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ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ 

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ 

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 

การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน 

 

ส่วนที่ 3 งบการเงิน 

 

เอกสารแนบ 

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บรหิาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผูท้ี่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดใน  

   สายบัญชแีละการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดแูลการทำบัญชี   

   และเลขานุการบรษิัท 

2. ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายในและดแูลการปฏิบัติงานของบริษัท 

3. นโยบายการกำกบัดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ กฎบตัรคณะกรรมการบริษัท  

   และกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย 

4. แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
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สร้างสรรค์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

แก่โลกด้วยนวัตกรรมอันชาญฉลาด 

เพื่อเชื่อมโลกเข้าด้วยกันอย่างปลอดภัย 
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พันธกิจ  

 

ด้านผลิตภัณฑ์และบรกิาร:  

บริษัทจะออกแบบและส่งมอบผลิตภัณฑ์วงจรรวม รวมไปถึงการให้บริการ 

อื่นๆ ด้วยความโดดเด่น และมีเอกลักษณ์ 

 

ด้านลูกค้าและคู่ค้าทางธรุกิจ:  

บริษัทมุ่งมั่นท่ีจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้ลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจที่เน้นการสร้าง 

นวัตกรรม เพื่อให้สามารถประสบความสำเร็จได้ในระดับโลก 

 

ด้านพนักงาน:  

บริษัทจะเป็นองค์กรท่ีมีสภาพแวดล้อมการทำงานท่ีมีความสุข มุ่งพัฒนาบุคลากร 

ให้มีความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าเผชิญต่อความท้าทาย มุ่งมั่นสู่ความ 

สำเร็จ และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง 
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กิจกรรมและความสำเร็จในรอบปีของบริษัท 

 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 บริษัทจัดงานประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เพื่อทราบความเป็นไปและติดตามผลการ

ดำเนินงานของบริษัท แนวโน้ม หรือแผนงานในอนาคต ซักถามข้อสงสัยกับผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท และใช้สิทธิ

ออกเสียงเพื่อมีส่วนร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท 

 

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน  2564 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

ร่วมกับ บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (SIC)              

ได้จัดกิจกรรมสัมมนาส่งเสริมความรู้ภายใต้หัวข้อ “สร้างโอกาส พัฒนา 

ต่อยอดศักยภาพอุตสาหกรรมไทยกับการใช้เทคโนโลยี NFC” เพื่อให้

ทราบ นโยบาย หลักเกณฑ์ และสิทธิประโยชน์การส่งเสริมการลงทุน

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 

 

 

 

เม ื ่ อว ันท ี ่  24 ส ิ งหาคม 2564 ศ .นพ.พ ิสิฐ                 

ต ั ้ งก ิจวน ิชย์ หัวหน้าภาคว ิชาช ีวเคมี  คณะ

แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวหน้า

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโรคตับอักเสบและมะเร็ง

ตับ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

รับมอบเงินจำนวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้า

แสนบาทถ้วน) จาก ดร.นัยวุฒิ วงษ์โค เมท                   

ประธานคณะกรรมการบริหาร ผู้แทนจากบริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนกองทุนวจิัย

โรคตับอักเสบและมะเร็งตับ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 



 

  06 บรษิทั ซลิคิอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) 

 

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 บริษัทได้มีการส่งมอบ NFC Sticker จำนวน 33,000 ชิ้น ให้กบักรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสุข โดยมีอธิบดี กรมอนามัย เป็นตัวแทนในการรับมอบ ซึ่ง NFC Sticker ดังกล่าวจะใชง้านร่วมกับระบบรับรอง

บุคคล เพื่อเข้ากิจกรรมหรอืกิจการในสถานการณ ์COVID-19 ในการคัดกรองความเสี่ยง เพื่อให้สถานประกอบการมีความ

ปลอดภัย และมั่นใจในการให้บรกิารกิจการและกจิกรรมต่างๆ ได้ด้วยเทคโนโลยีรับรองบุคคลที่สะดวก รวดเร็วและแม่นยำ 

 

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 บริษัทมีการจัดกิจกรรม

สัมมนาทางออนไลน์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการ 

ส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐ 

และพ ันธม ิตรทางธ ุ รก ิจ ในช ื ่ อ ง านThailand Anti 

Counterfeiting Forum 2021 มีวัตถุประสงค์เพื ่อลด

ปัญหาสินค้าไทยถูกปลอมแปลง ลอกเลียนแบบ หรือ

สวมส ิทธิ์  ผ ่ านการถ ่ายทอดองค ์ความร ู ้ทางด ้าน

เทคโนโลยี และสร้างการโซลูชั่น  
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ข้อมูลสำคัญ 

ทางการเงิน 
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  08 บรษิทั ซลิคิอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) 

 

 

 

งบแสดงฐานะทางการเงิน (พันบาท) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงนิสด  

สินทรัพยร์วม 

หนี้สินรวม 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 

 

งบกำไรขาดทุนเบด็เสร็จ (พันบาท) 

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 

ต้นทุนขายและการใหบ้รกิาร 

กำไรขั้นต้น 

ต้นทุนจัดจำหนา่ยและค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร 

กำไรสำหรบัป ี

 

 

อัตราส่วนทางการเงนิ 

ผลตอบแทนเฉลี่ยจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) 

ผลตอบแทนเฉลี่ยจากส่วนของผู้ถือหุน้ (ร้อยละ) 

อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) 

อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) 

หนี้สินต่อทุน (เท่า) 

อัตราการจา่ยปันผล (ร้อยละ) 

กำไรต่อหุ้น (บาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 2020 2019 
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44 

10 
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43 

0.1 

9.3 
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8 
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นายมานพ ธรรมสิริอนันต์ 

ประธานคณะกรรมการบริษัท 



 

  010 บรษิทั ซลิคิอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) 

สารจากประธาน คณะกรรมการบริษัท 

  

รอบปีที่ผ่านมา เป็นอีกหนึ่งปีแห่งความภาคภูมิใจของ

คณะกรรมการบริษัท ทีมบริหาร และพนักงานทุกคน

ของบริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

ที่สามารถร่วมมือ ร่วมใจกันสร้างการเติบโตของบริษัท

ได้ดีเกินความคาดหมาย สะท้อนจากรายได้ที่มากกว่า

เป้าหมายที่วางไว้ สามารถส่งมอบผลกำไรที่ดีเยี่ยมใหแ้ก่

ผู ้ถือหุ้น ท่ามกลางปัจจัยท้าทายต่างๆที่มีเข้ามาอย่าง

ต่อเนื่อง เรื่องการขาดแคลนไมโครชิพและกำลังการผลิต

ในตลาด สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิค-19 กระทั่ง

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน แต่บริษัทยังคงฝ่า

ฟันจนสามารถส่งมอบผลงานที่ดีเย่ียมดังกล่าวได้ 

ปี 2564 เป็นอีกหนึ่งปีที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ

องค์กรเพื ่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู ้ถ ือหุ ้นและ            

ผู ้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน กล่าวคือ มีการต้อนรับ            

ดร.บดินทร์ เกษมเศรษฐ์ เข้ามาเป็นประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร ด้วยความเชื่อมั่นในฝีมือและประสบการณ์ใน

อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในระดับโลกมาอย่าง

ยาวนาน ในส่วนของผมนั้น ได้รับหน้าที่การเป็นประธาน

คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คำปรึกษาแก่ฝ่ายบริหารใน

ทุกด้าน รวมถึงเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการดูแลและ

ผลักดันพลวัตรบริษัทให้เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและ

ม่ันคง  

คณะกรรมการบริษัทได้มีการขับเคลื่อนนโยบายของ

องค์กรในด้านต่างๆ ทั ้งในภาคธุรกิจ การจัดการ             

ความเสี่ยง การบัญชีและการเงิน เทคโนโลยี เพื่อให้เท่า

ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึง

ผลักด ันนโยบายด้านการพัฒนาเพื ่อความยั ่งยืน 

(Sustainability Development) แล ะน โยบายด ้ าน

บรรษัทภิบาลที่ดี โดยในปี 2564 ได้มีการขยายขอบเขต

หน้าที ่ของคณะกรรมการชุดย่อย เพื ่อให้คำปรึกษา           

และส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมถึง

การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนในบริบทของบริษัท ซิลิคอน 

คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ เพื่อยกระดับ

แนวทางปฏิบัติขององค์กรให้เป ็นที ่ยอมรับและเป็น

มาตรฐานสากล  

การวิจ ัยและพัฒนาเทคโนโลยีย ังคงดำเน ินไปตาม

แผนงานของบริษัทอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง ทีมบริหาร

และทุกฝ่ายงานเร ่งผลักดันโครงการต่างๆอย่างเต็ม

ความสามารถ เพ ื ่ อ ให ้ เก ิด  New S-Curve และ มี

นวัตกรรมใหม่ๆออกสู่ตลาด ซึ่งจะสร้างผลกำไรและการ

เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวให้กับบริษัท อีกทั้งเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ และผลักดัน

อุตสาหกรรมเซมิคอนดักส์เตอร์สัญชาติไทยให้อยู ่ใน

แนวหน้าระดับโลก 

ด้วยประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ

เทคโนโลยีถึงสองทศวรรษ ความรู ้ ความสามารถที่

หลากหลายของคณะกรรมการบริษัท และความเป็นมือ

อาชีพของทีมบริหาร ผมเชื ่อว่าทั ้งหมดนี ้จะสามารถ

นำพาบริษัทให้เติบโตได้อย่างมั ่นคงอย่างยั ่งยืน และ

ขอขอบคุณทุกท่านที ่ให้ความไว้วางใจ เชื ่อมั ่น และ 

สนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา 
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สารจาก 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ปี 2564 เป็นปีที่บริษัทสามารถสร้างการเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด กล่าวคือ มีการทำรายได้เป็น New High 

ติดต่อกันถึง 3 ไตรมาส และรายได้รวมของปี 2564 มีจำนวน 421.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25% จากปีก่อนหน้า อีกทั้งกำไร

สุทธิมีจำนวน 64.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 86% จากปี 2563 ซึ่งเป็นผลมาจากการวางแผนกลยุทธ์ที่ดี การขยายฐานลูกค้า

และเพิ่มสัดส่วนทางการตลาด รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

จากการจัดการที่ดีและความสามารถในการดำเนินการตามแผนการธุรกิจและแผนบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมใน

ปี 2564 ส่งผลให้บริษัทสามารถเติบโตอย่างดีเยี่ยม ท่ามกลางความท้าทายครั้งใหญ่ของธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์  สืบ

เนื่องมาจากปัญหาการขาดแคลนทั้งด้านวัตถุดิบและด้านกำลังการผลิตในตลาด (Supply Shortage) ซึ่งเป็นที่คาดการณ์

ว่าจะต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปี 2565 อันเป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ที่ยืดเยื้อ ซึ่งได้สร้างผลกระทบทั้ง

ทางตรงและทางอ้อมต่อการวางแผนและการดำเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและยาว อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ดำเนินการตาม

แผนการต่างๆ ตั้งแต่ปลายปี 2563 เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทโดยตรง และต่อการดำเนินธุรกิจของลูกค้า  

ในด้านความมุ่งมั ่นในพันธกิจของการสร้างความยั่งยืนของบริษัท ที่มาจากนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ                

ในฐานะที่เป็นบริษัทหนึ่งเดียวของคนไทยในธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์ที่ทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เซมิคอนดักเตอร์

เป็นของตนเอง การสร้างสรรค์เทคโนโลยีนั้นเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ ที่จะสร้างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี              

และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด การแข่งขันด้านเทคโนโลยี และพฤติกรรมของ

ผู้บริโภคในโลกยุคใหม่ซึ่งมีเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อน 

ซึ่งพันธกิจหลักเหล่านี้ทำให้บริษัทมุ่งหน้าสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมได้ ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทได้รับการจัดอันดับเป็น

หนึ่งใน Top 20 Semiconductor Tech Companies in APAC 2021 โดย Semiconductor Review ซึ่งเป็นเกียรติ

และเป็นความภาคภูมิใจของบริษัท ทีมบริหาร และพนักงานทุกคน 

เพื่อที่จะสนับสนุนการเติบโตอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืนในระยะยาว บริษัทมีการมองหาโอกาสสร้างความร่วมมือ

กับพาร์ทเนอร์ในการสร้างสรรค์เทคโนโลยีออกสู่ตลาดร่วมกัน อีกทั้ง มุ ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นปัจจัยที่มี

ความสำคัญอย่างมากในการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและผลักดันการเติบโตของบริษัท บริษัทให้ความสำคัญในการพัฒนา

ความสามารถและทักษะของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆทั้งในและ

ต่างประเทศในการแลกเปลี่ยนความรู้เชิงลึก รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอนาคตอีกด้วย 

ทิศทางการดำเนินงาน การวางแผนกลยุทธ์ รวมถึงการนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของบริษัทนั้น อยู่บน

พื้นฐานของแนวความคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญกับผู้มี

ส่วนได้เสียทุกฝ่าย กล่าวคือ เทคโนโลยีอันชาญฉลาดและความเป็นเลิศเฉพาะทางในการเป็นส่วนหนึ ่งของ digital 

transformation จะทำให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ดีย่ิงขึ้น เพิ่มขีดความสามารถในการส่งถ่ายข้อมูลซ่ึงเป็นหัวใจ

สำคัญของธุรกิจของบริษัท ส่งผลให้ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในการดำเนินธุรกิจและการใช้ชีวิตประจำวัน               

โดยใช้ทรัพยากรที่น้อยลง ลดของเสีย อีกทั้งสร้างความปลอดภัยรอบด้านที่มากขึ้น  

ผมหวังว่า บริษัท Deep Tech ที่เป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำ และเป็นความภาคภูมิใจด้วยฝีมือคนไทย จะได้รับการ

สนับสนุนจากทุกท่านด้วยดีต่อไปในอนาคต เพื่อให้เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจและสังคมที่

ย่ังยืน 
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

ภาพรวมอุตสาหกรรมและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท 

ภาพรวมโครงสร้างอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย  

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ นับเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญประเภทหนึ ่งของประเทศไทย โดยอุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์ของไทยในปี 2564 - 2566 คาดว่าจะมีการขยายตัวมากขึ้น โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากความจำเป็นที่ต้อง

ทำงานและศึกษาในระยะทาไกลท่ามกลางภาวะโรคระบาด ส่งผลให้อุปกรณ์ต่างๆ ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีความ

จำเป็นทั้งในภาคธุรกิจและการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้น โดยจากข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและกรมเจรจา

การค้าระหว่างประเทศได้แบ่งโครงสร้างอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยเป็น 3 ระดับดังนี้ 

1. อ ุตสาหกรรมต้นน้ำ (Upstream Industry) เป ็นอ ุตสาหกรรมขั ้นพื ้นฐานสำหรับการผลิตสินค้า

อิเล็กทรอนิกส์ เช่น การออกแบบวงจรรวม (IC Design) และการผลิตแผ่นเวเฟอร์ (Wafer Fabrication) 

ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยยังมีข้อจำกัดในการพัฒนาอุตสาหกรรมต้นน้ำเนื่องจากการขาดแคลนเทคโนโลยีและ

เงินลงทุน ส่งผลให้ปัจจุบันในประเทศไทยยังไม่สามารถผลิตแผ่นเวเฟอร์เองได้ ทำให้ต้องพึ่งพาการนำเข้า

วัตถุดิบจากต่างประเทศ  

2. อุตสาหกรรมกลางน้ำ  (Midstream Industry) เป็นอุตสาหกรรมในระดับการผลิตชิ้นส่วน และส่วนประกอบ

ของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เช่น IC, Capacitor เป็นต้น ซึ่งในประเทศไทยได้มีการลงทุนในอุตสาหกรรม

ประเภทนี้สูงมาก โดยส่วนใหญ่ผู้ประกอบการจะเป็นบริษัทต่างชาติและบริษัทร่วมลงทุนจากต่างชาติซึ่งมีขนาด

กลางและขนาดใหญ่ ในขณะที่ผู ้ประกอบการที่เป็นคนไทยนั้นส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็ก               

หรือเป็นผู้ประกอบการที่รับจ้างผลิตตามสัญญาจ้างผลิตจากผู้ประกอบการรายใหญ่ (Subcontractor)  

3. อุตสาหกรรมปลายน้ำ  (Downstream Industry) เป็นการผลิตสินค้าขั้นสุดท้ายของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ 

โดยการนำชิ้นส่วนต่างๆ มาประกอบเป็นสินค้าสำเร็จรูป เช่น คอมพิวเตอร์ , โทรศัพท์มือถือ , เครื่องรับวิทยุ 

และโทรทัศน์ เป็นต้น ซึ่งผู้ประกอบการในประเทศไทยสามารถผลิตสินค้าขั้นสุดท้ายเหล่านี้ได้  

 

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยที่ผ่านมานั้น ส่วนใหญ่เป็นการผลิตชิ้นส่วนและส่วนประกอบของสินค้า

อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งนับเป็นอุตสาหกรรมระดับกลางน้ำ (Midstream Industry) และปลายน้ำ (Downstream Industry)  

ทั้งนี้ การประกอบธุรกิจหลักของบริษัทจัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมต้นน้ำ ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 โดยบริษัทนับเป็นผู้ประกอบการไทยที่เป็นภาคเอกชนเพียงราย

เดียวในประเทศที่มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยและพัฒนาไมโครชิพสำหรับระบบ RFID มาอย่างต่อเนื่อง โดยสินค้าของ

บริษัทได้รับการยอมรับและส่งออกเพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ผลิตสินค้าในระบบ RFID ชั้นนำทั่วโลก  
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ภาพรวมมลูคา่เพิม่และชนดิของอตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนกิส ์

 

  ที่มา : กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม และกระทรวงอุตสาหกรรม, 2543 

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

ความสำค ัญต่อการส ่งเสร ิมอ ุตสาหกรรมในระด ับต ้นน ้ำ (Upstream Industry) และอ ุตสาหกรรมปลายน้ำ 

(Downstream Industry) มากขึ้น โดยกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะนั้นจัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่อยอด

อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-Curve) ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการ

ผลิต เพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะสั้นและระยะกลาง นอกจากนี้ กลุ่มเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

ยังมีบทบาทสำคัญในการเป็นกลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะช่วยขับเคลื่อนกลุ่มอุตสาหกรรมด้ังเดิมสู่กลุ่มอุตสาหกรรม

ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น และเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) ซึ่งเป็นกลุ่ม

อุตสาหกรรมใหม่ที่ต้องใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างมาก เช่น อุตสาหกรรมยนต์ (Robotics) และอุตสาหกรรมดิจิทัล 

(Digital) อีกด้วย 

การปรบัโครงสรา้งกลุม่อตุสาหกรรมของไทยตามยทุธศาสตรก์ารพฒันาอตุสาหกรรมไทย 4.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : เอกสาร “ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)”, กระทรวงการคลัง 
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ภาพรวมธุรกิจระบบและอุปกรณ์ RFID ของโลก 

เทคโนโลยี RFID (Radio Frequency Identification) คือ การใช้คลื่นความถี่วิทยุในการสื่อสารเพื่ออ่าน/เขียน

ข้อมูลของวัตถุต่างๆ บนอุปกรณ์ที่เรียกว่าแท็ก (Tag/Transponder) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำไปใช้งานเสริมหรือทดแทน

ระบบบาร์โค้ด (Barcode) เนื่องจากมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าหลายประการ อาทิ สามารถอ่านและบันทึกได้เป็นจำนวนมากรวมถึง

สามารถแก้ไขหรือบันทึกซ้ำได้หลายครั้ง อ่านข้อมูลได้แม้ในขณะที่วัตถุนั้นกำลังเคล่ือนที่ อ่านข้อมูลได้พร้อมๆกันหลายข้อมูลมี

ระบบความปลอดภัยสูงกว่าสามารถเข้ารหัสความปลอดภัยได้ทำให้ยากต่อการปลอมแปลงและลอกเลียนแบบ เป็นต้น 

ด้วยจุดเด่นต่างๆ ดังกล่าว ส่งผลให้ปัจจุบันมีการนำระบบ RFID ไปใช้งานในกว่า 120 ประเทศทั่วโลก โดยเริ่มใช้กัน

อย่างแพร่หลายอย่างมากในช่วงปี 2533 จากการนำไปใช้ในบัตรโดยสาร (Smart Card) ในระบบขนส่งมวลชน จากนั้นในช่วงปี 

2543 ระบบ RFID ได้ถูกนำไปใช้ในการพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) และมีการลงทุนในเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบ 

RFID เพ่ิมขึ้น รวมทั้งมีการพัฒนามาตรฐานต่างๆ เพ่ือรองรับและมีการใช้งานกันทั่วไปมากขึ้น  

ในปี 2564 ยอดขายของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกมีมูลค่ารวม 555.9 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นยอด

รวมประจำปีที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีมา และเพ่ิมขึ้น 26.2% เม่ือเทียบกับยอดรวม 440.4 ในปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์ปัญหา

การขาดแคลนชิปทั่วโลก ทำให้บริษัทในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เพิ่มการผลิตขึ้นเป็นอย่างมากในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน 

เพื่อที่จะได้ตอบสมองความต้องการของผู้บริโภคได้ครบถ้วน โดยประเทศที่มีสัดส่วนของยอดขายสูงสุดคือประเทศจีน คิดเป็น

สัดส่วน 34% รองลงมาคือกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก และประเทศสหรัฐอเมริกา คิดเป็นสัดส่วน 27% และ22% ตามลำดับ   

จากบทวิจัยของ IDTechEx ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยทางธุรกิจในประเทศอังกฤษที่มุ่งเน้นการวิจัยทางการตลาดเกี่ยวกับ

เทคโนโลยีเกิดใหม่ (Emerging Technology) ได้คาดการณ์ไว้ว่า ตลาดรวมของระบบ RFID ในปี 2564 ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ

ประมาณ 11.62 พันล้านเหรียญสหรัฐ และมีมูลค่าเท่ากับ 12.22 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2565 โดยมูลค่าตลาดรวมของ

ระบบ RFID เมื่อแบ่งตามประเภทของสินค้า จะพบว่า แท็กชนิดพาสซีฟซึ่งเป็นสินค้าหลักของบริษัทนับเป็นสินค้ากลุ่มที่มีมูลค่า

ตลาดรวมสูงที่สุด โดยมีมูลค่าตลาดรวมเท่ากับ 6.09 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2564 และคาดว่าจะเพ่ิมขึ้นเป็น 9.67 พันล้าน

เหรียญสหรัฐในปี 2575 หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 58.78 และรองลงมา ได้แก่ เครื่องอ่านซึ่งเป็นอีกหนึ่งตลาดหลัก

ของบริษัทโดยมีมูลค่าตลาดรวมเท่ากับ 2.56 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2564 และคาดว่าจะเพ่ิมขึ้นเป็น 4.44 พันล้านเหรียญ

สหรัฐในปี 2575 

$ billions 2021 2022 2023 2024 2025 2032 

Passive RFID Tags 6.09 6.56 7.09 7.48 7.66 9.67 

Passive RFID Interrogators 2.56 2.50 2.53 2.57 2.73 4.44 

Passive RFID Services, Networking, 

Software 2.60 2.80 3.00 3.40 3.80 7.00 

Active RFID/RTLS Systems 0.36 0.35 0.35 0.35 0.41 1.08 

Total $ billions  11.62 12.22 12.97 13.79 14.60 22.19 

ที่มา : เอกสาร “ RFID Forecasts, Players and Opportunities 2022-2032 The complete analysis of the 

global RFID industry”, IDTechEx 
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สำหรับกลุ่มธุรกจิที่มีมูลค่าการนำระบบ RFID ไปใชสู้งสุด 5 อันดับแรก ได้แก่  

