรายได้จากการขาย 310.71 100.00 377.04 100.00 308.80 100.00 337.88 100.00 

 
หมายเหต ุ  กลุ่มลกูค้าไมโครชิพระบบลงทะเบียนสตัว์เร่ิมมีการน าไมโครชิพในกลุ่มระบบลงทะเบียนสตัว์ (Animal ID) ไปใช้ในระบบเข้าออก
สถานที่ (Access Control) ซึง่ตามโครงสร้างรายได้ในปัจจบุนัยงัคงรวมอยู่ในกลุ่มไมโครชิพส าหรับระบบลงทะเบียนสตัว์ (Animal ID) 
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ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ 
ปัจจุบนั ลกัษณะการประกอบธุรกิจหลกัของบริษัทได้แก่ การเป็นผู้ออกแบบวงจรรวมและพฒันาเป็นไมโครชิพ

ส าหรับอุปกรณ์ระบบ RFID โดยมุ่งเน้นการพฒันาการออกแบบและรับรองคุณสมบตัิของไมโครชิพประเภทที่ออกแบบให้

ท าเฉพาะฟังก์ชั่นที่ก าหนด (Application Specific Integrated Circuit: ASIC) ซึ่งมีทัง้แบบเฉพาะเจาะจงตามความ

ต้องการของลูกค้า (Exclusive Product) และแบบมีนวัตกรรมเฉพาะที่บริษัทพัฒนาขึน้เพื่อน าเสนอต่อกลุ่มลูกค้าต่างๆ 

เพื่อให้น าไปประยุกต์ใช้ในการต่อยอดธุรกิจของตน (Standard Product) โดยบริษัทจะว่าจ้างพันธมิตรทางการค้าให้

ด าเนินการผลิตไมโครชิพตามที่บริษัทออกแบบ (Fabless/factoryless Company) เพื่อจ าหน่ายให้แก่ลกูค้าทัง้ในรูปแบบ

ของไมโครชิพ หรือน าไมโครชิพไปประกอบเข้ากับวัสดุต่างๆ เป็นรูปแบบและรูปทรง (IC packaging, Form Factor) ที่

แตกต่างไปตามการใช้งาน เช่น แบบติดกับขดลวด แบบแท่งพลาสติก หรือแบบแท่งแก้ว เป็นต้น เพื่อให้ลกูค้าสามารถน า

ไมโครชิพของบริษัทไปใช้ในแท็กหรือเคร่ืองอ่านของระบบ RFID ได้ตามที่ต้องการ 

ส าหรับสินค้าที่บริษัทจ าหน่ายในปัจจบุนั ซึง่ได้แก่ ไมโครชิพส าหรับแท็กและเคร่ืองอ่านนัน้ สามารถแบ่งกลุ่มได้ดงันี ้

1) ไมโครชิพเข้ารหัสความปลอดภัยส าหรับระบบกุญแจส ารองอิเล็กทรอนิกส์ของยานยนต์ (Immobilizers) 
: กญุแจเข้ารหสัความปลอดภยัอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับยานยนต์ (“กญุแจอิเล็กทรอนิกส์”) เป็นอปุกรณ์ระบบ RFID 

ที่ใช้ส าหรับรักษาความปลอดภยัของยานพาหนะ (Immobilizer System) ประกอบด้วยเคร่ืองอ่านรหสัที่ติดตัง้มา

กบัรถ และไมโครชิพที่มีการเข้ารหสัความปลอดภยัซึง่ฝังไว้ในลกูกญุแจ โดยผู้ผลิตยานยนต์จะออกแบบให้กล่อง

ควบคุม ECU (Electronic Control Unit) ของรถมีการเชื่อมต่อกับระบบ RFID ซึ่งจะท าให้เคร่ืองยนต์สามารถ

ท างานได้ก็ต่อเมื่อได้รับค าสัง่ยืนยนัตวัตนท่ีถูกต้องจากเคร่ืองอ่าน RFID เท่านัน้ เป็นการป้องกนัมิให้เคร่ืองยนต์

สามารถท างานได้เมื่อมีการใช้กุญแจปลอมหรือมีการตัดสายไฟหรือลัดวงจรจุดระเบิดเคร่ืองยนต์ อุปกรณ์

ดงักล่าวถกูก าหนดให้เป็นอปุกรณ์มาตรฐานในการผลิตยานยนต์หรือหากมีการติดตัง้ระบบ immobilizer แล้วจะ

ได้รับการยกเว้นข้อก าหนดบางประการในการผลิตในหลายประเทศ เช่น กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป, แคนาดา 

และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น 

บริษัทเป็นผู้น าในการพัฒนาไมโครชิพที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิตกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ส ารอง

ระดบัโลกให้เป็นผู้ผลิตและส่งมอบไมโครชิพในรูปแบบและรูปทรงต่างๆ เพื่อใช้ในสินค้าดงักล่าว โดยธุรกิจการ

ผลิตกุญแจส ารองนัน้นับเป็นธุรกิจหลังการขาย (After Market) ประเภทหนึ่งของอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งมี

แนวโน้มในการขยายตวัอย่างต่อเนื่องตามจ านวนรถยนต์ที่เพิ่มมากขึน้ ไมโครชิพส าหรับกุญแจอิเล็กทรอนิกส์

ส ารองของบริษัทที่จ าหน่ายอยู่ในปัจจุบันใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีที่ย่านความถ่ีต ่า (Low Frequency: LF) 

ท างานโดยไม่ต้องพึ่งพาแบตเตอร่ี (Passive Tag) โดยปัจจุบันบริษัทมีผลิตภัณฑ์ในกลุ่มดงักล่าวมากกว่า 10 

รายการ เพื่อรองรับการใช้งานของกญุแจรถยนต์แต่ละรุ่นและแต่ละยี่ห้อที่ต่างกนัไปตามความต้องการของตลาด

และคู่ค้าซึ่งเป็นบริษัทผลิตและจ าหน่ายระบบท ากุญแจส ารองในระดับโลก นอกจากนี ้ลูกค้าบางรายยังได้
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ไว้วางใจให้บริษัทเป็นผู้พัฒนาเคร่ืองอ่านรหัสซึ่งใช้อ่านรหัสจากกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ต้นแบบเพื่อท ากุญแจ

อิเล็กทรอนิกส์ส ารองอีกด้วย ดงันัน้ ในกลุ่มระบบกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ส ารอง บริษัทจึงมีการจ าหน่ายไมโครชิพ

ทัง้แบบที่ใช้กับลกูกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ส ารองและไมโครชิพที่ใช้ส าหรับเคร่ืองอ่านรหสั ทัง้นี ้ปัจจุบนักลุ่มลกูค้า

หลกัของบริษัทได้แก่ กลุ่มบริษัทผู้ผลิตกญุแจส ารองที่ตัง้อยู่ที่สหภาพยโุรปและสหรัฐอเมริกาซึง่เน้นการให้บริการ

แก่กลุ่มยานยนต์ส่วนบุคคล (Passenger car) ซึ่งนับเป็นกลุ่มตลาดระดับบน (Premium After market)  โดย

บริษัทมีการน าเสนอผลิตภณัฑ์ที่โดดเด่นทัง้ด้านคณุภาพและมีความเป็นนวตักรรม เช่น เป็นรายเดียวที่สามารถ

ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ที่ใช้กบักญุแจส ารองที่รองรับการใช้งานในหลายโหมดในลกัษณะ 3-in-1 ซึง่สามารถ

ใช้ได้กับเคร่ืองอ่านรหัสที่ฝังอยู่ในรถได้หลากหลายรุ่นด้วยการใช้ชิพเพียงชิพเดียว  ท าให้ผู้ ให้บริการท ากุญแจ

ส ารองไม่จ าเป็นต้องมีกญุแจส ารองหลายรุ่น นบัเป็นการเพิ่มความสะดวก และลดสินค้าคงคลงัของลกูค้าลงได้  

ทัง้นี ้ส าหรับปี  2561, 2562 และ 2563 บริษัทมีรายได้จากการจ าหน่ายไมโครชิพส าหรับระบบกุญแจ

อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์  (Immobilizer) เท่ากับ 134.96 ล้านบาท , 78.13 ล้านบาท และ 87.59 ล้านบาท 

ตามล าดบั 

 
ตัวอย่างการน าไปใช้งานในระบบกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ 

 
       ที่มา : บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

2) ไมโครชิพส าหรับป้ายระบบลงทะเบียนสัตว์ (Animal Identification Tags) : ป้ายทะเบียนสตัว์อิเล็กทรอนกิส์ 

(“แท็กระบบลงทะเบียนสตัว์”) เป็นอุปกรณ์ RFID ที่ใช้ส าหรับบนัทึกข้อมลูเฉพาะตวัของสตัว์เศรษฐกิจ เช่น โค

เนือ้, โคนม, แกะ ไปจนถึงสตัว์เลีย้ง เช่น สนุขั และแมว เป็นต้น ในกลุ่มประเทศที่ประกอบธุรกิจปศสุตัว์และเป็นผู้

ส่งออกผลิตภัณฑ์จากสัตว์รายใหญ่ของโลก เช่น สหภาพยุโรป , ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, สหรัฐอเมริกาและ

ประเทศในกลุ่มอเมริกาใต้ ได้มีข้อกฏหมายก าหนดให้สตัว์เศรษฐกิจบางประเภทในบางรัฐทุกตวัต้องติดป้ายที่มี

ไมโครชิพในลกัษณะดงักล่าว โดยเฉพาะประเทศออสเตรเลียที่ประกาศใช้ทัง้ประเทศส าหรับธุรกิจปศสุตัว์ทัง้โค

เนือ้และโคนม เพื่อใช้ในกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับ (Food traceability) และความปลอดภัยของอาหาร 

(Food safety) ปัจจุบนัผลิตภณัฑ์ที่บริษัทจ าหน่ายมีทัง้แบบที่ใช้เป็นส่วนประกอบของป้ายพลาสติกติดกับใบหู
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ของสตัว์ หรือเป็นแท่งแก้วขนาดเล็กส าหรับฉีดเข้าในตวัสตัว์ (ส าหรับประเภทสตัว์เลีย้ง) เพื่อใช้บนัทึกและอ่าน

ข้อมลูเฉพาะของสตัว์แต่ละตวัได้อย่างถกูต้องและรวดเร็วในรูปแบบดิจิทลั (Digital) เช่น สายพนัธุ์, การให้อาหาร

, ประวตัิการฉีดวคัซีน เป็นต้น โดยมีหลกัการท างานคือ เคร่ืองอ่านจะปล่อยสญัญาณวิทยุอย่างต่อเนื่องหรือเป็น

จังหวะ เมื่อแท็กซึ่งมีไมโครชิพอยู่ในระยะที่ได้รับสัญญาณจากเคร่ืองอ่าน ก็จะถูกกระตุ้นให้ท างานโดยมีการ

เหนี่ยวน าคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้ามาเป็นพลงังานไฟฟ้า และส่งข้อมลูกลบัไปให้แก่เคร่ืองอ่านโดยใช้คลื่นวิทยใุนการ

ส่งข้อมลู จากนัน้เคร่ืองอ่านก็จะรับสญัญาณเพื่อประมวลผลและส่งชดุค าสัง่ให้มีการน าข้อมลูมาประมวลผลเพื่อ

แสดงผลการอ่านของข้อมูลที่ได้รับบนจอของเคร่ืองอ่านหรือจอคอมพิวเตอร์หรือจัดเก็บในฐานข้อมูล การ

แลกเปล่ียนข้อมลูดงักล่าวเป็นไปโดยอตัโนมตัิ จึงท าได้ผู้ ใช้งานได้รับความสะดวกและความถูกต้องของข้อมูล 

ลดความผิดพลาดจากการบนัทึกข้อมลูด้วยการจดบนัทึกด้วยคน ซึ่งอาจเกิดข้อผิดพลาดและเก็บข้อมลูได้น้อย

กว่าการเก็บข้อมลูในรูปแบบของดิจิทลั  จึงเป็นการเพิ่มความถกูต้องแม่นย าในการตรวจย้อนกลบัแหล่งที่มาของ

ผลิตภณัฑ์จากสตัว์เหล่านัน้ 

บริษัทเป็นหนึ่งในผู้พฒันาไมโครชิพส าหรับแท็กระบบลงทะเบียนสตัว์ชัน้น า โดยมีกลุ่มลกูค้าหลกัเป็น

ผู้ผลิตแท็กระบบลงทะเบียนสตัว์ (Ear Tag) รายใหญ่ของโลก ไมโครชิพของบริษัทที่จ าหน่ายอยู่ในปัจจุบนัเป็น

ชิพส าหรับแท็กประเภทที่ไม่ต้องใช้แบตเตอร์ร่ี (Passive operation) ใช้ย่านความถ่ีต ่า (Low Frequency: LF) 

ตามมาตรฐาน ISO11784 ISO11875 และตามมาตรฐาน ICAR (The International Committee of Animal 

Recording)  ซึ่งกลุ่มลูกค้าจะน าไมโครชิพของบริษัทไปประกอบเป็นสินค้าพร้อมใช้งาน (Finished product) 

เพื่อจ าหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการปศุสตัว์  จุดเด่นของผลิตภณัฑ์ของบริษัทได้แก่ ระยะในการส่ือสารที่ไกลกว่า

คู่แข่งในเชิงเปรียบเทียบกว่าร้อยละ 10 และสอดคล้องกับมาตรฐานขัน้ต ่าที่ก าหนด ท าให้คู่ค้าของบริษัทที่น า

ผลิตภณัฑ์ไปใช้สามารถน าเสนอสินค้าที่มีคณุภาพท่ีโดดเด่น ในต้นทนุท่ีสามารถแข่งขนัในตลาดโลกได้ 

ตัวอย่างการน าไปใช้งานในระบบลงทะเบียนสตัว์ 

 
    ที่มา : บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
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ทัง้นี ้ส าหรับปี 2561, 2562 และ 2563 บริษัทมีรายได้จากการจ าหน่ายไมโครชิพส าหรับแท็กระบบ
ลงทะเบียนสตัว์ เท่ากบั 131.13 ล้านบาท, 129.33 ล้านบาท และ  139.10 ล้านบาท ตามล าดบั 

3) ไมโครชิพส าหรับระบบเข้า-ออกสถานที่ (Access Control) และระบบการอ่านข้อมูล (Interrogator or 

Reader):  ระบบการเข้า-ออกสถานท่ีนัน้ ประกอบด้วยบตัร (card) ส าหรับพกพาและเคร่ืองอ่าน (Reader) ที่ติด

อยู่ตามประตูทางเข้าสถานที่ต่างๆ โดยเคร่ืองอ่านจะท าหน้าที่อ่านข้อมลูจากบตัร เพื่อบนัทึกข้อมลูเก่ียวกับการ

เข้า-ออกสถานที่ รวมถึงสามารถเชื่อมโยงกับระบบรักษาความปลอดภัยโดยจะสามารถปลดล็อคประตูได้ก็

ต่อเมื่อได้รับค าสัง่ยืนยนัตวัตนที่ถกูต้องแล้วเท่านัน้  

บริษัทเป็นผู้พัฒนาไมโครชิพส าหรับระบบการเข้า -ออกสถานที่ โดยมีการพัฒนาไมโครชิพในย่าน

ความถ่ีต ่า (Low Frequency: LF) เพื่อใช้ในบตัร (Card) ส าหรับพกพา และมีการพฒันาไมโครชิพในย่านความ

ความถ่ีสูง (High Frequency :HF) เพื่อใช้ส าหรับเคร่ืองอ่านที่ติดอยู่ที่สถานที่ต่างๆ นอกจากนี ้บริษัทยังมีการ

พัฒนาชิพส าหรับระบบการอ่านข้อมูลที่สามารถน าไปใช้ได้อย่างหลากหลายมาตรฐานการใช้งาน เช่น เคร่ือง

อ่านส าหรับระบบอตุสาหกรรม (Industrial) เพื่อใช้ติดตามความเคลื่อนไหวของสินค้าในสายการผลิต และเคร่ือง

อ่านส าหรับระบบของเล่น (Smart Toys and Educational Toys) เพื่อใช้เชื่อมต่อชิน้ของเล่นกับหน้าจอแสดงผล

ต่างๆ ซึง่เป็นการเพิ่มความสามารถในการปฏิสมัพนัธ์ (Interactive) กบัผู้ เล่น เป็นต้น  

ทัง้นี ้ส าหรับปี 2561, 2562 และ 2563 บริษัทมีรายได้จากการจ าหน่ายไมโครชิพส าหรับระบบเข้า-ออก

สถานที่ (Access Control) และระบบการอ่านข้อมลู (Interogrator) เท่ากับ 101.67 ล้านบาท , 97.48 ล้านบาท 

และ 105.53 ล้านบาท ตามล าดบั  

 

ตัวอย่างการน าไปใช้งานในระบบเข้า-ออกอาคาร และเคร่ืองอ่านส าหรับระบบของเล่น 

 
        ที่มา : บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
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4) อื่นๆ : นอกจากการจ าหน่ายไมโครชิพส าหรับแท็กและเคร่ืองอ่านในระบบต่างๆ ดงักล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทยงัมี

การจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ไมโครชิพส าหรับแท็กอาร์เอฟไอดีเพื่อน าไปใช้งานรูปแบบอื่นๆ อาทิเช่น ใช้ส าหรับระบบ

ฉลากอจัฉริยะเพื่อป้องกนัการปลอมแปลงสินค้า (Smart Label) หรือใช้ส าหรับตรวจวดัค่าเซ็นเซอร์ต่างๆ (Smart 

Sensor) เป็นต้น นอกจากนี ้บริษัทยังมีรายได้จากการออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึงการให้บริการหรือจ าหน่าย

อุปกรณ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งจะเป็นการให้บริการเสริมแก่ลูกค้าเท่านัน้ เช่น จ าหน่ายชุดทดลอง (Study Kit), 

อุปกรณ์ทดสอบ (Tester) และ อุปกรณ์ประกอบ (Form Factor) เป็นต้น  ทัง้นี ้ส าหรับปี 2561, 2562 และ 2563 

บริษัทมีรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าในกลุ่มดงักล่าวเท่ากับ 9.27 ล้านบาท,  3.86  ล้านบาท และ 5.65 ล้าน

บาท ตามล าดบั  

 

ตัวอย่างการน าไปใช้งานในระบบฉลากอัจฉริยะและระบบตรวจวัดค่าสารเคมี 

 
   ที่มา : บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)
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ตารางแสดงข้อมูลสรุปของสินค้าของบริษัท 

ประเภทของการใช้งาน การใช้งาน มาตรฐาน 
ตัวอย่างรูปแบบท่ี

จ าหน่าย 
ตัวอย่างสินค้า 
ของบริษัท 

กลุ่มลูกค้า 

1. ไมโครชิพส าหรับระบบกุญแจ
ส ารองอิเล็กทรอนิกส์ยาน
ยนต์

ไมโครชิพในลกูกญุแจส ารองและเคร่ืองอ่านรหสั
เพ่ือท ากญุแจส ารอง ส าหรับระบบป้องกนัการใช้
กญุแจปลอมในการโจรกรรมรถยนต์ 
(บนย่านความถี่ LF (Low-frequency) 125KHz 
- 134.2KHz)

วิธีการเข้ารหสัแบบ
เฉพาะเจาะจง 
(Proprietary Inscription) 

ไมโครชิพในแท่งแก้ว, แท่ง
พลาสติก 

AT 2000, JS 888, 
Triple X 

ผู้ผลิตกญุแจส ารองอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับยานยนต์ 

2. ไ ม โ ค ร ชิ พ ส า ห รั บ ร ะ บ บ
ลงทะเบียนสตัว์

ไมโครชิพในแท็กบนัทึกข้อมลูเฉพาะตวัของสตัว์  
(บนย่านความถี่ LF (Low-frequency) 125KHz 
- 134.2KHz )

ISO11784/11785 FDX, 
HDX 

ไมโครชิพติดกบัแท่งแก้ว, 
แท่งพลาสตกิ, ขดลวด 

SIC 7888, SIC 7900, 
SIC 7999, SIC279 

ผู้ผลิตแท็กส าหรับระบบขึน้ทะเบียนสตัว์ 

3. ไมโครชิพส าหรับระบบเข้า-
ออกสถานที่

ไมโครชิพในบตัรและเคร่ืองอ่าน ส าหรับการเข้า-
ออกสถานที่,  เคร่ืองอ่านข้อมูลจากแท็กในถาด
สินค้า, เคร่ืองอ่านข้อมลูจากของเล่น เป็นต้น 
(บนย่านความถี่ HF 13.56 MHz ส าหรับเคร่ือง
อ่าน และย่านความถี่  LF (Low-frequency) 
125KHz - 134.2KHz ส าหรับแท็ก) 

ส าหรับเคร่ืองอ่าน :  
ISO14443 A,B และ 
ISO15693 

ส าหรับแท็ก : 
และ ISO11784/11785 

ไมโครชิพบนแผ่นพลาสติก
แ บ บ ไ ม่ มี ล ว ด ท อ ง แ ด ง
เชื่อมต่อเป็นขา (Quad Flat 
No-leads package: QFN) 

ส าหรับเคร่ืองอ่าน :  
SIC 9100, SIC 9310, 
SIC 9410  

ส าหรับแท็ก : 
SIC 5777 

ผู้ ผลิ ต ระบบบัตร เ ข้ า -ออกอาคาร , โ ร งงาน
อุตสาหกรรม , คลังสินค้า, ผู้ ผลิตชองเล่นแบบ
อินเตอร์แอคทิฟ 

4. ไมโครชิพส าหรับระบบอ่ืน ๆ ไมโครชิพในแท็กส าหรับระบบฉลากอัจฉริยะ, 
ส าหรับการตรวจวดัค่า เป็นต้น 
(บนย่านความถี่ HF 13.56 MHz ด้วยเทคโนโลยี 
NFC (Near field Communication) ) 

ISO 14443 A,  14443 
Type 2 

ไมโครชิพบนแผ่นพลาสติก
แ บ บ ไ ม่ มี ล ว ด ท อ ง แ ด ง
เชื่อมต่อเป็นขา (Quad Flat 
No-leads package: QFN) 

SIC 5600, SIC 4310, 
SIC43NT, SIC4340 

โรงงานอุตสาหกรรม, คลังสินค้า, ผู้ ผลิตฉลาก
อจัฉริยะ, ผู้ผลิตสินค้าที่ต้องการป้องกนัการปลอม
แปลงสินค้า, ห้องสมุด, การท าฉลากพิเศษวดัค่า
ปนเปือ้นของน า้ 
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ลักษณะของลูกค้าและลูกค้าเป้าหมาย 

 
กลุ่มผู้ผลิตกญุแจส ารองส าหรับยานยนต์ 

กลุ่มผู้ผลิตกุญแจส ารองส าหรับยานยนต์นบัเป็นหนึ่งในกลุ่มลกูค้าหลกัของบริษัท  โดยรายได้จากกลุ่มนีค้ิดเป็น
สดัส่วนประมาณร้อยละ 26 ของรายได้จากการขายทัง้หมดของบริษัทในปี 2563 โดยกลุ่มผู้ประกอบการดงักล่าวจะสัง่ซือ้
ไมโครชิพของบริษัทไปใส่ในลูกกุญแจส ารอง (Key blank) และจ าหน่ายต่อไปยังศูนย์บริการกุญแจส ารองทั่วโลก 
โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศยุโรปซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่เร่ิมต้นบังคบัใช้กฎหมายเร่ืองระบบรักษาความปลอดภัยของยาน
ยนต์  

 
กลุ่มผู้ผลิตแท็กส าหรับระบบลงทะเบียนสตัว์ 

 กลุ่มผู้ผลิตแท็กส าหรับระบบลงทะเบียนสตัว์ คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 41 ของรายได้จากการขายทัง้หมด
ของบริษัทในปี 2563 โดยกลุ่มลกูค้าดงักล่าวจะสัง่ซือ้ไมโครชิพจากบริษัทเพื่อน าไปประกอบเข้ากับแท็กของตนเองเพื่อให้
ได้ผลิตภณัฑ์แท็กส าหรับระบบลงทะเบียนสตัว์ที่มีตรายี่ ห้อของกลุ่มลกูค้า และน าไปจ าหน่ายให้กับกลุ่มผู้ ใช้แท็กส าหรับ
ระบบลงทะเบียนสตัว์ (End users) อาทิเช่น เจ้าของฟาร์ม รวมถึงผู้ เลีย้งสตัว์ต่างๆ เป็นต้น  

กลุ่มผู้จดัจ าหน่ายสินค้าในกลุ่มระบบเข้า-ออกสถานท่ี และระบบการอ่านข้อมลู 

กลุ่มผู้จดัจ าหน่ายสินค้าในกลุ่มระบบเข้า-ออกสถานท่ี และระบบการอ่านข้อมลู คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 
31 ของรายได้จากการขายทัง้หมดของบริษัทในปี 2563 โดยกลุ่มลกูค้าดงักล่าวมีการสั่งซือ้ไมโครชิพของบริษัทเพื่อน าไป
จ าหน่ายต่อให้ผู้ประกอบการต่างๆ หรือการจ าหน่ายต่อให้ผู้ประกอบการในโรงงานอตุสาหกรรมต่างๆ โดยตรง ซึง่สินค้าใน
กลุ่มนีส้ามารถน าไปใช้งานได้หลากหลายวตัถปุระสงค์ ส่งผลให้มีลกูค้าอยู่ในหลายอตุสาหกรรม 

 กลุ่มผู้ประกอบการพฒันาสินค้านวตักรรม 
 กลุ่มผู้ประกอบการพฒันาสินค้านวตักรรมนบัเป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่ของบริษัทส าหรับการน าเสนอสินค้ารุ่นใหม่ 

ๆ โดยกลุ่มลูกค้าดังกล่าวได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ ท่ีต้องการพัฒนาสินค้าที่มีระบบ RFID เป็น

ส่วนประกอบแต่มิได้มีความช านาญในเทคโนโลยีดงักล่าว ดงันัน้ จึงนบัเป็นโอกาสของบริษัทที่จะร่วมเป็นพนัธมิตรในการ

พฒันาไมโครชิพที่สามารถช่วยให้ผลิตภณัฑ์ของกลุ่มลกูค้าดงักล่าวสามารถท างานได้ตามข้อก าหนดที่ลกูค้าต้องการได้ 

เช่น กลุ่มเคร่ืองตรวจวดัค่าอจัฉริยะ (Smart Sensor) หรือกลุ่มฉลากอจัฉริยะ (Smart Label) เป็นต้น  
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การนำเสนอผลิตภัณฑ์และช่องทางการจัดจำหน่าย 

บริษัทมีเป้าหมายหลักในการน าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการผ่านเครือข่ายของบริษัททัง้ทางตรงและทางอ้อม 
ได้แก่ การขายผลิตภณัฑ์โดยตรง การขายผ่านตวัแทนจ าหน่าย (Distributor) และการขายผ่านตวัแทน (Agent) โดยบริษัท
มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมัน่ให้กับลูกค้าและสร้างความสัมพนัธ์ในระยะยาว ผ่านการท างานที่ใกล้ชิดกับลูกค้า เพื่อน า
ความต้องการของลูกค้ามาพัฒนาสินค้าของบริษัทให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึน้ โดยทีมงานฝ่ายพฒันา
ธุรกิจและการขาย (Sale & Business Development Department) ของบริษัทจะเป็นผู้ติดต่อเข้าเสนอผลิตภัณฑ์ให้แก่
ลูกค้า และมีทีมงานฝ่ายวิศวกรรมสนับสนุนการขายและบริการ (Embedded System and Engineering Support 
Department) จะเป็นผู้สนบัสนุนด้านข้อมลูของผลิตภณัฑ์และบริการเพื่อใช้ในการน าเสนอต่อลกูค้า ส าหรับช่องทางและ
วิธีการติดต่อลกูค้าของฝ่ายขายของบริษัทมีรายละเอียดดงันี ้ 

การขายผลิตภัณฑ์โดยตรง (Direct Sale) : เนื่องจากสินค้าของบริษทัเป็นสินค้าที่ต้องใช้ความรู้ความช านาญเฉพาะทาง 
บริษัทจึงใช้วิธีสร้างการรับรู้ตัวผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท(Brand awareness) ผ่านการท าการตลาดเชิงกิจกรรม 
(Event Marketing) โดยการออกบูธตามงานที่เก่ียวกับการแสดงเทคโนโลยี RFID ในประเทศกลุ่มเป้าหมาย อาทิ งาน 
Cartes ประเทศฝร่ังเศส, งาน Embedded World ประเทศเยอรมนี, งาน IoTE Shenzhen ประเทศจีน, งาน AIPIA (Active 
and Intelligence Packaging Industry Association) ประเทศเนเธอร์แลนด์, MEDIX Exhibition ประเทศญ่ีปุ่ น เป็นต้น 
เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของบริษัทและมีการจัดส่งทีมงานเข้าไปน าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ 
รวมถึงผลงานที่ผ่านมาของบริษัทแก่กลุ่มลกูค้าเป้าหมายต่างๆ เพื่อให้ผลิตภณัฑ์และบริการของบริษัทเป็นที่รู้จกัของกลุ่ม
ลกูค้าเป้าหมายในประเทศต่างๆ และให้ลกูค้าได้พิจารณาผลิตภณัฑ์และบริการ รวมถึงคุณสมบตัิของบริษัทเพื่อบรรจเุข้า
ในบัญชีคู่ค้า (Vendor List) ของลูกค้าแต่ละราย จากนัน้ในกรณีที่ลูกค้ามีความต้องการใช้บริการหรือสนใจสั่งซือ้
ผลิตภณัฑ์จากบริษัทลกูค้าจะเป็นผู้ติดต่อให้ฝ่ายขายของบริษัทเข้าไปเสนอผลิตภณัฑ์และบริการของบริษัทเพิ่มเติม และ
เจรจาต่อรองเงื่อนไขต่างๆ   

การขายผ่านผู้จัดจ าหน่าย (Distributors Channel) หรือตัวแทน (Agent Chanel) : บริษัทมีการร่วมมือกบั
ผู้ประกอบการท่ีประกอบธุรกจิเป็นผู้จดัจ าหน่ายสินค้าในแถบภมูภิาคต่างๆ ของประเทศกลุ่มเป้าหมาย เพื่อจดัจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์และน าเสนอบริการของบริษัทผ่านผู้จดัจ าหน่ายทีม่ีความเชีย่วชาญและรู้จกัลกูค้าเปา้หมายในแต่ละประเทศ
ของภมูิภาคดงักลา่วเป็นอย่างด ี โดยผู้จดัจ าหน่ายจะสัง่ซือ้ผลิตภณัฑ์จากบริษัทไปจ าหน่ายแกล่กูค้ากลุ่มเป้าหมายในแต่
ละประเทศและชว่ยให้ข้อมลูด้านการตลาดเพื่อแสวงหาโอกาสในการเติบโตร่วมกนัแก่บริษัท นอกจากนี ้ บริษัทยงัมี
ช่องทางการน าเสนอผลิตภณัฑ์โดยใช้ตวัแทน (Agent) ซึง่จะได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบคา่คอมมิชชัน่ (Commission 
Fee) จากยอดขายแต่ละค าสัง่ซือ้ (Sale Order) ที่ลกูค้าของตวัแทนเป็นผู้สัง่ซือ้หรือใช้บริการจากบริษัท การมีพนัธมติรทาง
การค้าเป็นผู้จดัจ าหน่ายและตวัแทนนี ้ ส่งผลให้บริษัทได้รับข้อมลูข่าวสารทัง้ในด้านนของเทคโนโลยีและแนวโน้มความ
ต้องการของลกูค้า รวมถงึท าให้บริษัทสามารถเข้าถงึลกูค้ารายใหญ่บางกลุ่มซึง่มีนโยบายในการจดัซือ้จดัจ้างผ่านผู้แทน
หรือตวัแทนที่เคยมีรายการค้ากนัมาแล้วเท่านัน้อีกด้วย 
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กลยุทธ์การแข่งขัน  

บริษัทในฐานะผู้ออกแบบและพฒันาชิพส าหรับอปุกรณ์ RFID ตระหนกัถึงความส าคญัของการเป็นกลไกเร่ิมต้น
ในกระบวนการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจต่างๆ สามารถเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพในยคุดิจิตอลเป็นอย่างดี ด้วยการพฒันา
ชิพที่สามารถช่วยให้ลกูค้าของบริษัทสามารถผลิตสินค้าและบริการที่มีคณุภาพ สามารถสร้างการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
และยัง่ยืนร่วมกนั โดยบริษัทมีกลยทุธ์หลกัในการแข่งขนั ดงันี ้

 

กลยทุธ์การรักษาความเป็นผู้น าด้านนวตักรรม (Leader in Innovation) 
บริษัทก าหนดต าแหน่งทางการตลาดของตนเป็นผู้พฒันาชิพที่มุ่งเน้นการวิจยัและพฒันาเพื่อแสวงหานวตักรรม 

อย่างไม่หยดุยัง้ เพื่อน าเสนอสินค้าที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ต้นทุนที่
ดีที่สดุอยู่เสมอ ส่งผลให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากผู้ประกอบการรายใหญ่ระดบัโลกให้พฒันาชิพเพื่อน าไปใช้ในสินค้า
ของตนอย่างต่อเนื่อง โดยตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา บริษัทสามารถพฒันาชิพประเภทต่างๆ ที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มลกูค้าได้อย่างครอบคลมุทัง้ด้านเทคโนโลยี, รูปแบบ และฟังก์ชนัการใช้งาน (Full-range RFID IC)  

ทัง้นี ้ในการรักษาความเป็นผู้ น าด้านนวัตกรรมดังกล่าว บริษัทมีการแต่งตัง้คณะกรรมการนวัตกรรม ซึ่ง
ประกอบด้วยบุคลากรผู้ เชี่ยวชาญจากส่วนงานต่างๆ ได้แก่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายออกแบบ และฝ่ายวิศวกรรม  โดย
คณะกรรมการนวตักรรมจะศกึษาถึงผลงานวิจยัต่าง ๆ ที่มีในต่างประเทศ รวมถึงแนวโน้มและโอกาสทางการตลาดในกลุ่ม
สินค้าต่างๆ เพื่อก าหนดเป็นแนวทางการวิจยัและพฒันาทัง้ทางด้านเทคโนโลยี (Technology Roadmap) และทางด้าน
ผลิตภณัฑ์ (Product Roadmap) ของบริษัท ซึง่นบัเป็นปัจจยัส าคญัในการเติบโตของบริษทัโดยในการก าหนดแนวทางการ
วิจยัและพฒันาดงักล่าว บริษัทจะมีการแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะสัน้ 1 ปี, ระยะกลาง 3 ปี และระยะยาวมากกว่า 5 ปี 
เพื่อให้มัน่ใจได้ว่า บริษัทจะสามารถพฒันาและน าเสนอสินค้าใหม่ออกสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่อง 

 

กลยทุธ์การสัง่สมองค์ความรู้และบคุลากรท่ีเชี่ยวชาญ (Long term Experience and High Expertise of Staff) 
การเป็นผู้น าด้านนวตักรรมนัน้ต้องอาศยัความรู้ความสามารถ (Know-how), ประสบการณ์ (Experience) และ

ความเชี่ยวชาญ (Expertise) ซึ่งปัจจยัเหล่านีต้้องอาศยัระยะเวลาหลายปีในการบ่มเพาะองค์ความรู้ต่างๆ ที่เก่ียวกับการ
ออกแบบวงจรไฟฟ้ารวม (IC) ส าหรับอปุกรณ์ RFID  ดงันัน้ การท่ีบริษัทเป็นผู้ประกอบการเอกชนรายแรกในประเทศไทยที่
ป ร ะ ก อบ ธุ ร กิ จ ห ลั ก ใ น ก า ร อ อ ก แบบแล ะพัฒน า ชิ พ ส า ห รั บ ร ะ บบ  RFID ป ร ะ ก อบกั บ ค ว า ม รู้ ค ว า ม 
เชี่ยวชาญของกลุ่มผู้ก่อตัง้และประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจในตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา จึงท าให้คู่แข่งราย
ใหม่ที่จะเข้ามาในอุตสาหกรรมดังกล่าวเกิดขึน้ค่อนข้างยาก โดยเฉพาะในประเทศไทยที่มีข้อจ ากัดในเร่ืองของจ านวน
บคุลากรท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาดงักล่าว  

ทัง้นี ้เพื่อเป็นการเสริมสร้างบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้แก่บริษัทอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้มีการท า
กิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย เพื่ออบรมและให้ความรู้แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ตาม
มหาวิทยาลัยต่างๆ ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมการสรรหานักศึกษาที่มี
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ศกัยภาพเข้ามาท างานให้กบับริษัทในอนาคต อีกทัง้บริษัทยงัมีการปลกูฝังวฒันธรรมองค์กรโดยให้มีการถ่ายทอดความรู้
ระหว่างพนกังานในองค์กรจากรุ่นสู่รุ่น ผ่านการท างานจากพนกังานระดบับนสู่ระดบัล่าง เพื่อเพิ่มพนูความรู้ความสามารถ 
(Know-how) และความเชี่ยวชาญ (Expert) ให้แก่วิศวกรทกุระดบัของบริษัทอย่างตอ่เนื่อง นอกจากนี ้บริษัทยงัได้มีการจดั
ฝึกอบรมให้ความรู้และการศกึษาดงูานในต่างประเทศให้แก่วิศวกรของบริษัทเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพนูความรู้
และทกัษะความสามารถของวิศวกรของบริษัทให้ทนัต่อเทคโนโลยีของโลกที่มีการพฒันาและเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
จึงท าให้ทีมงานวิศวกรของบริษัทมีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการออกแบบวงจรไฟฟ้ารวม (IC) ส าหรับ
อุปกรณ์ RFID ที่สามารถแข่งขันกับบริษัทยักษ์ใหญ่ข้ามชาติ อาทิเช่น Texas Instrument และ NXP เป็นต้น ได้อย่าง
ทดัเทียมและมีประสิทธิภาพ 

กลยทุธ์การประกอบธุรกิจภายใต้ต้นทนุต ่าแต่ความสามารถในการปรับตวัสงู (Low Fixed Cost but High Flexibility) 
บริษัทเป็นผู้ประกอบการซึง่ว่าจ้างการผลิตและประกอบกบัพนัธมิตรทางการค้า (Fabless Company) โดยจะมี

การประเมินผลงานในแต่ละปีเพื่อรักษาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตสินค้าของบริษัทการที่บริษัทไม่มีโรงงานในการ
ผลิตสินค้าเป็นของตนเองดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทไม่ต้องแบบรับต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) รวมทัง้สามารถพิจารณาหา
พนัธมิตรรายใหม่ ๆ เพื่อเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตให้เกิดประโยชน์สงูสดุและลดความเส่ียงจากการพึ่งพิงสายการผลิต
สินค้าเพียงแห่งเดียวได้ นอกจากนี ้บริษัทยังสามารถพิจารณาปรับเปล่ียนปริมาณการผลิตให้เพิ่มขึน้หรือลดลงได้ตาม
ภาวะการแข่งขนัในแต่ละช่วงเวลา รวมถึงในกรณีที่มีการพฒันาสินค้าใหม่ บริษัทก็สามารถปรับเปล่ียนรูปแบบการผลิต
สินค้าได้โดยการแสวงหาพนัธมิตรรายใหม่ที่มีความพร้อมในการผลิตสินค้าให้แก่บริษัทส่งผลให้บริษัทมีความคล่องตวัใน
การผลิตสินค้าเพื่อน าเสนอให้แก่ลกูค้าได้ตามระยะเวลาที่ต้องการ  

ทัง้นี ้ในการด าเนินการให้บริษัทมีโรงงานผลิตสินค้าเพื่อส่งมอบให้แก่ลกูค้าได้ตามก าหนดนัน้ บริษัทต้องมีการ
วางแผนงานร่วมกบัพนัธมิตรต่างๆ ซึง่เป็นผู้ประกอบการโรงงานรายใหญ่อย่างใกล้ชิด เพื่อขอส ารองก าลงัการผลิต และใน
กรณีที่มีการพฒันาสินค้าใหม่ บริษัทจะมีการประชมุร่วมกบัพันธมิตรเพื่อศกึษาถึงแนวทางการผลิตและต้นทนุที่ยอมรับได้ 
ซึง่ที่ผ่านมาโรงงานผู้ผลิตจะช่วยเสนอแนะวิธีการและขัน้ตอนการผลิตที่มีประสิทธิภาพสงูสดุภายใต้ต้นทุนท่ีดีที่สดุ เพื่อให้
บริษัทสามารถน าเสนอและส่งมอบสินค้าให้แก่ลกูค้าได้ทนัตามก าหนดเสมอมา 

กลยทุธ์การรักษาคณุภาพสินค้าและบริการ (Exellent in Quality of Products and Services) 
การพฒันาชิพท่ีมีประสิทธิภาพภายใต้ต้นทุนที่ยอมรับได้นบัเป็นปัจจยัส าคญัประการหนึ่งที่จะช่วยให้ลกูค้าของ

บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างยัง่ยืนในยคุที่เทคโนโลยีมีการพฒันาและเพิ่มบทบาทในชีวิตประจ าวนัของผู้คนอย่างต่อเนื่อง 
โดยไมโครชิพที่บริษัทพฒันานัน้สามารถพิสจูน์ได้ว่ามีความสามารถในการท างานได้อย่างทดัเทียมหรือเหนือกว่าไมโครชิพ
ที่พัฒนาโดยผู้ประกอบการรายใหญ่ของโลกในต่างประเทศ ภายใต้ต้นทุนที่สามารถแข่งขนัได้ ซึ่งการจะรักษาคุณภาพ
สินค้าและบริการให้โดดเด่นและเป็นที่เชื่อมั่นของลูกค้าได้นัน้ บริษัทได้ให้ความส าคัญต่อการควบคุมคุณภาพของ
ผลิตภณัฑ์และบริการตลอดกระบวนการท างาน ตัง้แต่การออกแบบ, การจดัหาและเลือกใช้วตัถดุิบ, การจดัหาและเลือกใช้
คู่ค้าซึง่มีกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน, การควบคมุคุณภาพสินค้า, การจดัเก็บ, การขนส่งและการกระจายสินค้า เพื่อให้
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มัน่ใจได้ว่าผลิตภณัฑ์ทกุชิน้ท่ีลกูค้าได้รับมีคณุภาพและคณุสมบตัิตามที่บริษัทได้น าเสนอแก่ลกูค้า และได้ค านึงถึงเงื่อนไข
หรือข้อก าหนดต่างๆ ที่ลกูค้าของบริษัทจะต้องปฏิบตัิตามแล้ว เพื่อให้ลกูค้าของบริษัทมัน่ใจว่าเมื่อน าชิพของบริษัทไปใช้
กับสินค้าของตนแล้ว จะยงัสามารถรักษาคุณภาพมาตรฐานตามที่ต้องการได้ ส่งผลให้ผลิตภณัฑ์และบริการของบริษัทมี
ความน่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจจากลกูค้าตลอดมา 

 

กลยุทธ์ในการแสวงหาพันธมิตรและเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน (Strong Relationship and Sustrain Growth with 
Partners) 

บริษัทมุ่งเน้นการแสวงหาพันธมิตรที่แข็งแกร่งทัง้ใน ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 
( Innovation and Technology R&D), ด้านการผลิต (Production) และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Distribution 
Channel) เพื่อให้บริษัทสามารถน าเสนอสินค้าและบริการได้ตรงตามความต้องการของกลุ่มลกูค้าเป้าหมายของบริษัทโดย
บริษัทยึดหลักของการประกอบธุรกิจภายใต้จริยธรรมและการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันของคู่ค้าตลอดห่ วงโซ
อุปทาน ทัง้นี ้ในการท างาน บริษัทจะมีการท างานอย่างใกล้ชิดร่วมกันกบัทัง้ลกูค้าและคู่ค้า เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น
และข้อมลูทัง้ในเชิงวิชาการและการตลาด รวมถึงการท าวิจยัและพฒันาร่วมกนั เพื่อวางแผนการเติบโตร่วมกนัอย่างยัง่ยืน
ของทุกฝ่าย ส่งผลให้บริษัทสามารถพฒันาสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลกูค้าเป้าหมายของบริษัทรวมถึง
ลกูค้าปลายทางของกลุ่มลกูค้าของบริษัทได้เป็นอย่างดีเสมอมา นอกจากนี ้บริษัทยงัให้ความส าคญัต่อการเป็นพนัธมิตร
กบัองค์กรต่างๆ เพื่อพฒันาองค์ความรู้ด้าน RFID ให้แก่ประเทศไทย อาทิ สถาบนัการศกึษา, ศนูย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC), ส านกังานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งชาติ 
(สวทน.) และสถาบนันวตักรรมแห่งชาติ (NIA) เป็นต้น โดยบริษัทจะส่งบคุลากรไปบรรยายให้ความรู้แก่องค์การต่างๆ และ
เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้ามาฝึกงานและเรียนรู้งานจากบริษัทส่งผลให้บริษัทมีความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้องกบัเทคโนโลยี RFID ของประเทศไทยรวมถึงสถาบนัการศกึษาต่างๆ ท าให้ได้รับความร่วมมือในการร่วมกนัพฒันา
องค์ความรู้และพฒันาบคุลากรในสาขา RFID เสมอมา 
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ปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจและกลยทุธ์การแข่งขนั 

 

 
 

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 

 บริษัทประกอบธุรกิจออกแบบและพฒันาชิพส าหรับอุปกรณ์ระบบ RFID แบบไม่มีสายการผลิตเป็นของตนเอง 

(Fabless Company) โดยบริษัทจะเป็นผู้ออกแบบผังวงจรรวมแล้วว่าจ้างผลิตและว่าจ้างประกอบเป็นชิพเพื่อจ าหน่าย

ให้แก่ลกูค้า ส าหรับแหล่งที่มาของวตัถดุิบหลกัและการว่าจ้างบริการเพื่อผลิตสินค้าของบริษัทมีดงันี  ้

1) วัตถุดิบ : วัตถุดิบหลักที่ใช้ในกระบวนการผลิตชิพของบริษัทได้แก่ แผ่นเวเฟอร์ (Wafer) ซึ่งผลิตจากสารซิลิคอน 
น ามาตดัเป็นแผ่นและสร้างลายวงจรด้วยแสง (Photolithography) ตามแบบที่บริษัทก าหนด ซึง่การผลิตแผ่นเวเฟอร์นี ้
เป็นอุตสาหกรรมระดับต้นน า้ที่ผู้ ประกอบการในประเทศไทยยังไม่สามารถท าได้ จึงต้องน าเข้าจากต่างประเทศ
ทัง้หมด และมีผู้ประกอบการเพียงน้อยรายในอุตสาหกรรม โดยทั่วโลกมีโรงงานที่รับจ้างผลิตแผ่นเวเฟอร์รายใหญ่
เพียงประมาณ 10 ราย ส าหรับบริษัทนัน้ มีการสัง่ซือ้แผ่นเวเฟอร์จากผู้ประกอบการหลกัรายหนึ่งในประเทศสิงค์โปร์ 
ซึ่งเป็นโรงงานผู้ผลิตเวเฟอร์ระดับโลก โดยในการสัง่ซือ้แผ่นเวเฟอร์ซึ่งมีลายวงจรตามที่บริษัทก าหนดนัน้ จะต้องส่ง
ค าสัง่ซือ้ล่วงหน้าอย่างน้อย 4 เดือน และใช้ระยะเวลาในการผลิตประมาณ 1-2 เดือน ขึน้อยู่กบัความซบัซ้อนของลาย
วงจรที่บริษัทออกแบบ ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบายในการลดความเส่ียงจากการพึ่งพิงผู้ผลิตเวเฟอร์รายใหญ่ดงักล่าว โดย
การหาพนัธมิตรที่เป็นโรงงานผลิตเวเฟอร์รายใหม่ๆ ซึ่งปัจจุบัน บริษัทมีโรงงานผู้ผลิตเวเฟอร์ที่อยู่ในฐานข้อมลูของ
บริษัทกระจายอยู่ในประเทศต่าง ๆ ได้แก่ สิงคโปร์, เกาหลีใต้ และสาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากนี ้บริษัทยงัต้องมี
การจัดหาวัตถุดิบอื่นๆ นอกจากแผ่นเวเฟอร์ ซึ่งได้แก่ ส่วนประกอบทางอิเล็กทรอนิกส์ และบรรจุภัณฑ์ ( IC 
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Packaging) รวมถึง Form Factor ต่างๆ เช่น แท่งแก้ว, แท่งพลาสติก หรือขดลวด โดยบริษัทมีการจัดหาวัตถุดิบ
ดงักล่าวจากทัง้ในและต่างประเทศขึน้อยู่กบัประเภทของสินค้าและต้นทนุ  

2) การว่าจ้างบริการ : เนื่องจากบริษัทเป็นผู้ประกอบการแบบที่มุ่งเน้นการประกอบธุรกิจในขัน้ตอนของการวิจยัและ
พฒันาซึง่ไม่มีสายการผลิตเป็นของตนเอง จึงต้องมีการว่าจ้างโรงงานตดัแผ่นเวเฟอร์ เพื่อด าเนินการตดัแผ่นเวเฟอร์ที่
ผ่านกระบวนการขึน้ลายวงจรแล้วเป็นชิน้เล็กๆ หรือ Die เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปที่พร้อมส าหรับส่งมอบ
ให้แก่ลกูค้า โดยบริษัทจะด าเนินการว่าจ้างโรงงานในประเทศเป็นหลกั  เนื่องจากในประเทศมีผู้ประกอบการโรงงาน
ด้านอิเล็กทรอนิกส์ระดับกลางน า้และปลายน า้อยู่เป็นจ านวนมาก ทัง้นี  ้บริษัทมีการว่าจ้างโรงงานซึ่งเป็น
ผู้ประกอบการรายใหญ่ในประเทศในการตดัแผ่นเวเฟอร์ และทดสอบ รวมทัง้ประกอบ packaging ด้วยเคร่ืองจกัร
และเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐาน มีค่าบริการท่ีเหมาะสม และสามารถส่งมอบงานให้ได้ทนัตามก าหนด โดยในการตดัชิน้ 
Die นัน้ จะใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน  ทัง้นี ้ในกรณีที่ลูกค้าก าหนดให้ต้องมีการน าไมโครชิพไปประกอบกับ 
Form Factor ในรูปแบบที่ลกูค้าก าหนดนัน้ จะต้องใช้เวลาอีกประมาณ 1 เดือนภายหลงัจากขัน้ตอนการตดัแผ่นเว
เฟอร์เป็นชิน้เล็กๆ (Die) ซึ่งบริษัทจะพิจารณาสั่งซือ้ Form Factor รวมทัง้ประกอบชิน้งานจากทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศโดยขึน้อยู่กับประเภทของสินค้าและต้นทุน ดงันัน้ กระบวนการจดัหาวตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิตของบริษัท
จะต้องมีการวางแผนการจดัซือ้วตัถุดิบและวางแผนการจ้างผลิตล่วงหน้าทุกครัง้ เพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลน
ของวตัถดุิบและปัญหาการผลิตสินค้าล่าช้า  

 

 

การจัดหาวตัถุดิบหลกัและการว่าจ้างผลิต 

 
 ที่มา : บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

 

3) วิศวกรผู้เชี่ยวชาญในด้านการออกแบบแผงวงจรรวม (IC Design Engineer) : นอกจากวตัถดุิบและการว่าจ้าง
บริการดงัทีก่ล่าวมาแล้วนัน้ องค์ประกอบที่ส าคญัอีกประการหนึ่งในการประกอบธุรกจิของบริษทัได้แก่ วิศวกรผู้  
เชี่ยวชาญในด้านการออกแบบแผงวงจรรวม ซึง่ประเทศไทยยงัมข้ีอจ ากดัในเร่ืองของจ านวนบคุลากรที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพดงักลา่วเป็นอย่างมาก ที่ผ่านมาบริษัทมีการจดัหาบคุลากรสาขาวชิาดังกล่าวด้วยการตดิต่อกบั
สถาบนัการศกึษาตา่งๆ โดยมีการร่วมกนัจดักิจกรรมเพื่ออบรมและให้ความรู้แก่นกัศกึษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
เก่ียวกบัสาขาวชิาทีเ่ก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการเติบโตในสายงานและส่งเสริม
ให้มีบคุลากรในวิชาชีพดงักล่าวเพิ่มขึน้ ทัง้นี ้ เนื่องจากบริษัทเป็นผู้ประกอบการเพยีงแหง่เดยีวในประเทศไทยที่มีการ
ประกอบธุรกิจหลกัด้านการออกแบบและพฒันาอปุกรณ์ระบบ RFID จึงส่งผลให้บคุลากรส่วนใหญ่ในประเทศไทยทีม่ี
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ความรู้ความเชีย่วชาญในวชิาชีพดงักล่าวล้วนให้ความสนใจในการร่วมท างานกบับริษัทส่งผลให้ตลอดระยะเวลาที่
ผ่านมา บริษัทยงัไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนวิศวกรที่มคีวามรู้ความเชีย่วชาญในวชิาชีพที่เก่ียวข้องแต่อย่างใด 
ส าหรับในส่วนของการรองรับการเติบโตในอนาคตนัน้ บริษัทจะยงัคงด าเนินการร่วมกบัสถาบนัการศกึษา รวมถงึ
หน่วยงานหรือองคก์รตา่งๆ ในการให้ความรู้และส่งเสริมการพฒันาบคุลากรในวชิาชีพที่เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
เพิ่มจ านวนบคุลากรในสายงานดงักล่าวให้เพิ่มขึน้ นอกจากนี ้ บริษัทยงัมีแผนในการวา่จ้างบคุลากรจากต่างประเทศ
ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวชิาชีพเฉพาะทางมาร่วมงานกบับริษทัในอนาคตอีกด้วย ทัง้นี ้ ณ 31 ธันวาคม 2563 
บริษัทมีวศิวกรรวมทัง้สิน้ 69 คน   

สรุปลักษณะการประกอบธุรกจิของบริษทั 
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สิทธิและประโยชน์จากบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
บริษัทได้รับสิทธิและประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตามพระราชบญัญัติส่งเสริมการลงทุน พ .ศ. 2520 ในการประกอบธุรกิจของบริษัทจ านวน 3 ฉบบั โดยการ

อนมุตัิของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ท่ีก าหนดไว้ บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากรท่ีมีสาระส าคญัดงัต่อไปนี ้

บัตรส่งเสริมการลงทนุ ใบที่ 1 ใบที่ 2 ใบที่ 3 
เลขที่บตัรส่งเสริมการลงทนุ : 1980 (4)/2551 2435(4)/2556 59-0321-1-00-2-0
วนัที่ได้รับการอนมุตัิส่งเสริม : 4 สิงหาคม 2551 5 กนัยายน 2556 14 มกราคม 2559 
ประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทนุ : ออกแบบวงจรรวมและการออกแบบ

อุปกรณ์ RFID และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจาก
การออกแบบ ประเภท 5.7 กิจการออกแบบ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ออกแบบวงจรรวมและการออกแบบ
อุปกรณ์ RFID และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง
จากการออกแบบ ประเภท 5.7 กิจการ
ออกแบบทางอิเล็กทรอ

 

นิกส์ 

ออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics 
Design) และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากการ
ออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ ประเภท 5.6.1 
กิ จ ก า ร  Microelectronics Design แล ะ
ประเภท 5.6.2 กิจการ Embedded System 
Design 

สิทธิและประโยชน์ : 

- ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบ
กิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีก าหนดเวลา 8 ปี นับแต่วนัที่เร่ิมมีรายได้จาก
การประกอบกิจการนัน้ ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลา
ได้รับยกเว้นดังกล่าว สามารถน าผลขาดทุนประจ าปีที่เกิดขึน้ในระหว่าง
เวลานัน้ไปหกัออกจากก าไรสทุธิที่เกิดขึน้ภายหลงัระยะเวลาที่ได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลมีก าหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วนัพ้นก าหนดเวลา
นัน้ โดยเลือกหกัจากก าไรสทุธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้



(ใช้สิทธิประโยชน์ครบถ้วนแล้ว) 
 

- ได้รับยกเว้นไม่ต้องน าเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมไปรวม
ค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบคุคล



(ใช้สิทธิประโยชน์ครบถ้วนแล้ว)  

- ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเคร่ืองจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณา
อนมุตัิตลอดระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริม



(ใช้สิทธิประโยชน์ครบถ้วนแล้ว)  
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บัตรส่งเสริมการลงทนุ ใบที่ 1 ใบที่ 2 ใบที่ 3 
- ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับวตัถดุิบและวสัดจุ าเป็นที่ต้องน าเข้ามาจาก

ต่างประเทศเพ่ือใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนั
น าเข้าครัง้แรก


1) 

(แก้ไขเพ่ิมเติมเป็นตัง้แต่วนัที่ 8 กมุภาพนัธ์ 

2563 ถึง 7 กุมภาพนัธ์ 2565) 


1) 

( แ ก้ ไ ข เพิ่ ม เติ ม เ ป็ นตั ง้ แต่ วันที่  27 
กนัยายน 2561 ถึง 26 กนัยายน 2563) 


1) 

(แก้ไขเพ่ิมเติมเป็นตัง้แต่วนัที่ 21 กรกฎาคม 
2562 ถึง 20 กรกฎาคม 2564) 

- ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับของที่ได้น าเข้ามาเพื่อส่งกลบัออกไปเป็น
ระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัน าเข้าครัง้แรก


1) 

(แก้ไขเพ่ิมเติมเป็นตัง้แต่วนัที่ 8 กมุภาพนัธ์ 

2563 ถึง 7 กุมภาพนัธ์ 2565) 


1)

( แ ก้ ไ ข เพิ่ ม เติ ม เ ป็ นตั ง้ แต่ วันที่  27 
กนัยายน 2561 ถึง 26 กนัยายน 2563) 


1) 

(แก้ไขเพ่ิมเติมเป็นตัง้แต่วนัที่ 21 กรกฎาคม 
2562 ถึง 20 กรกฎาคม 2564) 

เงื่อนไขที่ส าคัญ : 

- ในการยื่นแบบขอยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลจากการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ที่
เกิดจากการน าการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ไปผลิตเชิงพาณิชย์จะต้อง
มีหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดงัต่อไปนี ้ส าหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ หากไม่
สามารถแสดงหลกัฐานได้ในผลิตภัณฑ์ใด จะไม่ได้รับอนุมตัิให้ผลิตภณัฑ์
นัน้ได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล
▪ สิทธิบตัร ทัง้ในส่วนของการประดิษฐ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์หรือ

อนสุิทธิบตัร
▪ หนังสือรับรองว่าเป็นโครงการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์จาก

ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) หรือ
สถาบนัที่เกี่ยวข้องส าหรับแต่ละผลิตภณัฑ์

  

- คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือประกอบได้ จะต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานสากลและหากได้มีการประกาศก าหนดมาตรฐานตามกฏหมาย
ว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว จะต้องด าเนินการให้ได้รับ
ใบอนุญาตให้แสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานจากคณะกรรมการมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมด้วย

  

- ต้องจัดให้มีและใช้ระบบป้องกัน ควบคุมมิให้เกิดผลเสียหายต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมหรือที่จะก่อให้เกิดอนัตรายหรือความเดือดร้อนร าคาญแก่ผ้อูยู่
ใกล้เคียง โดยได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
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บัตรส่งเสริมการลงทนุ ใบที่ 1 ใบที่ 2 ใบที่ 3 
- ต้องตัง้โรงงานในท้องที่กรุงเทพมหานคร ภายในระยะเวลา 15 ปี นบัแต่วนั

เปิดด าเนินการ จะย้ายโรงงานไปตัง้ในท้องที่อ่ืนมิได้
  

- ผ้ถูือห้นุต้องเป็นผ้มีูสญัชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทนุจดทะเบียน   

- ทนุจดทะเบียน ต้องมีทุนจดทะเบียนเรียกช าระแล้วไม่น้อย

กว่า 16.88 ล้านบาท 

ต้องมีทุนจดทะเบียนเรียกช าระแล้วไม่

น้อยกว่า 80 ล้านบาท และต้องเพิ่มทุน

จดทะเบียนอีกไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท 

รวมทุนจดทะเบียนเดิมเป็นไม่น้อยกว่า 

100 ล้านบาท โดยจะต้องเรียกช าระเต็ม

มลูค่าห้นุก่อนเปิดด   าเนินการ 

ต้องมีทุนจดทะเบียนเรียกช าระแล้วไม่น้อย

กว่า 100 ล้านบาท  

- ขนาดการลงทนุ ไม่น้อยกว่า 1.0 ล้านบาท  

(ไม่รวมค่าที่ดินและทนุหมนุเวียน) 

ไม่น้อยกว่า 1.0 ล้านบาท  

(ไม่รวมค่าที่ดินและทนุหมนุเวียน) 

ค่าใช้จ่ายเงินเดือนของบคุลากรด้าน

ออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่า 

1.5 ล้านบาทต่อปี 

- ก าลงัการผลิต ▪ กา รออกแบบวงจร รวมและการ
ออกแบบอุปกรณ์ RFID จ านวน 50
แบบต่อปี

▪ DIE และ IC จ านวนชนิดละ 300.00
ล้านชิน้ต่อปี

▪ RFID tag จ านวน 100.00 ล้านชิน้ต่อ
ปี

▪ RFID Reader จ านวน 12,000 เคร่ือง
ต่อปี

▪ ผลิตภณัฑ์ต่อเนื่องจากการออกแบบ
เช่น DIE, IC และ RFID TAG เป็น
ต้น จ านวน 1,000,000,000 ชิน้ต่อปี

▪ RFID READER จ านวน  500,000
เคร่ืองต่อปี

▪ การออกแบบอิเล็กทรอนิกส์

▪ ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากการออกแบบ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น DIE, IC และ
RFID TAG เ ป็ น ต้ น  จ า น ว น
1,000,000,000 ชิน้ต่อปี

▪ RFID READER จ า น ว น  500,000
เคร่ืองต่อปี

▪ เวลาท างาน 8 ชั่วโมงต่อวัน และ 248
วนัต่อปี

▪ การออกแบบอิเล็กทรอนิกส์

หมายเหตุ : 1) บริษัทได้รับอนญุาตให้ขยายเวลาในการยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับน าเข้าวตัถดุิบ และของที่ได้น าเข้ามาเพื่อส่งกลบัออกไปคราวละ 2 ปี (ข้อมลูจาก คณะกรรมการส่งเสริม

การลงทนุ)
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การวิจัยและพัฒนา 

บริษัทมุ่งเน้นในการสร้างนวตักรรมเพื่อสร้างสินค้าและบริการที่มีมลูค่าเพิ่มสงูและคงศกัยภาพการแข่งขนัได้อย่าง
ต่อเนื่อง จึงให้ความส าคัญกับการวิจัยและพัฒนาเป็นอย่างมาก เนื่องจากการวิจัยและพัฒนาเป็นปัจจัยส าคัญในการ
ขับเคล่ือนธุรกิจของบริษัท ซึ่งต้องอาศยัระยะเวลาหลายปีในการบ่มเพาะองค์ความรู้ต่างๆ อีกทัง้การออกแบบผลิตภณัฑ์ที่
จ าหน่ายอยู่ในปัจจุบนัและผลิตภณัฑ์ในแผนพฒันาเพื่อตลาดอนาคต จ าเป็นต้องมีการสร้างการลงทุนอย่างมีแบบแผนและ
ก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของลกูค้า  โดยบริษัทได้มีการวิจยัและ
พัฒนามาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานมากกว่าสิบปี  ทัง้การวิจยัและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยวิศวกรผู้ เชี่ยวชาญของบริษัท
และการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้า จึงท าให้ที่ผ่านมาบริษัทสามารถออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่
สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ตรงความต้องการและสามารถร่วมกันพฒันาธุรกิจเพื่อเติบโตร่วมกันกบัลกูค้า
ได้อย่างต่อเนื่องเสมอมา โดยผลงานด้านการวิจยัและพฒันาที่ส าคญัของบริษัทมีดงันี ้

1. การวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยี ได้แก่ การวิจยัและพฒันาที่มุ่งเน้นการศกึษาในด้านการใช้เทคโนโลยีเก่ียวกบั
การระบส่ิุงต่างๆ โดยอาศยัคล่ืนวิทยใุนแตล่ะคลื่นความถ่ี (Radio Frequency Identification: RFID) เพื่อพฒันาเป็น
สินค้า ซึ่งจะมีคุณสมบัติและข้อก าหนดการใช้งานที่แตกต่างกัน โดยกลุ่มเทคโนโลยีที่บริษัทมีการวิจยัและพฒันา
ได้แก่ กลุ่มย่านความถ่ีต ่า (Low Frequency: LF), กลุ่มย่านความถ่ีสงู (High Frequency: HF), กลุ่มเทคโนโลยีการ
รับส่งข้อมลูแบบไร้สาย (Near Field Communication: NFC) และกลุ่มเชื่อมต่อเซนเซอร์ (Sensor Interface)

2. การวิจัยและพัฒนาด้านผลติภณัฑ์ ได้แก่ การวิจยัและพฒันาที่มุ่งเน้นเร่ืองการปรับปรุงรูปแบบหรือฟังก์ชั่นการ
ท างานของผลิตภณัฑ์ภายใต้เทคโนโลยีเดิม เพื่อให้ลกูค้าสามารถน าไปใช้งานได้มีประสิทธิภาพเพิม่ขึน้ หรือช่วยให้
ต้นทนุการผลิตลดลง รวมถึงการพฒันาเคร่ืองมือหรืออปุกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตซึง่เป็นการลดต้นทนุ
การน าเข้าและสามารถก าหนดการท างานให้ตรงตามความต้องการได้

ตัวอย่างการพัฒนาด้านเทคโนโลยี ตัวอย่างการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ 
1. กลุ่ม LF :
- พัฒนาชิพส าหรับ ภาคการส่งข้อมูล (RFID Tag) ย่านความถี่ต ่า

ซึ่งมีความปลอดภัยในการน าไปใช้กับสิ่งมีชีวิต เพื่อพัฒนาชิพ
ส าหรับระบบติดตามตัวสัตว์ โดยมีการปรับปรุง ระยะการอ่านที่
ไกลขึน้

- พฒันาชิพส าหรับ ภาคการส่งข้อมูล (RFID Tag) และภาคการรับ
ข้อมูล (Reader) ซึ่งมีการเข้ารหัสลับ เพื่อความปลอดภัยในการ
รับ-ส่งรหัส ส าหรับกุญแจส ารองแบบเข้ารหัสของยานยนต์และ
เคร่ืองอ่านรหสักญุแจส ารอง

1. การปรับปรุงการท างาน :
- ชิพที่มีการส่งสัญญาณแบบ HDX ที่มีระยะอ่านทีไกลที่สุดใน

ท้องตลาดในช่วงปี 2554
- ชิพที่มีความสามารถในการรวมคลื่น FDX และ HDX ให้อยู่ในชิพ

เดียวกนั ท าให้ลกูค้ากลุ่มผู้ผลิตกญุแจส ารองยานยนต์ สามารถใช้
ชิพเพียงแบบเดียวส าหรับการท ากุญแจส ารองของรถหลายรุ่นได้
โดยไม่ต้องแยกใช้ชิพส าหรับการท ากญุแจระบบ FDX และ HDX

2. กลุ่ม HF Tag และ NFC Tag:
- พัฒนาชิพในกลุ่มเทคโนโลยีคลื่นความถี่สูง (HF) แบบไร้สายใน

ระยะใกล้มาก (NFC) ส าหรับภาคการส่งข้อมูล (NFC Tag) ซึ่ง
สามารถ รับ-ส่ง ข้อมูลไ ด้รวดเ ร็ว , สะดวก , น า ไปใ ช้ ร่วมกับ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและสมาร์ทโฟนได้ ส าหรับฉลากสินค้าหรือสิ่งพิมพ์ที่
ใช้สมาร์ทโฟนในการอ่านข้อมลู เพ่ือเช่ือมต่อไปยงั internet

2. การปรับปรุงรูปแบบ :
- ชิพที่ปรับ Form Factor จากรูปแบบแท่งแก้ว (Glass tag) เป็น

Wedge ซึง่มีลกัษณะเป็นลิ่มพลาสติก ที่มีขนาดเล็กกว่าแบบแท่ง
แก้ว ส่งผลให้ลูกค้ากลุ่มผู้ ผลิตระบบกุญแจส ารองยานยนต์
สามารถลดขนาดกญุแจส ารองให้เล็กลงได้

- ชิพที่ปรับ Form Factor จาก CSP เป็น ADFN ซึ่งมีขนาดเล็กกว่า
และต้นทนุต ่ากว่า
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ตัวอย่างการพัฒนาด้านเทคโนโลยี ตัวอย่างการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ 
- พัฒนา วงจรเชื่อมต่อเซนเซอร์ เพื่อน าไปใช้ กับ ภาคการส่งข้อมูล

ของ NFC Tag และป้าย NFC ร่วมกบัเซนเซอร์ กึ่งส าเร็จรูป ส าหรับ
ตรวจวัดสภาวะทางกายภาย ตรวจวัดสภาวะทางเคมี ซึ่งสามารถ
น าไป ใช้ตรวจวัด ทางด้านการวัดสุขภาวะ ในระยะไกล และ
สิ่งแวดล้อม โดยเชื่อมต่อ ผ่านสมาร์ทโฟน

- ชิพ NFC ที่สามารถใช้ในการตรวจวัดปริมาณสารเคมีจาก
สิ่งแวดล้อม และ ทางการแพทย์

- ชิพ NFC ที่ใช้ในการระบุเอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกันการ
ปลอมแปลงสินค้า

- ชิพ NFC ที่มี การเข้ารหสัระดบั AES 128 บิตเพื่อน าไปใช้งานการ
ความปลอดภยัสงู

- ชิพ  NFC ที่ มีระบบ  UART Interface และ GPIO ซึ่ งสามารถ
น าไปใช้เป็นจุดเชื่อมต่อ NFC ทัง้ในเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและระบบ
ความปลอดภยั เช่น ระบบกระเป๋าเงินในระบบ Blockchain

3. Reader พัฒนาชิพส าหรับภาคการรับข้อมูล (Reader) ซึ่ง
สามารถรับ-ส่งข้อมูลได้ด้วยความเร็วสงู และมีความสามารถใน
การใช้ร่วมกับชิพภาคส่งข้อมูล (RFID Tag) ได้หลายมาตรฐาน
ส าหรับเคร่ืองอ่านบตัรเข้าออกอาคาร

3. การพัฒนาเคร่ืองมือ :
- พฒันาเคร่ืองทดสอบ LF tester  ทดแทนการน าเข้าเคร่ืองทดสอบ

แบบ HDX RFID Reader System ซึง่ต้องน าเข้าจากต่างประเทศ
- การพัฒนาการทดสอบในระดับเวเฟอร์ที่ มีสามารถควบคุม

อณุหภมิูได้

นอกจากนี ้บริษัทยังมีการท าวิจัยเพื่อวัตถุประสงค์ในการต่อยอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดย 
บริษัทมีนโยบายในการจดสิทธิบตัรเพื่อขอรับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาส าหรับองค์ความรู้ต่างๆ ของบริษัท ซึง่การวิจยั
ในลกัษณะดงักล่าว อาจยงัมิได้น ามาใช้พฒันาเป็นสินค้าเพื่อจ าหน่ายในปัจจบุนั แต่จะน าไปใช้เป็นฐานในการขยายผลสู่การ
ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ต่อไปในอนาคต เพื่อให้บริษัทสามารถน าเสนอสินค้าใหม่ที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า รวมถึงสามารถแสวงหาโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง ทัง้นี ้บริษัทได้มีการก าหนดกรอบวงเงิน
งบประมาณส าหรับการวิจยัและพฒันารวมไม่เกินร้อยละ 25.00 ของประมาณการยอดขายในแต่ละปี ซึ่งบริษัทมีค่าใช้จ่าย
ส าหรับการวิจยัและพฒันาในปี 2563 เกิดขึน้รวม 38.65 ล้านบาท  

ส าหรับในปี พ.ศ. 2564 บริษัทมีแนวทางการวิจัยไมโครชิพบนแพลทฟอร์มมือถือ เพื่อตอบสนองแนวโน้ม
อตุสาหกรรมอตัโนมตัิ 4.0 ใหม่ที่จะเร่ิมยคุเปล่ียนผ่าน การประยกุต์ใช้เพื่อสงัคมอนาคต อาทิเช่น ไมโครชิพส าหรับงานวินิจฉยั
และดูแลสขุภาวะ (Diagnostic, Wellness, and Health Care) และสนบัสนุนงานการแพทย์ระยะไกล (Telemedicine) ด้วย
แพลทฟอร์มการทดสอบ ณ จุดดูแลผู้ ป่วยบนมือถือ (Mobile Point of Care Testing หรือ POCT) เพื่อตอบสนองแนวโน้ม
สงัคมผู้สงูอายทุัง้ในระดบัประเทศและระดบัโลกให้เข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ช่วยการตรวจสขุภาพ ผ่านทางสารคดั
หลัง่ หรือเลือด รวมถึงเพื่อการตรวจวินิจฉัยและคดักรองเบือ้งต้นท าได้ด้วยตวัเอง ท าให้การเข้าถึงการบริการทางการแพทย์
และวิเคราะห์อาการหรือป้องกันการระบาดได้อย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับวิธีปัจจุบัน ด้วยนวัตกรร มของไมโครชิพบน
แพลตฟอร์มใหม่ที่จะน าเข้าสู่ตลาดในอนาคตจะสร้างด้วยต้นทุนที่ถูกมาก และยงัน าไมโครชิพในกลุ่มและแพลทฟอร์มนี ้ใช้
กบัระบบการวดัค่าทางเคมีไฟฟ้าในกลุ่มอื่นๆ เช่นวดัสภาวะส่ิงแวดล้อม วดัค่าปริมาณการปนเปือ้นสารพิษของน า้และอาหาร 
เช่นใช้ตรวจสอบน า้ที่เหมาะสมต่อการบริโภค การอ่านค่าผ่านสมาร์ทโฟนซึ่งเชื่อมต่อสมาร์ทเซ็นเซอร์  ผู้ ป่วยโรคไต โรคหวัใจ
และเด็กเล็ก จะได้รับประโยชน์จากเคร่ืองตรวจวดัในแง่ของการระมดัระวงัเร่ืองความเค็มของน า้ประปาที่อาจจะเปล่ียนไปเป็น
รสชาติกร่อย รวมไปถึงการคดักรองสารเคมี ที่เส่ียงต่อการเกิดโรคที่เก่ียวกบัอาหาร หรือการบ่งชีส่ิ้งแวดล้อมทางด้านเคมีและ
ก๊าซอย่างหลากหลาย 
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อีกทัง้การวิจยัไมโครชิพส าหรับการป้องกันสินค้าปลอมแปลงที่มีความปลอดภัยที่สูงขึน้ และสามารถเชื่อมต่อกับ
เซนเซอร์เพื่อรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เช่น บรรจุภัณฑ์อาหารที่มีเซนเซอร์วัดความสดของอาหาร  ระบบการตรวจวดั
อณุหภมูิ ส าหรับระบบขนส่ง  

ส าหรับไมโครชิพระบบกุญแจสมาร์ทคีย์ที่ใช้ในยานยนต์ ได้มีการวิจัย การใช้คล่ืนความถ่ีสูงส าหรับระบบกุญแจ
รถยนต์  และระบบป้องกนัการโจรกรรมรถยนต์   

ส าหรับ ระบบการอ่านข้อมลู ได้มีการศึกษา และวิจยัเพื่อประยุกต์ใช้ไมโครชิพที่เดิมมีการใช้ส าหรับระบบควบคุม 
เข้าออก สามารถใช้ได้กบัมาตรฐานทางด้านการเงินสากล และระบบกญุแจยานยนต์ 

นอกจากนี ้ทางบริษัทยงัมีแผนในการพฒันาระบบให้บริการต่าง ๆ โดยอาศยัพืน้ฐานทางเทคโนโลยีไมโครชิพของ
บริษัทให้เชื่อมต่อกบั ระบบ AI Cloud Computing ในรูปแบบ solution อีกด้วย ทัง้นี ้งานวิจยัในเร่ืองต่าง ๆ ดังกล่าว ยงัคงอยู่
ในขัน้ตอนของการวิจยัเท่านัน้ โดยค่าใช้จ่ายในการวิจยัจะบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของแต่ละรอบบญัชี
ที่เกิดขึน้ และเมื่อน างานวิจยัต่างๆ มาใช้พฒันาเป็นสินค้า บริษัทจะบนัทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการพฒันา
สินค้าเป็นสินทรัพย์ไม่มีตวัตน และจะถูกน ามาตดัจ าหน่ายเมื่อสินค้าพร้อมออกจ าหน่ายในเชิงพาณิชย์ตามจ านวนผลผลิต
ของสินค้าที่ผลิต (output unit) ทัง้นี ้ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจยัและพฒันานัน้มีความหลากหลาย โดยในขัน้ตอนการวิจยัอาจ
ใช้เวลาตัง้แต่ 6 เดือน ถึงประมาณ 3 ปี ส าหรับระยะเวลาในขัน้ตอนการพัฒนาสินค้านัน้ใช้เวลาเฉล่ียประมาณ 2-3 ปี เพื่อ
วางตลาด แต่อาจใช้ระยะเวลาเพิ่มขึน้หากต้องมีการปรับปรุงตามความต้องการของลกูค้า  

ค่าใช้จ่ายส าหรับการวิจยัและพฒันาในปี 2560 – 2563 ของบริษัทมีรายละเอียดดงันี ้

รายการ 
ปี 2560 

(ล้านบาท) 
ปี 2561 

(ล้านบาท) 
ปี 2562 

(ล้านบาท) 
ปี 2563 

(ล้านบาท) 
ค่าใช้จา่ยในการวิจยั1) 17.58 18.29 13.49 12.62 
โครงการพฒันาสินค้าทีเ่พิ่มขึน้ระหว่างงวด 2) 26.01 17.04 22.89 26.03 
รวม 43.59 35.33 36.38 38.65 
สินทรัพย์ไม่มีตวัตน-สทุธิ (Development Project) 3) 52.30 53.37 66.83 67.30 

     หมายเหต ุ1) ค่าใช้จ่ายในการวิจยัจะบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของแตล่ะรอบบญัชีที่เกิดขึน้
2) โครงการพฒันาสินค้าที่เพ่ิมขึน้ระหว่างงวด ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกบัการพฒันาที่เกิดขึน้ในแต่ละรอบบญัชี ซึง่จะถกูบนัทึก

เป็นมลูค่าสะสมในสนิทรัพย์ไม่มีตวัตน (Development Project) ในงบแสดงฐานะทางการเงิน 
3) สินทรัพย์ไม่มีตวัตน-สทุธิ (Development Project) ได้แก่ ต้นทนุค่าพฒันาสินค้าสะสมตัง้แต่เร่ิมต้นโครงการพฒันาจนถึงสิน้สดุ

โครงการพฒันาและพร้อมจ าหน่ายเชิงพาณิชย์ โดยต้นทนุค่าพฒันาสินค้าสะสมนีจ้ะถกูบนัทึกในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทนุหกั 1) ค่า
ตดัจ าหน่ายสะสม และ 2) ผลขาดทนุจากการด้อยค่าสะสม โดยจะรับรู้คา่ตดัจ าหน่ายและผลขาดทนุจากการด้อยคา่เป็นต้นทนุขายและ
ค่าใช้จ่ายในแต่ละงวดที่มีการพิจารณา
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โครงการในอนาคต

โครงการพัฒนาออกแบบสนิค้า (Development Projects) 
บริษัทมีโครงการพฒันาออกแบบสินค้า (Development Project) ซึง่เป็นการพฒันาสินค้ารุ่นใหม่เพื่อใช้ส าหรับสร้างการ

เติบโตในอนาคตของบริษัทในระยะ 1-3 ปีข้างหน้า รวม 14 โครงการ โดยมีโครงการแล้วเสร็จและเร่ิมคิดค่าตดัจ าหน่ายแล้ว
จ านวน 8 โครงการและงานระหว่างท าจ านวน 6 โครงการ ซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้

กลุ่มระบบ NFC (Near Field Communication : NFC) : บริษัทได้พฒันาสินค้าในกลุ่มระบบ NFC โดยเป็นการ
ต่อยอดองค์ความรู้เดิมซึ่งได้เคยพัฒนาไว้ตัง้แต่ในช่วงปี 2558 โดยพัฒนาไมโครชิพในกลุ่มเทคโนโลยี NFC ที่มี
ความสามารถในการตรวจจบัการงดัแงะหรือแกะท าลาย (Tamper Detection) เพื่อป้องกันการปลอมแปลงสินค้า 
(Anti-Counterfeiting) โดยสามารถเข้ารหัสและเชื่อมต่อกับฐานข้อมลู online ได้  บริษัทได้ท าการปรับปรุงไมโค
รชิพส าหรับป้องกันการปลอมแปลงสินค้า เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน NFC ฉบับใหม่ และขอสอบรับรอง
มาตรฐานผลิตภณัฑ์ เพื่อให้ ผลิตภณัฑ์ ได้รับตรารับรอง จากทาง NFC Forum เพื่อให้เพิ่มศกัยภาพในการขาย โดย 
ต้นแบบมีผลการทดสอบผ่านมาตรฐานดงักล่าวแล้ว 

นอกจากนี ้มีโครงการพัฒนา NFC ส าหรับเคร่ืองตรวจวดัอัจฉริยะ (Smart Sensor) เพื่อเชื่อมต่อการวดัและการ
อ่านค่าองค์ประกอบต่างๆ ให้มีความสะดวกรวดเร็วและใช้งานได้ง่าย เช่น สามารถอ่านค่าได้โดยผ่าน
โทรศัพท์เคล่ือนที่ ซึ่งสามารถน าไปพัฒนาเป็นอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์เบือ้งต้นได้อย่างหลากหลาย อาทิ การ
ตรวจวดัระดบัน า้ตาลในเลือด ตรวจวดัปริมาณของแข็งที่แขวนลอยหรือละลายในน า้ (TDS) ตรวจวดัเชือ้โรคในสาร
คัดหลั่ง ตรวจวดัสารเคมีตกค้างในน า้ประปาหรือน า้ในแม่น า้ล าคลอง เป็นต้น ในปี 2562 จนถึงปี 2563 ได้เร่ิมมี
ความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยั ทัง้ในและต่างประเทศ โดยมี คณะแพทยศาสตร์ , เภสชัศาสตร์, วิทยาศาสตร์ น าไม
โครชิพไปใช้งาน ทัง้ในการตรวจวิเคราะห์โรคในมนุษย์และพืช, และการดูแลสขุภาพ, สารพิษอาหาร, โลหะหนกัใน
ส่ิงแวดล้อม ซึง่เป็น การผนวกองค์ความรู้ด้านเคมีกบัความรู้ด้านนวตักรรมอิเล็คทรอนิกส์ท่ีบริษัทมีความเชี่ยวชาญ
เข้าด้วยกนั โดยบริษัทจะเป็นผู้ รับผิดชอบในการพฒันาไมโครชิพและอปุกรณ์อ่านให้มีคณุสมบตัิและการท างานได้
ตามที่ก าหนด  เนื่องจากเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ในตลาด ทางบริษัทได้ท าการพฒันาผลิตภณัฑ์ต่อเนื่อง ในรูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์ขัน้สุดท้าย เพื่อท าการตลาดไปด้วย อาทิ เช่น บัตรวัดสารแขวนลอยในน า้  แผ่นตรวจวัดทางเคมี
อเนกประสงค์ เป็นต้น  

กลุ่มระบบลงทะเบียนสัตว์: บริษัทได้พฒันาสินค้าในกลุ่มระบบลงทะเบียนสตัว์รุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้
โดยสามารถอ่านได้ในระยะที่ไกลกว่าเดิม โดยเป็นการพฒันาภายใต้ข้อก าหนดของลกูค้ารายหน่ึงซึง่เป็นผู้ผลิตและ
จ าหน่ายระบบลงทะเบียนสัตว์รายใหญ่ของโลก ทัง้นี ้โครงการดังกล่าวได้เร่ิมจ าหน่ายเชิงพาณิชย์แล้ว และมี
โครงการพฒันาสินค้าในกลุ่มดงักล่าวอกี เพื่อให้ครอบคลมุการใช้งานในตลาดอตุสาหกรรมปศสุตัว์ให้ทัว่ถึงมากขึน้ 

กลุ่มระบบกุญแจส ารองอิเล็กทรอนิกส์ :  บริษัทอยู่ระหว่างการพฒันาสินค้าในกลุ่มนีเ้พิ่มเติม ซึ่งคาดการณ์ว่า
จะมีสินค้าที่พฒันาแล้วเสร็จและพร้อมจดัจ าหน่ายในปี 2564  และปี 2565 
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กลุ่มระบบการอ่านข้อมูล : บริษัทได้พฒันาสินค้าในกลุ่มระบบการอ่านข้อมลู ซึง่ในปี 2563 ทางบริษัทได้ทดสอบ
การท างานผลิตภณัฑ์ร่วมกบัทางลกูค้า และได้น าผลิตภณัฑ์ไปทดสอบมาตรฐาน NFC และผ่านการทดสอบแล้ว  

โครงการลงทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในอนาคต 

เนื่องจากลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทนัน้จะต้องมีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถ
น าเสนอสินค้าใหม่ๆ แก่ลูกค้าอย่างสม ่าเสมอ ดังนัน้ เพื่อสนับสนุนการวิจยัและพัฒนาต่างๆ ของบริษัทในอนาคต บริษัทมี
แผนการลงทนุดงันี ้

1. การลงทนุในเคร่ืองมือ อปุกรณ์ และซอฟต์แวร์ด้านการออกแบบและทดสอบไมโครชิพ

ในขัน้ตอนการออกแบบชิพนัน้ ขัน้ตอนหนึ่งที่ส าคญัได้แก่การสอบทานรูปแบบการจดัวางส่วนประกอบต่างๆ ในชิพ
(Layout) และจ าลองการท างาน (Simulation) ผ่านโปรแกรมซอฟท์แวร์ เพื่อวิเคราะห์หาข้อผิดพลาดและตรวจสอบความ
ถูกต้องของการท างาน และปรับปรุงแก้ไขจนมั่นใจว่าโครงสร้างลายวงจรที่ออกแบบนัน้สามารถน าไปใช้งานได้จริงและ
สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนน าไปพัฒนาเป็นชิพต้นแบบ จากนัน้ก็จะต้องมีการทดสอบการท างานร่วมกับ
อุปกรณ์อื่นๆ เนื่องจากในการท างานจริงจะต้องมีการน าชิพไปใช้งานร่วมกบัส่วนประกอบอื่นๆ ของอุปกรณ์ระบบ RFID (Full 
Chip Layout) โดยจะมีการจ าลองการท างานจริง (Simulation) โดยการใช้อปุกรณ์ต่าง ๆ มาวางร่วมกนัเพื่อจ าลองการท างาน
และใช้ซอฟท์แวร์ในการประมวลผลการท างาน   

ปัจจบุนับริษัทได้มีการลงทนุเพื่อใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ชัน้น าส าหรับออกแบบไมโครชิพที่ได้รับความเชื่อมัน่ในระดับ
สากลในกระบวนการท างานของบริษัท ซึ่งการใช้ซอฟท์แวร์ดังกล่าวจะมีการจ ากัดจ านวนการใช้งาน (User) อีกทัง้ในการ
ทดสอบชิพแต่ละครัง้นัน้ยงัต้องใช้เวลาในการประมวลผล ท าให้ในบางช่วงเวลาที่บริษัทต้องการทดสอบชิพหลายรุ่นพร้อมกัน 
จะต้องใช้ระยะเวลาในการรอ ส าหรับอปุกรณ์การทดสอบต่างๆ นัน้ ปัจจบุนับริษัทมีการพฒันาอปุกรณ์ขึน้ใช้เองบางส่วน เพื่อ
ลดการลงทุนจากการต้องน าเข้าเคร่ืองทดสอบจากต่างประเทศ ซึ่งมักมีการออกแบบเคร่ืองให้สามารถท างานได้ใน
หลากหลายรูปแบบ (Universal) ซึง่เกินกว่าความจ าเป็นท่ีบริษัทต้องการ อย่างไรก็ดี หากในอนาคตบริษัทต้องผลิตในจ านวน
ที่มากขึน้และหลากหลายขึน้ การลงทนุในชดุเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ทดสอบท่ีเป็นสากล ก็จะช่วยลดเวลาของทีมวิศวกรในการ
ที่จะต้องพฒันาเคร่ืองมือทดสอบท่ีมีความเฉพาะทางลงได้ ซึง่ภายในช่วงปี 2564 บริษัทมีแผนที่จะลงทนุในระบบสารสนเทศ, 
เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ด้านการทดสอบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการออกแบบพัฒนา ให้รวดเร็วขึน้ เป็นมูลค่าร่วม
ประมาณ 20-30 ล้านบาท  รวมถึงการจดัหาเทคโนโลยีหรือสิทธิอื่นๆ ในการใช้ด าเนินการร่วม (Co-operation) หรือการลงทนุ
ในสิทธิบตัรมีอยู่แล้วเพื่อน ามาเป็นฐานความรู้ในการพฒันาเป็นสินค้า ก็จะสามารถลดขัน้ตอนในการวิจยัและพฒันาสินค้า
สินค้าลงได้ 

2. การลงทุนหรือร่วมลงทุนในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจด้านการออกแบบและพัฒนาวงจรรวม หรือมีนวัตกรรมที่
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจของบริษัท

นอกจากการลงทนุในเคร่ืองมือ อปุกรณ์ ซอฟต์แวร์และสิทธิบตัรเพิ่มเติมแล้วนัน้ บริษัทยงัมีแนวทางที่จะสร้างความ
เติบโตให้แก่ธุรกิจของบริษัทด้วยการเข้าลงทนุหรือร่วมลงทนุกบับริษัทอื่นที่สามารถส่งเสริมการประกอบธุรกิจของบริษัทได้ 
โดยมีหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาบริษัทท่ีจะลงทนุดงันี ้
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• ประกอบธุรกิจด้านการออกแบบและพฒันาวงจรรวม หรือ

• มีนวตักรรมที่ส่งเสริมการประกอบธุรกิจของบริษัท หรือ

• เป็นเจ้าของสิทธิบตัร หรือทรัพย์สินทางปัญญา หรือซอฟท์แวร์ที่บริษัทสามารถใช้ร่วมกนัได้ หรือ

• มีบคุลากรท่ีมคีวามเชี่ยวชาญในสาขาวชิาทีเ่ก่ียวข้องการออกแบบวงจรรวม

นอกจากนี ้บริษัทท่ีจะเข้าลงทนุนัน้จะต้องไมเ่คยมีประวตัิการละเมดิทรัพย์สินทางปัญญา หรือมีบคุลากรหลกัที่มี
ประวตัิการละเมดิทรัพย์สินทางปัญญาด้วย 

ทัง้นี ้บริษัทได้ก าหนดงบประมาณในการลงทนุและร่วมลงทนุดงักล่าวเป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 30-40 ล้านบาท 
ภายในปี 2566 โดยเมื่อบริษัทมีความชดัเจนในการลงทุนหรือร่วมลงทุนดงักล่าว บริษัทจะปฏิบตัิตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน ที่ทจ. 20/2551 เร่ืองหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัท
จดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547  รวมถึงประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ทจ.21/2551 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 
2546 รวมถึงประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ความคืบหน้าวัตถุประสงค์การใช้เงิน

ตามที่บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จ ากดั 

(มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนต่อ

ประชาชน (IPO) เมื่อวันที่  21-23 กรกฎาคม 2563 

จ านวน 100 ล้านหุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.38 บาท 

และได้น าหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 

2563 ซึ่งบริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุนทัง้สิน้ประมาณ 

129 ล้านบาท (ภายหลังจากหักค่าธรรมเนียมการจัด

จ าหน่ายและรับประกันการจัดจ าหน่าย และค่าใช้จ่าย

อื่นๆ ที่เก่ียวข้องในการเสนอขายหุ้นแล้ว) 

บริษัทฯ ขอรายงานการใช้เงินเพิ่มทุน (ครัง้ที่ 

1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ดงันี ้

วัตถุประสงค์การใช้เงนิ แผนการใช้ 
(โดยประมาณ) 

จ านวนเงนิที่ใช้ไป 
ณ 31 ธ.ค. 63 

จ านวนเงนิ
คงเหลือ 
ณ 31 ธ.ค. 

63 
1. ลงทนุในเคร่ืองมือ, อปุกรณ์ และซอฟต์แวร์ด้านการออกแบบและ
ทดสอบไมโครชิพ รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญา เช่น สิทธิบตัร

 45.24  -    45.24 

2. ลงทุนหรือร่วมลงทุนในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจด้านการ
ออกแบบและพัฒนาวงจรรวม หรือมีนวัตกรรมที่ส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจของบริษัท

 38.78  -    38.78 

3. เงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจ  45.24  22.41  22.83 
รวม  129.26  22.41  106.85 
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

รายละเอียดสินทรัพย์ท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 สินทรัพย์ที่กลุ่มบริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจมีมลูค่าสทุธิหลงัหกัค่าเส่ือมราคาสะสมเท่ากับ 
19.51 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดสินทรัพย์ดงันี ้

ประเภทของสินทรัพย์ ลักษณะกรรมสิทธิ์ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) ภาระ

ผูกพัน 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 
1 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า เช่าและเป็นเจ้าของ 5.00 3.91 ไม่มี 
2 เคร่ืองใช้ส านกังาน เป็นเจ้าของ 1.68 2.24 ไม่มี 
3 เคร่ืองตกแต่งส านกังาน เป็นเจ้าของ 1.55 1.32 ไม่มี 
4 เคร่ืองมือเคร่ืองใช้โรงงาน เป็นเจ้าของ 15.52 12.04 ไม่มี 

รวม 23.75 19.51 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

บริษัทมีรายการสินทรัพย์ไม่มีตวัตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 67.77 ล้านบาท โดยรายการดงักล่าว 
ได้แก่ โปรแกรมส าเร็จรูป และมีโครงการพฒันาออกแบบสินค้าทัง้หมด 14 โครงการ ซึ่งมีโครงการแล้วเสร็จและเร่ิมคิดค่า
ตดัจ าหน่ายแล้วจ านวน 8 โครงการ และงานระหว่างท าจ านวน 6 โครงการ 

สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) 

31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 
1. โปรแกรมส าเร็จรูป-สทุธิ 0.82 0.77 0.56 0.47 
2. โครงการพฒันาออกแบบสินค้า 52.30 53.37 66.83 67.30 
รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 53.12 54.14 67.39 67.77 
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เคร่ืองหมายการค้า 

บริษัทได้จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ดงันี ้

รายการสินค้า เลขทะเบียน ประเทศที่คุ้มครอง วันที่ครบก าหนด 

    รายการสินค้าบริการ: ชิพของวงจรรวม แผงวงจรรวม 
ฉลากอิเล็กทรอนิกส์ท่ีบนัทึกข้อมลูบ่งชีล้กัษณะเฉพาะบคุคล 

161108877 ไทย 24 มีนาคม 2568 

รายการสินค้าบริการ: ชิพของวงจรรวม แผงวงจรรวม 
ฉลากอิเล็กทรอนิกส์ท่ีบนัทึกข้อมลูบ่งชีล้กัษณะเฉพาะบคุคล 

161108878 ไทย 24 มีนาคม 2568 

รายการสินค้าบริการ: ชิพของวงจรรวม  แผงวงจรรวม  
ฉลากอิเล็กทรอนิกส์ท่ีบนัทึกข้อมลูบ่งชีล้กัษณะเฉพาะบคุคล 

161108719 ไทย 24 มีนาคม 2568 

รายการสินค้าบริการ: ชิพของวงจรรวม แผงวงจรรวม 
ฉลากอิเล็กทรอนิกส์ท่ีบนัทึกข้อมลูบ่งชีล้กัษณะเฉพาะบคุคล 

171101949 ไทย 24 มีนาคม 2568 
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สิทธิบัตร 
บริษัทได้จดสิทธิบตัรทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดย ณ 31 ธันวาคม 2563  สิทธิบตัรที่บริษัทจดและยงัมีผล

บงัคบัใช้ มีดงันี ้

รายการสินค้า เลขที่สิทธิบัตร ประเทศที่คุ้มครอง วันที่ที่ยื่นค าขอ1) 

ค าขอสิทธิบตัรเลขที:่ 0601000947 

ชื่อการประดษิฐ์: วงจรออสซิลเลเตอร์คลื่นไซน์ ชนิด
รักษาเสถียรภาพระดบั สญัญาณได้อย่างคงที่ 

75506 ไทย 06 มีนาคม 2549 

ค าขอสิทธิบตัรเลขที:่ 0601000948 

ชื่อการประดษิฐ์: การจดัวงจรส าหรับระบบปรับแต่ง
ความถ่ีของเสาอากาศด้วยหนว่ยความจ าแบบไม่ลบเลือน
และวงจรบตูสแตรปในระบบอาร์เอฟไอดีชนิดพาสซีฟ 

60361 ไทย 06 มีนาคม 2549 

ค าขอสิทธิบตัรเลขที่: AU20070216685 

System and method for tuning RFID resonant frequency 
AU2007216685 (B2) ออสเตรเลีย 31 กนัยายน 2550 

ค าขอสิทธิบตัรเลขที่: NZ20110621699 

Charge-pump circuit for improving read distance 
NZ621699 (B) นิวซีแลนด ์ 13 พฤศจิกายน 2554 

ค าขอสิทธิบตัรเลขที่: CN2011800693781 

SYSTEMS, DEVICES, CIRCUITS AND METHODS FOR 
COMMUNICATING IN A COMMUNICATION SYSTEM 

CN103493074 (B) 
สาธารณรัฐประชาชน

จีน 
18 มีนาคม 2554 

ค าขอสิทธิบตัรเลขที่: US201114005559 

SYSTEMS, DEVICES, CIRCUITS AND METHODS FOR 
COMMUNICATING IN A COMMUNICATION SYSTEM 

US9818055 (B1) สหรัฐอเมริกา 18 มีนาคม 2554 

หมายเหตุ 1) สิทธิบตัรท่ีได้รับจดทะเบียนจะเร่ิมความคุ้มครองนับตัง้แต่วนัท่ียื่นค าขอ โดยบริษัทสามารถต่ออายทุุกปี และมีอายคุวามคุ้มครองสงูสุดได้ไม่
เกิน 20 ปีนบัจากวนัท่ียื่นค าขอ 
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สัญญาสำคัญท่ีเกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสญัญาที่ส าคญัในการประกอบธุรกิจดงันี ้

สัญญาเช่าพืน้ที่อาคารส านักงาน และสัญญาบริการที่เกี่ยวเน่ืองกัน 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสญัญาเช่าพืน้ท่ี โดยมีรายละเอยีดดงันี ้

สญัญาเชา่พืน้ท่ีอาคารส านกังาน 

ชัน้ 3 และ ชัน้ 4 อาคาร La Unique 1 ชัน้ 3 อาคาร La Unique 2 
คู่สญัญา : บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 

(“ผู้ เช่า”) และ นายณฐัพงศ์ วิเศษศิริ (“ผู้ให้เช่า”) 
บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 
(“ผู้ เช่า”) และ นายณฐัพงศ์ วิเศษศิริ (“ผู้ให้เช่า”) 

ความสมัพนัธ์ของ
คู่สญัญา : 

เป็นผู้ ถือหุ้นของ SICT ในสัดส่วนร้อยละ 0.05* ของ
จ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแล้วทัง้หมด 

เป็นผู้ ถือหุ้นของ SICT ในสัดส่วนร้อยละ 0.05* ของ
จ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแล้วทัง้หมด 

วนัท่ีท าสญัญา : วนัท่ี 26 มีนาคม 2562 วนัท่ี 26 มีนาคม 2562 
วตัถปุระสงค์ : เพื่อใช้เป็นท่ีตัง้อาคารส านกังานของบริษัท เพื่อใช้เป็นท่ีตัง้อาคารส านกังานของบริษัท 
ที่ตัง้ของอาคาร : 40 ถนนเทศบาลรังสรรค์เหนือ แขวงลาดยาว เขต

จตจุกัร กรุงเทพฯ 
40 ถนนเทศบาลรังสรรค์เหนือ แขวงลาดยาว เขต
จตจุกัร กรุงเทพฯ 

พืน้ท่ีเช่า :  1,042 ตารางเมตร  639 ตารางเมตร 
ระยะเวลาการเชา่ : ระยะเวลาเช่า 36 เดือน ตัง้แต่วันที่ 1 กรกฎาคม 

2562 ถึง 30 มิถนุายน 2565 
ระยะเวลาเช่า 36 เดือน ตัง้แต่วันที่ 1 กรกฎาคม 
2562 ถึง 30 มิถนุายน 2565 

อตัราคา่เช่า : ▪ เดือนละ 190,000 บาท ▪ เดือนละ 95,850 บาท
เงื่อนไขที่ส าคญั : ▪ ในกรณีที่ผู้ เช่าประสงค์จะขอเช่าพืน้ที่หรือไม่เช่า

พืน้ที่ต่อไปหลังครบก าหนดสัญญาเช่า ผู้ เช่า
จะต้องแจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้าแก่ผู้ ให้เช่าทราบ
ไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวันครบก าหนดสัญญา
เช่า หากผู้ เช่าไม่แจ้งความประสงค์ใดๆ ให้แก่ผู้ให้
เช่าทราบ ให้ถือว่าผู้ เช่าตกลงที่จะเช่าพืน้ที่ต่อไป
อีก 3 ปีนบัจากวนัหมดอายสุญัญาเชา่ และในช่วง
การเช่าช่วงต่อไปทุกๆ 3 ปี ผู้ เช่ายินยอมให้ผู้ ให้
เช่าคิดค่าเช่าเพิ่มขึน้ในแต่ละปีได้อีกไม่เกินร้อย
ละ 7 ของอตัราค่าเช่าปีก่อนหน้า

▪ ในระหว่างอายุสัญญาเช่า หากผู้ เช่าประสงค์จะ
เลิกสัญญาเช่า โดยมิได้กระท าผิดสัญญาเช่าข้อ
ใดข้อหน่ึงหรือท าความเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้ให้เชา่

▪ ในกรณีที่ผู้ เช่าประสงค์จะขอเช่าพืน้ที่หรือไม่เช่า
พืน้ที่ต่อไปหลังครบก าหนดสัญญาเช่า ผู้ เช่า
จะต้องแจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้าแก่ผู้ ให้เช่าทราบ
ไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวันครบก าหนดสัญญา
เช่า หากผู้ เช่าไม่แจ้งความประสงค์ใดๆ ให้แก่ผู้ให้
เช่าทราบ ให้ถือว่าผู้ เช่าตกลงที่จะเช่าพืน้ที่ต่อไป
อีก 3 ปีนบัจากวนัหมดอายสุญัญาเช่า และในช่วง
การเช่าช่วงต่อไปทุกๆ 3 ปี ผู้ เช่ายินยอมให้ผู้ ให้
เช่าคิดค่าเช่าเพิ่มขึน้ในแต่ละปีได้อีกไม่เกินร้อย
ละ 7 ของอตัราค่าเช่าปีก่อนหน้า

▪ ในระหว่างอายุสัญญาเช่า หากผู้ เช่าประสงค์จะ
เลิกสัญญาเช่า โดยมิได้กระท าผิดสัญญาเช่าข้อ
ใดข้อหน่ึงหรือท าความเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้ให้เชา่



บ
ร
ิษ
ัท
 ซิ

ลิ
ค
อ
น
 ค

ร
าฟ

ท
์ เท

ค
โน

โล
ยี
 จ

ำก
ัด
 (ม

ห
าช

น
)
 

62 

ชัน้ 3 และ ชัน้ 4 อาคาร La Unique 1 ชัน้ 3 อาคาร La Unique 2 
ผู้ เช่าจะต้องแจ้งเป็นหนงัสือล่วงหน้าแก่ผู้ให้เชา่ได้
ทราบไม่น้อยกว่า 3 เดือน โดยผู้ เช่าตกลงให้ผู้ ให้
เช่ามีสิทธิริบเงินมดัจ าค่าเช่า และค่าเช่าล่วงหน้า
ได้ ผู้ ให้เช่าไม่มีสิทธิบอกเลิกสญัญาเช่าก่อนครบ
ก าหนดสัญญา ยกเว้นผู้ เช่าปฏิบัติผิดสัญญาข้อ
ใดๆ ของสัญญาเช่านี ้ส าหรับในกรณีบอกเลิก
สัญญาในปีที่ 4 เป็นต้นไป ผู้ ให้เช่าไม่มีสิทธิริบ
เงินมดัจ าค่าเช่าและเงินค่าเช่าล่วงหน้าได้ 

▪ หากผู้ เช่าประพฤติผิดสัญญาหรือกระท าผิด
ประสงค์แม้แต่เพียงข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุวัตถุ

ในสญัญา ผู้ เช่ายินยอมให้ผู้ ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิก
สัญญาและเรียกร้องค่าเสียหายได้ โดยผู้ ให้
เช่าจะต้องแจ้งมลูเหตแุห่งการผิดสญัญา

ผู้ เช่าจะต้องแจ้งเป็นหนงัสือล่วงหน้าแก่ผู้ให้เช่าได้
ทราบไม่น้อยกว่า 3 เดือน โดยผู้ เช่าตกลงให้ผู้ ให้
เช่ามีสิทธิริบเงินมดัจ าค่าเช่า และค่าเช่าล่วงหน้า
ได้ ผู้ ให้เช่าไม่มีสิทธิบอกเลิกสญัญาเช่าก่อนครบ
ก าหนดสัญญา ยกเว้นผู้ เช่าปฏิบัติผิดสัญญาข้อ
ใดๆ ของสัญญาเช่านี ้ส าหรับในกรณีบอกเลิก
สัญญาในปีที่ 4 เป็นต้นไป ผู้ ให้เช่าไม่มีสิทธิริบ
เงินมดัจ าค่าเช่าและเงินค่าเช่าล่วงหน้าได้ 

▪ หากผู้ เช่าประพฤติผิดสัญญาหรือกระท าผิด
วัตถุประสงค์แม้แต่เพียงข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุ
ในสญัญา ผู้ เช่ายินยอมให้ผู้ ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิก

ผู้ ให้เช่าสัญญาและเรียกร้องค่าเสียหายได้ โดย
จะต้องแจ้งมลูเหตแุห่งการผิดสญัญา

หมายเหตุ : บริษัทได้ท าประกันภัยความเสี่ยงทรัพย์สินกับบริษัทประกันภัยแห่งหน่ึง โดยทรัพย์สินท่ีเอาประกันภัยรวมถึง 1) เคร่ืองใช้ และเคร่ืองตกแต่ง
ส านกังานในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท 2) สินค้าคงเหลือท่ีเก็บท่ีบริษัทในวงเงินไม่เกิน 70 ล้านบาท 
*ณ วนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2564

สญัญาบริการอาคารส านกังาน 

ชัน้ 3 และ ชัน้ 4 อาคาร La Unique 1 ชัน้ 3 อาคาร La Unique 2 

คู่สญัญา : บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 
(“ผู้ รับบริการ”) และ 
บริษัท ลกัษม์ดี พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (“ผู้ให้บริการ”) 

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 
(“ผู้ รับบริการ”) และ 
บริษัท ลกัษม์ดี พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (“ผู้ให้บริการ”) 

ความสมัพนัธ์ของ
คู่สญัญา : 

มีผู้ ถือหุ้นร่วมกนักบั SICT ได้แก่ นายณฐัพงศ์ วิเศษศิริ 
โดยนายณัฐพงศ์ วิเศษศิริถือหุ้นใน  SICT ในสัดส่วน
ร้อยละ 0.05* ของจ านวนหุ้ นที่ออกและช าระแล้ว
ทัง้หมด 

มีผู้ ถือหุ้นร่วมกันกับ SICT ได้แก่ นายณัฐพงศ์ วิเศษ
ศิริ โดยนายณัฐพงศ์ วิเศษศิริถือหุ้ นใน  SICT ใน
สดัส่วนร้อยละ 0.05*ของจ านวนหุ้นที่ออกและช าระ
แล้วทัง้หมด 

วนัท่ีท าสญัญา : วนัท่ี 26 มีนาคม 2562 วนัท่ี 26 มีนาคม 2562 
รายละเอียด
สญัญา : 

ให้บริการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัการเช่าอาคารส านกังาน
ชัน้ 3 และชัน้ 4 อาทิเช่น บริการท าความสะอาดใน
สถานที่ที่ใช้ร่วมกันในตัวอาคาร, ให้บริการลิฟท์ในตวั
อาคาร, ให้บริการเก่ียวกบัระบบไฟฟ้าภายในตวัอาคาร
, บริการเคร่ืองปรับอากาศในพืน้ที่เช่า, บริการเวรยาม

ให้บริการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการเช่าพืน้ที่อาคาร
ส านักงานชัน้ 3 ของอาคาร 2 อาทิเช่น บริการท า
ความสะอาดในสถานที่ที่ใช้ร่วมกันในตัวอาคาร , 
ให้บริการลิฟท์ในตวัอาคาร, ให้บริการเก่ียวกบัระบบ
ไฟฟ้าภายในตวัอาคาร, บริการเคร่ืองปรับอากาศใน
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ชัน้ 3 และ ชัน้ 4 อาคาร La Unique 1 ชัน้ 3 อาคาร La Unique 2 

รักษาความปลอดภยับริเวณอาณาเขตของอาคาร เป็น
ต้น 

พืน้ที่ เช่า , บริการเวรยามรักษาความปลอดภัย
บริเวณอาณาเขตของอาคาร เป็นต้น  

อายสุญัญา
บริการ : 

ระยะเวลาเช่า 36 เดือน ตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2562 
ถึง 30 มิถนุายน 2565 

ระยะเวลาเช่า 36 เดือน ตัง้แต่วันที่ 1 กรกฎาคม 
2562 ถึง 30 มิถนุายน 2565 

อตัราคา่บริการ : ▪ เดือนละ 190,000 บาท โดยผู้ รับบริการจะต้องเป็น
ผู้ช าระค่ากระแสไฟฟ้า ค่าน า้ประปา และ
ค่าบริการระบบโทรศัพท์แยกต่างหากจากค่าเช่า
ดงักล่าว

▪ เดือนละ 95,850 บาท โดยผู้ รับบริการจะต้องเป็น
ผู้ ช าระค่ากระแสไฟฟ้า  ค่าน า้ประปา และ
ค่าบริการระบบโทรศพัท์แยกต่างหากจากค่าเช่า
ดงักล่าว

การช าระ
ค่าบริการ : 

▪ ช าระค่าบริการเป็นรายเดือน ภายในวันที่ 10 ของ
ทกุเดือน

▪ ช าระค่าบริการเป็นรายเดือน ภายในวนัท่ี 10 ของ
ทกุเดือน

การสิน้สดุของ
สญัญาบริการ : 

▪ ผู้ รับบริการผิดนดัช าระเงิน 2 งวดติดต่อกนั
▪ สญัญาเช่าพืน้ท่ีอาคารส านกังานสิน้สดุลง

▪ ผู้ รับบริการผิดนดัช าระเงิน 2 งวดติดต่อกนั
▪ สญัญาเช่าพืน้ท่ีอาคารส านกังานสิน้สดุลง

*ณ วนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2564
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สัญญาเงนิกู้ยืมกับสถาบันการเงนิ 
ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีการท าสญัญาการขอสินเชื่อกับสถาบนัการเงินหลายฉบบั เพื่อใช้ในการประกอบ

ธุรกิจ โดยมีสญัญาเงินกู้ยืมที่ส าคญัดงันี ้

สถาบันการเงนิ ประเภทสินเชื่อ วงเงนิรวม หลักประกัน 
สถาบนัการเงินแห่งที่ 1 - วงเงินเบิกเกินบญัชี 3.00 ล้านบาท - เงินฝากค า้ประกนั 7.00 ล้านบาท

- เลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสต์รีซีท
(L/C, T/R)

30.00 ล้านบาท 

- สญัญาซือ้-ขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า (Forward Contract)

- วงเงินตัว๋เงิน (P/N)

5.00 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

10.00 ล้านบาท 
สถาบนัการเงินแห่งที่ 2 - เลตเตอร์ออฟเครดติและทรัสต์รีซที

(L/C, T/R)
15.00 ล้านบาท - เงินฝากค า้ประกนั 6.00 ล้านบาท

- สญัญาซือ้-ขายเงินตราตา่งประเทศ
ล่วงหน้า (Forward Contract)

- วงเงินเบกิเกินบญัชี
- วงเงินตัว๋เงิน (P/N)

1.75 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

3.00 ล้านบาท 
2.00 ล้านบาท 

สถาบนัการเงินแห่งที่ 3 - เลตเตอร์ออฟเครดติและทรัสต์รีซที
(L/C, T/R)

6.50 ล้านบาท - เงินฝากค า้ประกนั 2.50 ล้านบาท
- ค า้ประกนัโดยคณุมานพ ธรรมสิริ
อนนัต์, คณุอภิเนตร อนูากลู, คณุ
นัยวุฒิ  ว ง ษ์ โค เมท , และคุณ
อภินนัท์ ธนชยานนท์ (ด าเนินการ
ปลดภาระค า้ประกันในเดือน
มีนาคม 2564)

- สญัญาซือ้-ขายเงินตราตา่งประเทศ
ล่วงหน้า (Forward Contract)

0.70 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
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สรุปการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ 
ปี เหตกุารณ์ที่ส าคัญ 

ปี 2545 : - เร่ิมจดทะเบียนจดัตัง้บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จ ากัด ด้วยทุนจดทะเบียนเร่ิมต้น 5.00 ล้าน

บาท แบ่งเป็นหุ้ นสามัญจ านวน 50,000 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เพื่อด าเนินธุรกิจ

ออกแบบ วิจยัและพฒันา และจดัจ าหน่ายอปุกรณ์แผงวงจรไฟฟ้ารวม (Integrated Circuit : IC) 

ปี 2547 : - บริษัทลงนามในสญัญาร่วมลงทนุกบักองทนุรวมเพื่อร่วมลงทนุในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

โดยบริษัทเพิ่มทนุจดทะเบียนอีก 0.60 ล้านบาท เป็น 5.60 ล้านบาท เพื่อเข้าร่วมโครงการ “ยทุธศาสตร์ 

5 ปี สร้างสังคมผู้ประกอบการไทย”  และได้เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) จากหุ้นละ 

100.00 บาท เป็นหุ้นละ 10.00 บาท ส่งผลให้บริษัทมีหุ้นสามัญจ านวนทัง้สิน้ 560,000 หุ้น มูลค่าที่

ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท  

- บริษัทได้ย้ายที่ตัง้ส านกังานใหญ่จากอ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี มาอยู่ที่เขตดอนเมือง จงัหวดั

กรุงเทพมหานคร เพื่อความสะดวกในการด าเนินธุรกิจ

- บริษัทได้เร่ิมด าเนินการพัฒนาวงจรรวม (IC) ส าหรับอุปกรณ์ระบุรหัสประจ าตัวสัตว์ด้วยคล่ืนวิทยุ

(RFID Animal Identification) ภายใต้การสนับสนุนของศูนย์ เทคโนโลยีอิ เ ล็กทรอนิก ส์และ

คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

ปี 2548 : - บริษัทสามารถพฒันาวงจรไฟฟ้ารวม (IC) หรือ ชิพส าหรับส าหรับอุปกรณ์ระบุรหสัประจ าตวัสตัว์ด้วย

คล่ืนวิทยุ (RFID Animal Identification) ได้ส าเร็จเป็นรายแรกและรายเดียวในประเทศไทยและ

ภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ และได้เร่ิมวางจ าหน่ายในปีดงักล่าว 

ปี 2549 : - บริษัทร่วมกบัพนัธมิตรในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีในการออกแบบและพฒันาเคร่ืองอ่านข้อมลูจาก

แท๊กได้ส าเร็จ (Interrogrator) 

ปี 2550 : - บริษัทเพิ่มทนุจดทะเบียนอีก 11.28 ล้านบาท เป็น 16.88 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 1,688,000 หุ้น 

มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจ 

- บริษัทได้รับรางวัล Asia Pacific Business Development Strategy Leadership Award ด้าน RFID

Animal Tagging Market จากบริษัท Frost & Sullivan ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการเติบโตทาง

ธุรกิจและงานวิจยัระดบัสากล
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ปี เหตกุารณ์ที่ส าคัญ 

- บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทนุจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ (BOI) ส าหรับกิจการ

ออกแบบวงจรรวมและการออกแบบอปุกรณ์ RFID และผลิตภณัฑ์ต่อเนื่องจากการออกแบบ

ปี 2551 : - บริษัทสามารถพฒันาวงจรไฟฟ้ารวม (IC) หรือ ไมโครชิพ เพื่อใช้ส าหรับกญุแจส ารองแบบเข้ารหสัของ

ยานยนต์ (Immobilizer) ได้ส าเร็จและได้เร่ิมวางจ าหน่ายในปีดงักล่าว 

ปี 2552 : - บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 8.12 ล้านบาท เป็น 25.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 2,500,000 หุ้น 

มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจ  

- ผู้ ถือหุ้นของบริษัทซือ้หุ้นคืนจากกองทุนรวมเพื่อร่วมลงทุนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตาม

เงื่อนไขในสญัญาร่วมลงทนุ โดยจ านวนหุ้นท่ีซือ้คืนทัง้สิน้เท่ากบั 249,305 หุ้น

- บริษัทได้รับรางวลัผลิตภณัฑ์ดีเด่นทางด้านระบบสมองกลฝังตวัของประทศไทย (TEPA) ประเภท Ear

tag และ Inlay

- บริษัทได้รับรางวัลชมเชยประเภท Telecom Product ด้านไมโครชิพ RFID ส าหรับเคร่ืองอ่าน RFID

ย่านความถ่ีมาตรฐาน 13.56 เมกะเฮิรตซ์ (13.56 MHz Multi Standard RFID Reader IC) จากงาน

Telecom Innovation Award 2009 ที่จัดขึน้โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม

ส านกังานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (TRIDI)

ปี 2553 : - บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 5.00 ล้านบาท เป็น 30.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 3,000,000 หุ้น 

มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจ 

- บริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกประเภทสามญัของหอการค้าไทย เลขทะเบียนท่ี T5300184

ปี 2554 : - บริษัทเพิ่มทนุจดทะเบียนอีก 20.00 ล้านบาท เป็น 50.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 5,000,000 หุ้น 

มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจ 

ปี 2555 : - บริษัทเพิ่มทนุจดทะเบียนอีก 30.00 ล้านบาท เป็น 80.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 8,000,000 หุ้น 

มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจ 

- บริษัทได้ย้ายที่ตัง้ส านักงานใหญ่จากเขตดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร มาอยู่ที่ซอยเสนานิคม

กรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับการขยายตวัและจดัการการท างานให้มีประสิทธิผลมากขึน้
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ปี เหตกุารณ์ที่ส าคัญ 

ปี 2556 : - บริษัทได้รับการรับรอง ISO9001 : 2008 ด้านระบบบริหารจดัการคุณภาพผลิตภณัฑ์และบริการด้าน

การออกแบบ วิจยัและพฒันา และการจดัจ าหน่ายอุปกรณ์แผงวงจรไฟฟ้ารวม (Integrated Circuit : 

IC) และอปุกรณ์ RFID จาก Bureau Veritas (UK Branch) 

- เร่ิมจดทะเบียนก่อตัง้บริษัท Silicon Technology (Shenzhen) ในฐานะบริษัทย่อยของบริษัทที่เมือง

เซินเจิน้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวนัที่ 19 กันยายน 2557 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านหยวน เพื่อ

รองรับการขยายธุรกิจของบริษัทไปยงัประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ปี 2557 : - บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 20.00 ล้านบาท เป็น 100.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 10,000,000 

หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจ 

- บริษัทได้ย้ายที่ตัง้ส านักงานใหญ่จากซอยเสนานิคม จังหวัดกรุงเทพมหานคร มาอยู่ที่เขตจตุจักร

จงัหวดักรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ

ปี 2559 : - บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 50.00 ล้านบาท เป็น 150.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 15,000,000 

หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจ 

- บริษัทได้ด าเนินการปิดบริษัท Silicon Technology (Shenzhen) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัท ส าหรับการเตรียมตัวเข้าจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai)

- บริษัทได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) กับบริษัทผู้ ผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าชัน้น าระดับโลกใน

ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อความร่วมมือในการท าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมโครชิพส าหรับ

ระบบตรวจวดั (Sensor)

ปี 2560 : - บริษัทได้ร่วมลงนามในบนัทึกข้อตกลง (MOU) กับบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ส าหรับระบบ RFID ชัน้น าใน

ประเทศสาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาไมโครชิพส าหรับระบบกุญแจ

อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์รุ่นใหม่ และได้ร่วมลงนามในบนัทึกข้อตกลง (MOU) กับบริษัทผู้ผลิตกุญแจ

อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ในประเทศสเปน เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาระบบคลาวด์ให้แก่บริษัท

ดงักล่าว  
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ปี เหตกุารณ์ที่ส าคัญ 

ปี 2561 : - บริษัทได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) กับบริษัทชัน้น าด้านปูนซีเมนต์ ปิโตรเคมี และ

เคมีภณัฑ์ของประเทศไทย เพื่อความร่วมมือในการท าวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ไมโครชิพส าหรับใช้

ตรวจวดัสารเคมี  

ปี 2562 : - บริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียนเพื่อแปรสภาพจากบริษัทจ ากัดเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด และ

เปล่ียนแปลงชื่อเป็น บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

- ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562 ที่จัดขึน้เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติเปล่ียนแปลง

มูลค่าหุ้ นที่ตราไว้ (Par Value) จากหุ้ นละ 10.00 บาท เป็นหุ้ นละ 0.50 บาท ส่งผลให้บริษัทมีหุ้ น

สามัญจ านวนทัง้สิน้ 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และได้มีมติอนุมัติการจด

ทะเบียนเพิ่มทุนอีก 50.00 ล้านบาท เป็น 200.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 400,000,000 หุ้น มลู

ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครัง้แรก

(IPO) จ านวน 100,000,000 หุ้น ส่งผลให้บริษัทมีหุ้นสามญัจ านวนทัง้สิน้ 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่

ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัของผู้ ถือหุ้นเดิมจ านวน 300,000,000 หุ้น และหุ้นสามัญ

เพิ่มทนุท่ีจะเสนอขายต่อประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) จ านวน 100,000,000 หุ้น

ปี 2563 - บริษัทได้ร่วมลงนามในบนัทึกข้อตกลง (MOU) กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั โดยศูนย์ความเป็นเลิศ

ด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวสัด ุเพื่อร่วมพฒันาเซ็นเซอร์ตรวจวดัอณุหภูมิกล่องขนส่งโลหิตอจัฉริยะ

เพื่อควบคมุคณุภาพของถงุโลหิตระหว่างการขนส่ง

- บริษัทได้รับทุนทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ส าหรับโครงการระบบตรวจสอบสารพิษตกค้างแบบ

พกพาที่ท างานร่วมกบัสมาร์ทโฟน และโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการเลีย้งกุ้งด้วยระบบเครือข่าย

เซ็นเซอร์ไร้สายและปัญญาประดิษฐ์ จากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส านักงาน

คณะกรรมการดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ

- วนัที่ 30 กรกฎาคม 2563 บริษัทได้จดทะเบียนและเข้าซือ้ขายหุ้น SICT ในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ
ไอ (mai) เป็นวนัแรก เพื่อระดมทนุน าเงินต่อยอดธุรกิจไมโครชิพ รองรับการพฒันาเทคโนโลยี และการ
ร่วมทุนต่างๆ ในอนาคต โดยบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนเป็นจ านวน 100,000,000 หุ้น คิด
เป็น 25% ของจ านวนหุ้นสามญัที่ออกและช าระแล้วทัง้หมดของบริษัท
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
บริษัทได้ก าหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50.00 ของก าไรสุทธิหลังหักทุนส ารองต่างๆ 

ทัง้หมดแล้ว ซึ่งการจ่ายเงินปันผลนัน้จะต้องไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ 
ความจ าเป็น ความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจยัอื่นๆ ที่เก่ียวข้องในการบริหารงานของบริษัท  ตามที่คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม การด าเนินการดงักล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหุ้น   

ทัง้นี ้มติคณะกรรมการบริษัทซึ่งพิจารณาเร่ืองการจ่ายเงินปันผลต้องน าเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ 
ยกเว้น กรณีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนมุตัิให้ด าเนินการได้ เมื่อเห็นว่าบริษัท  มีก าไร
สมควรพอที่จะจ่ายโดยไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัท  แล้วรายงานให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุ
คราวต่อไป  

อย่างไรกต็ามการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมกีารเปล่ียนแปลง โดยขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงินของ

บริษัท สภาพคล่อง แผนการลงทนุ รวมถึงปัจจยัทีเ่ก่ียวข้องในการบริหารงาน ความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ใน

อนาคต ซึง่การจา่ยเงินปันผลดงักล่าวอยูใ่นอ านาจของคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา 
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การบริหารจัดการความเสี่ยง 

ปัจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

1. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ผลติวตัถุดิบหลกัและผู้รับจ้างผลิตสินค้ารายใหญ่ (Supplier)

เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจออกแบบและพฒันาชิพส าหรับอุปกรณ์ระบบ RFID ด้วยการว่าจ้างผู้ประกอบการ
อื่นในการผลิตและประกอบสินค้า (Fabless Company) โดยวตัถดุิบหลกัที่ใช้ในกระบวนการผลิตชิพของบริษัทได้แก่ แผ่น
เวเฟอร์ (Wafer) ซึ่งการผลิตแผ่นเวเฟอร์นีอ้ยู่ในอุตสาหกรรมระดบัต้นน า้ที่ผู้ประกอบการในประเทศไทยยงัไม่สามารถท า
การผลิตได้ และมีผู้ประกอบการเพียงน้อยรายในอตุสาหกรรม โดยทัว่โลกมีโรงงานท่ีรับจ้างผลิตแผ่นเวเฟอร์รายใหญ่เพียง
ประมาณ 10 ราย บริษัทจึงมีความจ าเป็นต้องน าเข้าวตัถุดิบดงักล่าวจากต่างประเทศทัง้หมด โดยสัง่ซือ้แผ่นเวเฟอร์จาก
ผู้ผลิตแผ่นเวเฟอร์ระดับโลกรายหนึ่งในประเทศสิงค์โปร์ ซึ่งมูลค่าการสั่งซือ้แผ่นเวเฟอร์จากผู้ผลิตดังกล่าวในปี 2561, 
2562 และ 2563 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 98.32, ร้อยละ 97.40 และร้อยละ 85.42 ของมูลค่าการจัดซือ้แผ่นเวเฟอร์ในปี 
2561, 2562 และ 2563 ตามล าดบั  

จากการท่ีในอตุสาหกรรมมีผู้ประกอบการรับจ้างผลิตแผ่นเวเฟอร์เพียงน้อยราย ส่งผลให้บริษัทต้องวางแผนการ
สัง่ซือ้ล่วงหน้า โดยในการผลิตแผ่นเวเฟอร์นัน้จะใช้ระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือนขึน้อยูก่บัความซบัซ้อนของลายวงจรที่
บริษัทออกแบบและระบบการจดัการทางการผลิตของผู้ผลิต  และในกรณีที่เป็นการวา่จ้างโรงงานผู้ผลิตแผ่นเวเฟอร์ที่ไม่
เคยรับค าสัง่ซือ้จากบริษัทมาก่อนนัน้ จะต้องใช้ระยะเวลาจดัเตรียมความพร้อมในส่วนการพฒันาขบวนการและอปุกรณ์ที่
ใช้ในการผลิต ส าหรับการผลิตสินค้าครัง้แรกเป็นระยะเวลาอยา่งน้อยประมาณ 6-12 เดือน ซึง่จะมีการด าเนินการตัง้แต่
ในช่วงการพฒันาผลิตภณัฑ์ ดงันัน้บริษัทจึงมีความเส่ียงจากการท่ีไม่สามารถส่งมอบสินค้าให้แก่ลกูค้าได้ตามก าหนด หาก
การวางแผนการผลิตมีความคลาดเคลื่อน หรือหากผู้ผลิตดงักล่าวไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ทนัตามก าหนด  

นอกจากนี ้หลังจากบริษัทน าเข้าแผ่นเวเฟอร์มาจากต่างประเทศแล้ว บริษัทต้องว่าจ้างโรงงานตัดแผ่นเวเฟอร์
รวมถึงประกอบ IC Packaging และว่าจ้างประกอบ Form Factor เพื่อผลิตเป็นสินค้าส าเร็จรูป ซึ่งมูลค่าการว่าจ้าง
ดงักล่าวคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 56-63 ของมลูค่าการว่าจ้างบริการรวมในปี 2561 ถึง 2563 ซึ่งปัจจุบนับริษัทมีการว่าจ้าง
โรงงงานดังกล่าวรายเดียวเป็นหลักส าหรับการผลิตในขัน้ตอนการตัดแผ่นเวเฟอร์เพื่อให้มีการประหยัดจากขนาด 
(Economy of Scale) จากการว่าจ้างโรงงานดงักล่าว ซึ่งในสญัญามีการก าหนดให้โรงงานดงักล่าวต้องแจ้งล่วงหน้าอย่าง
น้อย 12 เดือนในกรณีที่ผู้ขายจะเปล่ียนแปลงกระบวนการผลิตหรือหยดุการผลิตสินค้า 

บริษัทได้ตระหนักถึงความเส่ียงดังกล่าวเป็นอย่างดี และมีมาตรการในการป้องกันความเส่ียงจากการที่ไม่
สามารถมีสินค้าส่งมอบให้แก่ลกูค้าตามก าหนดด้วยการมอบหมายให้มีผู้ รับผิดชอบที่ชดัเจนในการประสานงานร่วมกัน
วางแผนการผลิตอย่างใกล้ชิดกับคู่ค้า โดยบริษัทจะส่งประมาณการรายเดือนล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 12 เดือนและมี
ทบทวนทกุเดือน ซึง่ในสญัญามีการก าหนดให้คู่ค้ารายใหญ่ที่เป็นผู้ผลิตแผ่นเวเฟอร์ดงักล่าวต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 12 
เดือนหากจะมีการหยดุการผลิตสินค้าใด นอกจากนี ้บริษัทยงัได้มีนโยบายในการลดความเส่ียงจากการพ่ึงพิงผู้ผลิตเวเฟอร์
รายใหญ่เพียงรายเดยีวโดยการหาพนัธมิตรท่ีเป็นโรงงานผลิตเวเฟอร์รายอื่นเพิ่มเติม ส่งผลให้ปัจจบุนับริษัทมีโรงงานผู้ผลิต
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เวเฟอร์ที่สามารถรองรับค าสัง่ซือ้ของบริษัทเป็นจ านวนทัง้สิน้ 3 ราย กระจายอยู่ในประเทศต่างๆ ได้แก่ สิงค์โปร์, เกาหลีใต้ 
และสาธารณรัฐประชาชนจีน อย่างไรก็ดีบริษัทต้องใช้ระยะเวลาในการปรับเปล่ียนคู่ค้าและต้องได้รับความยินยอมจาก
ลกูค้าก่อน ซึง่ต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ปีในการปรับเปล่ียน supplier รายใหม่ภายใต้ความยนิยอมของลกูค้า บริษัทได้
พยายามลดเวลาที่ใช้ในการเปล่ียนแปลงคู่ค้าดงักล่าว โดยการน ากลุ่มสินค้าใหม่ ๆ ไปว่าจ้างผลิตในผู้ผลิตรายใหม่ รวมถึง
การออกแบบสินค้าใหม่ที่มีคุณสมบตัิใกล้เคียงกบัสินค้าปัจจบุนัในสายการผลิตของผู้ผลิตรายใหม่ เพื่อให้มีสินค้าทดแทน
กันได้ในกรณีที่ผู้ผลิตรายใดรายหนึ่งมีปัญหา ทัง้นี ้บริษัทจะพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายในการวิจยัและพฒันาเพื่อออกแบบให้
เข้ากับวิธีการผลิตของโรงงานใหม่ และปริมาณการสั่งซือ้เพื่อให้เกิดการประหยดัต่อขนาด (Economy of Scale) ในการ
เพิ่มคู่ค้าประกอบด้วย 

ในส่วนของการจ้างบริการตดัแผ่นเวเฟอร์และประกอบ IC Packaging นัน้ บริษัทมีการลดความเส่ียงโดยการ
จดัหาโรงงานที่สามารถให้บริการรับจ้างผลิตไว้เพื่อเป็นแหล่งผลิตส ารองในกรณีที่โรงงานรายนีไ้ม่สามารถผลิตให้ได้ โดย
ในการเปล่ียนแปลงโรงงงานต้องใช้ระยะเวลาในการทดลองและทดสอบคุณภาพระหว่าง 3 เดือน ถึง 6 เดือน ซึ่งใช้เวลา
น้อยกว่าการเปล่ียนแปลงโรงงานผู้ผลิตแผ่นเวเฟอร์ และมีผู้ประกอบการที่สามารถให้บริการในขัน้ตอนผลิตดงักล่าวเป็น
จ านวนมากกว่า ซึง่ในปัจจบุนับริษัทมีความยืดหยุ่นในกระบวนการผลิตมากขึน้จากการท่ีมีคู่ค้าที่สามารถรองรับค าสัง่ผลิต
ได้อยู่ 3 ราย 

อย่างไรก็ตาม การจดัการและพฒันาผู้ผลิตเพิ่มเติมจากที่มีอยู่ บริษัทมีกระบวนการท างานร่วมกบัลกูค้า ซึง่เป็นผู้
ได้รับผลกระทบ โดยมีการส่งเอกสารชีแ้จงล่วงหน้าแก่ลกูค้าที่ได้รับผลกระทบและจดัส่งตวัอย่างของผลิตภณัฑ์ให้ลกูค้าได้
น าไปทดสอบ 

2. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงกลุ่มสินค้าหรือกลุ่มลูกค้า

เนื่องจากรายได้หลักของบริษัทมาจากการจ าหน่ายสินค้าหลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ไมโครชิพส าหรับระบบกุญแจ
ส ารองอิเล็กทรอนิกส์ของยานยนต์, 2) ไมโครชิพส าหรับระบบลงทะเบียนสัตว์ และ 3) ไมโครชิพส าหรับระบบเข้า-ออก
สถานที่และระบบการอ่านข้อมลู ซึ่งในแต่ละกลุ่มสินค้าหลกัดงักล่าวนัน้มีจ านวนลกูค้ารายใหญ่น้อยราย ซึ่งการจ าหน่าย
ให้ลกูค้ารายใหญ่แต่ละกลุ่มดงักล่าว คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 45-79 ของรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าแต่ละกลุ่ม
ในปี 2563 