1) กลุ่มธุรกิจค้าปลีก คาดว่าจะมีมูลค่าตลาดเติบโตจาก 1.77 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2564 เป็น 7.63 

พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2575 หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 331 โดยตัวอย่างของการนำระบบ RFID 

ไปใช้ ได้แก่ ระบบติดตามสินค้าเพื่อป้องการสินค้าสูญหาย หรือติดตามสินค้าระหว่างขนส่ง และใช้บันทึกข้อมูล

สินค้า เช่น ประเภท, ปริมาณ จำนวน เพื่อในการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง เป็นต้น 

2) กลุ่มการเงินและหลักทรัพย์ คาดว่าจะมีมูลค่าตลาดเติบโตจาก 4.13 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2564 เป็น 

4.15 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2575 หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 0.4  

3) กลุ่มธุรกิจขนส่งมวลชนและยานพาหนะ คาดว่าจะมีมูลค่าตลาดเติบโตจาก 3.82 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 

2564 เป็น 3.49 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2575 หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ -8.6 โดยตัวอย่าง

ของการนำระบบ RFID ไปใช้ ได้แก่ บัตรโดยสาร (Smart Ticket) และระบบรักษาความปลอดภัยของรถ 

(Immobilizer) เป็นต้น   

4) กลุ่มธุรกิจโลจสิตกิส์และการขนสง่  คาดว่าจะมีมูลค่าตลาดลดลงจาก 0.61 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2564 

เป็น 3.55 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2575 หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 482 โดยตัวอย่างของการ

นำระบบ RFID ไปใช้ ได้แก่ ระบบติดตามพัสดุ หรือใช้ในการคัดแยกพัสดุที่มีรหัสพิเศษ เป็นต้น 

5) กลุ่มธุรกิจปศุสัตว์ คาดว่าจะมีมูลค่าตลาดเติบโตจาก 0.69 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2564 เป็น 1.06 

พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2575 หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 53.6  

$ billions 2021 2022 2023 2024 2025 2032 

Retail  1.77 2.04 2.34 2.89 3.51 7.63 

Financial, Security 4.13 4.36 4.55 4.61 4.58 4.15 

Passenger transport/automotive 3.82 3.87 4.03 4.06 4.01 3.49 

Land, sea logistics and post 0.61 0.63 0.69 0.77 0.88 3.55 

Animals and farming 0.69 0.69 0.69 0.72 0.75 1.06 

Total   11.02 11.59 12.30 13.04 13.73 19.88 

ที่มา : เอกสาร “ RFID Forecasts, Players and Opportunities 2022-2032 The complete analysis of the 

global RFID industry”, IDTechEx 

ในการประกอบธุรกิจหลักของบริษัทจะมุ่งเน้นการออกแบบและพัฒนาไมโครชิพสำหรับแท็กชนิดพาสซีฟและ 

ไมโครชิพที่ใช้ในเครื่องอ่านเป็นหลัก ซึ่งนับเป็นกลุ่มสินค้าที่มีมูลค่าตลาดรวมสูงและมีโอกาสในการเติบโตอีกมาก โดยมีกลุ่ม

ลูกค้าเป้าหมายหลักอยู่ที่กลุ่มธุรกิจปศุสัตว์และยานยนต์ โดยภาพรวมและแนวโน้มการเติบโตของกลุ่มกุญแจสำรองสำหรับ

ยานยนต์และธุรกิจปศุสัตว์ซ่ึงเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของบริษัทมีดังน้ี 
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ธุรกิจกญุแจสำรองสำหรับยานยนต์ 

กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ของโลกในการให้บริการด้านกุญแจสำรองครบวงจรสำหรับ

ยานยนต์ ซึ่งปัจจุบันบริษัทมุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าในรูปแบบสินค้าในรูปแบบหลอดแก้วและแท่งพลาสติกไปยังคู่ค้าเพื่อ

ผลิตเป็นกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ประเภท Immobilizer หรือกุญแจฝังไมโครชิพ ซึ่งมีการนำมาใช้งานเพื่อเพิ่มระบบรักษา

ความปลอดภัยในยานยนต์ตั้งแต่ในช่วงทศวรรษที่ 90 โดยกุญแจฝังชิพเป็นระบบกุญแจที่มีการพัฒนาจากการรักษา

ความปลอดภัยของรถด้วยการเทียบเคียงลายลูกกุญแจ (Physical Key) แต่เพียงอย่างเดียว มาสู่การสอบทานรหัสด้วย

คลื่นวิทยุ (RFID) ระหว่างไมโครชิพอาร์เอฟไอดีในกุญแจและเครื่องอ่านที่ติดตั้งในตัวรถ และต่อมาได้มีการพัฒนาความ

ซับซ้อนของรหัสเพิ่มขึ้นด้วยเทคโนโลยีการเข้ารหัส (Cryptography) เพิ่มขึ้นอีกด้วย  

จากการพัฒนาเทคโนโลยีของกุญแจรถให้เพิ่มความซับซ้อนเพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาความปลอดภัยดังกล่าว

ข้างต้น ส่งผลให้การทำกุญแจสำรองมีความยุ่งยากมากขึ้น โดยหากผู้บริโภคต้องการทำกุญแจสำรองเพิ่มหรือทำกุญแจ

หาย ก็จะต้องติดต่อกับตัวแทนจำหน่าย (Dealer) โดยตรงซึ่งมักใช้เวลานานและมีค่าใช้จ่ายสูง ดังนั ้น ธุรกิจกุญแจ

อิเล็กทรอนิกส์สำรองเกิดขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคหรือผู้ใช้รถที่ไม่ต้องการทำกุญแจสำรองกับตัวแทนจำหนา่ย 

และเป็นทางออกให้แก่ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ที่มิได้ต้องการมุ่งเน้นการให้บริการในส่วนดังกล่าวแต่ยังคงต้องให้บริการแก่

ลูกค้าตามที่ร้องขอโดยตัวแทนจำหน่ายสามารถส่งงานต่อมายังศูนย์บริการกุญแจสำรอง (Key Duplication Center 

and Kiosk) ได้   

 

โครงสร้างผู้ประกอบการในธุรกิจกุญแจส ารองส าหรับยานยนต ์

 

ที่มา : บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 
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บร ิษ ัทเป ็นผู ้พ ัฒนาชิพเพื ่อจำหน่ายให้แก ่ผ ู ้ประกอบการด้านการทำก ุญแจสำรองรายใหญ่ของโลก 

(Replacement Key Manufacturer) โดยผู้ประกอบการดังกล่าวจะเป็นผู้พัฒนาเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการทำ

ก ุญแจ (Blank Key and Key cutting machines) รวมถ ึ งร ะบบการอ ่านและ เข ียนข้ อม ูลของก ุญแจ (Key 

duplicating system) เพื่อให้กุญแจสำรองสามารถทำงานได้เหมือนกุญแจดอกจริงที่ผลิตจากค่ายรถยนต์ต่างๆ โดยที่ไม่

เป็นการละเมิดสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการที่เป็นผู้ให้บริการศูนย์กุญแจสำรองที่ได้รับอนุญาต 

(Authorized Key Replacement Center and Kiosk) ที่กระจายอยู่ทั่วโลกเพื่อให้บริการแก่ผู้บริโภค  

ทั้งนี้ ปริมาณการผลิตรถยนต์ในทวีปยุโรป ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทนั้น มีจำนวนประมาณ 17-22 ล้าน

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

การวิจัยข้อมูลของบริษัทร่วมกับคู่ค้าพบว่า สินค้ากลุ่มกุญแจสำรองนั้นจะเริ่มเป็นที่ต้องการภายหลังจากการวางจำหน่าย

ของรถแต่ละรุ่นประมาณ 3-5 ปี โดยปริมาณความต้องการกุญแจสำรองนั้นคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 10.00 ของ

ปริมาณรถยนต์ที่ออกใหม่ และจะมีความต้องการต่อเนื่องตามอายุการใช้งานรถของผู้บริโภคนั่นเอง  

ปัจจุบันในหลายประเทศ เช่น เยอรมนี, ออสเตรีย และแคนาดา ได้ประกาศบังคับใช้กฎหมายให้รถยนต์ทุกคันใน

ประเทศต้องมีระบบ Immobilizer เพื ่อรักษาความปลอดภัย สำหรับในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นมีการออกกฎหมาย

ส่งเสริมการใช้ระบบ Immobilizer โดยกำหนดให้ผู้ผลิตที่ไม่มีการใช้ระบบดังกล่าวติดตั้งในยานยนต์ที่ผลิต จะต้องปฏบิตัิ

ตามข้อกำหนดในการขึ้นทะเบียนชิ้นส่วนที่ใช้ในการผลิต ซึ่งมีความยุ่งยากมากกว่า  

กลุ่มธุรกิจปศสุัตว์ 

ประเทศออสเตรเลียซึ่งเป็นลูกค้าหลักของบริษัทนับเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกโคเนื้อและแกะ และผลิตภัณฑ์จาก

โคเนื้อและแกะรายใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของโลกซึ่งให้ความสำคัญอย่างมากกับระบบสืบค้นย้อนกลับภายหลังจากที่มีการ

แปรรูปเป็นเนื้อสัตว์แล้ว (Food Traceability)  โดยประเทศออสเตรเลียได้เริ่มประกาศบังคับใช้ระบบลงทะเบียนสัตว์ด้วย

ระบบ RFID หรืออิเล็กทรอนิกส์แท็กในรูปแบบของ Ear Tag สำหรับวัวทุกตัวในรัฐวิคตอเรียในช่วงปี 2545 และบังคับใช้

กับวัวทุกตัวในประเทศในปี 2547 นอกจากนี้ ยังมีแผนขยายการบังคับใช้อิเล็กทรอนิกส์แท็กไปยังสัตว์อื่นๆ เช่น แกะ แพะ 

และสุกร เป็นต้น ซึ่งการลงทะเบียนสัตว์ด้วยระบบ RFID นี ้จะสามารถให้ข้อมูลของสัตว์ได้ละเอียดและแม่นยำมากกว่าระบบ

ป้ายติดตัวสัตว์แบบดั้งเดิมที่จะมีการระบุข้อมูลเบื้องต้น โดยระบบลงทะเบียนสัตว์ด้วย RFID จะสามารถบันทึกถึงข้อมูล

ต่างๆ ของสัตว์เหล่านั้นได้ตั้งแต่ประวัติสายพันธุ์, การให้อาหาร, การรับวัคซีน, การเคลื่อนย้ายไปที่ต่างๆ เป็นต้น ในปี 2560 

รัฐบาลออสเตรเลียได้เริ่มประกาศบังคับใช้อิเล็กทรอนิกส์แท็กสำหรับแกะและแพะที่เกิดใหม่ในรัฐวิคตอเรีย และกำหนดว่า

ภายในปี 2565 จะบังคับใช้กับแกะและแพะทุกตัวที่จะต้องมีการเคลื่อนย้ายจากรัฐดังกล่าว ดังนั้น ปริมาณการเติบโตของ

จำนวนวัวและแกะเกิดใหม่ในประเทศออสเตรเลียจึงเป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนการเติบโตของสินค้าของบริษัทได้โดยตรง   
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ภาพตวัอยา่งอปุกรณ ์RFID ในระบบลงทะเบยีนสตัว ์

 

 

          ที่มา : บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และเอกสาร Accredited Devices April 2017 ของ 

National Livestock Identification System Cattle 

 

ทั้งนี้ ความสำเร็จของระบบลงทะเบียนสัตว์ในประเทศออสเตรเลียได้กลายมาเป็นต้นแบบให้ประเทศอื่น ๆ เช่น 

ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปบางประเทศ อาทิ เยอรมนี, สหรัฐอเมริกา, ประเทศในกลุ่มอเมริกาใต้ ประเทศแคนาดา และอื่นๆ 

ได้หันมาพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดระบบลงเบียนสัตว์โดยใช้ป้ายอาร์เอฟไอดีในลักษณะเดียวกัน โดยเริ่มจากการส่งเสรมิให้

ผู้ประกอบการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์แท็กด้วยความสมัครใจ และมีการบังคับใช้อิเล็กทรอนิกส์แท็กในบางรัฐสำหรับสัตว์

บางประเภท เช่น ในรัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีการบังคับใช้อิเล็กทรอนิกส์แท็กสำหรับวัวตั้งแต่ปี  2547 และใน

ประเทศแคนาดา ได้บังคับใช้อิเล็กทรอนิกส์แท็กสำหรับวัวตั้งแต่ปี 2544 และสำหรับแกะตั้งแต่ปี 2459 เป็นต้น ส่งผลให้

ตลาดในการระบุตัวตนของสัตว์ดังกล่าว มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเป็นตลาดหนึ่งที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์สูง 

ปัจจัยที่มีส่วนสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจของบริษัท 

เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจหลักในการวิจัยและพัฒนาแผ่นชิพสำหรับอุปกรณ์ระบบ RFID โดยมุ่งเน้นการ

ออกแบบไมโครชิพประเภทที่สามารถกำหนดความสามารถในการทำงานแบบเฉพาะเจาะจงตามความต้องการของลูกค้าหรือ 

Application Specification Integrated Circuit : ASIC และแบบที่บริษัทพัฒนานวัตกรรมขึ้นเพื่อนำเสนอลูกค้า ดังน้ัน 

การเติบโตของบริษัทที่ผ่านมาจึงมีการเติบโตตามธุรกิจกุญแจสำรองสำหรับยานยนต์และธุรกิจปศุสัตว์เป็นหลัก ดังที่กล่าว

มาแล้วข้างต้น  สำหรับในอนาคต ผู้บริหารของบริษัทคาดการณ์ว่า แนวโน้มการเติบโตของบริษัทจะยังคงมีการเติบโตได้

จากทั้งการเติบโตของกลุ่มธุรกิจเป้าหมายเดิม รวมทั้งกลุ่มธุรกิจเป้าหมายใหม่ๆ ที่ บริษัทมองเห็นโอกาสทางธุรกิจที่จะ

พัฒนาชิพที่มีช่วงความถี่ (Bandwidth) ที่แตกต่างไปจากซิพเดิมที่บริษัทใช้งานอยู่ เพื่อนำไปใช้กับอุปกรณ์ระบบ RFID 

ซึ่งจะเติบโตและสอดคล้องกับการเกิดระบบ IoT ทั่วโลก เช่น กลุ่มธุรกิจขนส่ง, กลุ่มธุรกิจดูแลรักษาสุขภาพ เป็นต้น โดย

ปจัจัยส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจที่สำคัญสามารถสรุปได้ดังน้ี   
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ความสามารถที่หลากหลายและเหนือกว่าระบบ Barcode  

อุปกรณ์ระบบ RFID เป็นเทคโนโลยีที่อาศัยการใช้คลื่นความถี่วิทยุเพื่อใช้ระบุรายละเอียดของวัตถุสิ่งของหรือ

เจ้าของวัตถุสิ่งของที่ติดป้าย RFID โดยระบบ RFID เป็นเทคโนโลยีที ่ได้รับการพัฒนามาจากเทคโนโลยีระบบบาร์โค๊ด 

(Barcode) แต่มีจุดเด่นมากกว่า ประกอบกับการที่เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบ RFID นั้น  ยังสามารถพัฒนาได้อย่าง

ต่อเนื่อง ส่งผลให้การพัฒนาอุปกรณ์ระบบ RFID เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ นั้นมีแนวโน้มต้นทุนที่ถูกลงในขณะที่มี

ประสิทธิภาพสูงกว่าระบบบาร์โค๊ด นอกจากนี ้ยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับระบบฐานข้อมูลผ่านระบบ Cloud 

Computing ได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น จึงมีแนวโน้มการเติบโตจากการนำไปใช้ทดแทนระบบบาร์โค๊ดทั้งในภาคธุรกิจขนาดใหญ่

และขนาดเล็กเพิ่มขึ้น   

นอกจากการนำไปใช้ทดแทนการใช้งานในระบบบาร์โค๊ดแล้วนั้น ปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยี RFID มาประยุกต์ใช้งาน

ได้หลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งานที่แตกต่างกันออกไป อาทิ  การนำอุปกรณ์ RFID ไปใช้ในงานด้าน

ความปลอดภัย เช่น บัตรสำหรับใช้ผ่านเข้า-ออกสถานที่ต่างๆ หรือกุญแจสำรองอิเล็คทรอนิกส์สำหรับยานยนต์, การเพิ่ม

ผลผลิตและความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น แคปซูลขนาดเล็กฝังเอาไว้ในตัวสัตว์เพื่อใช้บันทึกประวัติต่างๆ  และ

ใช้ในการตรวจสอบย้อนกลับ (Food Safety and Traceability), การนำอุปกรณ์ RFID ไปประยุกต์ใช้งานด้านการวาง

แผนการผลิต หรือการตรวจสอบคุณภาพการผลิต (Quality Control) ตลอดจนกระบวนการผลิตต่างๆ ของ

ภาคอุตสาหกรรมการผลิต, การนำอุปกรณ์ RFID ไปใช้ในการขนส่งสินค้า หรือการตรวจสอบสถานะสินค้าและรถขนส่ง 

รวมถึงการบริหารจัดการคลังสินค้าของอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ เป็นต้น  

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค 

เดิมแนวความคิดในการเพิ่มความสามารถในการสื่อสารให้แก่อุปกรณ์หรือวัตถุต่างๆ ด้วยระบบ RFID นั้น มักมี

การนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจเป็นหลัก เช่น นำใช้ในระบบขนส่งหรือบริหาร

สินค้าคงคลัง (Tracking) หรือนำใช้ในระบบสืบค้นย้อนกลับ (Traceability) ในธุรกิจปศุสัตว์ เป็นต้น อย่างไรก็ดี ในยุค

สมัยปัจจุบันเมื่อผู้บริโภคมีแนวโน้มต้องการความรวดเร็ว, สะดวกสบาย และทันสมัยในการใช้ชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้น จึงมี

การนำแนวความคิดในการทำให้อุปกรณ์สามารถสื่อสารกันได้นี้มาใช้เพื่อมุ่งเน้นวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ของผู้บริโภคให้ได้รับความสะดวกสบายและรวดเร็วขึ้นในกิจกรรมต่างๆ มากขึ้น เช่น กระแสของแนวความคิดที่เรียกว่า 

Internet of Things (IoT) ซึ่งมีการเติบโตและแพร่หลายอย่างมากในปัจจุบัน 

 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคและการแพร่หลายของแนวความคิด IoT นั้นนับเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เกิด

แนวโน้มในการพัฒนาสินค้าที่มีความสามารถในการสื่อสารระหว่างกันด้วยระบบ RFID ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น โดยไม่จำกัดแต่

เพียงการนำไปใช้ในระดับของการบริหารจัดการธุรกิจเช่นในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งจากความสามารถที่หลากหลายของระบบ 

RFID ที่สามารถออกแบบและปรับใช้ได้ในหลากหลายกิจกรรม ทำให้ระบบ RFID เป็นเทคโนโลยีที่สามารถช่วยให้เจ้าของ

สินค้าหรือบริการต่างๆ สามารถตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดยสามารถ

นำไปใช้ได้ในทุกกลุ่มสินค้าและบริการ อาทิ การเชื่อมโยงระบบการจ่ายชำระเงินกับเครื่องจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ตามร้านค้า

หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ (E-payment), การนำไปใช้เป็นฉลากอัจฉริยะเพื่อพิสูจน์การปลอมแปลงสินค้าได้ทันทีในกลุ่ม

ธุรกิจกระเป๋าหรือไวน์ (Smart Label), การนำไปใช้ควบคุมการทำงานของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในยานยนต์หรือใน

บ้าน (Smart home or Smart car) หรือการนำไปใช้เป็นอุปกรณ์ติดตัวผู้ป่วยเพื่อเก็บข้อมูลการรักษาและติดตาม

ตำแหน่งผู้ป่วย (Smart Healthcare) เป็นต้น ดังนั้น อุปกรณ์ระบบ RFID จึงมีแนวโน้มที่จะเติบโตเพิ่มขึ้นจากการขยาย

ตลาดสู่การใช้งานในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคในกลุ่มสินค้าและบริการต่างๆ 



บรษิทั ซลิคิอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 

 

 

 021 บรษิทั ซลิคิอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) 

 

การส่งเสริมจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศ 

การออกแบบวงจรรวม (IC Design) นับเป็นหนึ ่งในกลุ ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะซึ ่งเป็นกลุ่ม

อุตสาหกรรมต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-Curve) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 

ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2589) โดยตามแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้จัดให้กลุ่มอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-

Curve) เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและการค้าได้เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ กลุ่ม

เทคโนเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะยังถูกวางบทบาทสำคัญในการเป็นกลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะช่วยขับเคลื่อน

กลุ ่มอุตสาหกรรมดั ้งเดิมสู ่กลุ ่มอุตสาหกรรมที ่มีมูลค่าเพิ ่มขึ ้น และเป็นองค์ประกอบที ่สำคัญในการพัฒนากลุ่ม

อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ที่ต้องใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างมากอีกดว้ย 

ดังน้ัน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงให้ความสำคัญในการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับระบบ RFID มาอย่างต่อเนื่องโดยผ่านหลาย

หน่วยงาน อาทิ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC), สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม

ซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) (SIPA) , สมาคมสมองกลฝังตัวไทย (TESA), สถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทาง

เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย (สลอ.),  สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand), สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

รวมถึงสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย 
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

ประวัติความเป็นมาของบริษัท 

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตั้งโดยกลุ่มนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้าน

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยในปี 2545 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ภายใต้การนำของคุณมานพ                

ธรรมสิริอนันต์ อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบวงจรจรรวม (IC Specialist) ในโครงการสมองไหลกลับ (Reverse 

Brain Drain) ที่ต้องการนำความรู้และประสบการณ์จากการทำงานด้านการออกแบบวงจรรวม (Integrated Circuit: IC) 

ในต่างประเทศมานานนับ 10 ปี มาถ่ายทอดและพัฒนาให้เห็นว่างานวิจัยหรือความรู้ด้านวงจรรวมสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม

ทางเศรษฐกิจได้สูงมาก จึงได้ร่วมกันกับกลุ่มนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีแนวคิดเช่นเดียวกันก่อตั้งบริษัทขึ้นเพื่อทำงานใน

รูปแบบของเอกชนที่มีความคล่องตัวและสามารถร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับทางภาครัฐในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการ

ออกแบบวงจรรวมของประเทศไทยให้เห็นเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ กลุ่มผู้ก่อตั้งบริษัทดังกล่าวซึ่งปัจจุบันยังเป็นผู้ถือหุ้นของ

บริษัทด้วย ได้แก่ ดร. นัยวุฒิ วงษ์โคเมท ศ.ดร. อภินันท์ ธนชยานนท์ และนายอภิเนตร อูนากูล 

ในช่วงแรกของการประกอบธุรกิจซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาของการลงทุนวิจัยและพัฒนาสินค้านั้น บริษัทได้รับการ

สนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากทางภาครัฐที่ต้องการร่วมกันสร้างอุตสาหกรรมการออกแบบวงจรรวมให้เกิดขึ้นในประเทศไทย

อย่างจริงจัง โดยในปี 2546 บริษัทได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช. 

หรือ NSTDA) เพื่อวิจัยและพัฒนาแผ่นวงจรรวม หรือ ไมโครชิพสำหรับอุปกรณ์ระบุรหัสประจำตัวสัตว์ด้วยคลื่นวิทยุ 

(RFID Animal Identification)  

ในปี 2548 บริษัทสามารถพัฒนาไมโครชิพสำหรับอุปกรณ์ระบุรหัสประจำตัวสัตว์ด้วยคลื่นวิทยุ (RFID Animal 

Identification) ได้สำเร็จเป็นรายแรกและรายเดียวในประเทศไทย โดยเริ่มผลิตและจำหน่ายเชิงพาณิชย์เพื่อส่งออกไปยัง

ประเทศออสเตรเลีย ซึ ่งเป็นประเทศที ่ให้ความสำคัญกับการตรวจย้อนกลับแหล่งที ่มาของผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 

(Traceability) จากความสำเร็จในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ดังกล่าว บริษัทจึงได้ออกแบบและพัฒนาสินค้าในกลุ่ม

เทคโนโลยีบ่งชี้อัตลักษณ์ด้วยคลื่นวิทยุ (RFID) อื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ไมโครชิพสำหรับระบบเข้า-ออกสถานที่ (Access 

control) ไมโครชิพสำหรับกุญแจสำรองอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ (Immobilizer) รวมถึงไมโครชิพในกลุ่มคลื่นความถี่สูง

แบบไร้สายในระยะประชิด (NFC) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าในกลุ่มเครื่องตรวจวัดค่าทางไฟฟ้า กายภาพ และเคมี 

(Sensor) เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

1 โครงการสมองไหลกลับ (Reverse Brain Drain)ของศูนยเ์ทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสแ์ละคอมพิวเตอรแ์ห่งชาติ (NECTEC) เป็น
โครงการส่งเสริมใหน้กัวิชาชีพไทยในต่างประเทศกลบัมารว่มพฒันาองคค์วามรูแ้ละถ่ายทอดเทคโนโลยีใหแ้ก่ภาครฐัและเอกชนในประเทศไทย 
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ต่อมา ปี 2556 บริษัทได้พัฒนาระบบคุณภาพภายในของบริษัทเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่คู่ค้าซึ่งเป็นบริษัทใน

ต่างประเทศ  โดยได้รับการรับรองคุณภาพ ISO9001 : 2008 ด้านระบบบริหารจัดการคุณภาพผลิตภัณฑ์ วิจัยพัฒนา

ไปจนถึงการจัดจำหน่ายจาก Bureau Veritas (UK Branch) พร้อมกันนั้น บริษัทได้ปรับเปลี่ยนเครื่องหมายการค้าเดิม

เป็นเครื่องหมายการค้าใหม่ในปัจจุบัน เพื่อสื่อสารถึงแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความทันสมัย มุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน และสื่อถึงทิศทางในการปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่การทำงานแบบ

มืออาชีพเพื่อการแข่งขันในตลาดโลกอย่างเต็มตัว  

ในช่วงปี 2558-2561 บริษัทได้รับความไว้วางใจจากผู้ประกอบการรายใหญ่ทั้งในและต่างประเทศในการเป็น

พันธมิตรร่วมกันพัฒนาสินค้าในกลุ่มสลากป้องกันการปลอมแปลงและยืนยันการซีลผนึก (Brand Protection and 

Anti-Tampering) ซึ่งนับเป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทสามารถนำเทคโนโลยีในกลุ่มคลื่นความถี่สูงแบบไร้สายในระยะประชิด 

(NFC) ที่บริษัทได้เคยศึกษาวิจัยไว้แล้วมาพัฒนาเป็นสินค้าเชิงพาณิชย์ร่วมกับพันธมิตรดังกล่าว  

บริษัทมีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำเสนอไมโครชิพที่สามารถนำไปใช้กับอุปกรณ์ระบบ RFID ใน

รูปแบบและวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย โดยปัจจุบัน สินค้าของบริษัทสามารถแบ่งได้เป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) ไมโครชิพ

สำหรับระบบกุญแจสำรองอิเล็กทรอนิกส์ของยานยนต์ ( Immobilizer) 2) ไมโครชิพสำหรับระบบลงทะเบียนสัตว์ 

(Animal ID) 3) ไมโครชิพสำหรับระบบเข้า-ออกสถานที่ (Access Control & Interrogator) 4) NFC และอื่นๆ ทั้งนี้ 

บริษัทนับเป็นผู้ประกอบการไทยรายแรกและรายเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ประกอบธุรกิจหลักด้านการวิจัย

และพัฒนาผลิตภัณฑ์วงจรรวมอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่การวิจัย พัฒนา ผลิตชิพส่งทดสอบ ทำการตลาดและจัดจำหน่าย

เทียบเคียงกับบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ชั้นนำระดับโลก ทำให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ

ของคู่ค้าด้วยการนำเสนอคุณสมบัติที่แตกต่าง ในราคาที่แข่งขันได้กับคู่แข่งในตลาดโลก  ส่งผลให้สินค้าของบริษัทได้รับ

ความไว้วางใจจากลูกค้าในหลายประเทศทั่วโลก อาทิเช่น กลุ่มประเทศในทวีปยุโรป, ออสเตรเลีย, สาธารณรัฐประชาชนจีน 

และสหรัฐอเมริกามากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การดำเนินงานของผู้บริหารและทีมงานวิศวกรมืออาชีพที่มีประสบการณใ์น

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีดังกล่าวมาอย่างยาวนาน  
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วสิยัทศัน ์วตัถปุระสงค ์เปา้หมาย และกลยทุธใ์นการดำเนนิงานของกลุ่มบรษิทัในภาพรวม 

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้กำหนดแนวทางในการดำเนินธุรกิจและ

แนวทางในการปฏิบัติงานที่มุ ่งหวังจะสร้างสรรค์นวัตกรรมสมัยใหม่ นำเสนอสินค้านวัตกรรมที่ส ร้างความแตกต่าง 

ตอบสนองความต้องการของคู่ค้าและผู้ใช้งาน ตลอดจนก้าวขึ้นไปเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการออกแบบ พัฒนาและจำหน่าย             

ไมโครชิพอาร์เอฟไอดีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอย่างภาคภูมิ โดยได้ปลูกฝังและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นให้องคก์ร

ก้าวไปสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม ผ่านการปฏิบัติงานจากผู้บริหารสู่พนักงานทุกระดับ ภายใต้การบริหารจัดการที่

โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล ซึ่งแนวทางดังกล่าวมีความชัดเจน เป็นรูปธรรม สามารถนำไปปฏิบัติได้ โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

วสิยัทศัน ์

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

สร้างสรรค์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แก่โลกด้วยนวัตกรรมอันชาญฉลาด เพื่อเชื่อมโลกเข้าด้วยกันอย่างปลอดภัย 

พนัธกจิ 

ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ :  

บริษัทจะออกแบบและส่งมอบผลิตภัณฑ์วงจรรวม รวมไปถึงการให้บริการอื่นๆ ด้วยความโดดเด่น และมีเอกลักษณ์ 

ด้านลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจ :   

บริษัทมุ่งม่ันที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้ลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจที่เน้นการสร้างนวัตกรรม เพื่อให้สามารถประสบความสำเร็จได้ใน

ระดับโลก 

ด้านพนักงาน :    

บริษัทจะเป็นองค์กรที่มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความสุข มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ 

กล้าเผชิญต่อความท้าทาย มุ่งม่ันสู่ความสำเร็จ และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง 
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ลกัษณะการประกอบธรุกจิ 

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบธุรกิจวิจัยและพัฒนาเพื่อออกแบบและส่ง

มอบวงจรรวม (Integrated Circuit Design: IC) หรือไมโครชิพ (microchip) โดยการว่าจ้างผลิตแล้วนำกลับมาที่

บริษัทเพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า “SIC” ของบริษัท โดยไมโครชิพที่ได้รับการออกแบบและจำหน่าย

จากบริษัทนั้นนับเป็นส่วนประกอบสำคัญของอุปกรณ์ระบบ RFID (Radio Frequency Identification: RFID) ซึ่งเป็น

ระบบที่ใช้ในการระบุข้อมูลต่างๆของวัตถุหรือสัตว์ขึ้นทะเบียนด้วยคลื่นความถี่วิทยุที่มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก 

เช่น บัตรผ่านเข้าออกสถานที่ต่างๆ, กุญแจรถยนต์, ป้ายหรือแคปซูลขนาดเล็กที่ติดหรือฉีดฝังในตัวสัตว์เพื่อบันทึกประวัติ

ต่างๆ หรือ ป้ายติดบนบรรจุภัณฑ์เพื่อบันทึกข้อมูลการรับและส่งสินค้า เป็นต้น โดยส่วนประกอบหลักของระบบ RFID มี 

3 ส่วนได้แก ่

• แท็ก หรือ ทรานสปอนเดอร์ (Tag/Transponder) ที่ใช้สำหรับติดกับวัตถุต่าง ๆ เพื่อใช้บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ

วัตถุชิ้นนั้น  

• เครื่องสำหรับอ่านและเขียนข้อมูลในแท็ก (Interrogator / Reader) ด้วยคลื่นความถี่วิทยุ 

• การวางระบบเพื่อประยุกต์ใช้งาน ซึ่งรวมถึงระบบฮาร์ดแวร์หรือซอฟท์แวร์หรือระบบฐานข้อมูลหรือส่วนแสดงผล 

ทั้งนี้ การทำงานของระบบ RFID สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 1 

 

ภาพที ่1 : ภาพแสดงการทำงานของไมโครชพิในแทก็และเครือ่งอา่น 
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โครงสร้างรายได้ 

โครงสรา้งรายได ้
2562 2563 2564 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

1. ไมโครชิพสำหรับระบบกญุแจ

อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ (Immobilizer) 
78.13 25.30 87.59 25.92 100.39 23.81 

2. ไมโครชิพสำหรับระบบลงทะเบยีนสัตว์ 

(Animal ID) 
129.33 41.88 139.10 41.17 139.74 33.14 

3. ไมโครชิพสำหรับระบบเข้า-ออกสถานที่ 

(Access Control) และระบบการอ่าน

ข้อมูล (Interrogator/Reader)
 

97.48 31.57 105.53 31.23 171.84 40.75 

4. ไมโครชิฟ NFC และอื่นๆ
 

3.86 1.25 5.65 1.67 9.73 2.30 

รวมรายไดจ้ากการขาย 308.80 100.00 337.88 100.00 421.70 100.00 
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ลกัษณะผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 

ปัจจุบัน ลักษณะการประกอบธุรกิจหลักของบริษัทได้แก่ การเป็นผู้ออกแบบวงจรรวมและพัฒนาเป็นไมโครชิพ

สำหรับอุปกรณ์ระบบ RFID โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการออกแบบและรับรองคุณสมบัติของไมโครชิพประเภทที่ออกแบบให้

ทำเฉพาะฟังก์ชั ่นที่กำหนด (Application Specific Integrated Circuit: ASIC) ซึ ่งมีทั ้งแบบเฉพาะเจาะจงตามความ

ต้องการของลูกค้า (Exclusive Product) และแบบมีนวัตกรรมเฉพาะที่บริษัทพัฒนาขึ้นเพื่อนำเสนอต่อกลุ่มลูกค้าต่างๆ 

เพื่อให้นำไปประยุกต์ใช้ในการต่อยอดธุรกิจของตน (Standard Product) โดยบริษัทจะว่าจ้างพันธมิตรทางการค้าให้

ดำเนินการผลิตไมโครชิพตามที่บริษัทออกแบบ (Fabless/factoryless Company) เพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าทั้งในรูปแบบ

ของไมโครชิพ หรือนำไมโครชิพไปประกอบเข้ากับวัสดุต่างๆ เป็นรูปแบบและรูปทรง (IC packaging, Form Factor) ที่

แตกต่างไปตามการใช้งาน เช่น แบบติดกับขดลวด แบบแท่งพลาสติก หรือแบบแท่งแก้ว เป็นต้น เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำ         

ไมโครชิพของบริษัทไปใช้ในแท็กหรือเครื่องอ่านของระบบ RFID ได้ตามที่ต้องการ 

สำหรับสินค้าที่บริษัทจำหน่ายในปัจจุบัน ซึ่งได้แก่ ไมโครชิพสำหรับแท็กและเครื่องอ่านนั้น สามารถแบ่งกลุ่มได้ดังน้ี 

1) ไมโครชิพเข้ารหัสความปลอดภัยสำหรับระบบกุญแจสำรองอิเล็กทรอนิกส์ของยานยนต์ ( Immobilizers): 

กุญแจเข้ารหัสความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานยนต์ (“กุญแจอิเล็กทรอนิกส์”) เป็นอุปกรณ์ระบบ 

RFID ที่ใช้สำหรับรักษาความปลอดภัยของยานพาหนะ (Immobilizer System) ประกอบด้วยเครื่องอ่านรหสัที่

ติดตั้งมากับรถ และไมโครชิพที่มีการเข้ารหัสความปลอดภัยซึ่งฝังไว้ในลูกกุญแจ โดยผู้ผลิตยานยนต์จะออกแบบ

ให้กล่องควบคุม ECU (Electronic Control Unit) ของรถมีการเชื่อมต่อกับระบบ RFID ซึ่งจะทำให้เครื่องยนต์

สามารถทำงานได้ก็ต่อเมื่อได้รับคำสั่งยืนยันตัวตนที่ถูกต้องจากเครื่องอ่าน RFID เท่านั้น เป็นการป้องกันมิให้

เครื่องยนต์สามารถทำงานได้เมื่อมีการใช้กุญแจปลอมหรือมีการตัดสายไฟหรือลัดวงจรจุดระเบิดเครื่องยนต์ 

อุปกรณ์ดังกล่าวถูกกำหนดให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานในการผลิตยานยนต์หรือหากมีการติดตั ้งระบบ 

immobilizer แล้วจะได้รับการยกเว้นข้อกำหนดบางประการในการผลิตในหลายประเทศ เช่น กลุ่มประเทศ

สหภาพยุโรป, แคนาดา และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น 

บริษัทเป็นผู้นำในการพัฒนาไมโครชิพที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิตกุญแจอิเล็กทรอนิกส์สำรองระดับ

โลกให้เป็นผู้ผลิตและส่งมอบไมโครชิพในรูปแบบและรูปทรงต่างๆ เพื่อใช้ในสินค้าดังกล่าว โดยธุรกิจการผลิต

กุญแจสำรองนั้นนับเป็นธุรกิจหลังการขาย (After Market) ประเภทหนึ่งของอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ ่งมี

แนวโน้มในการขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามจำนวนรถยนต์ที่เพิ่มมากขึ้น ไมโครชิพสำหรับกุญแจอิเล็กทรอนิกส์

สำรองของบริษัทที่จำหน่ายอยู่ในปัจจุบันใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีที่ย่านความถี่ต่ำ (Low Frequency: LF) 

ทำงานโดยไม่ต้องพึ่งพาแบตเตอรี่ (Passive Tag) โดยปัจจุบันบริษัทมีผลิตภัณฑ์ในกลุ่มดังกล่าวมากกว่า 10 

รายการ เพื่อรองรับการใช้งานของกุญแจรถยนต์แต่ละรุ่นและแต่ละยี่ห้อที่ต่างกันไปตามความต้องการของตลาด

และคู่ค้าซึ่งเป็นบริษัทผลิตและจำหน่ายระบบทำกุญแจสำรองในระดับโลก นอกจากนี้ ลูกค้าบางรายยังได้ไว้วางใจ
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ให้บริษัทเป็นผู ้พ ัฒนาเครื ่องอ่านรหัสซึ ่งใช้อ ่านรหัสจากกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ต้นแบบเพื ่อทำกุญแจ

อิเล็กทรอนิกส์สำรองอีกด้วย ดังน้ัน ในกลุ่มระบบกุญแจอิเล็กทรอนิกส์สำรอง บริษัทจึงมีการจำหน่ายไมโครชิพ

ทั้งแบบที่ใช้กับลูกกุญแจอิเล็กทรอนิกส์สำรองและไมโครชิพที่ใช้สำหรับเครื่องอ่านรหัส ทั้งนี้ ปัจจุบันกลุ่มลูกค้า

หลักของบริษัทได้แก่ กลุ่มบริษัทผู้ผลิตกุญแจสำรองที่ตั ้งอยู่ที ่สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาซึ่งเน้นการ

ให้บริการแก่กลุ่มยานยนต์ส่วนบุคคล (Passenger car) ซึ่งนับเป็นกลุ่มตลาดระดับบน (Premium After 

market) โดยบริษัทมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นทั้งด้านคุณภาพและมีความเป็นนวัตกรรม เช่น เป็นราย

เดียวที่สามารถผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับกุญแจสำรองที่รองรับการใช้งานในหลายโหมดในลักษณะ 3-

in-1 ซึ่งสามารถใช้ได้กับเครื่องอ่านรหัสที่ฝังอยู่ในรถได้หลากหลายรุ่นด้วยการใช้ชิพเพียงชิพเดียว ทำให้ผู้ให้

บริการทำกุญแจสำรองไม่จำเป็นต้องมีกุญแจสำรองหลายรุ่น นับเป็นการเพิ่มความสะดวก และลดสินค้าคงคลัง

ของลูกค้าลงได้  

ทั้งนี้ สำหรับปี 2564 บริษัทมีรายได้จากการจำหน่ายไมโครชิพสำหรับระบบกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ยาน

ยนต์ (Immobilizer) เท่ากับ 100.4 ล้านบาท  

 

ตวัอยา่งการนำไปใชง้านในระบบกญุแจอเิลก็ทรอนกิส ์
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2) ไมโครชิพสำหรับป้ายระบบลงทะเบียนสัตว์ (Animal Identification Tags): ป้ายทะเบียนสัตว์อิเล็กทรอนิกส์ 

(“แท็กระบบลงทะเบียนสัตว์”) เป็นอุปกรณ์ RFID ที่ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลเฉพาะตัวของสัตว์เศรษฐกิจ เช่น โค

เนื้อ, โคนม, แกะ ไปจนถึงสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข และแมว เป็นต้น ในกลุ่มประเทศที่ประกอบธุรกิจปศุสัตว์และเป็นผู้

ส่งออกผลิตภัณฑ์จากสัตว์รายใหญ่ของโลก เช่น สหภาพยุโรป, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, สหรัฐอเมริกาและ

ประเทศในกลุ่มอเมริกาใต้ ได้มีข้อกฎหมายกำหนดให้สัตว์เศรษฐกิจบางประเภทในบางรัฐทุกตัวต้องติดป้ายที่มี        

ไมโครชิพในลักษณะดังกล่าว โดยเฉพาะประเทศออสเตรเลียที่ประกาศใช้ทั้งประเทศสำหรับธุรกิจปศุสตัว์ทั้งโคเนื้อ

และโคนม เพื่อใช้ในกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับ (Food traceability) และความปลอดภัยของอาหาร 

(Food safety) ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจำหน่ายมีทั้งแบบที่ใช้เป็นส่วนประกอบของป้ายพลาสติกติดกับใบหู

ของสัตว์ หรือเป็นแท่งแก้วขนาดเล็กสำหรับฉีดเข้าในตัวสัตว์ (สำหรับประเภทสัตว์เลี้ยง) เพื่อใช้บันทึกและอ่าน

ข้อมูลเฉพาะของสัตว์แต่ละตัวได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วในรูปแบบดิจิทัล (Digital) เช่น สายพันธุ์, การให้อาหาร, 

ประวัติการฉีดวัคซีน เป็นต้น โดยมีหลักการทำงานคือ เครื่องอ่านจะปล่อยสัญญาณวิทยุอย่างต่อเนื่องหรือเป็น

จังหวะ เมื่อแท็กซึ่งมีไมโครชิพอยู่ในระยะที่ได้รับสัญญาณจากเครื่องอ่าน ก็จะถูกกระตุ้นให้ทำงานโดยมีการ

เหนี่ยวนำคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามาเป็นพลังงานไฟฟ้า และส่งข้อมูลกลับไปให้แก่เครื่องอ่านโดยใช้คลื่นวิทยุในการส่ง

ข้อมูล จากนั้นเครื่องอ่านก็จะรับสัญญาณเพื่อประมวลผลและส่งชุดคำสั่งให้มีการนำข้อมูลมาประมวลผลเพื่อ

แสดงผลการอ่านของข้อมูลที่ได้รับบนจอของเครื่องอ่านหรือจอคอมพิวเตอร์หรือจัดเก็บในฐานข้อมูล การ

แลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวเป็นไปโดยอัตโนมัติ จึงทำได้ผู้ใช้งานได้รับความสะดวกและความถูกต้องของข้อมูล ลด

ความผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูลด้วยการจดบันทึกด้วยคน ซึ่งอาจเกิดข้อผิดพลาดและเก็บข้อมูลได้น้อยกว่า

การเก็บข้อมูลในรูปแบบของดิจิทัล จึงเป็นการเพิ่มความถูกต้องแม่นยำในการตรวจย้อนกลับแหล่งที่มาของ

ผลิตภัณฑ์จากสัตว์เหล่านั้น 

ไมโครชิพของบริษัทที่จำหน่ายอยู่ในปัจจุบันเป็นชิพสำหรับแท็กประเภทที่ไม่ต้องใช้แบตเตอร์รี่ (Passive 

operation) ใช้ย่านความถี่ต่ำ (Low Frequency: LF) ตามมาตรฐาน ISO11784 ISO11875 และตามมาตรฐาน 

ICAR (The International Committee of Animal Recording)  ซึ่งกลุ่มลูกค้าจะนำไมโครชิพของบริษัทไป

ประกอบเป็นสินค้าพร้อมใช้งาน (Finished product) เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการปศุสัตว์  จุดเด่นของ

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้แก่ ระยะในการสื่อสารที่ไกลกว่าคู่แข่งในเชิงเปรียบเทียบกว่าร้อยละ 10 และสอดคล้องกับ

มาตรฐานขั้นต่ำที่กำหนด ทำให้คู่ค้าของบริษัทที่นำผลิตภัณฑ์ไปใช้สามารถนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพที่โดดเด่น 

ในต้นทุนที่สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ 
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ตวัอยา่งการนำไปใชง้านในระบบลงทะเบยีนสตัว์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

ทั้งนี้ สำหรับปี 2564 บริษัทมีรายได้จากการจำหน่ายไมโครชิพสำหรับแท็กระบบลงทะเบียนสัตว์ เท่ากับ 

139.7 ล้านบาท 

3) ไมโครชิพสำหรับระบบเข้า-ออกสถานที ่ (Access Control) และระบบการอ่านข้อมูล ( Interrogator or 

Reader):  ระบบการเข้า-ออกสถานที่นั้น ประกอบด้วยบัตร (card) สำหรับพกพาและเครื่องอ่าน (Reader)             

ที่ติดอยู่ตามประตูทางเข้าสถานที่ต่างๆ โดยเครื่องอ่านจะทำหน้าที่อ่านข้อมูลจากบัตร เพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ

การเข้า-ออกสถานที่ รวมถึงสามารถเชื่อมโยงกับระบบรักษาความปลอดภัยโดยจะสามารถปลดล็อคประตูได้ก็