การที่บริษัทมีจ านวนลูกค้าในแต่ละกลุ่มสินค้าหลักเพียงน้อยรายนัน้ เป็นผลมาจากการที่บริษัทได้รับความ
ไว้วางใจจากผู้ประกอบการรายใหญ่ระดบัโลกให้พฒันาชิพเพื่อน าไปใช้ในสินค้าของตน รวมถึงการใช้กลยทุธ์ในการสร้าง
พนัธมิตรทางการค้าในด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย จึงส่งผลให้รายได้หลกัของบริษัทมาจากการจ าหน่ายสินค้าให้ลกูค้า
รายใหญ่ 10-15 ราย ทัง้นี ้เมื่อพิจารณารายได้รวมทุกกลุ่มสินค้าจะพบว่า ร้อยละ 30-50 ของรายได้จากการขายรวมของ
บริษัทในช่วงปี 2561-2563 มาจากกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ ประกอบการในกลุ่มธุรกิจกุญแจส ารองยานยนต์แบบฝังชิพ 
(Immobilizer) ซึ่งตัง้อยู่ที่สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา ดังนัน้ บริษัทจึงมีความเส่ียงจากการลดลงของรายได้จากการ
ขาย หากความต้องการกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ส ารองในสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาลดลง หรือลูกค้าของบริษัทที่เป็น
ผู้ผลิตและจ าหน่ายระบบท ากุญแจส ารองระดบัโลกมีการปรับเปล่ียนรูปแบบของกุญแจส ารองแบบฝังชิพ (Immobilizer) 
เป็นกญุแจส ารองในระบบอื่นซึง่ไมโครชิพของบริษัทยงัไม่สามารถรองรับได้  
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 บริษัทมีนโยบายในการลดความเส่ียงจากการพึ่งพิงกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการในธุรกิจกุญแจส ารองยาน
ยนต์แบบฝังชิพ (Immobilizer) ดังกล่าวด้วยการขยายฐานลูกค้าสู่กลุ่มลูกค้าใหม่ เช่น กลุ่มประเทศในทวีปเอเชีย ซึ่ง
ผู้บริโภคมีแนวโน้มต้องการความสะดวกสบายในการใช้งานกลุ่มยานยนต์เพื่อการพาณิชย์ (Commercial Vehicles) และ
กลุ่มรถจกัรยานยนต์เพิ่มขึน้ และต้องการระบบความปลอดภยัมากขึน้กว่าการใช้ดอกกุญแจแบบดัง้เดิม (Physical Key) 
นอกจากนี ้บริษัทยงัมีนโยบายในการลดการพึ่งพิงกลุ่มสินค้าหรือกลุ่มลกูค้าน้อยรายด้วยการวิจยัและพฒันาไมโครชิพรุ่น
ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ทัง้ในกลุ่มสินค้าหลกัเดิมและกลุ่มสินค้าใหม่ เพื่อเพิ่มความหลากหลายของกลุ่มสินค้าซึง่จะช่วยให้
บริษัทสามารถขยายฐานลูกค้าและลดความพึ่งพิงในแต่ละกลุ่มสินค้าลงได้ในอนาคต  โดยบริษัทเชื่อมั่นว่าบริษัทมี
ศกัยภาพเพียงพอท่ีจะสามารถร่วมเติบโตไปพร้อมกบัการพฒันาสินค้าใหม่ของกลุ่มลกูค้าของบริษัททัง้กลุ่มลกูค้าเดิมและ
กลุ่มลกูค้าใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง  

3. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภค

เนื่องจากธุรกิจหลกัของบริษัทเก่ียวข้องกบัสินค้าในกลุ่มเทคโนโลยีที่มีความเส่ียงจากการล้าสมยัและอาจมีวงจร
ชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) ในตลาดจ ากัดและแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มสินค้า ในขณะที่ในการวิจัยและ
พฒันาสินค้าของบริษัทนัน้อาจต้องใช้ระยะเวลาหลายปีกว่าจะพฒันาเป็นสินค้าที่สามารถจ าหน่ายให้แก่ลกูค้าได้ ซึ่งเมื่อ
บริษัทพฒันาสินค้าแล้วเสร็จก็อาจจะไม่ทนัต่อการตอบสนองความต้องการของลกูค้า ดงันัน้บริษัทจึงมีความเส่ียงจากการ
ที่เทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางที่แตกต่างจากเทคโนโลยีที่บริษัทมุ่งวิจยัและพฒันาหรือมีความเส่ียงจากการที่
พัฒนาสินค้าออกมาแล้วไม่สามารถตอบสนองต่อพฤติกรรมที่ เปล่ียนแปลงไปของผู้บริโภคได้ทัน ซึ่งจะส่งผลให้งาน
โครงการพัฒนาสินค้า (Product Development Project) หรือสินค้าไมโครชิพของบริษัทล้าสมยัและส่งผลกระทบต่อผล
การด าเนินงานของบริษัทในอนาคตอย่างมีนยัส าคญัได้  

ดงันัน้ เพื่อเป็นการป้องกนัและลดความเส่ียงดงัที่เคยเกิดขึน้ดงักล่าว คณะท างานฝ่ายการจดัการผลิตภณัฑ์และ
การตลาดได้มีแผนการด าเนินการศึกษาผลงานวิจยัและเทคโนโลยีใหม่ต่าง ๆ ทัว่โลก นอกจากนีย้งัมีการศึกษาแนวโน้ม
และโอกาสทางการตลาดในกลุ่มสินค้าต่างๆ ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการแลกเปล่ียนความก้าวหน้าและแผนการในการ
พฒันาสินค้ากบัลกูค้าหลกั และสถาบนัวิจยันานาชาติ เพื่อน าข้อมลูเหล่านัน้มาก าหนดเป็นแนวทางการวิจยัและพฒันาทัง้
ทางด้านเทคโนโลยี (Technology Roadmap) และทางด้านผลิตภณัฑ์ (Product Roadmap) ของบริษัท เพื่อให้มัน่ใจได้วา่ 
บริษัทจะสามารถพฒันาและน าเสนอสินค้าใหม่ออกสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่อง และตอบสนองความต้องการของตลาดและ
ลูกค้าอย่างแท้จริง อีกทัง้ที่ผ่านมานัน้บริษัทเลือกที่จะพัฒนาสินค้าในกลุ่มที่เทคโนโลยีไม่เปล่ียนแปลงเร็วมากนักหรือมี
ต้นทุนในการเปล่ียนแปลงในระดับที่เหมาะสมกับงบประมาณและแผนการระยะต่างๆของบริษัท ยกตวัอย่างเช่นในการ
เปล่ียนแปลงเทคโนโลยีระบบลงทะเบียนสัตว์นัน้จะต้องเปล่ียนแปลงการลงทุนในระบบที่เก่ียวข้องด้วย อันได้แก่ ระบบ
เคร่ืองอ่านและระบบฐานข้อมลู ซึง่ส าหรับประเทศที่มีการบงัคบัใช้กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัระบบลงทะเบียนสตัว์นัน้นบัเป็น
การเปล่ียนแปลงซึง่ต้องใช้ระยะเวลาและมีต้นทุน จึงเป็นกลุ่มธุรกิจที่ไม่ค่อยมีการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีมากนกั ส่วนใน
กลุ่มกุญแจส ารองอิเล็กทรอนิกส์ของยานยนต์นัน้ เนื่องจากกลุ่มกุญแจส ารองจะเป็นที่ต้องการภายหลังจากการวาง
จ าหน่ายรถแต่ละรุ่นประมาณ 3-5 ปี ดงันัน้ บริษัทจึงสามารถวางแผนได้ว่าจะต้องพฒันาสินค้าแบบใดเพื่อรองรับความ
ต้องการในตลาดกญุแจส ารองของรถรุ่นใหม่ๆ ในแต่ละช่วงเวลา นอกจากนี ้บริษัทยงัมีการร่วมวิจยัและพฒันากบัลกูค้าซึง่
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เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ในแต่ละกลุ่มธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถพัฒนาสินค้าไปในทิศทางที่ตลาดต้องการ
อย่างสม ่าเสมออีกด้วย 

4. ความเสี่ยงจากการมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถน ามาผลิตในเชิง
พาณิชย์ได้

เนื่องจากลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทได้แก่ การวิจยัและพฒันาไมโครชิพ ซึง่มีต้นทนุการลงทนุค่อนข้าง
สงู เนื่องจากบริษัทต้องมีการวิจยัและพฒันาองค์ความรู้และสินค้าใหม่  ๆ ให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและ
ความต้องการของลกูค้าอยู่เสมอ โดยมีการท าวิจยัเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ ซึ่งอาจยงัไม่สามารถน ามาใช้พฒันาเป็นสินค้า
เพื่อจ าหน่ายในปัจจุบนัได้ทนัที แต่มีความจ าเป็นต้องลงทุนในงานวิจยัดงักล่าวเพื่อจะน าไปใช้เป็นฐานในการขยายผลสู่
การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ต่อไปในอนาคต โดยบริษัทต้องบนัทึกค่าใช้จ่ายงานวิจยัในส่วนท่ีไม่สามารถรับรู้เป็นสินทรัพย์
ไม่มีตัวตนในงบการเงิน และอาจจะต้องตัง้ด้อยค่าหรือตัดจ าหน่ายต้นทุนงานพัฒนาในกรณีที่งานพัฒนาดังกล่าวไม่
สามารถน ามาผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ จึงอาจส่งผลให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ค่อนข้างสงู ซึง่อาจกระทบต่อผลการ
ด าเนินงานของบริษัทโดยรวมอย่างมีนยัส าคญั 

ดังนัน้ เพื่อเป็นการลดความเส่ียงดังกล่าว บริษัทจึงมีการจัดท างบประมาณประจ าปีและมีการก าหนดกรอบ
วงเงินส าหรับการวิจยัและพฒันาในแต่ละปีตัง้แต่ปี 2561 เป็นต้นไป เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการลงทุนวิจยัและ
พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานของบริษัท รวมถึงทิศทางการเติบโตของ
บริษัทในอนาคต ทัง้นี ้บริษัทมีขัน้ตอนการอนุมตัิโครงการวิจยัอย่างเคร่งครัด โดยในรายละเอียดโครงการวิจยัจะต้องระบุ
วตัถุประสงค์ และผลลพัธ์ที่ได้ให้ชดัเจน รวมถึงโอกาสในการต่อยอดไปเป็นโครงการพฒันาในอนาคต โครงการวิจยัของ
บริษัทนัน้จะสอดคล้องไปกบัแนวทางการวิจยัและพฒันาทางด้านเทคโนโลยี (Technology Roadmap) ของบริษัท รวมถึง
ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะท างานฝ่ายการจดัการผลิตภณัฑ์และการตลาดก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการบริษัทตามล าดบั ในปี 2562 และปี 2563 บริษัทมีการก าหนดกรอบงบประมาณส าหรับการวิจยัและพฒันา
ไว้ไม่เกินร้อยละ 25.00 ของประมาณการรายได้จากการขาย โดยงวดปี 2562  และ 2563 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการวิจยัและ
พฒันาเท่ากับ 36.39 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 11.78 ของรายได้จากการขายของบริษัทในปี 2562 และ 
38.65 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 11.44 ของรายได้จากการขายของบริษัทในงวดปี 2563  ทัง้นีใ้นปี 2563 
บริษัทมีการตัง้ส ารองการด้อยค่าของมลูค่าสินทรัพย์ไม่มีตวัตนจ านวน 21.22 ล้านบาท เนื่องจากโครงการพฒันาออกแบบ
สินค้ามีการขยายระยะเวลาออกไป ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ทางบริษัทมองว่าท าให้
โครงการฯ มีรายได้ลดลงในกรอบเวลาที่ประเมินไว้และส่งผลให้ประมาณการกระแสเงินสดสุทธิตามกรอบเวลาเดิมของ
โครงการดงักล่าวติดลบ บริษัทจึงตัง้ส ารองการด้อยค่าของมลูค่าสินทรัพย์ไม่มีตวัตนเท่ากบัจ านวนที่ติดลบดงักล่าว 

นอกจากนี ้บริษัทยงัได้ก าหนดขัน้ตอนในการสอบทานและติดตามค่าใช้จ่ายในการวิจยัและพฒันาอยู่เป็นระยะ 
โดยหากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงสงูเกินกว่างบประมาณถึงเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ส่วนงานที่เก่ียวข้องจะต้องประชุมร่วมกนัเพื่อ
พิจารณาหาข้อสรุป โดยหากโครงการใดมีแนวโน้มที่จะต้องลงทนุเพิ่มหรือแนวโน้มการตลาดมีการเปล่ียนแปลง ส่วนงานท่ี
เก่ียวข้องจะด าเนินการแจ้งผู้บริหารเพื่อพิจารณาตดัสินใจและขออนมุตัิตามขัน้ตอนท่ีก าหนดก่อนจะด าเนินการต่อได้  
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5. ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบตัติามกฏหมายหรือกฏระเบียบต่างๆ

เนื่องจากสินค้าของบริษัทจะถูกน าไปใช้เป็นองค์ประกอบของอุปกรณ์ RFID ของลูกค้า ซึ่งมีกฎระเบียบและ
มาตรฐานต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบตัิตาม ดงันัน้ ในการออกแบบและผลิตสินค้าของบริษัทจึงต้องค านึงถึงเงื่อนไขหรือข้อก าหนด
ต่าง ๆ ที่ลกูค้าของบริษัทจะต้องปฏิบตัิตามด้วย เช่น REACH (Registration Evaluation  Authorization and Restriction 
of Chemicals),  RoHs (Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic 
equipment) และ CMRT (Conflict Minerals Reporting Template) เป็นต้น นอกจากนี ้บริษัทยังต้องติดตามกฎหมาย
หรือระเบียบต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องในแต่ละประเทศที่เป็นลูกค้าหรือคู่ค้าของบริษัทต้องปฏิบัติตาม เช่น 
ข้อก าหนดของ National Livestock Identification System (NLIS) ซึ่งเป็นผู้ก าหนดมาตรฐานของอุปกรณ์และระบบที่จะ
ใช้ในระบบลงทะเบียนสัตว์ในประเทศออสเตรเลีย เช่น ระยะห่างขัน้ต ่าที่เคร่ืองอ่านจะสามารถอ่านข้อมูลจากแท็ก, 
ความสามารถในการอ่านข้อมลูจากแท็กหลายตวัพร้อมกนั หรือประเภทของแท็กที่ใช้กบัสตัว์แต่ละประเภท เป็นต้น เพื่อใช้
เป็นข้อมลูในการพฒันาผลิตภณัฑ์เพื่อให้สินค้าของบริษัทและสินค้าของลกูค้าสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานที่ก าหนด ดงันัน้ หากบริษัทมิได้มีการปฏิบตัิตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้องดงัที่กล่าวมา ก็อาจส่งผล
กระทบให้บริษัทไม่สามารถจ าหน่ายสินค้าให้แก่ลกูค้าของบริษัทได้ตามที่คาดการณ์ไว้ หรือมีการลงทนุพฒันาสินค้าที่ไม่มี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานท่ีลกูค้าต้องการ ซึง่จะส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อผลประกอบการ รวมถึงอาจถกูฟ้องร้อง
จากลกูค้าของบริษัทได้  

ดังนัน้ เพื่อเป็นการลดความเส่ียงดังกล่าวข้างต้น บริษัทได้ก าหนดให้มีผู้ รับผิดชอบในการติดตามและทบทวน
ความสอดคล้องของการประกาศใช้กฎหมายใหม่ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อท าหน้าที่ควบคมุ ติดตาม 
และเสนอแนะการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการด า เนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงมีการ
ประสานงานกบัลกูค้าของบริษัทอย่างใกล้ชิด เพื่อแลกเปล่ียนข้อมลูและแนวโน้มของการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบต่างๆ ที่
เก่ียวข้องกับสินค้าของลกูค้า เพื่อให้สามารถพฒันาสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ที่ผ่านมาบริษัทยงัไม่
เคยถกูฟ้องร้องหรือมีข้อพิพาทจากการไม่ปฏิบตัิตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้องแต่อย่างใด 

6. ความเสี่ยงจากการละเมดิทรัพย์สินทางปัญญาของบคุคลอื่น

เนื่องจากในการประกอบธุรกิจของบริษัทเก่ียวข้องกับการวิจยัและพัฒนาเพื่อแสวงหานวตักรรมเพื่อน าเสนอ
สินค้าที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า โดยในการพัฒนาสินค้าให้แก่ลูกค้าบางรายนัน้จะมีการก าหนด
เงื่อนไขให้บริษัทต้องรับประกันว่าไม่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น ส่งผลให้บริษัทมีความเส่ียงจากการ
ถูกปรับจากลกูค้า หรือถูกฟ้องร้องจากเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาที่ถกูละเมิด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน
ของบริษัทรวมถึงกระทบต่อภาพลกัษณ์ต่อลกูค้าและคู่ค้าได้ 

บริษัทมีนโยบายการป้องกันความเส่ียงจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นดังกล่าวโดยการ
ก าหนดขัน้ตอนการท างานอย่างรัดกมุ โดยบริษัทได้มีการจดัฝึกอบรมทัง้พนกังานปัจจบุันและพนกังานใหม่ให้มคีวามรู้และ
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ความเข้าใจเก่ียวกับแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญาอยู่เสมอ นอกจากนี ้บริษัทได้ก าหนดให้มีขัน้ตอนการสืบค้น
สิทธิบตัรต่างๆ (Patent Search) รวมถึงสืบค้นส่ิงที่บริษัทสามารถด าเนินการได้ (Freedom to Operate : FTO)  รวมอยู่ใน
การพิจารณาอนมุตัิโครงการก่อนเข้าสู่กระบวนการออกแบบและพฒันาทกุครัง้  อีกทัง้บริษัท ได้มอบหมายให้คณะท างาน
ด้านนวตักรรมของบริษัทที่ประกอบไปด้วยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญของบริษัทท าหน้าที่พิจารณา กลัน่กรอง และสอบ
ทานอยู่เสมอ เพื่อมิให้บริษัท เกิดปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น รวมถึงพิจารณายื่นขอจดสิทธิบตัร
ส าหรับส่ิงที่บริษัทพฒันา ทัง้นี ้ ที่ผ่านมา บริษัทยงัไม่เคยถกูปรับหรือถกูฟ้องร้องจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของ
บคุคลอื่นแต่อย่างใด 

7. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในด้านการออกแบบแผงวงจรรวม

เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจออกแบบและพฒันาชิพส าหรับอปุกรณ์ระบบ RFID แบบว่าจ้างผู้ประกอบการอื่น
ในการผลิต และประกอบสินค้า (Fabless Company) ดงันัน้ นอกจากวตัถดุิบและการว่าจ้างบริการของบริษัทนัน้ อีกหนึ่ง
องค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดที่เป็นการด าเนินงานหลัก (Core Business) ของบริษัทจึงได้แก่ การออกแบบและพัฒนาชิพ
ส าหรับอปุกรณ์ระบบ RFID ที่จ าเป็นต้องพึ่งพาวิศวกรผู้ เชี่ยวชาญในด้านการออกแบบแผงวงจรรวมของบริษัทซึง่เป็นผู้ที่มี
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการออกแบบวงจรรวม เพื่อท าการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตาม
ความต้องการของลกูค้า (Specialty & Customization) โดยในปี 2563 บริษัทมีวิศวกรรวมทัง้สิน้ 69 คน แบ่งออกเป็น 1) 
วิศวกรระดบัผู้ เชี่ยวชาญ 2) วิศวกรระดบัผู้จดัการดแูลงานออกแบบ 3) วิศวกรออกแบบไมโครชิพ 4) วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์
และระบบสมองกลฝังตวั และ 5) วิศวกรสนบัสนุนการผลิตและการขาย ซึ่งประเทศไทยยงัมีข้อจ ากัดในเร่ืองของจ านวน
บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในองค์ความรู้และวิชาชีพดงักล่าวเป็นอย่างมาก ดังนัน้ หากบริษัทไม่สามารถรักษา
ทีมงานวิศวกรดงักล่าวให้อยู่กับบริษัทได้ อาจส่งผลกระทบต่อการออกแบบและพฒันาชิพส าหรับอุปกรณ์ระบบ RFID ซึ่ง
เป็นการด าเนินงานหลกั (Core Business) ได้ และยงัส่งผลกระทบต่อการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคตอีกด้วย   

ดงันัน้ เพื่อเป็นการลดความเส่ียงจากการท่ีไม่สามารถจดัหาบุคลากรผู้ เชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจของบริษัท
ได้อย่างเพียงพอนัน้ บริษัทจึงมีนโยบายในการร่วมพัฒนาองค์ความรู้และบุคลากรในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องร่วมกับ
สถาบันการศึกษา โดยท ากิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย เพื่ออบรมและให้ความรู้แก่นกัศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทเพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการเติบโตในสายงานและ
ส่งเสริมให้มีบคุลากรในวิชาชีพดงักล่าวเพิ่มขึน้ 

ในการรักษาทรัพยากรบคุคลซึง่เป็นผู้ เชียวชาญในการออกแบบชิพ นอกเหนือไปจากการวางแผนจ้างงานอย่างมี
แบบแผน บริษัทได้มีการวางแผนและเร่ิมโครงการการรักษาผู้ เชียวชาญและพนักงานที่มีความสามารถ (Retention 
Program) ซึ่งในโครงการนี ้มีการวางแผนในระยะยาวเพื่อรักษาให้ต าแหน่งงานและระดบัความสามารถขององค์กรให้
ยังคงอยู่ในระดบัที่แข่งขนัในอุตสาหรรมออกแบบชิพ มีการด าเนินการในหลายมิติ เช่น การพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษ 
การท าให้พนกังานร่วมเป็นเจ้าของบริษัท (Employee Joint Investment Program) ซึง่ขึน้อยู่กบัผลประกอบการของบริษัท
ในแต่ละปี และการวางแผนพฒันาศกัยภาพของพนกังานในระยะยาว เพื่อให้พนกังานได้รับการพฒันาความก้าวหน้าของ
อาชีพ 
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ทัง้นี ้เนื่องจากบริษัทเป็นผู้ ประกอบการเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีการประกอบธุรกิจหลักด้านการ
ออกแบบและพฒันาอปุกรณ์ระบบ RFID จึงส่งผลให้บคุลากรส่วนใหญ่ในประเทศไทยที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวชิาชพี
ดงักล่าวล้วนให้ความสนใจในการร่วมท างานกับบริษัทส่งผลให้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทยงัไม่ประสบปัญหาการ
ขาดแคลนวิศวกรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพที่เก่ียวข้องแต่อย่างใด ส าหรับในส่วนของการรองรับการเติบโตใน
อนาคตนัน้ บริษัทจะยงัคงด าเนินการร่วมกับสถาบนัการศึกษา รวมถึงหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ในการให้ความรู้และ
ส่งเสริมการพฒันาบุคลากรในวิชาชีพที่เก่ียวข้องเพื่อเพิ่มจ านวนบุคลากรในสายงานดงักล่าวให้มากขึน้ และส่งเสริมการ
ปลกูฝังวฒันธรรมองค์กรโดยให้มีการถ่ายทอดความรู้ระหว่างพนกังานในองค์กรจากรุ่นสู่รุ่น ผ่านการท างานจากพนกังาน
ระดบับนสู่ระดบัล่าง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ (Know-how) และความเชี่ยวชาญ (Expert) ให้แก่วิศวกรทุกระดบั
ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการก าหนดผลตอบแทนให้กบัพนกังานในระดบัที่เหมาะสมกบัอุตสาหกรรม  พร้อมทัง้จดั
ให้มีสวัสดิการและมาตรการจูงใจต่างๆ เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรมีความผูกพันและรักองค์กรในระยะยาว นอกจากนี ้
บริษัทยงัมีมีนโยบายการกระจายอ านาจการบริหารงานและการหมนุเวียนการท างานของทีมงานด้านวิศวกรเพื่อลดการ
พึ่งพิงบคุลากรเป็นรายบคุคล  รวมถึงการให้ความส าคญัในการพฒันาบคุลากรดงักล่าวให้มีความรู้และความช านาญตาม
การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีเทียบเท่ากับบริษัทชัน้น าในระดับสากล โดยการจัดฝึกอบรมให้ความรู้และสนับสนุน
การศึกษาดูงานในต่างประเทศให้แก่วิศวกรของบริษัทเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีแผนงานในการว่าจ้างบุคลากร
จากต่างประเทศที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเฉพาะทางมาร่วมงานกบับริษัทในอนาคตอีกด้วย 

8. ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ

เนื่องจากบริษัทมีการประกอบธุรกิจด้วยการส่งออกเกือบทัง้หมด คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 99.42 ของ

รายได้จากการขาย โดยในการก าหนดราคาสินค้ากบัลกูค้านัน้ บริษัทมีการก าหนดราคาสินค้าเป็นเงินสกลุดอลล่าร์สหรัฐฯ 

และเงินสกลุยโูรเป็นหลกั นอกจากนี ้บริษัทยงัมีการน าเข้าแผ่นเวเฟอร์ (Wafer) จากต่างประเทศ ซึ่งต้องจ่ายช าระด้วยเงิน

สกลุดอลล่าร์สหรัฐฯ เป็นหลกั ดงันัน้ บริษัทจึงมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนซึง่อาจส่งผลกระทบที่มี

นยัส าคญัต่อผลประกอบการของบริษัทโดยอาจเกดิผลก าไรหรือขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนในกรณีที่อตัราแลกเปล่ียน ณ 

วนัท่ีท าการบนัทึกบญัชีขายสินค้าหรือซือ้วตัถดุิบ และวนัท่ีรับช าระหรือจ่ายช าระมีความแตกต่างกนั  

ดังนัน้ เพื่อเป็นการลดความเส่ียงจากการผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนดังล่าว บริษัทได้มีการติดตามการ

เปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมนิสถานการณ์และแนวโน้มของอตัราแลกเปล่ียนสกลุเงินตา่ง ๆ ที่

เก่ียวข้อง และวางแผนการจดักระแสเงินสดรับ - จ่ายในสกุลเงินต่างประเทศเดียวกันให้สอดคล้องกัน (Natural Hedge) 

นอกจากนี ้บริษัทยังมีนโยบายในการลดความเส่ียงโดยการท าสัญญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward 

Contract) โดยหากอตัราแลกเปล่ียนมีการเปล่ียนแปลงมากกว่าร้อยละ 3 ของอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัที่บนัทึกต้นทุนของ

สินค้า บริษัทจะพิจารณาท าสัญญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward contract) ในอัตราร้อยละ 30 ของ

สินทรัพย์หรือหนีสิ้นที่เป็นเงินตราต่างประเทศเป็นอย่างน้อย ทัง้นี ้ในปี 2562 และ 2563 บริษัทมีผลก าไร(ขาดทุน)จาก

อตัราแลกเปล่ียนจ านวน 0.11 ล้านบาท และ 4.03 ล้านบาท ตามล าดบั 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีวงเงินสญัญาซือ้-ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) รวม 
6.20 ล้านเหรียญสหรัฐ และได้ท าสัญญาซือ้เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นจ านวน 5.80 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งอัตรา
แลกเปล่ียนตามสญัญาของจ านวนที่ขายอยู่ในระหว่าง 29.78-32.40 บาท/เหรียญสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้บริษัทไม่มีนโยบาย
ในการเก็งก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนแต่อย่างใด 

9. ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งทางบริษัทได้ติดตามสถานการณ์อย่าง

ใกล้ชิดและประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ต่อภาคอตุสาหกรรมและการด าเนินงานของบริษทัมาอย่างต่อเนื่อง ทัง้นี ้บริษัท

อาจไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงมากนักจากสถานการณ์การแพร่ระบาดดงักล่าว แต่เป็นผลสืบเนื่องจากลกูค้า คู่ค้า หรือ

โรงงานผู้ ผลิตที่อาจได้รับผลกระทบ อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดยงัคงมีอยู่ และอาจ

ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในการด าเนินธุรกิจของบริษัทได้ในอนาคต ยกตวัอย่างเช่น ระยะเวลา

ในการวิจยัและพฒันาโครงการต่างๆ และการส่งมอบสินค้า เป็นต้น ทัง้นี ้บริษัทได้มีการเตรียมความพร้อม เพื่อรับมือกบั

สถานการณ์ที่อาจเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงก าหนดให้มีการปรับแผนการด าเนินงานได้อย่างทันท่วงทีเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

10. ความเสี่ยงจากการที่กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่มีอทิธิพลต่อการก าหนดนโยบายการบริหารงาน

ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ กลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นกลุ่มผู้ ก่อตัง้

บริษัทได้แก่ นายมานพ ธรรมสิริอนนัต์, นายอภิเนตร  อนูากลู,กลุ่มนายนยัวฒุิ  วงษ์โคเมท, และนายอภินนัท์ ธนชยานนท์ 

ถือหุ้นรวมกันคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 62.34 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท(ดูรายละเอียด

เพิ่มเติมได้ที่ส่วนผู้ ถือหุ้นรายใหญ่) จึงอาจท าให้การตดัสินใจในการบริหารจดัการบริษัทขึน้อยู่กับกลุ่มบุคคลดงักล่าวเป็น

หลกั และท าให้กลุ่มผู้ ถือหุ้นดงักล่าวเป็นผู้มีอ านาจในการบริหารจดัการและควบคุมคะแนนเสียงในการลงมติที่ส าคญัได้

เกือบทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการแต่งตัง้กรรมการ หรือการขอมติในเร่ืองอื่นท่ีต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

ยกเว้นเร่ืองกฎหมายหรือข้อบงัคบับริษัทซึ่งต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 เสียงของจ านวนหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ดงันัน้ผู้ ถือหุ้นรายอื่นที่เข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงอาจจะไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบหรือถ่วงดลุ

การบริหารของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ได้ 

อย่างไรกต็าม กลุ่มผู้ ถือหุ้นใหญ่ข้างต้นท่ีเป็นกลุ่มผู้ก่อตัง้ของบริษัทแต่ละทา่นต่างกม็ีความคดิเห็นและการ
ตดัสินใจทีเ่ป็นอิสระต่อกนั อกีทัง้โครงสร้างการจดัการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการและคณะอนกุรรมการ รวม 5 
ชดุ ได้แก ่ คณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริหารความเส่ียง, และ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยแต่ละคณะมีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่อย่างชดัเจน ท าให้
ระบบการท างานของบริษัทมคีวามเป็นมาตรฐานตรวจสอบได้ง่าย นอกจากนี ้ โครงสร้างคณะกรรมการและ
คณะอนกุรรมการของบริษัทยงัประกอบด้วย กรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน จากจ านวนกรรมการทัง้หมด 8 ท่าน และมี



บ
ร
ิษ
ัท
 ซิ

ลิ
ค
อ
น
 ค

ร
าฟ

ท
์ เท

ค
โน

โล
ยี
 จ

ำก
ัด
 (ม

ห
าช

น
)
 

78 

คณะกรรมการตรวจสอบที่ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน ซึง่แต่ละท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ท าให้
สามารถสอบทานการท างานของบริษัทให้มคีวามโปร่งใสได้ดียิ่งขึน้ ตลอดจนสามารถถ่วงดลุอ านาจในการน าเสนอเร่ือง
ต่างๆ ที่จะพจิารณาเข้าสู่การประชมุผู้ ถือหุ้นได้ระดบัหนึง่ อีกทัง้ บริษัทยงัมีระเบียบปฏิบตักิรณีที่มีการท ารายการท่ีเก่ียว
โยงกบักรรมการ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุในกิจการ รวมทัง้บคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่มี
ส่วนได้เสีย โดยบคุคลดงักลา่วจะไม่มีอ านาจอนมุตัใินการท ารายการนัน้ๆ ท าให้สามารถช่วยลดความเส่ียงในเร่ืองการ
ถ่วงดลุอ านาจได้ระดบัหนึง่
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การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทมีเปา้หมายการจดัการด้านความยัง่ยืนที่สอดคล้องกบัทิศทางและกลยทุธ์การด าเนินธุรกิจ โดยมีความมุ่งมัน่ท่ี

จะขบัเคล่ือนธุรกจิโดยค านงึถึงประเด็นทัง้ด้านส่ิงแวดล้อม ด้านสงัคมที่ครอบคลมุถงึการเคารพสิทธิมนษุยชน และด้านก ากบั

ดแูลกิจการท่ีดีและสอดคล้องกบัเป้าหมายการพฒันาที่ยัง่ยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การ

สหประชาชาติ โดยมีรายละเอยีดดงันี ้

1. ด้านสิ่งแวดล้อม: บริษัทมุง่มัน่ในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการด าเนินงานของบริษัท

▪ ผลกัดนัองค์กรให้เป็น “A Low Carbon Company”

▪ มุ่งเน้นการจดัการขยะหรือของเสียภายในองคก์ร

2. ด้านสงัคม: บริษัทมุง่มัน่ในการเป็นองค์กรท่ีเป็นส่วนหนึ่งการขบัเคลื่อนสงัคมอยา่งยัง่ยืนในระยะยาว

▪ มีการปฏิบตัิต่อพนกังานทกุคนโดยค านงึถึงหลกัสิทธิมนษุยชนเป็นส าคญั

▪ มีการด าเนินแผนการพฒันาความผกูพนัของพนกังาน และวดัผลประเมินความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์ร

อย่างสม า่เสมอ

▪ สร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัชมุชนที่เก่ียวข้อง เช่น สถาบนัการศกึษา ซึง่เป็นรากฐานส าคญัในการเติบโตสงัคม

อย่างยัง่ยืน หรือชมุชนต่างๆผ่านแคมเปญ CSR ของบริษัท

3. ด้านธรรมาภบิาล: บริษัทมุง่มัน่ในการเป็นองคก์รที่ประสบความส าเร็จอยา่งยัง่ยืน สร้างผลตอบแทนสงูสดุให้แก่ผู้

ถือหุ้นและรักษาประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย

▪ มีการก าหนดนโยบายด้านการก ากบัดแูลกิจการตามแนวทางก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของส านกังานคณะกรรมการ

ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เพื่อเป็นหลกัให้คณะกรรมการ

ผู้บริหาร และพนกังานบริษัทยึดถือและปฏิบตัิเพื่อการสร้างคณุคา่ให้กจิการอย่างยัง่ยืน และส่งเสริมการเป็น

องค์กรที่มีประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ มคีวามโปร่งใส และตรวจสอบได้

▪ มีการก าหนดนโยบายการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน การกระท าผิดหรือทจุริตคอรัปชัน่ เพื่อสนบัสนนุและเป็น

ช่องทางให้ผู้บริหารและพนกังานตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทกุฝ่ายแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนหากพบเห็นหรือ

สงสยัว่ามีการกระท าผิดกฏหมาย หรือระเบียบ ข้อบงัคบัต่างๆ รวมถึงจรรยาบรรณในการด าเนินธรุกิจ

▪ มีการประเมินและก าหนดปัจจยัความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ รวมถงึติดตาม บริหารจดัการ และประเมินผล

อย่างสม า่เสมอ

▪ เน้นย า้และยึดมัน่ในการปฎิบตัิตามกฏเกณฑ์ กฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมถงึจรรยาบรรณในการด าเนินงาน

▪ มุ่งเน้นการการจดัการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คณุค่าของธุรกิจ
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การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) จดัอยู่ในกลุม่อตุสาหกรรมต้นน า้ของอตุสาหกรรมอิเล็กโทรนิกส์ในประเทศ

ไทย ซึง่เป็นหนึ่งในอตุสาหกรรมแห่งอนาคตตามแผนยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรมไทย 4.0 โดยมุง่เน้นการวจิยัและ

พฒันาในด้านการออกแบบไมโครชิพ รวมถงึการส่งผลิตสินค้าและจดัจ าหน่ายตามความต้องการของลกูค้าและตลาดใน

ปัจจบุนัและรองรับตลาดในอนาคต โดยมุง่เน้นประโยชน์จากการใช้งานท่ีคุ้มค่า และนวตักรรมใหม่เพื่อตอบสนอง

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 

กิจกรรมหลัก (Primary activities) 

(1) การบริหารปัจจยัการผลิต หรือ โลจิสติกส์ขาเข้า (Inbound logistics)

การออกแบบสินค้าของบริษัทมุง่เน้นคณุสมบตัิที่สามารถใช้งานได้หลายประเภท ตอบสนองความต้องการในตลาดที่

มีความหลากหลาย แตย่งัคงสามารถระบคุวามจ าเพาะตามความต้องการของแต่ละลกูค้าได้ มีเทคโนโลยีที่ทนัสมยัตามความ

ต้องการของตลาดอตุสาหกรรมทัง้ภายในและต่างประเทศ รวมทัง้การจดัหาวตัถดุิบและชิน้ส่วนประกอบที่มีคณุภาพสอดคล้อง

กบัการใช้งานและมีราคาที่เหมาะสม 

(2) การปฏิบตัิการ (Operations)

ผู้ผลิตวตัถดุิบ และชิน้ส่วนอปุกรณ์อิเล็กโทรนิกส์เป็นบริษัทผู้ ค้าทีไ่ด้การรองรับคณุภาพตามมาตรฐานสากล เชื่อถือได้

มีเทคโนโลยีทนัสมยั และมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อลดจ านวนของเสีย มีก าลงัการผลิตที่สามารถรองรับ

ความต้องการสินค้าในตลาด 

(3) การกระจายสินค้าและบริการ หรือ โลจิสติกส์ขาออก (Outbound logistics)

ในกระบวนการจดัส่งสินค้า นอกจากจะค านึงถงึการรักษาคณุภาพสินค้า และระยะเวลาในการจดัส่งเพื่อตอบสนอง

ความต้องการของลกูค้าได้ทนัท่วงทีแล้ว  บริษัทยงัค านงึถงึความคุ้มคา่ของต้นทนุการจดัส่งอกีด้วย เพื่อให้ลกูค้าได้สินค้าที่มี

ต้นทนุทีเ่หมาะสม 

(4) การตลาดและการขาย (Marketing and Sales)

บริษัทมีการให้ข้อมลูและรายละเอียดของสินค้า รวมถึงแสดงข้อมลูจ าเพาะอยา่งถกูต้องและครบถ้วน มีการแสดง

ตวัอยา่งการ Application ของสนิค้า และก าหนดราคาที่เหมาะสม ให้สอดคล้องกบัราคาและความต้องการของตลาด 

นอกจากนีย้งัมีแผนการสง่เสริมการตลาดอย่างต่อเนื่อง 
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(5) การบริการหลงัการขาย (Customer services)

บริษัทมีบริการหลงัการขาย โดยสามารถให้ข้อมลูและรายละเอยีดของสินค้า รวมทัง้ให้ค าปรึกษาและหาแนว

ทางแก้ไขหากเกิดเหตขุดัข้องในสินค้าหรือกระบวนการผลิต 

กิจกรรมสนับสนุน (Support activities) 

บริษัทมีการวางแผนพฒันาระบบฐานข้อมลูเพื่อบริหารจดัการ การจดัซือ้-จดัจ้างทัง้สินค้าและบริการเพื่อให้สอดคล้องกบั

แผนพฒันากิจกรรมหลกั และชว่ยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและจดัจ าหน่ายอีกด้วย 

ในด้านกิจกรรมเพื่อการพฒันาทรัพยากรบคุคล บริษัทมีการวเิคราะห์ สรรหา คดัเลือก ประเมินผล อย่างเป็นระบบ และมีการ

พฒันาฝึกอบรมอยา่งต่อเนื่อง เพือ่เพิ่มศกัยภาพให้กบับคุคลากรซึง่เป็นแรงขบัเคลื่อนส าคญัในกจิกรรมหลกั นอกจากนี ้บริษัท

มีการพจิารณาปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อให้สอดรับกบัสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงรวดเร็ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ด าเนินงานของบริษัท 

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

ภายในองค์กร 

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ความคาดหวัง การตอบสนองความคาดหวัง 

1. พนกังาน 1. ความมัน่คง ผลตอบแทนและความก้าวหน้า
ในอาชีพทีช่ดัเจน สามารถแขง่ขนักบัตลาดงาน
ภายนอกได้

1. มีสวสัดิการและผลตอบแทนด้านต่างๆตามความ
เหมาะสม และมีการพจิารณาปรับต าแหน่งเมื่อสมควร

2. บริษัทเป้าหมาย นโยบายและขอบเขตการ
ท างานท่ีชดัเจนและสามารถน าไปปฏิบตัิได้

2. มีการก าหนดเป้าหมาย นโยบายและขอบเขตการ
ท างานเป็นประจ าทกุปี มีการส่ือความที่ชดัเจนให้กบั
พนกังานอย่างสม ่าเสมอ

3. ความปลอดภยัในการท างาน 3. มีการดแูลพืน้ท่ีปฎิบตัิงานให้มคีวามปลอดภยั ถกู
สขุลกัษณะ

4. ท างานให้เสร็จตามเปา้หมาย 4. ก าหนดปริมาณงานท่ีเหมาะสมกบัเวลา รวมถึงมี
อปุกรณ์ช่วยเหลือในการปฎิบตัิงานให้มีประสิทธิภาพ
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5. การฝึกอบรม เพิม่ทกัษะความรู้ 5. มีการจดัฝึกอบรม พฒันาพนกังานอยา่งสม า่เสมอ
รวมถงึมีการจดังบประมาณอยา่งเหมาะสม
ตวัอยา่งกิจกรรม ฝึกอบรมและสร้างผู้ เชีย่วชาญเพิ่มขึน้
(จากพนกังานรุ่นใหม่ๆ) ตาม Training Road Map แล
Competency Development Program

6. สภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี 6. มีอปุกรณ์อ านวยความสะดวกในการท างาน มีพืน้ท่ี
ส าหรับการพกัผ่อนและพบปะกบัเพื่อนพนกังาน ห้อง
ออกก าลงักายและทานอาหาร 

7. ความโปร่งใสในการบริหารจดัการ 7. ผู้บริหารเป็นผู้น าการพฒันาและแก้ปัญหาขององคก์
ร่วมกบัระดบัปฏิบตักิารโดยมีเปา้หมายร่วมกนัเพื่อการ
เติบโตของบริษัทอยา่งยัง่ยืน รวมถึงมีนโยบายและการ
ปฏิบตัิต่อพนกังานในลกัษณะหุ้นส่วนทางธุรกิจ

2. ผู้บริหาร 1. องค์กรมกีารเติบโตอยา่งมัน่คงและยัง่ยืน มี
ผลประกอบการที่ดีและมกี าไร

1. มีการวางแผนการด าเนินงานขององคก์รและพฒันา
อย่างเป็นระบบ พร้อมทัง้ปรับเปล่ียนแผนได้อย่างรวดเร็ว
ตามสถานการณ์ที่เปล่ียนไป เพื่อผลกัดนัให้องคก์ร
เติบโตอยา่งยัง่ยืนและมีก าไร

2. องค์กรมกีารท างานร่วมกนัด้วยเป้าหมาย
ร่วมเดียวกนั

2. มีการก าหนดเป้าหมายและจดัท าแผนงานร่วมกนั

3. ได้ผลสมัฤทธ์ิตามเป้าหมายขององคก์ร 3. มีแผนการตดิตามผลการด าเนนิงานเป็นระยะ รวมถึง
มีแผนในการปรับปรุงแก้ไขหากเกิดปัญหา

4. พนกังานมีความพงึพอใจ มีส่วนร่วมกบั
เป้าหมายขององค์กร และมีการพฒันาตนเอง
อย่างสม า่เสมอ

4. ให้พนกังานมีส่วนร่วมในการก าหนดเปา้หมายองค์กร
ผู้บริหารมีการรับฟังความคดิเห็นของพนกังาน รวมถึงมี
แผนและงบประมาณในการฝึกอบรมพนกังานอย่าง
ต่อเนื่อง

5. มีผลิตภณัฑ์หรือบริการท่ีได้รับการยอมรับ
ในเชงิพาณิชย์จากลกูค้า

5. มีนวตักรรมหรือผลิตภณัฑ์ที่เข้าสู่ตลาดได้อย่าง
ต่อเนื่องและได้รับการยอมรับทัง้ในและต่างประเทศ

6. เห็นแนวทางการประยกุต์ใช้ผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ
ที่ตอบสนองความต้องการของตลาด

6. มีแผนการสนบัสนนุการวจิยัและพฒันา รวมถึง
งบประมาณส าหรับผลิตภณัฑ์ใหม่

ภายนอกองค์กร 

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ความคาดหวัง การตอบสนองความคาดหวัง 
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1. ลกูค้า 1. สินค้ามีลกัษณะที่โดดเด่น สามารถสร้าง
ความได้เปรียบทางการค้าให้กบัลกูค้า

1. สินค้าต้องเป็นนวตักรรมทีส่ามารถสร้าง Competitive
advantageให้กบัลกูค้าและคู่ค้า ตลอดทัง้ Value-chain

2. สินค้ามีคณุภาพตามมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง
ใช้งานงา่ย การจดัส่งตรงตามเวลา

2. มีกระบวนการตรวจสอบสินค้าให้มีประสิทธิภาพได้
มาตรฐานตามมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง มีการจดัการการส่ง
มอบให้เป็นไปตามเวลาทีต่กลง

3. ราคาสินค้าสามารถแขง่ขนัได้ 3. มีการบริหารจดัการต้นทนุอยา่งมีประสิทธิภาพ

4. มีการบริการท่ีดี สร้างความพงึพอใจแก่
ลกูค้า

4. พฒันาและปรับปรุงการบริการอยู่เสมอ เพื่อให้ลกูค้า
ได้รับการบริการท่ีดีที่สดุ รวดเร็ว และไม่มีของเสีย

5. มีการท างานร่วมกนัในด้านการวางแผน
พฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ อยา่งตอ่เนื่อง

5. มีแผนในการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ร่วมกบัลกูค้า
และคู่ค้าอย่างชดัเจน

2. Supplier 1. สญัญาระยะยาว มกีารสัง่ซือ้ปริมาณมาก
และต่อเนื่อง

1. มีการบริหารจดัการ Supplier ที่ดี วางแผนการสัง่
สินค้าได้อย่างเป็นระบบ

2. การช าระเงินตรงเวลา 2. มีการบริหารจดัการการเงินท่ีมปีระสิทธิภาพ

3. ได้รับข้อมลูที่ถกูต้อง ครบถ้วน มีการ
แลกเปล่ียนข้อมลูที่จ าเป็นเพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพในการท างาน

3. มีการให้ข้อมลูที่ถกูต้อง ครบถ้วน และส่ือสารอย่าง
สม ่าเสมอ มกีารประชมุผู้ที่เก่ียวข้องเพื่อแจ้งเมื่อมกีาร
เปล่ียนแปลงข้อกฎหมาย

4. การท างานร่วมกนัในเชิงธุรกจิที่เติบโต
มัน่คง อยา่งยัง่ยืน และเป็นธรรม

4. มีแผนในการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ รวมถึงนโยบาย
ต่างๆร่วมกบัลกูค้าและคู่ค้าอยา่งชดัเจน

3. BOI 1. เพิ่มการจ้างงานในประเทศ 1. ก าหนดนโยบายการจ้างงานและการปฏิบตัิที่ส่งเสริม
การพฒันาเทคโนโลยีในประเทศ

2. ส่งมอบเอกสารครบถ้วนและตรงเวลา 2. มีการวางแผนจดัท าเอกสารให้สามารถส่งมอบได้
ครบถ้วน ตรงเวลา

4. สถาบนัการศกึษา 1. โครงการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีที่เป็น
ประโยชน์กบัสงัคมและประเทศ

1. ให้ความร่วมมือในการร่วมวิจยัและพฒันาโครงการ
ทัง้ในด้านบคุลากรและเงินทนุ

2. มีองคก์รรองรับบณัฑิต 2. มีต าแหน่งงานรองรับบณัฑิตทีเ่หมาะสมกบัศกัยภาพ
และสอดคล้องกบัแผนงานของบริษัท

3. มีความร่วมมือเพื่อสามารถผลิตบณัฑิตให้
ตรงกบัความต้องการของภาคเอกชน

3. ให้ความร่วมมือในการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์
เทคโนโลยี ทัง้ในด้านวชิาการและในด้านธุรกิจ
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5. ผู้ ถือหุ้น 1.ผลตอบแทนที่คุ้มคา่ 1. มีการบริหารธุรกิจและการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมุ่งเน้นผลประโยชน์สงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้นและผู้มีส่วน
ได้เสียทกุฝ่าย

2. องค์กรเติบโตอยา่งยัง่ยืน 2. ก าหนดนโยบาย แผนงานและการพฒันาธุรกิจอย่าง
ชดัเจน น ามาใช้ด าเนินการ และมีการทบทวน ปรับปรุง
อย่างสม า่เสมอ รวมถงึมกีารด าเนินงานอยา่งโปร่งใส
และเป็นธรรม

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏบิัตด้ิานสิ่งแวดล้อม 

บริษัทมีเปา้หมายในการเป็นกลไกส าคญัที่ชว่ยลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมจากการด าเนินงานของบริษัท โดยมกีาร

ผลกัดนัในระดบักระบวนการด าเนินงานของบริษัท ดงันี ้

▪ ก าหนดเป้าหมายการลดของเสียจากกระบวนการผลิตและการทดสอบผลิตภณัฑ์

▪ ผลกัดนัองค์กรให้เป็น “A Low Carbon Company”  โดยปลกูฝังจติส านึกและสร้างความตระหนกัรู้ให้แก่

พนกังานในการจดัการพลงังานและน า้ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

▪ มุ่งเน้นการจดัการขยะหรือของเสียภายในองคก์ร ยกตวัอยา่งเช่น ลดการใช้กระดาษ (paperless), การน า

กลบัมาใช้ใหม่ (Reuse) การใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) และการจดัเก็บเอกสารเป็นแบบดิจิตอล

เป็นต้น
ผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 

บริษัทมีการก าหนดเป้าหมายการลดของเสียจากกระบวนการผลิตและการทดสอบผลิตภณัฑ์ที่อาจเกดิขึน้ ให้อยู่ที่

อตัราเฉล่ียไมเ่กินร้อยละ 5 เพื่อลดของเสียที่อาจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมทัง้ทางตรงและทางอ้อม อีกทัง้ เป็นการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการต้นทนุของบริษัทอีกด้วย โดยในปี 2563 บริษัทมีอตัราของเสียจากกระบวนการผลิตและการ

ทดสอบผลิตภณัฑ์อยู่ที่ร้อยละ 4.7  

อีกทัง้ ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทมกีารรณรงค์สร้างความตระหนกัรู้ให้แก่พนกังานทัง้ในด้านการจดัการพลงังานและน า้ 

เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึง่เป็นสาเหตหุน่ึงในการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศของโลก 

กล่าวคอื มีการรณรงค์การใช้ไฟฟ้าและน า้ประปาอย่างมีประสิทธิภาพยกตวัอยา่งเช่น ปิดไฟในพืน้ท่ีที่ไม่ได้ใช้งาน หรือในชว่ง

เวลาพกักลางวนั ปิดอปุกรณ์ไฟฟ้าและส านกังานเมื่อไม่ได้ใช้งาน ปรับอณุหภมูิเคร่ืองปรับอากาศให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม ลด

ปริมาณการใช้น า้ในห้องน า้และพืน้ท่ีส่วนกลางและตรวจสอบการร่ัวไหลของน า้อยา่งสม า่เสมอ เป็นต้น ทัง้นี ้ บริษัทอยู่ใน

ระหว่างด าเนินการรวบรวมข้อมลูเพื่อเปิดเผยข้อมลูการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐานสากลหรือเทียบเท่าในรอบปีถดัไป 
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ในส่วนของการลดของเสียและจดัการขยะภายในองค์กร บริษัทมีการรณรงค์ในการลดการใช้กระดาษโดยก าหนดให้

ด าเนินการในทกุแผนกทัว่ทัง้องคก์ร มีการน ากระดาษกลบัมาใช้ใหม่ (Reuse) อีกทัง้ ผลกัดนัให้ทกุแผนกของบริษัทมีการจดัเก็บ

เอกสารตา่งๆในรูปแบบดจิิตอลมากขึน้ รวมถงึมีการใช้ลายเซ็นอเิล็กทรอนิกส์ (e-Signature) ในการลงนามเอกสารภายใน

องค์กร ทัง้นี ้ การลดการใช้กระดาษเป็นการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ กล่าวคือ ต้นไม้ซึง่ชว่ยลดมลพษิทางอากาศทีเ่ป็น

สาเหตขุองภาวะโลกร้อนได้ อีกทัง้การลดการใช้กระดาษเป็นการลดต้นทนุทางธุรกิจอกีด้วย 

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

นโยบายและแนวปฏบิัตด้ิานสงัคม 

บริษัทมีเปา้หมายในการเป็นองคก์รที่เป็นส่วนหนึ่งการขบัเคลื่อนสงัคมอย่างยัง่ยืนในระยะยาว โดยมีหลกัปฏิบตัิที่ส าคญั ดงันี ้

▪ มีการปฏิบตัิต่อพนกังานทกุคนโดยค านงึถึงหลกัสิทธิมนษุยชนเป็นส าคญั

▪ มีการด าเนินแผนการพฒันาความผกูพนัของพนกังาน และวดัผลประเมินความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์ร

อย่างสม า่เสมอ

▪ สร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัชมุชนที่เก่ียวข้อง รวมถงึแบ่งปันความรู้ด้านเทคโนโลยีและธุรกิจให้กบั

สถาบนัการศกึษาตา่งๆซึง่เป็นรากฐานท่ีส าคญัในการเติบโตของสงัคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

▪ บ าเพ็ญประโยชน์ให้กบัชมุชน ผ่านแคมเปญ CSR ตา่งๆของบริษทั

ดา้นพนกังาน 

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ให้ความส าคญักบัการพฒันาศกัยภาพพนกังาน รวมถงึการดแูลพนกังาน 

การปฏิบตัิต่อพนกังานอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนษุยชน ดแูลเสถียรภาพความเป็นอยู่ของพนกังานให้มัน่คง ปลอดภยั 

อีกทัง้ยงัมุ่งเน้นพฒันาทกัษะ ศกัยภาพของพนกังานให้มคีณุภาพ ประกอบกบัการรับผิดชอบต่อสงัคมประสานประโยชน์ของผู้มี

ส่วนได้เสียทกุด้านให้เป็นไปได้ในทิศทางเดียวกนั เพื่อน าไปสู่การเจริญเติบโตอยา่งยัง่ยืน  

1. ในการพิจารณาจดัท านโยบาย ทางบริษัทได้มีการทบทวน ข้อบงัคบัการท างานให้เป็นปัจจบุนัโดยไม่ขดัต่อ

พระราชบญัญัตคิุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พระราชบญัญตัิคุ้มครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2551 (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 

2551 (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2553 (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2560 (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2560 (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 และพระราชบญัญัติ

แรงงานสมัพนัธ์ พ.ศ. 2518 โดยมีการประกาศให้พนกังานรับทราบและยอมรับโดยทัว่กนั 

2. ทางบริษัทฯ มีนโยบายในการให้ความส าคญัต่อการปฏิบตัิด้านแรงงานและความเป็นธรรมต่อพนกังานทกุคนโดยไม่

เลือกปฏิบตัิ ทัง้ในการจ้างงาน การจา่ยคา่ตอบแทน การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรมพนกังานโดยไม่แบ่งแยกความ

แตกตา่งทางเพศ อาย ุสถาบนัการศกึษา เชือ้ชาติและศาสนารวมทัง้สนบัสนนุกลุ่มผู้ ด้อยโอกาสเพือ่สร้างโอกาส สร้าง
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อาชีพเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพฒันาที่ยัง่ยืน ตลอดจนมกีารก าหนดให้มีแผนพฒันาความผกูพนัของพนกังานท่ีมตี่อ

องค์กร โดยก าหนดเป้าหมายระยะยาวของคะแนนเฉล่ียความผกูพนัของพนกังานให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ดา้นชมุชน 

บริษัทตระหนกัถงึความรับผิดชอบท่ีพึงมีต่อสงัคมและชมุชนจนถือเสมือนเป็นหน่ึงในภาระกจิหลกัที่จะสร้างสรรค์โครงการและ

กิจกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ในการพฒันาสงัคมและชมุชน บริษัทมีนโยบายในการสนบัสนนุให้พนกังานออกไปท ากจิกรรมที่เป็น

ประโยชน์ต่อชมุชน โดยจดัให้มชีมรมอาสาพฒันาขึน้ และจดัสรรงบประมาณสนบัสนนุกิจกรรมตา่งๆ รวมถึงมกีารพฒันาและ

เผยแพร่นวตักรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้กบัสถาบนัการศกึษาหลายแห่งอยา่งสม ่าเสมอ ความร่วมมือนีจ้ะน าศกัยภาพของ

ชมุชนมาสร้างประโยชน์ให้แก่สงัคมต่อไป 

ผลการด าเนินงานด้านสงัคม 

ดา้นพนกังาน 

ในปี 2563 บริษัทฯ มกีารด าเนินงานด้านพนกังานท่ีส าคญั ดงันี ้

1) การจ้างงาน

บริษัทมีการปฏิบตัิต่อพนกังานทกุคนโดยค านึงถึงหลกัสิทธิมนษุยชนเป็นส าคญั โดยมีการจ้างงานโดยไม่แบ่งแยก

ความแตกต่างทางเพศ อาย ุสถาบนัการศกึษา เชือ้ชาติ และศาสนา  ในปี 2563 มกีารจ้างงานแบ่งตามเพศ ดงันี ้

รายละเอียด จ านวนพนกังาน (คน) 
ชาย หญิง 

จ านวนพนกังาน 80 41 

ทัง้นี ้ทางบริษัทฯ มีนโยบายไมจ้่างแรงงานท่ีมีอายตุ า่กว่า 15 ปี เพือ่ให้เป็นไปตามหลกักฎหมายตามพระราชบญัญตัิ

คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 

2) การฝึกอบรมพนกังาน

ในปี 2563 บริษัทฯ จดัหลกัสตูรอบรมพนกังานและส่งพนกังานไปฝึกอบรมภายนอกทัง้ทกัษะด้านความรู้ที่ใช้ในการ

ท างานและทกัษะด้านอารมณ์เพือ่เพิ่มทกัษะและศกัยภาพในการท างานแก่พนกังานจ านวน 20 หลกัสตูร โดยมีจ านวนชัว่โมง

อบรมหรือกิจกรรมพฒันาความรู้เฉล่ียของพนกังาน 12.5 ชัว่โมงตอ่คนต่อปี 
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3) ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้พฒันาและปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนนิงานด้านความปลอดภยัอย่างตอ่เนื่องเพื่อลด

ความเส่ียงจากการเจ็บป่วย บาดเจ็บ หรือเสียชวีิต และดแูลคณุภาพชีวติของพนกังานหรือลกูจ้างอย่างเหมาะสม โดยมีการ

ด าเนินงานท่ีส าคญั ดงันี ้

▪ มีการประกาศใช้นโยบายประกนัภยักลุ่ม เพื่อเพิ่มความคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาลและอบุตัิเหตใุห้

พนกังาน ตลอดจนอนญุาตให้พนกังานสามารถสมคัรเพิม่เติมให้กบัครอบครัวได้

▪ ไม่มีจ านวนผู้ได้รับบาดเจ็บ เจ็บป่วยและเสียชีวติจากการปฏิบตัิงาน

▪ มีการจดัตรวจสขุภาพประจ าปีส าหรับพนกังานทกุคน

▪ มีการออกมาตรการการป้องกนัการแพร่ระบาด ของเชือ้ไวรัส COVID-19 ในสถานท่ีท างานให้พนกังาน

ปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครัด อนัได้แก่ การท าความสะอาดสถานท่ีท างานโดยการฆ่าเชือ้ การรักษาระยะห่าง

มีการแจกหน้ากากอนามยั เจล/เสปรย์ฆ่าเชือ้ให้กบัพนกังาน ตลอดจนรณรงคใ์ห้พนกังานปฏิบตัิตาม

ค าแนะน าของกระทรวงสาธารณสขุอย่างเคร่งครัดผ่านส่ือประชาสมัพนัธ์ภายในองค์กร นอกจากนี ้ได้มีการ

ออกมาตรการการปฏิบตัิการท่ีบ้านชัว่คราวเพื่อป้องกนัการติดเชือ้ฯ ในกรณีเกดิโรคระบาดร้ายแรง ทัง้นี ้

ทางบริษัทฯ ค านึงถึงความปลอดภยัของพนกังานเป็นส าคญั

▪ จดั “กจิกรรม 5 ส” เพื่อสร้างสขุลกัษณะที่ดใีห้เกิดขึน้ภายในองค์กร

▪ มีการจดัเตรียมความพร้อมและตรวจสอบส าหรับอปุกรณ์การปฐมพยาบาล อปุกรณ์ป้องกนัอคัคีภยัให้อยู่

ในสภาพใช้การได้อยู่เสมอ และมกีารออกแบบพืน้ท่ีให้สามารถใช้เส้นทางบนัไดหนีไฟได้สะดวก ทัง้นี ้ทาง

อาคารท่ีตัง้ ได้มกีารจดัฝึกซ้อมแผนดบัเพลิงและแผนอพยพหนีไฟเพื่อความปลอดภยัของผู้ใช้อาคาร

4) ความผกูพนัของพนกังาน

ในปี 2563 บริษัทได้ด าเนินแผนการพฒันาความผกูพนัของพนกังาน ซึง่ท าให้อตัราพนกังานลาออกจาก

งานโดยสมคัรใจ (Turnover rate) อยู่ที่ร้อยละ 9.91 ลดลงร้อยละ 7.85 จากปีกอ่น และมีผลประเมนิความผกูพนัของพนกังาน

ต่อองคก์รเท่ากบัร้อยละ 70.90 เพิ่มขึน้ร้อยละ 5.91 
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ดา้นชมุชน 

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้มกีารด าเนนิงานและจดักิจกรรมที่เก่ียวข้องกบัชมุชน ดงันี ้

1) ได้มีการมอบเงินทนุสนบัสนนุในการประกอบอาชีพส าหรับผู้ดแูลคนพิการจ านวน 1 ราย ตามพระราชบญัญัติส่งเสริม

และพฒันาคณุภาพชีวติคนพิการ พ.ศ. 2550

2) มีการจดักจิกรรมเพื่อสนบัสนนุทางด้านการศกึษา อาทิ การจดักจิกรรมการบรรยายเพื่อให้ความรู้แก่คณะอาจารย์

และนิสิตจากคณะวศิวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั วนัที่ 20 และ 27 ตลุาคม 2563 รวมไปถึงการเป็น

ผู้สนบัสนนุการประกวดตา่งๆ อาทิ งานประชนัทกัษะทางด้านระบบสมองกลฝังตวัชงิแชมป์ประเทศไทยครัง้ที่ 14

ระหว่างวนัท่ี 5 -11 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลยัพะเยา จ. พะเยา งาน Digital Design with FPGA Camp ครัง้ที่

4 และ โครงการ The 3rd Digital Design with FPGA Camp ระหว่างวนัท่ี 17-29 ธันวาคม 2563 เป็นต้น

3) การสนบัสนนุและส่งเสริมการพฒันาองค์ความรู้ผ่านโครงการฝึกงานประจ าปี 2563 ซึง่นอกจากได้ทดสอบความรู้ที่

สัง่สมมาแล้ว ยงัสร้างโอกาสและประสบการณ์ได้ทดลองท างานจริงกบัทีมงานอาชีพ

4) การสนบัสนนุ และจดัแสดงผลิตภณัฑ์ต้นแบบสายรัดข้อมือ ส าหรับติดตามผู้ เฝา้ระวงัโควิด-19 พร้อมน าเสนอการใช้

งาน และแนะน าให้ความรู้ถึงการประยกุตใ์ช้เทคโนโลยีในชวีิตประจ าวนั ร่วมกบัส านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตวินัท่ี 16 พฤศจกิายน 2563
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5) สนบัสนนุให้สถาบนัการศกึษาต่างๆในการส่งตวัแทนคณะนิสิต นกัศกึษาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ชัน้ปีที่ 3 –
4 เข้าร่วมศกึษาดงูานด้านการออกแบบไมโครชิพ และการเปิดรับนกัศกึษาฝึกงาน เพื่อสร้างนกัออกแบบรุ่นใหม่ ผ่าน
การท าโจทย์แบบ project-based ที่นกัศึกษาจะต้องลงมือแก้ปัญหาจากงานจริงที่วิศวกรมอบหมาย ได้เรียนรู้วิธีการ
ท างานและซมึซบัแนวคิดในการสร้างนวตักรรมไปพร้อมๆ กนั
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6) การสนบัสนุน ส่งเสริมนกัวิชาการ และผู้ที่มีส่วนได้เสียในโครงการ “ร่วมระดมความคิดเพื่อการขบัเคล่ือน Thailand 
Digital Consortium (TDC)” ภายใต้การสมัมนาเร่ือง “เทคโนโลยีดิจิทลักับการพฒันาอุตสาหกรรมในประเทศ” โดย
คุณมานพ ธรรมสิริอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของผู้บรรยาย และเสวนาในครัง้นี ้ณ 
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ เซ้นทรัลเวิล์ด กรุงเทพฯ ในวนัท่ี 6 สิงหาคม 2563  

  

 

7) การสนบัสนุน ส่งเสริมให้ความรู้กบัผู้ประกอบการ สมาชิกสมาคมไทยไอโอที โดยคุณมานพ ธรรมสิริอนนัต์ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานในการประชุมประจ าเดือนตุลาคม เพื่อให้องค์ความรู้และเสนอแนะแนว
ทางการด าเนินธุรกิจ โดยใช้เทคโนโลยี RFID ร่วมในการพฒันานวตักรรม และบริการ  
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8) การสนับสนุน ส่งเสริมให้ความรู้กับผู้ ประกอบการ ผู้ สนใจทั่วไป กับหัวข้อ “NFC (RFID) packaging for Anti-
Counterfeiting Products” โดยคณุชยสร สวนสมจิตร ผู้จดัการฝ่าย Customer Application Engineer Manager ซึง่
มุ่งหวังในการน าเสนอมุมมอง และสะท้อนปัญหาที่ตลาดการค้าประสบปัญหาอยู่  พร้อมแชร์ประสบการณ์ในการ
ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาการปลอมปลอมแปลงสินค้าที่อาจจะเป็นประโยชน์กู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ 
ซึง่งานสมัมนานีจ้ดัขึน้ท่ี KX Knowledge Exchange (KX) ในวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2563  
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9) ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อโอกาสการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ดงันัน้บริษทั

จึงเล็งเห็นโอกาสที่ดแูลบคุลากรภายในซึง่เป็นทรัพยากรที่ส าคญัต่อบริษัท เพื่อให้ปลกูฝังการอนรัุกษ์ส่ิงแวดล้อม และ

ส่งเสริมสขุภาพจิตใจอนัดีต่อบคุลากรในสถานที่ปฏิบตัิงาน
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วิเคราะห์ฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน  

และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ 
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2563 

 
(หน่วย:ล้านบาท) 

 
 

รายได้จากการขาย 

รายได้จากการขายและการให้บริการปี 2563 มีจ านวน 337.9 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 29.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 9 จากปี

ก่อนหน้า จากการเพิ่มขึน้ของทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ โดยกลุ่มระบบลงทะเบียนสัตว์ (Animal ID) และ กลุ่มระบบกุญแจ

อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ (Immobilizer) คิดเป็นสดัส่วนหลกัของรายได้ที่เพิ่มขึน้ 

 

 

 
 

ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากการขายและการให้บริการ 337.9                         308.8                         29.1            9%

ต้นทนุขายและต้นทนุการให้บริการ 188.2                         183.5                         4.8              3%

ก าไร(ขาดทุน)ขัน้ต้น 149.7                     125.3                     24.3          19%

รายได้อ่ืน 4.0                             2.3                             1.7              75%

ต้นทนุในการจดัจ าหนา่ย 24.6                           26.6                           (2.0)             -7%

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 98.2                           77.8                           20.4            26%

ผลก าไร (ขาดทนุ) อ่ืน 3.9                             (0.2)                            4.1              n.a.