ต่อเมื่อได้รับคำสั่งยืนยันตัวตนที่ถูกต้องแล้วเท่านั้น  

บริษัทเป็นผู้พัฒนาไมโครชิพสำหรับระบบการเข้า-ออกสถานที่ โดยมีการพัฒนาไมโครชิพในย่านความถี่

ต่ำ (Low Frequency: LF) เพื ่อใช้ในบัตร (Card) สำหรับพกพา และมีการพัฒนาไมโครชิพในย่านความ

ความถี่สูง (High Frequency :HF) เพื่อใช้สำหรับเครื่องอ่านที่ติดอยู่ที่สถานที่ต่างๆ นอกจากนี้ บริษัทยังมีการ

พัฒนาชิพสำหรับระบบการอ่านข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างหลากหลายมาตรฐานการใช้งาน เช่น เครื่องอา่น

สำหรับระบบอุตสาหกรรม (Industrial) เพื่อใช้ติดตามความเคลื่อนไหวของสินค้าในสายการผลิต และเครื่องอ่าน

สำหรับระบบของเล่น (Smart Toys and Educational Toys) เพื่อใช้เชื่อมต่อชิ้นของเล่นกับหน้าจอแสดงผล

ต่างๆ ซึ่งเป็นการเพิ่มความสามารถในการปฏิสัมพันธ์ (Interactive) กับผู้เล่น เป็นต้น  

ทั้งนี้ สำหรับปี 2564 บริษัทมีรายได้จากการจำหน่ายไมโครชิพสำหรับระบบเข้า-ออกสถานที่ (Access 

Control) และระบบการอ่านข้อมูล (Interrogator) เท่ากับ 171.8 ล้านบาท  
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ตวัอยา่งการนำไปใชง้านในระบบเขา้-ออกอาคาร และเครือ่งอา่นสำหรบัระบบของเลน่ 

 

 

           ที่มา : บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

4) NFC และอื่นๆ: นอกจากการจำหน่ายไมโครชิพสำหรับแท็กและเครื่องอ่านในระบบต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นแล้ว 

บริษัทยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไมโครชิพสำหรับแท็กอาร์เอฟไอดีเพื่อนำไปใช้งานรูปแบบอื่นๆ อาทิเช่น ใช้

สำหรับระบบฉลากอัจฉริยะเพื่อป้องกันการปลอมแปลงสินค้า หรือใช้สำหรับตรวจวัดค่าเซ็นเซอร์ต่างๆ (Smart 

Sensor) เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังมีรายได้จากการออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึงการให้บริการหรือจำหน่าย

อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นการให้บริการเสริมแก่ลูกค้าเท่านั้น เช่น จำหน่ายชุดทดลอง (Study Kit), 

อุปกรณ์ทดสอบ (Tester) และ อุปกรณ์ประกอบ (Form Factor) เป็นต้น  ทั้งนี้ สำหรับปี 2564 บริษัทมี

รายได้จากการจำหน่ายสินค้าในกลุ่มดังกล่าวเท่ากับ 9.7 ล้านบาท  

ตวัอยา่งการนำไปใชง้านในระบบฉลากอจัฉรยิะและระบบตรวจวดัคา่สารเคมี 

 

   ที่มา : บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 
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ตารางแสดงขอ้มลูสรปุของสนิคา้ของบรษิทั 

ประเภทของการใชง้าน การใชง้าน มาตรฐาน ตวัอยา่งรปูแบบทีจ่ำหนา่ย 
ตวัอยา่งสนิคา้ 

ของบรษิทั 
กลุม่ลกูคา้ 

1. ไมโครชิพสำหรับระบบกุญแจ

สำรองอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 

 

ไมโครชิพในลูกกุญแจสำรองและเครื่องอ่านรหัสเพือ่

ทำกุญแจสำรอง สำหรับระบบป้องกันการใช้กุญแจ

ปลอมในการโจรกรรมรถยนต์ 

(บนย่านความถี่ LF (Low-frequency) 125KHz 

- 134.2KHz) 

วิธีการเข้ารหัสแบบ

เฉพาะเจาะจง 

(Proprietary 

Inscription) 

 

ไมโครชิพในแท่งแก้ว, แท่ง

พลาสตกิ 

 

AT 2000, JS 888, 

Triple X, ULTX 

 

 

 

ผู ้ผลิตก ุญแจสำรองอิ เล ็กทรอน ิกส์

สำหรับยานยนต์ 

 

 

 

2. ไ ม โ ค ร ช ิ พ ส ำ ห ร ั บ ร ะ บ บ

ลงทะเบียนสัตว์ 

ไมโครชิพในแท็กบันทึกข้อมูลเฉพาะตัวของสัตว์  

(บนย่านความถี่ LF (Low-frequency) 125KHz 

- 134.2KHz ) 

ISO11784/11785 

FDX, HDX 

ไมโครชิพติดกับแทง่แกว้, 

แท่งพลาสติก, ขดลวด 

SIC 7888, SIC 

7900, SIC 7999, 

SIC279, SIC278 

 

ผู้ผลิตแท็กสำหรับระบบขึ้นทะเบียนสัตว์ 

3. ไมโครชิพสำหรับระบบเข้า-ออก

สถานที่ 

ไมโครชิพในบัตรและเครื ่องอาน สำหรับการเข้า-

ออกสถานที่,  เครื ่องอ่านข้อมูลจากแท็กในถาด

สินค้า, เครื่องอ่านข้อมูลจากของเล่น เป็นต้น 

(บนย่านความถี่ HF 13.56 MHz สำหรับเครื ่อง

อ ่ าน และย ่ านความถ ี ่  LF (Low-frequency) 

125KHz - 134.2KHz สำหรับแท็ก) 

สำหรับเครื่องอา่น :  

ISO14443 A,B และ 

ISO15693 

 

สำหรับแท็ก : 

และ 

ISO11784/11785 

 

ไมโครชิพใน IC 

package 

สำหรับเครื่องอา่น :  

SIC 9100, SIC 

9310, SIC 9410, 

RA12 

 

สำหรับแท็ก : 

SIC 5777  

ผู้ผลิตระบบบัตรเข้า-ออกอาคาร, โรงงาน

อุตสาหกรรม, คลังสินค้า, ผู้ผลิตชองเล่น

แบบอินเตอร์แอคทิฟ 

4. ไมโครชิพสำหรับระบบอื่นๆ ไมโครชิพในแท็กสำหรับระบบฉลากอัจฉริยะสำหรบั

ป้องกันการปลอมแปลงสินค้า สำหรับการตรวจวัด

ค่า เป็นต้น 

(บนย่านความถี่ HF 13.56 MHz ด้วยเทคโนโลยี 

NFC (Near field Communication) ) 

ISO 14443 A, 

14443 Type 2 

ไมโครชิพใน IC 

package 

SIC 5600, SIC 

4310, SIC43NT, 

SIC4340 

โรงงานอุตสาหกรรม, คลังสินค้า, ผู้ผลิต

ฉลากอัจฉริยะ, ผู ้ผลิตสินค้าที ่ต้องการ

ป้องกันการปลอมแปลงสินค้า, ห้องสมุด, 

การทำฉลากพิเศษวัดค่าปนเปื้อนของน้ำ 
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ลักษณะของลูกค้าและลูกค้าเป้าหมาย 

กลุ่มผู้ผลิตกุญแจสำรองสำหรับยานยนต์ 

กลุ่มผู้ผลิตกุญแจสำรองสำหรับยานยนต์นับเป็นหนึ่งในกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท  โดยรายได้จากกลุ่มนี้คิดเป็น

สัดส่วนประมาณร้อยละ 24 ของรายได้รวมของบริษัทในปี 2564 โดยกลุ่มผู้ประกอบการดังกล่าวจะสั่งซื้อไมโครชิพของ

บริษัทไปใส่ในลูกกุญแจสำรอง (Key blank) และจำหน่ายต่อไปยังศูนย์บริการกุญแจสำรองทั่วโลก โดยเฉพาะในกลุ่ม

ประเทศยุโรปซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่เริ่มต้นบังคับใช้กฎหมายเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยของยานยนต์  

 

กลุ่มผู้ผลติแท็กสำหรับระบบลงทะเบียนสัตว์ 

กลุ่มผู้ผลิตแท็กสำหรับระบบลงทะเบียนสัตว์ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 33 ของรายได้รวมของบริษัทในปี 

2564 โดยกลุ่มลูกค้าดังกล่าวจะสั่งซื้อไมโครชิพจากบริษัทเพื่อนำไปประกอบเข้ากับแท็กของตนเองเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์

แท็กสำหรับระบบลงทะเบียนสัตว์ที่มีตรายี่ห้อของกลุ่มลูกค้า และนำไปจำหน่ายให้กับกลุ่มผู้ใช้แท็กสำหรับระบบลงทะเบียน

สัตว์ (End users) อาทิเช่น เจ้าของฟาร์ม รวมถึงผู้เลี้ยงสัตว์ต่างๆ เป็นต้น  

กลุ่มผู้จัดจำหน่ายสินค้าในกลุ่มระบบเข้า-ออกสถานที่ และระบบการอ่านข้อมูล 

กลุ่มผู้จัดจำหน่ายสินค้าในกลุ่มระบบเข้า-ออกสถานที่ และระบบการอ่านข้อมูล คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 41 

ของรายได้รวมของบริษัทในปี 2564 โดยกลุ่มลูกค้าดังกล่าวมีการสั่งซื้อไมโครชิพของบริษัทเพื่อนำไปจำหน่ายต่อให้

ผู้ประกอบการต่างๆ หรือการจำหน่ายต่อให้ผู้ประกอบการในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ โดยตรง ซึ่งสินค้าในกลุ่มนี้สามารถ

นำไปใช้งานได้หลากหลายวัตถุประสงค์ ส่งผลให้มีลูกค้าอยู่ในหลายอุตสาหกรรม 

กลุ่มผู้ประกอบการพัฒนาสินค้านวัตกรรม 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ NFC และอื่นๆ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2 ของรายได้รวมของบริษัทในปี 2564 กลุ่มผู้ประกอบการ

ที่ต้องการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ ปกป้องสินค้า เพิ่มความปลอดภัย เป็นกลุ่มเป้าหมายของบริษัทในช่วงที่ผ่าน

มา ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มผู้ประกอบการเกี่ยวกับ Luxury Brand เป็นต้น ซึ่งสินค้าในกลุ่ม Smart Packaging หรือ 

Anti-Counterfeiting สามารถตอบโจทย์ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี 
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การนำเสนอผลิตภัณฑ์และช่องทางการจัดจำหน่าย 

บริษัทมีเป้าหมายหลักในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการผ่านเครือข่ายของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ 

การขายผลิตภัณฑ์โดยตรง การขายผ่านตัวแทนจำหน่าย (Distributor) และการขายผ่านตัวแทน (Agent) โดยบริษัท

มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อม่ันให้กับลูกค้าและสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาว ผ่านการทำงานที่ใกล้ชิดกับลูกค้า เพื่อนำความ

ต้องการของลูกค้ามาพัฒนาสินค้าของบริษัทให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากย่ิงขึ้น โดยทีมงานฝ่ายพัฒนาธุรกิจและ

การขาย (Sale & Business Development Department) ของบริษัทจะเป็นผู้ติดต่อเข้าเสนอผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า 

และม ีท ีมงานฝ่ายว ิศวกรรมสนับสน ุนการขายและบร ิการ (Embedded System and Engineering Support 

Department) จะเป็นผู้สนับสนุนด้านข้อมูลของผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อใช้ในการนำเสนอต่อลูกค้า สำหรับช่องทางและ

วิธีการติดต่อลูกค้าของฝ่ายขายของบริษัทมีรายละเอียดดังน้ี  

การขายผลิตภัณฑ์โดยตรง (Direct Sale) : เนื ่องจากสินค้าของบริษัทเป็นสินค้าที่ต้องใช้ความรู้ความ

ชำนาญเฉพาะทาง บริษัทจึงใช้วิธีสร้างการรับรู้ตัวผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท(Brand awareness) 

ผ่านการทำการตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing) โดยการออกบูธตามงานที ่เกี ่ยวกับการแสดง

เทคโนโลยี RFID ในประเทศกลุ่มเป้าหมาย อาทิ งาน Cartes ประเทศฝรั่งเศส, งาน Embedded World 

ประเทศเยอรมนี, งาน IoTE Shenzhen ประเทศจีน, งาน AIPIA (Active and Intelligence Packaging 

Industry Association) ประ เทศเนเธอร ์ แลนด์ , MEDIX Exhibition ประ เทศญี ่ป ุ ่น  เป ็นต ้น เพื่ อ

ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของบริษัทและมีการจัดส่งทีมงานเข้าไปนำเสนอผลิตภัณฑ์และ

บริการ รวมถึงผลงานที่ผ่านมาของบริษัทแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายต่างๆ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์และบริการของ

บริษัทเป็นที่รู้จักของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในประเทศต่างๆ และให้ลูกค้าได้พิจารณาผลิตภัณฑ์และบริการ  

รวมถึงคุณสมบัติของบริษัทเพื่อบรรจุเข้าในบัญชีคู่ค้า (Vendor List) ของลูกค้าแต่ละราย จากนั้นในกรณีที่

ลูกค้ามีความต้องการใช้บริการหรือสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทลูกค้าจะเป็นผู้ติดต่อให้ฝ่ายขายของ

บริษัทเข้าไปเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทเพิ่มเติม และเจรจาต่อรองเง่ือนไขต่างๆ   

ในช่วงปี 2564 ที่ผ่านมา ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ทางบริษัทจึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ

การทำกิจกรรมมาเป็นรูปแบบออนไลน์ ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และ

บริการต่างๆให้เป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง 

การขายผ่านผู้จัดจำหน่าย (Distributors Channel) หรือตัวแทน (Agent Chanel) : บริษัทมีการร่วมมือ

กับผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าในแถบภูมิภาคต่างๆ ของประเทศกลุ่มเป้าหมาย 

เพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และนำเสนอบริการของบริษัทผ่านผู้จัดจำหน่ายที่มีความเชี่ยวชาญและรู้จักลูกค้า

เป้าหมายในแต่ละประเทศของภูมิภาคดังกล่าวเป็นอย่างดี โดยผู้จัดจำหน่ายจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบรษัิทไป

จำหน่ายแกลู่กค้ากลุ่มเป้าหมายในแต่ละประเทศและช่วยให้ข้อมูลด้านการตลาดเพื่อแสวงหาโอกาสในการเติบโต

ร่วมกันแก่บริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังมีช่องทางการนำเสนอผลิตภัณฑ์โดยใช้ตัวแทน (Agent) ซึ่งจะได้รับ

ค่าตอบแทนในรูปแบบค่าคอมมิชชั่น (Commission Fee) จากยอดขายแต่ละคำสั่งซื ้อ (Sale Order) ที่
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ลูกค้าของตัวแทนเป็นผู้สั่งซื้อหรือใช้บริการจากบริษัท การมีพันธมิตรทางการค้าเป็นผู้จัดจำหน่ายและตัวแทน

นี้ ส่งผลให้บริษัทได้รับข้อมูลข่าวสารทั้งในด้านนของเทคโนโลยีและแนวโน้มความต้องการของลูกค้า รวมถึงทำ

ให้บริษัทสามารถเข้าถึงลูกค้ารายใหญ่บางกลุ่มซึ่งมีนโยบายในการจัดซื้อจัดจ้างผ่านผู้แทนหรือตัวแทนที่เคยมี

รายการค้ากันมาแล้วเท่านั้นอีกด้วย 

กลยุทธ์การแข่งขัน  

บริษัทในฐานะผู้ออกแบบและพัฒนาชิพสำหรับอุปกรณ์ RFID ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นกลไกเริ่มต้นใน

กระบวนการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจต่างๆ สามารถเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพในยุคดิจิตอลเป็นอย่างดี ด้วยการพัฒนาชิพ

ที่สามารถช่วยให้ลูกค้าของบริษัทสามารถผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ สามารถสร้างการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและ

ย่ังยืนร่วมกัน โดยบริษัทมีกลยุทธ์หลักในการแข่งขัน ดังน้ี 

• การรักษาความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม (Leader in Innovation) 

บริษัทกำหนดตำแหน่งทางการตลาดของตนเป็นผู้พัฒนาชิพที่มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเพื่อแสวงหานวัตกรรม 

อย่างไม่หยุดย้ัง เพื่อนำเสนอสินค้าที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้

ต้นทุนที่ดีที่สุดอยู่เสมอ ส่งผลให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากผู้ประกอบการรายใหญ่ระดับโลกให้พัฒนาชิพเพือ่

นำไปใช้ในสินค้าของตนอย่างต่อเนื่อง โดยตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ปีที่ผ่านมา บริษัทสามารถพัฒนาชิพประเภท

ต่างๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้อย่างครอบคลุมทั้งด้านเทคโนโลยี รูปแบบ และฟังก์ชัน

การใช้งาน (Full-range RFID IC)  

ทั้งนี ้ ในการรักษาความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมดังกล่าว บริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการนวัตกรรม ซึ่ง

ประกอบด้วยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญจากส่วนงานต่างๆ ได้แก่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายออกแบบ และฝ่ายวิศวกรรม 

โดยคณะกรรมการนวัตกรรมจะศึกษาถึงผลงานวิจัยต่าง ๆ ที่มีในต่างประเทศ รวมถึงแนวโน้มและโอกาสทางการ

ตลาดในกลุ่มสินค้าต่างๆ เพื่อกำหนดเป็นแนวทางการวิจัยและพัฒนาทั้งทางด้านเทคโนโลยี (Technology 

Roadmap) และทางด้านผลิตภัณฑ์ (Product Roadmap) ของบริษัท  

• การสั่งสมองค์ความรู้และบุคลากรที่เชี่ยวชาญ (Long term Experience and High Expertise of Staff) 

การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมนั้นต้องอาศัยความรู้ความสามารถ (Know-how) ประสบการณ์ (Experience) 

และความเชี่ยวชาญ (Expertise) ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ต้องอาศัยระยะเวลาหลายปีในการบ่มเพาะองค์ความรู้ต่างๆ ที่

เกี่ยวกับการออกแบบวงจรไฟฟ้ารวม (IC) สำหรับอุปกรณ์ RFID ดังน้ัน การที่บริษัทเป็นผู้ประกอบการเอกชน

รายแรกในประเทศไทยที่ประกอบธุรกิจหลักในการออกแบบและพัฒนาชิพสำหรับระบบ RFID ประกอบกับความรู้

ความเชี่ยวชาญของกลุ่มผู้ก่อตั้งและประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจในตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ปีที่ผ่านมา 

จึงทำให้คู่แข่งรายใหม่ที่จะเข้ามาในอุตสาหกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นค่อนข้างยาก โดยเฉพาะในประเทศไทยที่มีข้อจำกัด

ในเรื่องของจำนวนบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาดังกล่าว  

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้แก่บริษัทอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้มีการทำ

กิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย เพื่ออบรมและให้ความรู้แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

ตามมหาวิทยาลัยต่างๆ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมการสรรหา
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นักศึกษาที่มีศักยภาพเข้ามาทำงานให้กับบริษัทในอนาคต อีกทั้งบริษัทยังมีการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรโดยให้

มีการถ่ายทอดความรู้ระหว่างพนักงานในองค์กรจากรุ่นสู่รุ่น ผ่านการทำงานจากพนักงานระดับบนสู่ระดับล่าง 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ (Know-how) และความเชี่ยวชาญ (Expert) ให้แก่วิศวกรทุกระดับของ

บริษัทอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้และการศึกษาดูงานในต่างประเทศให้แก่

วิศวกรของบริษัทเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะความสามารถของวิศวกรของบริษัทให้ทัน

ต่อเทคโนโลยีของโลกที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงทำให้ทีมงานวิศวกรของบริษัทมีความรู้ 

ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการออกแบบวงจรไฟฟ้ารวม (IC) สำหรับอุปกรณ์ RFID ที่สามารถแข่งขัน

กับบร ิษัทยักษ์ใหญ่ข้ามชาติ อาทิ เช ่น Texas Instrument และ NXP เป ็นต้น ได้อย่างท ัดเทียมและมี

ประสิทธิภาพ 

• การประกอบธุรกิจภายใต้ต ้นทุนต่ำแต ่ความสามารถในการปรับตัวส ูง ( Low Fixed Cost but High 

Flexibility) 

บริษัทเป็นผู้ประกอบการซึ่งว่าจ้างการผลิตและประกอบกับพันธมิตรทางการค้า (Fabless Company) โดยจะมี

การประเมินผลงานในแต่ละปีเพื่อรักษาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตสินค้าของบริษัทการที่บริษัทไม่มีโรงงานใน

การผลิตสินค้าเป็นของตนเองดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทไม่ต้องแบบรับต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) รวมทั้งสามารถ

พิจารณาหาพันธมิตรรายใหม่ ๆ เพื่อเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดความเสี่ยงจากการ

พึ่งพิงสายการผลิตสินค้าเพียงแห่งเดียวได้ นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถพิจารณาปรับเปลี่ยนปริมาณการผลิต

ให้เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามภาวะการแข่งขันในแต่ละช่วงเวลา รวมถึงในกรณีที่มีการพัฒนาสินค้าใหม่ บริษัทก็

สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตสินค้าได้โดยการแสวงหาพันธมิตรรายใหม่ที่มีความพร้อมในการผลิตสินค้า

ให้แก่บริษัทส่งผลให้บริษัทมีความคล่องตัวในการผลิตสินค้าเพื่อนำเสนอให้แก่ลูกค้าได้ตามระยะเวลาที่ต้องการ  

ทั้งนี้ ในการดำเนินการให้บริษัทมีโรงงานผลิตสินค้าเพื่อส่งมอบให้แก่ลูกค้าได้ตามกำหนดนั้น บริษัทต้องมีการ

วางแผนงานร่วมกับพันธมิตรต่างๆ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการโรงงานรายใหญ่อย่างใกล้ชิด เพื่อขอสำรองกำลังการ

ผลิต และในกรณีที่มีการพัฒนาสินค้าใหม่ บริษัทจะมีการประชุมร่วมกับพันธมิตรเพื่อศึกษาถึงแนวทางการผลิต

และต้นทุนที่ยอมรับได้  

• การรักษาคุณภาพสินค้าและบริการ (Exellent in Quality of Products and Services) 

การพัฒนาชิพที่มีประสิทธิภาพภายใต้ต้นทุนที่ยอมรับได้นับเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะช่วยให้ลูกค้าของ

บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างย่ังยืนในยุคที่เทคโนโลยีมีการพัฒนาและเพิ่มบทบาทในชีวิตประจำวันของผู้คนอย่าง

ต่อเนื่อง โดยไมโครชิพที่บริษัทพัฒนานั้นสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีความสามารถในการทำงานได้อย่างทัดเทียมหรือ

เหนือกว่าไมโครชิพที่พัฒนาโดยผู้ประกอบการรายใหญ่ของโลกในต่างประเทศ ภายใต้ต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้ 

ซึ่งการจะรักษาคุณภาพสินค้าและบริการให้โดดเด่นและเป็นที่เชื่อมั่นของลูกค้าได้นั้น บริษัทได้ให้ความสำคญัต่อ

การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการตลอดกระบวนการทำงาน ตั้งแต่การออกแบบ การจัดหาและ