ก าไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมด าเนินงาน 34.7                       23.1                       11.6          50%

รายได้ทางการเงิน 0.3                             0.1                             0.2              147%

ต้นทนุทางการเงิน 0.9                             0.3                             0.6              181%

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ 34.1                       22.9                       11.3          49%

รายได้ (คา่ใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 0.2                             1.6                             (1.3)             -84%

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 34.4                   24.5                   9.9         41%

เพิ่มขึน้ (ลดลง)
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปี สิน้สุด

31 ธันวาคม 2563

ส าหรับปี สิน้สุด

31 ธันวาคม 2562
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โครงสร้างรายได้ 

ปี 2563 บริษัทมีรายได้หลักจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ 3 กลุ่ม กล่าวคือ กลุ่มระบบลงทะเบียนสัตว์ มีจ านวน 139.1 ล้าน

บาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 41 กลุ่มระบบเข้า-ออกสถานท่ีและระบบการอ่านข้อมลู มีจ านวน 105.5 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วน

ร้อยละ 31 และกลุ่มระบบกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ มีจ านวน 87.6 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26 โดยในปี 2563 

รายได้ของกลุ่มระบบลงทะเบียนสตัว์และกลุ่มระบบเข้า-ออกสถานที่และระบบการอ่านข้อมลู เพิ่มขึน้ร้อยละ 8 จากปีก่อนหน้า

และกลุ่มระบบกญุแจอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์เพิ่มขึน้ร้อยละ 12 จากปีก่อนหน้า 

ต้นทุนขายและก าไรขัน้ต้น 

ต้นทุนขายในปี 2563 มีจ านวน 188.2 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 3 จากปี 2562 ซึ่งเพิ่มขึน้ในอัตราที่น้อยกว่าการ

เพิ่มขึน้ของรายได้ในปี 2563 จากการบริหารจดัการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ ในขณะที่ก าไรขัน้ต้นในปี 2563 มีจ านวน 149.7 

ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 19 จากปีก่อนหน้า  

รายได้อื่น 

ปี 2563 รายได้อื่น มีจ านวน 4.0 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 75 โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึน้จากการได้รับ

เงินสนนัสนนุการวิจยัและพฒันาโครงการจากหน่วยงานภาครัฐ 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ในปี 2563 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขาย เป็นจ านวน 24.6 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7 จากปีก่อนหน้า สาเหตุหลกัมา

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ส่งผลให้ฝ่ายขายใช้การติดต่อส่ือสารกับลูกค้าทางออนไลน์เป็นหลักทดแทนการ

เดินทางไปต่างประเทศ  

ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2563 มีจ านวน 98.2 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 26 จากปี 2562 จากมีสาเหตหุลกัมาจาก

การตัง้ด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตวัตน จ านวนประมาณ 21 ล้านบาท ในปี 2563 อย่างไรก็ตาม หากไม่รวมการตัง้ด้อยค่าดงักล่าว 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารอยู่ในระดบัเดียวกบัแผนงานของบริษัทท่ีวางไว้ 

ผลก าไร (ขาดทุน) อื่น

คือก าไร (ขาดทุน) ที่ยงัไม่เกิดขึน้จากอตัราแลกเปล่ียนสทุธิ ส าหรับปี 2563 บริษัทมีผลก าไรที่ยงัไม่เกิดขึน้จากอตัรา

แลกเปล่ียนสทุธิ 3.9 ล้านบาท   
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ก าไรสุทธิ 

บริษัทมีก าไรสุทธิส าหรับปี 2563 เป็นจ านวน 34.4 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 41 จากปีก่อนหน้า คิดเป็นอัตราก าไร

สทุธิเท่ากบัร้อยละ 10 ดีขึน้จากปี 2562 ที่ร้อยละ 8 โดยก าไรสทุธิที่เพิ่มขึน้ในปี 2563 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของรายได้รวม

จากทกุกลุ่มผลิตภณัฑ์ และการบริหารจดัการต้นทนุและค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ สิน้ปี 2563 มีจ านวน 418.6 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ สิน้ปี 2562 ซึง่มีจ านวน 257.5 ล้าน

บาท โดยสาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินฝากประจ า  ซึ่งเพิ่มขึน้ 75.7 ล้านบาท 

และ 46.0 ล้านบาท ตามล าดบั โดยมาจากเงินสดที่ได้รับจากการเพิ่มทนุ IPO 

บริษัทมีหนีสิ้นรวม ณ สิน้ปี 2563 จ านวน 69.6 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ สิน้ปี 2562 ซึ่งมีจ านวน 55.5 ล้านบาท มี

สาเหตุหลักมาจากการบันทึกหนีสิ้นตามสัญญาเช่า ตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 16 สัญญาเช่า  และการเพิ่มขึน้ของเจ้าหนี ้

การค้าและเจ้าหนีห้มนุเวียนอื่น ซึง่เพิ่มขึน้ 11.1 ล้านบาท และ 4.5 ล้านบาท ตามล าดบั 

ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัท ณ สิน้ปี 2563 มีจ านวน 349.0 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ สิน้ปี 2562 ซึ่งมีจ านวน 202.1 

ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มทุน IPO ท าให้ทุนจดทะเบียน และส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพิ่มขึน้ 50.0 ล้านบาท และ 82.6 ล้านบาท 

ตามล าดับ ในส่วนของก าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ณ สิน้ปี 2563 มีจ านวน 36.2 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ สิน้ปี 2562 ซึ่งมี

จ านวน 23.6 ล้านบาท เพิ่มขึน้ตามผลประกอบการในแต่ละไตรมาสที่ผ่านมา 

ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงาน

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึง่ทางบริษัทได้ติดตามสถานการณ์อยา่งใกล้ชดิ

และประเมินผลกระทบที่อาจเกดิขึน้ต่อภาคอตุสาหกรรมและการด าเนินงานของบริษัทมาอยา่งต่อเนื่อง ทัง้นี ้ บริษัทอาจไม่ได้

รับผลกระทบโดยตรงมากนกัจากสถานการณ์การแพร่ระบาดดงักล่าว แตเ่ป็นผลสืบเนื่องจากลกูค้า คู่ค้า หรือโรงงานผู้ผลิตที่

อาจได้รับผลกระทบ อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดยงัคงมีอยู่ และอาจส่งผลต่อสภาพแวดล้อม

ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในการด าเนินธุรกิจของบริษัทได้ในอนาคต ยกตวัอย่างเช่น ระยะเวลาในการวจิยัและพฒันาโครงการ

ต่างๆ และการส่งมอบสินค้า เป็นต้น ทัง้นี ้บริษัทได้มีการเตรียมความพร้อม เพือ่รับมือกบัสถานการณ์ที่อาจเปล่ียนแปลงอย่าง

รวดเร็ว รวมถงึก าหนดให้มีการปรับแผนการด าเนินงานได้อย่างทนัท่วงทีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น 
ข้อมูลเกี่ยวกบับริษัท

ชื่อบริษัท : บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107562000114 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : เลขที่ 40 ถนนเทศบาลรังสรรคเ์หนือ แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

10900     
โทรศพัท์ : 0 2589 9991 
โทรสาร : 0 2589 8881 
ลกัษณะการประกอบธุรกจิ : วิจยัและพฒันาเพื่อออกแบบและส่งมอบวงจรรวม (Integrated Circuit Design: IC) 

หรือไมโครชิพ (microchip) โดยการว่าจ้างผลิตเพื่อจ าหน่ายให้แก่ลูกค้าภายใต้
เคร่ืองหมายการค้า “SIC” 

เว็บไซต์บริษัท : www.sic.co.th 
ทนุจดทะเบียน : 200.00 ล้านบาท 
ทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว : 200.00 ล้านบาท 
ประเภทและจ านวนหุ้น : หุ้นสามญั 400.00 ล้านหุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : ชัน้ 1 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย อาคารบี เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท์ : 0 2009 9000 
โทรสาร : 0 2009 9991 

ผู้สอบบัญชี 

บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : 316/32 ซอยสขุมุวิท 22 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
10110 

โทรศพัท์ : 0 2259 5300 
โทรสาร : 0 2260 1553 

http://www.sic.co.th/
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ข้อมูลสำคัญอื่น 

-ไม่มี- 
 
 

ข้อพิพาททางกฎหมาย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมิได้มีข้อพิพาททางกฎหมายใดๆ ที่อยู่ระหว่างการฟ้องร้อง ซึ่งอาจท าให้บริษัท 
ได้รับผลกระทบในทางลบหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายเป็นมลูค่าเกินกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ ถือหุ้น
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การกำกับดูแลกิจการ 

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

วัตถุประสงค์ 

 บริษัทได้มีการก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีของส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านกังาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด

หลักทรัพย์”) เพื่อเป็นหลักให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทยึดถือและปฏิบัติ เพื่อการสร้างคุณค่าให้

กิจการอย่างยั่งยืน  และส่งเสริมการเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 

นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ ลงทุน และผู้ เก่ียวข้อง เพื่อให้กิจการสามารถแข่งขันได้และมีผล

ประกอบการที่ดีโดยค านึงถึงผลกระทบในระยะยาว สามารถประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความ

รับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนการประกอบธุรกิจอย่างเป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลด

ผลกระทบด้านลบต่อส่ิงแวดล้อม และสามารถปรับตวัได้ภายใต้ปัจจยัการเปล่ียนแปลงต่างๆ  โดยสาระส าคญัของนโยบาย

ก ากบัดแูลกิจการสามารถแบ่งออกได้เป็น 8 หลกัปฏิบตัิดงันี ้

หลักปฏิบัติที่ 1  ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผู้น าองค์กรที่สร้างคุณค่า
ให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน 

 บริษัทได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการไว้อย่างชดัเจนในกฎบตัรคณะกรรมการบริษัท โดย
มีหน้าที่ส าคญัในการก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ที่ส าคญัในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนการจดัสรรทรัพยากรต่างๆ ซึ่ง
คณะกรรมการมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ประโยชน์ และหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดีในการสร้างคณุค่าให้แก่กิจการ
อย่างยัง่ยืน และจะติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์
และเป้าหมาย  

 ทัง้นี ้คณะกรรมการจะก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษัท  โดยค านึงถึงความสามารถในการแข่งขนัและการปรับตวั
เพื่อรองรับความเปล่ียนแปลงจากปัจจยัต่างๆ  เพื่อผลประกอบการที่ดีในระยะยาว ด้วยการประกอบธุรกิจที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคมและค านึงถึงส่ิงแวดล้อม อย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ของบริษัท
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมลูและ
ความโปร่งใส เน้นการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยัง่ยืน และการส่งเสริมนวตักรรม เช่น  จดัให้มีการบรรยายพิเศษเก่ียวกบั
การออกแบบและสร้างนวตักรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้กบันิสิตนกัศกึษาหลายสถาบนั การจดักิจกรรมแข่งขนัทางวิศวกรรม 
การรับนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อนและสหกิจศึกษาให้เรียนรู้ผ่านการท าโครงงาน การมีส่วนร่วมให้ค าแนะน าในการท า
โครงงานในระดบัปริญญาตรี และวิจยัในระดบัปริญญาโท/เอก และการมีความร่วมมือระหวา่งห้องปฏิบตัิการวิจยักบับริษัท 
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 นอกจากนี ้คณะกรรมการได้มีการก าหนดหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และ

ประธานกรรมการ (President) ไว้อย่างชัดเจน และจะท าการก ากับดูแลให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ก าหนดด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั และซื่อสตัย์สจุริต พร้อมดูแลการด าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายที่
เก่ียวข้อง ข้อบงัคบั มติที่ประชมุคณะกรรมการ มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น และนโยบายต่างๆ ของบริษัท 

 หลักปฏิบัติ 2 ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความย่ังยืน 

 คณะกรรมการให้ความส าคญัอย่างยิ่งต่อการก าหนดวตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัในการด าเนินธุรกิจขององค์กร

ให้สามารถเติบโตคู่กับสงัคมด้วยความยัง่ยืน สร้างคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ลกูค้า คู่ค้า พนกังาน ผู้ ถือหุ้น ผู้มี

ส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม และจะส่งเสริมการส่ือสาร และเสริมสร้างให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร

สะท้อนอยู่ในการตดัสินใจและการด าเนินงานของบุคลากรในทุกระดบัจนกลายเป็นวฒันธรรมองค์กรที่อยู่ภายใต้หลกัการ

ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 ในการนี ้คณะกรรมการมีการก าหนดกลยุทธ์ แผนงานต่างๆ พร้อม ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง

สม ่าเสมอ  เพื่อให้สอดคล้องกบัการบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัของกิจการ โดยมีการน านวตักรรมและเทคโนโลยี

มาใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภยั นอกจากนี ้ยงัต้องตระหนกัถึงความเส่ียงของการตัง้เป้าหมายที่อาจน าไปสู่การประพฤติ

ที่ผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม (unethical conduct) ตลอดจนก ากบัดแูลให้มีการถ่ายทอดวตัถุประสงค์และเป้าหมายผ่าน

กลยุทธ์และแผนงานให้ทั่วทัง้องค์กร โดยได้พิจารณาแผนธุรกิจและกลยุทธ์องค์กรต่างๆ โดยค านึงถึงการสร้างคุณค่าที่

ยัง่ยืน แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย สงัคมและส่ิงแวดล้อม ได้แก่ การคดัเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และตระหนกั

ถึงความส าคญัในการพฒันาบุคลากรจึงได้จดัให้มีการอบรมอยู่เสมอ และการก าหนดกิจกรรมเพื่อสงัคม เช่น การบรรยาย

ให้ความรู้แก่นิสิตนกัศกึษาเพื่อให้ความรู้เก่ียวกบันวตักรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์ การสนบัสนนุทนุการศกึษาและทนุวิจยั ร่วม

ก าหนดโจทย์วิจยัที่น าไปใช้งานได้จริง เป็นต้น 

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล 

 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถ

ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่บริษัท ทัง้นี ้กรรมการบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมาย

ก าหนด โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด และไม่น้อยกว่า 3 คน 

กรรมการอิสระของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด ซึ่งมีความ

เข้มงวดไม่น้อยกว่าคณุสมบตัิที่คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ก าหนด ปัจจุบันคณะกรรมการของ

บริษัทประกอบไปด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 คน และกรรมการอิสระ 3 คน เพื่อถ่วงดุลอ านาจอย่างเหมาะสม 

ตลอดจนแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยคณะกรรมการจัดการตามขอบเขตที่ระบุในกฎบัตรของแต่ละคณะ เพื่อ

ส่งเสริมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ 
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 คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตัง้บุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ ด ารงต าแหน่งประธาน

กรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้กรรมการอิสระหนึ่งท่านร่วมพิจารณาการก าหนดวาระ

การประชมุคณะกรรมการบริษทั เพื่อส่งเสริมให้ เกิดการถ่วงดลุอ านาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ และให้เป็นไป

ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน 

 ทัง้นี ้คณะกรรมการได้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อท าหน้าที่สนบัสนุนคณะกรรมการ

ในการสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด้วยกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน พร้อมพิจารณาค่าตอบแทนที่

เหมาะสมก่อนเสนอให้ผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ 

 คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลให้กรรมการทุกท่านมีความรับผิดชอบในการปฏิบตัิหน้าที่และจดัสรรเวลาอย่าง

เพียงพอ และดแูลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะอนกุรรมการชดุย่อย จ านวนครัง้ของการ

ประชุม ตลอดจนจ านวนครัง้ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ ผ่านมา และรายงานผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการชดุย่อยทกุชดุ  

 คณะกรรมการบริษัทต้องท าการประเมินผลการปฏิบตัิงานอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และต้องประเมินทัง้แบบคณะและ

รายบุคคล โดยอย่างน้อยต้องประเมินโดยใช้วิธีการประเมินตนเอง อีกทัง้ต้องน าผลการประเมินไปประกอบการพิจา รณา

ความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการ รวมถึงคณะกรรมการต้องดแูลให้กรรมการต้องได้รับการพฒันาความรู้ที่

จ าเป็นและเก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง 

 นอกจากนี ้บริษัทได้จดัให้มีเลขานกุารบริษัทเพื่อสนบัสนนุการด าเนินการของคณะกรรมการรวมทัง้ประสานงานให้มี

การปฏิบตัิตามมติของคณะกรรมการ ตลอดจนจดัการเก่ียวกบัการประชมุคณะกรรมการและการประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย   
หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

 บริษัทได้ก าหนดคณุสมบตัิกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู เพื่อที่สามารถมัน่ใจได้ว่าบริษัทมีการสรรหากรรมการและ

ผู้บริหารระดบัสงูที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการด าเนินงาน และปฏิบตัิตามแผนธุรกิจและแนวทางการเตรียมพฒันาผู้ สืบ

ทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ตามที่ระบใุนกฎบตัรและจรรยาบรรณ (code of conduct) ของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมาย

ที่ก าหนด นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทยงัให้ความส าคญักับการท าความเข้าใจโครงสร้างและความสมัพนัธ์ของผู้ ถือหุ้น

ใหญ่ ที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารงานของกิจการและอ านาจในการควบคุมการบริหารจัดการบริษัทเพื่อมิให้เป็น

อุปสรรคต่อการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และจะดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมลูที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคมุ

กิจการอย่างเหมาะสม 

 ในการด าเนินการดงักล่าว คณะกรรมการได้มีการก าหนดโครงสร้างการตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ตลอดจน

การประเมินผลที่เหมาะสมกับขอบเขตความรับผิดชอบของหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนช่วยก ากบัดแูลให้เป็นไปตามนโยบายด้านการบริหารบคุคลและพฒันาองค์กร  
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ด้านการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ 

ประสบการณ์ และแรงจงูใจที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถจดัการบริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดีได้

อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนสามารถปรับปรุงการปฏิบตัิงานอย่างต่อเนื่อง 
หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ  

คณะกรรมการให้ความส าคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมลูค่าแก่ธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการวิจยัและ

พฒันาผลิตภณัฑ์ เพื่อสร้างนวตักรรมเข้าไปในสินค้าที่บริษัทพฒันา ช่วยให้ลกูค้าได้เปรียบในการแข่งขนั นอกจากนีย้งัส่งเสริม

การสร้างนวตักรรมในสถาบันอุดมศึกษา ผ่านทางการจดักิจกรรมแข่งขันทางวิศวกรรม การรับนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน

และสหกิจศึกษาให้เรียนรู้ผ่านการท าโครงงาน การมีส่วนร่วมให้ค าแนะน าในการท าโครงงานในระดบัปริญญาตรี และวิจยัใน

ระดบัปริญญาโท/เอก และการมีความร่วมมือระหว่างห้องปฏิบตัิการวิจยักบับริษัท 

คณะกรรมการก าหนดให้มีการบริหารความเส่ียงและการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มีการจดัสรรและ

การบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงก าหนดให้มีมาตรการรักษาความ

ปลอดภยัสารสนเทศอย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยค านึงถึงการรักษาความลบั การรักษาความน่าเชื่อถือ และความพร้อมใช้

ของข้อมลู พร้อมทัง้ป้องกนัการน าข้อมลูไปใช้โดยมิชอบ อีกทัง้ต้องควบคมุดแูลให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั 

และมาตรฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการดูแลแผนรองรับที่จะท าให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่าง

ต่อเนื่องในยามที่เกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตกุารณ์ฉกุเฉิน (Business Continuity Plan: BCP) 

นอกจากนี ้คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจดัการประกอบธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วน

ได้เสียทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม โดยจะส่งเสริมการด าเนินการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้

บริษัทตามสภาพปัจจัยแวดล้อมที่เปล่ียนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งอาจครอบคลุมการก าหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) วิธีคิด

มมุมองในการออกแบบและพฒันาสินค้าและบริการ การวิจยั การปรับปรุงกระบวนการผลิตและกระบวนการท างาน รวมทัง้

การร่วมมือกบัคู่ค้า โดยบริษัทมุ่งมัน่ท่ีจะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต โปร่งใส ยึดถือความเป็นธรรมเป็นหวัใจส าคญั 

พร้อมให้บริการที่ดีเลิศแก่ลกูค้าและผู้มาติดต่อ ยินดีแข่งขนัในธุรกิจอย่างยุติธรรม ไม่เอาเปรียบหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิ

ชอบ ปฏิบตัิอยู่ในกรอบของธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของบทบาทของผู้มี

ส่วนได้เสียและปฏิบตัิต่อผู้มีส่วนได้เสียทกุกลุ่มอย่างโปร่งใส เหมาะสม เสมอภาคและเป็นธรรม ซึง่รวมถึง 

• พนกังาน  ให้ผลตอบแทนแก่พนกังานโดยยึดหลกัพิจารณาผลงานด้วยความเป็นธรรมและสามารถวดัผลได้ภายใต้
หลกัเกณฑ์ที่ก าหนดและมุ่งส่งเสริมและพฒันาบคุลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้บริษัทยงั
ค านึงถึงสิทธิของพนกังานเป็นส าคญัและเปิดโอกาสให้พนกังานร้องเรียนกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมผ่านช่องทาง
ต่างๆ

• ลูกค้า สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้า โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริตความเชื่อถือและ
ไว้วางใจ โดยบริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความพึงพอใจสงูสดุให้กับลกูค้าด้วยการรับผิดชอบ และให้ความส าคญัต่อ
ปัญหาและความต้องการของลกูค้าเป็นอนัดบัแรก โดยยึดหลกัจริยธรรมและการให้บริการท่ีดีมีประสิทธิภาพ
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• เจ้าหนี ้สร้างความสัมพันธ์และปฏิบัติต่อเจ้าหนี ้โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือและไว้วางใจ และมี
หน้าที่รับผิดชอบและให้ความส าคญัต่อเงื่อนไขต่างๆที่ได้ท าข้อตกลงไว้กบัเจ้าหนีอ้ย่างดีที่สดุ

• คู่ค้า ปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีความเท่าเทียมกัน เพื่อให้การประกอบธุรกิจเป็นธรรม ได้รับ
ประโยชน์ร่วมกัน มีการพฒันาอย่างยัง่ยืน และเป็นคู่ค้าในระยะยาวกับบริษัทโดยเลือกท าธุรกิจกับคู่ค้าจากเงื่อนไข
ต่างๆ เช่น ราคา คณุภาพ ความน่าไว้วางใจยึดมัน่ในสิ่งที่ถกูต้อง ตลอดจนความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค กฎหมาย และ
การป้องกนัส่ิงแวดล้อม

• ชุมชนและส่ิงแวดล้อม ดูแลให้บริษัทและพนกังานด าเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบและเป็นประโยชน์แก่สงัคมและชมุชน
และมีหน้าที่ประพฤติต่อชุมชนท่ีอาศยัอยู่ใกล้เคียงด้วยความเป็นมิตร ให้ความช่วยเหลือและสนบัสนนุพฒันาชมุชน
ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี

• การแข่งขันอย่างเป็นธรรม ดูแลให้บริษัทประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขนัอย่างไม่เป็นธรรม

• หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง ดูแลให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัต่างๆ ที่เก่ียวข้องและปฏิบตัิต่อภาครัฐ
และหน่วยงานราชการต่างๆ อย่างมีความเป็นกลางตามที่ได้ก าหนดไว้ในกฎบัตรและจรรยาบรรณ และนโยบาย
ต่อต้านการทจุริตคอรัปชัน่

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม 
คณะกรรมการจะก ากับดูแลให้มัน่ใจว่าบริษัทมีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในที่จะท าให้บรรลุ

วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวข้อง ทัง้นีค้ณะกร รมการได้

แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมถึง

ต้องมีคณุสมบตัิและหน้าที่ตามหลกัเกณฑ์ของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพื่อให้สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและอิสระ เพื่อท าหน้าที่ต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงหน้าที่ในการสอบทาน

รายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การปฏิบตัิตามกฎหมาย การพิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชี การเปิดเผยข้อมลู

ของบริษัทและการจดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น นอกจากนีค้ณะกรรมการได้แต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียงเพื่อดูแลสนับสนุนคณะกรรมการในการดูแลระบบการบริหารความเส่ียงตามที่ก าหนดใว้ ในนโยบายการบริหาร

ความเส่ียง (Risk Management)  

ทัง้นีเ้พื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการสามารถก ากับดูแลระบบบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ คณะกรรมการได้ก าหนดนโยบายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องเพื่อช่วยจดัการการก ากบัดแูล ดงันี  ้

1. จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบตัิในการท างาน
2. นโยบายการบริหารความเส่ียง
3. นโยบายการท ารายการระหว่างกนั
4. นโยบายก ากบัดแูลป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในของบริษัท
5. นโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่
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6. นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระท าผิดหรือการทจุริต
7. นโยบายการให้หรือรับรองของขวญัและการเลีย้งรับรอง
8. นโยบายการรักษาและการใช้ทรัพย์สินของบริษัท
9. นโยบายการลงทนุและแนวทางการก ากบัดแูล บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือกิจการร่วมค้า
10. อ านาจอนมุตัิด าเนินการระดบับริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน่ที่ชดัเจน ก าหนดไว้ในจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ

ของบริษัท โดยได้ส่ือสารในทุกระดบัขององค์กรและบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดการน าไปปฏิบัติ และคณะกรรมการบริษัทได้

ก ากับดูแลให้มีกลไกการรับเร่ืองร้องเรียนและการด าเนินการกรณีมีการชีเ้บาะแสและก าหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนใน

นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระท าผิดหรือการทุจริต โดยมีข้อก าหนดเก่ียวกบัการรายงาน การสอบสวน การ

ละเมิดจรรยาบรรณ การรับเร่ืองร้องเรียนการทจุริตและการกระท าผิดในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียมีข้อสงัเกตเก่ียวกบัการด าเนินงาน

ของบริษัท สามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือเบาะแสการกระท าผิดทางกฎหมาย ความไม่ถกูต้องของรายงาน

ทางการเงิน ระบบการควบคมุภายในท่ีบกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจ ผ่านกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของ

บริษัทได้ โดยข้อมลูการร้องเรียนและเบาะแสที่แจ้งมายงับริษัทจะถกูเก็บไว้เป็นความลบั ผู้ รับข้อร้องเรียนรวบรวมข้อเท็จจริงที่

เก่ียวข้องกบัการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบตัิตามข้อก าหนด รายงานข้อเท็จจริงต่อ ผู้บริหาร และ/หรือ กรรมการตรวจสอบ ตามความ

เหมาะสม เพื่อด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง และก าหนดมาตรการด าเนินการตามความเหมาะสม และแจ้งผลของการ

ตรวจสอบใหผู้ ร้องเรียนทราบ หากผู้ ร้องเรียน เปิดเผยตนเอง ในกรณีที่เป็นเร่ืองส าคญั ให้รายงานผลต่อประธานกรรมการ และ/

หรือ คณะกรรมการบริษัททราบต่อไป โดยบริษัทจดัให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียน และ/หรือแสดงความคิดเห็น และเพิ่มช่องทาง

ในการอีเมล์ถึงผู้บริหารระดบัสงูโดยตรงที่  

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความเห็นผ่านช่องทางการส่ือสารกบับริษัทได้ดงันี ้

1. ทางไปรษณีย์
น าส่งที่ ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
40 ถนนเทศบาลรังสรรค์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

2. ทางอีเมล์
ประธานกรรมการตรวจสอบ : audit-com@sic.co.th หรือ 
เลขานกุารบริษัท : comsec@sic.co.th 

3. ทางเว็บไซต์ของบริษัท http://www.sic.co.th/
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หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล 

คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบดูแลให้ระบบการจัดท ารายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลส าคัญถูกต้อง 

เพียงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบตัิที่เก่ียวข้อง โดยดูแลให้มีบุคลากรที่มีคณุภาพเหมาะสมกบั

งานจดัท ารายงานทางเงินและการเป็นเผยข้อมลูของบริษัท รวมถึงติดตามดแูลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและ

ความสามารถในการช าระหนี ้รวมถึงแผนการแก้ไขในกรณีหากประสบปัญหาทางการเงินโดยค านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 

ในการนี ้บริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ ท าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ( Investor Relations)     

เพื่อท าหน้าที่ส่ือสารและประชาสมัพนัธ์ข้อมลูข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์ และผู้ที่เก่ียวข้องอย่าง

เหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา พร้อมทัง้ช่วยดูแลการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทตามเกณฑ์ที่ก าหนดต่อส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ในแบบแสดง

รายการข้อมลูรายการประจ าปี และรายงานประจ าปี และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัทเป็นต้น ตลอดจนข้อมลูที่ส าคญัที่มีผลกระทบ

ต่อราคาหลกัทรัพย์ของ บริษัทซึง่มีผลกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจของผู้ลงทนุและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างถกูต้อง ไม่

ท าให้ส าคญัผิด และเพียงพอต่อการตดัสินใจของนกัลงทนุ  

ทัง้นี ้ผู้ลงทนุสามารถติดต่อนกัลงทนุสมัพนัธ์ของบริษัทฯ ได้ที่ 

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

40 อาคารลายนูีค ถนนเทศบาลรังสรรค์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

เบอร์โทร 0 2589 9991 

เบอร์โทรสาร 0 589 8881 

E-mail Address: ir@sic.co.th

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการให้ความส าคญักบัผู้ ถือหุ้นของบริษัทโดยบริษัทด าเนินการให้มัน่ใจได้ว่าผู้ ถือหุ้นได้รับการปฏิบตัิที่เท่า

เทียมกนัและผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิพืน้ฐานในฐานะผู้ ถือหุ้นได้อย่างครบถ้วน เช่น (1) สิทธิในการซือ้ขายหรือโอนหุ้น (2) สิทธิ

ในการมีส่วนแบ่งก าไรของบริษัท (3) สิทธิในการได้รับข้อมลูข่าวสารที่เก่ียวข้องอย่างเพียงพอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทหรือ

เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือโดยวิธีการอื่นใด (4) สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น

อย่างเป็นอิสระ เพื่อแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ การแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี การจ่ายเงิน

ปันผล การเพิ่มทุนและออกหุ้นใหม่ รวมทัง้ สิทธิในการตัง้ค าถามต่อคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัรายงานของคณะกรรมการ

บริษัทและเร่ืองอื่นใดที่น าเสนอต่อท่ีประชมุเพื่อพิจารณาและอนมุตัิ สิทธิในการเสนอวาระการประชมุล่วงหน้าและการเสนอชื่อ

บุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท และการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองส าคญัของบริษัท โดยก าหนดให้ผู้

ถือหุ้นทกุรายมีสิทธิออกเสียงตามจ านวนหุ้นท่ีถืออยู่และแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหน่ึงเสียง 
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นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทยงัต้องตระหนกัและให้ความส าคญัถึงสิทธิของผู้ ถือหุ้ น ไม่กระท าการใด ๆ อนัเป็น

การละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น โดยจะให้มัน่ใจว่าผู้ ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองส าคญัของบริษัทจะดูแลให้

การด าเนินการในวนัประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอือ้ให้ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิท ธิของ

ตน จะดแูลให้การเปิดเผยมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นและการจดัท ารายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไปอย่างถกูต้องและครบถ้วน  

คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการของบริษัทประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยดังนี ้ 

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  (3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ(4)

คณะกรรมการบริหาร โดยมีอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ โดยสรุปดงันี ้
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบท่ีส าคญัดงันี ้

1. มีอ านาจ หน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งรวมถึงการดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย
วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัและมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น

2. ก าหนดวิสยัทศัน์ ภารกิจ เป้าหมาย กลยทุธ์ และนโยบายของบริษัท

3. ให้ความเห็นชอบกลยุทธ์ นโยบายที่ส าคัญ วัตถุประสงค์ เป้าหมายทัง้ทางด้านการด าเนินธุรกิจ การบริหาร
ทรัพย์สิน การเงิน การระดมทุน การลงทุน และการบริหารความเส่ียงของบริษัท รวมทัง้ติดตามดูแลให้มีการ
ปฏิบตัิตามแผนงานท่ีก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4. พิจารณากลัน่กรองรายการที่ต้องน าเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิในการประชุมผู้ ถือหุ้น โดยมีวาระหลกัใน
การประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี ดงันี ้

• พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชมุแสดงถึงผลการด าเนินการของบริษัท

• พิจารณาและอนมุตัิงบการเงิน

• พิจารณาจดัสรรเงินก าไรบริษัท

• เสนอรายชื่อกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ต้องออกตามวาระ

• เสนอรายชื่อผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี

• พิจารณารายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ในส่วนท่ีต้องขออนมุตัิจากผู้ ถือหุ้น

• เร่ืองอื่น ๆ
5. จดัให้มีรายงานข้อมูลทัว่ไป และข้อมลูทางการเงินของบริษัท เพื่อรายงานต่อผู้ ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้

ลงทนุทัว่ไปอย่างถกูต้อง ทนัการณ์และเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด
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6. รับทราบรายงานการตรวจสอบท่ีส าคญัของคณะกรรมการตรวจสอบหรือหน่วยงานก ากบัและตรวจสอบภายใน
รวมทัง้ผู้สอบบญัชี และที่ปรึกษาฝ่ายต่าง ๆ ของบริษัท และมีหน้าที่ก าหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข กรณีที่
พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคญั

7. ก าหนดให้มีระเบียบปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเหมาะสมจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่โปร่งใสและมี
ประสิทธิภาพ

8. สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคมุภายในและการบริหารความเส่ียงของบริษัท
9. จดัให้มีกระบวนการสร้างผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทขึน้มาทดแทนอย่างต่อเนื่อง (Succession Plan)
10. พิจารณาประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชดุต่างๆ รวมทัง้ก ากับดแูล

ให้บริษัทมีกระบวนการท่ีมีประสิทธิผลในการประเมินผลงานของผู้บริหารระดบัสงู
11. แต่งตัง้กรรมการตรวจสอบ  และให้ความเห็นชอบเก่ียวกบัอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
12. แต่งตัง้ตวัแทนในการก ากบัดแูลบริษัทย่อย, บริษัทร่วม หรือกิจการร่วมค้า
13. พิจารณาก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอ านาจในการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ และ

คณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จดัการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตัง้ เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบตัิหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริษัท
ทัง้นี ้การมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดนัน้ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท าให้

คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ และคณะอนุกรรมการชดุต่างๆ ดงักล่าวสามารถพิจารณาและอนมุตัิ

รายการท่ีอาจมีส่วนได้เสียหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดที่ท ากบับริษทัหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้น

เป็นการอนมุตัิรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนมุตัิไว้แล้ว

14. พิจารณาก าหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงชื่อกรรมการซึง่มีอ านาจผกูพนับริษัทได้
15. มอบหมายหน้าที่ลงนามหนงัสือเชิญประชมุคณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นผู้ลงนาม

ในหนงัสือเชิญประชมุดงักล่าว กรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ ให้เลขานกุารบริษัทหรือ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ลงนามแทน

16. มอบหมายหน้าที่ลงนามรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นผู้ลงนาม
ในรายงานการประชมุดงักล่าว กรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ ให้เลขานกุารบริษัทหรือ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ลงนามแทน

17. แต่งตัง้กรรมการคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการ
บริษัท ทัง้นีก้ารมอบอ านาจดงักล่าวผู้ ได้รับมอบอ านาจนัน้ต้องไม่มีอ านาจอนุมตัิรายการที่บุคคลดงักล่าวหรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ให้มีความหมายตามที่ก าหนดไว้ในประกาศของ
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ใน
ลกัษณะอื่นใดกบับริษัท
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เว้นแต่เร่ืองต่อไปนี ้จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นก่อน ทัง้นีก้ าหนดให้รายการท่ีกรรมการ

หรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัทหรือบริษัท

ย่อย ให้กรรมการซึง่มีส่วนได้เสียในเร่ืองนัน้ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

• เร่ืองที่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น

• การท ารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์
ระบใุห้ต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น

• นอกจากนัน้ในกรณีดงัต่อไปนีจ้ะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชมุคณะกรรมการและที่ประชมุผู้ ถือ
หุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ที่เข้าประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น

- การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญา เก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ

การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี

วตัถปุระสงค์จะแบ่งก าไรขาดทนุกนั

- การออกหุ้นใหม่เพื่อช าระแก่เจ้าหนีข้องบริษัท ตามโครงการแปลงหนีเ้ป็นทนุ

- การลดทนุจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดจ านวนหุ้น หรือลดมลูค่าหุ้น

- การเพิ่มทนุ การลดทนุ การออกหุ้นกู้  การควบหรือเลิกบริษัท

- เร่ืองอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนด

ทัง้นี ้เร่ืองใดที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท กรรมการซึง่มีส่วนได้

เสียหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้

นอกจากนี ้คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการก ากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ อาทิ การท ารายการที่เก่ียวโยงกัน การได้มา

หรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของ

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบั

ธุรกิจของบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบท่ีส าคญัดงันี ้

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอตามมาตรฐานการบญัชี โดยประสานงานกบั
ผู้ สอบบัญชีและผู้ บริหารที่รับผิดชอบในการจัดท ารายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาสและประจ าปี โดย
คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะผู้สอบบญัชีให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจ าเป็นและเป็น
เร่ืองส าคญัในระหว่างการตรวจสอบบญัชีของบริษัทได้
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2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มี
ความเหมาะสมและมีประสิทธิผลโดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบญัชีและผู้ตรวจสอบภายในนอกจากนี ้พิจารณา
ความเป็นอิสระของส านกัตรวจสอบภายในและ/หรือผู้ตรวจสอบภายในซึง่เป็นบคุคลภายนอก ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง ผู้ บริหารสูงสุดของส านักตรวจสอบภายในและ/หรือผู้
ตรวจสอบภายในซึง่เป็นบคุคลภายนอก

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์
หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท รวมถึง
พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้ สอบบัญชีโดยค านึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร  และ
ปริมาณงานตรวจสอบของบริษัทผู้สอบบญัชีนัน้ รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ท าการ
ตรวจสอบบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้ สอบบัญชีของบริษัทโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม
ประชมุด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้

5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ประกาศ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ทัง้นี ้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสดุต่อ
บริษัท

6. พิจารณารายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ซึ่งมีขนาดรายการที่ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบตามที่ก าหนดในกฎหมาย ประกาศ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์
ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ

7. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึง่รายงานดงักล่าวต้อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี ้

• ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

• ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท

• ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนด ของตลาด
หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

• ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี

• ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์

• จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ การเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

• ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎบตัร

• รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 



บ
ร
ิษ
ัท
 ซิ

ลิ
ค
อ
น
 ค

ร
าฟ

ท
์ เท

ค
โน

โล
ยี
 จ

ำก
ัด
 (ม

ห
าช

น
)
 

109

8. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมิน
พร้อมทัง้ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจดัตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบให้กรรมการบริษัททราบทกุปี

9. อนุมตัิแผนการตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณารับทราบการรายงานผลการปฏิบตัิงานของส านกัตรวจสอบ
ภายในและ/หรือผู้ตรวจสอบภายในซึง่เป็นบคุคลภายนอก

10. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนมุตัิ
11. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท าซึ่งอาจมี

ผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบต้อง
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
รายการหรือการกระท าดงักล่าว ได้แก่

• รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์

• การทจุริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส าคญัในระบบการควบคมุภายใน

• การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที่
เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท

12. ด าเนินการตรวจสอบเร่ืองที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชีของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติกรรมอนัควรสงสยั
ว่า กรรมการ ผู้จดัการ หรือบคุคลซึง่รับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทได้กระท าความผิดตามที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรายงานผลการตรวจสอบในเบือ้งต้นให้แก่ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และผู้ สอบบญัชีทราบภายในเวลา 30 วนันบัแต่วนัที่ได้รับ
แจ้งจากผู้สอบบญัชี

13. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

ทัง้นี ้ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเรียก สั่งการให้ฝ่าย

จดัการ หวัหน้าหน่วยงาน หรือพนกังานของบริษัทที่เก่ียวข้อง มาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่า

เก่ียวข้องและจ าเป็น นอกจากนัน้ ในการปฏิบตัิหน้าที่ภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของข้อบงัคบัฉบบันี ้คณะกรรมการ

ตรวจสอบอาจขอปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้ เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีความจ าเป็น และ

เหมาะสม โดยบริษัทจะเป็นผู้ รับผิดชอบในเร่ืองค่าใช้จ่ายทัง้หมด 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีส าคญัดงันี ้

การสรรหา 
1. ก าหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย  โดยพิจารณาความ

เหมาะสมของจ านวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ ก าหนดคณุสมบตัิของกรรมการเพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนมุตัิต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
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2. พิจารณาสรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ด ารงต าแหน่ง กรรมการบริษัท ที่ครบวาระและ/หรือ มี
ต าแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตัง้เพิ่ม

3. พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาและคดัเลือกบุคคลที่มีคุณสมบตัิสอดคล้องกับเกณฑ์คณุสมบตัิที่
ก าหนดไว้

4. ด าเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่ก าหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคล
ดงักล่าวมีความยินดีที่จะมารับต าแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตัง้จากผู้ ถือหุ้น

5. ปฏิบตัิการอื่นใดเก่ียวกบัการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
6. สรรหาและประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ทราบเพื่อพิจารณาอนมุตัิ

การก าหนดค่าตอบแทน 
1. จัดท าหลักเกณฑ์และนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย เพื่อ

เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนมุตัิต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
2. ก าหนดค่าตอบแทนที่จ าเป็นและเหมาะสมทัง้ที่เป็นตวัเงนิและมิใช่ตวัเงนิของคณะกรรมการบริษทัเป็นรายบคุคล

ในแต่ละปี โดยพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทใน
ธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
และน าเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนมุตัิ

3. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้ค าชีแ้จง ตอบค าถามกบัค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่
ประชมุผู้ ถือหุ้น

4. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
5. รายงานนโยบาย หลกัการ/เหตุผลของการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (56-1) และรายงานประจ าปี ของบริษัทฯ
6. ก าหนดค่าตอบแทนประจ าปีของกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามหลกัเกณฑ์การจ่ายที่ได้พิจารณา

ไว้ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมตัิค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ส่วนของกรรมการ
ให้คณะกรรมการบริษัทน าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ

7. พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้กรรมการและ
พนกังานโดยยึดหลกัให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้น และสร้างแรงจงูใจให้กรรมการและพนกังานปฏิบตัิหน้าที่
เพื่อให้เกิดการสร้างมลูค่าเพิ่มให้ผู้ ถือหุ้นในระยะยาวและสามารถรักษาบคุลากรท่ีมีคณุภาพได้อย่างแท้จริง

8. ปฏิบัติการอื่นใดที่เก่ียวข้องกับการก าหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายโดยฝ่ายบริหาร
และหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือน าเสนอข้อมูลและเอกสารที่เก่ียวข้องต่อ คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน เพื่อสนบัสนุนการปฏิบตัิงานของ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ให้บรรลุ
ตามหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย
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9. พิจารณากลัน่กรองกรอบของโบนสั การขึน้เงินเดือน และตวัชีว้ดัเป้าหมายขององค์กร เพื่อเสนอคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณา

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีส าคญัดงันี ้

1. น าเสนอคณะกรรมการบริษัทในการก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงและระดับความเส่ียงที่สามารถ
ยอมรับได้

2. ก าหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียง (Risk Management Policy) โดยรวมของบริษัทซึ่ง
ครอบคลมุถึงความเส่ียงประเภทต่างๆ ที่ส าคญัเช่น ความเส่ียงด้านการเงิน ความเส่ียงด้านการลงทนุและความ
เส่ียงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ

3. ก าหนดแผน กรอบ และกระบวนการบริหารความเส่ียงของบริษัท ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเส่ียง
และติดตามการน าไปปฏิบตัิ รวมทัง้การสอบทานประสิทธิผลของกรอบการบริหารความเส่ียง

4. สอบทานรายงานการบริหารความเส่ียง และด าเนินการเพื่อให้มัน่ใจได้ว่าการจดัการความเส่ียงมีความเพียงพอ
และเหมาะสม สามารถจัดการความเส่ียงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และการบริหารความเส่ียงได้ถูกน าไป
ปฏิบตัิอย่างต่อเนื่อง

5. พัฒนาและทบทวนระบบการจัดการบริหารความเส่ียงของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการประเมินผลและติดตามกระบวนการบริหารความเส่ียงให้สอดคล้องตามนโยบายที่ก าหนดไว้
อย่างสม ่าเสมอ

6. จดัให้มีคณะท างานบริหารความเส่ียงตามความจ าเป็น รวมถึงสนบัสนุนคณะท างานบริหารความเส่ียงในด้าน
บคุลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นท่ีจ าเป็น ให้สอดคล้องกบัขอบเขตความรับผิดชอบ

7. ประสานงานร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอโดยการแลกเปล่ียนความรู้และข้อมูลเก่ียวกับ
ความเส่ียงและการควบคมุภายในท่ีมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อบริษัท

8. ด าเนินการตดัสินใจและให้ค าแนะน าเก่ียวกบัปัญหาส าคญัที่เกิดขึน้ในกระบวนการบริหารความเส่ียง
9. น าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ

รับทราบ และ/หรือ พิจารณาทกุไตรมาส
10. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารมีอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบท่ีส าคญัดงันี ้

1. ให้มีอ านาจตัดสินใจในเร่ืองการด าเนินงานที่ส าคัญของบริษัท โดยก าหนดขอบเขต ประเภท หรือขนาดของ
กิจการ วตัถปุระสงค์ แนวทางและนโยบายของบริษัทภายในขอบเขตอ านาจที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการก ากบั
ดแูลการด าเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสมัพนัธ์กบัลกูค้า และต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

2. ท าหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของบริษัท  ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดไว้   และ
รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท
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3. ก าหนดกลยุทธ์และแผนการด าเนินธุรกิจ  งบประมาณ  รวมถึงโครงสร้างในการบริหารงานเพื่อสามารถ
ด าเนินงานตามนโยบายและเป้าหมายของคณะกรรมการบริษัท   รวมทัง้น าเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณา

4. ก าหนดอ านาจอนุมัติของแต่ละบุคคลให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  จัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ ที่อาจจะเอือ้    
ต่อการทุจริตในหน้าที่ออกจากกัน และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมตัิ รวมทัง้ควบคุมให้มีการถือ
ปฏิบตัิตามหลกัการและข้อก าหนดที่มีการอนมุตัิแล้ว

5. มีอ านาจในการบริหารจดัการโครงสร้างเงินเดือน  ก าหนดขอบเขตหน้าที่ในการท างาน บรรจุ แต่งตัง้  โยกย้าย
ตดัหรือลดค่าจ้าง ถอดถอน เลิกจ้าง การลงโทษทางวินยั การให้รางวลั พิจารณาความดีความชอบพนกังาน

6. พิจารณาอนุมตัิการด าเนินงานในการท าธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารหรือสถาบนัการเงินส าหรับสนับสนุน
การท าธุรกิจตามปกติเช่น การเปิดบญัชีธนาคาร การปิดบญัชีธนาคาร การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน  การจดัหา
วงเงินสินเชื่อ จ าน า จ านอง ค า้ประกัน และอ่ืนๆ รวมถึงการซือ้ขายและจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิที่ดินใดๆ เพื่อการ
ด าเนินงานตามปกติธุรกิจตามอ านาจอนมุตัิที่คณะกรรมการบริษัทให้ไว้

7. พิจารณาเร่ืองการลงทนุขยายงาน รวมถึงการซือ้ขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
8. มีอ านาจซือ้/ขาย/โอนทรัพย์สิน การลงทุนในกิจการอื่น/ธุรกิจใหม่, ซือ้ -ขายสินค้า/วตัถุดิบ และบริการอนัเป็น

ปกติและเก่ียวเนื่องกบัการค้าปกติ รวมถึงการเข้าท าสญัญาก่อภาระผกูพนัทางการค้า และท าสญัญาเงินกู้  เงิน
ค า้ประกัน และภาระผูกพันทางการเงินตามแผนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท และ
สามารถอนุมัตินอกงบประมาณได้ในวงเงิน 0.50-2.00 ล้านบาท เว้นแต่ธุรกรรมเร่ือง การลงทุนระยะสัน้ 
คณะกรรมการบริหารสามารถอนมุตัินอกงบประมาณในวงเงิน 30-50 ล้านบาท

9. มีอ านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตัวแทนของกิจการต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เก่ียวข้องและเป็น
ประโยชน์ต่อกิจการ

10. พิจารณาเร่ืองการระดมทนุของบริษัทเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
11. อนมุตัิการแต่งตัง้ที่ปรึกษาด้านต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินงานของกิจการ
12. ด าเนินกิจการท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารงานโดยทัว่ไปของกิจการ
13. พิจารณาอนุมตัิแผนการปฏิบตัิของแต่ละฝ่ายงานของบริษัท และพิจารณาอนุมตัิค าขอจากฝ่ายงานต่างๆ ของ

บริษัทท่ีเกินอ านาจสัง่การของฝ่ายงานนัน้
14. ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเส่ียง น าเสนอคณะกรรมการบริษัทในการก าหนดนโยบายการบริหารความ

เส่ียงและระดบัความเส่ียงที่สามารถยอมรับได้
15. ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ก าหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียง (Risk

Management Policy) โดยรวมของบริษัทซึ่งครอบคลุมถึงความเส่ียงประเภทต่างๆ ที่ส าคัญเช่น ความเส่ียง
ด้านการเงิน ความเส่ียงด้านการลงทุนและความเส่ียงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น เพื่อน าเสนอ
คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
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16. ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ก าหนดแผน กรอบ และกระบวนการบริหารความเส่ียงของบริษัท ให้
สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเส่ียง และติดตามการน าไปปฏิบัติ รวมทัง้การสอบทานประสิทธิผลของ
กรอบการบริหารความเส่ียง

17. ร่วมกบัคณะกรรมการบริหารความเส่ียง สอบทานรายงานการบริหารความเส่ียง และด าเนินการเพื่อให้มัน่ใจได้
ว่าการจดัการความเส่ียงมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถจดัการความเส่ียงให้อยู่ในระดบัที่ยอมรับได้
และการบริหารความเส่ียงได้ถกูน าไปปฏิบตัิอย่างต่อเนื่อง

18. ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเส่ียง พฒันาและทบทวนระบบการจดัการบริหารความเส่ียงของบริษัทให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประเมินผลและติดตามกระบวนการบริหารความเส่ียงให้
สอดคล้องตามนโยบายที่ก าหนดไว้อย่างสม ่าเสมอ

19. ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเส่ียง จัดให้มีคณะท างานบริหารความเส่ียงตามความจ าเป็น รวมถึง
สนบัสนุนคณะท างานบริหารความเส่ียงในด้านบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นที่จ าเป็น ให้สอดคล้อง
กบัขอบเขตความรับผิดชอบ

20. ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเส่ียงประสานงานร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอโดยการ
แลกเปล่ียนความรู้และข้อมลูเก่ียวกับความเส่ียงและการควบคมุภายในที่มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อ
บริษัท

21. ร่วมกบัคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ด าเนินการตดัสินใจและให้ค าแนะน าเก่ียวกบัปัญหาส าคญัที่เกิดขึน้ใน
กระบวนการบริหารความเส่ียง

22. ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเส่ียง น าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบ และ/หรือ พิจารณาทกุไตรมาส

23. ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ การมอบอ านาจดังกล่าว   

ผู้ ได้รับมอบอ านาจนัน้ต้องไม่มีอ านาจอนุมัติรายการที่บุคคลดงักล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง ( “บุคคลที่อาจมีความ

ขดัแย้ง”  ให้มีความหมายตามที่ก าหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์) มีส่วนได้เสีย

หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกับบริษัท ซึ่งการอนมุตัิรายการในลกัษณะดงักล่าวจะต้องเสนอต่อท่ี

ประชมุคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนมุตัิรายการดงักล่าวตามข้อบงัคบัของบริษัท หรือ

กฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด เว้นแต่เป็นการอนมุตัิรายการท่ีเป็นลกัษณะการด าเนินธุรกรรมการค้าปกติทัว่ไปของบริษัทท่ีเป็นไป

ตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนมุตัิไว้ 
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ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบท่ีส าคญัดงันี ้

1. ปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ รวมถึง กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพย์ ประกาศอื่นใด กฎ ระเบียบ และ/หรือข้อบงัคบัต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นและที่
ประชมุคณะกรรมการบริษัท

2. ดูแล บริหาร ด าเนินงาน และปฏิบตัิงานประจ าตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย
วิสยัทศัน์ เป้าหมาย แผนการด าเนินธุรกิจ และงบประมาณที่ก าหนดโดยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท

3. บริหารจัดการการด าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามภารกิจหลัก (Mission) ที่ก าหนดโดยคณะกรรมการบริษัท
เพื่อให้สอดคล้องกบัแผนการด าเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท และกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจที่เก่ียวข้อง
ตามที่ก าหนดโดยคณะกรรมการบริษัท

4. ก ากบัดแูลการด าเนินการด้านการเงิน การตลาด งานบริหารบคุคล และด้านการปฏิบตัิงานอื่นๆ โดยรวมเพื่อให้
เป็นไปตามนโยบายและแผนการด าเนินงานของบริษัทท่ีก าหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัท

5. มีอ านาจจ้าง แต่งตัง้ โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง ก าหนดอตัราค่าจ้างและค่าตอบแทนส าหรับพนกังานบริษัท
โดยสามารถแต่งตัง้ผู้ รับมอบอ านาจช่วงให้ด าเนินการแทนได้

6. ก าหนดบ าเหน็จรางวัล ปรับขึน้เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัสพิเศษ นอกเหนือจากโบนัสปกติประจ าของ
พนกังานบริษัทตัง้แต่ระดบัรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงไป

7. เจราจา และเข้าท าสญัญา และ/หรือ ธุรกรรมใดๆ ที่เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท   โดยวงเงินส าหรับ
แต่ละรายการให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในอ านาจด าเนินการท่ีผ่านการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

8. ออกค าสัง่ ระเบียบ ประกาศ และบนัทึกต่าง ๆ ภายในบริษัท เพื่อให้การด าเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบาย
และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงรักษาระเบียบวินยัภายในองค์กร

9. มีอ านาจในการก าหนดเงื่อนไขทางการค้า เพื่อประโยชน์ของบริษัท
10. พิจารณาการลงทนุในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัท
11. อนมุตัิและแต่งตัง้ที่ปรึกษาด้านต่างๆที่จ าเป็นต่อการด าเนินงาน
12. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้มีอ านาจด าเนินการใดๆ ท่ีจ าเป็นในการ

ปฏิบตัิหน้าที่ดงักล่าว
13. ให้มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ /หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการ

มอบอ านาจช่วง และ /หรือ การมอบหมายดงักล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนงัสือมอบ
อ านาจที่ให้ไว้ และ /หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อก าหนด หรือค าสัง่ที่คณะกรรมการของบริษัทได้ก าหนดไว้
ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนัน้ จะต้องไม่มีลกัษณะเป็น
การมอบอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงที่ท าให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ รับมอบอ านาจจากประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน) อาจมีส่วนได้
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เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัท ยกเว้นเป็น
การอนมุตัิรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
อนมุตัิไว้   

ทัง้นี ้ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2562 ได้ก าหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

มีอ านาจอนุมตัิธุรกรรมต่างๆ ตามแผนงบประมาณที่ได้รับอนุมตัิโดยคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่ธุรกรรมเร่ือง การลงทุน

ระยะสัน้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนมุตัินอกงบประมาณในวงเงิน 10-30 ล้านบาท โดยต้องอนมุตัิร่วมกบัประธาน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และกรรมการบริหารอีก 1 ท่าน หากเกินจ านวนที่สามารถอนุมัติได้ ให้น าเสนอเพื่อขออนุมตัิต่อที่

ประชมุคณะกรรมการบริหาร หรือที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทแล้วแต่กรณี 

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารสูงสุด

คณะกรรมการบริษัท 

1. การคดัเลือกบุคคลที่จะเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทจะคดัเลือกผ่านการสรรหาจากคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งจะพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบั ติตามมาตรา 68 แห่ง

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ และ/หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง นอกจากนีย้งัพิจารณาคดัเลือกกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพืน้ฐาน

และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายด้านซึง่จะส่งผลดีต่อการด าเนินงานของบริษัทในการให้ค าแนะน า ข้อคิดเห็น

ในเร่ืองต่างๆ ในมมุมองของผู้ที่มีประสบการณ์ตรง มีวิสยัทศัน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวตัิการ

ท างานท่ีโปร่งใส และมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ จากนัน้จึงน ารายชื่อเสนอที่ประชมุ

ผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตัง้

2. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จ านวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและกรรมการไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนทัง้หมด

จะต้องเป็นบุคคลสญัชาติไทย และในจ านวนคณะกรรมการบริษัททัง้หมดต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่าง

น้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมดของบริษัท แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยการแต่งตัง้คณะกรรมการ

บริษัทต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัต่อไปนี ้

• ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือคณูด้วยจ านวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้

• ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม ข้อ 1 เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลายคน เป็น
กรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใด
ก็ได้
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• บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด

นอกจากนี ้ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการที่จะออก

ไม่อาจแบ่งให้ตรงเป็นจ านวนได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สุดกับสัดส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งแล้วอาจ

ได้รับเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ให้ใช้

วิธีจับสลากกันว่าผู้ ใดจะออก ส่วนในปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนัน้เป็นผู้ ออกจากต าแหน่ง 

กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจถกูเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ได้ 

กรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้กรรมการเลือกบุคคลซึง่มีคณุสมบตัิ

และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติมหาชน พ.ศ. 2535 และ/หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง เข้าเป็น

กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยมติของ

คณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู่ และบคุคลซึง่เข้าเป็นกรรม

การแทนดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการซึง่ตนแทน 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ  โดยคัดเลือกจากกรรมการอิสระ ทัง้นี ้
คณะกรรมการตรวจสอบชดุดงักล่าว  ต้องมีอย่างน้อย 3 ท่าน

2. กรรมการอิสระที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบ  ต้องมีคุณสมบตัิตามที่ข้อบงัคบัของส านกังานก.ล.ต.
และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด  โดยอย่างน้อย 1 ท่านควรมีความรู้ความเข้าใจหรือมี
ประสบการณ์ด้านบญัชี  และ/หรือการเงิน
ทัง้นี ้นางมลฤดี สขุพนัธรัชต์ เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้ความเข้าใจทางด้านบญัชี และมีประสบการณ์
ในการสอบทานงบการเงิน ซึ่งนางมลฤดี สุขพันธรัชต์ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและโท สาขาบญัชี
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้รับประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี จากมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ และยงัด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง ดงัรายละเอียดที่
ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1

3. วาระการด ารงต าแหน่งครัง้ละ  3 ปี ทัง้นี  ้กรรมการตรวจสอบอาจได้รับการแต่งตัง้ต่อไปตามวาระที่
คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิ แต่ไม่ใช่การต่อวาระโดยอตัโนมตัิ

4. คณะกรรมการตรวจสอบ ร่วมกันพิจารณาเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
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5. คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้แต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยเหลือการด าเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับการนัดหมายการประชุม    จัดเตรียมวาระการประชุม  น าส่งเอกสารการ
ประชมุและบนัทึกรายงานการประชมุ

6. นอกเหนือจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการตรวจสอบจะพ้นจากต าแหน่งเมื่อ
1. ลาออก

2. พ้นวาระหรือออกจากการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท

3. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง

4. ขาดคณุสมบตัิและมีลกัษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก าหนด

5. เสียชีวิต

คณุสมบติัของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. เป็นกรรมการอิสระโดยมีคุณสมบตัิตามที่ส านกังานก.ล.ต.และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ก าหนด  (ดูรายละเอียดใน

หวัข้อคณุสมบตัิของกรรมการอิสระ)

2. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของผู้ขออนุญาต บริษัท

ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ขออนุญาต

และ

3. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล าดบัเดียวกนัเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

4. มีหน้าที่ในลกัษณะเดียวกบัท่ีก าหนดไว้ในประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคณุสมบตัิและขอบเขต

การด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

5. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ  ทัง้นี ้ ต้องมีกรรมการ

ตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความ

น่าเชื่อถือของงบการเงินได้

คณุสมบติัของกรรมการอิสระ 

บริษัทมีกระบวนการสรรหากรรมการอิสระโดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตาม

พระราชบญัญัติมหาชนจ ากดั กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง

ประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบที่เก่ียวข้อง นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคดัเลือกกรรมการอิสระจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์การท างาน และความเหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกัน ทัง้นีบ้ริษัทมีนโยบายแต่งตัง้กรรมการ

อิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมดของ บริษัทแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน โดยมีคณุสมบตัิดงันี ้
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1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท  ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการ

อิสระรายนัน้ ๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มี

อ านาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน

วนัที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ  ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคย

เป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา

มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร  รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี

อ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการรายอื่น ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของ

บริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี

อ านาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน  รวมทัง้ไม่

เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่

บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ

ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

ดังกล่าว รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า

อสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการ

รับหรือให้กู้ยืม ค า้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีสิ้น รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกนั ซึ่งเป็น

ผลให้บริษัทหรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ

ของบริษัทหรือตัง้แต่ยี่สิบล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า   ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักล่าวให้

เป็นไปตามวิธีการค านวณมลูค่าของรายการที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุว่าด้วย

หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ให้นบัรวมภาระ

หนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่างหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ

ควบคุมของบริษัท  และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี  ซึ่งมี

ผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท
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สงักัดอยู่  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที่ได้รับการแต่งตัง้เป็น

กรรมการอิสระ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา

ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือ

หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท  และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของ

ผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ี

ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้น

ซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษา

ที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น  ซึ่ง

ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ในการสรรหาประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทจะ

ท าการคดัเลือกบคุคลที่มคีวามรู้ ความสามารถและคณุสมบตัิครบถ้วน รวมทัง้ประสบการณ์ทีเ่หมาะสมกบัต าแหน่งและเป็น

ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัติ่อไป 

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้ บริหารในการน าข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนดงันี ้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เก่ียวกบัหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของตน, คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่
กินด้วยกนัฉนัสามีภริยา และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ รวมถึงนิติบคุคลซึง่บคุคลดงักล่าวถือหุ้นรวมกนัเกินร้อยละ
30 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุดในนิติบุคคลดงักล่าว (นับนิติบุคคลทอด
เดียว) ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตาม
มาตรา 275 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทัง้
การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามมาตรา 246 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
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2. ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทซึ่งมีหน้าที่ตามข้อ 1. จดัท าและเปิดเผยรายงาน การถือครองหลกัทรัพย์และ
รายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทต่อส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจดัส่งส าเนารายงานนีใ้ห้แก่บริษัทในวนัเดียวกับวนัท่ีส่ง
รายงานต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์

3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัท ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระส าคัญซึ่งมีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย์ต้องใช้ความระมดัระวงัในการซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 30 วันก่อนที่งบ
การเงินหรือข้อมลูภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชนและในช่วงระยะเวลา 24 ชัว่โมงภายหลงัจากที่ข้อมลูภายใน
ของบริษัทได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ผู้ที่เก่ียวข้องกบัข้อมลูภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมลูนัน้ให้ผู้อื่นทราบจนกว่า
จะได้มีการแจ้งข้อมูลนัน้ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มาตรการลงโทษหากมีการกระท าการ ฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติ
ดงักล่าวข้างต้น บริษัทถือเป็นความผิดทางวินยัตามข้อบงัคบัการท างานของบริษัทโดยจะพิจารณาลงโทษตามควร
แก่กรณี ได้แก่ การตกัเตือนด้วยวาจา การตกัเตือนเป็นหนงัสือ การภาคทณัฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการ
เป็นพนกังานด้วยเหตไุล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น

4. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทใช้ข้อมลูภายในของบริษัทที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อ
การเปล่ียนแปลงราคาของหลกัทรัพย์ของบริษัทซึง่ยงัมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในต าแหน่งหรือ
ฐานะเช่นนัน้ มาใช้เพื่อการซือ้หรือขายหรือเสนอซือ้หรือเสนอขาย หรือชกัชวนให้บคุคลอื่นซือ้หรือขาย หรือเสนอซือ้ 
หรือเสนอขายซึง่หุ้นหรือหลกัทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัทไม่ว่าทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม ในประการท่ีน่าจะเกิดความ
เสียหายแก่บริษัทไม่ว่าทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระท าดงักล่าวจะท าเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อืน่
หรือน าข้อเท็จจริงเช่นนัน้ออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระท าดงักล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ส าหรับงวดปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีให้แก่ บริษัท 
จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากัด รวม 1,670,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วย ค่าสอบ
บัญชีรายไตรมาสและค่าสอบบัญชีรายปีและค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) บัตรละ 
50,000  บาท  

การนำหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้

บริษัทมีการจดัท านโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึ่ง

ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 และก าหนดให้มีการทบทวนนโยบายและการ

ปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าวอยู่เสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  
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คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทมีจ านวน 8 ท่าน ประกอบด้วย 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1. นายอภิเนตร อนูากลู กรรมการ/ ประธานคณะกรรมการบริษัท 
2. นางมลฤดี สขุพนัธรัชต ์ กรรมการ /ก รรมการอิ ส ระ /  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการบริหารความเส่ียง  
3. นายวฒุิพงศ์ สพุนธนา กรรมการ/กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
4. นายสาโรจน์ พรประภา กรรมการ/กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 
5. นายมานพ ธรรมสิริอนนัต์ กรรมการ/ ประธานคณะกรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเส่ียง/ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและพฒันาธุรกิจ 
6. นายนยัวฒุิ วงษ์โคเมท กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเส่ียง/ 

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตัิการ 
7. นายอภินนัท์ ธนชยานนท์ กรรมการ 
8. นางสาวอรุณี พนูทวี กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ 

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

นายกานต์ โอภาสจ ารัสกิจ เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตัง้โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 7/2559 เมื่อวนัท่ี 
17 พฤศจิกายน 2559 

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 

นายมานพ ธรรมสิริอนนัต์ และนายนยัวฒุิ วงษ์โคเมท ลงลายมือชื่อร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษัท 
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โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการบริษัท

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทมีจ านวน 8 ท่าน ประกอบด้วย 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1. นายอภิเนตร อนูากลู กรรมการ/ ประธานคณะกรรมการบริษัท 
2. นางมลฤดี สขุพนัธรัชต ์ กรรมการ / ก รรมการอิ ส ระ /  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการบริหารความเส่ียง  
3. นายวฒุิพงศ์ สพุนธนา กรรมการ/กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
4. นายสาโรจน์ พรประภา กรรมการ/กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 
5. นายมานพ ธรรมสิริอนนัต์ กรรมการ/ ประธานคณะกรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเส่ียง/ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและพฒันาธุรกิจ 
6. นายนยัวฒุิ วงษ์โคเมท กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเส่ียง/ 

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตัิการ 
7. นายอภินนัท์ ธนชยานนท์ กรรมการ 
8. นางสาวอรุณี พนูทวี กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ 

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

นายกานต์ โอภาสจ ารัสกิจ เป็นเลขานกุารบริษัท ซึง่ได้รับการแต่งตัง้โดยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 7/2559 เมื่อวนัท่ี 
17 พฤศจิกายน 2559 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษทั 