เลือกใช้วัตถุดิบ การจัดหาและเลือกใช้คู่ค้าซึ่งมีกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน การควบคุมคุณภาพสินค้า การ

จัดเก็บ การขนส่งและการกระจายสินค้า เพื่อให้มั ่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่ลูกค้าได้รับมีคุณภาพและ

คุณสมบัติตามที่บริษัทได้นำเสนอแก่ลูกค้า และได้คำนึงถึงเงื่อนไขหรือข้อกำหนดต่างๆ ที่ลูกค้าของบริษัทจะต้อง



บรษิทั ซลิคิอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 

 

 

 037 บรษิทั ซลิคิอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) 

 

ปฏิบัติตามแล้ว เพื่อให้ลูกค้าของบริษัทมั่นใจว่าเม่ือนำชิพของบริษัทไปใช้กับสินค้าของตนแล้ว จะยังสามารถรักษา

คุณภาพมาตรฐานตามที่ต้องการได้ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทมีความน่าเชื่อถือและได้รับความ

ไว้วางใจจากลูกค้าตลอดมา 

• การแสวงหาพันธมิตรและเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน (Strong Relationship and Sustrain Growth with 

Partners) 

บริษัทมุ ่งเน้นการแสวงหาพันธมิตรที ่แข็งแกร่งทั ้งในด้านการวิจ ัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 

(Innovation and Technology R&D) ด้านการผลิต (Production) และด้านช่องทางการจัดจำหน่าย 

(Distribution Channel) เพื่อให้บริษัทสามารถนำเสนอสินค้าและบริการได้ตรงตามความต้องการของกลุ่มลูกค้า

เป้าหมายของบริษัทโดยบริษัทยึดหลักของการประกอบธุรกิจภายใต้จริยธรรมและการสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน

ร่วมกันของคู่ค้าตลอดห่วงโซ่อุปทาน ทั้งนี้ ในการทำงาน บริษัทจะมีการทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกันกับทั้งลูกค้า

และคู่ค้า เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลทั้งในเชิงวิชาการและการตลาด รวมถึงการทำวิจัยและพัฒนา

ร่วมกัน เพื่อวางแผนการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนของทุกฝ่าย ส่งผลให้บริษัทสามารถพัฒนาสินค้ าเพื่อ

ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทรวมถึงลูกค้าปลายทางของกลุ่มลูกค้าของบริษัทได้

เป็นอย่างดีเสมอมา นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการเป็นพันธมิตรกับองค์กรต่างๆ เพื่อพัฒนาองค์

ความรู้ด้าน RFID ให้แก่ประเทศไทย อาทิ สถาบันการศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 

และสถาบันนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เป็นต้น โดยบริษัทจะส่งบุคลากรไปบรรยายให้ความรู้แก่องค์การต่างๆ และ

เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้ามาฝึกงานและเรียนรู้งานจากบริษัทส่งผลให้บริษัทมีความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี RFID ของประเทศไทยรวมถึงสถาบันการศึกษาต่างๆ ทำให้ได้รับความร่วมมือในการ

ร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรในสาขา RFID เสมอมา 

ปจัจยัสนบัสนนุการเตบิโตของธรุกจิและกลยทุธก์ารแขง่ขนั 
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การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 

บริษัทประกอบธุรกิจออกแบบและพัฒนาชิพสำหรับอุปกรณ์ระบบ RFID แบบไม่มีสายการผลิตเป็นของตนเอง 

(Fabless Company) โดยบริษัทจะเป็นผู้ออกแบบผังวงจรรวมแล้วว่าจ้างผลิตและว่าจ้างประกอบเป็นชิพเพื่อจำหน่าย

ให้แก่ลูกค้า สำหรับแหล่งที่มาของวัตถุดิบหลักและการว่าจ้างบริการเพื่อผลิตสินค้าของบริษัทมีดังน้ี 

1) วัตถุดิบ : วัตถุดิบหลักที่ใช้ในกระบวนการผลิตชิพของบริษัทได้แก่ แผ่นเวเฟอร์ (Wafer) ซึ่งผลิตจากสารซิลิคอน 

นำมาตัดเป็นแผ่นและสร้างลายวงจรด้วยแสง (Photolithography) ตามแบบที่บริษัทกำหนด ซึ่งการผลิตแผ่นเวเฟอร์

นี้เป็นอุตสาหกรรมระดับต้นน้ำที่ผู้ประกอบการในประเทศไทยยังไม่สามารถทำได้ จึงต้องนำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมด 

และมีผู้ประกอบการเพียงน้อยรายในอุตสาหกรรม โดยทั่วโลกมีโรงงานที่รับจ้างผลิตแผ่นเวเฟอร์รายใหญ่เพียง

ประมาณ 10 ราย สำหรับบริษัทนั้น มีการสั่งซื้อแผ่นเวเฟอร์จากผู้ประกอบการหลักรายหนึ่งในประเทศสิงค์โปร ์ซึ่งเป็น

โรงงานผู้ผลิตเวเฟอร์ระดับโลก ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ผลิตเวเฟอร์รายใหญ่

ดังกล่าว โดยการหาพันธมิตรที่เป็นโรงงานผลิตเวเฟอร์รายใหม่ๆ ซึ่งปัจจุบัน บริษัทมีโรงงานผู้ผลิตเวเฟอร์ที่อยู่ใน

ฐานข้อมูลของบริษัทกระจายอยู่ในประเทศต่าง ๆ ได้แก่ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ และสาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากนี้ 

บริษัทยังต้องมีการจัดหาวัตถุดิบอื่นๆ นอกจากแผ่นเวเฟอร์ ซึ่งได้แก่ ส่วนประกอบทางอิเล็กทรอนิกส์ และบรรจุภัณฑ์ 

(IC Packaging) รวมถึง Form Factor ต่างๆ เช่น แท่งแก้ว, แท่งพลาสติก หรือขดลวด โดยบริษัทมีการจัดหา

วัตถุดิบดังกล่าวจากทั้งในและต่างประเทศขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้าและต้นทุน  

 

2) การว่าจา้งบรกิาร : เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจเน้นในด้านการออกแบบระบบวงจรรวม บริษัทจึงทำการว่าจ้างบริษัท

ที่ดำเนินการด้านให้การบริการในการผลิตและประกอบไมโครชิพ ให้ดำเนินการประกอบและทดสอบไมโครชิพ ให้อยู่ใน

รูปแบบและรูปทรงต่างๆ ตามที่ลูกค้าต้องการดังนั้นกระบวนการจัดหาวัตถุดิบและการจ้างผลิต จะต้องมีการวางแผน

ล่วงหน้าระยะยาวในทุกผลิตภัณฑ์ เพื่อป้องกันการขาดแคลนของวัตถุดิบและลดความเสี่ยงของปัญหาในการส่งมอบ

สินค้าล่าช้า 
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ภาพที ่16 : การจดัหาวตัถดุบิหลกัและการวา่จา้งผลติ 

 

 ที่มา : บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

3) วิศวกรผู้เชี่ยวชาญในด้านการออกแบบแผงวงจรรวม (IC Design Engineer) : นอกจากวัตถุดิบและการว่าจ้าง

บริการดังที่กล่าวมาแล้วนั้น องค์ประกอบที่สำคัญอีกประการหนึ่งในการประกอบธุรกิจของบริษัทได้แก่ วิศวกร           

ผู้เชี่ยวชาญในด้านการออกแบบแผงวงจรรวม ซึ่งประเทศไทยยังมีข้อจำกัดในเรื่องของจำนวนบุคลากรที่มีความรู้

ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพดังกล่าวเป็นอย่างมาก ที่ผ่านมาบริษัทมีการจัดหาบุคลากรสาขาวิชาดังกล่าวด้วยการ

ติดต่อกับสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยมีการร่วมกันจัดกิจกรรมเพื ่ออบรมและให้ความรู ้แก่นักศึกษาคณะ

วิศวกรรมศาสตร์เกี่ยวกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการเติบโตในสาย

งานและส่งเสริมให้มีบุคลากรในวิชาชีพดังกล่าวเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทเป็นผู้ประกอบการเพียงแห่งเดียวใน

ประเทศไทยที่มีการประกอบธุรกิจหลักด้านการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ระบบ RFID จึงส่งผลให้บุคลากรส่วน

ใหญ่ในประเทศไทยที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพดังกล่าวล้วนให้ความสนใจในการร่วมทำงานกับบริษัทส่งผล

ให้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทยังไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนวิศวกรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพที่

เกี ่ยวข้องแต่อย่างใด สำหรับในส่วนของการรองรับการเติบโตในอนาคตนั้น บริษัทจะยังคงดำเนินการร่วมกั บ

สถาบันการศึกษา รวมถึงหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ในการให้ความรู้และส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพที่

เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มจำนวนบุคลากรในสายงานดังกล่าวให้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนในการว่าจ้าง

บุคลากรจากต่างประเทศที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเฉพาะทางมาร่วมงานกับบริษัทในอนาคตอีกด้วย ทั้งน้ี 

ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีวิศวกรรวมทั้งสิ้น 64 คน    
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สิทธิและประโยชน์จากบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

 บริษัทได้รับสิทธิและประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ .ศ. 2520 ในการประกอบธุรกิจของบริษัทจำนวน 3 ฉบับ โดยการ

อนุมัติของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้ บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากรที่มีสาระสำคัญดังต่อไปนี้ 

บตัรสง่เสรมิการลงทนุ ใบที ่1 ใบที ่2 ใบที ่3 

เลขที่บัตรส่งเสริมการลงทุน : 1980 (4)/2551 2435(4)/2556 59-0321-1-00-2-0 

วันที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริม : 4 สิงหาคม 2551 5 กันยายน 2556 14 มกราคม 2559 

ประเภทกจิการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน : ออกแบบวงจรรวมและการออกแบบ

อุปกรณ์ RFID และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง

จากการออกแบบ ประเภท 5.7 กิจการ

ออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ออกแบบวงจรรวมและการออกแบบ

อ ุ ปกรณ ์  RFID แ ล ะผล ิ ตภ ัณฑ์

ต่อเนื่องจากการออกแบบ ประเภท 5.7 

กิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ 

อ อ ก แ บ บ ท า ง อ ิ เ ล ็ ก ท ร อ น ิ ก ส์  

(Electronics Design) และผลิตภัณฑ์

ต ่ อ เ น ื ่ อ ง จ า ก ก า ร อ อ ก แ บ บ ท า ง

อิเล็กทรอนิกส์ ประเภท 5.6.1 กิจการ 

Microelectronics Design และประเภท 

5.6.2 ก ิ จ ก า ร  Embedded System 

Design 

สทิธแิละประโยชน ์:    

- ได้รับยกเว้นภาษีเง ินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที ่ได้จากการ

ประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีกำหนดเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่ม

มีรายได้จากการประกอบกิจการนั ้น ในกรณีที ่ประกอบกิจการ

ขาดทุนในระหว่างเวลาได้รับยกเว้นดังกล่าว สามารถนำผลขาดทุน

ประจำปีที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดข้ึน

ภายหลังระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีกำหนดเวลาไม่

เกิน 5 ปี นับแต่วันพ้นกำหนดเวลานั้น โดยเลือกหักจากกำไรสุทธิของ

ปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้ 

 

  

(ใช้สิทธิประโยชน์ครบถ้วนแล้ว) 

 

  

(ใช้สิทธิประโยชน์ครบถ้วนแล้ว) 

 

- ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมไปรวม

คำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้น

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

 

(ใช้สิทธิประโยชน์ครบถ้วนแล้ว) 

 

(ใช้สิทธิประโยชน์ครบถ้วนแล้ว) 
 

- ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื ่องจักรตามที่คณะกรรมการ

พิจารณาอนุมัติตลอดระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริม 

 

(ใช้สิทธิประโยชน์ครบถ้วนแล้ว) 

 

(ใช้สิทธิประโยชน์ครบถ้วนแล้ว) 
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บตัรสง่เสรมิการลงทนุ ใบที ่1 ใบที ่2 ใบที ่3 

- ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ต้องนำเข้ามาจาก

ต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วัน

นำเข้าคร้ังแรก 

1) 

(แกไ้ขเพิม่เตมิเปน็ตัง้แต่วนัที ่8 กมุภาพนัธ ์

2563 ถงึ 7 กมุภาพนัธ ์2565) 

1) 

(แกไ้ขเพิม่เตมิเปน็ตัง้แต่วนัที ่27 กนัยายน 

2561 ถงึ 26 กนัยายน 2563) 

1) 

(แกไ้ขเพิม่เตมิเปน็ตัง้แต่วนัที ่21 กรกฎาคม 

2562 ถงึ 20 กรกฎาคม 2564) 

- ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที ่ได้นำเข้ามาเพื่อส่งกลับออกไป เป็น

ระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันนำเข้าคร้ังแรก 

1) 

(แกไ้ขเพิม่เตมิเปน็ตัง้แต่วนัที ่8 กมุภาพนัธ ์

2563 ถงึ 7 กมุภาพนัธ ์2565) 

1) 

(แกไ้ขเพิม่เตมิเปน็ตัง้แต่วนัที ่27 กนัยายน 

2561 ถงึ 26 กนัยายน 2563) 

1) 

(แกไ้ขเพิม่เตมิเปน็ตัง้แต่วนัที ่21 กรกฎาคม 

2562 ถงึ 20 กรกฎาคม 2564) 

เงื่อนไขที่สำคัญ :    

- ในการยื่นแบบขอยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่

เกิดจากการนำการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ไปผลิตเชิงพาณิชย์จะต้องมี

หลักฐานอย่างใดอย่างหนึ ่งดังต่อไปนี ้ สำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ หากไม่

สามารถแสดงหลักฐานได้ในผลิตภัณฑ์ใด จะไม่ได้รับอนุมัติให้ผลิตภัณฑ์

น้ันได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

▪ สิทธิบัตร ทั้งในส่วนของการประดิษฐ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์หรือ

อนุสิทธิบัตร 

▪ หนังสือรับรองว่าเป็นโครงการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์จาก

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) หรือ

สถาบันที่เกี่ยวข้องสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ 

   

- คุณภาพของผลิตภัณฑ์ท ี ่ผล ิตหร ือประกอบได้ จะต ้องเป ็นไปตาม

มาตรฐานสากลและหากได้มีการประกาศกำหนดมาตรฐานตามกฏหมายว่า

ด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว จะต้องดำเนินการให้ได้รับ

ใบอนุญาตให้แสดงเครื ่องหมายมาตรฐานจากคณะกรรมการมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมด้วย 

   

- ต้องจัดให้มีและใช้ระบบป้องกัน ควบคุมมิให้เกิดผลเสียหายต่อ

คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือที่จะก่อให้เกิดอันตรายหรือความเดือดร้อน

รำคาญแก่ผู้อยู่ใกล้เคียง โดยได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐที่

เกี่ยวข้อง 
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 บัตรส่งเสริมการลงทุน ใบที ่1 ใบที ่2 ใบที ่3 

- ต้องตั้งโรงงานในท้องที่กรุงเทพมหานคร ภายในระยะเวลา 15 ปี นับแต่วัน

เปิดดำเนินการ จะย้ายโรงงานไปตั้งในท้องที่อื่นมิได้ 
   

- ผู้ถือหุ ้นต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจด

ทะเบียน 
   

- ทุนจดทะเบียน ต้องมีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วไม่น้อย

กว่า 16.88 ล้านบาท 

ต้องมีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วไม่

น้อยกว่า 80 ล้านบาท และต้องเพิ่มทุน

จดทะเบียนอีกไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท 

รวมทุนจดทะเบียนเดิมเป็นไม่น้อยกว่า 

100 ล้านบาท โดยจะต้องเรียกชำระเต็ม

มูลค่าหุ้นก่อนเปิดดำเนินการ 

ต้องมีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วไม่น้อย

กว่า 100 ล้านบาท  

- ขนาดการลงทุน ไม่น้อยกว่า 1.0 ล้านบาท  

(ไม่รวมค่าทีด่ินและทุนหมุนเวียน) 

ไม่น้อยกว่า 1.0 ล้านบาท  

(ไม่รวมค่าทีด่ินและทุนหมุนเวียน) 

ค่าใช้จ่ายเงินเดือนของบคุลากรด้าน

ออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกวา่ 

1.5 ล้านบาทต่อป ี

- กำลังการผลิต ▪ การออกแบบวงจรรวมแล ะการ

ออกแบบอุปกรณ์ RFID จำนวน 50 

แบบต่อปี 

▪ DIE และ IC จำนวนชนิดละ 300.00 

ล้านช้ินต่อปี 

▪ RFID tag จำนวน 100.00 ล้านชิ้น

ต่อปี 

▪ RFID Reader จำนวน 12,000 เครือ่ง

ต่อปี 

▪ ผล ิตภ ัณฑ ์ต ่อ เน ื ่ อ งจากการ

ออกแบบ เช่น DIE, IC และ RFID 

TAG เ ป ็ น ต ้ น  จ ำ น ว น 

1,000,000,000 ชิ้นต่อปี  

▪ RFID READER จำนวน 500,000 

เครื่องต่อปี 

▪ การออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

▪ ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากการออกแบบ

ทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น DIE, IC และ 

RFID TAG เ ป ็ น ต ้ น  จ ำ น ว น 

1,000,000,000 ชิ้นต่อปี  

▪ RFID READER จ ำ น วน  500,000 

เครื่องต่อปี  

▪ เวลาทำงาน 8 ชั่วโมงต่อวัน และ 248 

วันต่อปี 

▪ การออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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การวิจัยและพัฒนา 

บริษัทมุ่งเน้นในการสร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและคงศักยภาพการแข่งขันได้อย่าง

ต่อเนื่อง จึงให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาเป็นอย่างมาก เนื่องจากการวิจัยและพัฒนาเป็นปัจจัยสำคัญในการ

ขับเคลือ่นธุรกิจของบริษัท ซึ่งต้องอาศัยระยะเวลาหลายปีในการบ่มเพาะองค์ความรู้ต่างๆ อีกทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่

จำหน่ายอยู่ในปัจจุบันและผลิตภัณฑ์ในแผนพัฒนาเพื่อตลาดอนาคต จำเป็นต้องมีการสร้างการลงทุนอย่างมีแบบแผนและ

ก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของลูกค้า โดยบริษัทได้มีการวิจัยและ

พัฒนามาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานมากกว่าสิบปี ทั้งการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญของบริษัท

และการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้า จึงทำให้ที่ผ่านมาบริษัทสามารถออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่

สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงความต้องการและสามารถร่วมกันพัฒนาธุรกิจเพื่อเติบโตร่วมกันกั บ

ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องเสมอมา โดยผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาที่สำคัญของบริษัทมีดังน้ี 

1. การวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยี ได้แก่ การวิจัยและพัฒนาที่มุ่งเน้นการศึกษาในด้านการใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับ

การระบุสิ ่งต่างๆ โดยอาศัยคลื่นวิทยุในแต่ละคลื่นความถี่ (Radio Frequency Identification: RFID) เพื่อ

พัฒนาเป็นสินค้า ซึ่งจะมีคุณสมบัติและข้อกำหนดการใช้งานที่แตกต่างกัน โดยกลุ่มเทคโนโลยีที่บริษัทมีการวิจัย

และพัฒนาได้แก่ กลุ่มย่านความถี่ต่ำ (Low Frequency: LF), กลุ่มย่านความถี่สูง (High Frequency: HF), 

กลุ่มเทคโนโลยีการรับส่งข้อมูลแบบไร้สาย (Near Field Communication: NFC) และกลุ่มเชื่อมต่อเซนเซอร์ 

(Sensor Interface) 

2. การวจิยัและพฒันาดา้นผลติภณัฑ์ ไดแ้ก่ การวิจัยและพัฒนาทีมุ่่งเน้นเรื่องการปรับปรุงรปูแบบหรือฟังก์ชั่นการ

ทำงานของผลิตภัณฑ์ภายใต้เทคโนโลยีเดิม เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำไปใช้งานได้มีประสทิธิภาพเพิ่มขึน้ หรือช่วยให้

ต้นทุนการผลิตลดลง รวมถึงการพัฒนาเครื่องมือหรืออุปกรณ์ตา่งๆ เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตซึ่งเป็นการลด

ต้นทุนการนำเข้าและสามารถกำหนดการทำงานให้ตรงตามความต้องการได้ 
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ตวัอยา่งการพฒันาดา้นเทคโนโลยี ตวัอยา่งการพฒันาดา้นผลติภณัฑ ์

1. กลุ่ม LF : 

- พัฒนาชิพสำหรับ ภาคการส่งข้อมูล (RFID Tag) ย่าน

ความถี่ต่ำ ซึ่งมีความปลอดภัยในการนำไปใช้กับสิ่งมีชีวิต เพื่อ

พัฒนาชิพสำหรับระบบติดตามตัวสัตว์ โดยมีการปรับปรุง 

ระยะการอ่านที่ไกลขึ้น 

- พัฒนาชิพสำหรับ ภาคการส่งข้อมูล (RFID Tag) และภาค

การรับข้อมูล (Reader) ซึ ่งมีการเข้ารหัสลับ เพื ่อความ

ปลอดภัยในการรับ-ส่งรหัส สำหรับกุญแจสำรองแบบเข้ารหัส

ของยานยนต์และเครื่องอ่านรหัสกุญแจสำรอง 

1. การปรับปรุงการทำงาน : 

- การออกแบบชิพที่มีการส่งสัญญาณแบบ HDX รุ่นใหม่โดย

ใช้สายการผลิตจากโรงงานผู้ผลิตรายใหม่ 

- ชิพที่มีความสามารถในการรวมคลื่น FDX และ HDX ให้อยู่

ในชิพเดียวกัน ทำให้ลูกค้ากลุ่มผู้ผลิตกุญแจสำรองยานยนต์ 

สามารถใช้ชิพเพียงแบบเดียวสำหรับการทำกุญแจสำรองของ

รถหลายรุ่นได้ โดยไม่ต้องแยกใช้ชิพสำหรับการทำกุญแจ

ระบบ FDX และ HDX 

- ชิพที่มีการส่งสัญญาณแบบ FDX สำหรับงานปศุศัตว์ที ่มี

ระยะอ่านทีไกลที่สุดและรองรับรูปแบบโปรโตคอลการรับข้อมูล

ที่เป็นที่นิยมอีกโปรโตคอลหนึ่ง 

2. กลุ่ม HF Tag และ NFC Tag: 

- พัฒนาชิพในกลุ่มเทคโนโลยีคล่ืนความถี่สูง (HF) แบบไร้สายใน

ระยะใกล้มาก (NFC) สำหรับภาคการส่งข้อมูล (NFC Tag) 

ซึ่งสามารถรับ-ส่งข้อมูลได้รวดเร็ว, สะดวก, นำไปใช้ร่วมกับ

เครื ่องใช้ไฟฟ้าและสมาร์ทโฟนได้ สำหรับฉลากสินค้าหรือ

สิ่งพิมพ์ที่ใช้สมาร์ทโฟนในการอ่านข้อมูล เพื่อเชื่อมต่อไปยัง 

internet 

- พัฒนา วงจรเชื่อมต่อเซนเซอร์ เพื่อนำไปใช้ กับ ภาคการส่ง

ข้อมูลของ NFC Tag และป้าย NFC ร่วมกับเซนเซอร์ กึ่ง

สำเร็จรูป สำหรับ ตรวจวัดสภาวะทางกายภาย ตรวจวัดสภาวะ

ทางเคมี ซึ่งสามารถ นำไป ใช้ตรวจวัด ทางด้านการวัดสุขภาวะ 

ในระยะไกล และสิ่งแวดล้อม โดยเชื่อมต่อ ผ่านสมาร์ทโฟน 

- การพัฒนา การออกแบบไมโครชิพ NFC ในสายการผลิตใหม่

เพื ่อให้ต้นทุนลดลง เพื ่อเป็นแกนเทคโนโลยี สำหรับพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ไมโครชิพรุ่นต่อไป 