นายมานพ ธรรมสิริอนนัต์ และนายนยัวฒุิ วงษ์โคเมท ลงลายมือชื่อร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษัท 
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การประชุมคณะกรรมการบริษัท

สถิติการเข้าประชมุคณะกรรมการบริษัทเป็นดงันี ้

ชื่อ – สกุล 
จ านวนครัง้ที่เข้าประชุม / จ านวนการประชุม

ทัง้หมด 
ปี 2562 ปี 2563 

1. นายอภิเนตร อนูากลู 5/5 6/6 
2. นางมลฤดี สขุพนัธรัชต์ 5/5 6/6 
3. นายวฒุิพงศ์ สพุนธนา 5/5 6/6 
4. นายสาโรจน์ พรประภา 5/5 6/6 
5. นายมานพ ธรรมสิริอนนัต์ 5/5 6/6 
6. นายนยัวฒุิ วงษ์โคเมท 5/5 6/6 
7. นายอภินนัท์ ธนชยานนท์ 5/5 6/6 
8. นางสาวอรุณี พนูทวี 5/5 6/6 

คณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น 1/2559 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 มีมติแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจ านวน 
3 ท่าน คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1. นางมลฤดี สขุพนัธรัชต ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายวฒุิพงศ์ สพุนธนา กรรมการตรวจสอบ 
3. นายสาโรจน์ พรประภา กรรมการตรวจสอบ 

นางมลฤดี สขุพนัธรัชต์ เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือ
ของงบการเงิน ซึ่งนางมลฤดี สขุพนัธรัชต์ ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรีและโท สาขาบญัชี จากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
และได้รับประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และยังด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง โดยมี นางสาวอษุณีษ์ สนัติกลู เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
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การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

สถิติการเข้าประชมุคณะกรรมการตรวจสอบเป็นดงันี ้

ชื่อ – สกุล 

จ านวนครัง้ที่เข้าประชุม / จ านวนการประชุมทัง้หมด 

ปี 2562 ปี 2563 

1. นางมลฤดี สขุพนัธรัชต์ 4/4 4/4 

2. นายวฒุิพงศ์ สพุนธนา 4/4 4/4 

3. นายสาโรจน์ พรประภา 3/4 4/4 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 7/2559 เมื่อวนัที่ 17 พฤศจิกายน 2559 มีมติแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความ
เส่ียงของบริษัทจ านวน  4 ท่าน ประกอบด้วย   

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1. นายวฒุิพงศ์ สพุนธนา ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
2. นางมลฤดี สขุพนัธรัชต์ กรรมการบริหารความเส่ียง 
3. นายมานพ ธรรมสิริอนนัต์ กรรมการบริหารความเส่ียง 
4. นายนยัวฒุิ วงษ์โคเมท กรรมการบริหารความเส่ียง 

โดยมีนายชยสร สวนสมจติร เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายละเอียดการเข้าประชมุคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นดงันี ้

ชื่อ – สกุล 
จ านวนครัง้ที่เข้าประชุม / จ านวนการประชุมทัง้หมด 

ปี 2562 ปี 2563 
1. นายวฒุิพงศ์ สพุนธนา 4/4 4/4 
2. นางมลฤดี สขุพนัธรัชต์ 4/4 4/4 
3. นายมานพ ธรรมสิริอนนัต์ 4/4 4/4 
4. นายนยัวฒุิ วงษ์โคเมท 4/4 4/4 
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 7/2559 เมื่อวนัที่ 17 พฤศจิกายน 2559 มีมติแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท จ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย   

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1. นายสาโรจน์ พรประภา ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
2. นายวฒุิพงศ์ สพุนธนา กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
3. นางสาวอรุณี พนูทวี กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

โดยมีนางสาวธมน วเิชียรสรรค์ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

สถิติการเข้าประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นดงันี ้

ชื่อ – สกุล 
จ านวนครัง้ที่เข้าประชุม / จ านวนการประชุมทัง้หมด 

ปี 2562 ปี 2563 

1. นายสาโรจน์ พรประภา 1/1 2/2

2. นายวฒุิพงศ์ สพุนธนา 1/1 2/2

3. นางสาวอรุณี พนูทวี 1/1 2/2

คณะกรรมการบริหาร

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีจ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย  

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1. นายมานพ ธรรมสิริอนนัต์ ประธานคณะกรรมการบริหาร 
2. นายนยัวฒุิ วงษ์โคเมท กรรมการบริหาร 
3. นางสาวอรุณี พนูทวี กรรมการบริหาร 
4. นายบดินทร์ เกษมเศรษฐ์ กรรมการบริหาร 
5. นายทวีศกัดิ์ ธารทิพย์วรรณ กรรมการบริหาร 
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ผู้บริหาร

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีผู้บริหาร จ านวน 8 ท่าน ประกอบด้วย 
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1. นายมานพ ธรรมสิริอนนัต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและพฒันาธุรกิจ 
2. นายบดินทร์ เกษมเศรษฐ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
3. นายนยัวฒุิ วงษ์โคเมท ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตัิการ 
4. นางสาวอรุณี พนูทวี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบญัชีการเงิน 
5. นายทวศีกัดิ์ ธารทิพย์วรรณ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี 
6. นายศรัณย์ พลชาต ิ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายซพัพลายเชน 
7. นางสาวอษุณีษ์  สนัติกลู ผู้จดัการอาวโุสแผนกบญัชีและการเงิน 
8. นายกานต์ โอภาสจ ารัสกิจ ผู้จดัการอาวโุสแผนกวางแผนกลยทุธ์การเงิน 

 หมายเหต:ุ ผู้บริหาร หมายความว่า ผู้จัดการ หรือผู้ด ารงต าแหน่งระดบับริหารสี่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากบัผู้ ด ารง
ต าแหน่งระดบับริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบัผู้จัดการ
ฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า  
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีโครงสร้างการบริหารจดัการภายในบริษัทดงันี ้

หมายเหต:ุ  บริษัทได้แต่งตัง้บริษัท ยนูีค แอดไวเซอร์ จ ากดั ซึง่เป็นผู้ เช่ียวชาญเข้าท าหน้าที่ผู้ตรวจสอบระบบควบคมุภายใน
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เลขานกุารบริษัท และผู้ท่ีได้รบัมอบหมายใหร้ับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

เลขานุการบริษทั 

ตามข้อก าหนดในมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ก าหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มี

เลขานุการบริษัทรับผิดชอบในนามของบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 7/2559 เมื่อ

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตัง้นายกานต์ โอภาสจ ารัสกิจ  ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัท 

ประวตัิผู้ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานกุารบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1  

โดยเลขานกุารบริษัทมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบดงันี ้

1. ให้ค าแนะน าเบือ้งต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบัต่างๆ ของบริษัทท่ีคณะกรรมการต้องการทราบ
และติดตามให้มีการปฏิบตัิตามอย่างถกูต้องสม ่าเสมอ รวมถึงการรายงานการเปล่ียนแปลงในข้อก าหนดกฎหมาย
ที่มีนยัส าคญัแก่คณะกรรมการ

2. จดัประชมุผู้ ถือหุ้นและประชมุคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบัของบริษัท และข้อพึงปฏิบตัิต่างๆ

3. จดัท าและเก็บรักษาเอกสารดงัต่อไปนี ้

• ทะเบียนกรรมการ

• หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบริษัท

• หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น

4. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่ก ากับบริษัทตามระเบียบ
และข้อก าหนดของหน่วยงานทางการ

5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจดัส่งส าเนารายงานการมีส่วนได้เสีย
ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ีบริษัทได้รับรายงานนัน้

6. จดัให้มีระบบเก็บรักษาเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องให้ครบถ้วนถกูต้องและสามารถตรวจสอบได้

7. ติดต่อและส่ือสารกบัผู้ ถือหุ้นทัว่ไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญช ี

นางสาวอษุณีษ์ สนัติกลู เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคมุดแูลการท าบญัชี ท าหน้าที่ก ากบั

ดแูลการด าเนินธุรกรรมทางบญัชขีองบริษัท ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบ ข้อก าหนด หลกัเกณฑ์ตา่งๆ ของบริษัท 

โดยได้เข้าร่วมงานกบับริษัทตัง้แต่ เดือนเมษายน 2561 ทัง้นีข้้อมลูและรายละเอียดที่เก่ียวข้องผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ

โดยตรงในการควบคมุดแูลการบญัชี ปรากฏในเอกสารแนบ 1  
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ 

ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 เมื่อวนัท่ี 4 มิถุนายน 2563  มีมติให้ก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและ
คณะอนกุรรมการส าหรับปี 2563 ดงันี ้ 
(หน่วย : บาท) 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชุม (ต่อครัง้) 

คณะกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการ 20,000 - 

กรรมการ 20,000 - 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 - 

กรรมการตรวจสอบ 20,000 - 

คณะกรรมการบริษัทท่ีเป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท 

คณะอนกุรรมการ 

ประธานกรรมการและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - 10,000 

ประธานกรรมการและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

- 10,000 

คณะอนกุรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร - 10,000 

โดยใน ปี  2563 บ ริษัทมี การจ่ ายค่ าตอบแทนที่ เ ป็นตัว เ งิ นใ ห้แก่ คณะกรรมการชุดต่ า งๆ  จ านวน 8 ราย  ดังนี  ้
(หน่วย : บาท) 

ชื่อ - สกุล 
กรรมการบริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 

1. นายอภิเนตร อนูากลู 240,000 240,000 - - - - - -

2. นางมลฤดี สขุพนัธรัชต์ - - 360,000 360,000 40,000 40,000 - -

3. นายวฒุิพงศ์ สพุนธนา - - 240,000 240,000 40,000 40,000 10,000 20,000

4. นายสาโรจน์ พรประภา - - 240,000 240,000 - - 10,000 20,000

5. นายมานพ ธรรมสิริอนนัต์ - - - - 40,000 40,000 - -

6. นายนยัวฒุิ วงษ์โคเมท - - - - 40,000 40,000 - -

7. นายอภินนัท์ ธนชยานนท์* 240,000 240,000 - - - - - -

8. นางสาวอรุณี พนูทวี - - - - - - 10,000 20,000

รวม 480,000 480,000 840,000 840,000 160,000 160,000 30,000 60,000 
หมายเหตุ: ในปี 2563 นายอภินันท์ ธนชยานนท์ ได้รับค่าตอบแทนในฐานะท่ีปรึกษาตามสัญญาว่าจ้างท่ีปรึกษาเป็นจ านวนปีละ 0.96 ล้านบาท  ดังปรากฏ
รายละเอียดในหวัข้อรายการระหว่างกนั 
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ค่าตอบแทนของผู้บริหาร 

ในปี 2563 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหารของบริษัท จ านวน 8 ราย เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 
21,648,796 บาท ซึง่ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงินประกอบด้วย เงินเดือน และโบนสั  
หมายเหตุ: ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นการจ่ายให้ผู้บริหารตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่ในหวัข้อ ผู้บริหาร ภายใต้หวัข้อ โครงสร้างการ
จดัการ 

2. ค่าตอบแทนอื่น (ถ้ามี)

• ค่าตอบแทนกรรมการ
(ไม่มี)

• ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ในปี 2563 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนอื่นให้แก่ผู้บริหารของบริษัท จ านวน 8 ราย เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 1,699,253 

บาท ซึง่ค่าตอบแทนอื่นประกอบด้วย เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ ประกนัสงัคม และสวสัดิการอื่น  
หมายเหต:ุ ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นการจ่ายให้ผู้บริหารตามรายชื่อที่มีอยู่ในหวัข้อ ผู้บริหาร ภายใต้หวัข้อ โครงสร้างการจดัการ 

นโยบายและวิธีการกำหนดค่าตอบแทนและโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการและโครงสร้างค่าตอบแทนของ

กรรมการและผู้บรหิาร

บริษัทมีการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการแบบคงที่เป็นรายเดือน และมีการก าหนดค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการใน
ลักษณะของเบีย้ประชุมเป็นรายครัง้ (ตามรายละเอียดในหัวข้อค่าตอบแทนของคณะกรรมการ)  ในส่วนของผู้บริหารจะได้รับ
ค่าตอบแทนคงที่เป็นรายเดือน และค่าตอบแทนผนัแปรตามผลประกอบการของบริษัท  

บริษัทมีนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหารให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสมทัง้ที่เป็นตวัเงินและ
มิใช่ตวัเงิน โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และเป็นอตัราที่เปรียบเทียบได้กบั
ธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน เพื่อจูงใจให้คณะกรรมการและผู้บริหารน าพาบริษัทให้ด าเนินงานตามเป้าหมาย โดยค่าตอบแทนของ
กรรมการจะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัท ในการนีค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะ
พิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม โดยก าหนดหลกัเกณฑ์ หรือวิธีการก าหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและ
สมเหตุสมผล สอดคล้องกับผลการด าเนินงานของบริษัทให้แก่ กรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมทัง้
เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (56-1) และรายงานประจ าปีของบริษัท  ทัง้นีส้ าหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บริษัทและกรรมการชุดย่อย จะน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอมติเห็นชอบ และน าเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อ
อนมุตัิเป็นประจ าทกุปี  
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บุคลากร

จ านวนพนักงาน 

บริษัทมีพนกังานและลกูจ้างของบริษัท (ไม่รวมผู้บริหาร) ณ สิน้ปี 2562, 2563 ซึง่แบ่งตามการด าเนินงานดงันี ้

ส่วนงาน 
จ านวน (ราย) 

ปี 2562 ปี 2563 

- ฝ่ายบญัชีและการเงิน 9 10 

- ฝ่ายขายและพฒันาธุรกิจ 23 30 

- ฝ่ายผลิตภณัฑ์ 60 46 

- ฝ่ายปฏิบตัิการ 9 26 
รวมทัง้สิน้ 101 112 

ค่าตอบแทนพนักงาน 

ค่าตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส ค่าเดินทาง ค่าเบีย้เลีย้ง เงินสมทบกองทุน

ประกันสงัคม และเงินสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชีพ และสวสัดิการอื่นๆ ส าหรับงวดปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 รวมจ านวน

ทัง้สิน้ 77.74 ล้านบาท  

กองทุนส ารองเลีย้งชพี

 บริษัทได้จัดตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชีพส าหรับพนักงานประจ าของบริษัท ตัง้แต่วันที่ 27 สิงหาคม 2553 เพื่อเป็น

หลกัประกนัในอนาคตของพนกังาน  และจงูใจให้พนกังานท างานกบับริษัทในระยะยาว 

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคญัในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา

-ไม่มี-

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้บคุลากรทกุคนได้รับการฝึกอบรมและพฒันาอย่างยัง่ยืน เร่ิมตัง้แต่การปฐมนิเทศพนกังาน
ใหม่เพื่อให้ทราบถึง นโยบายในการด าเนินกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และในระหว่างปฏิบตัิงานจะได้รับการสอนงานโดยหวัหน้า 
และเรียนรู้จากการปฏิบตัิงาน รวมถึงการเข้าร่วมอบรม สมัมนา ในด้านวิชาการในหลกัสตูรของหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องกับ
การท างาน เพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถ และเท่าทนัความเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีของโลกอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้บุคลากร
ปฏิบตัิงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ และมุ่งไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กรอย่างยัง่ยืน และเตรียมความพร้อมส าหรับ
การเติบโตในอาชีพของพนกังานเอง 
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ผู้ถือหุ้น

ณ  วนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2564 บริษัทมีผู้ ถือหุ้นตามสมดุทะเบียนดงันี ้

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1. นายมานพ ธรรมสิริอนนัต์ 121,646,360 30.41 
2. นายอภิเนตร อนูากลู    68,355,100   

66,684,200

17.09 

3. กลุ่มนายนยัวฒุิ วงษ์โคเมท   

1,486,125

.00 

1). นายนยัวฒุิ วงษ์โคเมท 31,214,700 7.80 
2). เค อินเวสตเ์มนท์ ลิมิเต็ด1) 13,996,540 3.50 

รวม 45,211,240 11.30 

4. นายอภินนัท์ ธนชยานนท์ 21,492,120 5.37 
5. นายกานต ์ โอภาสจ ารัสกิจ 7,629,580 1.91 
6. นายทวศีกัดิ์ ธารทิพย์วรรณ 7,093,320 1.77 
7. นายสิทธิพงษ์ วงษ์น า้ค า 3,284,840 0.82 
8. นายไพโรจน์ ศิรินามารัตนะ 3,176,548 0.79 
9. บริษัท       ไทยเอ็นวีดีอาร์  จ ากดั 2,386,528 0.60 
10. นายทศันยั แสวงทรัพย์ 2,164,260 0.54 

รวม 282,439,896 70.61 
หมายเหต ุ1) เค อินเวสต์เมนท์ ลิมิเต็ด เป็นนิตบิคุคลซึง่จดทะเบียนในประเทศฮ่องกง ถือหุ้นโดย ด.ญ. อยัยนชุ วงษ์โคเมท ในสดัส่วนร้อยละ 50.00 

และ ด.ญ.อญัญนชุ วงษ์โคเมท ในสดัส่วนร้อยละ 50.00  ของทนุจดทะเบียน 
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ภายใต้
หน้าที่และความรับผิดชอบท่ีก าหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ในการสรรหา คดัเลือก และเสนอ
บุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ รวมทัง้เสนอนโยบายค่าตอบแทนและ  ผลประโยชน์อื่นๆ 
ส าหรับคณะกรรมการบริษัทฯ คณะอนุกรรมการต่างๆ ตลอดจนพนักงานทุกระดับ ซึ่งคณะกรรมการสรรหา  และก าหนด
ค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการบริษัท 1 ท่าน 
คณะกรรมการบริษัท ได้ แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จ านวน 3 ท่าน โดยมี
รายนามดงันี ้     

1.นายสาโรจน์ พรประภา (กรรมการอิสระ) ด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการ
2.นายวฒุิพงศ์   สพุนธนา (กรรมการอิสระ) ด ารงต าแหน่ง กรรมการ
3.นางสาวอรุณี พนูทวี (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร) ด ารงต าแหน่ง กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ด้วยความระมดัระวัง

ภายใต้นโยบายและกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้ผ่านการการพิจารณาและอนุมัติ จาก
คณะกรรมการบริษัท  

ส าหรับในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้มีการประชมุ 2 ครัง้โดยได้ ด าเนินการท่ีเก่ียวข้องกบั
การสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ สรุปดงัต่อไปนี ้
• พิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้ผู้บริหาร
• พิจารณาสอบทานการประเมินผลและต่อสญัญาที่ปรึกษาที่เป็นกรรมการ
• พิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้คณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนปี 2564
• พิจารณาอนมุตัิกรอบการปรับขึน้ค่าจ้างและค่าเฉล่ียโบนสัประจ าปี 2564

กล่าวโดยสรุป คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบตัิหน้าที่ข้างต้นตามบทบาทและความรับผิดชอบท่ี
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และมีความเห็นว่า ส าหรับปี 2563 กรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชดุย่อย
ต่างๆ และกรรมการผู้จดัการ เป็นบคุคลที่มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนพิจารณาค่าตอบแทนรวมถงึผลประโยชน์อื่นท่ีแสดงไว้
ในรายงานประจ าปีนัน้ เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและผลการด าเนินงานของ
บริษัทโดยรวม 

ทัง้นีค้ณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความรอบคอบ โปร่งใส 
เที่ยงธรรม และเป็นอิสระ ตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยค านึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และผู้ มีส่วนได้เสียทุก
ฝ่ายเป็นส าคญั 

        นายสาโรจน์ พรประภา 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตัง้จาก

คณะกรรมการบริษัท เพื่อกระตุ้นให้บริษัทฯ มีการบริหารความเส่ียงทั่วทัง้องค์กร ทัง้นีเ้พื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร 

สามารถเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า การด าเนินงานปกติ และการด าเนินงานเชิงกลยุทธ์ของบริษัทมุ่งไปสู่การบรรลุ

วตัถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรอย่างรอบคอบ มีความเส่ียงที่ยอมรับได้และควบคุมความเสียหายจากความเส่ียงที่

มีได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษัท

ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารระดบัสูง จ านวน 4 คน ได้แก่ ดร. วุฒิพงศ์ สุพนธนา ประธานคณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียง นางมลฤดี สขุพนัธรัชต์ นายมานพ ธรรมสิริอนนัต์ และ ดร. นยัวุฒิ วงษ์โคเมท ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหาร

ความเส่ียง ซึง่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถต่อการบริหารความเส่ียงของบริษัท 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้ปฏิบตัิหน้าที่ภายใต้กฎบตัรของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และขอบเขต 

อ านาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2563 ได้จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร 

ความเส่ียงจ านวน 4 ครัง้ โดยกรรมการบริหารความเส่ียงได้เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน เพื่อพิจารณาเร่ืองส าคญัสรุปได้

ดงันี ้

1. ก ากบั ดแูล และติดตามการประเมิน Key Risk Indicator, การปฏิบตัิตามนโยบายและกรอบการบริหารความ

เส่ียง ของคณะท างานบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

2. ทบทวนแนวทางปฏิบัติและกฎบตัรของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพื่อให้มัน่ใจว่า นโยบายและกฎบตัร

ดงักล่าว ยงัคงมีความเหมาะสมกบัลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่หน่วยงาน

ก ากบัดแูลก าหนด

3. รายงานคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับความเส่ียงและแนวทางในการบริหารจดัการความเส่ียงที่ส าคญัอย่าง

สม ่าเสมอ

จากการด าเนินงานข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ มีกระบวนการในการ

ประเมินปัจจัยเส่ียงที่ครอบคลุมการด าเนินธุรกิจหลักของบริษัท  และได้ก าหนดกระบวนการบริหารจดัการความเส่ียงที่

เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยสอดคล้องกบันโยบายการก ากบัดแูลกิจการ และระบบการควบคมุภายในของ

บริษัทฯ ตลอดจนกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง 

(นายวฒุิพงศ์ สพุนธนา) 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
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การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกบัระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่1/2564 เมื่อวันที่ 25 
กมุภาพนัธ์ 2564 โดยมีกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึง่กรรมการอิสระทัง้ 3 ท่านดงักล่าวด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบได้เข้า
ร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทตามแบบ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการ
สอบถามข้อมลูจากฝ่ายบริหารในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเส่ียง การ
ควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมลู และระบบการติดตาม และพิจารณาร่วมกับรายงานการ
ตรวจสอบและประเมินระบบควบคมุภายใน  พร้อมทัง้รายงานการติดตามผลการประเมินระบบควบคมุภายในของบริษัท
ซึ่งจดัท าโดยผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน  และรายงานข้อสงัเกตและผลการติดตามของผู้สอบบญัชีในการประเมิน
ประสิทธิผลระบบควบคมุภายในทางบญัชีของบริษัท ซึง่จากการพิจารณาข้อมลูจากฝ่ายบริหารและรายงานการตรวจสอบ
และประเมินระบบควบคมุภายในดงักล่าวแล้วนัน้ คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ระบบการควบคมุภายในของบริษัท
มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะด าเนินการตามระบบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทัง้มีระบบควบคุมภายในในเร่ืองการท าธุรกรรมกบับุคคลที่อาจมีความขดัแย้งและบุคคลที่เก่ียวโยงกนั 
อย่างเพียงพอแล้ว ส าหรับการควบคมุภายในในหวัข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคมุภายในที่เพียงพอแล้ว
เช่นกนั 

นอกจากนี ้บริษัทได้จดัให้มีส่วนตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคมุ
ภายในโดยการจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource)  เข้ามาตรวจสอบระบบควบคุมภายใน  ซึ่งจะรายงานโดยตรง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทได้แต่งตัง้บริษัท ยูนีค แอดไวเซอร์ จ ากัด ( “ผู้ตรวจสอบภายใน”) เป็นผู้ตรวจสอบ
ภายในตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2563 เพื่อสอบทานและประเมินระบบ
ควบคุมภายในของบริษัทและให้ค าแนะน าเก่ียวกับระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง โดยผู้
ตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบวงจรการท างานของบริษัท จ านวน 8 วงจร ได้แก่ 

1. รายได้ ลกูหนี ้และการรับช าระหนี ้
2. การออกแบบ วิจยั และพฒันา
3. การผลิต และบริหารต้นทนุ
4. การจดัซือ้จดัจ้าง เจ้าหนี ้และการจ่ายช าระหนี ้
5. การบริหารคลงัสินค้า
6. การบริหารเงินสดและงบประมาณ
7. การบริหารทรัพยากรบคุคล
8. การก ากบัดแูลกิจการในภาพรวม
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ในปีที่ผ่านมาผู้ตรวจสอบภายในได้น าเสนอรายงานการตรวจสอบและประเมินระบบควบคมุภายในและรายงาน
การติดตามผลการประเมินระบบควบคุมภายในรวมจ านวน 4  ฉบับ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้จากรายงานการสอบทานและประเมินระบบควบคุมภายใน และรายงานการตรวจสอบ
ภายในของผู้ตรวจสอบภายในข้างต้น ส าหรับรอบระยะเวลา 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563  ไม่พบประเด็นที่มี
ระดับความส าคัญสูง โดยมีประเด็นระดับความส าคัญต ่าและปานกลาง ซึ่งบริษัทได้ด าเนินการแก้ไขแล้วเสร็จหรืออยู่
ระหว่างการแก้ไข สามารถสรุปได้ดงันี ้

ประเด็นที่บริษัทด าเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ ในระบบงานขาย ได้แก่ การก าหนดหลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกรายการ
สินค้าค้างนานเพื่อจัดท าแผนงานการขาย แนวทางในการติดตามและรายงานผลความคืบหน้าตามแผนงาน รวมถึงการ
ปรับปรุงคู่มือการปฎิบตัิงานส าหรับกระบวนการติดตามและรายงานผลการผลิตให้เป็นปัจจบุนั  

ส าหรับระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัทได้ด าเนินการระบุขัน้ตอนการปฏิบตัิงานที่ส าคญัที่เก่ียวกับการ
บริหารทรัพยากรบคุคลให้ครบถ้วนและสอดคล้องกบัการปฏิบตัิงานจริงในปัจจบุนั ท าการส่ือสารจริยธรรมธุรกิจและข้อพึง
ปฏิบตัิในการท างานให้แก่ผู้บริหารและพนกังานปัจจบุนัรับทราบอย่างเป็นรูปธรรมตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้เรียบร้อย
แล้ว นอกจากนี ้บริษัทยังได้ก าหนดนโยบายและแบบฟอร์มอนุมตัิเก่ียวกับสวสัดิการแก่พนักงานชดัเจนเป็นลายลกัษณ์
อกัษร และก าหนดให้มีเคร่ืองมือช่วยในการสอบทานความครบถ้วนของการจดัเก็บเอกสารในแฟ้มประวตัิพนกังาน โดยอยู่
ระหว่างการรอสอบทานจากผู้ตรวจสอบภายใน  

ส าหรับประเด็นที่ยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงเพิ่มเติมในระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล ได้แก่ การ
ก าหนดให้มีกรอบโครงสร้างเงินเดือนให้สอดคล้องกับระดบัหรือตามแต่ละต าแหน่งงานท่ีชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร การ
จัดท าค าบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ให้ครบถ้วนตามผังโครงสร้างองค์กรที่ปรับเปล่ียน และการทบทวน
ทะเบียนความเส่ียงให้สอดคล้องกบัแผนกลยทุธ์ขององค์กร ทัง้นี ้บริษัทมีแผนที่จะด าเนินการปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายใน
ไตรมาสที่ 2/2564 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ กรณีท่ีมีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท

ในการพิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในโดยคณะกรรมการบริษัท  ซึ่งมีกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัททัง้ 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย มิได้มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท แต่
อย่างใด 

หัวหนา้งานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกบัดูแลการปฏบิตัิงานของบริษัท 

บริษัทมีนโยบายว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในซึง่เป็นบคุคลภายนอก (Outsource)  โดยในการประชมุคณะกรรมการ
ตรวจสอบบริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 20 กุมภาพนัธ์ 2563 ที่ประชุมได้มี
มติว่าจ้างบริษัท  ยูนีค  แอดไวเซอร์  จ ากัด  เป็นผู้ตรวจสอบภายใน (Internal audit : IA)  ที่ประชุมได้มีมติต่อสญัญาการ
ว่าจ้างบริษัท ยนูีค แอดไวเซอร์ จ ากดั เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทประจ าปี 2563 โดยบริษัท ยนูีค แอดไวเซอร์ จ ากดั 
ได้มอบหมายให้นายโกศล  แย้มลีมลู  ต าแหน่ง กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ รับผิดชอบหลกัในการปฏิบตัิหน้าที่ผู้ตรวจสอบ
ภายในของบริษัท 
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คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท  ยูนีค  แอดไวเซอร์  จ ากัด  แล้วเห็นว่ามีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ที่เพียงพอกับการปฏิบตัิหน้าที่การเป็นผู้ตรวจสอบภายใน  เนื่องจากมีประสบการณ์ใน
ด้านการตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลากว่า 15  ปี   โดยผู้ ปฏิบัติงานหลักได้เคยผ่านหลักสูตรการอบรม Thai 
Financial Reporting Standards (TFRS), Accounting Standards, Auditing Standards (continuous training), 
Internal Audit Workshop (continuous training),  Auditor’s Report (continuous training), COSO 2013 (2014), 
Taxation and planning (various), IT Audit (various) อีกทัง้ยงัไม่มีความเก่ียวข้องใดๆ กับบริษัท  จึงสามารถตรวจสอบ
และน าเสนอข้อแนะน าให้แก่บริษัทได้อย่างอิสระและเป็นกลาง (คุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบ
ภายในปรากฏตามเอกสารแนบ 2) 

ทัง้นี ้ การพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้  ถอดถอนหรือโยกย้ายผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการคดัเลือก
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน  จากนัน้คณะกรรมการตรวจสอบจึงน าเสนอผู้ตรวจสอบภายใน
ที่ผ่านการพิจารณาแล้วแก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  เพื่อพิจารณาอนุมตัิการว่าจ้างรวมถึงการเจรจาต่อรองในเร่ือง
ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง โดยสัญญาว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าวจะสิน้สุด ณ สิน้ปี 2563 โดยบริษัทมีนโยบายที่จะ
ว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอก (Outsource) ต่อไปในปี 2564 โดยบริษัทได้แต่งตัง้บริษัท ยูนีค แอดไว
เซอร์ เป็นผู้ตรวจสอบภายในต่ออีกหนึ่งปี ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 
2564เพื่อสอบทานและประเมินระบบควบคมุภายในของบริษัทและให้ค าแนะน าเก่ียวกบัระบบควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 

รายงานผลการตรวจสอบการควบคุมภายในและเร่ืองอื่นๆ จากการตรวจสอบบัญชี 

ส าหรับผู้สอบบญัชีของบริษัท คือ บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (“DIA”) ซึง่เป็นผู้ตรวจสอบ
งบการเงินประจ าปี 2563 ได้ให้ความเห็นในรายงานการสอบบญัชสี าหรับงวดปี 2563 วา่ บริษัทมิได้มีข้อบกพร่องทาง
ระบบบญัชีที่เป็นสาระส าคญัแตอ่ย่างใด นอกจากนี ้ผู้ตรวจสอบบญัชียงัไม่พบความเส่ียงและข้อบกพร่องของระบบ
ควบคมุภายในจึงไมม่ีการจดัท ารายงานข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบงบการเงิน (Management Letter) 
ส าหรับงวดปี 2563 
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รายละเอียดรายการระหว่างกัน

บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้งของบริษัท ซิลคิอน คราฟท์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ที่มกีารท ารายการกับบริษทั

บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ความสัมพนัธ์ 

1 นายมานพ ธรรมสิริอนนัต ์ - เป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30.41 ณ
วนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2564

2 ศ. ดร. อภินนัท์ ธนชยานนท์ - เป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 5.37 ณ
วนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2564

3 ดร. นยัวฒุิ วงษ์โคเมท - เป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 7.80 และ
ถือหุ้นผ่านบริษัท K Investments Limited ในสดัส่วนร้อยละ 3.50 รวมถือหุ้น
ในสดัส่วนร้อยละ 11.30 ณ วนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2564

- เป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ไอ.อี. เทคโนโลยี จ ากดั
- เป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ไฟฟ้าอตุสาหกรรม จ ากดั

4 บริษัท ไอ.อี. เทคโนโลยี จ ากดั 

ประกอบธุรกิจ: ให้บริการและออกแบบ
ระบบ RFID (System Integrator :SI) เช่น 
ระบบสายการผลิต, ระบบคลังสินค้า, 
ระบบขนส่งสินค้า เป็นต้น 

- มีกรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนักบับริษัท ได้แก่ ดร. นยัวฒุิ วงษ์โคเมท

5 บริษัท ไฟฟ้าอตุสาหกรรม จ ากดั 

ประกอบธุรกิจ: จ าหน่ายเคร่ืองมอืวดัและ

ควบคมุในงานอตุสาหกรรม 

- มีกรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนักบับริษัท ได้แก่ ดร. นยัวฒุิ วงษ์โคเมท

6 นายอภิเนตร อนูากลู - เป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 17.09 ณ วันที่ 10
กมุภาพนัธ์ 2564
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รายละเอียดรายการระหว่างกัน 

1. รายการซือ้-ขายสินค้าและให้บริการตามธุรกิจปกติ

ล าดับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
มูลค่ารายการระหว่างกัน 

(ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ, ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1 บริษัท ไอ.อี.เทคโนโลยี จ ากดั  ขายสินค้า 0.06  ลบ. 

ลกูหนีก้ารค้า - ลบ. 

 ขายสินค้า    -  ลบ. 

ลกูหนีก้ารค้า  -    ลบ. 

 ขายสินค้า   0.02  ลบ. 

ลกูหนีก้ารค้า  -    ลบ. 

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดจ าหน่ายสินค้า ให้กับ บจก.ไอ.อี.เทคโนโลยี จ ากัด 
ตามตารางก าหนดราคาขายสินค้า ของบริษัท ฯ (Product Price list) โดยมี
อตัราก าไรขัน้ต้นมากกว่าร้อยละ 60 โดยบริษัท ฯ ได้ขายสินค้าใน ไตรมาส 3 ปี 
2563 เป็นสินค้าประเภท RFID READER เท่ากบั 23,500 บาท 

2. รายการซือ้-ขายและให้บริการอื่น

ล าดับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
มูลค่ารายการระหว่างกัน 

(ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ, ความจ าเป็น 
และความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
1 ศ. ดร. อภินนัท์ ธนชยานนท์ ค่าท่ีปรึกษา 0.96 ลบ. ค่าท่ีปรึกษา 0.96 ลบ. ค่าท่ีปรึกษา 0.96 ลบ. บริษัทฯ ได้มีการว่าจ้างศ. ดร. อภินันท์ ธนชยานนท์  เป็นท่ีปรึกษาตัง้แต่ช่วง

เร่ิมต้นก่อตัง้บริษัทฯ  เพื่อให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ 
และการวางแผนงานทางด้านเทคโนโลยี (Technology Roadmap) เน่ืองจากศ. 
ดร. อภินันท์ เป็นผู้ มีความเชี่ยวชาญ และมีผลงานทางวิชาการในด้านการ
ออกแบบวงจรรวม (IC) เป็นท่ีประจักษ์ในวงการ ซึ่งผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะทางใน
สาขาดงักล่าวนับได้ว่าหาได้ยากในประเทศไทย อย่างไรก็ดี ปัจจบุนับริษัทฯ ได้มี
การท าสญัญาว่าจ้างท่ีปรึกษาอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึง่ในการท าสญัญาแต่
ละครัง้ จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนถึงความจ าเป็นในการว่าจ้าง และความเหมาะสมของอตัรา   
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3. ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการระหว่างกนั
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวตามตารางข้างต้น และได้ให้ความเห็นว่า

รายการที่ระหว่างกันดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึน้ตามความจ าเป็น มีความสมเหตุสมผลและมีการก าหนดราคาและ
เงื่อนไขที่เป็นธรรม และมิได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท  

4. มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน
บริษัทได้มีการก าหนดมาตรการและขัน้ตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันแล้วซึ่งได้ผ่านมติที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2560 เมื่อวนัที่ 3 เมษายน 2560  โดยหากบริษัทมีความจ าเป็นที่จะต้องท ารายการระหว่าง
กันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย  บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ ให้
ความเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญใน
การพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ บริษัทจะให้ผู้ เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นผู้ ให้ความเห็น
เก่ียวกับรายการระหว่างกนัดงักล่าว เพื่อน าไปใช้ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ/หรือผู้ ถือหุ้นตามแต่กรณี ซึ่งผู้ที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการท ารายการ จะ
ไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนมุตัิการท ารายการระหว่างกนัดงักล่าว  นโยบายของบริษัทในการท ารายการระหว่างกนัจ าแนก
ตามประเภทรายการมีดงันี ้

• รายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติ อาทิ  การซือ้และขายสินค้า วตัถุดิบ  และรายการ
ว่าจ้างที่ปรึกษา เป็นต้น โดยการท ารายการดงักล่าวจะต้องมีเงื่อนไขการค้าและราคาที่เป็นธรรมและไม่
ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ซึ่งเทียบเคียงได้กับการท ารายการระหว่างบริษัทและบุคคลทัว่ไป
หรือการท ารายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบุคคลทั่วไป หรือการท า
รายการในลักษณะเดียวกับของผู้ประกอบการอื่นในธุรกิจ ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกบัเหตุผลและความจ าเป็นต่อการท ารายการดงักล่าว
เป็นรายไตรมาส และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่งหรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงานก.ล.ต.
รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั

• รายการอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติข้างต้น เช่น รายการเชา่
ทรัพย์สิน หรือรายการเก่ียวกบัการซือ้ขายทรัพย์สิน หรือการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน เป็นต้น
บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกับเหตผุลและความ
จ าเป็นต่อการท ารายการดงักล่าว และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่งหรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ส านกังานก.ล.ต.  รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการท ารายการท่ีเก่ียวโยง
กันและการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส าคญัของบริษัท ทัง้นี ้บริษัทไม่มีนโยบายการให้กู้ยืม
เงินเพื่อให้บคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์น าไปประกอบธุรกิจหรือด าเนินงานแทนบริษัท

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ 
ค าสั่งหรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และและส านกังานก.ล.ต.  รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนด
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เก่ียวกบัการท ารายการที่เก่ียวโยงกันและการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินที่ส าคญัของบริษัท เพื่อให้การตดัสินใจเข้า
ท ารายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ ถือหุ้นทุกราย โดยบริษัทจะ
เปิดเผยรายการระหว่างกนัดงักล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี/รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) และ
หมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท 

5. แนวโน้มการท ารายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกนัท่ีจะยงัคงมีการท ารายการต่อไปในอนาคตได้แก่

• การซือ้ขายสินค้าระหว่างบริษัทและบริษัทของผู้ ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติของทัง้ 2 ฝ่าย ส าหรับ
รายการระหว่างกันดังกล่าวที่จะเกิดขึน้ในอนาคตนัน้บริษัทจะปฏิบัติตามนโยบายการท ารายการ
ระหว่างกนัตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

• การซือ้ขายและให้บริการอื่น ซึ่งได้แก่ การว่าจ้าง ศ.ดร. อภินนัท์ ธนชยานนท์ เป็นที่ปรึกษา เนื่องจาก
ความจ าเป็นในการประกอบธุรกิจของบริษัทซึง่ต้องมีการว่าจ้างผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ส าหรับรายการ
ระหว่างกันดงักล่าวที่จะเกิดขึน้ในอนาคตนัน้บริษัทจะปฏิบัติตามนโยบายการท ารายการระหว่างกัน
ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการ

บริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่านที่เป็นผู้ มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่ก าหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยมีผู้จดัการอาวโุสแผนกบญัชีและการเงินเป็นเลขานกุาร 

ในรอบปีบญัชี 2563 ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 4 ครัง้ โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้

เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน โดยมีการประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน ตามความ

เหมาะสม ซึง่สรุปสาระส าคญัดงันี ้

• สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี 2563 โดยสอบถามและรับฟังค าชีแ้จงจากผู้บริหาร

และผู้สอบบัญชี ในเร่ืองความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน และความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบญัชี ว่างบการเงินดงักล่าวมีความถูกต้องตามที่

ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุม

ร่วมกับผู้สอบบญัชีโดยไม่มีผู้บริหารหรือฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อซกัถามประเด็นต่าง ๆ จากผล

การตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ปรากฏว่าผู้สอบบัญชีไม่มีข้อมูลหรือข้อสังเกตที่เป็นสาระส าคัญจากการ

ตรวจสอบแต่ประการใด 

• สอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากผลการตรวจสอบภายใน รวมทัง้ผลการ

ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ตามแนวทางที่ก าหนดโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบั

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน อย่างเพียงพอ 

เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

• พิจารณาและแต่งตัง้บริษัท ยูนีค แอดไวเซอร์ จ ากัด เป็นผู้ ตรวจสอบภายในของบริษัทประจ าปี 2564 โดย

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระของผู้ ตรวจสอบภายใน ขอบเขตการปฏิบัติงาน 

แผนการตรวจสอบประจ าปี พิจารณารายงานผลการตรวจสอบ การติดตามผลการแก้ไขตามรายงานการ

ตรวจสอบประเด็นที่มีนัยส าคัญ ให้ค าแนะน า ในการพัฒนาปรับปรุงการป ฏิบัติงานตรวจสอบให้มี

ประสิทธิภาพ 

• พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนประจ าปี 2564 โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็น

อิสระ คุณสมบัติ และประสบการณ์ในการตรวจสอบ โดยเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ

พิจารณาขออนมุตัิที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ได้แต่งตัง้ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล 

จ ากดั ได้แก่ 

1. นางสวุมิล กฤตยาเกียรณ์      ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบยีน เลขท่ี 2982 

2. นายจมุพฏ ไพรรัตนากร        ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบยีน เลขท่ี 7645 

3. นายนพฤกษ์ พิษณวุงษ์      ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบยีนเลขที่  7764 
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เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 โดยมีคา่ตอบแทนเป็นจ านวนเงิน  1,670,000 บาท 

• ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯมีรายการเก่ียวโยง ประเภทรายการซือ้ขายสินค้า และรายการให้บริการอื่นๆ ที่

เป็นรายการปกติ ไม่มีรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์

โดยสรุปในภาพรวมแล้ว การปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2563 ได้ติดตามการด าเนินงานของ

บริษัท โดยใช้ความรู้ความสามารถ มีความเป็นอิสระ ตามหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีได้ระบุไว้ในกฎบตัร มีความเห็นว่า 

บริษัทฯ มีการรายงานข้อมลูทางการเงินและการด าเนินงานอย่างถกูต้อง มีระบบควบคมุภายใน มีการปฏิบตัิตามกฎหมาย

ที่เก่ียวข้อง มีการเปิดเผยรายการเก่ียวโยงกนัอย่างถกูต้อง เพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้ 

(นางมลฤดี สขุพนัธรัชต์) 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

ต่อรายงานทางการเงิน 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงข้อมลูสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏใน

รายงานประจ าปี ซึง่งบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการการรายงานทางการเงนิ

ระหว่างประเทศ โดยเลือกใช้นโยบายการบญัชีที่เหมาะสม  และถือปฏิบัติอย่างสม ่า เสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมดัระวงั 

และประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจดัท า รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมูลส าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ

การเงิน เพื่อให้สามารถสะท้อนฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดได้อย่างถกูต้อง โปร่งใส เป็นประโยชน์ต่อ

ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทุนทัว่ไป และได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาตจากบริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์

เนชัน่แนล จ ากัด ซึ่งให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยในการตรวจสอบบริษัทได้ให้การสนบัสนุนข้อมลูและเอกสารต่างๆ 

เพื่อให้ผู้สอบบญัชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี 

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส าคัญต่อหน้าที่และความรับผิดชอบให้เป็นไปตามนโยบายการก ากับดูแล

กิจการท่ีดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การด าเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และน่าเชื่อถือ รวมถึงได้จดัให้มีระบบการ

บริหารความเส่ียง ระบบการควบคมุภายในการตรวจสอบภายใน และการก ากบัดแูลที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้

มัน่ใจว่าข้อมลูทางบญัชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทและป้องกนัความ

เส่ียง ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทจุริตหรือด าเนินการท่ีผิดปกติอย่างมีสาระส าคญั 

ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระทัง้สิน้  เป็น

ผู้ดูแลรับผิดชอบการสอบทานนโยบายการบญัชีและรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน การสอบทาน

ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเส่ียง ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมลู

รายการเก่ียวโยงระหว่างกันอย่างครบถ้วน เพียงพอ และเหมาะสม โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏอยู่

ในรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบซึง่แสดงไว้ในรายงานประจ าปีแล้ว 

 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม

และสามารถสร้างความเชื่อมัน่อย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินของบริษัท ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 มีความ

เชื่อถือได้โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและ

กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

(นายอภิเนตร อนูากลู) 

ประธานกรรมการ 



บริษทั ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 



 
 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผูถื้อหุ้น บริษทั ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

ความเห็น 
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทั ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น
และงบกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย
การบญัชีท่ีส าคญั 
 
ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งต้นน้ีแสดงฐานะการเงินของบริษทั ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ี
ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความ
รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากบริษทั
ตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนด
เหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ 
 
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ใน
การตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบ
การเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับ
เร่ืองเหล่าน้ี 
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เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส าหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 
 
การด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - โครงการพฒันาออกแบบสินค้า 
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14  ยอดคงเหลือของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - โครงการพฒันา
ออกแบบสินคา้ มีสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทั หรือคิดเป็นร้อยละ 16 ของสินทรัพยร์วม ขา้พเจา้จึงให้
ความส าคญัในการตรวจสอบและพิจารณาการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าว เพื่อให้เกิดความมัน่ใจวา่บริษทัจะไม่
แสดงมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยน์ั้น การพิจารณาค่าเผื่อการดอ้ย
ค่าของสินทรัพยด์งักล่าวตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีส าคญัของฝ่ายบริหารของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์ผลการ
ด าเนินงานในอนาคตและการประเมินแผนงานในอนาคต รวมถึงการก าหนดอตัราคิดลดและสมมติฐานท่ีส าคญั 
ซ่ึงท าใหเ้กิดความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
 
ขา้พเจา้ไดป้ระเมินการก าหนดหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดและแบบจ าลองทางการเงินท่ีฝ่ายบริหารของ 
บริษทัเลือกใช้ตามความเหมาะสมของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - โครงการพฒันาออกแบบสินคา้ โดยการท าความ
เขา้ใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหารว่าสอดคลอ้งตามลกัษณะการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์นอกจากน้ี 
ขา้พเจา้ไดท้ าความเขา้ใจและประเมินเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 

• ขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท าแผนโครงการและคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคตของแต่ละโครงการ โดย

การท าความเขา้ใจในกระบวนการท่ีท าให้ไดม้าซ่ึงตวัเลขดงักล่าว และเปรียบเทียบขอ้สมมติดงักล่าวกบั

แหล่งขอ้มูลภายนอกและภายในของบริษทั 

• การทบทวนข้อสมมติท่ีใช้ในการจัดท าแผนโครงการและคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคตของ

โครงการ ส าหรับโครงการท่ียงัไม่แลว้เสร็จภายในก าหนดเวลาตามแผน 

• การใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับในอนาคต โดย 

เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดตามแผนโครงการกบัผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริง 

• อตัราคิดลด โดยประเมินตน้ทุนถวัเฉล่ียของเงินทุนและขอ้มูลอ่ืน ๆ 
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มูลค่าสุทธิทีค่าดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือ 
 
การประมาณการมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือตามท่ีเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 10 ตอ้งอาศยัดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประมาณการค่าเผื่อการลดลงของ
มูลค่าสินคา้คงเหลือส าหรับสินคา้ท่ีเคล่ือนไหวชา้หรือเส่ือมสภาพซ่ึงขึ้นอยูก่บัการวิเคราะห์ในรายละเอียดเก่ียวกบั
วงจรอายุของสินค้า การแข่งขันทางการตลาด สภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ซ่ึงอาจท าให้เกิดความเส่ียง
เก่ียวกบัมูลค่าของค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 
 
ขา้พเจา้ไดป้ระเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินค่าเผื่อการลดลงของ
มูลค่าสินคา้คงเหลือ โดยการสอบถามผูรั้บผิดชอบ ท าความเขา้ใจและเลือกตวัอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบติัตาม
การควบคุมท่ีบริษทัฯ ออกแบบไว ้นอกจากน้ี ขา้พเจ้าได้ประเมินวิธีการและขอ้สมมติท่ีฝ่ายบริหารใช้ในการ
พิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือดงัน้ี 

• ท าความเขา้ใจเกณฑ์ท่ีใชใ้นการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ รวมถึงสอบทานความ
สม ่าเสมอของการใชเ้กณฑ์ดงักล่าว และเหตุผลส าหรับการรับรู้ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ
แบบเฉพาะเจาะจง 

• วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลระยะเวลาการถือครองและการเคล่ือนไหวของสินคา้คงเหลือเพื่อระบุถึงกลุ่ม
สินคา้ท่ีมีขอ้บ่งช้ีวา่มีการหมุนเวียนของสินคา้ท่ีชา้กวา่ปกติ  

• วิเคราะห์เปรียบเทียบจ านวนเงินสุทธิท่ีกิจการไดรั้บจากการขายสินคา้ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงินกบัราคา
ทุนของสินคา้คงเหลือแต่ละกลุ่มสินคา้ 

 
ข้อมูลอ่ืน 
 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี (แต่ไม่รวมถึงงบ
การเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น) ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจ าปีภายหลงั
วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 
 
ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความ
ขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่ามีการ
แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 
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เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั 
ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแล เพื่อให้ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลด าเนินการแกไ้ข
ขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลต่องบการเงิน 
 
ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินและรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบ
การเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด 
 
ในการจัดท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง 
เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองตามความเหมาะสม และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงาน
ต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทัหรือหยุดด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไป
ได ้
 
ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทั 

 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก

การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ

เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่

ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจ

พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริต

หรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละ

รายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงิน

เหล่าน้ี 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู ้

ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินไม่

ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง

ต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการ

แสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมา

จากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด 

การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้ งใจละเวน้การแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลท่ีไม่ตรงตาม

ขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ

ท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ

การควบคุมภายในของบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ

ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหาร 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร และ

จากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของบริษทัในการด าเนินงาน

ต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าขา้พเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไวใ้น

รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ

ถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้

ขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็

ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้ริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง 

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบ

การเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 
  



- 6 - 

 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการ

ตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคญัใน

ระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง

ขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจ้าและมาตรการท่ี

ขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแล ขา้พเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคญัมากท่ีสุดในการ

ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไว้

ในรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือใน

สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดังกล่าวในรายงานของขา้พเจ้าเพราะการ

กระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วน

ไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 

 

บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

 

 

 

(นางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ์) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 

 

วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 



(หน่วย : บาท)

สินทรัพย์ หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 111,433,444 15,429,641

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน 9 55,413,920 43,064,015

สินคา้คงเหลือ 10 69,719,926 83,779,830

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั -                        254,656              

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 11.1 9,744,593 223,046

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 816,793                422,856

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 247,128,676 143,174,044

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน 11.2 62,304,195           16,251,874

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 12 19,511,745           23,746,726

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 13 14,051,767           -                      

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 14 67,769,683           67,388,857

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 15 6,082,090             5,531,845

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 1,746,592             1,417,774

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 171,466,072 114,337,076

รวมสินทรพัย์ 418,594,748 257,511,120

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

                                   (ลงชือ) .........................……………………………….....………………..... กรรมการตามอาํนาจ

                                                  (     นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์  และ   นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท     )                      

บริษทั  ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563



(หน่วย : บาท)

หนีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

หนีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 16 -                        4,172,675           

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 17 31,941,197           27,476,709

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 29.2 3,017,430             -                      

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 289,811                -                      

ประมาณการหนีสินหมุนเวียนอืน 18 2,898,865             5,602,437

หนีสินหมุนเวียนอืน 493,409                399,264              

       รวมหนีสินหมุนเวียน 38,640,712 37,651,085

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสินตามสญัญาเช่า 29.2 11,117,101           -                      

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 19 19,840,291           17,806,649         

       รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 30,957,392 17,806,649

       รวมหนีสิน 69,598,104 55,457,734

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 30,957,392.00      

                                   (ลงชือ) .........................……………………………….....………………..... กรรมการตามอาํนาจ

                                                  (     นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์  และ   นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท     )                      

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

 - 2 - 

บริษทั  ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน)



(หน่วย : บาท)

หนีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น (ต่อ) หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้

         ทุนจดทะเบียน

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

         ทุนทีออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 400,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 21 200,000,000

หุน้สามญั 300,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 150,000,000

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 21 84,985,489 2,400,000

ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 9,776,657 9,776,657

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

         จดัสรรแลว้

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 22 18,012,400 16,292,783

         ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 36,222,098 23,583,946

       รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 348,996,644 202,053,386

รวมหนีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 418,594,748 257,511,120

-                        -                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี -                        -                      

                                   (ลงชือ) .........................……………………………….....………………..... กรรมการตามอาํนาจ

                                                  (     นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์  และ   นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท     )                      

 - 3 - 

บริษทั  ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563



(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 337,878,070 308,798,296

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ  (188,213,716)  (183,461,587)

กาํไร(ขาดทุน)ขันต้น 149,664,354 125,336,709

รายไดอื้น 4,046,324 2,313,927

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย  (24,638,420)  (26,595,214)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  (98,207,967)  (77,773,127)

ผลกาํไร (ขาดทุน) อืน 3,858,729  (205,580)

กาํไร (ขาดทุน) จากกจิกรรมดาํเนินงาน 34,723,020 23,076,715

รายไดท้างการเงิน 339,039 137,051

ตน้ทุนทางการเงิน  (917,278)  (327,004)

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ 34,144,781 22,886,762

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 15 246,210 1,569,815

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี 34,390,991 24,456,577

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไว ้ 299,391 523,230

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 15  (59,878)  (104,646)

รวมรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 239,513 418,584

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี - สุทธจิากภาษี 239,513 418,584

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 34,630,504 24,875,161

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพืนฐาน

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานต่อเนือง 0.10  0.08  

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (หุน้) 343,989,070 300,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

      (ลงชือ) .................................……………………………….....………………..... กรรมการตามอาํนาจ

                              (  นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวฒุิ  วงษโ์คเมท  )  

บริษทั  ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สาํหรับปี สินสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2563



(หน่วย : บาท)

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของผูถื้อหุ้น

รวมส่วนของ    

ผูถื้อหุ้น

จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

หมายเหตุ

ผลกาํไร(ขาดทุน)จาก

การวดัมูลค่าใหม่ของ

ผลประโยชน์

พนกังานทีกาํหนดไว้

ยอดคงเหลือ ณ วันที  31 ธันวาคม 2561 150,000,000 2,400,000 9,776,657 15,000,000 52,051,568 -                              229,228,225

ทุนสาํรองตามกฎหมาย -                 -                 -             1,292,783 (1,292,783) -                              -                    

เงินปันผลจ่าย -                 -                 -             -                (20,700,000)     -                              (20,700,000)      

เงินปันผลจ่ายระหวา่งกาล -                 -                 -             -                (31,350,000)     -                              (31,350,000)      

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี -                 -                 -             -                24,456,577      -                              24,456,577        

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -                 -                 -             -                -                   418,584                      418,584             

โอนไปกาํไรสะสม -                 -                 -             -                418,584           (418,584)                     -                    

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                 -                 -             -                24,875,161      -                              24,875,161        

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 150,000,000 2,400,000 9,776,657 16,292,783 23,583,946 -                              202,053,386

ยอดคงเหลือ ณ วันที  31 ธันวาคม 2562 (ก่อนปรับปรุง) 150,000,000 2,400,000 9,776,657 16,292,783 23,583,946 -                              202,053,386

ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี 4.1 -                 -                 -             -                420,393           -                              420,393

กลุ่มเครืองมือทางการเงิน

ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี 4.2 -                 -                 -             -                6,872               -                              6,872

สัญญาเช่า

ยอดคงเหลือ ณ วันที  31 ธันวาคม 2562 (หลังปรับปรุง) 150,000,000  2,400,000       9,776,657  16,292,783   24,011,211      -                              202,480,651      

เพิมทุน 21 50,000,000    -                 -             -                -                   -                              50,000,000        

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 21 -                 82,585,489     -             -                -                   -                              82,585,489        

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 22 -                 -                 -             1,719,617     (1,719,617)       -                              -                    

เงินปันผลจ่าย 23 -                 -                 -             -                (13,800,000)     -                              (13,800,000)      

เงินปันผลจ่ายระหวา่งกาล 23 -                 -                 -             -                (6,900,000)       -                              (6,900,000)        

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี -                 -                 -             -                34,390,991      -                              34,390,991        

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -                 -                 -             -                -                   239,513                      239,513             

โอนไปกาํไรสะสม -                 -                 -             -                239,513           (239,513)                     -                    

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                 -                 -             -                34,630,504      -                              34,630,504        

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

                                                              (ลงชือ) .........................................……………………………….....………………..... กรรมการตามอาํนาจ

                                                                                    (     นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์  และ   นายนยัวฒุิ  วงษโ์คเมท     )                      

บริษทั  ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ี  จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น

สาํหรับปี สินสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2563

ทุนทีออก

และชาํระแลว้

ส่วนเกิน

มูลค่าหุ้น

ส่วนเกิน

ทุนจากการ

จ่ายโดยใช้

หุ้นเป็น

เกณฑ์

กาํไร(ขาดทุน)สะสม



(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี 34,390,991 24,456,577

ปรับรายการทีกระทบกาํไร(ขาดทุน)เป็นเงินสดรับ(จ่าย)

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ (246,210) (1,569,815)

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 12, 14, 29.1 12,408,253          11,999,321

(โอนกลบั) ขาดทุนจากสินคา้ลดมูลค่า 10 123,304               3,926,037

(โอนกลบั) ขาดทุนจากประมาณการหนีสินหมุนเวียนอืน -                      (620,044)             

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเครืองมือเครืองใช้ 12 239,160               

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าโครงการพฒันาออกแบบสินคา้ 14 21,218,179          2,508,545            

(กาํไร)ขาดทุน จากการจาํหน่ายสินทรัพย์ 12 54                       55,335                

ตดับญัชีโครงการพฒันาออกแบบสินคา้ทีหยดุพฒันา -                      1,232,127            

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน (35,675)               (64,543)               

(กาํไร) ขาดทุน จากสินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน (4,385,872)          (1,804)                 

ผลขาดทุนทางดา้นเครดิตของเงินฝากธนาคาร 11.2 20,088                -                      

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึน 599,342               82

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 1,941,989            5,749,772

ผลต่างจากการลดค่าเช่า 3,445                  -                      

รายไดท้างการเงิน (339,039)             (137,051)

ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 917,278               327,004

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 66,855,287 47,861,543

การเปลียนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพยห์มุนเวยีน(เพมิขึน)ลดลง

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน (12,497,183) (9,993,157)

สินคา้คงเหลือ 15,833,089          31,747,917

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (377,501) (331,720)

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (74,162)               (39,215)

การเปลียนแปลงในส่วนประกอบของหนีสินหมุนเวียนเพิมขึน(ลดลง)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 2,625,199 750,988

หนีสินหมุนเวียนอืน 94,146 (174,358)

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 72,458,875 69,821,998

จ่ายดอกเบีย  (268,729) (326,124)

จ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  (74,103)  (278,582)

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 72,116,043 69,217,292

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

                                (ลงชือ) ..............................……………………………….....………………..... กรรมการตามอาํนาจ

                                                 (     นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์  และ   นายนยัวฒิุ  วงษโ์คเมท     )                      

บริษทั  ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรับปี สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563



(หน่วย : บาท)

31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีภาระผกูพนัเพิมขึน (72,408) (1,072,907)

เงินฝากสถาบนัการเงินทีไม่มีภาระผกูพนัเพมิขึน (46,000,000) -                      

เงินสดจ่ายซือเงินลงทุนชวัคราว (45,600,000) (42,655,000)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชวัคราว 40,500,000 42,900,000

เงินสดจ่ายซือสินทรัพยถ์าวร (2,695,384) (11,196,765)

เงินสดจ่ายซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (26,660,575) (16,147,938)

เงินสดรับจากดอกเบีย 308,352 136,032

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน (80,220,015) (28,036,578)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินสดรับจากการเพิมทุน 50,000,000 -                      

เงินสดรับจากการเพิมทุน (ส่วนเกินทุน) 82,585,488 -                      

เงินสดรับ(จ่าย)เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน (4,172,675) 4,172,675

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสญัญาเช่า (3,581,218) (35,310)

เงินปันผลจ่าย (20,700,000) (52,050,000)

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 104,131,595 (47,912,635)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน(ลดลง)สุทธิก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปลียน 96,027,623 (6,731,921)

ผลกระทบของอตัราแลกเปลียนทีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (23,820) 28,017

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน(ลดลง)สุทธิ 96,003,803 (6,703,904)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 15,429,641 22,133,545

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 111,433,444 15,429,641
-                      

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพมิเติม: -                      -                      

รายการทีไม่ใช่เงินสด: 

โอนส่วนปรับปรุงอาคารเช่าไปเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 264,147 -                      

หนีสินตามสญัญาเช่า 14,134,531 -                      

ประมาณการตน้ทุนโครงการพฒันาออกแบบสินคา้ 583,090 4,954,701 

โอนปิดคลงัโครงการพฒันาออกแบบสินคา้เป็นสินคา้คงเหลือ -                      367,195 

ค่าเสือมราคาเครืองมือเครืองใชโ้ครงการพฒันาออกแบบสินคา้ตงัเป็นตน้ทุนโครงการ 1,810,181 1,573,559 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

                                (ลงชือ) ..............................……………………………….....………………..... กรรมการตามอาํนาจ

                                                 (     นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์  และ   นายนยัวฒิุ  วงษโ์คเมท     )                      

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรับปี สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563

 - 2 - 

บริษทั  ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน)



(ลงช่ือ)...………………...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

บริษทั ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

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 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

ในส่วนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ ติดตามสถานการณ์และประเมินผลกระทบจากเร่ืองดงักล่าวอย่างต่อเน่ือง

มาโดยตลอด อย่างไรก็ดีสถานการณ์ COVID-19 นั้ นมีความไม่แน่นอนสูง และอาจส่งผลต่อ

สภาพแวดลอ้มไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ รวมถึงการประมาณการ

และใชดุ้ลยพินิจเพื่อประเมินมูลค่าของสินทรัพย ์หน้ีสิน หรือประมาณการหน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอาจ

เกิดขึ้นในงบการเงิน ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไปไดต้ามการประเมินสถานการณ์ COVID-19 ในแต่ละ

ช่วงเวลาของฝ่ายบริหารของบริษทัฯ 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินและน าเสนองบการเงิน 

งบการเงินน้ี ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี 

พ.ศ. 2547 และแสดงรายการตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ลงวนัท่ี 11 ตุลาคม 2559 เร่ือง ก าหนด

รายการยอ่ท่ีตอ้งมีในงบการเงิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559 

งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษัทฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั

ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบายการ

บญัชี 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี บริษทัฯไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบั

ใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่า

เทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจน

เก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู ้ใช้มาตรฐาน การน า

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อ 

งบการเงินของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ึงได้มีการ

เปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   
 
 
  



- 3 - 
 

(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ (ต่อ) 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน (ต่อ) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการ

ตีความมาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น ก าหนดหลักการเก่ียวกับการจัด

ประเภทและการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่าย

โดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญา 

และแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของ

เคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ น และ

หลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล

เคร่ืองมือทางการเงิน 

การน ามาตรฐานกลุ่มน้ีมาถือปฏิบัติมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทจากรายการ

ดงัต่อไปน้ี 

- การรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์ - บริษทัฯ รับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์เม่ือเร่ิมแรก

ดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีเขา้ท าสัญญา และวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสาร

อนุพนัธ์จะถูกรับรู้ผา่นก าไรหรือขาดทุน 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ (ต่อ) 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน (ต่อ) 

- การรับรู้รายการผลขาดทุนดา้นเครดิต - บริษทัฯ รับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดขึ้นต่อสินทรัพยท์างการเงินโดยไม่จ าเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่า
ด้านเครดิตเกิดขึ้ นก่อน บริษัทฯ จะใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผล
ขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุส าหรับลูกหน้ีการคา้ โดยผูบ้ริหารของบริษทั
พิจารณาแลว้วา่การรับรู้รายการผลขาดทุนดา้นเครดิตขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็น
สาระส าคญัใหมี้การปรับปรุงก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

บริษทัฯ น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการ
น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัคร้ังแรกโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี  
1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงรายละเอียดในหมายเหตุขอ้ 4 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง 
สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการ
รับรู้รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้  
ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพย์ และหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า  
12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

บริษทัฯ รับรู้ผลกระทบสะสมจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาปฏิบติั
ใช้เป็นคร้ังแรก โดยไม่ปรับยอ้นหลังงบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ ทั้ งน้ี บริษทัฯ เลือก
ปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกบัสัญญาเช่าท่ีก่อนหน้าจดัประเภทเป็นสัญญา
เช่าด าเนินงานโดยการรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของ
การจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่มของบริษทัฯ ณ วนัท่ี
น ามาปฏิบติัใช้ คร้ังแรก และรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้ป็นรายสัญญาในจ านวนเท่ากบัหน้ีสินตาม
สัญญาเช่าปรับปรุงด้วยจ านวนในการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ี จ่ายล่วงหน้าหรือค้างจ่าย ซ่ึง
เก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก่อนวนัท่ีน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั 

ทั้งน้ี ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุขอ้ 4 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ (ต่อ) 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน (ต่อ) 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพ่ือ

รองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้แนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราว

ส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบาง

เร่ืองจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบั และเพื่อให้เกิดความ

ชดัเจนในวิธีปฏิบติัทางบญัชีในช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 

2563 และมีผลบงัคบัใช้ส าหรับการจัดท างบการเงินของบริษทัท่ีมีรอบระยะเวลารายงาน

ส้ินสุดภายในช่วงเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ในระหว่างไตรมาสท่ี 1 ถึง 3 ของปี 2563 บริษทัฯ ได้เลือกปฏิบติัตามมาตรการผ่อนปรน

ชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีในเร่ืองการวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด

ว่าจะเกิดขึ้นตามวิธีการอย่างง่าย การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์การลดค่าเช่าตามสัญญาเช่า และ

การกลบัรายการของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2563 บริษทัฯ ได้ประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของ

สินทรัพยจ์ากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 แลว้ ดงันั้น ในการจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯ จึง

พิจารณายกเลิกการถือปฏิบติัตามมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทาง

บญัชีส าหรับทุกเร่ืองท่ีบริษทัฯ ไดเ้คยถือปฏิบติัในช่วงท่ีผา่นมา ทั้งน้ี ผลขาดทุนจากการดอ้ย

ค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - โครงการพฒันาออกแบบสินคา้ส่วนหน่ึงเกิดจากความล่าชา้ไม่

เป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ (ต่อ) 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิม

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี

ท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการ

ปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง

ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนว

ปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯ อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปี

ท่ีเร่ิมน ามาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

4. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

มาถือปฏิบัติ 

4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 บริษทัฯ ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทาง

การเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติัในระหว่างปีปัจจุบัน โดยบริษัทได้เลือกปรับผล

สะสมจากการเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงกับก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 โดยไม่ปรับ

ยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

4. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
มาถือปฏิบัติ (ต่อ) 

4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

ผลกระทบต่อก าไรสะสมตน้งวดปี 2563 จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจาก
การน ามาตรฐานเหล่าน้ีมาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 
31 ธนัวาคม 

2562 

ผลกระทบจากมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 9 
1 มกราคม 

2563 

งบแสดงฐานะการเงิน    
สินทรัพย์    
สินทรัพย์หมุนเวียน    
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน    

- เงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหน้ี 223,046 - 223,046 
- ตราสารอนุพนัธ์ - 420,392 420,392 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน    

- เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระผกูพนั 16,251,874 - 16,251,874 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5,531,845 - 5,531,845 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น    
ส่วนของผู้ถือหุ้น    
ก าไรสะสม 39,876,728 420,392 40,297,120 

รายละเอียดผลกระทบท่ีมีต่อก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 จากการน ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือถือทางการเงินมาถือปฏิบติัคร้ังแรก แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

การรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 420,392 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง - 

ผลกระทบต่อก าไรสะสมจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
      กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติั (ก าไรสะสมเพิ่มขึ้น) 420,392 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

4. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

มาถือปฏิบัติ (ต่อ) 

4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าและมูลค่าของสินทรัพยท์าง

การเงินและหน้ีสินทางการเงินตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 และ

มูลค่าตามหลกัการบญัชีเดิม แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 

มูลค่าตาม 

หลกัการบญัชีเดิม 

การจดัประเภทและวดัมูลค่า 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 

  

มูลค่ายติุธรรมผา่น

ก าไรหรือขาดทุน 

ราคาทุน 

ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 15,429,641 - 15,429,641 15,429,641 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 43,064,015 - 43,064,015 43,064,015 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน     

- เงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหน้ี 223,046 223,046 - 223,046 

- ตราสารอนุพนัธ์ - 420,392 - 420,392 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน     

- เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระผกูพนั 16,251,874 - 16,251,874 16,251,874 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 74,968,576 643,438 74,745,530 75,388,968 

หนีสิ้นทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 4,172,675 - 4,172,675 4,172,675 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 27,476,709 - 27,476,709 27,476,709 

รวมหนีสิ้นทางการเงิน 31,649,384 - 31,649,384 31,649,384 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

4. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
มาถือปฏิบัติ (ต่อ) 

4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า  

จ านวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2562 และงบก าไรขาดทุนส าห รับปี ส้ินสุดวัน ท่ี  31 ธันวาคม 2562 จากการ
เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือ
ปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
 เพิ่มขึ้น (ลดลง)  
  มาตรฐานการ  
 ตามนโยบาย รายงานทาง  
 การบญัชีเดิม การเงิน ฉบบัท่ี 16 ตามท่ีรายงาน 
งบแสดงฐานะการเงิน    
สินทรัพย์    
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 23,746,726 (350,000) 23,396,726 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - 17,179,366 17,179,366 

หนีสิ้น    
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี - 2,976,464 2,976,464 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ    

ในหน่ึงปี - 13,938,755 13,938,755 
ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียน - 264,147 264,147 

ส่วนของผู้ถือหุ้น    
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  202,053,386 6,872 202,060,258 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 77,788,519 (6,872) 77,781,647 
รายไดภ้าษีเงินได ้ 1,569,815 - 1,569,815 
ก าไรส าหรับปี 24,456,577 6,872 24,463,449 

การแบ่งปันก าไร    
ส่วนของผูถื้อหุ้น 202,053,386 6,872 202,060,258 

ก าไรต่อหุ้น (บาท)    
ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 0.08  0.08 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

4. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
มาถือปฏิบัติ (ต่อ) 

4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า (ต่อ) 

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 มาถือปฏิบัติคร้ังแรก บริษัทฯ รับรู้
หน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนั
ของเงินจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดด้วยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของบริษทัฯ  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  

การกระทบยอดระหว่างหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และภาระผูกพนั
เก่ียวกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงเปิดเผยตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
17 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2562 17,151,000 
สิทธิเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่า 2,120,100 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (2,355,881) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 16,915,219 

  
ประกอบดว้ย:  
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี 2,976,464 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า – สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี 13,938,755 

 16,915,219 

รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 
16 มาถือปฏิบติั คร้ังแรก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
อาคาร 16,534,010 
ยานพาหนะ 381,209 

รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 16,915,219 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

5. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ  

5.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

5.1.1 บริษทัฯ พิจารณาว่า สัญญาขายสินคา้และบริการโดยส่วนใหญ่มีภาระท่ีต้องปฏิบัติภาระ

เดียวบริษทัฯ รับรู้รายไดจ้ากการขายและบริการ ดงัน้ี 

- รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือบริษทัฯไดโ้อนอ านาจควบคุมในสินคา้ให้แก่ลูกคา้แลว้ 

กล่าวคือ เม่ือมีการส่งมอบสินคา้ รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าท่ีไดรั้บหรือคาดว่า

จะได้รับส าหรับสินคา้ท่ีได้ส่งมอบหลงัจากหักประมาณการสินคา้รับคืนและส่วนลด 

โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

- รายไดค้่าบริการรับรู้เม่ือกิจการใหบ้ริการเสร็จส้ิน 

5.1.2 ดอกเบ้ียรับ ถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง 

5.1.3 บริษทัฯ รับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายอ่ืนตามเกณฑค์งคา้ง 

5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ยเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่าย

คืนเม่ือทวงถาม และเงินลงทุนระยะสั้นอ่ืนท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงมีระยะเวลาครบก าหนดภายในสาม

เดือน ส่วนเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินไดแ้สดงเป็นหน้ีสินหมุนเวียน

ในงบแสดงฐานะการเงิน 

5.3 สินค้าคงเหลือ 

สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 

ราคาทุนของสินคา้ค านวณโดยใช้วิธีเขา้ก่อนออกก่อน (FIFO) ราคาทุนสินคา้ประกอบดว้ย
ตน้ทุนวตัถุดิบ ตน้ทุนการผลิตท่ีใชใ้นการแปลงสภาพวตัถุดิบทางตรงใหเ้ป็นสินคา้ส าเร็จรูป 

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจปกติหกัดว้ย
ค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นเพื่อใหข้ายสินคา้ได ้

บริษทัฯ ตั้งค่าเผื่อสินคา้ลดมูลค่า ส าหรับผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นจากสินคา้คงเหลือนั้น 
โดยพิจารณาจากราคาท่ีคาดว่าจะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหักดว้ยค่าใช้จ่ายในการขายสินคา้นั้น
และค่าเผื่อส าหรับสินคา้เก่าลา้สมยั เคล่ือนไหวชา้หรือเส่ือมคุณภาพ พิจารณาจากอายโุดยประมาณ
ของสินคา้แต่ละชนิด 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

5. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ (ต่อ) 

5.4 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์  แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่า

เผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

ค่าเส่ือมราคาของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ค านวณราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตาม

อายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณ ดงัน้ี 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า      5 ปี 

เคร่ืองใชส้ านกังาน   3-5 ปี 

เคร่ืองตกแต่งส านกังาน      5 ปี 

เคร่ืองมือเคร่ืองใชโ้รงงาน 3-10 ปี 

ยานพาหนะ      5 ปี 

5.5 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า

ของสินทรัพยน์ั้น (ถา้มี) 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีซ้ือมาและมีลกัษณะเฉพาะจะบนัทึกเป็นสินทรัพยโ์ดย

ค านวณจากตน้ทุนในการไดม้าและการด าเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสามารถน ามาใช้

งานไดต้ามประสงค์โดยจะตดัจ าหน่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุประมาณการให้ประโยชน์ภายใน

ระยะเวลา 3 และ 5 ปี 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

5. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ (ต่อ) 

5.5 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ต่อ) 

โครงการพฒันาออกแบบสินคา้ 

ค่าใช้จ่ายท่ี เก่ียวข้องโดยตรงในการออกแบบและผลิตสินค้าต้นแบบท่ีมีลักษณะ

เฉพาะเจาะจงซ่ึงบริษทัฯ เป็นผูพ้ฒันาขึ้น จะรับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือเป็นไปตามขอ้ก าหนด

ทุกขอ้ ดงัน้ี 

- มีความเป็นไปได้ในทางเทคนิคท่ีกิจการจะพัฒนาสินค้าให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อน ามาใช้

ประโยชน์หรือขายได ้

- ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะพฒันาสินคา้ใหเ้สร็จสมบูรณ์และมาใชป้ระโยชน์หรือขาย 

- กิจการมีความสามารถท่ีจะน าสินคา้ท่ีพฒันาขึ้นนั้นมาใชป้ระโยชน์หรือขาย 

- สามารถแสดงวา่สินคา้ท่ีพฒันาขึ้นนั้นใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตอยา่งไร 

- มีความสามารถในการจดัหาทรัพยากรดา้นเทคนิค  ดา้นการเงิน และดา้นอ่ืนไดเ้พียงพอท่ีจะ

น ามาใชเ้พื่อท าให้การพฒันาเสร็จส้ินสมบูรณ์ และน าสินคา้ท่ีพฒันาขึ้นนั้นมาใชป้ระโยชน์

หรือน ามาขายได ้

- กิจการมีความสามารถท่ีจะวดัมูลค่าของรายจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้ท่ีเกิดขึ้นในระหวา่งการ

พฒันาไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

ตน้ทุนโดยตรงท่ีรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของโครงการพฒันาออกแบบสินคา้ จะรวมถึงตน้ทุน

พนกังานท่ีท างานในทีมพฒันาออกแบบสินคา้และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งในจ านวนเงินท่ีเหมาะสม 

ตน้ทุนการวิจยัและตน้ทุนในการพฒันาอ่ืนท่ีไม่เขา้เง่ือนไขเหล่าน้ีจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือ
เกิดขึ้น ค่าใชจ่้ายในการพฒันาหากก่อนหนา้น้ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายไปแลว้ จะไม่รับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่
มีตวัตนในเวลาภายหลงั 

ตน้ทุนในการพฒันาโครงการพฒันาออกแบบสินคา้จะรับรู้เป็นสินทรัพยแ์ละตดัจ าหน่าย
เป็นตน้ทุนสินคา้ท่ีผลิตโดยวิธีจ านวนหน่วยผลิตเม่ือโครงการพฒันาส าเร็จและสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ จ านวนหน่วยผลิตประมาณการโดยผูบ้ริหารเม่ือโครงการดงักล่าวเร่ิมขายสินคา้ 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

5. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ (ต่อ) 

5.6 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯ จะท าการประเมินการดอ้ยค่าของ สินทรัพยสิ์ทธิ

การใชแ้ละส่วนปรับปรุงอาคารเช่า สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ สินทรัพย์

ไม่มีตัวตนอ่ืน - โครงการพฒันาออกแบบสินคา้ หากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์ังกล่าวอาจด้อยค่า 

บริษทัฯ รับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าต ่ากวา่มูลค่า

ตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการ

ขายของสินทรัพย ์หรือ มูลค่าจากการใช้สินทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่า

จากการใช้สินทรัพย ์บริษทัฯ ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะได้รับจาก

สินทรัพยแ์ละค านวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีสะทอ้นอตัราตน้ทุนเงินทุนเฉล่ีย   

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย บริษทัฯ ใช้แบบจ าลองการประเมินมูลค่าท่ีดี

ท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจ านวนเงินท่ีกิจการสามารถจะไดม้าจากการจ าหน่าย

สินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุนในการจ าหน่าย โดยการจ าหน่ายนั้น ผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจ

ในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผูท่ี้ไม่มีความ

เก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัฯ จะรับรู้รายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บริษทัฯ จะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะ

ไดรั้บคืนของสินทรัพยน์ั้น และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือ

มีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใช้ก าหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนภายหลงัจากการรับรู้ผล

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าคร้ังล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มขึ้นจากการกลบัรายการผล

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สูงกว่ามูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงวดก่อนๆ บริษทัฯ จะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า

ของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของก าไรหรือขาดทุนทนัที 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

5. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ (ต่อ) 

5.7 สัญญาเช่า 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 

ณ วนัเร่ิมตน้สัญญา บริษทัฯ จะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า

หรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ถา้สัญญานั้นเป็นการให้สิทธิใน

การควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้ าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

ผู้เช่า 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชรั้บรู้ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล โดยแสดงมูลค่าตามราคาทุนหลงัหกัค่า

เส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญา

เช่าใหม่ (ถา้มี) ราคาทุนดงักล่าวประกอบดว้ย จ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการวดัมูลค่า

เร่ิมแรกตน้ทุนทางตรงท่ีเกิดขึ้น และการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าใด ๆ ท่ีจ่ายช าระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่า

เร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผลหักส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 

ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชร้วมถึงประมาณการตน้ทุนท่ีจะเกิดขึ้นส าหรับผูเ้ช่าในการ

บูรณะสินทรัพยอ์า้งอิงใหอ้ยูใ่นสภาพตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ตกลง และเง่ือนไขของสัญญาเช่า 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรง

ตามอายุของสัญญาเช่า หรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้แต่ละ

ประเภท แลว้แต่ระยะเวลาใดจะต ่ากวา่ ดงัต่อไปน้ี 

 

อาคารส านกังาน และ 
ค่าร้ือถอนส่ิงติดตั้ง 

6 ปี (อายสุัญญาบวกอายสิุทธิเลือกท่ีมีความแน่นอนอยา่ง
สมเหตุสมผล ท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกในการขยายอายสุัญญา) 

ยานพาหนะ 2 ปี 3 เดือน 

เคร่ืองใชส้ านกังาน 4 ปี 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

5. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ (ต่อ) 

5.7 สัญญาเช่า (ต่อ) 

หนี้สินตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าแสดงมูลค่าตามมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ียงั

ไม่ได้จ่ายช าระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล การจ่ายช าระตามสัญญาเช่าดังกล่าว ประกอบด้วย  

การจ่ายช าระคงท่ี (รวมถึงการจ่ายช าระคงท่ีโดยเน้ือหา) หักลูกหน้ีส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่า (ถา้มี) 

และจ านวนเงินท่ีคาดว่าผูเ้ช่าจะจ่ายช าระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ  นอกจากน้ี การจ่าย

ช าระตามสัญญาเช่ าย ังรวมถึงราคาใช้ สิท ธิของสิทธิการเลือกซ้ือ  หากมีความแน่นอน 

อย่างสมเหตุสมผลท่ีบริษทัฯ จะใชสิ้ทธิเลือกนั้น และการจ่ายช าระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า 

หากขอ้ก าหนดสัญญาเช่าแสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัฯ จะใชสิ้ทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า 

บริษทัฯ ค านวณมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียการกูย้ืม 

ส่วนเพิ่ม ณ วนัท่ีสัญญาเช่ามีผล หากอตัราดอกเบ้ียตามนัยของหน้ีสินสัญญาเช่านั้นไม่สามารถ

ก าหนดได ้ทั้งน้ีอตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่มหลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลบริษทัฯ จะวดัมูลค่า

ของหน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นเพื่อสะท้อนดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า และลดลงเพื่อ

สะท้อนการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายช าระแล้ว นอกจากน้ี บริษทัฯ จะวดัมูลค่าหน้ีสินตาม

สัญญาเช่าใหม่ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายุสัญญาเช่า จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระ หรือการประเมิน

สิทธิการเลือกในการซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิง 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า 

บริษทัฯ เลือกใชข้อ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้น (สัญญาเช่าท่ีมีอายุ

สัญญาเช่า 12 เดือน หรือน้อยกว่านับจากวนัท่ีสัญญาเช่ามีผล และไม่มีสิทธิการเลือกซ้ือ) และ

สัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่าดงักล่าวจะรับรู้เป็น

ค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

5. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ (ต่อ) 

5.7 สัญญาเช่า (ต่อ) 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 

สัญญาเช่าอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไป

ให้กับผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่

มูลค่าใดจะต ่ากว่า ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว 

ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า  สินทรัพยท่ี์ไดม้า

ตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพยท่ี์เช่าหรืออายุ ของ

สัญญาเช่าแลว้แต่ระยะเวลาใดจะต ่ากวา่ 

สัญญาเช่าอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไป

ใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย

ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า 

5.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุม

บริษทัฯ หรือถูกบริษทัฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุม

เดียวกนักบับริษทัฯ 

นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันยงัหมายรวมถึงบริษทัหรือบุคคลท่ีมีสิทธิออก

เสียงโดยทางตรง หรือทางออ้ม ซ่ึงท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารส าคญั

กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงาน 

ของบริษทัฯ 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

5. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ (ต่อ) 

5.9 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

บริษัทฯ รับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลซ่ึงวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม เม่ือเช่ือมั่นอย่าง

สมเหตุสมผลวา่บริษทัฯ จะปฏิบติัตามเง่ือนไขทั้งหมดของเงินอุดหนุนท่ีก าหนดไว ้และบริษทัฯ จะ

ไดรั้บเงินอุดหนุนนั้น 

บริษัทฯ รับรู้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้าท่ีรัฐบาลจ่ายชดเชยให้กับค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึ้นใน 

งบก าไรขาดทุนในงวดท่ีบริษทัฯ มีสิทธิไดรั้บเงินอุดหนุนเพื่อชดเชยค่าใชจ่้ายนั้น เงินอุดหนุนจาก

รัฐบาลท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าใชจ่้ายรายการใดตอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนในงวดเดียวกนักบัค่าใช้จ่าย

นั้น 

5.10 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

มูลค่ายติุธรรมของสิทธิซ้ือหุน้ ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิแก่พนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพนกังานพร้อมๆ

ไปกบัการเพิ่มขึ้นในส่วนของผูถื้อหุ้น ตลอดระยะเวลาท่ีพนกังานสามารถเขา้ใชสิ้ทธิไดอ้ย่างไม่มี

เง่ือนไข จ านวนท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายจะถูกปรับปรุงเพื่อใหส้ะทอ้นถึงจ านวนสิทธิซ้ือหุน้ท่ีแทจ้ริงซ่ึง

เขา้เง่ือนไขการใหบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้งและเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขเร่ืองตลาดทุน 

5.11 ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินได ้ประกอบดว้ย ภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 

บริษทัฯ บนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษี

ของรัฐ โดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

บริษทัฯ บนัทึกภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชี 

ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมี

ผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

5. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ (ต่อ) 

5.11 ภาษีเงินได้ (ต่อ) 

บริษทัฯ รับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีต้องเสียภาษีทุก

รายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษี 

รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ ท่ีบริษทัฯ จะ

มีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หักภาษีและผล

ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

บริษัทฯ จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกส้ินรอบ

ระยะเวลารายงาน และจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว  หากมีความเป็นไปได้ค่อนขา้ง

แน่วา่บริษทัฯ จะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมด

หรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

บริษัทฯ จะบันทึกภาษีเงินได้รอการตดับัญชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น หากภาษีท่ี

เกิดขึ้นเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

5.12 ผลประโยชน์พนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

บริษทัฯ รับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือ

เกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

โครงการสมทบเงิน 

บริษัทฯ จัดให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงเป็นลกัษณะของแผนการจ่ายสมทบตามท่ีได้

ก าหนดการจ่ายสมทบไวแ้ลว้สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ไดแ้ยกออกไปจากสินทรัพย์

ของบริษทั และได้รับการบริหารโดยผูจ้ัดการกองทุนภายนอกกองทุนส ารองเล้ียงชีพดังกล่าว

ไดรั้บเงินสะสมเขา้กองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากบริษทั เงินจ่ายสมทบกองทุนส ารอง

เล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดรายการนั้น 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

5. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ (ต่อ) 

5.12 ผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

ภาระผกูพนัเก่ียวกบัผลประโยชน์หลงัออกจากงานท่ีตอ้งชดเชยตามกฎหมายแรงงาน บริษทัฯ 

รับรู้ในงบการเงินดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไวซ่ึ้งค านวณโดยใช้หลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั 

บริษทัฯ รับรู้ก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัทั้งหมดท่ี

เกิดขึ้นในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และรับรู้ค่าใช้จ่ายของผลประโยชน์พนักงานในก าไรหรือ

ขาดทุน 

5.13 ประมาณการหนีสิ้น  

บริษทัฯ จะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือมีภาระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์

ในอดีตไดเ้กิดขึ้นแลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่า บริษทัฯ จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจ

ไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพนันั้น โดยบริษัทฯ สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพนันั้นได้อย่าง

น่าเช่ือถือ 

5.14 สกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 

งบการเงินน้ี จดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลท่ีใช้ในการด าเนินงาน

ของบริษทั 

5.15 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 
รายการบัญชีท่ี เป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตรา

แลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ หากเป็นรายการท่ีไดมี้การท าสัญญาตกลงอตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้า
ไวก็้จะแปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้นั้น 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะ
การเงิน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราปิด ณ วนันั้น 

ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยู่ในการค านวณผล
การด าเนินงาน 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

5. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ (ต่อ) 

5.16 เคร่ืองมือทางการเงิน 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 

การรับรู้รายการและการวัดมูลค่า 

สินทรัพยท์างการเงินถูกรับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรมบวกดว้ยตน้ทุนการท ารายการกรณีท่ี
เป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน สินทรัพยท์าง
การเงินจดัประเภทและวดัมูลค่าโดยอา้งอิงตามโมเดลธุรกิจท่ีใช้ในการจดัการสินทรัพยแ์ละตาม
ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์โดยแบ่งออกเป็นสามวิธีคือ ราคาทุนตัด
จ าหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน เม่ือ
มีการเปล่ียนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพยท์างการเงิน ต้องมีการจดัประเภทรายการ
สินทรัพยท์างการเงินใหม่ในส่วนท่ีไดรั้บผลกระทบ 

ยกเวน้ในส่วนของหน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ หน้ีสินทางการเงินถูกรับรู้เร่ิมแรกด้วยมูลค่า
ยุติธรรมหักต้นทุนการท ารายการ หน้ีสินทางการเงินจัดประเภทและวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัด
จ าหน่ายยกเวน้หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน (โดยหน้ีสิน
ดงักล่าวให้รวมถึงหน้ีสินตราสารอนุพนัธ์) และไม่สามารถจดัประเภทรายการหน้ีสินทางการเงิน
ใหม่ได ้

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่า 

สินทรัพยท่ี์จดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
- ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
- สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน (เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจ า) 

สินทรัพยท่ี์จดัประเภทรายการและวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 
- สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน (เงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหน้ี ตราสาร

อนุพนัธ์) 

หน้ีสินท่ีจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
- เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 
- หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินท่ีจดัประเภทรายการและวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 
- หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน (ตราสารอนุพนัธ์) 

  



- 22 - 
 

(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

5. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ (ต่อ) 

5.16 เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

การด้อยค่า 

ส าหรับลูกหน้ีการคา้และสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา บริษทัฯ ใชว้ิธีการอย่างง่าย (Simplified 

approach) โดยรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุส าหรับสินทรัพยท์างการเงิน

ท่ีถูกพิจารณาตามท่ีกล่าวถึงขา้งตน้ ทั้งน้ี ในการพิจารณาและวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า

จะเกิดขึ้นส าหรับวิธีการอยา่งง่าย ตอ้งน าขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตในอดีต (Historical credit loss) 

มาประกอบกันกับขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคต  (Forward-looking information) ในส่วน

ของสินทรัพยน์ั้นและปัจจยัส าคญัๆ ของสภาพแวดลอ้มเชิงเศรษฐกิจ 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนแสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 

บริษทัฯ บนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดขึ้นจากการ

เก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุ

ของหน้ี 

หน้ีสูญท่ีเกิดขึ้นจะรับรู้ไวใ้นงบก าไรขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของค่าใช้จ่ายในการ

บริหาร 

เงินลงทุนช่ัวคราว 

เงินลงทุนชัว่คราวเป็นหลกัทรัพยท่ี์อยู่ในความตอ้งการของตลาดซ่ึงถือไวเ้พื่อคา้แสดงดว้ย

มูลค่ายุติธรรม ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรม รับรู้เป็นรายไดห้รือ

ค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

การจ าหน่ายเงินลงทุน บริษทัฯ จะบนัทึกผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัราคา

ตามบัญชีของเงินลงทุนเป็นก าไร(ขาดทุน) ทันทีท่ีเกิดขึ้น หากบริษัทฯจ าหน่ายเงินลงทุนเพียง

บางส่วน ราคาตามบัญชีต่อหน่วยท่ีใช้ในการค านวณก าไร(ขาดทุน) จากการจ าหน่ายเงินลงทุน

ค านวณโดยใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั  
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

5. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ (ต่อ) 

5.17 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้ง

จ่ายเพื่อโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหวา่งผูซ้ื้อและ

ผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัฯ ใช้ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องใน

การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

ก าหนดให้ต้องวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับ

สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพ

คล่องได ้บริษทัฯ จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละ

สถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดั

มูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด 

ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน

ในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1 ใช้ขอ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอย่างเดียวกนัในตลาดท่ีมี

สภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใช้ขอ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูล

ทางตรงหรือทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการ

ประมาณขึ้น 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯ จะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหวา่ง

ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ี

มีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดขึ้นประจ า 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

6. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ 

ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ

การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผล

กระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ี

เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการทางบญัชีท่ี

ส าคญัไดแ้ก่ 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ของลูกหนีก้ารค้า 

ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณ

การผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุ

ของหน้ีท่ีคงคา้ง และสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น 

ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 

ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ ฝ่ายบริหารจะใชดุ้ลยพินิจในการประมาณ

การผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินค้าคงเหลือนั้น โดยค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ

พิจารณาจากราคาท่ีคาดว่าจะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหักดว้ยค่าใช้จ่ายในการขายสินคา้นั้น และค่าเผื่อ

ส าหรับสินคา้เก่าลา้สมยั เคล่ือนไหวช้า หรือเส่ือมคุณภาพ พิจารณาจากอายุโดยประมาณของสินคา้แต่ละ

ชนิด 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ในการค านวณค่าตดับญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - โครงการพฒันาออกแบบสินคา้ ฝ่ายบริหาร

จ าเป็นตอ้งท าการประมาณจ านวนหน่วยผลิต และตอ้งทบทวนใหม่ หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น 

ในการทดสอบการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - โครงการพฒันาออกแบบสินคา้ ฝ่ายบริหาร

จ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือ

หน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการค านวณหามูลค่า

ปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้น ๆ 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

6. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ (ต่อ) 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งท าการ

ประมาณอายกุารใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 

และตอ้งทบทวนอายกุารใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น 

นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ใน

แต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนต ่ากวา่มูลค่าตาม

บญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละ

ค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

สัญญาเช่า 

การก าหนดอายสุัญญาเช่าท่ีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายสุญัญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า - ในฐานะผูเ้ช่า 

ในการก าหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าบริษทัฯ มีความ

แน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า  โดย

ค านึงถึงขอ้เท็จจริงและสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีท าให้เกิดส่ิงจูงใจทางเศรษฐกิจส าหรับบริษทัฯ

ในการใชห้รือไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น 

การก าหนดอตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่ม - ในฐานะผูเ้ช่า 

กรณีท่ีบริษทัฯ ไม่สามารถก าหนดอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่า ดงันั้น ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้ง

ใชดุ้ลยพินิจในการก าหนดอตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่มของบริษทัฯ ในการคิดลดหน้ีสินตามสัญญาเช่า 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานประมาณขึ้นตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ้นเงินเดือน

ในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

7. รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

7.1 ลักษณะความสัมพนัธ์และนโยบายในการก าหนดราคา 

บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ลกัษณะความสัมพนัธ์ รายการเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทั ไอ.อี.เทคโนโลย ีจ ากดั กรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนั ขายสินคา้ 

บริษทั ลกัษมดี์ พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั ผูถื้อหุน้ร่วมกนั รับบริการ 

ผูถื้อหุน้บริษทั ผูถื้อหุน้ใหญ่ เช่าส านกังาน 

กรรมการบริษทั ผูถื้อหุน้ใหญ่และกรรมการ ท่ีปรึกษา 

 

การก าหนดราคากบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั นโยบายราคา 

ค่าเช่าและบริการส านกังาน ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 

ค่าบริการสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา) ตามราคาทุนบวกส่วนเพิ่ม และอตัราท่ีระบุในสัญญา 

ค่าท่ีปรึกษา ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา  

7.2 ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

ยอดคงเหลือกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย   

บริษทั ลกัษมดี์ พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั 78,895 83,729 

รวม 78,895 83,729 

เงินมดัจ าค่าเช่าและค่าบริการ   

บริษทั ลกัษมดี์ พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั 579,800 579,800 

ผูถื้อหุน้บริษทั 571,700 571,700 

รวม 1,151,500 1,151,500 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า   

ผูถื้อหุน้บริษทั 13,721,439 - 

รวม 13,721,439 - 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

7. รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

7.3 รายได้และค่าใช้จ่ายกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

รายการกับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 

2562 ดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

รายไดจ้ากการขาย   

บริษทัไอ.อี.เทคโนโลย ีจ ากดั 23,500 - 

รวม 23,500 - 

ค่าเช่าและบริการส านกังาน   

บริษทั ลกัษมดี์ พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั 3,410,200 3,138,250 

ผูถื้อหุน้บริษทั 3,370,200 2,946,250 

รวม 6,780,400 6,084,500 

ค่าบริการสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า, ประปา)   

บริษทั ลกัษมดี์ พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั 1,082,597 1,087,624 

รวม 1,082,597 1,087,624 

รายไดจ้ากการขายทรัพยสิ์น   

บริษทั ลกัษมดี์ พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั - 40,162 

รวม - 40,162 

ค่าท่ีปรึกษา   

กรรมการบริษทั 960,000 960,000 

รวม 960,000 960,000 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 

 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

เงินสด 20,531 29,648  
เงินฝากกระแสรายวนั 76,719 51,619 
เงินฝากออมทรัพย ์ 75,705,125 1,027,183 
เงินฝากเงินตราต่างประเทศ 35,631,069 14,321,191 

รวม 111,433,444 15,429,641 

9. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 

 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ลูกหน้ีการคา้   
ลูกหน้ีการคา้บริษทัอ่ืน 31,082,268 28,372,326 

รวมลูกหน้ีการคา้ 31,082,268 28,372,326 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน   
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ 12,124,446 5,561,941 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 4,828,965 4,470,652 
เงินทดรองจ่าย 43,088 137,610 
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 7,249,470 4,466,490 
อ่ืน ๆ 85,683 54,996 

รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 24,331,652 14,691,689 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 55,413,920 43,064,015 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น   
(2562: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ) - - 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน- สุทธิ 55,413,920 43,064,015 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

9. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน (ต่อ) 

ลูกหน้ีการคา้แยกตามอายท่ีุคา้งช าระไดด้งัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 

 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ลูกหน้ีการคา้บริษทัอ่ืน   
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 24,729,602 23,889,293 
เกินก าหนดช าระ   

นอ้ยกวา่ 30 วนั 4,481,384 4,483,033 
มากกวา่ 60 วนั ถึง 90 วนั 1,871,282 - 

รวมลูกหน้ีการคา้บริษทัอ่ืน 31,082,268 28,372,326 

10. สินค้าคงเหลือ 

สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 

 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

วตัถุดิบ 50,319,683 50,643,492 
งานระหวา่งท า 60,109,426 75,872,565 
สินคา้ส าเร็จรูป - 14,817 
สินคา้ระหวา่งทาง 1,863,004 28,252 
สินคา้ระหวา่งผลิต 532,543 202,130 

รวม 112,824,656 126,761,256 

ค่าเผื่อสินคา้ลดมูลค่าตน้ปี (42,981,426) (39,055,389) 
เพิ่มขึ้น (123,304) (6,018,027) 
ลดลง - 2,091,990 

ค่าเผื่อสินคา้ลดมูลค่าปลายปี (43,104,730) (42,981,426) 

สินคา้คงเหลือสุทธิ 69,719,926 83,779,830 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

11. สินทรัพย์ทางการเงิน 

11.1 สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
สินทรัพยท่ี์จดัประเภทรายการและวดัมูลค่ายติุธรรม 
ผา่นก าไรหรือขาดทุน 

  

เงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหน้ี 5,358,721 221,242 
ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 7,366 1,804 

 5,366,087 223,046 
   
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 4,378,506 - 

รวม 9,744,593 223,046 

11.2 สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
สินทรัพยท่ี์จดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย 

  

เงินฝากออมทรัพยท่ี์ติดภาระผกูพนั 2,802,982 2,787,913 
เงินฝากประจ าท่ีติดภาระผกูพนั 13,521,301 13,463,961 
เงินฝากประจ าท่ีไม่มีภาระผกูพนั 46,000,000 - 

รวม 62,324,283 16,251,874 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (20,088) - 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืนสุทธิ 62,304,195 16,251,874 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯ ไดน้ าเงินฝากธนาคาร 3 แห่ง จ านวน 15.50 ลา้นบาท 
ค ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร และวงเงินกูย้มืระยะสั้น ตามหมายเหตุ 16 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

12. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 

 ส่วนปรับปรุง
อาคารเช่า 

เคร่ืองใช้
ส านกังาน 

เคร่ืองตกแต่ง
ส านกังาน 

เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช ้ รวม 

วนัท่ี 1 มกราคม 2562      
ราคาทุน 4,222,590 8,285,269 2,943,954 54,513,029 69,964,842 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (3,758,976) (5,886,949) (2,251,118) (35,650,913) (47,547,956) 

หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม - - - (2,185,310) (2,185,310) 

ราคาตามบญัชี-สุทธิ 463,614 2,398,320 692,836 16,676,806 20,231,576 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562      
ราคาตามบญัชีตน้ปี-สุทธิ 463,614 2,398,320 692,836 16,676,806 20,231,576 
การซ้ือเพ่ิมขึ้น 5,019,358 675,927 1,219,933 4,631,547 11,546,765 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย - (299,056) (90,556) (145,550) (535,162) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (482,806) (1,393,572) (318,056) (4,389,901) (6,584,335) 
ค่าเส่ือมราคาจ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย - 299,031 42,081 138,715 479,827 

ขาดทนุจากการดอ้ยค่า - - - (1,391,945) (1,391,945) 

ราคาตามบญัชีปลายปี-สุทธิ 5,000,166 1,680,650 1,546,238 15,519,672 23,746,726 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562      
ราคาทุน 9,241,948 8,662,140 4,073,331 58,999,026 80,976,445 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (4,241,782) (6,981,490) (2,527,093) (39,902,099) (53,652,464) 

หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม - - - (3,577,255) (3,577,255) 

ราคาตามบญัชี-สุทธิ 5,000,166 1,680,650 1,546,238 15,519,672 23,746,726 

การจดัประเภทค่าเส่ือมราคา 
 (หน่วย : บาท) 

 ส่วนปรับปรุง
อาคารเช่า 

เคร่ืองใช้
ส านกังาน 

เคร่ืองตกแต่ง
ส านกังาน 

เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช ้ รวม 

โครงการพฒันาออกแบบสินคา้ - - - 1,573,559 1,573,559 
ตน้ทุนขาย - - - 2,803,386 2,803,386 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 482,806 1,393,572 318,056 12,956 2,207,390 

ค่าเส่ือมราคารวม 482,806 1,393,572 318,056 4,389,901 6,584,335 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

12. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 

 (หน่วย : บาท) 

 ส่วนปรับปรุง

อาคารเช่า 

เคร่ืองใช้

ส านกังาน 

เคร่ืองตกแต่ง

ส านกังาน 

เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช ้ รวม 

วนัท่ี 1 มกราคม 2563      

ราคาทุน 9,241,948 8,662,140 4,073,331 58,999,026 80,976,445 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (4,241,782) (6,981,490) (2,527,093) (39,902,099) (53,652,464) 

หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม - - - (3,577,255) (3,577,255) 

ราคาตามบญัชี-สุทธิ 5,000,166 1,680,650 1,546,238 15,519,672 23,746,726 

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563     

ราคาตามบญัชีตน้ปี-สุทธิ 5,000,166 1,680,650 1,546,238 15,519,672 23,746,726 

โอนไปสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ (350,000) - - - (350,000) 

การซ้ือเพ่ิมขึ้น 119,519 1,643,072  216,952  715,841  2,695,384  

จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย - (425,813) (221,567) (11,400) (658,780) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (857,984) (1,087,841) (437,015) (3,958,311) (6,341,151) 

ค่าเส่ือมราคาจ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย - 425,766  221,562  11,398  658,726  

ขาดทนุจากการดอ้ยค่า - - - (239,160) (239,160) 

ราคาตามบญัชีปลายปี-สุทธิ 3,911,701 2,235,834 1,326,170 12,038,040 19,511,745 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563      

ราคาทุน 9,011,467 9,879,399  4,068,716  59,703,467  82,663,049  

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (5,099,766) (7,643,565) (2,742,546) (43,849,012) (59,334,889) 

หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม - - - (3,816,415) (3,816,415) 

ราคาตามบญัชี-สุทธิ 3,911,701 2,235,834 1,326,170 12,038,040 19,511,745 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

12. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ (ต่อ) 

การจดัประเภทค่าเส่ือมราคา 

 (หน่วย : บาท) 

 ส่วนปรับปรุง

อาคารเช่า 

เคร่ืองใช้

ส านกังาน 

เคร่ืองตกแต่ง

ส านกังาน 

เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช ้ รวม 

โครงการพฒันาออกแบบสินคา้ - - - 1,810,181 1,810,181 

ตน้ทุนขาย - - - 2,145,044 2,145,044 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 857,984 1,087,841 437,015 3,086 2,385,926 

ค่าเส่ือมราคารวม 857,984 1,087,841 437,015 3,958,311 6,341,151 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ท่ีคิดค่าเส่ือมราคาเต็ม

มูลค่าแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่มีราคาทุนจ านวน 44.50 ลา้นบาท และจ านวน 37.32 ลา้นบาท ตามล าดบั 

13. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 

  รวม 

มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2563  - 

รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการน ามาตรฐาน   

การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก  17,179,366 

เพิ่มระหวา่งงวด  200,450 

มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  17,379,816 

หกั: ค่าเส่ือมราคาสะสม  (3,328,049) 

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ  14,051,767 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562  มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 โปรแกรม โครงการพฒันาออกแบบสินคา้ 

 คอมพิวเตอร์ พฒันาแลว้เสร็จ ระหว่างพฒันา รวม 

วนัท่ี 1 มกราคม 2562     

ราคาทุน 4,087,563 31,562,023 38,721,109 74,370,695 

หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (3,320,797) (12,037,853) - (15,358,650) 

หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม - (1,250,000) (3,620,000) (4,870,000) 

ราคาตามบญัชี-สุทธิ 766,766 18,274,170 35,101,109 54,142,045 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562     

ราคาตามบญัชีตน้ปี-สุทธิ 766,766 18,274,170 35,101,109 54,142,045 

ซ้ือ/พฒันา เพ่ิมระหว่างปี-ราคาทนุ 59,800 - 21,317,920 21,377,720 

ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองมือเคร่ืองใชโ้ครงการพฒันาฯ - - 1,573,559 1,573,559 

โอนปิดโครงการ - 31,207,887 (31,207,887) - 

ตดับญัชีโครงการพฒันาออกแบบสินคา้ท่ีหยดุพฒันา - - (1,232,127) (1,232,127) 

โอนปิดคลงัโครงการพฒันาฯเป็นสินคา้คงเหลือ - (367,195) - (367,195) 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (262,735) (6,725,810) - (6,988,545) 

ตดัจ าหน่าย/เลิกใช ้ - - - - 

ขาดทนุจากการดอ้ยค่า - (100,600) (1,016,000) (1,116,600) 

ราคาตามบญัชีปลายปี-สุทธิ 563,831 42,288,452 24,536,574 67,388,857 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562     

ราคาทุน 4,147,363 62,402,715 29,172,574 95,722,652 

หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (3,583,532) (18,763,663) - (22,347,195) 

หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม - (1,350,600) (4,636,000) (5,986,600) 

ราคาตามบญัชี-สุทธิ 563,831 42,288,452 24,536,574 67,388,857 

  



- 35 - 
 

(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน (ต่อ) 

การจดัประเภทค่าตดัจ าหน่าย 

 (หน่วย : บาท) 

 โปรแกรม โครงการพฒันาออกแบบสินคา้ 

 

คอมพิวเตอร์ 

พฒันา 

แลว้เสร็จ ระหวา่งพฒันา รวม 

ตน้ทุนขาย 66,787 6,725,810 - 6,792,597 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 195,948 - - 195,948 

ค่าตดัจ าหน่ายรวม 262,735 6,725,810 - 6,988,545 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน (ต่อ) 

 (หน่วย : บาท) 

 โปรแกรม โครงการพฒันาออกแบบสินคา้ 

 คอมพิวเตอร์ พฒันาแลว้เสร็จ ระหว่างพฒันา รวม 

วนัท่ี 1 มกราคม 2563     

ราคาทุน 4,147,363 62,402,715 29,172,574 95,722,652 

หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (3,583,532) (18,763,663) - (22,347,195) 

หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม - (1,350,600) (4,636,000) (5,986,600) 

ราคาตามบญัชี-สุทธิ 563,831 42,288,452 24,536,574 67,388,857 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563     

ราคาตามบญัชีตน้ปี-สุทธิ 563,831 42,288,452 24,536,574 67,388,857 

โอนค่าเส่ือมราคาเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้

โครงการพฒันาฯ - (729,027) - (729,027) 

ซ้ือ/พฒันา เพ่ิมระหว่างปี-ราคาทนุ 163,200 69,809 24,882,566 25,115,575 

ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองมือเคร่ืองใชโ้ครงการพฒันาฯ - 729,027 1,081,154 1,810,181 

โอนปิดโครงการ - 1,441,914 (1,441,914) - 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (259,855) (4,337,869) - (4,597,724) 

ตดัจ าหน่าย/เลิกใช ้ - - - - 

ขาดทนุจากการดอ้ยค่า - (5,350,179) (15,868,000) (21,218,179) 

ราคาตามบญัชีปลายปี-สุทธิ 467,176 34,112,127 33,190,380 67,769,683 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563     

ราคาทุน 4,310,563 63,914,438 53,694,380 121,919,381 

หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (3,843,387) (23,101,532) - (26,944,919) 

หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม - (6,700,779) (20,504,000) (27,204,779) 

ราคาตามบญัชี-สุทธิ 467,176 34,112,127 33,190,380 67,769,683 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน (ต่อ) 

การจดัประเภทค่าตดัจ าหน่าย 

 (หน่วย : บาท) 

 โปรแกรม โครงการพฒันาออกแบบสินคา้ 

 คอมพิวเตอร์ พฒันา โครงการ รวม 

  แลว้เสร็จ ระหวา่งพฒันา  

ตน้ทุนขาย 57,815 4,337,869 - 4,395,684 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 202,040 - - 202,040 

ค่าตดัจ าหน่ายรวม 259,855 4,337,869 - 4,597,724 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ  มีโครงการพฒันาออกแบบสินคา้ทั้งหมด 14 โครงการ ซ่ึงมีโครงการ

แลว้เสร็จและเร่ิมคิดค่าตดัจ าหน่ายแลว้จ านวน 8 โครงการ และงานระหวา่งท าจ านวน 6 โครงการ 

15. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ส่วนประกอบท่ีมีสาระส าคัญของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชีท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562  ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บาท) 

 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   

ประมาณการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 2,347,687 2,138,340 

ประมาณการค่าร้ือถอนส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 12,379 - 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 3,722,024 3,393,505 

รวม 6,082,090 5,531,845 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

15. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน   

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 363,914 - 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผลแตกต่างชัว่คราว   

และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (610,124) (1,569,815) 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ (246,210) (1,569,815) 

จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับ ปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 

 (หน่วย : บาท) 

 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก าไร(ขาดทุน)   

จากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว ้ 59,878 104,646 

ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 59,878 104,646 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

15. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 

รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของก าไรทางบญัชีกบัอตัรา

ภาษีท่ีใชส้ าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ก าไร(ขาดทุน)ทางบญัชีก่อนภาษีเงินได ้ 34,144,781 22,886,762 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 

ก าไร(ขาดทุน)ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 6,828,956 4,577,352 

   

ผลกระทบทางภาษีส าหรับค่าใชจ่้ายและรายไดต้อ้งหา้ม 3,075,220 682,467 

ภาษีเงินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ตามบตัรส่งเสริมการลงทุน (10,150,386) (6,829,634) 

รวม (7,075,166) (6,147,167) 

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ (246,210) (1,569,815) 

อตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริง (0.72%) (6.83%) 

16. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

เจา้หน้ีทรัสตรี์ชีฟ - 4,172,675 

รวม - 4,172,675 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯ มีวงเงินกู้ยืมระยะสั้ นกับธนาคาร 3 แห่ง จ านวน 

69.50 ลา้นบาท ค ้าประกนัโดยเงินฝากธนาคารตามหมายเหตุ 11.2 และกรรมการบริษทั 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

17. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 

 หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

เจา้หน้ีการคา้    

เจา้หน้ีการคา้  11,069,132 10,764,869 

รวม  11,069,132 10,764,869 

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน-บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั    

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  78,895 83,729 

รวม  78,895 83,729 

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน    

โบนสัคา้งจ่าย  12,194,776 10,920,384 

ค่านายหนา้คา้งจ่าย  749,644 667,179 

เงินรับล่วงหนา้  3,415,277 305,434 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหนา้ 24 534,404 - 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  2,211,674 2,861,084 

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน  1,687,395 1,874,030 

รวม  20,793,170 16,628,111 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน  31,941,197 27,476,709 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

18. ประมาณการหนีสิ้นหมุนเวียนอ่ืน 

 (หน่วย : บาท) 

  ประมาณการ ประมาณการ  

 รับประกนั ค่าใชจ่้ายโครงการ หน้ีสินจากการ  

 สินคา้ พฒันาออกแบบสินคา้ ร้ือถอนทรัพยสิ์น รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี     

1 มกราคม 2563 297,736 4,954,701 350,000 5,602,437 

รับรู้เพิ่มระหวา่งปี - 583,089 278,015 861,104 

ลดลงระหวา่งปี - (3,214,676) (350,000) (3,564,676) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี     

31 ธนัวาคม 2563 297,736 2,323,114 278,015 2,898,865 

     

ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 297,736 2,323,114 - 2,620,850 

ประมาณการหน้ีสินระยะยาว - - 278,015 278,015 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี     

31 ธนัวาคม 2563 297,736 2,323,114 278,015 2,898,865 

การรับประกนัสินคา้ 

บริษทัฯ รับรู้ประมาณการหน้ีสินส าหรับการรับประกันสินคา้ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น โดยอา้งอิงจาก

ขอ้มูลการแกไ้ขปรับปรุงงานระบบท่ีขายในอดีต 

ประมาณการค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาออกแบบสินคา้ 

บริษทัฯ รับรู้ประมาณการค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาออกแบบสินคา้ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น จากการท่ีตอ้ง

ด าเนินการวดัผลเชิงคุณภาพในเชิงปริมาณ ซ่ึงประกอบดว้ย ค่าแรงและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

ประมาณการค่าใชจ่้ายหน้ีสินจากการร้ือถอนทรัพยสิ์น 

บริษทัฯ รับรู้ประมาณการค่าใช้จ่ายหน้ีสินจากการร้ือถอนทรัพยสิ์นท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 

เม่ือส้ินสุดสัญญาเช่า และมีภาระท่ีตอ้งส่งมอบคืนพื้นท่ีส่วนปรับปรุงอาคารส านกังานใหเ้ช่า  
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

19. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 

การเพิ่มขึ้นและลดลงของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน ณ วนัท่ี 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ยอดคงเหลือ ยกมา 17,806,649 12,292,395 

ส่วนท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุน   

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 2,005,176 1,536,657 

ตน้ทุนบริการในอดีต - 4,129,644 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 327,857 371,183 

ส่วนท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ   

(ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั 

  

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน  (5,328,421) (322,171) 

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางประชากร 1,868,639 - 

ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 3,160,391 (201,059) 

ยอดคงเหลือ ยกไป 19,840,291 17,806,649 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 ไดป้ระกาศลงใน

ราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงได้ก าหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง ส าหรับลูกจ้างซ่ึงท างาน

ติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั โดยกฎหมาย

ดงักล่าวมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ข

โครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษัทฯ มีหน้ีสินส ารอง

ผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพิ่มขึ้น 4.13 ลา้นบาท บริษทัฯ บนัทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง

ดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562  
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

19. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 

 (หน่วย : บาท) 

 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ตน้ทุนขายและการให้บริการ 1,000,335 2,599,458 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 360,956 802,161 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 971,742 2,635,865 

รวม 2,333,033 6,037,484 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธี  

ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั) ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 

 ร้อยละ 

 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

อตัราคิดลด 1.82 1.87 

อตัราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน 4.00 4.00 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน  

(ผนัแปรตามอายพุนกังาน) 0.00-15.00 0.00-14.00 

ขอ้สมมุติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและจากอตัราตาราง

มรณะไทยปี 2560 (“TMO2017”) 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

19. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 

การเปล่ียนแปลงในแต่ละข้อสมมุติฐานท่ีเก่ียวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

ประกันภยัท่ีอาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือว่าข้อสมมุติฐานอ่ืน  ๆ คงท่ี จะมี

ผลกระทบต่อภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

 เพิ่มขึ้น ลดลง เพิ่มขึ้น ลดลง 

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์     

อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) (1,651,853) 1,837,344 (1,454,646) 1,616,644 

การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต     

(เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) 1,709,029 (1,558,886) 1,573,869 (1,432,602) 

อตัราการหมุนของพนกังาน     

(เปล่ียนแปลงร้อยละ 10.00) (418,421) 441,359 (486,130) 524,821 

แมว้า่การวิเคราะห์น้ีไม่ไดค้  านึงการกระจายตวัแบบเตม็รูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใต้

โครงการดงักล่าว แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมุติฐานต่าง ๆ 

20. เงินกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

บริษัทฯ ได้จัดตั้ งกองทุนส ารองเล้ียงชีพพนักงานส าหรับพนักงานประจ าทั้ งหมดของบริษัท 

ตามความในพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ในปี 2553 

พนักงานจ่ายสะสมและบริษทัฯ จ่ายสมทบเขา้เงินกองทุนตามโครงการน้ีในอตัราร้อยละ 3-7 ของ

เงินเดือนพนกังาน แต่พนกังานจะไดรั้บส่วนท่ีบริษทัสมทบตามระเบียบและขอ้บงัคบัของเงินกองทุนตาม

ระยะเวลาการท างานกับบริษัท บริษัทฯได้แต่งตั้ งผู ้จัดการกองทุนแห่งหน่ึงเพื่อบริหารกองทุนตาม

ขอ้ก าหนดในพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 

ส าหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็น จ านวน 3.21  

ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 : 3.09 ลา้นบาท) 
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21. ทุนเรือนหุ้น 

ในระหว่างวนัท่ี 21 - 23 กรกฎาคม 2563 บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อขายให้แก่

ประชาชนทัว่ไปและพนักงานของบริษทัฯ เป็นคร้ังแรกจ านวน 100 ล้านหุ้น (หุ้นสามญัท่ีเสนอขายต่อ

กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษัทฯ จ านวน 20.35 ล้านหุ้น ผูมี้อุปการคุณของบริษัทฯ 4.65  

ล้านหุ้น และหุ้นสามัญท่ีเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปคร้ังแรกจ านวน 75 ล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้

หุน้ละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 1.38 บาท 

ในระหว่างช่วงเวลาดงักล่าว บริษทัฯ ไดรั้บช าระเงินค่าหุ้นจ านวนทั้งส้ิน 100 ลา้นหุ้น เป็นจ านวน

เงิน 138 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้น 88 ลา้นบาท ผลจากการออกจ าหน่ายหุ้นดงักล่าวท าให้

ทุนท่ีออกจ าหน่ายและช าระแลว้ของบริษทัฯ เพิ่มขึ้นจากจ านวน 150 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 300 ล้านหุ้น  

มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท) เป็นจ านวน 200 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 400 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 

0.50 บาท) บริษัทฯ ได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนช าระแล้วดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว เม่ือวันท่ี  

24 กรกฎาคม 2563 และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได้จดทะเบียนหุ้นสามญัจ านวน 400 ล้านหุ้น 

มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเร่ิมท าการซ้ือขายได้ ตั้ งแต่วันท่ี 

30 กรกฎาคม 2563 ในการออกจ าหน่ายหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว บริษทัฯ มีค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

เสนอขายหุ้นดังกล่าว เป็นจ านวน 5.41 ล้านบาท ซ่ึงบริษัทฯ แสดงเป็นรายการหักจากส่วนเกินมูลค่า 

หุน้สามญั 

22. ทุนส ารองตามกฎหมาย 

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

ส ารองตามกฎหมายไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหกัยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) 

จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารองตามกฎหมายดังกล่าว 

จะน าไปจ่ายเงินปันผลไม่ได ้
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23. เงินปันผล 

เม่ือวนัท่ี 4 มิถุนายน 2563 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ของบริษทัฯไดมี้มติดงัน้ี 

ก) รับรองการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรสุทธิประจ าปี 2561 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัท คร้ังท่ี 4/2562 ในอัตราหุ้นละ 0.067 บาท รวมเป็นเงิน 20.10 ล้านบาท ซ่ึงจ่ายเม่ือวันท่ี  

13 กนัยายน 2562 

ข) รับรองการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรสุทธิประจ าปี 2561 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัท คร้ังท่ี 5/2562 ในอัตราหุ้นละ 0.0375 บาท รวมเป็นเงิน 11.25 ล้านบาท ซ่ึงจ่ายเม่ือวนัท่ี  

29 พฤศจิกายน 2562 

ค) รับรองการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรสุทธิประจ าปี 2562 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัท คร้ังท่ี  2/2563 ในอัตราหุ้นละ 0.023 บาท รวมเป็นเงิน 6.90 ล้านบาท ซ่ึงจ่ายเม่ือวันท่ี  

15 พฤษภาคม 2563 

ง) อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิประจ าปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.046 บาท รวมเป็นเงิน 13.80  

ลา้นบาท  และจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2563 
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24. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

บริษทัฯ ได้รับเงินอุดหนุนตาม “โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการเล้ียงกุ้งด้วยระบบเครือข่าย

เซ็นเซอร์ไร้สายและปัญญาประดิษฐ์” และ “โครงการระบบตรวจสอบสารพิษตกคา้งแบบพกพาท่ีท างาน

ร่วมกบัสมาร์ทโฟน” จากส านกังานคณะกรรมการดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยผูใ้ห้ทุนจะ

สนบัสนุนเงินอุดหนุนในรูปแบบของเงินใหเ้ปล่า 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลประกอบดว้ย 

  (หน่วย : บาท) 

  31 ธนัวาคม 2563 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหนา้ ตน้ปี  - 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับระหวา่งปี  2,723,700 

หกั โอนรับรู้รายไดเ้งินอุดหนุนค่าใชจ่้ายโครงการ  (2,189,296) 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหนา้ ปลายปี  534,404 

 

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประกอบดว้ย 

  (หน่วย : บาท) 

  31 ธนัวาคม 2563 

รายไดอ่ื้น - รายไดเ้งินอุดหนุนค่าใชจ่้ายโครงการฯ  2,189,296 

หกั ค่าใชจ่้ายบริหาร - ค่าใชจ่้ายโครงการฯ  (2,189,296) 

เงินอุดหนุน - สุทธิ  - 
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25. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

25.1 ค่าตอบแทนกรรมการ 

ตามรายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน 2563 ก าหนดจ่าย

ค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบ้ียประชุม  ส าหรับปี  2563  เป็นจ านวน 1.54 ลา้นบาท 

25.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร เป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเงินเดือน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนให้แก่

กรรมการเฉพาะในฐานะผูบ้ริหาร และให้แก่ผูบ้ริหารตามนิยามในประกาศของส านักงานคณะกรรมการ

ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 จ านวน 23.35 ล้านบาท และจ านวน 17.91  

ลา้นบาท ตามล าดบั 

26. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่าย 

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่ายท่ีส าคัญส าหรับปี  ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562  

มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

การเปล่ียนแปลงของสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหวา่งท า 15,740,222 21,157,506 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 85,513,424 70,879,706 

ค่าจา้งเหมาผลิตสินคา้ 53,050,699 49,893,994 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 77,748,278 77,728,190 

ค่าเส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 10,938,875 13,572,880 

ค่าใชจ่้ายจากการวิจยั 10,424,708 13,489,349 

ขาดทุนจากสินคา้ลดมูลค่า 123,304 6,018,027 

(โอนกลบั) ขาดทุนจากสินคา้ลดมูลค่า - (2,091,990) 

ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 452,694 3,820,124 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์ 21,457,339 2,508,545 

ตดับญัชีโครงการพฒันาออกแบบสินคา้ท่ีหยดุพฒันา - 1,232,127 
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27. สิทธิและประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน

บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์บางประการในฐานะผู ้ได้รับการส่งเส ริมการลงทุนตาม

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 ซ่ึงสิทธิพิเศษท่ีส าคญัท่ีไดรั้บมีดงัน้ี 

27.1 ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม 

มีก าหนดเวลาแปดปีนับแต่วนัท่ีมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น ในกรณีท่ีประกอบกิจการ

ขาดทุนระหว่างเวลาไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดส้ามารถน าผลขาดทุนประจ าปีท่ีเกิดขึ้นในระหว่างเวลา

นั้ นไปหักออกจากก าไรสุทธิท่ีเกิดขึ้ นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

มีก าหนดเวลาไม่เกินหา้ปีนบัแต่วนัพน้ก าหนดเวลานั้น 

27.2 ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปันผลซ่ึงจ่ายจากก าไรของกิจการท่ีไดรั้บส่งเสริมซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงิน

ไดนิ้ติบุคคลไปรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

27.3 ได้รับยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจักรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติตลอดระยะเวลา  

ท่ีไดรั้บการส่งเสริม 

27.4 ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับวตัถุดิบและวสัดุจ าเป็นท่ีตอ้งน าเขา้จากต่างประเทศเพื่อใชใ้นการ

ผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลาหน่ึงปี นบัแต่วนัน าเขา้คร้ังแรก 

27.5 ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับของท่ีผูไ้ดรั้บการส่งเสริมน าเขา้มาเพื่อส่งกลบัออกไปเป็นระยะเวลา

หน่ึงปี นบัแต่วนัท่ีน าเขา้คร้ังแรก 

27.6 ไดรั้บอนุญาตใหน้ าหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงินตราต่างประเทศได ้

ทั้งน้ีบริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีก าหนดไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

27. สิทธิและประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน (ต่อ) 

ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แยกตามสิทธิ
ประโยชน์ตามบตัรส่งเสริมการลงทุน มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 ส่วนท่ีไดรั้บการส่งเสริม ส่วนท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริม รวม 

 การลงทุน การลงทุน  

 31 ธนัวาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 ธนัวาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 ธนัวาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

รายไดจ้ากการขายและ       

การให้บริการ 311,489,756 282,876,587 26,388,314 25,921,709 337,878,070 308,798,296 

ตน้ทุนขายและ       

การให้บริการ (169,540,439) (159,963,518) (18,673,277) (23,498,069) (188,213,716) (183,461,587) 

ก าไรขั้นตน้ 141,949,317 122,913,069 7,715,037 2,423,640 149,664,354 125,336,709 

รายไดอ้ื่น 114,036 319,607 3,932,288 1,994,320 4,046,324 2,313,927 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (22,471,735) (24,352,507) (2,166,685) (2,242,707) (24,638,420) (26,595,214) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (73,530,770) (69,527,642) (24,677,197) (8,245,485) (98,207,967) (77,773,127) 

ผลก าไร (ขาดทุน) อื่น 3,689,345 (172,281) 169,384 (33,299) 3,858,729  (205,580) 

ก าไร (ขาดทุน) จาก       

กิจกรรมด าเนินงาน 49,750,193 29,180,246 (15,027,173) (6,103,531) 34,723,020 23,076,715 

รายไดท้างการเงิน - 128 339,039 136,923 339,039 137,051 

ตน้ทุนทางการเงิน (845,639) (299,569) (71,639) (27,435) (917,278) (327,004) 

ก าไร(ขาดทุน)       

ก่อนภาษีเงินได ้ 48,904,554 28,880,805 (14,759,773) (5,994,043) 34,144,781 22,886,762 

รายได(้ค่าใชจ่้าย)       

ภาษีเงินได ้ 369,476 1,053,473 (123,266) 516,342 246,210 1,569,815 

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี 49,274,030 29,934,278 (14,883,039) (5,477,701) 34,390,991 24,456,577 

ตน้ทุนขายและบริการ ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร ค่าใชจ่้ายอ่ืน ตน้ทุนทางการเงินท่ีไม่สามารถ
ระบุได ้ปันส่วนตามยอดรายไดข้องแต่ละส่วน 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

28. การเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

ส่วนงานด าเนินงาน เป็นการน าเสนอมุมมองของผูบ้ริหารในการรายงานขอ้มูลส่วนงาน โดยขอ้มูล

ส่วนงานอา้งอิงจากขอ้มูลภายในท่ีไดร้ายงานต่อผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของบริษทัฯ 

อยา่งสม ่าเสมอ 

28.1 บริษทัฯ ด าเนินกิจการในส่วนงานหลัก คือ การจ าหน่ายและให้บริการออกแบบวงจรรวม และ

ระบบสมองกลฝังตวั ทางภูมิศาสตร์ในต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนั้น รายไดจ้ากการขาย

ในประเทศ และรายได้จากการให้บริการ มียอดรวมกนัไม่ถึงร้อยละ 10 ดงันั้น บริษทัฯ จึงไม่ได้

น าเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

28.2 ลูกคา้รายใหญ่ 

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ จ านวน 4 ราย เป็นจ านวน

เงิน 174.72 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 : 140.45 ลา้นบาท) 

29. สัญญาเช่า 

บริษทัเขา้ท าสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกับการเช่าพื้นท่ีอาคารส านักงาน เช่ายานพาหนะ และเคร่ืองใช้

ส านกังาน  

29.1 สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: บาท) 

  31 ธนัวาคม 2563 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2563  - 

รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการน ามาตรฐาน   

การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก  17,179,366 

ซ้ือเพิ่ม - ราคาทุน  200,450 

ค่าเส่ือมราคา  (3,272,687) 

กลบัรายการค่าเส่ือมราคาตามสัดส่วนค่าเช่าท่ีไดรั้บส่วนลด  (55,362) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  14,051,767 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

29. สัญญาเช่า (ต่อ) 

29.2 หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 
  (หน่วย: บาท) 
  31 ธนัวาคม 2563 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า  15,881,114 
หกั  ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย   (1,746,583) 
รวม  14,134,531 
หกั  ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี  (3,017,430) 

สุทธิ  11,117,101 

30. ภาระผูกพนั 

30.1 ภาระผูกพนัเกี่ยวกับสัญญาจ้างผลิตสินค้า 

ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม  2562 บริษัทฯ มีภาระผูกพันในการสั่งผลิตสินค้าจากผู ้ผลิตรายหน่ึงใน
ต่างประเทศเป็นระยะเวลา 5 ปี ระหวา่งปี 2562 - 2566 จ านวนสินคา้ปีละ 4 ลา้นช้ิน รวมจ านวน 20 ลา้นช้ิน 
จ านวนเงิน 0.24 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และถ้าในปีใดสั่งผลิตต ่ากว่าท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาบริษัทฯ 
จะตอ้งจ่ายค่าชดเชยตามราคาต่อหน่วยท่ีก าหนดไวส้ าหรับแต่ละปี ระหว่าง 8,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาถึง 
50,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา รวมจ านวน 160,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 

30.2 ภาระผูกพนัเกี่ยวกับสัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาบริการ 

บริษทัฯ ไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าอาคารส านกังาน  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯ มีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่า

ด าเนินงาน ดงัน้ี 
    (หน่วย : บาท) 
    31 ธนัวาคม 2563 
จ่ายช าระ     
ภายใน 1 ปี    3,017,430 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี    11,117,101 

รวม    14,134,531 

ในวนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัฯ ได้รับรู้สิทธิการใช้ส าหรับสัญญาเช่าตามท่ีแสดงในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ขอ้ 29.2  
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

31. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงินและการวัดมูลค่ายุติธรรม 

บริษทัฯ มีความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง จากการให้สินเช่ือ จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ

และจากอตัราดอกเบ้ียซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ ทั้งน้ี บริษทัฯ มีการใชเ้คร่ืองมือทางการเงินท่ี

เป็นตราสารอนุพนัธ์เพื่อการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศโดยไม่มีความ

ประสงค์ท่ีจะมีไวเ้พื่อใช้ในทางค้าหรือหาก าไร บริษทัฯ ไม่มีการเปล่ียนแปลงนโยบายการบริหารความ

เส่ียงเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัในระหวา่งปี 2563 และ 2562 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ตราสารอนุพนัธ์ท่ีมีการวดัมูลค่าและแสดงด้วย 

มูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงินแสดงภายใตสิ้นทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน  จ านวนเงิน 4.38  

ลา้นบาท (ขอ้มูลระดบั 2) 

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

บริษทัฯ บริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องดว้ยการรักษาระดบัเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

และการบริหารจดัการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินหมุนเวียนของบริษทัฯ รวมถึงแหล่งเงินทุนระยะสั้นและระยะ

ยาวให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมส าหรับการด าเนินงานของบริษทัฯ และเพื่อป้องกนัความผนัผวนของกระแส

เงินสดและการขาดสภาพคล่องทางการเงิน 

ความเส่ียงจากการให้สินเช่ือ 

ความเส่ียงจากการให้สินเช่ือเกิดจากการท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถหรือไม่ประสงคจ์ะปฏิบติั

ตามข้อตกลงทางการเงินและตามสัญญาท่ีให้ไวก้ับบริษทัฯ ทั้ งน้ี บริษัทฯ ป้องกันความเส่ียงน้ีโดยใช้

นโยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเช่ือเป็นไปอยา่งเหมาะสมและไม่คาดว่าจะมีผลขาดทุนทาง

การเงินอย่างมีสาระส าคญัจากการให้สินเช่ือทางการคา้ โดยบริษทัไดติ้ดตามยอดคงคา้งของลูกหน้ีการคา้

อยา่งสม ่าเสมอ และไดท้ าประกนัสินเช่ือกบัธนาคารและสถาบนัการเงินอ่ืน 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

31. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงินและการวัดมูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษทัฯ มีรายการคา้ท่ีส าคญัในต่างประเทศซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการน าเขา้และส่งออกสินคา้ของบริษทั 

ซ่ึงอาจท าให้บริษทัได้รับความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ในทาง

ปฏิบติับริษทัฯ ลดความเส่ียงน้ีโดยการจบัคู่ (Matching) เงินรับช าระจากลูกคา้ (ลูกหน้ี) และเงินจ่ายช าระ

แก่เจา้หน้ีท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดใ้ชส้ัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพื่อลดความเส่ียงน้ี 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

จ านวน 5.8 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (เทียบเท่า 178.67 ลา้นบาท) ครบก าหนดสัญญาในเดือน มกราคม 