2. การปรับปรุงรูปแบบ : 

- ชิพที่ปรับ Form Factor จากรูปแบบแท่งแก้ว (Glass tag) 

เป็น Wedge ซึ่งมีลักษณะเป็นลิ่มพลาสติก ที่มีขนาดเล็กกว่า

แบบแท่งแก้ว ส่งผลให้ลูกค้ากลุ่มผู้ผลิตระบบกุญแจสำรอง

ยานยนต์สามารถลดขนาดกุญแจสำรองให้เล็กลงได้ 

- ชิพที่ปรับ Form Factor จาก CSP เป็น ADFN ซึ่งมีขนาด

เล็กกว่าและต้นทุนต่ำกว่า 

- ชิพ NFC ที่สามารถใช้ในการตรวจวัดปริมาณสารเคมีจาก

สิ่งแวดล้อม และ ทางการแพทย์ 

- ชิพ NFC ที่ใช้ในการระบุเอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกัน

การปลอมแปลงสินค้า 

- ชิพ NFC ที่มี การเข้ารหัสระดับ AES 128 บิตเพื่อนำไปใช้งาน

การความปลอดภัยสูง 

- ชิพ NFC ที่มีระบบ UART Interface และ GPIO ซึ่งสามารถ

นำไปใช้เป็นจุดเชื่อมต่อ NFC ทั้งในเครื่องใช้ไฟฟ้าและระบบ

ความปลอดภัย เช่น ระบบกระเป๋าเงินในระบบ Blockchain  

- กลุ่ม Reader พัฒนาชิพสำหรับภาคการรับข้อมูล (Reader) 

ซึ่งสามารถรับ-ส่งข้อมูลได้ด้วยความเร็วสูง และมีความสามารถ

ในการใช้ร ่วมกับชิพภาคส่งข้อมูล (RFID Tag) ได้หลาย

มาตรฐาน สำหรับเครื่องอ่านบัตรเข้าออกอาคาร และ ยานยนต์ 

-  

3. การพัฒนาเครื่องมือ : 

- พัฒนาเครื่องทดสอบ LF tester  ทดแทนการนำเข้าเครื่อง

ทดสอบแบบ HDX RFID Reader System ซึ่งต้องนำเข้าจาก

ต่างประเทศ 

- การพัฒนาการทดสอบในระดับเวเฟอร์ที่มีสามารถควบคุม

อุณหภูมิได ้
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นอกจากนี้ บริษัทยังมีการทำวิจัยเพื่อวัตถุประสงค์ในการต่อยอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดย  

บริษัทมีนโยบายในการจดสิทธิบัตรเพื่อขอรับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับองค์ความรู้ต่างๆ ของบริษัท                

ซึ่งการวิจัยในลักษณะดังกล่าว อาจยังมิได้นำมาใช้พัฒนาเป็นสินค้าเพื่อจำหน่ายในปัจจุบัน แต่จะนำไปใช้เป็นฐานในการ

ขยายผลสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ต่อไปในอนาคต เพื่อให้บริษัทสามารถนำเสนอสินค้าใหม่ที่สามารถตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้า รวมถึงสามารถแสวงหาโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทได้มีการกำหนดกรอบ

วงเงินงบประมาณสำหรับการวิจัยและพัฒนารวมไม่เกินร้อยละ 25.00 ของประมาณการยอดขายในแต่ละปี  

ในปี 2565 ในส่วนของแพลทฟอร์มไมโครชิพ NFC ที่เชื่อมต่อสมาร์ทเซ็นเซอร์ บริษัทยังคงดำเนินการวิจัยต่อเนื่อง 

โดยไมโครชิพ NFC นี้สามารถเชื่อมต่อข้อมูลจากเซ็นเซอร์ที่วัดได้ผ่านโทรศัพท์มือถือเพื่อเชื่อมต่อผู้ใช้งานกับระบบ Cloud

เข้าด้วยกัน เพื่อตอบสนองแนวโน้มอุตสาหกรรมอัตโนมัติ 4.0 โดยในปี 2565 นี้จะเป็นการนำไมโครชิพไปประยุกต์ใช้ กับ

เซนเซอร์จริง เพื่อทดสอบการใช้งาน โดยมี ไมโครชิพที่พร้อมใช้งานจากกระบวนการผลิตที่พัฒนาแล้วเสร็จในปี 2564  

สำหรับแพลทฟอร์ม NFC สมาร์ทเซ็นเซอร์ นี้ สามารถวัดค่าทางเคมีผ่านทางระบบการวัดทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 

จะเป็นอุปกรณ์สำคัญในระบบ internet of thing ที่มีราคาถูก และมีการใช้งานจำนวนมาก สามารถสร้างให้ สนับสนุนงาน

การแพทย์ระยะไกล (Telemedicine) สามารถในไปใช้สำหรับงานวินิจฉัยและดูแลสุขภาวะ (Diagnostic, Wellness, and 

Health Care) ด้วยแพลทฟอร์มการทดสอบ ณ จุดดูแลผู้ป่วยบนมือถือ (Mobile Point of Care Testing หรือ POCT) 

เพื่อตอบสนองแนวโน้มสังคมผู้สูงอายุทั้งในระดับประเทศและระดับโลกให้เข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ช่วยการตรวจ

สุขภาพ ผ่านทางสารคัดหลั่ง หรือเลือด รวมถึงเพื่อการตรวจวินิจฉัยและคัดกรองเบื้องต้นได้ด้วยตัวเอง และยังสามารถนำ

ไมโครชิพและแพลทฟอร์มนี้ ไปประยุกต์ใช้กับด้านอื่นๆ เช่น วัดสภาวะสิ่งแวดล้อม วัดค่าปริมาณการปนเปื้อนสารพิษในน้ำ

และอาหารได้ ซึ่งมีในปีที่ผ่านมา ความร่วมมือกับ สถาบันวิจัยทางเคมีและชีวเคมีทั้งในและต่างประเทศ ที่มีความสนใจนำ 

แพลทฟอร์มดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ ในขณะเดียวกัน ทางบริษัท จะรวบรวมความต้องการ จากทั้งผู้พัฒนาเซนเซอร์ และ

ผู้ใช้งาน ทั้งหมด เพื่อนำไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองความต้องการการใช้งานที่หลากหลายรูปแบบให้ได้มากที่สุด 

ตัวอย่าง โครงการ ที่ได้มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก อาทิ เช่น โครงการวิจัยเซนเซอร์สำหรับตรวจวัดโรคพืช กับ 

มหาวิทยาลัย Imperial College สหราชอาณาจักร ซึ่งได้รับ การสนับสนุนทุนวิจัยร่วมจาก Bill & Melinda Gates 

Foundation  โครงการวิจัยการนำ แพลทฟอร์ม ของบริษัทไปใช้ในระบบตรวจวัดของเสียอัจฉริยะในฟาร์มกุ้ง โครงการ

ฟาร์มทดสอบและสาธิตมีนเกษตร “สองน้ำ” มูลนิธิชัยพัฒนา เป็นต้น  

ในส่วนของไมโครชิพ NFC ย่านความถี่สูง ในปี 2565 มีแผนการพัฒนา ไมโครชิพที่มีต้นทุนที่ลดลง ด้วยเทคนิค

ใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่ต้องการระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้ในอุตสาหกรรม 4.0 มากขึ้นในทศวรรษนี้ 

และเพื่อปกป้องตราสินค้าและความแท้จริงของตราสินค้า โดยไมโครชิพ ย่านความถี่สูงนี้จะมีระบบเข้ารหัสลับ (Crypto 

Engine) ที่เข้ารหัสเป็นค่าเฉพาะตัว สามารถเชื่อมต่อข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือ ไปยัง อินเตอร์เนต โดย NFC ซึ่งทำให้

เจ้าของตราสินค้า สามารถใช้เป็นช่องทางในการสร้างความสัมพันธ์ไปยังลูกค้าได้โดยตรง และยังสามารถเป็นอุปกรณ์

เชื่อมต่อวัตถุในโลกจริง กับ วัตถุในโลกเสมือนจริงได้  ซึ่งการที่ต้นทุนไมโครชิพลดลงจะส่งผลให้ตลาดขยายตัวพร้อม

ประยุกต์ใช้งาน NFC Tag มากขึ้น เพื่อตอบสนองแนวโน้มทางอุตสาหกรรมดังกล่าวทางบริษัท จึงลงทุนพัฒนากรรมวิธี

การออกแบบใหม่ และสรรหาโรงงานผู้ผลิตใหม่ที่เหมาะสม ตลอดจนกระบวนการผลิตและทดสอบ โดยผลจากการวิจัย

ดังกล่าวสามารถนำมารวมกับ องค์ความรู้เดิมที่มี อาทิ เช่น เทคโนโลยีเข้ารหัสลับ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้าและตลาดได้  
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ในส่วนไมโครชิพระบบกุญแจสมาร์ทคีย์ที่ใช้ในยานยนต์ ได้มีการวิจัย เครื่องอ่าน NFC ที่จะมีการใช้มากขึ้นในระบบ

เข้าออกรถยนต์ เพื่อตอบสนองแนวโน้ม รถยนต์ไฟฟ้าที่มีความต้องการไมโครชิพ เครื่องอ่าน NFC ตามมาตรฐานสมัยใหม่

สำหรับระบบกุญแจสมาร์ทคีย์ที่จะมีมากขึ้นในทศวรรษนี้ และไมโครชิพดังกล่าวยังสามารถนำไปใช้สำหรับระบบควบคุมเข้า

ออก และสามารถใช้ได้กับมาตรฐานทางด้านการเงินสากลซ่ึงมีความต้องการใช้งานทดแทนอยู่อย่างสม่ำเสมอ 

นอกจากนี้ ทางบริษัทยังมีแผนในการพัฒนาระบบให้บริการต่างๆ โดยอาศัยพื้นฐานทางเทคโนโลยีไมโครชิพของบริษัทให้

เชื่อมต่อกับระบบ AI Cloud Computing ในรูปแบบ solution อีกด้วย ทั้งนี้ งานวิจัยในเรื่องต่างๆ ดังกล่าว ยังคงอยู่ใน

ขั้นตอนของการวิจัยเท่านั้น โดยค่าใช้จ่ายในการวิจัยจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของแต่ละรอบบัญชทีี่

เกิดขึ้น และเมื่อนำงานวิจัยต่างๆมาใช้พัฒนาเป็นสินค้า บริษัทจะบันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

สินค้าเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และจะถูกนำมาตัดจำหน่ายเม่ือสินค้าพร้อมออกจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ตามจำนวนผลผลิต

ของสินค้าที่ผลิต (output unit) ทั้งนี้ ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนานั้นมีความหลากหลาย โดยในขั้นตอนการวจิัย

อาจใช้เวลาตั้งแต่ 6 เดือน ถึงประมาณ 3 ปี สำหรับระยะเวลาในขั้นตอนการพัฒนาสินค้านั้นใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 2-3 ปี 

เพื่อวางตลาด แต่อาจใช้ระยะเวลาเพิ่มขึ้นหากต้องมีการปรับปรุงตามความต้องการของลูกค้า  

 

ค่าใช้จ่ายสำหรับการวิจัยและพัฒนาในปี 2562 – 2564 ของบริษัทมีรายละเอียดดังนี้ 

รายการ  
ป ี2562 

(ลา้นบาท) 

ป ี2563 

(ลา้นบาท) 

ป ี2564 

(ลา้นบาท) 

ค่าใชจ้่ายในการวิจัย
1) 

13.49 10.5 12.55 

โครงการพฒันาสินค้าที่เพิ่มข้ึนระหวา่งงวด
 2) 

22.89 26.76 28.84 

รวม 36.38 37.26 41.39 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน-สทุธิ (Development Project)
 3)

 66.83 67.30 55.10 

 

     หมายเหตุ 1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของแต่ละรอบบัญชีที่เกิดขึ้น 

2) โครงการพัฒนาสินค้าที่เพิ่มขึ้นระหว่างงวด ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่เกิดขึ้นในแต่ละรอบบัญชี             

ซึ่งจะถูกบันทึกเป็นมูลค่าสะสมในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (Development Project) ในงบแสดงฐานะทางการเงิน 

3) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ (Development Project) ได้แก่ ต้นทุนค่าพัฒนาสินค้าสะสมตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ

พัฒนาจนถึงสิ้นสุดโครงการพัฒนาและพร้อมจำหน่ายเชิงพาณิชย์ โดยต้นทุนค่าพัฒนาสินค้าสะสมนี้จะถูกบันทึก

ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนหัก 1) ค่าตัดจำหน่ายสะสม และ 2) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม                  

โดยจะรับรู้ค่าตัดจำหน่ายและผลขาดทุนจากการด้อยค่าเป็นต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในแต่ละงวดที่มีการพิจารณา 
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โครงการในอนาคต 

• โครงการพัฒนาออกแบบสินค้า (Development Projects) 

บริษัทมีโครงการพัฒนาออกแบบสินค้า (Development Project) ซึ่งเป็นการพัฒนาสินค้ารุ่นใหม่เพื่อใช้สำหรับ

สร้างการเติบโตในอนาคตของบริษัทในระยะ 1-3 ปีข้างหน้า รวม 17 โครงการ โดยมีโครงการแล้วเสร็จและเริ่มคิดค่าตัด

จำหน่ายแล้วจำนวน 9 โครงการและงานระหว่างทำจำนวน 8 โครงการ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังน้ี 

กลุ่มระบบ NFC (Near Field Communication : NFC) : บริษัทได้พัฒนาสินค้าในกลุ่มระบบ NFC โดยเป็น

การต่อยอดองค์ความรู้เดิมซึ่งได้เคยพัฒนาไว้ตั้งแต่ในช่วงปี 2558 โดยพัฒนาไมโครชิพในกลุ่มเทคโนโลยี NFC 

ที่มีความสามารถในการตรวจจับการงัดแงะหรือแกะทำลาย (Tamper Detection) เพื่อป้องกันการปลอมแปลง

สินค้า (Anti-Counterfeiting) โดยสามารถเข้ารหัสลับ (Encryption) และเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล online ได้  

บริษัทได้ทำการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับ โปรโตคอลการสื่อสารเพิ่มเติมที่มีระยะการอ่านที่ไกลขึ้นและ

รองรับระบบจัดการหลาย Tag ในเวลาเดียวกันหรือ Anti-collision  เพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลาย ใน

ตลาดต่าง ๆ อาทิ เช่น การใช้งานในระบบโลจิสติกอัตโนมัติ ระบบจัดการคลังสินค้า  

นอกจากนี้ มีโครงการพัฒนา NFC สำหรับเครื่องตรวจวัดอัจฉริยะ (Smart Sensor) เพื่อเชื่อมต่อการวัดและ

การอ่านค่าองค์ประกอบต่างๆ ให้มีความสะดวกรวดเร็วและใช้งานได้ง่าย เช่น สามารถอ่านค่าได้โดยผ่าน

โทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งสามารถนำไปพัฒนาเป็นอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์เบื้องต้นได้อย่างหลากหลาย อาทิ การ

ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจวัดปริมาณของแข็งที่แขวนลอยหรือละลายในน้ำ (TDS) ตรวจวัดเชื้อโรคใน

สารคัดหลั่ง ตรวจวัดสารเคมีตกค้างในน้ำประปาหรือน้ำในแม่น้ำลำคลอง เป็นต้น เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ใน

ตลาด ทางบริษัทได้ทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย เพื่อทำการตลาด ไป

ด้วย อาทิ เช่น บัตรวัดสารแขวนลอยในน้ำ  แผ่นตรวจวัดทางเคมีอเนกประสงค์ เป็นต้น  ในปี 2564 จนถึง 

2565 ได้มีการ ร่วมพัฒนาตัวอย่างการใช้งาน อาทิเช่น การวัดยาฆ่าแมลงตกค้างในอาหาร การวัดโลหะหนักเช่น 

ปรอท แคทเมียม ที่เป็นอันตรายต่อการบริโภคในน้ำ เพื่อทำการปรับปรุงผลชิพประมวลผล และสายการผลิต 

เพื่อให้เหมาะสมต่อการนำไปใช้งาน และเก็บข้อมูลเพื่อนำไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์ต่อในอนาคต และยังได้จัดทำ

ต้นแบบ แผ่นตรวจเคมีอิเล็กทรอนิกส์อเนกประสงค์แบบใช้แล้วทิ้งเพื่อรองรับ งานทางด้านการดูแลสุขภาพ และ

การแพทย์ระยะไกล หรือ ระบบ IOT ต่าง ๆ ที่ต้องการวัดสารเคมีในอนาคต นอกจากนี้ได้มีการพัฒนาให้ระบบ

สามารถเชื่อมต่อ ระบบ Bluetooth เพื่อให้ขยาย Application และการใช้งานให้หลากหลายขึ้น ซึ่งได้ต้นแบบไป

ทดลองประยุกต์ใช้ในระบบฟาร์มอัตโนมัติ 
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กลุ่มระบบลงทะเบียนสัตว์:  

ในปี 2564 ถึง 2565 บริษัทได้ เริ่มออกแบบสินค้าในกลุ่มระบบลงทะเบียนสัตว์ เพิ่มเติมอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ 

เพื่อให้ครอบคลุม โปรโตคอลการทำงานอื่น ๆ ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน นอกเหนือผลิตภัณฑ์ปัจจุบันของบริษัท เพื่อ

โอกาสในการเข้าถึงส่วนแบ่งทางการตลาดของระบบลงทะเบียนสัตว์ส่วนอื่น ๆ เพื่อให้ครอบคลุมการใช้งานใน

ตลาดอุตสาหกรรมปศุสัตว์ให้ทั่วถึงมากขึ้น โดยต่อยอดเทคโนโลยีที่มีอยู่ คาดว่า สามารถเริ่มจำหน่ายได้ในปี 

2566 

 

กลุ่มระบบกุญแจสำรองอิเล็กทรอนิกส์ :  บริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนาสินค้า-ชิพที่มีความสามารถในการรวม

คลื่น FDX และ HDX ให้อยู่ในชิพเดียวกัน ทำให้ลูกค้ากลุ่มผู้ผลิตกุญแจสำรองยานยนต์ สามารถใช้ชิพเพียง

แบบเดียวสำหรับการทำกุญแจสำรองของรถหลายรุ่นได้ โดยไม่ต้องแยกใช้ชิพสำหรับการทำกุญแจระบบ FDX 

และ HDX  ผลิตภัณฑ์ อยู่ในช่วงต้นของการจำหน่าย โดยลูกค้า  

 

กลุ่มระบบการอ่านข้อมูล : บริษัทอยู่ระหว่างการวิจัยและพัฒนาของเครื่องอ่าน NFC ทั้งในแง่กรรมวิธีการ

ประมวลสัญญาน และกระบวนการผลิตเพื่อรองรับความต้องการทางเทคนิคที่จะสามารถผ่าน มาตรฐานการ

สื่อสารต่าง ๆ และมาตรฐานทางด้านยานยนต์ 

 

โครงการลงทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในอนาคต 

เนื ่องจากลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทนั้นจะต้องมีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื ่อง เพื่อให้สามารถ

นำเสนอสินค้าใหม่ๆ แก่ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้น เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาต่างๆ ของบริษัทในอนาคต บริษัทมี

แผนการลงทุนดังนี ้

1. การลงทุนในเครื่องมือ อุปกรณ์ และซอฟต์แวร์ด้านการออกแบบและทดสอบไมโครชิพ  

ในขั้นตอนการออกแบบชิพนั้น ขั้นตอนหน่ึงที่สำคัญได้แก่การสอบทานรูปแบบการจัดวางส่วนประกอบต่างๆ ในชิพ 

(Layout) และจำลองการทำงาน (Simulation) ผ่านโปรแกรมซอฟท์แวร์ เพื่อวิเคราะห์หาข้อผิดพลาดและตรวจสอบความ

ถูกต้องของการทำงาน และปรับปรุงแก้ไขจนมั ่นใจว่าโครงสร้างลายวงจรที ่ออกแบบนั ้นสามารถนำไปใช้งานได้จริง                    

และชิ้นส่วนต่าง ๆ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสมรรถนะ ก่อนนำไปพัฒนาเป็นชิพต้นแบบ จากนั้นก็จะต้องมี

การทดสอบการทำงานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ เนื่องจากในการทำงานจริงจะต้องมีการนำชิพไปใช้งานร่วมกับส่วนประกอบ

อื่นๆ ที่อาจอยู่แวดล้อมของชิพโดยจะมีการจำลองการทำงานของชิพทั้งระบบ (Full System Simulation) โดยการใช้

ซอฟท์แวร์ประมวลผลเพื่อหาผลลัพธ์การทำงานตามสถานการณ์ต่างๆ ที่กำหนดไว้  ปัจจุบันบริษัทได้มีการลงทุนเพื่อใช้

โปรแกรมซอฟต์แวร์ชั้นนำสำหรับออกแบบไมโครชิพที่ได้รับความเชื่อม่ันในระดับสากลในกระบวนการทำงานของบริษัท  

ที่ผ่านมาในปี 2564 ได้มีการลงทุนเพิ่มจำนวนเครื่องแม่ข่าย (server) ที่ใช้ในการออกแบบ เพื่อจำลองการทำงาน

จริงของวงจร ซึ่งจากการเพิ่มจำนวนเครื่องแม่ข่ายน้ี ได้ทำให้การออกแบบและการตรวจสอบการทำงานของวงจรแบบเสมอืน 

ทำได้รวดเร็วมากขึ้น และยังสามารถทำการตรวจสอบวงจรในจำนวนที่มากขึ้นในเวลาเดียวกัน และในส่วนของเครื่องมือและ
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อุปกรณ์ ได้มีการจัดซื้อชุดทดสอบมาตรฐานทาง RFID และ NFC เพื่อทำให้สามารถพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของ

การออกแบบวงจรให้ทันสมัย รองรับกับมาตรฐานสากลอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองกับปริมาณความต้องการของการ

ทดสอบต้นแบบที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งหมดรวมเป็นมูลค่า 8.7 ล้านบาทโดยประมาณ  

ในปี 2565 บริษัทได้วางแผนลงทุน เครื่องมือทดสอบต่างๆ เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทดสอบ

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เดิม และการค้นคว้าวิจัยเทคโนโลยีเพื่อกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ อาทิเช่น  เครื ่องมือวัด

สัญญาณไฟฟ้า เครื่องมือวัดทางเคมีไฟฟ้า เครื่องวัดคุณลักษณะสายอากาศย่านความถี่สูงและความถี่สูงยิ่ง เครื่องวัดใน

ระดับแผ่นเวเฟอร์ เพื่อปรับปรุงซอฟท์แวร์ระบบทดสอบ RFID และ NFC ให้ทันตามมาตรฐานที่พัฒนาขึ้นทุกปี 

2. การลงทุนหรือร่วมลงทุนในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจด้านการออกแบบและพัฒนาวงจรรวม หรือมีนวัตกรรมที่