2564 - มกราคม 2565 และมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

   ส่วนท่ีท าสัญญาขาย ส่วนท่ีไม่ไดท้  า 

  จ านวนเงินท่ีเป็น อตัราแลกเปล่ียน สัญญาอตัราแลกเปล่ียน 

รายการ สกุลเงิน เงินตราต่างประเทศ ล่วงหนา้ ล่วงหนา้ 

เงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ USD 1,148,650 1,148,650 - 

 EUR 36,276 - (36,276) 

ลูกหน้ีการคา้ USD 875,874 875,874 - 

 EUR 131,960 - (131,960) 

เจา้หน้ีการคา้ USD 119,703 - (119,703) 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคต ซ่ึงจะส่งผล

กระทบต่อผลการด าเนินงานในปัจจุบนัและอนาคตของกระแสเงินสดของบริษทัฯ ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ

เช่ือว่าบริษทัฯ ไม่มีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีเป็นสาระส าคญั เน่ืองจากเงินฝากธนาคาร เงินกูย้ืมระยะ

สั้นของบริษทัฯ มีอตัราดอกเบ้ียลอยตวัตามอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาด ส่วนหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีมีอตัรา

ดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาด 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

31. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงินและการวัดมูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 

การวัดมูลค่ายุติธรรม 

บริษทัฯ ใช้วิธีการและขอ้สมมติฐานดงัต่อไปน้ีในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์าง

การเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญั 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน และหน้ีสินตามสัญญาเช่า 

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินขา้งต้นมีจ านวนใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ีบางส่วนมีสถานะเป็นเงินสด หรือจะไดรั้บช าระ/จ่ายช าระเป็นเงินสด

ในระยะเวลาอนัสั้น ในขณะท่ีบางส่วนมีอตัราดอกเบ้ียซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราในทอ้งตลาด 

32. การบริหารจัดการทุน 

วัตถุประสงค์ของบริษัทในการบริหารทางการเงิน คือ การด ารงไว้ซ่ึงความสามารถในการ

ด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองและด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสม 

ปี 2563 และ 2562 บริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน 0.20 0.27 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

33. การจัดประเภทบัญชีใหม่ 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่ เพื่อใหส้อดคลอ้ง

กบัการแสดงรายการใน งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

รายการ ตามท่ีรายงานไว ้ การจดัประเภท เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

 เดิม รายการใหม่  

งบแสดงฐานะการเงิน    

สินทรัพย์    

เงินลงทุนชัว่คราว 223,046 - (223,046) 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน - 223,046 223,046 

รวม 223,046 223,046 - 

 

 (หน่วย: บาท) 

 ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

รายการ ตามท่ีรายงานไว ้ การจดัประเภท เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

 เดิม รายการใหม่  

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    

รายไดอ่ื้น 2,260,790 2,313,927 53,137 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (77,788,519) (77,773,127) 15,392 

ผลก าไร (ขาดทุน) อ่ืน - (205,580) (205,580) 

รายไดท้างการเงิน - 137,051 137,051 

รวม (75,527,729) (75,527,729) - 
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(ลงช่ือ)…………...……...…………...………………………….….กรรมการตามอ านาจ 
( นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต ์ และ  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท ) 

34. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2564 ลงวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564 มีมติเสนอต่อผูถื้อ

หุ้นเพื่อขออนุมติัจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุ้นจากก าไรประจ าปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.043 บาท จ านวน 400 

ลา้นหุน้ เป็นเงินจ านวน 17.20 ลา้นบาท และใหจ่้ายเงินปันผลภายในวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

35. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564 



บรษิทั ซลิคิอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 - รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคมุ และเลขานุการ
บรษิทัฯ 

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

Silicon Craft Technology Public Company Limited 

เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ ผู้ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการ

ควบคมุดแูลการท าบญัชีและเลขานกุารของบริษัทฯ



บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หน้า 1 

ชื่อ-สกุล/ชื่อ-สกุลเดิม (ถ้ามี) 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2563 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

1. นายอภิเนตร อนูากลู 53 - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์  68,355,100 หุ้น   - ไม่มี - 2545 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ซิลิคอน คราฟท์  วิจยัและพฒันาเพ่ือออกแบบและส่งมอบวงจรรวมหรือ 
- ประธานกรรมการ Software and System Engineering (17.08%) เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ไมโครชิพ 

Boston University 2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั  กิจการโทรคมนาคม 
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (มหาชน) 

Computer Carnegie Mellon University 2535 – 2561 อาจารย์ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า สถาบนัการศึกษา 
- ผ่านการอบรมหลกัสตูร เจ้าคณุทหาร ลาดกระบงั 

Director Accreditation Program รุ่น 133/2017

2. นางมลฤดี สขุพนัธรัชต์ 56 - ปริญญาโท บัญชี 500,000 หุ้น - ไม่มี - 2559 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ /  บริษัท ซิลิคอน คราฟท์  วิจยัและพฒันาเพ่ือออกแบบและส่งมอบวงจรรวมหรือ 

 - กรรมการอิสระ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (0.12%) 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ / 

เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ไมโครชิพ 

 - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - ปริญญาตรี บญัชี 
กรรมการบริหารความ
เสี่ยง 

 - กรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอนัดบั 2) 2535 – ปัจจบุนั อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ สถาบนัการศึกษา 
หมายเหต ุได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ - ผ่านการอบรมหลกัสตูร 2543 – ปัจจบุนั อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลยักรุงเทพ สถาบนัการศึกษา 
เมื่อวนัที่ 7 กนัยายน 2559 Director Certification Program รุ่น 31/2003 2550 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ /  บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ บริการด้านความบนัเทิงออนไลน์ 

- ประกาศนียบตัรบัณฑิตทางการสอบบญัชี กรรมการตรวจสอบ จ ากดั (มหาชน) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2556 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ /  บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากดั  ให้บริการและผลิตสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศยั 

- ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแห่งประเทศไทย เลขทะเบียน กรรมการตรวจสอบ (มหาชน) 
4020 

- อนญุาโตตลุาการ สถาบนัอนญุาโตตลุาการ
2557 - ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท นวนคร จ ากดั (มหาชน)  พฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์และนิคมอตุสาหกรรม 

(Thailand Arbitration Center:THAC) ด้านบญัชีและการเงิน เพื่อขายและให้เช่า 
-อนญุาโตตลุาการ ส านกัอนญุาโตตลุาการ ส านกังาน 2558 - 2563 รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากดั  โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก 
ศาลยตุิธรรม ด้านบญัชีและการเงิน (มหาชน) 
-นกับญัชีวิชาชีพอาเซียน 2558 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ / บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ นายหน้าประกนัวินาศภยัมุ่งเน้นประกนัภยัรถยนต์ 

กรรมการอิสระ / ประธาน จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการตรวจสอบ 



             บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1  หน้า 2 
 

ชื่อ-สกุล/ชื่อ-สกุลเดิม (ถ้ามี) 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษัทฯ  
ณ วันที่                 

31 ธันวาคม 2563 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

3. ดร.วฒุิพงศ์ สุพนธนา 56 - ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ 500,000 หุ้น - ไม่มี - 2559 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ /  บริษัท ซิลิคอน คราฟท์  วิจยัและพฒันาเพ่ือออกแบบและส่งมอบวงจรรวมหรือ 

 - กรรมการอิสระ 
 - กรรมการตรวจสอบ 
 - ประธานคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง 
 - กรรมการสรรหาและพิจารณา 
   ค่าตอบแทน 
หมายเหต ุได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
เมื่อวนัที่ 7 กนัยายน 2559 

  มหาวิทยาลยันเรศวร    
กรรมการตรวจสอบ / 
ประธานคณะ 

เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
บริษัท ลีโอนิคส์ จ ากดั 
บริษัท ลีโอนิคส์ เอสโก้ จ ากดั  

ไมโครชิพ 

 

- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ 
 California State University 
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 
   สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
   เจ้าคณุทหาร ลาดกระบงั 
- ผ่านการอบรมหลกัสตูร 
 Director Accreditation Program รุ่น 133/2017 

(0.12%) 

 

2541 - ปัจจบุนั 
2554 - ปัจจบุนั 
2558 - ปัจจบุนั 

กรรมการบริหารความ
เสี่ยง 
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการ 

 
 
 
ผลิตอปุกรณ์ไฟฟ้า 
สร้างโรงผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 

 

   กรรมการ  บริษัท ลีโอนิคส์ โอแอนด์เอ็ม   บริการบ ารุงรักษาโรงผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 

      

       
4. ดร.สาโรจน์ พรประภา 54  -  ปริญญาเอก การจดัการศึกษา   500,000 หุ้น - ไม่มี - 2559 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ /  บริษัท ซิลิคอน คราฟท์  วิจยัและพฒันาเพ่ือออกแบบและส่งมอบวงจรรวมหรือ 

 - กรรมการอิสระ      University of Surrey, UK  (0.12%)   
กรรมการตรวจสอบ / 
ประธาน 

เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ไมโครชิพ 

 - กรรมการตรวจสอบ   -  ปริญญาโท การจดัการโรงแรมนานาชาต ิ    
กรรมการสรรหาและ
พิจารณา 

  

 - ประธานคณะกรรมการสรรหาและ        University of Surrey, UK    ค่าตอบแทน   
   พิจารณาค่าตอบแทน   -  ปริญญาตรี การเดินทางและการท่องเที่ยว   2561 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / บริษัท ฤทธา โฮลดิง้ส์ จ ากดั ลงทนุในธุรกิจอื่น 
      มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์    กรรมการตรวจสอบ   
หมายเหต ุได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ   -  ผ่านการอบรมหลกัสตูร   2540 - 2559 อาจารย์ประจ าหลกัสตูร สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ สถาบนัการศึกษา 
เมื่อวนัที่ 7 กนัยายน 2559      Director Accreditation Program รุ่น 133/2017    บริหารธุรกิจ ศศินทร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
     2549 - 2558 กรรมการบริหาร หวัหน้า สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ สถาบนัการศึกษา 

      
หลกัสตูรบริหารธุรกิจ
ส าหรับ 

ศศินทร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

      ผู้บริหาร  
 
 



             บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1  หน้า 3 
 

ชื่อ-สกุล/ชื่อ-สกุลเดิม (ถ้ามี) 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษัทฯ  
ณ วันที่                 

31 ธันวาคม 2563 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

5. นายมานพ ธรรมสิริอนนัต์ 55 - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์  121,646,360 หุ้น - ไม่มี - 2545 - ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซิลิคอน คราฟท์  วิจยัและพฒันาเพ่ือออกแบบและส่งมอบวงจรรวมหรือ 
 - กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม   Carleton University  (30.41%)    เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ไมโครชิพ 

 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต   2539 - 2544 
Senior Design 
Engineer  

Exar Corporation, Fremont,  ผลิตเซมิคอนดคัเตอร์ 

   สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    And Design Manager USA.  
  - ผ่านการอบรมหลกัสตูร       
      Director Accreditation Program รุ่น 132/2016       
         

6. ดร.นยัวฒุิ วงษ์โคเมท 50  -  ปริญญาเอก วิศวกรรมไฟฟ้า   31,214,700 หุ้น - ไม่มี - 2545 - ปัจจบุนั 
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปฏิบตัิ 

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์  วิจยัและพฒันาเพ่ือออกแบบและส่งมอบวงจรรวมหรือ 

 - กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม      University of California at Berkeley (7.80%)   การ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ไมโครชิพ 
 - ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตัิการ   -  ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า   2546 - ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการ  บริษัท ไฟฟ้าอตุสาหกรรม จ ากดั จ าหน่ายอปุกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในโรงงาน 
      University of California at Berkeley   2549 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บริษัท ไอ.อี.เทคโนโลยี่ จ ากดั บริการและออกแบบระบบ RFID (System Integrator) 
   -  ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า        
      จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั       
  - ผ่านการอบรมหลกัสตูร       
      Director Accreditation Program รุ่น 132/2016       
         

7. ศ.ดร.อภินนัท์ ธนชยานนท ์ 48  - ปริญญาเอก Electrical and Electronic Engineering   21,492,120 หุ้น - ไม่มี - 2545 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ซิลิคอน คราฟท์  วิจยัและพฒันาเพ่ือออกแบบและส่งมอบวงจรรวมหรือ 
 - กรรมการบริษัท     Imperial College London (5.37%)    เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ไมโครชิพ 
   -  ปริญญาโท Electrical and Electronic Engineering     2559 - ปัจจบุนั ศาสตราจารย ์ สถาบนัเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้า  สถาบนัการศึกษา 
     Imperial College London     เจ้าคณุทหาร ลาดกระบงั  
  - ผ่านการอบรมหลกัสตูร   2548 - 2559 รองศาสตราจารย ์ สถาบนัเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้า  สถาบนัการศึกษา 
      Director Accreditation Program รุ่น 133/2016     เจ้าคณุทหาร ลาดกระบงั  
     2544 - 2548 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ สถาบนัเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้า  สถาบนัการศึกษา 
       เจ้าคณุทหาร ลาดกระบงั  
     2542 - 2544 อาจารย์ สถาบนัเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้า  สถาบนัการศึกษา 
       เจ้าคณุทหาร ลาดกระบงั  



             บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1  หน้า 4 
 

ชื่อ-สกุล/ชื่อ-สกุลเดิม (ถ้ามี) 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษัทฯ  
ณ วันที่                 

31 ธันวาคม 2563 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

         

8. ดร.บดินทร์ เกษมเศรษฐ์ 46  -   ปริญญาเอก สาขาไมโครซิสเท็ม  - - ก.ค. 2563 -  
รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร 

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์  วิจยัและพฒันาเพ่ือออกแบบและส่งมอบวงจรรวมหรือ 

 - รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร       มหาวิทยาลยัฮมับวร์ค ฮาร์บวร์ค เยอรมนี   ปัจจบุนั  เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ไมโครชิพ 

   -   ปริญญาโท สาขาเคร่ืองกลอิเลคทรอนิกส์    2562 - 2563 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่าย 

บริษัท สตาร์ไมโคร อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 

       มหาวิทยาลยัฮมับวร์ค ฮาร์บวร์ค เยอรมนี    เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
   -  ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมยานยนต์     2549 - 2562 ผู้อ านวยการอาวโุส บริษัท เอ็นเอ๊กซ์พี เซมิคอน ออกแบบและผลิตอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั     ดคัเตอร์ จ ากดั  
  - ผ่านการอบรมหลกัสตูร       
      Director Accreditation Program รุ่น 168/2020       
         

9. นางสาวอรุณี พนูทวี 51 - ปริญญาโท บญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2,050,000 หุ้น - ไม่มี - 2559 - ปัจจบุนั 
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย
บญัชีและการเงิน 

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์  วิจยัและพฒันาเพ่ือออกแบบและส่งมอบวงจรรวมหรือ 

 - กรรมการ 
- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบญัชีและ 
   การเงิน 
- กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

 

-  ปริญญาตรี บัญชีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ผ่านการอบรมหลกัสตูร 
Director Accreditation Program รุ่น 136/2017 
 

(0.51%)  

 
 

2557 – 2559 
 

2550 - 2555 

 
ที่ปรึกษา 
 
Finance Director 

เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี 
จ ากดั 
 
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) 

ไมโครชิพ 
 
วิจยัและพฒันาเพ่ือออกแบบและส่งมอบวงจรรวมหรือ 
ไมโครชิพ 
 
บริการด้านความบนัเทิงออนไลน์ 

10. นายทวีศกัดิ์ ธารทิพย์วรรณ 42 - ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า 7,093,320 หุ้น - ไม่มี - 2546 - ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย บริษัท ซิลิคอน คราฟท์  วิจยัและพฒันาเพ่ือออกแบบและส่งมอบวงจรรวมหรือ 
 - ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลติภณัฑ์      จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (1.77%)   ผลิตภณัฑ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ไมโครชิพ 
  - ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า       

      จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั      
 
 

        
 
 



             บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1  หน้า 5 
 

ชื่อ-สกุล/ชื่อ-สกุลเดิม (ถ้ามี) 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษัทฯ  
ณ วันที่                 

31 ธันวาคม 2563 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

11. นายศรัณย์ พลชาติ 38 - ปริญญาโท MBA Finance 98,900 หุ้น - ไม่มี - 2562 - ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย บริษัท ซิลิคอน คราฟท์  วิจยัและพฒันาเพ่ือออกแบบและส่งมอบวงจรรวมและ 
-ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายซพัพลายเชน      University of Stirling (0.20%)   กระบวนการผลิต เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ไมโครชิพ 
  - ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า   2548 - 2562 ผู้จดัการทัว่ไป บริษัท อีไอซี เซมิคอนดกัเตอร์  ออกแบบ ผลิต คดัแยกและตรวจสอบเซมิคอนดกัเตอร์ 
      สถาบนัพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั     จ ากดั  
         

12. นางสาวอษุณีษ์ สนัติกลู 46 -  ปริญญาตรี บัญชี 221,100 หุ้น - ไม่มี - 2561 - ปัจจบุนั 
ผู้จดัการอาวโุสแผนก
บญัชี 

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์  วิจยัและพฒันาเพ่ือออกแบบและส่งมอบวงจรรวมหรือ 

 - ผู้จดัการอาวโุสแผนกบญัชี  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต (0.05%)   และการเงิน เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ไมโครชิพ 
   และการเงิน     2547 - 2561 Management Report  บริษัท ฮลัลิเบอร์ตนั เอ็นเนอร์จี ซ่อมบ ารุง ขดุเจาะ น า้มนั 
- ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ      Analyst เซอร์วิสเซส อิงค์ จ ากดั  
  โดยตรงในการควบคมุดแูลการท า         
  บญัชี         

13. นายกานต์ โอภาสจ ารัสกิจ 42 - ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า 7,629,580 หุ้น - ไม่มี - 2545 - ปัจจบุนั 
ผู้จดัการอาวโุสแผนก
วางแผน 

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์  วิจยัและพฒันาเพ่ือออกแบบและส่งมอบวงจรรวมหรือ 

 - ผู้จดัการอาวโุสแผนกวางแผน      จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (1.90%)   
กลยทุธ์การเงิน /
เลขานกุาร 

เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ไมโครชิพ 

   กลยทุธ์การเงิน  - ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า    บริษัท   
 - เลขานกุารบริษัท      จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั       
         

 



 
 

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

 

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
Silicon Craft Technology Public Company Limited  

 
 

เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน  

และหวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบติังานของบริษัท 

 



 
 

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 2 หน้า 1 
 

 
หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน 
บริษัทว่าจ้างบริษัท ยนูีค แอดไวเซอร์ จ ากดั เป็นผู้ตรวจสอบภายใน โดยมีนายโกศล แย้มลีมลู เป็นหวัหน้าผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท มีรายละเอียดดงันี ้

ช่ือ-สกุล 
ต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

ประสบการณ์ท างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายโกศล แย้มลีมลู 
กรรมการผู้จดัการ 

51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกิจ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
ปริญญาตรี  
สาขาวิชาบญัชี และการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
 
ประกาศนียบตัรด้านที่ปรึกษาธุรกิจ (Certificate for Business Advisor) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 
ประกาศนียบตัรผู้ประกอบการธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  
(Certificate of Real Estate Entrepreneur)  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 4575 
(Certified Public Accountant: CPA) 
 
ผู้ตรวจสอบภายในรับอนญุาต  
(Certified Internal Auditor: CIA) 
 

2556 -ปัจจบุนั 
 
 
 

2545 – 2556 
 
 

2544 – 2545 
 
 

2543 – 2544 
 

 
 

2538 - 2543 

กรรมการผู้จดัการ 
 
 
 
หุ้นส่วน และ
กรรมการ 
 
International Audit 
Manager 
 
ผู้จดัการอาวโุส 
 
 
 
ผู้จดัการอาวโุส 

บริษัท ยนูีค แอดไวเซอร์ จ ากดั 
 
 
 
บริษัท แกรนท์ ธอนตนั จ ากดั 
 
 
Grant Thornton LLP 
Seattle, USA 
 
บริษัท แกรนท์ ธอนตนั จ ากดั 
 
 
 
บริษัท ไพรซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส 
เอบีเอเอส จ ากดั 
 

บริการที่ปรึกษาธุรกิจ 
การบญัชีและการเงิน 
ตรวจสอบภายใน และ
ตรวจสอบบญัชี  
บริการตรวจสอบบญัช ี
 
 
Auditing and  
Consulting Services 
 
บริการตรวจสอบบญัช ี
 
 
 
บริการตรวจสอบบญัช ี

 



 
 

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 2 หน้า 2 
 

ช่ือ-สกุล 
ต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

ประสบการณ์ท างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

ผู้ตรวจสอบภายในด้านการบริการการเงิน (Certified Financial Service 
Auditor: CFSA) 
 
ประวตัิการฝึกอบรม  

• Orientation Course – CFO Focus on Financial Reporting Class 
4/2018 

• หลกัสตูรผู้ตรวจสอบอิสระในการตรวจประเมินเอกสารอ้างอิงของกลุ่ม
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้าร่วมโครงการ CAC SME 
Certification 

• หลกัสตูรการอบรมกระดาษท าการเพ่ือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ใน
องค์กร 

• หลกัสตูร COSO 2013 ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ

• หลกัสตูร IT Audit ของสภาวิชาชีพบญัชีฯ  

• หลกัสตูรด้านตรวจสอบภายใน สมาคมผู้ตรวจสอบภายในฯ 

• หลกัสตูรด้านภาษีอากร และการวางแผนภาษีอากร 

• หลกัสตูรต่อเนื่องด้านมาตรฐานรายงานทางการเงิน และมาตรฐานการ
สอบบญัช ี

• หลกัสตูรมาตรฐานการบญัชีทีป่รับปรุงใหม่ 

• หลกัสตูรการตรวจสอบและการใช้ซอฟท์แวร์ในการตรวจสอบ 

• หลกัสตูรการบริหารความเสี่ยงทัว่ทัง้องค์กร(Advanced COSO ERM) 

• หลกัสตูรทีป่รึกษาทางการเงิน สมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทย 

 





























































 

 

 

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 

บริษทั ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แบบประเมนิน้ีจดัท ำโดยคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 

ซึง่เป็นควำมเหน็ของคณะกรรมกำรเกีย่วกบัควำมเพยีงพอของระบบกำรควบคมุภำยใน 

 

  



การควบคมุภายในองคก์ร (Control Environment) 

 

1. องคก์รแสดงถึงความยึดมัน่ในคณุค่าของความซ่ือตรง (integrity) และจริยธรรม  
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

1.1. คณะกรรมกำรและผูบ้รหิำรก ำหนดแนวทำง และมกีำรปฏบิตัทิีอ่ยู่บนหลกัควำมซื่อตรง
และกำรรกัษำจรรยำบรรณในกำรด ำเนินงำน ทีค่รอบคลุมถงึ 
1.1.1. กำรปฏบิตัหิน้ำทีป่ระจ ำวนั และกำรตดัสนิใจในเรื่องต่ำง ๆ  
1.1.2. กำรปฏบิตัต่ิอคู่คำ้ ลกูคำ้ และบุคคลภำยนอก 

ค าอธิบาย คณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัใหค้วามส าคญักบัการปฏบิตัิ
ทีอ่ยู่บนพื้นฐานการตัดสินใจและด าเนินธุรกิจให้เป็นไปตามบทบญัญัติของ
กฎหมายหรอืขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง โดยยดึหลกันิตธิรรมในการด าเนินธุรกจิ  มี
ความโปร่งใส ให้ความส าคญักบัลูกค้าควบคู่ไปกบัความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
ตลอดจนก าหนดขอ้พงึปฏบิตัทิางจรยิธรรมส าหรบัการปฏบิตัหิน้าทีป่ระจ าวนั 
การตัดสินใจในเรือ่งต่างๆ และการปฏิบัติต่อคู่ค้าและบุคคลภายนอก  โดย
ก าหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบตัิในการท างาน ทัง้นี้  คู่มือ
จรยิธรรมธุรกจิและขอ้พงึปฏบิตัใินการท างานฉบบัล่าสดุไดร้บัการพจิารณาและ
ทบทวนในระหว่างปี 2563 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่
3/2563 เมือ่วนัที ่14 พฤษภาคม 2563 เพือ่น าไปเป็นแนวทางการปฏบิตัตินใน
องคก์รไดอ้ย่างเหมาะสมเป็นปัจจุบนั  
 

ข้อมูลประกอบการประเมิน 
 เอกสารคู่มอืจรยิธรรมธุรกจิและขอ้พงึปฏบิตัใินการท างาน  
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทั (วาระ 4.5) ครัง้ที ่3/2563 เมือ่วนัที ่

14 พฤษภาคม 2563 ส าหรบัอนุมตัจิรยิธรรมธุรกจิ 
 

 
 
 
 

 

1.2. มขีอ้ก ำหนดที่เป็นลำยลกัษณ์อกัษรให้ผู้บรหิำรและพนักงำนปฏบิตัิหน้ำที่ด้วยควำม
ซื่อตรงและรกัษำจรรยำบรรณ ทีค่รอบคลุมถงึ 
1.2.1 มีข้อก ำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) ส ำหรับผู้บริหำรและ

พนกังำน ทีเ่หมำะสม 
ค าอธิบาย บริษัทก าหนดข้อพึงปฏิบัติในการท างานส าหรับผู้บริหารและ
พนักงานเพือ่เป็นแนวทางในการท างานโดยระบุไวใ้นคู่มอืจรยิธรรมธุรกจิและ
ขอ้พงึปฏบิตัใินการท างานอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทัง้นี้  ขอ้ก าหนดดงักล่าว
ผ่านการพจิารณาอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั ซึง่ลงนามและประกาศใชโ้ดย
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

 
1.2.2 มีข้อก ำหนดห้ำมผู้บริหำรและพนักงำนปฏิบตัิตนในลกัษณะที่อำจก่อให้เกดิ

ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบักจิกำร ซึง่รวมถงึกำรหำ้มคอรร์ปัชัน่อนัท ำให้
เกดิควำมเสยีหำยต่อองคก์ร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
ค าอธิบาย บริษัทมีข้อก าหนดเกีย่วกับจริยธรรมซึง่ผู้บริหารและพนักงาน
จะต้องไม่พึงปฏิบัติตน ด าเนินธุรกิจหรือกิจกรรมใด ๆ ในลักษณะทีอ่าจ
ก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมกบับรษิทั 
รวมถึงมีการก าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิเกีย่วกบัการต่อต้านการทุจริต
คอรร์ปัชัน่ไวอ้ย่างชดัเจน โดยนโยบายฉบบัล่าสุดไดร้บัการทบทวนและอนุมตัิ
โดยทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่3/2563 เมือ่วนัที ่14 พฤษภาคม 2563  

 
1.2.3 มบีทลงโทษทีเ่หมำะสมหำกมกีำรฝ่ำฝืนขอ้ก ำหนดขำ้งตน้ 

ค าอธิบาย บรษิทัก าหนดใหม้กีระบวนการลงโทษเมือ่มกีารฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏบิตัิ
ตามนโยบาย โดยให้เป็นไปตามระเบยีบขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการท างานว่าด้วย
การลงโทษทางวนิยัของบรษิทั  

 
1.2.4 มกีำรสื่อสำรขอ้ก ำหนดและบทลงโทษขำ้งต้นให้ผู้บรหิำรและพนักงำนทุกคน

รับทรำบ เช่น รวมอยู่ในกำรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่ให้พนักงำนลงนำม
รบัทรำบขอ้ก ำหนดและบทลงโทษเป็นประจ ำทุกปี  รวมทัง้มกีำรเผยแพร่ code 
of conduct ใหแ้ก่พนกังำนและบุคคลภำยนอกไดร้บัทรำบ 
ค าอธิบาย ข้อก าหนดในคู่มอืจริยธรรมธุรกจิและขอ้พึงปฏบิตัิในการท างาน 
รวมถึงบทลงโทษในจรยิธรรมธุรกจิได้ถูกสือ่สารใหผู้้บรหิารและพนักงานทุก
ระดบัไดร้บัทราบผ่านการอบรมเมือ่เขา้งานใหม่โดยฝ่ายทรพัยากรบุคคล พรอ้ม
ให้พนักงานลงนามก ากบัใน “หนังสือยืนยอม” เพือ่แสดงเจตจ านงและยินดี
ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติทีร่ะบุอยู่ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ  ซึง่ครอบคลุมถึง
ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัจรยิธรรมธุรกจิและบทลงโทษทางวนิัย ทัง้นี้  ผู้บรหิารและ
พนักงานทุกระดบัสามารถเขา้ถงึนโยบายต่าง ๆ ของบรษิัทได้โดยผ่านระบบ 
Share Point นอกจากนี้  บรษิัทได้เผยแพร่และสือ่สารจรยิธรรมทางธุรกจิและ
นโยบายเกีย่วกบัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ใีห้บุคคลภายนอกได้รบัทราบผ่าน
เวบ็ไซตข์องบรษิทั  
 

ข้อมูลประกอบการประเมิน 
 เอกสารคู่มอืจรยิธรรมธุรกจิและขอ้พงึปฏบิตัใินการท างาน  
 เอกสารขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วกบัการท างาน ฉบบัวนัที ่23 เมษายน 2558 (หมวดที ่ 

6 : วนิยัและโทษทางวนิยั) 
 Power Point “Orientation file” ส าหรบัอบรมพนกังานเขา้ใหม่  
 เอกสารหนังสือยืนยอมทีใ่ห้พนักงานลงนามก ากับเพือ่รับทราบและยินดี

ปฏบิตัติามขอ้พงึปฏบิตัทิีร่ะบุอยู่ในคู่มอืจรยิธรรมธุรกจิ 
 เอกสารนโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่  
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที  ่ 3/2563 เมือ่วันที ่14 

พฤษภาคม 2563 (วาระ 4.4 ส าหรบัอนุมตัินโยบายและแนวปฏบิตัิเกีย่วกบั
การต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที  ่ 3/2563 เมือ่วันที ่14 

พฤษภาคม 2563 (วาระ 4.5 เพือ่พจิารณาและอนุมตัจิรยิธรรมธุรกจิ) 
 หลกัฐานการสือ่สารจรยิธรรมทางธุรกจิและนโยบายเกีย่วกบัการก ากบัดูแล

กิจการทีด่ีบนเว็บไซต์ของบริษัท https://investor.sic.co.th/th (หวัข้อ: การ
ก ากบัดแูลกจิการ) 

 
1.3. มกีระบวนกำรตดิตำมและประเมนิผลกำรปฏบิตัติำม Code of Conduct 

1.3.1 กำรตดิตำมและประเมนิผลโดยหน่วยงำนตรวจสอบภำยในหรอืหน่วยงำนก ำกบั
ดแูลกำรปฏบิตั ิ(compliance unit) 

1.3.2 กำรประเมนิตนเองโดยผูบ้รหิำรและพนกังำน 
1.3.3 กำรประเมนิโดยผูเ้ชีย่วชำญทีเ่ป็นอสิระจำกภำยนอกองคก์ร 

ค าอธิบาย บรษิัทก าหนดใหเ้ป็นหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของผู้บรหิารและ
พนักงานทุกคนทีจ่ะต้องรบัทราบ ท าความเข้าใจ และปฏิบตัิตามแนวทางที ่
ก าหนดไวใ้นคู่มอืจรยิธรรมธุรกจิและขอ้พงึปฏบิตัใินการท างานอย่างเคร่งครดั 
รวมถงึ บรษิทัเปิดโอกาสใหพ้นักงานและผูม้สี่วนไดเ้สยีมชี่องทางการรอ้งเรยีน
และแจ้งเบาะแสการกระท าทีไ่ม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมาย โดยก าหนด
กระบวนการด าเนินการเมือ่ไดร้บัขอ้รอ้งเรยีนไวแ้ลว้อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
นอกจากนี้ มกีารก าหนดเรือ่งการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ
บรษิทัและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ โดยคณะกรรมการมกีารประเมนิตนเอง
เป็นรายคณะและรายบุคคล ซึง่ครอบคลุมถงึเรือ่งการปฏบิตัติามการก ากบัดแูล
กจิการและจรรยาบรรณธุรกจิของบรษิทัดว้ย 
 

ข้อมูลประกอบการประเมิน 
 เอกสารคู่มอืจรยิธรรมธุรกจิและขอ้พงึปฏบิตัใินการท างาน  
 เอกสารกฎบตัรคณะกรรมการบรษิทั (เรือ่งอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ

ของคณะกรรมการบรษิทั : ขอ้ 10) 
 เอกสารแนบรายงานการประชุมส าหรับสรุปผลการประเมินตนเองของ

คณะกรรมการรายคณะ (ขอ้ 3 : เรือ่งบทบาท หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของ
คณะกรรมการ โดยได้ทบทวนและปฏบิตัติามเรือ่งทศิทางและกลยุทธ์, การ
ก ากับดูแลกิจการ, จรรยาบรรณธุรกิจ, ดูแลรายการทีม่ีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้มีความเป็นธรรม, การแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้ง
เบาะแส เป็นตน้) 

 เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่1/2563 เมือ่วนัที ่20 
กุมภาพนัธ์ 2563 (วาระ 3.5 : พจิารณารบัทราบผลแบบประเมนิตนเองของ
คณะกรรมการ)  

 
 

 
 

 

https://investor.sic.co.th/th


ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
1.4. มกีำรจดักำรอย่ำงทนัเวลำ หำกพบกำรไม่ปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดเกีย่วกบัควำมซื่อตรง

และกำรรกัษำจรรยำบรรณ 
1.4.1. มกีระบวนกำรทีท่ ำใหส้ำมำรถตรวจพบกำรฝ่ำฝืนไดภ้ำยในเวลำทีเ่หมำะสม 
1.4.2. มีกระบวนกำรที่ท ำให้สำมำรถลงโทษหรือจัดกำรกับกำรฝ่ำฝืนได้ อย่ำง

เหมำะสม และภำยในเวลำอนัควร 
1.4.3. มีกำรแก้ไขกำรกระท ำที่ขดัต่อหลกัควำมซื่อตรงและกำรรกัษำจรรยำบรรณ

อย่ำงเหมำะสม และภำยในเวลำอนัควร 
ค าอธิบาย บรษิทัมกีารก าหนดมาตรการและกระบวนการด าเนินการเมือ่ไดร้บั
แจง้ขอ้รอ้งเรยีนหรอืพบการกระท า การละเมดิมาตรฐานขอ้ใดในคู่มอืจรยิธรรม
ธุรกจิและขอ้พงึปฏบิตัใินการท างาน บรษิทัจะด าเนินการลงโทษทางวนิยัตามที ่
ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วกบัการท างาน หมวดที ่6 (วนิัยและโทษทางวนิยั) 
หรอืตามทีเ่หมาะสมทนัท ีโดยจะด าเนินการสอบสวนเพือ่ใหไ้ดข้อ้เทจ็จรงิและ
ด าเนินการเพือ่ระงบัการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามเรือ่งนัน้ ๆ  

 
ข้อมูลประกอบการประเมิน 

 เอกสารคู่มอืจรยิธรรมธุรกจิและขอ้พงึปฏบิตัิในการท างาน (บทสง่ทา้ย) 
 ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วกบัการท างาน หมวดที ่6 (วนิยัและโทษทางวนิยั) 

 

 
 

 

 
2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และท าหน้าท่ีก ากบัดแูล (Oversight) และพฒันาการด าเนินการ

ด้านการควบคมุภายใน 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

2.1 มกีำรก ำหนดบทบำทหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรแยกจำกฝ่ำยบรหิำร โดยไดส้งวนสทิธิ ์
อ ำนำจเฉพำะของคณะกรรมกำรไวอ้ย่ำงชดัเจน 
ค าอธิบาย บรษิัทระบุอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการไวใ้นกฎ
บตัรของคณะกรรมการแต่ละชุด รวมทัง้มกีารจดัท ากรอบอ านาจอนุมตัซิึง่สงวนสทิธิ
การอนุมตัไิวเ้ป็นของคณะกรรมการบรษิทั เช่น การก าหนดวสิยัทศัน์ ภารกจิ เป้าหมาย 
กลยุทธแ์ละนโยบายบรษิทั งบประมาณประจ าปี งบประมาณวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์
ประจ าปี โครงสร้างการบริหารงาน การซื้อขายหรือโอนทรพัย์สนิและการลงทุนใน
กิจการอืน่หรือธุรกิจใหม่ การระดมทุน การท าสญัญาเงินกู้ เงินค ้าประกนัและภาระ
ผกูพนัทางการเงนิ เป็นตน้ 
 
ข้อมูลประกอบการประเมิน 

 เอกสารกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ซึง่ผ่านการอนุมัติตามรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที  ่3/2563 (วาระ  4.3)  เมือ่วันที  ่14 
พฤษภาคม 2563  

  



ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
 เอกสารอ านาจอนุมตัดิ าเนินการส าหรบัวงเงนิของระดบับรหิาร ซึง่ผ่านการ

อนุมตัติามรายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2562 เมือ่วนัที ่5 
เมษายน 2562 

 เอกสารอ านาจด าเนินการระดบัปฏบิตัิการปี 2563 (ฉบบัปรบัปรุง) ซึง่ผ่าน
การอนุมตัติามรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารครัง้ที ่4/2563 (วาระ 
4.1) เมือ่วนัที ่7 เมษายน 2563 โดยมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 
2563 

 
2.2 คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลใหม้กีำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกจิทีช่ดัเจนและวดัผล

ได ้เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏบิตังิำนของผูบ้รหิำรและพนกังำน 
ค าอธิบาย บรษิทัมกีารจดัท า Workshop เพือ่ก าหนดกลยุทธข์ององคก์รระยะกลาง 3 
ปี (Business Strategy 2020-2022) เพือ่วางทิศทางและก าหนดกลยุทธ์หลักในการ
ด าเนินธุรกิจ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเงินและการควบคุมต้นทุน (Finance), ด้านการ
พฒันาผลติภณัฑแ์ละแบรนดส์นิคา้ (Product and Brand), ดา้นการบรหิารจดัการลกูคา้ 
(Customer Centric) รวมถงึดา้นบุคลากรและวฒันธรรมองคก์ร (People and Culture) 
โดยได้มีการสือ่สารให้ผู้บริหารและพนักงานได้รบัทราบทิศทางและเป้าหมายของ
บรษิทัในทีป่ระชุม Town Hall Q1/2020 เมือ่วนัที ่5 มนีาคม 2563 
 
นอกจากนี้  ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารได้ก าหนดเป้าหมายและกลยุทธส์ าหรบัปี 2020 
(Corporate Target 2020) โดยมเีป้าหมายหลกัทีส่ าคญั 3 ด้าน ได้แก่ การเพิม่รายได้ 
ก าไรขัน้ต้น ก าไรสุทธิและบริหารจัดการค่าใช้จ่าย  (Financial Target), การพัฒนา
ผลติภณัฑ ์ (1 Innovative IC product & 1 Solution) และการพฒันาบุคลากรในทมีใหม้ี
ประสิทธิภาพ (High Performing Team with Open Trust & Learning Culture) โดย
บริษัทก าหนดกลยุทธ์หลักและแผนการด าเนินการ และได้มีการติดตามผลตาม
แผนการด าเนินการตามแต่ละกลยุทธไ์วอ้ย่างชดัเจนเป็นรายไตรมาส ทัง้นี้ เนือ่งจากใน
ระหว่างปี 2563 เกดิสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรสั COVID-19 ฝ่ายบรหิารได้
ตระหนักและด าเนินการทบทวนแผนกลยุทธ์ทีก่ าหนดไวภ้ายใต้สถานการณ์ดงักล่าว 
และน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรบัทราบแผนธุรกิจดงักล่าวตาม
รายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่3/2563 เมือ่วนัที ่14 พฤษภาคม 2563 
แลว้ 
 
ข้อมูลประกอบการประเมิน 

 Power Point การประชุม Town Hall Q1/2020 เมือ่วนัที ่5 มนีาคม 2563 
 เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่3/2563 เมือ่วนัที ่14 

พฤษภาคม 2563  (วาระ 5.1 : พจิารณาทบทวนวตัถุประสงค์และกลยุทธ์ปี 
2563 ภายใตส้ถานการณ์โควดิ-19)  

 
 

  



ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
2.3 คณะกรรมกำรก ำกับดูแลให้บริษัทก ำหนดบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรและ

ผู้บริหำรให้ถูกต้องตำมกฎหมำย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบำทที่ส ำคัญของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ผูส้อบบญัช ีผูต้รวจสอบภำยใน และผูร้บัผดิชอบต่อรำยงำน
ทำงกำรเงนิ 
 

  

2.4 คณะกรรมกำรเป็นผู้มีควำมรู้เกี่ยวกบัธุรกิจของบริษัท และมีควำมเชี่ยวชำญที่เป็น
ประโยชน์ต่อบรษิทั หรอืสำมำรถขอค ำแนะน ำจำกผูเ้ชีย่วชำญในเรื่องนัน้ ๆ ได ้
 

  

2.5 คณะกรรมกำรประกอบดว้ยกรรมกำรอสิระทีม่คีวำมรู ้ควำมสำมำรถน่ำเชื่อถอื และมี
ควำมเป็นอสิระในกำรปฏบิตัหิน้ำทีอ่ย่ำงแท้จรงิ เช่น ไม่มคีวำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิกบั
บรษิทั ไม่มคีวำมสมัพนัธอ์ื่นใด อนัอำจมอีทิธพิลต่อกำรใชดุ้ลยพนิิจและปฏบิตัหิน้ำที่
อย่ำงเป็นอสิระ ในจ ำนวนทีเ่หมำะสมเพยีงพอ 
ค าอธิบาย คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระ  3 ท่าน ซึง่เป็นผู้ทีม่ ีความรู้
ความสามารถในดา้นต่างๆ กนั และมคีวามเป็นอสิระในการปฏบิตังิานและใชดุ้ลยพนิิจ
ในการพจิารณาเรือ่งต่างๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม รวมถงึไม่มกีารถอืหุน้ในบรษิทั 
 
ข้อมูลประกอบการประเมิน 

 ทะเบียนกรรมการปี 2020 ทีแ่สดงคุณวุฒิการศึกษา สดัส่วนการถือหุ้นใน
บรษิัท ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร และประสบการท างาน
ยอ้นหลงั  
 

  

2.6 คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกำรพฒันำและปฏบิตัเิรื่องกำรควบคุมภำยในในองคก์ร ซึ่ง
ครอบคลุมทัง้กำรสรำ้งสภำพแวดลอ้มกำรควบคุม กำรประเมนิควำมเสีย่ง กจิกรรมกำร
ควบคุม ขอ้มลูและกำรสือ่สำร และกำรตดิตำม  
ค าอธิบาย คณะกรรมการบรษิัทมหีน้าทีก่ ากบัดูแลและจดัการให้บรษิัทมรีะบบงาน
ทางบญัชี การรายงานทางการเงินทีน่่าเชือ่ถือ มีระบบการควบคุมภายในทีโ่ปร่งใส 
เพยีงพอและเหมาะสม รวมถึงดูแลด้านการบรหิารความเสีย่งใหค้รอบคลุมทัง้องคก์ร 
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบซึง่เป็นคณะกรรมการชุดย่อยมหีน้าทีห่ลกัในการ
ก ากบัดูแลให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในทีด่ีเพียงพอ และเป็นมาตรฐานตามหลกั
สากล ตลอดจนก ากบัดูแลใหม้รีะบบงานทางบญัชแีละรายงานทางการเงนิทีน่่าเชือ่ถอื 
และสอบทานให้บรษิัทปฏบิตัิตามกฎหมาย ขอ้ก าหนดของหน่วยงานก ากบัดูแลหรอื
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
 
ข้อมูลประกอบการประเมิน 

 เอกสารกฎบตัรคณะกรรมการบรษิทั 
 เอกสารกฎบตัรคณะกรรมการชดุย่อยแต่ละคณะทีเ่กีย่วขอ้งกบัการควบคุม

ภายในในองคก์ร ไดแ้ก่ กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบตัรคณะ

  



ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง กฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน และกฎบตัรคณะกรรมการบรหิาร 

 เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่3/2563 เมือ่วนัที ่14 
พฤษภาคม 2563  (วาระ  4.3 : พิจารณาทบทวนและอนุมัติกฎบัตรของ
คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ)  

 
 
3. ฝ่ า ย บ ริ ห า ร ไ ด้ จัด ใ ห้ มี โ ค ร ง ส ร้ า ง ส า ย ก า ร ร า ย ง า น  ก า ร ก า หนดอ า น า จ ใ นก า ร สั ่ง ก า ร แ ล ะ 

ความรับผิดชอบท่ีเหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุว ัตถุประสงค์ ภายใต้การก ากับดูแล (oversight) ของ
คณะกรรมการ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
3.1 ผูบ้รหิำรระดบัสงูก ำหนดโครงสรำ้งองคก์รทีส่นบัสนุนกำรบรรลุวตัถุประสงคข์องบรษิทั 

โดยพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมทัง้ทำงธุรกิจและกฎหมำย รวมถึงกำรจดัให้มีกำร
ควบคุมภำยในอย่ำงมปีระสทิธภิำพ เช่น แบ่งแยกหน้ำทีใ่นส่วนงำนทีส่ ำคญั ซึง่ท ำให้
เกดิกำรตรวจสอบถ่วงดุลระหว่ำงกนั  มีงำนตรวจสอบภำยในที่ขึน้ตรงกบักรรมกำร
ตรวจสอบ และมสีำยกำรรำยงำนทีช่ดัเจน เป็นตน้ 
ค าอธิบาย บรษิทัมกีารก าหนดโครงสรา้งองคก์รทัง้ในระดบัองคก์รและระดบัฝ่ายอย่าง
เหมาะสม มสีายการบงัคบับญัชาและการรายงานทีช่ดัเจน ซึง่ในการปฏบิตังิานแต่ละ
หน่วยงานจะมกีารท างานทีส่อดคลอ้งสมัพนัธก์นั เพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องบรษิทั 
โดยมกีารแบ่งแยกหน้าทีก่นั ท าใหเ้กดิการถ่วงดุลและตรวจสอบกนัระหว่างหน่วยงาน 
 
ข้อมูลประกอบการประเมิน 

 โครงสรา้งองคก์รของบรษิทัปี 2563 
 โครงสรา้งองคก์ร-ระดบัฝ่าย (SIC Organization Chart – November 2020) 
 เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่1/2563 เมือ่วนัที ่20 

กุมภาพนัธ ์2563  (วาระ 4.8 : พจิารณาและอนุมตัโิครงสรา้งองคก์รของบรษิทั
ปี 2563)  

 ตวัอย่างเอกสาร Job Description ทีม่กีารแสดงถงึสายการบงัคบับญัชาของ
แต่ละต าแหน่งงาน 

 คู่มือ/ขัน้ตอนการปฏิบัติงานของแต่ละระบบงานทีส่ าคัญ ทีแ่สดงถึงการ
แบ่งแยกหน้าทีง่านและการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกนั 

 

  

3.2 ผู้บริหำรระดบัสูงก ำหนดสำยกำรรำยงำนในบริษัท โดยพิจำรณำถึงควำมเหมำะสม
เกีย่วกบัอ ำนำจหน้ำที ่ควำมรบัผดิชอบ และกำรสือ่สำรขอ้มลู 

 

  

3.3 มกีำรก ำหนด มอบหมำย และจ ำกดัอ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบอย่ำงเหมำะสม
ระหว่ำงคณะกรรมกำรบรษิทั ผูบ้รหิำรระดบัสงู ผูบ้รหิำร และพนกังำน  

  



ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
ค าอธิบาย บรษิทัก าหนดอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั 
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัถูกก าหนดและระบุไว้
ในกฎบตัรและค าอธบิายลกัษณะงาน (Job Description) ตามล าดบั ซึง่มกีารจดัท าและ
อนุมตัโิดยผูม้อี านาจอย่างเหมาะสม รวมถงึมกีารจดัท าอ านาจอนุมตัดิ าเนินการทัง้ใน
ระดบัองค์กรและระดบัปฏบิตัิการไว้อย่างชดัเจน ซึง่มกีารประกาศอย่างเป็นทางการ 
เพือ่สามารถใชอ้า้งองิในการท างาน 
 
ข้อมูลประกอบการประเมิน 

 เอกสารกฎบตัรคณะกรรมการบรษิทั 
 เอกสารกฎบตัรคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะทีเ่กีย่วขอ้งกบัการควบคุม

ภายในในองค์กร ได้แก่ กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรคณะ
กรรมการบริหารความเสีย่ง กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และกฎบตัรคณะกรรมการบรหิาร 

 เอกสารกฎบตัรประธานกรรมการบรษิทั 
 เอกสารกฎบตัรประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
 เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่3/2563 เมือ่วนัที ่14 

พฤษภาคม 2563  (วาระ  4.3 : พิจารณาทบทวนและอนุมัติกฎบัตรของ
คณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ และอนุมตัิกฎบตัร
ประธานกรรมการบรษิทัและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร)  

 
 

4. องคก์รแสดงถึงความมุ่งมัน่ในการจงูใจ พฒันาและรกัษาบุคลากรท่ีมีความรูค้วามสามารถ 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

4.1 บรษิทัมนีโยบำยและวธิกีำรปฏบิตัเิพื่อจดัหำ พฒันำ และรกัษำบุคลำกรทีม่คีวำมรูแ้ละ
ควำมสำมำรถทีเ่หมำะสม  และมกีระบวนกำรสอบทำนนโยบำยและวธิกีำรปฏบิตัินัน้
อย่ำงสม ่ำเสมอ 
ค าอธิบาย บริษัทมีการวางแผนอตัราก าลงัคนประจ าปี ตลอดจนกระบวนการและ
ขัน้ตอนการสรรหาและว่าจ้างบุคลากรทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร เพือ่ใช้เป็นเครือ่งมอื
ประกอบการคดัเลอืกพนกังานทีม่คีวามรูค้วามสามารถและมปีระสบการณ์เหมาะสมกบั
ต าแหน่งงานตามทีก่ าหนดไว้ใน Job Description รวมถึงมกีารวางแผนและฝึกอบรม
พนักงานทุกระดับตาม Training Plan ประจ าปี เพือ่พัฒนาศักยภาพ ความรู้และ
ความสามารถของพนกังานใหส้ามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 
ข้อมูลประกอบการประเมิน 

 แผนอตัราก าลงัคน (Headcount) ประจ าปี 2020 
 เอกสารขัน้ตอนการสรรหาและว่ าจ้างบุคลากร  (HR-WF-01 Rev.05 

ประกาศใช้วนัที ่20 เมษายน 2563) และฉบบัปรบัปรุง (HR-WF-01 Rev.06 

  



ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
ประกาศใช้วนัที ่5 มกราคม 2564) โดยมกีารปรบัปรุงเพิม่เติมในหวัขอ้การ
วางแผนและอนุมตัอิตัราก าลงัคนประจ าปี 

 แผนการฝึกอบรม (Training Plan) ประจ าปี 2020 
 

4.2 บรษิทัมกีระบวนกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน กำรใหแ้รงจงูใจหรอืรำงวลัต่อบุคลำกร
ทีม่ผีลกำรปฏบิตังิำนด ีและกำรจดักำรต่อบุคลำกรทีม่ผีลงำนไม่บรรลุเป้ำหมำย รวมถงึ 
กำรสือ่สำรกระบวนกำรเหล่ำนี้ใหผู้บ้รหิำรและพนกังำนทรำบ 
ค าอธิบาย บริษัทมีก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ทีใ่ช้ในการประเมินผลการ
ปฏบิตัิงานประจ าปีทัง้ระดบัผู้บรหิารและระดบัพนักงาน โดยมกีระบวนการชี้แจงและ
แจ้งผลการประเมนิให้พนักงานลงนามรบัทราบอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมถึงมี
การสอบทาน และอนุมตัผิลการประเมนิจากผูม้อี านาจอย่างเป็นทางการ 
 
ข้อมูลประกอบการประเมิน 

 เอกสาร Work Instruction เรือ่ง การบรหิารผลการปฏบิตังิาน ทีม่กีารระบุแนว
ทางการประเมนิผลการปฏบิตังิาน ฉบบัประกาศใชว้นัที ่1 มกราคม 2564 

 ตวัอย่างหนังสอืแจง้ปรบัเงนิเดอืนของพนักงานเพือ่ใหพ้นักงานรบัทราบและ
ลงนามก ากบั 

 

  

4.3 บรษิทัมกีระบวนกำรแกไ้ขปัญหำหรอืเตรยีมพรอ้มส ำหรบักำรขำดบุคลำกรทีม่คีวำมรู้
และควำมสำมำรถทีเ่หมำะสมอย่ำงทนัเวลำ 
ค าอธิบาย บริษัทก าหนดให้มีนโยบายแผนการสบืทอดต าแหน่ง เพือ่เตรียมความ
พรอ้มส าหรบัการขาดบุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถไดอ้ย่างทนัเวลา โดยไดก้ าหนด
ต าแหน่งงานทีม่คีวามส าคญักบัองค์กร ได้แก่ ต าแหน่งงานระดบั C-Level และระดบั 
Manager ของแต่ละฝ่าย รวมถงึมกีารก าหนดต าแหน่งงานและพนกังานล าดบัถดัลงมา
ทีเ่หมาะสมในการสบืทอดต าแหน่งส าคญัดงักล่าวไว้ใน Successor Profile ทีช่ดัเจน
เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพือ่เตรยีมพร้อมหากต าแหน่งงานส าคญัว่างลง และสามารถ
ด าเนินงานต่อเนือ่งไดอ้ย่างทนัเวลา 
 
ข้อมูลประกอบการประเมิน 

 นโยบายแผนการสบืทอดต าแหน่ง 
 เอกสาร  SIC Successor Profile 2020 ทีแ่สดงถึงการวางแผนสืบทอด

ต าแหน่งงานทีส่ าคญัของแต่ละฝ่ายและผูบ้รหิารระดบั C-Level 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที  ่ 3/2563 เมือ่วันที ่14 

พฤษภาคม 2563 (วาระ 4.4 ส าหรับพิจารณาทบทวนและอนุมตัินโยบาย
แผนการสบืทอดต าแหน่ง) 
 

  

4.4 บรษิัทมกีระบวนกำรสรรหำ พฒันำ และรกัษำผู้บรหิำรและพนักงำนทุกคน เช่น กำร
จดัระบบทีป่รกึษำ (mentoring) และกำรฝึกอบรม  

  



ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
ค าอธิบาย บรษิทัก าหนดต าแหน่งงานและระบพุนกังานผูท้ีม่คีวามเหมาะสมในการสบื
ทอดต าแหน่งงานทีส่ าคญั รวมถึงมีการก าหนดหวัข้อการพฒันาและฝึกอบรมเพือ่
เสรมิสรา้งทกัษะและเตรยีมพรอ้มในการสบืทอดแต่ละต าแหน่งส าคญัไวใ้น Successor 
Profile เช่น Management skills, Leadership skills, Technical skills, Financial skills 
เป็นต้น นอกจากนี้ ฝ่ายทรพัยากรบุคคลจดัใหม้กีารฝึกอบรมของพนกังานทุกระดบัทัง้
การฝึกอบรมภายในและภายนอก เพือ่พฒันาความรู้และทกัษะของพนักงานอย่าง
สม า่เสมอ พรอ้มจดัเกบ็ประวตักิารเขา้ฝึกอบรมของพนกังานไวอ้ย่างชดัเจน 
 
ข้อมูลประกอบการประเมิน 

 เอกสาร  SIC Successor Profile 2020 ทีแ่สดงถึงการวางแผนสืบทอด
ต าแหน่งงานทีส่ าคัญของแต่ละฝ่ายและผู้บริหารระดับ C-Level รวมถึง 
Improve Methodology และระยะเวลาในการพฒันาทกัษะ (Time to Improve) 

 แผนการฝึกอบรม (Training Plan) ประจ าปี 2020 
 ทะเบยีนคุมประวตักิารเขา้ฝึกอบรมของพนกังาน (SIC Training record) 

  
4.5 บรษิทัมแีผนและกระบวนกำรสรรหำผูส้บืทอดต ำแหน่ง (succession plan) ทีส่ ำคญั 

ค าอธิบาย บรษิทัมกีารจดัท านโยบายแผนการสบืทอดต าแหน่งอย่างเป็นลายลกัษณ์
อกัษร ซึง่ผ่านการทบทวนและอนุมตัโิดยคณะกรรมการบรษิทัตามรายงานการประชุม
คณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่3/2563 เมือ่วนัที ่14 พฤษภาคม 2563 ทัง้นี้ เพือ่ใหบ้รษิทัมี
แนวปฏบิตัิในการวางแผนการทดแทนและสบืทอดต าแหน่งงานทีจ่ะเกษียณอายุและ
การบรหิารคนเก่งหรอืต าแหน่งงานทีเ่ป็นเป้าหมายของตลาดหรอืคู่แข่งและลดอตัรา
สญูเสยีบุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์ ซึง่มกีระบวนการสรรหาที ่
ชดัเจน โปร่งใส รวมทัง้มกีารประเมนิประสทิธภิาพและศกัยภาพ ส่งเสรมิเพือ่พฒันา
ความรูแ้ละทกัษะใหเ้หมาะสม ส่งผลใหพ้นักงานมแีรงจูงใจทีจ่ะท างานโดยสามารถสบื
ทอดต าแหน่งอนัจะท าใหก้ารด าเนินงานมคีวามต่อเนือ่ง  
 
ข้อมูลประกอบการประเมิน 

 นโยบายแผนการสบืทอดต าแหน่ง 
 เอกสาร  SIC Successor Profile 2020 ทีแ่สดงถึงการวางแผนสืบทอด

ต าแหน่งงานทีส่ าคญัของแต่ละฝ่ายและผูบ้รหิารระดบั C-Level 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที  ่ 3/2563 เมือ่วันที ่14 

พฤษภาคม 2563 (วาระ 4.4 ส าหรับพิจารณาทบทวนและอนุมตัินโยบาย
แผนการสบืทอดต าแหน่ง) 

 

  

 
 
 



5. องคก์รก าหนดให้บุคลากรมีหน้าท่ีและความรบัผิดชอบในการควบคมุภายใน เพื่อให้บรรลุตามวตัถปุระสงคข์อง
องคก์ร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
5.1 คณะกรรมกำรและผูบ้รหิำรมกีระบวนกำรและกำรสื่อสำรเชงิบงัคบัใหบุ้คลำกรทุกคนมี

ควำมรบัผิดชอบต่อกำรควบคุมภำยใน และจดัให้มีกำรปรบัปรุงแก้ไขกระบวนกำร
ปฏบิตั ิในกรณีทีจ่ ำเป็น 
ค าอธิบาย บริษัทก าหนดกระบวนการและปลูกฝังให้พนักงานปฏิบตัิตามนโยบาย 
ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และแนวทาง/ขัน้ตอนการปฏบิตังิานในดา้นต่างๆ เพือ่ปฏบิตังิานให้
เป็นมาตรฐานเดยีวกนั โดยใหม้ตีวัแทนฝ่ายบรหิารซึง่คดัเลอืกมาจากฝ่ายบรหิารเพือ่
ท าหน้าทีใ่นการตรวจติดตามการปฏิบัติตามระบบบริหารคุณภาพ ( ISO) อย่าง
สม า่เสมอ นอกจากนี้  คณะกรรมการได้มีการก ากับดูแลและมีการติดตามผลการ
ประเมนิการควบคุมภายในจากผูต้รวจสอบภายนอกเป็นประจ าทุกไตรมาส  
 
ข้อมูลประกอบการประเมิน 

 เอกสารรายงานการตรวจสอบภายในส าหรบัไตรมาส 1-4 ประจ าปี 2563  
 เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละไตรมาส ปี 2563 
 เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทัแต่ละไตรมาส ปี 2563 

 

  

5.2 คณะกรรมกำรและผูบ้รหิำรก ำหนดตวัชีว้ดัผลกำรปฏบิตังิำน กำรสร้ำงแรงจูงใจ และ
กำรใหร้ำงวลั ทีเ่หมำะสม โดยพจิำรณำทัง้เรื่องกำรปฏบิตัติำม Code of Conduct และ
วตัถุประสงคใ์นระยะสัน้และระยะยำวของบรษิทั 
ค าอธิบาย บรษิทัไดก้ าหนดและสือ่สารตวัชี้วดัผลการปฏบิตังิาน (KPI) ของแต่ละฝ่าย
งาน และมกีารประเมนิผลตวัชี้วดัในการปฏบิตังิานทุกรายไตรมาส ตลอดจนมกีารสรา้ง
แรงจูงใจและการใหร้างวลัส าหรบัพนักงานทีป่ฏบิตัิงานได้ตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ 
เช่น  ก าหนดให้มีหลกัเกณฑ์การจ่าย Incentive เพือ่เป็นการกระตุ้นยอดขายอย่าง
ต่อเนือ่งใหแ้ก่พนกังานขาย เป็นตน้ 
 
ข้อมูลประกอบการประเมิน 

 ตวัชี้วดัผลการปฏบิตังิาน (KPI)  
 Power Point ส าหรบัรายงานการประเมินผลตามตัวชี้วดัในการปฏิบตัิงาน

รายไตรมาส 
 หลกัเกณฑก์ารจ่าย Incentive (Sales and Customer Service Compensation 

Scheme 2020 : Effective Date 1 January 2020) 
 

  

5.3 คณะกรรมกำรและผูบ้รหิำรประเมนิแรงจงูใจและกำรใหร้ำงวลัอย่ำงต่อเนื่องโดยเน้นให้
สำมำรถเชื่อมโยงกบัควำมส ำเรจ็ของหน้ำทีใ่นกำรปฏบิตัติำมกำรควบคุมภำยในดว้ย 
 

  

5.4 คณะกรรมกำรและผูบ้รหิำรไดพ้จิำรณำไม่ใหม้กีำรสรำ้งแรงกดดนัทีม่ำกเกนิไปในกำร
ปฏบิตัหิน้ำทีข่องบุคลำกรแต่ละคน 

  



 
 

การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
 

6. องค์กรก าหนดวตัถปุระสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเส่ียงต่าง ๆ  ท่ี
เก่ียวข้องกบัการบรรลุวตัถปุระสงคข์ององคก์ร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
6.1 บรษิทัสำมำรถปฏบิตัติำมมำตรฐำนกำรบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป และเหมำะสมกบัธุรกจิใน

ขณะนัน้ โดยแสดงไดว้่ำรำยกำรในรำยงำนทำงกำรเงนิมตีวัตนจรงิ ครบถ้วน แสดงถงึสทิธิ
หรอืภำระผกูพนัของบรษิทัไดถู้กตอ้ง มมีลูค่ำเหมำะสมและเปิดเผยขอ้มลูครบถว้น ถูกตอ้ง 
ค าอธิบาย บริษัทปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีทีร่บัรองทัว่ไปและมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิ โดยงบการเงนิของบรษิทัไดผ้่านการสอบทาน/
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทุกไตรมาสและทุกปี ซึง่ไดแ้สดงความเหน็แบบไม่
มเีงือ่นไขต่องบการเงนิดงักล่าว 
 
ข้อมูลประกอบการประเมิน 

 เอกสารรายงานของผูส้อบบญัชแีละงบการเงนิประจ าปี 2562 
 เอกสารรายงานของผูส้อบบญัชแีละขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล ส าหรบัแต่

ละไตรมาส (ไตรมาส 1-3 ปี 2563)  
 เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละไตรมาส ปี 2563 

(วาระทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพิจารณาและรบัทราบผลการสอบทานงบการเงนิ
ประจ าแต่ละไตรมาส) 

 เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทัแต่ละไตรมาส ปี 2563 (วาระ
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพจิารณาและอนุมตังิบการเงนิประจ าแต่ละไตรมาส) 

 

  

6.2 บรษิทัก ำหนดสำระส ำคญัของรำยกำรทำงกำรเงนิ โดยพจิำรณำถงึปัจจยัทีส่ ำคญั เช่น 
ผูใ้ชร้ำยงำนทำงกำรเงนิ ขนำดของรำยกำร แนวโน้มของธุรกจิ 
 

  

6.3 รำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทัสะทอ้นถงึกจิกรรมกำรด ำเนินงำนของบรษิทัอย่ำงแทจ้รงิ 
ค าอธิบาย บริษัทจดัท ารายงานทางการเงินโดยปฏิบตัิตามหลกัการบญัชทีีร่บัรอง
ทัว่ไปอย่างครบถ้วน โดยผ่านการตรวจสอบ/สอบทานจากผู้สอบบญัชทีีไ่ด้รบัความ
เหน็ชอบโดยส านักงาน ก.ล.ต. ซึง่ไดแ้สดงความเหน็อย่างไม่มเีงือ่นไขต่อรายงานทาง
การเงนิของบรษิทั 
 
ข้อมูลประกอบการประเมิน 

 อา้งองิตามเอกสารทีร่ะบุในขอ้ 6.1 
 

  



ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
6.4 คณะกรรมกำรหรือคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง อนุมตัิและสื่อสำรนโยบำยกำร

บรหิำรควำมเสีย่งใหผู้้บรหิำรและพนักงำนทุกคนรบัทรำบและถือปฏบิตั ิจนเป็นส่วน
หนึ่งของวฒันธรรมขององคก์ร 
ค าอธิบาย บรษิัทมกีารจดัท านโยบายการบรหิารความเสีย่งไว้อย่างเป็นลายลกัษณ์
อกัษร ซึง่จดัท าขึ้นเพือ่เป็นแนวทางใหผู้บ้รหิารและผูป้ฏบิตังิานน าไปถอืปฏบิตัใินการ
บรหิารจดัการความเสีย่งไดอ้ย่างเหมาะสม โดยนโยบายดงักล่าวไดร้บัการทบทวนและ
อนุมัติโดยคณะกรรมการของบริษัทแล้วอย่างเป็ นทางการตามมติทีป่ระชุม
คณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่3/2563 เมือ่วนัที ่14 พฤษภาคม 2563 
 
ข้อมูลประกอบการประเมิน 

 เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่3/2563 เมือ่วนัที ่14 
พฤษภาคม 2563 (วาระ 4.4 ส าหรบัพจิารณาทบทวนและอนุมตันิโยบายการ
บรหิารความเสีย่ง) 

 

  

 
7. องค์ก รระบุ แล ะ วิ เค รา ะห์คว าม เ ส่ี ย งทุ กประ เภท ท่ีอ าจกระทบ ต่อกา รบร รลุ วัตถุป ร ะส งค์ ไ ว้ 

อย่างครอบคลุมทัว่ทัง้องคก์ร  
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

7.1 บริษัทระบุควำมเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอำจมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจทัง้ระดบั
องคก์ร หน่วยธุรกจิ ฝ่ำยงำน และหน้ำทีง่ำนต่ำงๆ 
ค าอธิบาย บรษิัทมกีารระบุและวเิคราะหค์วามเสีย่งทุกประเภททีอ่าจเกดิขึ้นจากทัง้
ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก เพือ่น าไปก าหนดแนวทางการจดัการความเสีย่งและ
ดชันีวดัความเสีย่งใหส้อดคลอ้งและสามารถบรหิารจดัการความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัที ่
ยอมรบัได ้ทัง้นี้  ในระหว่างไตรมาส 2 ปี 2563 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บรหิารความเสีย่งครัง้ที ่2/2563 เมือ่วนัที ่14 พฤษภาคม 2563 ไดร้ะบุถงึแผนงานเพือ่
ปรับปรุงรายการความเสีย่งของบริษัททีใ่ช้มาแล้วประมาณ 2 ปีให้ทันสมัยตาม
เหตุการณ์ปัจจุบนั โดยจะด าเนินการปรบัปรุง Risk Assessment ให้แล้วเสรจ็ภายใน
ไตรมาส 3 ปี 2563 และน าเสนอเพือ่ขออนุมตัคิณะกรรมการบรหิารความเสีย่งในการ
ประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งครัง้ที ่4/2563 ตามล าดบั อย่างไรกต็าม ในการ
ประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งครัง้ล่าสุดส าหรบัปี 2563 (เดอืนพฤศจกิายน 
2563) ฝ่ายบรหิารยงัอยู่ระหว่างทบทวนและปรับปรุงทะเบยีนความเสีย่งใหส้อดคลอ้ง
กบัเป้าหมาย แผนกลยุทธข์ององคก์รภายใตเ้หตุการณ์ปัจจุบนั 
 