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจของบริษัท 

นอกจากการลงทุนในเครื่องมือ อปุกรณ์ ซอฟต์แวร์และสทิธิบัตรเพิ่มเติมแล้วนั้น บริษัทยังมีแนวทางที่จะสร้างความ

เติบโตให้แก่ธุรกิจของบริษัทด้วยการเข้าลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบริษัทอื่นที่สามารถส่งเสริมการประกอบธุรกจิของบริษัท

ได้ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาบริษัทที่จะลงทุนดังนี้ 

• ประกอบธุรกจิด้านการออกแบบและพัฒนาวงจรรวม หรือ 

• มีนวัตกรรมที่ส่งเสริมการประกอบธุรกิจของบริษัท หรอื 

• เป็นเจ้าของสิทธิบัตร หรือทรัพย์สินทางปัญญา หรือซอฟท์แวร์ทีบ่ริษัทสามารถใชร้่วมกันได้ หรือ 

• มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องการออกแบบวงจรรวม  

นอกจากนี้ บริษัททีจ่ะเข้าลงทุนนัน้จะต้องไม่เคยมีประวัติการละเมดิทรัพย์สินทางปัญญา หรือมีบุคลากรหลักที่มี

ประวัติการละเมิดทรัพย์สินทางปญัญาด้วย 

 

 

 

 

 

 



บรษิทั ซลิคิอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 

) 

 

 

 52 บรษิทั ซลิคิอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) 

 

ควาบคืบหน้าวัตถุประสงค์การใช้เงิน 

ตามที่บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน 

(IPO) เมื่อวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2563 จำนวน 100 ล้านหุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.38 บาท และได้นำหุ้นสามัญเพิ่ม

ทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ซึ่งบริษัทได้รับเงินจากการ

เพิ่มทุนทั้งสิ้นประมาณ 129 ล้านบาท (ภายหลังจากหักค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย และ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการเสนอขายหุ้นแล้ว) 

การใช้เงินเพิ่มทุน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังน้ี 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

วตัถปุระสงคก์ารใชเ้งนิ แผนการใช ้

(โดยประมาณ) 

จำนวนเงินทีใ่ชไ้ป 

ณ 31 ธ.ค. 64 

จำนวนเงินคงเหลอื 

ณ 31 ธ.ค. 64 

1. ลงทุนในเครื ่องมือ, อุปกรณ์ และซอฟต์แวร์ด้านการ

ออกแบบและทดสอบไมโครชิพ รวมถึงทรัพย์สินทาง

ปัญญา เช่น สิทธิบัตร 

 45.24   12.78     32.46  

2. ลงทุนหรือร่วมลงทุนในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจด้าน

การออกแบบและพัฒนาวงจรรวม หรือมีนวัตกรรมที่

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจของบริษัท 

 38.78  3.16     35.62  

3. เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ  45.24   22.41   22.83  

รวม  129.26   38.35   90.91  
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

รายละเอียดสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สินทรัพย์ที่กลุ่มบริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจมีมูลค่าสุทธิหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม

เท่ากับ 26.49 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดสินทรัพย์ดังน้ี 

 
ประเภทของสนิทรพัย์ ลกัษณะกรรมสทิธิ ์

มูลคา่ตามบญัชสีทุธ ิ(ลา้นบาท) 
ภาระผกูพนั 

31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 64 

1 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า เช่าและเป็นเจ้าของ 3.91 3.03 ไม่มี 

2 เครื่องใช้สำนักงาน เป็นเจ้าของ 2.24 2.01 ไม่มี 

3 เครื่องตกแต่งสำนักงาน เป็นเจ้าของ 1.32 0.94 ไม่มี 

4 เครื่องมือเครื่องใช้โรงงาน เป็นเจ้าของ 12.04 20.51 ไม่มี 

 รวม  19.51 26.49  

 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

บริษัทมีรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 55.36 บาท โดยรายการดังกล่าว ได้แก่ 

โปรแกรมสำเร็จรูป และมีโครงการพัฒนาออกแบบสินค้าทั้งหมด 17 โครงการ ซึ่งมีโครงการแล้วเสร็จและเริ่มคิดค่าตัด

จำหน่ายแล้วจำนวน 9 โครงการ และงานระหว่างทำจำนวน 8 โครงการ(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.6 โครงการใน

อนาคต) 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 
มลูคา่ตามบญัชสีทุธ ิ(ลา้นบาท) 

31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 64 

1. โปรแกรมสำเร็จรูป-สุทธิ 0.56 0.47 0.26 

2. โครงการพฒันาออกแบบสินคา้ 66.83 67.30 55.10 

รวมสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 67.39 67.77 55.36 
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เครื่องหมายการค้า 

บริษัทได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ดังน้ี 

รายการสนิคา้ เลขทะเบยีน ประเทศทีคุ่ม้ครอง วนัทีค่รบกำหนด 

 

  

    รายการสินค้าบริการ: ชิพของวงจรรวม แผงวงจรรวม  

 ฉลากอิเล็กทรอนกิส์ทีบ่ันทกึข้อมูลบ่งชี้ลักษณะเฉพาะบคุคล  

161108877 ไทย 24 มีนาคม 2568 

 

  

รายการสินคา้บริการ: ชิพของวงจรรวม แผงวงจรรวม  

ฉลากอิเล็กทรอนิกสท์ี่บันทึกข้อมูลบ่งชี้ลักษณะเฉพาะบคุคล  

161108878 ไทย 24 มีนาคม 2568 

 

 

รายการสินคา้บริการ: ชิพของวงจรรวม  แผงวงจรรวม   

ฉลากอิเล็กทรอนิกสท์ี่บันทึกข้อมูลบ่งชี้ลักษณะเฉพาะบคุคล 

161108719 ไทย 24 มีนาคม 2568 

 

 

รายการสินคา้บริการ: ชิพของวงจรรวม แผงวงจรรวม  

ฉลากอิเล็กทรอนิกสท์ี่บันทึกข้อมูลบ่งชี้ลักษณะเฉพาะบคุคล 

171101949 ไทย 24 มีนาคม 2568 
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สิทธิบัตร 

บริษัทได้จดสิทธิบัตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดย ณ 31 ธันวาคม 2564  สิทธิบัตรที่บริษัทจดและยังมีผล

บังคับใช้ มีดังน้ี 
 

รายการสนิคา้ เลขทีส่ทิธบิตัร ประเทศทีคุ่ม้ครอง วันทีท่ีย่ืน่คำขอ
1) 

คำขอสิทธบิัตรเลขที:่ 0601000947  

ชื่อการประดิษฐ์: วงจรออสซิลเลเตอร์คลื่นไซน์ชนิด

รักษาเสถียรภาพระดับสญัญาณได้อย่างคงที่ 

75506 ไทย 06 มีนาคม 2549 

คำขอสิทธบิัตรเลขที:่ 0601000948  

ชื่อการประดิษฐ์: การจัดวงจรสำหรับระบบปรับแต่ง 

ความถี่ของเสาอากาศด้วยหน่วยความจำแบบไม่ลบ

เลือนและวงจรบูตสแตรปในระบบอาร์เอฟไอดีชนิด

พาสซีฟ 

60361 ไทย 06 มีนาคม 2549 

คำขอสิทธบิัตรเลขที:่ AU20070216685 

System and method for tuning RFID 

resonant frequency 

AU2007216685 (B2) ออสเตรเลีย 31 กันยายน 2550 

คำขอสิทธบิัตรเลขที:่ NZ20110621699 

Charge-pump circuit for improving read 

distance 

NZ621699 (B) นิวซีแลนด์ 
13 พฤศจิกายน 

2554 

คำขอสิทธบิัตรเลขที:่ CN2011800693781 

SYSTEMS, DEVICES, CIRCUITS AND 

METHODS FOR COMMUNICATING IN A 

COMMUNICATION SYSTEM 

CN103493074 (B) 

 

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 
18 มีนาคม 2554 

คำขอสิทธบิัตรเลขที:่ US201114005559 

SYSTEMS, DEVICES, CIRCUITS AND 

METHODS FOR COMMUNICATING IN A 

COMMUNICATION SYSTEM 

US9818055 (B1) สหรัฐอเมริกา 18 มีนาคม 2554 

หมายเหตุ 1) สิทธิบัตรที่ได้รับจดทะเบียนจะเริ่มความคุ้มครองนับตั้งแต่วันที่ยื่นคำขอ โดยบริษัทสามารถต่ออายุทุกปี                     

และมีอายุความคุ้มครองสูงสุดได้ไม่เกิน 20 ปีนับจากวันที่ยื่นคำขอ 

  



บรษิทั ซลิคิอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 

) 

 

 

 56 บรษิทั ซลิคิอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) 

 

สัญญาสำคัญที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บรษัิทมีสัญญาที่สำคัญในการประกอบธุรกิจดังน้ี 

สัญญาเช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน และสัญญาบริการที่เกี่ยวเนื่องกัน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บรษัิทมีสัญญาเช่าพื้นที ่โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

สัญญาเช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน 

 ชัน้ 3 และ ชัน้ 4 อาคาร La Unique 1
 

ชัน้ 3 อาคาร La Unique 2 

คู่สัญญา : บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

(“ผู้เช่า”) และ นายณัฐพงศ์ วิเศษศิริ (“ผู้ให้เช่า”) 

บร ิษ ัท ซ ิล ิคอน คราฟท ์  เทคโนโลย ี  จำกัด 

(มหาชน) (“ผู้เช่า”) และ นายณัฐพงศ์ วิเศษศิริ 

(“ผู้ให้เช่า”) 

ความสัมพันธ์ของ

คู่สัญญา : 

เป็นผู้ถือหุ้นของ SICT ในสัดส่วนร้อยละ 0.32* ของ

จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด 

เป็นผู้ถือหุ้นของ SICT ในสัดส่วนร้อยละ 0.32* 

ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด 

วันที่ทำสัญญา : วันที่ 26 มีนาคม 2562 วันที่ 26 มีนาคม 2562 

วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้เป็นที่ตั้งอาคารสำนักงานของบริษัท เพื่อใช้เป็นที่ตั้งอาคารสำนักงานของบริษัท 

ที่ตั้งของอาคาร : 40 ถนนเทศบาลรังสรรค์เหนือ แขวงลาดยาว  

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

40 ถนนเทศบาลรังสรรค์เหนือ แขวงลาดยาว  

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

พื้นที่เช่า :  1,042 ตารางเมตร  639 ตารางเมตร 

ระยะเวลาการเช่า : ระยะเวลาเช่า 36 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 

ถึง 30 มิถุนายน 2565 

ระยะเวลาเช่า 36 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 

2562 ถึง 30 มิถุนายน 2565 

อัตราค่าเช่า : ▪ เดือนละ 190,000 บาท ▪ เดือนละ 95,850 บาท 

เงื่อนไขที่สำคญั : ▪ ในกรณีที่ผู้เช่าประสงค์จะขอเช่าพื้นที่หรือไม่เช่า

พื ้นที ่ต ่อไปหลังครบกำหนดสัญญาเช่า ผู ้ เช่า

จะต้องแจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้าแก่ผู้ให้เช่าทราบไม่

น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวันครบกำหนดสัญญาเช่า 

หากผู้เช่าไม่แจ้งความประสงค์ใดๆ ให้แก่ผู ้ให้เช่า

ทราบ ให้ถือว่าผู้เช่าตกลงที่จะเช่าพื้นที่ต่อไปอีก 3 

ปีนับจากวันหมดอายุสัญญาเช่า และในช่วงการเช่า

ช่วงต่อไปทุกๆ 3 ปี ผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่าคิดค่า

เช่าเพิ ่มขึ ้นในแต่ละปีได้อีกไม่เกินร้อยละ 7 ของ

อัตราค่าเช่าปีก่อนหน้า 

▪ ในระหว่างอายุสัญญาเช่า หากผู้เช่าประสงค์จะเลิก

สัญญาเช่า โดยมิได้กระทำผิดสัญญาเช่าข้อใดข้อ

หนึ่งหรือทำความเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้ให้เช่า 

▪ ในกรณีที่ผู้เช่าประสงค์จะขอเช่าพื้นที่หรือไม่เช่า

พื้นที่ต่อไปหลังครบกำหนดสัญญาเช่า ผู้เช่า

จะต้องแจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้าแก่ผู้ให้เช่าทราบ

ไม ่น ้อยกว่า 3 เด ือนก ่อนว ันครบกำหนด

สัญญาเช่า หากผู้เช่าไม่แจ้งความประสงค์ใดๆ 

ให้แก่ผู้ให้เช่าทราบ ให้ถือว่าผู้เช่าตกลงที่จะเช่า

พื้นที่ต่อไปอีก 3 ปีนับจากวันหมดอายุสัญญา

เช่า และในช่วงการเช่าช่วงต่อไปทุกๆ 3 ปี ผู้เช่า

ยินยอมให้ผู้ให้เช่าคิดค่าเช่าเพิ่มขึ้นในแต่ละปไีด้

อีกไม่เกินร้อยละ 7 ของอัตราค่าเช่าปีก่อนหน้า 

▪ ในระหว่างอายุสัญญาเช่า หากผู้เช่าประสงค์จะ

เลิกสัญญาเช่า โดยมิได้กระทำผิดสัญญาเช่า

ข้อใดข้อหนึ่งหรือทำความเสียหายใดๆ ให้แก่

ผู้ให้เช่า ผู้เช่าจะต้องแจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้าแก่
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 ชัน้ 3 และ ชัน้ 4 อาคาร La Unique 1
 

ชัน้ 3 อาคาร La Unique 2 

ผู้เช่าจะต้องแจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้าแก่ผู้ให้เช่าได้

ทราบไม่น้อยกว่า 3 เดือน โดยผู้เช่าตกลงให้ผู้ให้

เช่ามีสิทธิริบเงินมัดจำค่าเช่า และค่าเช่าล่วงหน้าได้ 

ผู ้ให้เช่าไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบ

กำหนดสัญญา ยกเว้นผู้เช่าปฏิบัติผิดสัญญาข้อ

ใดๆ ของสัญญาเช่านี ้ สำหรับในกรณีบอกเลิก

สัญญาในปีที่ 4 เป็นต้นไป ผู้ให้เช่าไม่มีสิทธิริบเงิน

มัดจำค่าเช่าและเงินค่าเช่าล่วงหน้าได้ 

▪ หากผู ้ เช ่าประพฤติผิดสัญญาหรือกระทำผิด

วัตถุประสงค์แม้แต่เพียงข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุใน

สัญญา ผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิก

สัญญาและเรียกร้องค่าเสียหายได้ โดยผู้ให้เช่า

จะต้องแจ้งมูลเหตุแห่งการผิดสัญญา 

ผู้ให้เช่าได้ทราบไม่น้อยกว่า 3 เดือน โดยผู้เช่า

ตกลงให้ผู้ให้เช่ามีสิทธิริบเงินมัดจำค่าเช่า และค่า

เช ่าล ่วงหน้าได้ ผู ้ ให ้ เช ่าไม ่ม ีส ิทธิบอกเลิก

สัญญาเช่าก่อนครบกำหนดสัญญา ยกเว้นผู้

เช่าปฏิบัติผิดสัญญาข้อใดๆ ของสัญญาเช่านี้ 

สำหรับในกรณีบอกเลิกสัญญาในปีที่ 4 เป็น

ต้นไป ผู้ให้เช่าไม่มีสิทธิริบเงินมัดจำค่าเช่าและ

เงินค่าเช่าล่วงหน้าได้ 

▪ หากผู้เช่าประพฤติผิดสัญญาหรือกระทำผิด

วัตถุประสงค์แม้แต่เพียงข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุ

า ผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกในสัญญ

เลิกสัญญาและเรียกร้องค่าเสียหายได้ โดยผู้ให้

เช่าจะต้องแจ้งมูลเหตุแห่งการผิดสัญญา 

หมายเหตุ : บริษัทได้ทำประกันภัยความเสี่ยงทรัพย์สินกับบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง โดยทรัพย์สินที่เอาประกันภัยรวมถึง 1) เครื่องใช้ 

และเครื่องตกแต่งสำนักงานในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท 2) สินค้าคงเหลือที่เก็บที่บริษัทในวงเงินไม่เกิน 80 ล้านบาท 3) เครื่องใช้และ

สินค้าคงเหลือที่เก็บที่บริษัทผู้ผลิตในวงเงินไม่เกิน 40 ล้านบาท 

*ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 
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สัญญาบริการอาคารสำนักงาน 

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

คู่สัญญา : บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

(“ผู้รับบริการ”) และ 

บริษัท ลักษม์ดี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (“ผู้ให้บริการ”) 

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด 

(มหาชน) (“ผู้รับบริการ”) และ 

บริษัท ลักษม์ดี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  

(“ผู้ให้บริการ”) 

ความสัมพันธ์ของ

คู่สัญญา : 

มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ SICT ได้แก่ นายณัฐพงศ์ วิเศษ

ศิร ิ โดยนายณัฐพงศ์ วิเศษศิร ิถือหุ ้นใน  SICT ใน

สัดส่วนร้อยละ 0.32* ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระ

แล้วทั้งหมด 

มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ SICT ได้แก่ นายณัฐพงศ์ 

วิเศษศิริ โดยนายณัฐพงศ์ วิเศษศิริถือหุ้นใน 

SICT ในสัดส่วนร้อยละ 0.32*ของจำนวนหุ้นที่

ออกและชำระแล้วทั้งหมด 

วันที่ทำสัญญา : วันที่ 26 มีนาคม 2562 วันที่ 26 มีนาคม 2562 

รายละเอียด

สัญญา : 

ให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเช่าอาคารสำนักงาน

ชั ้น 3 และชั ้น 4 อาทิเช่น บริการทำความสะอาดใน

สถานที่ที่ใช้ร่วมกันในตัวอาคาร, ให้บริการลิฟท์ในตัว

อาคาร, ให้บริการเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าภายในตัวอาคาร, 

บริการเครื่องปรับอากาศในพื้นที่เช่า , บริการเวรยาม

รักษาความปลอดภัยบริเวณอาณาเขตของอาคาร เป็น

ต้น 

ให้บริการต่างๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่

อาคารสำนักงานชั้น 3 ของอาคาร 2 อาทิเช่น 

บริการทำความสะอาดในสถานที่ที่ใช้ร่วมกันใน

ต ัวอาคาร , ให ้บร ิการล ิฟท ์ ในต ัวอาคาร , 

ให้บริการเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าภายในตัวอาคาร, 

บริการเครื่องปรับอากาศในพื้นทีเ่ช่า, บริการเวร

ยามรักษาความปลอดภัยบริเวณอาณาเขต

ของอาคาร   

อายุสัญญา

บริการ : 

ระยะเวลาเช่า 36 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 

ถึง 30 มิถุนายน 2565 

ระยะเวลาเช่า 36 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 

2562 ถึง 30 มิถุนายน 2565 

อัตราค่าบริการ : ▪ เดือนละ 190,000 บาท โดยผู้รับบริการจะต้องเป็น

ผู้ชำระค่ากระแสไฟฟ้า ค่าน้ำประปา และ 

ค่าบริการระบบโทรศัพท์แยกต่างหากจากค่าเช่า

ดังกล่าว 

▪ เดือนละ 95,850 บาท โดยผู ้ร ับบร ิการ

จะต ้องเป ็นผ ู ้ชำระค ่ากระแสไฟฟ้า ค่ า

น้ำประปา และค่าบริการระบบโทรศัพท์แยก

ต่างหากจากค่าเช่าดังกล่าว 

การชำระ

ค่าบริการ : 

▪ ชำระค่าบริการเป็นรายเดือน ภายในวันที่ 10 ของ

ทุกเดือน 

▪ ชำระค่าบริการเป็นรายเดือน ภายในวันที่ 10 

ของทุกเดือน 

การสิ้นสุดของ

สัญญาบริการ : 

▪ ผู้รับบริการผิดนัดชำระเงิน 2 งวดติดต่อกัน 

▪ สัญญาเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานสิ้นสุดลง 

▪ ผู้รับบริการผิดนัดชำระเงิน 2 งวดติดต่อกัน 

▪ สัญญาเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานสิ้นสุดลง 

 

*ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 
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สัญญาเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงิน 

ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีการทำสัญญาการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินหลายฉบับ เพื่อใช้ในการประกอบ

ธุรกิจ โดยมีสัญญาเงินกู้ยืมที่สำคัญดังน้ี 

สถาบนัการเงนิ ประเภทสนิเชือ่ วงเงนิรวม หลกัประกนั 

สถาบันการเงินแหง่ที่ 1  - วงเงินเบิกเกินบัญชี 3.00 ล้านบาท - เงินฝากค้ำประกัน 7.00 ล้านบาท 

   - เลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสต์รีซีท 

(L/C, T/R) 

20.00 ล้านบาท 

 - สัญญาซื้อ-ขายเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหน้า (Forward Contract) 

- วงเงินตั๋วเงิน (P/N) 

10.00ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

 

10.00 ล้านบาท 

สถาบันการเงินแหง่ที่ 2 - เลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสต์รีซีท 

(L/C, T/R) 

15.00 ล้านบาท - เงินฝากค้ำประกัน 6.00 ล้านบาท 

 

  - สัญญาซื้อ-ขายเงินตราตา่งประเทศ

ล่วงหน้า (Forward Contract) 

- วงเงินเบิกเกินบญัช ี

- วงเงินตั๋วเงิน (P/N) 

0.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

 

3.00 ล้านบาท 

2.00 ล้านบาท 

สถาบันการเงินแหง่ที่ 3  - เลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสต์รีซีท 

(L/C, T/R) 

6.50 ล้านบาท - เงินฝากค้ำประกัน 2.50 ล้านบาท 

 

 - สัญญาซื้อ-ขายเงินตราตา่งประเทศ

ล่วงหน้า (Forward Contract) 

0.70 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ  
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สรุปการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ 

ป ี  เหตกุารณท์ีส่ำคญั 

ปี 2545 : - เริ่มจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 5.00 ล้าน

บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ ้นละ 100.00 บาท เพื่อดำเนินธุรกิจ

ออกแบบ วิจัยและพัฒนา และจัดจำหน่ายอุปกรณ์แผงวงจรไฟฟ้ารวม (Integrated Circuit : IC) 

ปี 2547 : - บริษัทลงนามในสัญญาร่วมลงทุนกับกองทุนรวมเพื่อร่วมลงทุนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

โดยบริษัทเพิ ่มทุนจดทะเบียนอีก 0.60 ล้านบาท เป็น 5.60 ล้านบาท เพื ่อเข้าร ่วมโครงการ 

“ยุทธศาสตร์ 5 ปี สร้างสังคมผู้ประกอบการไทย”  และได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) 

จากหุ้นละ 100.00 บาท เป็นหุ้นละ 10.00 บาท ส่งผลให้บริษัทมีหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 560,000 

หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท  

- บริษัทได้ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่จากอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มาอยู่ที่เขตดอนเมือง จังหวัด

กรุงเทพมหานคร เพื่อความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ 

- บริษัทได้เริ่มดำเนินการพัฒนาวงจรรวม (IC) สำหรับอุปกรณ์ระบุรหัสประจำตัวสัตว์ด้วยคลื่นวิทยุ 

(RFID Animal Identification) ภายใต้การสนับสนุนของศูนย์เทคโนโลยีอ ิ เล ็กทรอนิกส์และ

คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) 