ข้อมูลประกอบการประเมิน 

 ทะเบยีนความเสีย่ง (Risk Indicator List) 
 เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่งครัง้ที ่2/2563 

เมือ่วนัที ่14 พฤษภาคม 2563 (วาระ 4.1 แผนงานการปรบัปรุงรายการความ
เสีย่งของบรษิทั)  

  



ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
7.2 บริษัทวิเครำะห์ควำมเสี่ยงทุกประเภทที่อำจเกิดจำกทัง้ปัจจัยภำยในและปัจจัย

ภำยนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงควำมเสีย่งด้ำนกลยุทธ ์กำรด ำเนินงำน กำรรำยงำน กำร
ปฏบิตัติำมกฎเกณฑ ์และดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
ค าอธิบาย ฝ่ายบรหิารมกีารวเิคราะหค์วามเสีย่งในภาพรวมของบรษิทั โดยพจิารณา
ความเสีย่งทัง้จากปัจจยัภายในและภายนอกองค์กร ซึง่ครอบคลุมความเสีย่งด้าน      
กลยุทธแ์ละธุรกจิ (Business Risks) ความเสีย่งดา้นการปฏบิตังิาน (Operation Risks) 
ความเสีย่งทางการเงนิ (Financial Risks) และความเสีย่งจากการทุจรติ (Fraud Risks) 
เพือ่ระบุประเมินความเสีย่งและผลกระทบ การควบคุมความเสีย่งในปัจจุบัน และ
ก าหนดวธิกีารจดัการความเสีย่งในแต่ละดา้นทีช่ดัเจน 
 
ข้อมูลประกอบการประเมิน 

 ทะเบยีนความเสีย่ง (Risk Indicator List) 
 

  

7.3 ผูบ้รหิำรทุกระดบัมสีว่นร่วมในกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
ค าอธิบาย บรษิทัจดัใหม้กีารแต่งตัง้คณะท างานบรหิารความเสีย่ง ซึง่มผีูด้ าเนินการ
หลกัทีเ่ป็นเจา้ของความเสีย่งในแต่ละดา้นและในแต่ละสว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งตามรายงาน
การประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งครัง้ที ่1/2560 เมือ่วนัที ่27 กนัยายน 2560 
อย่างไรกต็าม ในระหว่างปี 2562 บรษิัทมกีารเปลีย่นแปลงคณะท างานบรหิารความ
เสีย่งใหส้อดคลอ้งกบัโครงสร้างองค์กรและโครงสรา้งรายแผนก รวมถงึมกีารประกาศ
สือ่สารไว้อย่างชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพือ่ให้การติดตามและรายงานผลการ
บรหิารความเสีย่งให้แก่เลขานุการคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งน าเสนอต่อคณะ
กรรมการบรหิารความเสีย่งตามล าดบั อย่างไรกด็ใีนปี 2563 คณะท างานบรหิารความ
เสีย่งยงัคงเป็นคณะท างานเดมิเช่นเดยีวกนักบัปี 2562   
 
ข้อมูลประกอบการประเมิน 

 เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งครัง้ที ่1/2560 
เมือ่วนัที ่27 กนัยายน 2560 

 รายชือ่คณะท างานบรหิารความเสีย่งปี 2563 (ซึง่เป็นคณะท างานชุดเดยีวกนั
กบัปี 2562 : 8 พฤศจกิายน 2562 ) 
 

  

7.4 บรษิัทได้ประเมนิควำมส ำคญัของควำมเสีย่ง โดยพจิำรณำทัง้โอกำสเกดิเหตุกำรณ์ 
และผลกระทบทีอ่ำจเกดิขึน้  
 

  

7.5 บรษิัทมมีำตรกำรและแผนปฏบิตังิำนเพื่อจดักำรควำมเสีย่ง โดยอำจเป็นกำรยอมรบั
ควำมเสีย่งนัน้ (acceptance) กำรลดควำมเสีย่ง (reduction) กำรหลกีเลีย่งควำมเสีย่ง 
(avoidance)  หรอืกำรร่วมรบัควำมเสีย่ง (sharing) 
 

  



ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
ค าอธิบาย คณะกรรมการบริหารความเสีย่งมีการพิจารณามาตรการจดัการแต่ละ
ความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได้ โดยมกีารก าหนดตวัชี้วดัและระดบัความเสีย่งที ่
ยอมรบัไดไ้วอ้ย่างชดัเจน เพือ่การตดิตามและรายงานผลการบรหิารความเสีย่งไดอ้ย่าง
ทนัเวลา 
 
ข้อมูลประกอบการประเมิน 

 ทะเบยีนความเสีย่ง (Risk Indicator List)  
 

 
8. องคก์รได้พิจารณาถึงโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเส่ียงท่ีจะบรรลุวตัถปุระสงคข์ององคก์ร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
8.1 บรษิัทประเมนิโอกำสที่จะเกดิกำรทุจรติขึน้ โดยครอบคลุมกำรทุจรติแบบต่ำงๆ เช่น 

กำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิเทจ็ กำรท ำให้สูญเสยีทรพัย์สนิ กำรคอร์รปัชัน่ กำรที่
ผู้บริหำรสำมำรถฝ่ำฝืนระบบควบคุมภำยใน (management override of internal 
controls) กำรเปลี่ยนแปลงขอ้มูลในรำยงำนทีส่ ำคญั กำรได้มำหรอืใชไ้ปซึ่งทรพัยส์นิ
โดยไม่ถูกตอ้ง เป็นตน้ 
ค าอธิบาย บรษิทัไดพ้จิารณาครอบคลุมความเสีย่งจากการทุจรติ (Fraud Risks) โดย
ระบุเหตุการณ์และประเมนิโอกาสและผลกระทบในขัน้ตอนของการจดัท าทะเบยีนความ
เสีย่งเพือ่ก าหนดมาตรการบรหิารจดัการไว้แล้ว เช่น การก าหนดอ านาจด าเนินการ
อนุมัติในการจัดซื้อจัดจ้าง ก าหนดให้มีการเปรียบเทียบราคาและคุณภาพของผู้
ให้บริการ มีการประทับตรา “PAID” บนเอกสารทีท่ าการเบิกจ่ายแล้ว และมีการ
แบ่งแยกหน้าทีก่ารบนัทกึรายการ การอนุมตัแิละการดูแลทรพัยส์นิออกจากกนัอย่าง
ชดัเจน เป็นตน้ 
 
ข้อมูลประกอบการประเมิน 

 ทะเบยีนความเสีย่ง (Risk Indicator List)  
 คู่มอื/ขัน้ตอนการปฏบิตังิานระบบงานจดัซื้อและจ่ายช าระ 

 

  

8.2 บรษิทัไดท้บทวนเป้ำหมำยกำรปฏบิตังิำนอย่ำงรอบคอบ โดยพจิำรณำควำมเป็นไปได้
ของเป้ำหมำยทีก่ ำหนดแลว้ รวมทัง้ไดพ้จิำรณำควำมสมเหตุสมผลของกำรใหส้ิง่จงูใจ
หรอืผลตอบแทนแก่พนักงำนแล้วด้วยว่ำ ไม่มลีกัษณะส่งเสรมิให้พนักงำนกระท ำไม่
เหมำะสม เช่น ไม่ตัง้เป้ำหมำยยอดขำยของบรษิทัไวส้งูเกนิควำมเป็นจรงิจนท ำใหเ้กดิ
แรงจงูใจในกำรตกแต่งตวัเลขยอดขำย เป็นตน้ 
ค าอธิบาย บรษิทัมกีารก าหนดเป้าหมายการปฏบิตังิานและแผนงบประมาณประจ าปี 
2563 ซึง่พจิารณาถงึความเป็นไปไดข้องเป้าหมายและโอกาสการเตบิโตทางธุรกจิเป็น
ส าคญั โดยฝ่ายบรหิารไดน้ าเสนอเป้าหมายและงบประมาณประจ าปีต่อคณะกรรมการ
บรษิทัเพือ่พจิารณาและอนุมตักิ่อนน าไปใชใ้นการบรหิารจดัการ ตามล าดบั นอกจากนี้ 
เนือ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควดิ-19 ซึง่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกจิเป็นอย่าง

  



ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
มาก ฝ่ายบรหิารไดต้ระหนักถงึผลกระทบดงักล่าวและทบทวนแผนกลยุทธแ์ละปรบัลด
งบประมาณยอดขายประจ าปี 2563 ตามทีเ่คยวางแผนไวใ้หส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์
ปัจจุบนั ซึง่ไดน้ าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาและรบัทราบแลว้ตามรายงาน
การประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่3/2563 เมือ่วนัที ่14 พฤษภาคม 2563   
 
ข้อมูลประกอบการประเมิน 

 แผนงบประมาณประจ าปี 2563 (งบประมาณลงทุนและงบประมาณค่าใชจ้่าย) 
 เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่5/2562 เมือ่วนัที ่14 

พฤศจกิายน 2562 (วาระ 5.3 พจิารณาและอนุมตักิรอบงบประมาณประจ าปี 
2563)  

 เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่3/2563 เมือ่วนัที ่14 
พฤษภาคม 2563 (วาระ 4.1 แผนงานการปรบัปรุงรายการความเสีย่งของ
บรษิทั)  

 เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่3/2563 เมือ่วนัที ่14 
พฤษภาคม 2563  (วาระ 5.1 : พจิารณาทบทวนวตัถุประสงค์และกลยุทธ์ปี 
2563 ภายใตส้ถานการณ์โควดิ-19)  

 
8.3 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำและสอบถำมผู้บริหำรเกี่ยวกับโอกำส 

ในกำรเกดิทุจรติ และมำตรกำรทีบ่รษิทัด ำเนินกำรเพื่อป้องกนัหรอืแกไ้ขกำรทุจรติ 
 

  

8.4 บริษัทได้สื่อสำรให้พนักงำนทุกคนเข้ำใจและปฏิบัติตำมนโยบำยและแนวปฏิบัติ           
ทีก่ ำหนดไว ้ 
ค ำอธิบำย บรษิัทมชี่องทางในการสือ่สารนโยบายและคู่มอืการปฏบิตัิงานและแนว
ทางการปฏบิตังิานดา้นต่างๆ ผ่านทางระบบ Share Point ของบรษิทั ซึง่ผูบ้รหิารและ
พนกังานทุกระดบัสามารถเขา้ถงึได ้ 

 

  

 
9. องคก์รสามารถระบุและประเมินความเปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคมุภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
9.1 บรษิทัประเมนิกำรเปลีย่นแปลงปัจจยัภำยนอกองคก์รทีอ่ำจมผีลกระทบต่อกำรด ำเนิน

ธุรกิจ กำรควบคุมภำยใน และรำยงำนทำงกำรเงิน ตลอดจนได้ก ำหนดมำตรกำร
ตอบสนองต่อกำรเปลีย่นแปลงนัน้อย่ำงเพยีงพอแลว้  
ค าอธิบาย บริษัทมีการประเมินการเปลีย่นแปลงปัจจัยภายนอกองค์กรทีอ่าจมี
ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิัทผ่านการประชุมต่างๆ ของบรษิัท เช่น การ
ประชุมรายสปัดาห์ของส่วนงานวางแผนผลติ (Planning) ร่วมกบัฝ่าย Supply Chain  
เพือ่วางแผนและรบัทราบแผนการผลิตและระยะเวลาทีบ่ริษัทจะได้รับสินค้าจากผู้
รบัจ้างผลติภายนอก เพือ่น ามาวางแผนการส่งมอบสนินค้าใหลู้กค้าได้ทนัเวลา , การ
ประชุมภายในของฝ่ายขายและพัฒนาธุรกิจ (Sales and Business Development) 

  



ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
ประจ าสปัดาห ์และมกีารประชุมคณะกรรมการบรหิารรายเดอืน เป็นต้น ตลอดจนไดม้ี
การก าหนดนโยบายและขัน้ตอนปฏบิตังิานเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงอย่างเหมาะสม 
 
ข้อมูลประกอบการประเมิน 

 ตัวอย่างข้อมูลประกอบการน าเสนอ (Excel File) ในทีป่ระชุมของส่วนงาน
วางแผนผลติ (Planning) ร่วมกบัฝ่าย Supply Chain ประจ าสปัดาห ์

 ตวัอย่าง Power Point การน าเสนอในทีป่ระชุมของฝ่ายขายและพฒันาธุรกจิ 
ประจ าสปัดาห ์ 

 เอกสารรายงานคณะกรรมการบรหิารประจ าเดอืน ส าหรบัปี 2563 
 
9.2 บรษิัทประเมนิกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรท ำธุรกจิที่อำจมผีลกระทบต่อกำรด ำเนิน

ธุรกิจ กำรควบคุมภำยใน และรำยงำนทำงกำรเงิน ตลอดจนได้ก ำหนดมำตรกำร
ตอบสนองต่อกำรเปลีย่นแปลงนัน้อย่ำงเพยีงพอแลว้ 
ค าอธิบาย บรษิทัมกีารประเมนิรูปแบบการท าธุรกจิทีอ่าจมผีลกระทบต่อการด าเนิน
ธุรกจิผ่านการประชุมคณะกรรมการบรษิทั เพือ่วางแผนและก าหนดกลยุทธใ์นการท า
ธุรกิจในแต่ละปี นอกจากนี้  บริษัทได้พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการนวัตกรรม 
(Innovation Committee) เพือ่ท าหน้าทีห่ลกัในการคดิวเิคราะห ์ประเมนิความสามารถ
ของธุรกจิ ตลอดจนขบัเคลือ่นนวตักรรมและเทคโนโลยต่ีางๆ ซึง่มกีารเปลีย่นแปลงอยู่
ตลอดเวลาผ่านการวางแผนและปรบักลยุทธข์ององคก์รใหส้อดคลอ้งกบัตลาดและธรุกจิ
เป็นส าคญั ซึง่คณะกรรมการดงักล่าวจะเขา้ร่วมประชุมกบัประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 
(CEO) และ Chief Product Officer (CPO) ทุก ๆ 2 สปัดาห ์
 
ข้อมูลประกอบการประเมิน 

 โครงสร้างองค์กรทีแ่สดงถึงสายการรายงานของคณะคณะกรรมการ
นวตักรรม (Innovation Committee) 

 ตวัอย่างเอกสารรายงานการประชุมของคณะกรรมการนวตักรรม (Innovation 
Committee) 

 

  

9.3 บรษิทัประเมนิกำรเปลีย่นแปลงผูน้ ำองคก์ร ทีอ่ำจมผีลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกจิ กำร
ควบคุมภำยใน และรำยงำนทำงกำรเงนิ ตลอดจนได้ก ำหนดมำตรกำรตอบสนองต่อ
กำรเปลีย่นแปลงนัน้อย่ำงเพยีงพอแลว้ 
ค าอธิบาย บรษิทัไดม้กีารจดัท านโยบายแผนการสบืทอดต าแหน่ง (Succession Plan 
Policy) โดยให้ความส าคัญส าหรับต าแหน่งระดับผู้บริหาร  (C-LEVEL) เพือ่ให้การ
ด าเนินธุรกิจสามารถเป็นไปได้อย่างต่อเนือ่ง ซึง่ปัจจุบนับริษัทได้จดัท า Successor 
Profile ทีร่ะบุคุณสมบตั ิทกัษะความสามารถ ประสบการณ์และหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
เพือ่ใชเ้ป็นเกณฑ์ส าหรบัสรรหาผูส้บืทอดต าแหน่งมาทดแทนผูบ้รหิารทีส่ าคญัไวอ้ย่าง
ชดัเจน ตลอดจนก าหนดผู้บริหารทีจ่ะท าหน้าทีแ่ทนเมือ่เกิดเหตุสุดวสิยัหรือกรณีที ่
ผู้บริหารไม่สามารถปฏิบตัิหน้าทีไ่ด้ (Emergency Replacement) ทัง้ในระยะสัน้และ

  



ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
ระยะยาวจนกว่าจะสามารถสรรหาผู้สบืทอดต าแหน่งทีเ่หมาะสมได้ ตามล าดบั  ทัง้นี้  
เพือ่ลดผลกระทบกบัการด าเนินธุรกจิและลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรซึง่อาจมี
ผลกระทบกบับรษิทั 
 
ข้อมูลประกอบการประเมิน 

 นโยบายแผนการสบืทอดต าแหน่ง 
 เอกสาร  SIC Successor Profile 2020 ทีแ่สดงถึงการวางแผนสืบทอด

ต าแหน่งงานทีส่ าคญัของแต่ละฝ่ายและผูบ้รหิารระดบั C-Level 
 เอกสาร Succession Plan (จัดท าในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ทีม่ีการระบุ 

Succession Roadmap (Timeline & Milestone, Career path and Personal 
Development Plan) 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที  ่ 3/2563 เมือ่วันที ่14 
พฤษภาคม 2563 (วาระ 4.4 ส าหรับพิจารณาทบทวนและอนุมตัินโยบาย
แผนการสบืทอดต าแหน่ง) 

 
 
 

การควบคมุการปฏิบติังาน (Control Activities) 
 
10. องคก์รมีมาตรการควบคมุท่ีช่วยลดความเส่ียงท่ีจะไม่บรรลุวตัถปุระสงคข์ององคก์ร ให้อยู่ในระดบัท่ียอมรบัได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
10.1 มำตรกำรควบคุมของบรษิทัมคีวำมเหมำะสมกบัควำมเสีย่ง และลกัษณะเฉพำะของ

องค์กร เช่น สภำพแวดล้อม ควำมซับซ้อนของงำน ลักษณะงำน ขอบเขตกำร
ด ำเนินงำน รวมถงึลกัษณะเฉพำะอื่น ๆ 
 

  

10.2 บริษัทมีมำตรกำรควบคุมภำยในที่ก ำหนดเป็นลำยลักษณ์อักษร และครอบคลุม
กระบวนกำรต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสม  เช่น  มนีโยบำยและระเบยีบวธิปีฏบิตังิำนเกีย่วกบั
ธุรกรรมด้ำนกำรเงิน กำรจัดซื้อ และกำรบริหำรทัว่ไป ตลอดจนก ำหนดขอบเขต  
อ ำนำจหน้ำที่ และล ำดับชัน้กำรอนุมัติของผู้บริหำรในแต่ละระดับไว้อย่ำงชดัเจน 
รดักุม เพื่อใหส้ำมำรถป้องกนักำรทุจรติได ้ เช่น  มกีำรก ำหนดขนำดวงเงนิและอ ำนำจ
อนุมตัขิองผูบ้รหิำรแต่ละระดบั ขัน้ตอนในกำรอนุมตัโิครงกำรลงทุน ขัน้ตอนกำรจดัซือ้
และวธิกีำรคดัเลอืกผู้ขำย กำรบนัทกึขอ้มูลรำยละเอยีดกำรตดัสนิใจจดัซื้อ  ขัน้ตอน
กำรเบิกจ่ำยวสัดุอุปกรณ์ หรือ กำรเบิกใช้เครื่องมือต่ำงๆ เป็นต้น โดยได้จดัให้มี
กระบวนกำรส ำหรบักรณีต่ำง ๆ ดงันี้ 
10.2.1 กำรเกบ็รวบรวมขอ้มูลเกี่ยวกบัผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผู้บรหิำร และผู้ที่

เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่ำว รวมทัง้บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั เพื่อประโยชน์ในกำร
ติดตำมและสอบทำนกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน หรือรำยกำรที่อำจมีควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ รวมทัง้มกีำรปรบัปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจุบนัเสมอ 

  



ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
10.2.2 กรณีที่บริษัทอนุมตัิธุรกรรมหรือท ำสญัญำกบัผู้ที่เกี่ยวขอ้งในลกัษณะที่มผีล

ผูกพนับรษิทัในระยะยำวไปแลว้ เช่น กำรท ำสญัญำซือ้ขำยสนิคำ้ กำรใหกู้ย้มื 
กำรค ้ำประกนั บรษิทัไดต้ดิตำมใหม้ัน่ใจแลว้ว่ำ มกีำรปฏบิตัเิป็นไปตำมเงื่อนไข
ทีต่กลงกนัไวต้ลอดระยะเวลำทีม่ผีลผูกพนับรษิทั เช่น ตดิตำมกำรช ำระคนืหนี้
ตำมก ำหนด หรอืมกีำรทบทวนควำมเหมำะสมของสญัญำ เป็นตน้ 

ค าอธิบาย บรษิทัมกีารก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที ่และล าดบัขัน้การอนุมตัใินแต่ละ
ระดบัไว้อย่างชดัเจนในอ านาจอนุมตัดิ าเนินการทัง้ระดบับรหิารและระดบัปฏบิตักิาร
โดยจดัท าไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร มกีารประกาศใหพ้นักงานทุกฝ่ายทราบโดยทัว่กนั 
และก าหนดใหม้กีารสอบทานความเหมาะสมอย่างสม า่เสมอ รวมถงึมมีาตรการควบคมุ
ภายในทีก่ าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยมกีารจดัท านโยบายและคู่มอืการปฏบิตังิาน
ครอบคลุมทุกกระบวนการ เพือ่เป็นแนวทางใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งในหน้าทีง่านต่างๆ น าไป
ถอืปฏบิตัไิดอ้ย่างถูกตอ้ง นอกจากนี้ บรษิทัยงัมกีารพจิารณาการท ารายการระหวา่งกนั 
ซึง่ผ่านการอนุมตัิจากทีป่ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท 
ตามล าดบั ทุกรายไตรมาส 

 
ข้อมูลประกอบการประเมิน 

 เอกสารอ านาจอนุมตัดิ าเนินการส าหรบัวงเงนิของระดบับรหิาร ซึง่ผ่านการ
อนุมตัติามรายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2562 เมือ่วนัที ่5 
เมษายน 2562 

 เอกสารอ านาจด าเนินการระดบัปฏบิตัิการปี 2563 (ฉบบัปรบัปรุง) ซึง่ผ่าน
การอนุมตัติามรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารครัง้ที ่4/2563 (วาระ 
4.1) เมือ่วนัที ่7 เมษายน 2563 โดยมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 
2563 

 คู่มอื/ขัน้ตอนการปฏบิตังิานส าหรบัแต่ละระบบงาน เช่น ระบบจดัซื้อและจ่าย
ช าระ, ระบบรายได ้ลกูหนี้และรบัช าระ, ระบบการผลติและค านวณตน้ทุน และ
ระบบการวจิยัและพฒันาโครงการ เป็นตน้ 

 เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบส าหรบัแต่ละไตรมาส 
(วาระทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพจิารณาการท ารายการระหว่างกนั) 

 เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทัส าหรบัแต่ละไตรมาส (วาระ
ทีเ่กีย่วข้องเพือ่รับทราบความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบั
รายการระหว่างกนั) 

 
10.3 บริษัทก ำหนดให้กำรควบคุมภำยในมีควำมหลำกหลำยอย่ำงเหมำะสม เช่น กำร

ควบคุมแบบ manual และ automated หรอืกำรควบคุมแบบป้องกนัและตดิตำม 
ค าอธิบาย บรษิทัไดอ้อกแบบระบบการควบคุมภายใน โดยก าหนดไวเ้ป็นสว่นหนึง่ใน
คู่มอืการปฏบิตังิาน รวมถงึมกีารควบคุมการเขา้ถงึขอ้มลูและการอนุมตัริายการต่างๆ 
ทัง้การควบคุมในรปูแบบการป้องกนัและการควบคุมเชงิตรวจพบ เช่น  

  



ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
1) ก าหนดให้มกีารควบคุมงบประมาณงานโครงการวจิยัและพฒันาผ่านระบบ 

ERP โดยมรีะบบเพือ่ป้องกนัมใิหม้กีารสัง่ซื้อหรอืใชง้บประมาณเกนิกว่างบประมาณที ่
ได้รบัการอนุมตัิแล้ว หรอื ก าหนดใหร้ะบบป้องกนัมใิหม้กีารเปลีย่นแปลงราคาซื้อต่อ
หน่วยในใบสัง่ซื้อทีไ่ดร้บัการอนุมตัแิลว้ รวมถงึก าหนดใหม้กีารตรวจสอบการปันส่วน
และบนัทกึตน้ทุนงานโดยผูม้อี านาจฝ่ายบญัชเีป็นประจ าทุกเดอืน 

2) ก าหนดให้มีการควบคุมงบประมาณการลงทุนในสนิทรพัย์ถาวรผ่านระบบ 
ERP เพือ่ป้องกนัมใิห้มกีารสัง่ซื้อหรอืใช้งบประมาณเกนิกว่างบประมาณทีไ่ด้รบัการ
อนุมตัแิลว้ มกีารก าหนดกรอบอ านาจอนุมตัขิองผูม้อี านาจส าหรบัรายการซื้อสนิทรพัย์
นอกงบประมาณก่อนด าเนินการสัง่ซื้อทุกครัง้ การค านวณค่าเสือ่มราคาสนิทรพัยถ์าวร
ผ่านระบบ ERP และบนัทกึบญัชอีตัโนมตั ิก าหนดใหม้กีารตรวจสอบรายการบนัทกึค่า
เสือ่มราคาสนิทรพัย์ในระบบ ERP จากผูม้อี านาจของฝ่ายบญัชกี่อนผ่านรายการไปยงั
บญัชแียกประเภททุกครัง้ โดยผูจ้ดัการฝ่ายบญัชจีะต้องตรวจสอบและกดผ่านรายการ 
(Post transaction) ไปยงัสมุดรายวนัทัว่ไปและบญัชแียกประเภท เป็นตน้ 
 
ข้อมูลประกอบการประเมิน 

 คู่มอื/ขัน้ตอนการปฏบิตังิานส าหรบัแต่ละระบบงาน เช่น ระบบจดัซื้อและจ่าย
ช าระ, ระบบการบรหิารทรพัยส์นิ เป็นตน้ 

 
10.4 บรษิทัก ำหนดใหม้กีำรควบคุมภำยในในทุกระดบัขององคก์ร เช่น ทัง้ระดบักลุ่มบรษิทั 

หน่วยธุรกจิ สำยงำน ฝ่ำยงำน แผนก หรอืกระบวนกำร 
ค าอธิบาย บริษัทก าหนดให้มีการควบคุมภายในทุกระดบัขององค์กร ได้แก่ มีการ
จดัท าอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั ประธานเจา้หน้าที ่
บริหาร มีการจดัท าโครงสร้างองค์กร โครงสร้างฝ่ายงานเพือ่ก าหนดสายการบงัคบั
บญัชาและอ านาจอนุมตัิรายการให้เหมาะสม มีการแบ่งแยกหน้าทีง่านเพือ่ให้มกีาร
ตรวจสอบซึง่กันและกันทีช่ ัดเจน โดยมีผู้จ ัดการฝ่ายเป็นผู้ร ับผิดชอบหลักในการ
ควบคุมใหม้กีารปฏบิตัติามระบบการควบคุมภายในทีก่ าหนดไว้ 
 
ข้อมูลประกอบการประเมิน 

 เอกสารกฎบตัรคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ซึง่
ระบุอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด 

 เอกสารกฎบตัรประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
 โครงสรา้งองคก์รของบรษิทัปี 2563 
 โครงสรา้งองคก์ร-ระดบัฝ่าย (SIC Organization Chart – November 2020) 
 เอกสารอ านาจอนุมตัดิ าเนินการส าหรบัวงเงนิของระดบับรหิาร ซึง่ผ่านการ

อนุมตัติามรายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2562 เมือ่วนัที ่5 
เมษายน 2562 

 เอกสารอ านาจด าเนินการระดบัปฏบิตัิการปี 2563 (ฉบบัปรบัปรุง) ซึง่ผ่าน
การอนุมตัติามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารครัง้ที ่4/2563 (วาระ 

  



ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
4.1) เมือ่วนัที ่7 เมษายน 2563 โดยมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 
2563 
 

10.5 บริษัทมีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ควำมรบัผิดชอบในงำน 3 ด้ำนต่อไปนี้ ออกจำกกนัโดย
เดด็ขำด เพื่อเป็นกำรตรวจสอบซึง่กนัและกนั กล่ำวคอื  

(1) หน้ำทีอ่นุมตั ิ 
(2) หน้ำทีบ่นัทกึรำยกำรบญัชแีละขอ้มลูสำรสนเทศ และ  
(3) หน้ำทีใ่นกำรดแูลจดัเกบ็ทรพัยส์นิ  
ค าอธิบาย บรษิัทมกีารแบ่งแยกหน้าทีค่วามรบัผิดชอบทีส่ าคญัออกจากกนัอย่าง
ชดัเจน เช่น  

1) ก่อนการบนัทกึรบัสนิคา้เขา้ในระบบบญัชแีละคลงัสนิคา้ สว่นงาน Inventory 
เป็นผู้ตรวจรบัสนิค้า โดยจะต้องผ่านส่วนงาน QC  ตรวจสอบคุณภาพสนิค้าตาม
คุณสมบตัิทีก่ าหนดทุกครัง้ก่อนท ารายการบนัทกึรบัและจดัเกบ็สนิค้าในคลงัสนิคา้ 
ซึง่ก าหนดให้ผู้จดัการฝ่ายบญัชเีป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร
ประกอบการบนัทึกบญัชีรายการและบนัทกึตัง้หนี้  โดยม ีFinancial Controller ซึง่
เป็นผูม้อี านาจสงูสุดฝ่ายบญัชเีป็นผูอ้นุมตัริายการตัง้หนี้ดงักล่าวทุกรายการ รวมถงึ
ก าหนดให้ฝ่ายบญัชรี่วมกบัส่วนงาน Inventory ร่วมกนัตรวจนับสนิค้าคงเหลอืเป็น
ประจ าทุกเดอืน เป็นตน้ 

2) การจดัท าใบสัง่ขายในระบบ ERP แผนก Sales จะต้องน าส่งข้อมูลความ
ต้องการของลูกคา้ไปยงัฝ่ายคลงัสนิค้าเพือ่ตรวจสอบและยนืยนัความเพยีงพอของ
สนิค้าคงเหลอืในคลงัสนิค้าก่อนด าเนินการจดัท าเอกสาร Invoice ทุกครัง้ เมือ่ออก 
Invoice แล้วจะน าส่งให้เจ้าหน้าที ่Logistics เพือ่จดัเตรียมสนิค้า บรรจุภัณฑ์ และ
บรษิทัขนส่ง ตามล าดบั ทัง้นี้  Invoice ขายจะต้องผ่านการตรวจสอบทัง้ดา้นปรมิาณ
และราคาขายต่อหน่วยโดยเจ้าหน้าทีฝ่่ายบญัชีลูกหนี้ก่อนน าส่งให้ผู้มอี านาจตาม
กรอบอ านาจทีก่ าหนดไว้ท าการอนุมัติรายการขายใน Invoice ดังกล่าวทุกครัง้ 
นอกจากนี้ Accounting Manager หรอื Financial Controller จะเป็นผูม้อี านาจสงูสุด
ฝ่ายบญัชใีนการอนุมตัริายการตัง้ลกูหนี้ทุกรายการ 

 
ข้อมูลประกอบการประเมิน 

 คู่มือ/ขัน้ตอนการปฏิบตัิงานส าหรบัแต่ละระบบงาน เช่น ระบบการบรหิาร
คลงัสนิคา้ และระบบรายได ้ลกูหนี้และรบัช าระ เป็นตน้ 

 

  

 
11. องค์ก ร เลื อกและพัฒนา กิ จกรรมการควบคุมทั ว่ ไป ด้ วยระบบ เทค โน โล ยี  เพื่ อ ช่ วยส นับส นุน 

การบรรลุวตัถปุระสงค ์
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

11.1 บริษัทควรก ำหนดควำมเกี่ยวข้องกันระหว่ำงกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ                    
ในกระบวนกำรปฏบิตังิำนและกำรควบคุมทัว่ไปของระบบสำรสนเทศ 

  



ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
ค าอธิบาย บรษิทัใชโ้ปรแกรม Work Plus ส าหรบัการปฏบิตังิานทีส่ าคญัดา้นงานขาย 
งานจดัซื้อ การควบคุมวตัถุดบิและสนิคา้คงเหลอื การควบคุมงบประมาณ การจ่ายเงนิ
และการบนัทกึบญัช ีเป็นต้น ซึง่ระบบงานดงักล่าวมกีารควบคุมอย่างเพยีงพอ เช่น 
ก าหนดสทิธกิารเขา้ถงึขอ้มูลในระบบและการประมวลผล รวมถงึการจดัเกบ็ขอ้มูลให้
ปลอดภยั เป็นตน้ นอกจากนี้ บรษิทัมกีารจดัท านโยบายการรกัษาความมัน่คงปลอดภยั
ของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ รวมถงึระเบยีบปฏบิตัดิา้นไอทไีวอ้ย่างชดัเจนเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ซึง่ได้สือ่สารให้กับพนักงานและผู้บริหารทุกระดับทราบผ่านการ
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่และน าเสนอรายงานต่อฝ่ายบริหารเป็นประจ าทุกเดือน 
เกีย่วกบัการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบซึง่อาจมคีวามเสีย่ง 
 
ข้อมูลประกอบการประเมิน 

 นโยบายการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT 
Security Policy) 

 ระเบยีบปฏบิตังิานดา้นไอท ี(IT Work Flow) 
 Power Point “Orientation file” ส าหรบัอบรมพนกังานเขา้ใหม่  
 ตัวอย่างรายงานเกีย่วกับการรักษาความมัน่คงปลอดภัยของระบบ

ประจ าเดอืน  
 

11.2 บรษิัทควรก ำหนดกำรควบคุมของโครงสร้ำงพื้นฐำนของระบบเทคโนโลยใีห้มคีวำม
เหมำะสม 
ค าอธิบาย ในการบรหิารระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ บรษิทัมกีารจดัท านโยบายและ 
ระเบยีบปฏบิตังิานทีส่ าคญัอย่างครบถ้วนเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพือ่ใหม้ัน่ใจว่าขอ้มูล
สารสนเทศของบรษิทัจะมคีวามปลอดภยั มกีารประมวลผลทีถู่กต้องเชือ่ถอืได้ และมี
ความพรอ้มทีจ่ะสามารถน าขอ้มลูมาใชไ้ดอ้ย่างทนัเวลา 
 
ข้อมูลประกอบการประเมิน 

 นโยบายการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT 
Security Policy) 

 ระเบยีบปฏบิตังิานดา้นไอท ี(IT Work Flow) 
 

  

11.3 บริษัทควรก ำหนดกำรควบคุมด้ำนควำมปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มี             
ควำมเหมำะสม 
ค าอธิบาย บรษิทัมกีารจ ากดัสทิธิใ์นการเขา้ถงึขอ้มูลระบบสารสนเทศซึง่จะแบ่งแยก
ตามอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามแต่ละต าแหน่งงาน โดยมกีารควบคุมการ
เขา้ถงึทัง้ดา้น Physical และ Logical อย่างเพยีงพอเหมาะสม 
 
 
 

  



ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
ข้อมูลประกอบการประเมิน 

 ตารางสทิธิมาตรฐานในการเขา้ถึงระบบงาน Work Plus ตามต าแหน่งงาน 
(ERP Permission) 

 ตารางสทิธกิารเขา้ถงึขอ้มลูผ่านระบบ Active Directory (AD Permission) 
 การควบคุมการเขา้ถงึห้อง Server โดยเครือ่ง Finger scan ทีก่ าหนดเฉพาะ

ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศเท่านัน้ 
 IT Routine Checklist 

 
11.4 บรษิทัควรก ำหนดกำรควบคุมกระบวนกำรไดม้ำ กำรพฒันำ และกำรบ ำรุงรกัษำระบบ

เทคโนโลยใีหม้คีวำมเหมำะสม 
 

  

 
12. องคก์รจดัให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซ่ึงได้ก าหนดส่ิงท่ีคาดหวงัและขัน้ตอนการปฏิบติั เพื่อให้

นโยบายท่ีก าหนดไว้นัน้สามารถน าไปสู่การปฏิบติัได้ 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

12.1 บรษิทัมนีโยบำยทีร่ดักุมเพื่อตดิตำมใหก้ำรท ำธุรกรรมของผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ กรรมกำร 
ผูบ้รหิำร หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่ำว ตอ้งผ่ำนขัน้ตอนกำรอนุมตัทิีก่ ำหนด เช่น 
ขอ้บงัคบัของบรษิทั เกณฑข์องตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เกณฑข์องส ำนกังำน 
ฯลฯ เพื่อป้องกนักำรหำโอกำสหรอืน ำผลประโยชน์ของบรษิทัไปใชส้ว่นตวั  
ค าอธิบาย บรษิทัมกีารจดัท านโยบายการท ารายการระหว่างกนั ซึง่ไดร้บัการทบทวน
และอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่3/2563 เมือ่วนัที ่14 พฤษภาคม 2563 และมี
การก าหนดแนวปฏบิตัสิ าหรบัแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต รวมถงึมี
ข ัน้ตอนการเกบ็ขอ้มลูรายการระหว่างกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพือ่ใหร้ายการดงักล่าว
ผ่านการพจิารณาอนุมตัแิละเปิดเผยขอ้มูลไดอ้ย่างถูกต้องครบถ้วน  นอกจากนี้ บรษิทั
ได้ตระหนักถึงความส าคญัในภาระหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบของคณะกรรมการใน
เรือ่งการเปิดเผยขอ้มูลและการรบัรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลของบรษิัทต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเลขานุการบรษิัทจะท าการ
สอบถามและประสานงานไปยงัคณะกรรมการแต่ละท่านเพือ่ยนืยนัรายชือ่และการท า
รายการกบับรษิทัหรอืบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัเป็นรายไตรมาสผ่านช่องทางอเีมล 
 
ข้อมูลประกอบการประเมิน 

 เอกสารนโยบายการท ารายการระหว่างกนั 
 เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่3/2563 เมือ่วนัที ่14 

พฤษภาคม 2563 (วาระ 4.4 อนุมตันิโยบายการท ารายการระหว่างกนั) 
 ทะเบยีนกรรมการและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักรรมการและผูบ้รหิาร (ปรบัปรุง

ขอ้มลูประจ าไตรมาส) 
 สรุปรายการธุรกจิกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ประจ าไตรมาส 

  



ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
 ตวัอย่างอเีมลเพือ่สือ่สารและยนืยนัรายชือ่และการท ารายการกบับรษิทัหรอื

บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัจากคณะกรรมการรายไตรมาส 
 
12.2 บรษิัทมนีโยบำยเพื่อใหก้ำรพจิำรณำอนุมตัิธุรกรรมกระท ำโดยผู้ทีไ่ม่มสี่วนได้เสยีใน

ธุรกรรมนัน้ 
ค าอธิบาย นโยบายการท ารายการระหว่างกนัของบรษิัท ก าหนดให้ผู้ทีอ่าจมคีวาม
ขดัแย้งทางผลประโยชน์หรอืมสี่วนได้เสยีในการท ารายการ จะไม่มสีทิธอิอกเสยีงใน
การอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนั 
 
ข้อมูลประกอบการประเมิน 

 เอกสารนโยบายการท ารายการระหว่างกนั (โดยมกีารแสดงขอ้ความทีร่ะบุว่า 
ผูท้ีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรอืมสีว่นไดเ้สยีในการท ารายการ จะ
ไม่มสีทิธอิอกเสยีงในการอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนัดงักล่าว)  
 

  

12.3 บรษิทัมนีโยบำยเพื่อใหก้ำรพจิำรณำอนุมตัธิุรกรรมค ำนึงถงึประโยชน์สงูสุดของบรษิทั
เป็นส ำคัญ และพิจำรณำโดยถือเสมือนเป็นรำยกำรที่กระท ำกับบุคคลภำยนอก         
(at arms’ length basis) 
ค าอธิบาย นโยบายการท ารายการระหว่างกนัของบรษิัท ก าหนดหลกัการพจิารณา
อนุมัติธุรกรรมเช่นเดียวกับการกระท าต่อลูกค้าทัว่ไป ซึง่ บริษัทมีการพิจารณา
เปรยีบเทยีบราคาสนิคา้หรอืบรกิารกบัราคาภายนอก ภายใต้เงือ่นไขสนิคา้หรอืบรกิาร
ทีค่ลา้ยคลงึกนั โดยการพจิารณารายการระหว่างกนัจะผ่านการพจิารณาจากทีป่ระชุม
คณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ใหค้วามเหน็เกีย่วกบัเหตุผลและความจ าเป็นต่อการท า
รายการดงักล่าวเป็นรายไตรมาส 
 
ข้อมูลประกอบการประเมิน 

 เอกสารนโยบายการท ารายการระหว่างกนั  
 เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบส าหรบัแต่ละไตรมาส 

(วาระทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหค้วามเหน็เกีย่วกบัเหตุผลและความจ าเป็นต่อการ
ท ารายการระหว่างกนั) 
 

  

12.4 บรษิทัมกีระบวนกำรตดิตำมดูแลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วม รวมทัง้
ก ำหนดแนวทำงให้บุคคลที่บรษิทัแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมกำรหรอืผู้บรหิำรในบริษทัย่อย
หรอืร่วมนัน้ ถอืปฏบิตั ิ
ค าอธิบาย บรษิัทก าหนดนโยบายการลงทุนและแนวทางการก ากบัดูแลบรษิัทย่อย 
บรษิทัร่วมหรอืกจิการร่วมคา้ ซึง่ไดร้บัการทบทวนและอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั
ครัง้ที ่3/2563 เมือ่วันที ่14 พฤษภาคม 2563  นโยบายดังกล่าวได้พิจารณาถึง
ขอ้ก าหนดทีส่ าคญั เช่น การแต่งตัง้บุคคลใหเ้ป็นกรรมการในบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วม 
การก ากบัดูแลการด าเนินงานและ ก าหนดอ านาจอนุมตัใินเรือ่งต่างๆ ก่อนท ารายการ 

  



ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
เป็นต้น เพือ่ให้การด าเนินงานของกลุ่มบริษัทมีความคล่องตัวและเป็นในทิศทาง
เดยีวกนั 
 
ข้อมูลประกอบการประเมิน 

 เอกสารนโยบายการลงทุนและแนวทางการก ากบัดูแลบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม
หรอืกจิการร่วมคา้ 

 เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่3/2563 เมือ่วนัที ่14 
พฤษภาคม 2563 (วาระ 4.4 ส าหรบัอนุมตันิโยบายการลงทนุและแนวทางการ
ก ากบัดแูลบรษิทัย่อย บรษิทัร่วมหรอืกจิการร่วมคา้) 

 
12.5 บริษัทก ำหนดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรน ำนโยบำยและกระบวนกำร              

ไปปฏบิตัโิดยผูบ้รหิำรและพนกังำน 
 

  

12.6 นโยบำยและกระบวนกำรปฏบิตัขิองบรษิทัไดร้บักำรน ำไปใชใ้นเวลำที่เหมำะสม โดย
บุคลำกรที่มีควำมสำมำรถ รวมถึงกำรครอบคลุมกระบวนกำรแก้ไขข้อผิดพลำด              
ในกำรปฏบิตังิำน 
ค าอธิบาย นโยบายและกระบวนการปฏบิตังิานของแต่ละกระบวนการท างานไดม้กีาร
สือ่สารใหก้บัพนักงานรบัทราบเพือ่น าไปใชใ้หเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกนั โดยมชี่องทางใน
การสือ่สารนโยบายและคู่มอืการปฏบิตังิานด้านต่างๆ ผ่าน Share Point ซึง่ผู้บรหิาร
และพนกังานทุกระดบัสามารถเขา้ถงึได ้ 
 

  

12.7 บรษิทัทบทวนนโยบำยและกระบวนกำรปฏบิตัใิหม้คีวำมเหมำะสมอยู่เสมอ 
ค าอธิบาย บรษิัทจดัใหม้กีารประชุมเพือ่สือ่สารนโยบายและกระบวนการปฏบิตังิาน
ระหว่างผูบ้รหิารฝ่ายกบัพนกังานในฝ่ายอย่างสม า่เสมอหรอืเมือ่มกีารเปลีย่นแปลง 
 
ข้อมูลประกอบการประเมิน 

 Power Point ประกอบการประชุม Town Hall Meeting ประจ าไตรมาส 
 

  

 
 

ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication) 

 
13. องคก์รข้อมูลท่ีเก่ียวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามท่ี

ก าหนดไว้ 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

13.1 บรษิทัก ำหนดขอ้มูลทีต่้องกำรใชใ้นกำรด ำเนินงำน ทัง้ขอ้มูลจำกภำยในและภำยนอก
องคก์ร ทีม่คีุณภำพและเกีย่วขอ้งต่องำน 

  



ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
ค าอธิบาย บรษิทัมกีารจดัท าคู่มอืการปฏบิตังิานในแต่ละกระบวนการท างาน รวมถงึ
ก าหนดขอ้มูลหรอืเอกสารประกอบรายการทีจ่ าเป็นต้องใชใ้นกระบวนการท างานทัง้
จากแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกไว้อย่างชัดเจน เช่น ก าหนดให้มีเอกสาร
ประกอบการพจิารณาการอนุมตัแิละขึ้นทะเบยีนลูกค้ารายใหม่ในฐานขอ้มูลลูกคา้ใน
ระบบบบญัชี และก าหนดเอกสารหลกัฐานประกอบการพิจารณาการบนัทึกและปิด
บญัชปีระจ าเดอืน ประจ าไตรมาสและประจ าปี เป็นตน้ 
 
ข้อมูลประกอบการประเมิน 

 คู่มอื/ขัน้ตอนการปฏบิตังิานส าหรบัแต่ละระบบงาน เช่น ระบบรายได ้ลูกหนี้
และรบัช าระ เป็นตน้ 
 

13.2 บรษิทัพจิำรณำทัง้ตน้ทุนและประโยชน์ทีจ่ะไดร้บั รวมถงึปรมิำณและควำมถูกตอ้งของ
ขอ้มลู  
 

  

13.3 บริษัทด ำเนินกำรเพื่อให้คณะกรรมกำรมีข้อมูลที่ส ำคัญอย่ำงเพียงพอส ำหรับ               
ใช้ประกอบกำรตัดสนิใจ ตัวอย่ำงข้อมูลที่ส ำคญั เช่น รำยละเอียดของเรื่องที่เสนอ                         
ใหพ้จิำรณำ เหตุผล ผลกระทบต่อบรษิทั ทำงเลอืกต่ำงๆ 
ค าอธิบาย บรษิทัมกีารระบุชือ่เอกสารและขอ้มูลทีจ่ดัส่งพร้อมกบัวาระการประชุมให้
คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อยรบัทราบ โดยสง่ใหก้รรมการทราบก่อน
ล่วงหน้าก่อนจดัการประชุม เพือ่สือ่สารและใหข้อ้มูลอย่างเพยีงพอต่อการตดัสนิใจใน
เรือ่งต่างๆ ทีส่ าคญั 
 
ข้อมูลประกอบการประเมิน 

 ตัวอย่างอีเมลเพือ่น าส่งข้อมูลวาระการประชุมและเอกสารประกอบการ
ประชุมใหค้ณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อยรบัทราบ 

 

  

13.4 บริษัทด ำเนินกำรเพื่อให้กรรมกำรบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสำร
ประกอบกำรประชุมทีร่ะบุขอ้มลูทีจ่ ำเป็นและเพยีงพอต่อกำรพจิำรณำก่อนกำรประชุม
ล่วงหน้ำอย่ำงน้อยภำยในระยะเวลำขัน้ต ่ำตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด  
ค าอธิบาย เลขานุการคณะกรรมการบริษัท มีการจัดส่งหนังสือแจ้งเชิญประชุม
ล่วงหน้าและเอกสารประกอบการประชุมใหก้บัคณะกรรมการบรษิทั เพือ่แจง้ผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมเป็นการล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วนั 
 
ข้อมูลประกอบการประเมิน 

 อา้งองิตามเอกสารทีร่ะบุในขอ้ 13.3 
 
 

  



ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
13.5 บริษัทด ำเนินกำรเพื่อให้รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรมีรำยละเอียดตำมควร        

เพื่อให้สำมำรถตรวจสอบย้อนหลงัเกี่ยวกบัควำมเหมำะสมในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของ
กรรมกำรแต่ละรำย เช่น กำรบนัทกึขอ้ซกัถำมของกรรมกำร ควำมเหน็หรอืขอ้สงัเกต
ของกรรมกำรในเรื่องที่พจิำรณำ ควำมเหน็ของกรรมกำรรำยทีไ่ม่เหน็ด้วยกบัเรื่องที่
เสนอพรอ้มเหตุผล เป็นตน้ 
ค าอธิบาย บรษิทัมกีารบนัทกึรายงานการประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะ ไดแ้ก่ 
คณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เกีย่วกบัวาระทีจ่ดัการประชุมและมตทิี ่
ประชุมโดยมีเลขานุการของแต่ละคณะ เป็นผู้จ ัดท าและบันทึกรายละเอียดในการ
ประชุมแต่ละครัง้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพือ่ให้สามารถตรวจสอบย้อนหลัง
เกีย่วกบัความเหมาะสมในการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการแต่ละคณะได้ 
 
ข้อมูลประกอบการประเมิน 

 เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1-5 ปี 2563  
 เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที ่1-4 ปี 2563 
 เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ครัง้ที ่1-4 ปี 

2563 
 เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

ครัง้ที ่1-2 ปี 2563 
 เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิาร ครัง้ที ่1-12 ปี 2563 

 

  

13.6 บรษิทัมกีำรด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ 
13.6.1 มกีำรจดัเกบ็เอกสำรส ำคญั ไวอ้ย่ำงครบถว้นเป็นหมวดหมู่ 
13.6.2 กรณีที่ได้รับแจ้งจำกผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภำยในว่ำมีข้อบกพร่อง                

ในกำรควบคุมภำยใน บรษิทัไดแ้กไ้ขขอ้บกพร่องนัน้อย่ำงครบถว้นแลว้ 
 

 
 
 
 

 

 
14. อ งค์ก ร ส่ื อ ส า รข้ อมู ล ภ า ย ในอ งค์ก ร  ซ่ึ ง ร วม ถึ ง วัตถุป ร ะ ส งค์แ ล ะ คว าม รับ ผิ ดชอบ ต่ อ 

การควบคมุภายในท่ีจ าเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคมุภายในสามารถด าเนินไปได้ตามท่ีวางไว้ 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

14.1 บริษัทมีกระบวนกำรสื่อสำรข้อมูลภำยในอย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีช่องทำง              
กำรสือ่สำรทีเ่หมำะสม เพื่อสนบัสนุนกำรควบคุมภำยใน 
ค าอธิบาย การสือ่สารขอ้มูลสารสนเทศระหว่างฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งภายในบรษิัทมหีลาย
ช่องทาง เช่น การประชุมประจ าฝ่าย การประชุมประจ าสปัดาห ์การประชุมฝ่ายบรหิาร
ประจ าเดอืน การตดิต่อผ่านอเีมลบรษิทั การปิดบอรด์ประกาศ การสือ่สารผ่าน Share 
Point ส่วนกลาง การจัดประชุม Town Hall Meeting เป็นประจ าทุกไตรมาส เพือ่
สนบัสนุนใหม้รีะบบการสือ่สารและการควบคุมภายในอย่างสม า่เสมอ 
 

  



ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
ข้อมูลประกอบการประเมิน 

 ตวัอย่าง Power Point เพือ่น าเสนอในทีป่ระชุมประจ าฝ่าย-รายสปัดาห ์
 ตวัอย่าง Power Point เพือ่น าเสนอในทีป่ระชุมประจ าเดอืน 
 ตวัอย่าง Power Point ส าหรบัการประชุม Town Hall Meeting รายไตรมาส 

 
14.2 บริษัทมีกำรรำยงำนข้อมูลที่ส ำคัญถึงคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงสม ่ำเสมอ และ             

คณะกรรมกำรบรษิทัสำมำรถเขำ้ถงึแหล่งสำรสนเทศทีจ่ ำเป็นต่อกำรปฏบิตังิำน หรอื
สอบทำนรำยกำรต่ำงๆ ตำมทีต่้องกำร เช่น กำรก ำหนดบุคคลทีเ่ป็นศูนยต์ดิต่อเพื่อให้
สำมำรถติดต่อขอขอ้มูลอื่นนอกจำกที่ได้รบัจำกผู้บรหิำร รวมทัง้กำรติดต่อสอบถำม
ขอ้มูลจำกผู้สอบบญัช ีผู้ตรวจสอบภำยใน กำรจดัประชุมระหว่ำงคณะกรรมกำรและ
ผูบ้รหิำรตำมทีค่ณะกรรมกำรรอ้งขอ กำรจดักจิกรรมพบปะหำรอืระหว่ำงคณะกรรมกำร
และผูบ้รหิำรนอกเหนือจำกกำรประชุมคณะกรรมกำร เป็นตน้   
ค าอธิบาย บริษัทมอบหมายให้เลขานุการบริษัทรายงานข้อมูลต่างๆ ทีส่ าคัญต่อ
คณะกรรมการบรษิัทและเป็นผูป้ระสานงานระหว่างคณะกรรมการ ผู้สอบบญัชแีละผู้
ตรวจสอบภายใน เพือ่รวบรวมขอ้มลูสนบัสนุนการท างานของคณะกรรมการบรษิทั  
 
ข้อมูลประกอบการประเมิน 

 กฎบตัรเลขานุการบรษิทั 
 เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1-5 ปี 2563  

 

  

14.3 บริษัทจัดให้มีช่องทำงกำรสื่อสำรพิเศษหรือช่องทำงลับเพื่อให้บุคคลต่ำง ๆ              
ภำยในบรษิทัสำมำรถแจง้ขอ้มลูหรอืเบำะแสเกีย่วกบักำรฉ้อฉลหรอืทุจรติภำยในบรษิทั 
(whistle-blower hotline) ไดอ้ย่ำงปลอดภยั 
ค าอธิบาย บรษิัทมนีโยบายการแจ้งเบาะแสหรอืขอ้ร้องเรยีนการกระท าผดิหรอืการ
ทุจรติเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึง่ผ่านการทบทวนและอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท 
ครัง้ที ่3/2563 เมือ่วันที ่14 พฤษภาคม 2563 และได้มีการสือ่สารให้ผู้บริหารและ
พนักงานทราบผ่านการปฐมนิเทศและการอบรมประจ าปี เพือ่ให้บุคคลต่างๆ ภายใน
บรษิทัสามารถแจง้ขอ้มลู รอ้งเรยีน แสดงความคดิเหน็หรอืเบาะแสการกระท าผดิ โดยมี
ช่องทางในการเปิดรบัเรือ่งรอ้งเรยีนทัง้จากภายนอกและภายในบรษิทัไดห้ลายช่องทาง 
เช่น ช่องทางภายในบรษิทั ได้แก่ การแจ้งผ่านหวัหน้างานหรอืผูบ้รหิารโดยตรง การ
แจง้ผ่านฝ่ายทรพัยากรบุคคล และการแจง้ผ่าน SIC Alert line รวมถงึช่องทางการแจง้
จากผู้มีส่วนได้เสยีและบุคคลภายนอก ได้แก่ แจ้งผ่านหวัข้อนักลงทุนสมัพนัธ์-การ
ก ากบัดูแลกิจการ (ช่องทางการร้องเรียน) ทีก่ าหนดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท โดย
ก าหนดใหม้กีารเชือ่มต่ออเีมลไปยงัประธานกรรมการตรวจสอบ เลขานุการบรษิทั และ
เลขาประธานกรรมการตรวจสอบโดยตรง เป็นตน้  
            นอกจากนี้ บรษิทัไดก้ าหนดกระบวนการด าเนินการเมือ่ไดร้บัแจง้ขอ้รอ้งเรยีน
หรอื เบาะแส มาตรการด าเนินการเพือ่พจิารณาหาขอ้เทจ็จรงิ ตลอดจนการรายงานผล
การด าเนินการใหแ้ก่กรรมการอสิระหรอืกรรมการตรวจสอบทราบภายในระยะเวลาที ่

  



ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
ก าหนดภายหลังจากการด าเนินการ โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้
รอ้งเรยีนไดอ้ย่างปลอดภยั  
 
ข้อมูลประกอบการประเมิน 

 นโยบายการแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนการกระท าผดิหรอืการทุจรติ 
 เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่3/2563 เมือ่วนัที ่14 

พฤษภาคม 2563 (วาระ 4.4 ส าหรบัอนุมตัินโยบายการแจ้งเบาะแสหรอืขอ้
รอ้งเรยีนการกระท าผดิหรอืการทุจรติ) 

 Power Point ส าหรบัการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ (Orientation File) ภายใต้
หวัขอ้ Rule & Regulations  

 ตวัอย่างการแจง้ผ่าน SIC Alert line 
 ตวัอย่างช่องทางการแจง้ขอ้มลูหรอืเบาะแสเกีย่วกบัการฉ้อฉลหรอืทุจรติผ่าน

ทางเวบ็ไซตบ์รษิทั (ช่องทางการรอ้งเรยีน) 
 https://investor.sic.co.th/th/corporate-governance/whistleblowing-
channel-form  
 

 
15. องคก์รได้ส่ือสารกบัหน่วยงานภายนอก เก่ียวกบัประเดน็ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการควบคมุภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
15.1 บรษิทัมกีระบวนกำรสื่อสำรขอ้มลูกบัผูม้สี่วนไดเ้สยีภำยนอกองคก์รอย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

และมีช่องทำงกำรสื่อสำรที่เหมำะสม เพื่อสนับสนุนกำรควบคุมภำยใน เช่น จดัให้มี
เจำ้หน้ำทีห่รอืหน่วยงำนนกัลงทุนสมัพนัธ ์ ศนูยร์บัเรื่องรอ้งเรยีน เป็นตน้ 
ค าอธิบาย บริษัทมีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสยีสามารถส่งความคิดเห็น ค าถามต่างๆ 
รวมถงึขอ้รอ้งเรยีนมายงับรษิทัผ่านช่องทางทีอ่ยู่ของบรษิทั เวบ็ไซต์ของบรษิทัและทาง
อเีมลของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่บรษิทัไดก้ าหนดใหม้กีารเชือ่มโยงอเีมลดงักล่าวไป
ยงัประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและเลขานุการ
บริษัทโดยตรง โดยปัจจุบันบริษัทก าหนดให้มีช่องทางการสือ่สารระหว่างบริษัทกบั
บุคคลภายนอกทีช่ดัเจน รวมถงึจดัท าส่วนขอ้มลูส าหรบันกัลงทุนสมัพนัธ ์เพือ่เป็นขอ้มลู
และสือ่สารกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีภายนอกองคก์รไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 
ข้อมูลประกอบการประเมิน 

 เวบ็ไซตข์องบรษิทั – สว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบันกัลงทุนสมัพนัธ ์ 
https://investor.sic.co.th/th 

 

  

15.2 บรษิัทจดัให้มชี่องทำงกำรสื่อสำรพเิศษหรอืช่องทำงลบัเพื่อให้ผู้มสี่วนได้เสยีภำยนอก
องค์กรสำมำรถแจ้งข้อมูลหรือเบำะแสเกี่ยวกบักำรฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower 
hotline) แก่บรษิทัไดอ้ย่ำงปลอดภยั 
ค าอธิบาย อา้งถงึขอ้ 14.3 

  

https://investor.sic.co.th/th/corporate-governance/whistleblowing-channel-form
https://investor.sic.co.th/th/corporate-governance/whistleblowing-channel-form
https://investor.sic.co.th/th


 
ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

 
16. องคก์รติดตามและประเมินผลการควบคมุภายใน เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าการควบคมุภายในยงัด าเนินไปอย่าง

ครบถ้วน เหมาะสม 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

16.1 บรษิัทจดัให้มกีระบวนกำรตดิตำมกำรปฏบิตัิตำมจรยิธรรมธุรกจิและขอ้ก ำหนดหำ้ม
ฝ่ำยบริหำรและพนักงำนปฏิบัติตนในลักษณะที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้ง                 
ทำงผลประโยชน์ เช่น ก ำหนดให้แต่ละส่วนงำนติดตำมกำรปฏิบัติ และรำยงำน
ผู้บงัคบับญัชำ หรอืมอบหมำยใหห้น่วยงำนตรวจสอบภำยในตดิตำมกำรปฏบิตัิ และ
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เป็นตน้ 
 

  

16.2 บริษัทจัดให้มีกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมระบบกำรควบคุมภำยในที่วำงไว้             
โดยกำรประเมนิตนเอง และ/หรอืกำรประเมนิอสิระโดยผูต้รวจสอบภำยใน 
ค าอธิบาย บรษิทัมกีารว่าจา้งผูต้รวจสอบภายในอสิระจากภายนอก เพือ่ตรวจสอบและ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในแต่ละกิจกรรมตามแผนงาน
ประจ าปีทีไ่ด้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท 
รวมถึงมกีารติดตามความคบืหน้าในการแก้ไขหรอืปรบัปรุงกระบวนการปฏบิตัิงาน 
และน าเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบผ่านการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นรายไตรมาส 
 
ข้อมูลประกอบการประเมิน 

 แผนการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในส าหรบัปี 2563 จากผูต้รวจสอบ
ภายนอก 

 เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที ่1/2563 เมือ่วนัที ่
20 กุมภาพนัธ ์2563 (วาระ 4.6 พจิารณาใหค้วามเหน็เรือ่งการแต่งตัง้ผูต้รวจ
สอบภายในประจ าปี 2563) 

 เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2563 เมือ่วนัที ่20 
กุมภาพันธ์ 2563 (วาระ 4.6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบ
ภายในและแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 2563) 

 รายงานการตรวจสอบภายใน ส าหรบัแต่ละไตรมาส (ไตรมาสที ่1-4 ปี 2563) 
 

  

16.3 ควำมถีใ่นกำรตดิตำมและประเมนิผลมคีวำมเหมำะสมกบักำรเปลีย่นแปลงของบรษิทั 
 

  

16.4 ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลระบบกำรควบคุมภำยใน โดยผู้ที่มีควำมรู้และ
ควำมสำมำรถ 
 

  

16.5 บรษิทัก ำหนดแนวทำงกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในใหข้ึน้ตรงต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

  



ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
ค าอธิบาย บรษิทัก าหนดผงัโครงสรา้งองคก์รโดยใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในมกีาร
รายงานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบจะไดร้บัแจง้ผล
การตรวจสอบระบบการควบคุมภายในจากเจ้าหน้าทีต่รวจสอบภายใน หรือ 
ขอ้บกพร่องในระบบควบคุมภายในทีพ่บจากการตรวจสอบบญัชขีองผู้สอบบญัช ีเพือ่
รายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัไดอ้ย่างทนัเวลาและสม า่เสมอ 
 
ข้อมูลประกอบการประเมิน 

 โครงสรา้งองคก์รปี 2563 ทีแ่สดงถงึหน่วยงานตรวจสอบภายในและสายการ
บงัคบับญัชา ซึง่มกีารรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
16.6 บริษัทส่ ง เ ส ริม ให้ผู้ ต ร วจสอบภำย ในปฏิบัติห น้ ำที่ ต ำมมำตร ฐำนสำ กล                         

กำรปฏิบัติงำนวิชำชีพกำรตรวจสอบภำยใน ( International Standards for the 
Professional Practice of Internal Auditing, IIA)  
 

  

 
17. องคก์รประเมินและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทนัเวลาต่อบุคคลท่ีรบัผิดชอบ ซ่ึง

รวมถึงผูบ้ริหารระดบัสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

17.1 บรษิัทประเมนิผลและสื่อสำรขอ้บกพร่องของกำรควบคุมภำยใน และด ำเนินกำรเพื่อ
ติดตำมแก้ไขอย่ำงทนัท่วงท ีหำกผลกำรด ำเนินงำนที่เกดิขึน้แตกต่ำงจำกเป้ำหมำย                              
ทีก่ ำหนดไวอ้ย่ำงมนียัส ำคญั 
ค าอธิบาย ผู้บรหิารของแต่ละฝ่ายงานมกีารสือ่สารและตดิตามขอ้บกพร่องทีเ่กดิขึ้น
จากการปฏบิตังิานและระบบการควบคุมภายในอย่างสม า่เสมอผ่านการประชุมประจ า
ฝ่าย เพือ่ด าเนินการแกไ้ขปรบัปรุงไดอ้ย่างทนัเวลา นอกจากนี้ บรษิทัก าหนดใหม้กีาร
ติดตามและรายงานผลการท างานทีเ่กดิขึ้นจรงิเปรยีบเทยีบกบัเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้
ซึง่ไดม้กีารรายงานและสือ่สารใหฝ่้ายบรหิารทราบผ่านการประชุม Quarterly Review 
รวมถงึมกีารรายงานต่อคณะกรรมการบรหิารเป็นประจ าทุกเดอืน 
 
ข้อมูลประกอบการประเมิน 

 ตวัอย่างรายงานการประชุม Quarterly review 
 เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิาร ครัง้ที ่1-12 ปี 2563  

 

  

17.2 บรษิทัมนีโยบำยกำรรำยงำน ดงันี้ 
17.2.1 ฝ่ำยบริหำรต้องรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิด

เหตุกำรณ์หรือสงสยัว่ำมีเหตุกำรณ์ทุจริตอย่ำงร้ำยแรง มีกำรปฏิบตัิที่ฝ่ำฝืน
กฎหมำย หรอืมกีำรกระท ำที่ผดิปกติอื่น ซึ่งอำจกระทบต่อชื่อเสยีงและฐำนะ
กำรเงนิของบรษิทัอย่ำงมนียัส ำคญั 

 
 
 
 
 
 

 



ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
17.2.2 รำยงำนขอ้บกพร่องทีเ่ป็นสำระส ำคญั พรอ้มแนวทำงกำรแกไ้ขปัญหำ (แมว้่ำจะ

ได้เริ่มด ำเนินกำรจัดกำรแล้ว) ต่อคณะกรรมกำรบริษัท/คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ เพื่อพจิำรณำภำยในระยะเวลำอนัควร 

17.2.3 รำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสำระส ำคัญต่อ
คณะกรรมกำรบรษิทั/คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ค าอธิบาย  ผู้บริหารของบริษัทมีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อ
คณะกรรมการบรษิทัผ่านการประชุมคณะกรรมการบรษิทัทุกไตรมาส รวมถงึมี
ผูต้รวจสอบภายในอสิระจากภายนอกท าหน้าทีป่ระเมนิการควบคุมภายในของ
บรษิัทและเสนอแนวทางการปรบัปรุง/แก้ไขกระบวนการท างาน และติดตาม
ความคืบหน้าในการปรบัปรุงทุกไตรมาส เพือ่รายงานผลต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
 

ข้อมูลประกอบการประเมิน 
 เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1-5 ปี 2563 (วาระที ่

เกีย่วข้องกบัการรายงานความคืบหน้าการประเมนิเกีย่วกบัระบบควบคุม
ภายในของบรษิทั) 

 เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที ่1-4 ปี 2563 (วาระ
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรายงานความคบืหน้าการประเมนิเกีย่วกบัระบบควบคุม
ภายในของบรษิทั)            

 รายงานการตรวจสอบภายใน ส าหรบัแต่ละไตรมาส (ไตรมาสที ่1-4 ปี 2563) 
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