ปี 2548 : - บริษัทสามารถพัฒนาวงจรไฟฟ้ารวม (IC) หรือ ชิพสำหรับสำหรับอุปกรณ์ระบุรหัสประจำตัวสัตว์

ด้วยคลื่นวิทยุ (RFID Animal Identification) ได้สำเร็จเป็นรายแรกและรายเดียวในประเทศไทยและ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และได้เริ่มวางจำหน่ายในปีดังกล่าว 

ปี 2549 : - บริษัทร่วมกับพันธมิตรในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีในการออกแบบและพัฒนาเครื่องอ่านข้อมูลจาก

แท๊กได้สำเร็จ (Interrogrator) 

ปี 2550 : - บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 11.28 ล้านบาท เป็น 16.88 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,688,000 หุ้น 

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ 

- บริษัทได้รับรางวัล Asia Pacific Business Development Strategy Leadership Award ด้าน 

RFID Animal Tagging Market จากบริษัท Frost & Sullivan ซึ ่งเป็นบริษัทที ่ปรึกษาด้านการ

เติบโตทางธุรกิจและงานวิจัยระดับสากล 



 บรษิทั ซลิคิอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 

) 

 

 

  61 บรษิทั ซลิคิอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) 

 

ป ี  เหตกุารณท์ีส่ำคญั 

- บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สำหรับ

กิจการออกแบบวงจรรวมและการออกแบบอุปกรณ์ RFID และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากการออกแบบ 

ปี 2551 : - บริษัทสามารถพัฒนาวงจรไฟฟ้ารวม (IC) หรือ ไมโครชิพ เพื่อใช้สำหรับกุญแจสำรองแบบเข้ารหัส

ของยานยนต์ (Immobilizer) ได้สำเร็จและได้เริ่มวางจำหน่ายในปีดังกล่าว 

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

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ  

- ผู้ถือหุ้นของบริษัทซื้อหุ้นคืนจากกองทุนรวมเพื่อร่วมลงทุนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตาม

เงื่อนไขในสัญญาร่วมลงทุน โดยจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนทั้งสิ้นเท่ากับ 249,305 หุ้น  

- บริษัทได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่นทางด้านระบบสมองกลฝังตัวของประทศไทย (TEPA) ประเภท Ear 

tag และ Inlay 

- บริษัทได้รับรางวัลชมเชยประเภท Telecom Product ด้านไมโครชิพ RFID สำหรับเครื่องอ่าน RFID 

ย่านความถี่มาตรฐาน 13.56 เมกะเฮิรตซ์ (13.56 MHz Multi Standard RFID Reader IC) จาก

งาน Telecom Innovation Award 2009 ที ่จ ัดข ึ ้นโดยสถาบันวิจ ัยและพัฒนาอุตสาหกรรม

โทรคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (TRIDI) 

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

หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ 

- บริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกประเภทสามัญของหอการค้าไทย เลขทะเบียนที่ T5300184 

ปี 2554 : - บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 20.00 ล้านบาท เป็น 50.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 5,000,000 

หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ 

ปี 2555 : - บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 30.00 ล้านบาท เป็น 80.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 8,000,000 

หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ 

- บริษัทได้ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่จากเขตดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร มาอยู่ที่ซอยเสนานิคม 

กรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับการขยายตัวและจัดการการทำงานให้มีประสิทธิผลมากขึ้น 
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ปี 2556 : - บริษัทได้รับการรับรอง ISO9001 : 2008 ด้านระบบบริหารจัดการคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ

ด้านการออกแบบ วิจัยและพัฒนา และการจัดจำหน่ายอุปกรณ์แผงวงจรไฟฟ้ารวม (Integrated 

Circuit : IC) และอุปกรณ์ RFID จาก Bureau Veritas (UK Branch) 

- เริ่มจดทะเบียนก่อตั้งบริษัท Silicon Technology (Shenzhen) ในฐานะบริษัทย่อยของบริษัทที่

เมืองเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านหยวน 

เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

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

หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ 

- บริษัทได้ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่จากซอยเสนานิคม จังหวัดกรุงเทพมหานคร มาอยู่ที่เขตจตุจักร 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ  

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

หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ 

- บริษัทได้ดำเนินการปิดบริษัท Silicon Technology (Shenzhen) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัท สำหรับการเตรียมตัวเข้าจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) 

- บริษัทได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) กับบริษัทผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำระดับโลกใน

ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อความร่วมมือในการทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมโครชิพสำหรับ

ระบบตรวจวัด (Sensor)  

ปี 2560 : - บริษัทได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) กับบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์สำหรับระบบ RFID ชั้นนำใน

ประเทศสาธารณรัฐเยอรมนี เพื ่อความร่วมมือในการพัฒนาไมโครชิพสำหรับระบบกุญแจ

อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์รุ่นใหม่ และได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) กับบริษัทผู้ผลิตกญุแจ

อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ในประเทศสเปน เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาระบบคลาวด์ให้แก่บริษัท

ดังกล่าว  
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ปี 2561 : - บริษัทได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) กับบริษัทชั้นนำด้านปูนซีเมนต์ ปิโตรเคมี และ

เคมีภัณฑ์ของประเทศไทย เพื่อความร่วมมือในการทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมโครชิพสำหรับใช้

ตรวจวัดสารเคมี  

ปี 2562 : - บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพื ่อแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และ

เปลี่ยนแปลงชื่อเป็น บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติเปลี่ยนแปลง

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) จากหุ้นละ 10.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท ส่งผลให้บริษัทมีหุ้น

สามัญจำนวนทั้งสิ้น 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และได้มีมติอนุมัติการจด

ทะเบียนเพิ่มทุนอีก 50.00 ล้านบาท เป็น 200.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 400,000,000 หุ้น 

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก 

(IPO) จำนวน 100,000,000 หุ้น ส่งผลให้บริษัทมีหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 400,000,000 หุ้น มูล

ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 300,000,000 หุ้น และหุ้น

สามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 100,000,000 หุ้น 

ปี 2563  - บริษัทได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์ความเป็นเลิศ

ด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ เพื่อร่วมพัฒนาเซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิกล่องขนส่งโลหิตอัจฉริยะ

เพื่อควบคุมคุณภาพของถุงโลหิตระหว่างการขนส่ง 

- บริษัทได้รับทุนทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา สำหรับโครงการระบบตรวจสอบสารพิษตกค้างแบบ

พกพาที่ทำงานร่วมกับสมาร์ทโฟน และโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงกุ้งด้วยระบบเครือข่าย

เซ็นเซอร์ไร้สายและปัญญาประดิษฐ์ จากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงาน

คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

- วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 บริษัทได้จดทะเบียนและเข้าซื้อขายหุ้น SICT ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ 

ไอ (mai) เป็นวันแรก เพื่อระดมทุนนำเงินต่อยอดธุรกิจไมโครชิพ รองรับการพัฒนาเทคโนโลยี และ

การร่วมทุนต่างๆ ในอนาคต โดยบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวน 100,000,000 หุ้น 

คิดเป็น 25% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท 
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ปี 2564 -    วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน   

                         (Employee Joint Investment – EJIP) 

 -    วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งดร.บดินทร์ เกษมเศรษฐ์ เป็นประธาน    

                         เจ้าหน้าที่บริหาร  

 -    วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งนายมานพ ธรรมสิริอนันต์ เป็นประธาน 

                คณะกรรมการบริษัท   

 -    วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน   

                         (Employee Joint Investment – EJIP) กลุ่มที่ 2 

 

 

นโยบายจ่ายเงินปันผล 

บริษัทได้กำหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50.00 ของกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองต่างๆ                        

ทั้งหมดแล้ว ซึ่งการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ 

ความจำเป็น ความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท  ตามที่คณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น   

ทั้งนี้ มติคณะกรรมการบริษัทซึ่งพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลต้องนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ 

ยกเว้น กรณีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการได้ เมื่อเห็นว่าบริษัท  มีกำไร

สมควรพอที่จะจ่ายโดยไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท  แล้วรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุม

คราวต่อไป  

อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน

ของบริษัท สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ใน

อนาคต ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา 
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การบริหารจัดการความเสี่ยง 

ปัจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 

3.1 ความเสีย่งจากการพึง่พงิผูผ้ลติวตัถดุบิหลกัและผูร้บัจา้งผลติสนิคา้รายใหญ ่(Supplier) 

เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจออกแบบและพัฒนาชิพสำหรับอุปกรณ์ระบบ RFID ด้วยการว่าจ้างผู้ประกอบการ

อื่นในการผลิตและประกอบสินค้า (Fabless Company) โดยวัตถุดิบหลักที่ใช้ในกระบวนการผลิตชิพของบริษัท ได้แก่ 

แผ่นเวเฟอร์ (Wafer) ซึ่งการผลิตแผ่นเวเฟอร์นี้อยู่ในอุตสาหกรรมระดับต้นน้ำที่ผู ้ประกอบการในประเทศไทยยังไม่

สามารถทำการผลิตได้ และมีผู้ประกอบการเพียงน้อยรายในอุตสาหกรรม โดยทั่วโลกมีโรงงานที่รับจ้างผลิตแผ่นเวเฟอร์

รายใหญ่เพียงประมาณ 10 ราย บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องนำเข้าวัตถุดิบดังกล่าวจากต่างประเทศทั้งหมด โดยสั่งซื้อแผ่น

เวเฟอร์จากผู้ผลิตแผ่นเวเฟอร์ระดับโลกรายหนึ่งในประเทศสิงค์โปร์ ซึ่งมูลค่าการสั่งซื้อแผ่นเวเฟอร์จากผู้ผลิตดังกล่าวในปี 

2562, 2563 และ 2564 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 97.40, ร้อยละ 85.42 และร้อยละ 93.84 ของมูลค่าการจัดซื้อแผ่น             

เวเฟอร์ในปี 2562, 2563 และ 2564 ตามลำดับ  

จากการที่ในอุตสาหกรรมมีผู้ประกอบการรับจ้างผลิตแผ่นเวเฟอร์เพียงน้อยราย ส่งผลให้บริษัทต้องวางแผนการ

สั่งซื้อล่วงหน้า โดยในการผลิตแผ่นเวเฟอร์นั้นจะใช้ระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือนขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของลายวงจรที่

บริษัทออกแบบและระบบการจัดการทางการผลิตของผู้ผลิต และในกรณีที่เป็นการว่าจ้างโรงงานผู้ผลิตแผ่นเวเฟอร์ที่ไม่เคย

รับคำสั่งซ้ือจากบริษัทมาก่อนนั้น จะต้องใช้ระยะเวลาจัดเตรียมความพร้อมในส่วนการพัฒนาขบวนการและอุปกรณ์ที่ใช้ใน

การผลิต สำหรับการผลิตสินค้าครั้งแรกเป็นระยะเวลาอย่างน้อยประมาณ 6-12 เดือน ซึ่งจะมีการดำเนินการตั้งแต่ในช่วง

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ดังนั้นบริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าได้ตามกำหนด หากการ

วางแผนการผลิตมีความคลาดเคลื่อน หรือหากผู้ผลิตดังกล่าวไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ทันตามกำหนด  

นอกจากนี้ หลังจากบริษัทนำเข้าแผ่นเวเฟอร์มาจากต่างประเทศแล้ว บริษัทต้องว่าจ้างโรงงานตัดแผ่นเวเฟอร์รวมถึง

ประกอบ IC Packaging และว่าจ้างประกอบ Form Factor เพื่อผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูป ซึ่งมูลค่าการว่าจ้างดังกล่าวคิด

เป็นสัดส่วนร้อยละ 56-66 ของมูลค่าการว่าจ้างบริการรวมในปี 2562 ถึง 2564  

บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวเป็นอย่างดี และมีมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถมี

สินค้าส่งมอบให้แก่ลูกค้าตามกำหนดด้วยการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในการประสานงานร่วมกันวางแผนการ

ผลิตอย่างใกล้ชิดกับคู่ค้า โดยบริษัทจะส่งประมาณการรายเดือนล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 12 เดือนและมีทบทวนทุกเดือน            

ซึ่งในสัญญามีการกำหนดให้คู่ค้ารายใหญ่ที่เป็นผู้ผลิตแผ่นเวเฟอร์ดังกล่าวต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 12 เดือนหากจะมี

การหยุดการผลิตสินค้าใด นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีนโยบายในการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ผลิตเวเฟอร์รายใหญ่

เพียงรายเดียวโดยการหาพันธมิตรที่เป็นโรงงานผลิตเวเฟอร์รายอื่นเพิ่มเติม ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทมีโรงงานผู้ผลิตเวเฟอร์

ที่สามารถรองรับคำสั่งซื้อของบริษัทเป็นจำนวนทั้งสิ้น 3 ราย กระจายอยู่ในประเทศต่างๆ ได้แก่ สิงค์โปร์ , เกาหลีใต้ และ

สาธารณรัฐประชาชนจีน อย่างไรก็ดีบริษัทต้องใช้ระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนคู่ค้าและต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้า

ก่อน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ปีในการปรับเปลี่ยน supplier รายใหม่ภายใต้ความยินยอมของลูกค้า บริษัทได้

พยายามลดเวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงคู่ค้าดังกล่าว โดยการนำกลุ่มสินค้าใหม่ๆ ไปว่าจ้างผลิตในผู้ผลิตรายใหม่ รวมถึง

การออกแบบสินค้าใหม่ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับสินค้าปัจจุบันในสายการผลิตของผู้ผลิตรายใหม่ เพื่อให้มีสินค้าทดแทน
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กันได้ในกรณีที่ผู้ผลิตรายใดรายหนึ่งมีปัญหา ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาเพื่อออกแบบให้

เข้ากับวิธีการผลิตของโรงงานใหม่ และปริมาณการสั่งซื้อเพื่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) ในการ

เพิ่มคู่ค้าประกอบด้วย 

ในส่วนของการจ้างบริการตัดแผ่นเวเฟอร์และประกอบ IC Packaging นั้น บริษัทมีการลดความเสี่ยงโดยการ

จัดหาโรงงานที่สามารถให้บริการรับจ้างผลิตไว้เพื่อเป็นแหล่งผลิตสำรองในกรณีที่โรงงานรายนี้ไม่สามารถผลิตให้ได้ โดยใน

การเปลี่ยนแปลงโรงงงานต้องใช้ระยะเวลาในการทดลองและทดสอบคุณภาพระหว่าง 3 เดือน ถึง 6 เดือน ซึ่งใช้เวลาน้อยกว่า

การเปลี่ยนแปลงโรงงานผู้ผลิตแผ่นเวเฟอร์ และมีผู้ประกอบการที่สามารถให้บริการในขั้นตอนผลิตดังกล่าวเป็นจำนวน

มากกว่า 

อย่างไรก็ตาม การจัดการและพัฒนาผู้ผลิตเพิ่มเติมจากที่มีอยู่ บริษัทมีกระบวนการทำงานร่วมกับลูกค้า ซึ่งเป็นผู้

ได้รับผลกระทบ โดยมีการส่งเอกสารชี้แจงล่วงหน้าแก่ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบและจัดส่งตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าได้

นำไปทดสอบ 

ในปี 2564 ที่ผ่านมาเกิดสถานการณ์การขาดแคลนไมโครชิพในตลาดโลก อันเนื่องมาจากกำลังการผลิตที ่ไม่

พอเพียงต่อความต้องการของตลาดของโรงงานรับจ้างผลิตไมโครชิพและโรงงานประกอบ IC Packaging เป็นปัจจัยท้าทาย

ของบริษัทต่อการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า อันอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ บริษัทได้มีการลดความเสี่ยงโดยจัดหา

โรงงานใหม่เพื่อเติมเต็มความต้องการของตลาด รวมถึงเจรจาขยายกำลังการผลิตกับโรงงาน และมีการติดตามความคืบหน้า

ทุกสัปดาห์กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งมอบสินค้าให้ทัน หรือลดความล่าช้าลงให้สั้นที่สุด  

ในช่วงต้นปี 2565 สถานการณ์ความขัดแย้ง Russia-Ukraine ได้ทวีความรุนแรงขึ้น โดยทั้งสองประเทศเป็นผู้

ส่งออกที่สำคัญของวัตถุดิบที่ใช้ระหว่างกระบวนการผลิตไมโครชิพอย่างแร่พาลาเดียมและนีออน ทางบริษัทได้มีการติดตาม

และประเมินผลกระทบอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมแผนรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ จนถึง ณ วันที่มี

การจัดทำรายงานประจำปีฉบับนี้ ยังไม่เห็นผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) และลูกค้าของ

บริษัท 

 

3.2 ความเสีย่งจากการพึง่พงิกลุม่สนิคา้หรอืกลุม่ลกูคา้ 

เนื ่องจากรายได้ของบริษัทมาจากการจำหน่ายสินค้า4 กลุ ่ม ได้แก่ 1) ไมโครชิพสำหรับระบบกุญแจสำรอง

อิเล็กทรอนิกส์ของยานยนต์, 2) ไมโครชิพสำหรับระบบลงทะเบียนสัตว์ 3) ไมโครชิพสำหรับระบบเข้า-ออกสถานที่และ

ระบบการอ่านข้อมูล และ 4) ไมโครชิพสำหรับ NFC และอื่นๆ ซึ่งในแต่ละกลุ่มสินค้าหลักดังกล่าวนั้นมีจำนวนลูกค้าราย

ใหญ่น้อยราย ซึ่งการจำหน่ายให้ลูกค้ารายใหญ่แต่ละกลุ่มดังกล่าว คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 54-78 ของรายได้จาก

การจำหน่ายสินค้าแต่ละกลุ่มในปี 2564 

การที่บริษัทมีจำนวนลูกค้าในแต่ละกลุ่มสินค้าหลักเพียงน้อยรายนั้น เป็นผลมาจากการที่บริษัทได้รับความไว้วางใจ

จากผู้ประกอบการรายใหญ่ระดับโลกให้พัฒนาชิพเพื่อนำไปใช้ในสินค้าของตน รวมถึงการใช้กลยุทธ์ในการสร้างพันธมิตร

ทางการค้าในด้านช่องทางการจัดจำหน่าย จึงส่งผลให้รายได้หลักของบริษัทมาจากการจำหน่ายสินค้าให้ลูกค้ารายใหญ่ 10-

15 ราย (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2 ข้อ 2.4 ลักษณะของลูกค้าและลูกค้าเป้าหมาย) ทั้งนี้ เมื่อพิจารณารายได้รวม

ทุกกลุ่มสินค้า ในช่วงปี 2562-2564 มีการเติบโตของสินค้าในกลุ่มระบบลงทะเบียนสัตว์ กลุ่มระบบกุญแจสำรอง
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อิเล็กทรอนิกส์ของยานยนต์ และกลุ่มระบบเข้า-ออกสถานที่และระบบอ่านข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ทำให้สินค้าทั้ง 3 กลุ่ม

ดังกล่าวมีสัดส่วนต่อยอดขายรวมของบริษัทไม่แตกต่างกันมาก จึงลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงกลุ่มลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

ลงได้เป็นอย่างดี 

บริษัทมีนโยบายในการลดการพึ่งพิงกลุ่มสินค้าหรือกลุ่มลูกค้าน้อยรายด้วยการวิจัยและพัฒนาไมโครชิพรุ่นใหม่ ๆ 

อย่างต่อเนื่อง ทั้งในกลุ่มสินค้าหลักเดิมและกลุ่มสินค้าใหม่อย่าง NFC เพื่อเพิ่มความหลากหลายของกลุ่มสินค้าซึ่งจะช่วยให้

บริษัทสามารถขยายฐานลูกค้าและลดความพึ่งพิงในแต่ละกลุ่มสินค้าลงได้ในอนาคต  โดยบริษัทเชื่อมั่นว่าบริษัทมีศักยภาพ

เพียงพอที่จะสามารถร่วมเติบโตไปพร้อมกับการพัฒนาสินค้าใหม่ของกลุ่มลูกค้าของบริษัททั้งกลุ่มลูกค้าเดิมและกลุ่มลูกค้า

ใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง  

 

3.3 ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็ของเทคโนโลยแีละพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค 

เนื่องจากธุรกิจหลักของบริษัทเกี่ยวข้องกับสินค้าในกลุ่มเทคโนโลยีที่มีความเสี่ยงจากการล้าสมัยและอาจมีวงจร

ชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) ในตลาดจำกัดและแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มสินค้า ในขณะที่ในการวิจัยและ

พัฒนาสินค้าของบริษัทนั้นอาจต้องใช้ระยะเวลาหลายปีกว่าจะพัฒนาเป็นสินค้าที่สามารถจำหน่ายให้แก่ลูกค้าได้ ซึ่งเม่ือ

บริษัทพัฒนาสินค้าแล้วเสร็จก็อาจจะไม่ทันต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ดังน้ันบริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการที่

เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่แตกต่างจากเทคโนโลยีที่บริษัทมุ่งวิจัยและพัฒนาหรือมีความเสี่ยงจากการที่

พัฒนาสินค้าออกมาแล้วไม่สามารถตอบสนองต่อพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคได้ทัน ซึ่งจะส่งผลให้งานโครงการ

พัฒนาสินค้า (Product Development Project) หรือสินค้าไมโครชิพของบริษัทล้าสมัยและส่งผลกระทบต่อผลการ

ดำเนินงานของบริษัทในอนาคตอย่างมีนัยสำคัญได้  

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงดังที่เคยเกิดขึ้นดังกล่าว คณะทำงานฝ่ายการจัดการผลิตภัณฑ์และ

การตลาดได้มีแผนการดำเนินการศึกษาผลงานวิจัยและเทคโนโลยีใหม่ต่างๆ ทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีการศึกษาแนวโน้มและ

โอกาสทางการตลาดในกลุ่มสินค้าต่างๆ ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าและแผนการในการพัฒนา

สินค้ากับลูกค้าหลัก และสถาบันวิจัยนานาชาติ เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมากำหนดเป็นแนวทางการวิจัยและพัฒนาทั้งทางด้าน

เทคโนโลยี (Technology Roadmap) และทางด้านผลิตภัณฑ์ (Product Roadmap) ของบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่า 

บริษัทจะสามารถพัฒนาและนำเสนอสินค้าใหม่ออกสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่อง และตอบสนองความต้องการของตลาดและลูกค้า

อย่างแท้จริง อีกทั้งที่ผ่านมานั้นบริษัทเลือกที่จะพัฒนาสินค้าในกลุ่มที่เทคโนโลยีไม่เปลี่ยนแปลงเร็วมากนักหรือมีต้นทุนใน

การเปลี่ยนแปลงในระดับที่เหมาะสมกับงบประมาณและแผนการระยะต่างๆของบริษัท ยกตัวอย่างเช่นในการเปลี่ยนแปลง

เทคโนโลยีระบบลงทะเบียนสัตว์นั้นจะต้องเปลี่ยนแปลงการลงทุนในระบบที่เกี่ยวข้องด้วย อันได้แก่ ระบบเครื่องอ่านและระบบ

ฐานข้อมูล ซึ่งสำหรับประเทศที่มีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบลงทะเบียนสัตว์นั้นนับเป็นการเปลี่ยนแปลงซึ่ง

ต้องใช้ระยะเวลาและมีต้นทุน จึงเป็นกลุ่มธุรกิจที่ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีมากนัก ส่วนในกลุ่มกุญแจสำรอง

อิเล็กทรอนิกส์ของยานยนต์นั้น เนื่องจากกลุ่มกุญแจสำรองจะเป็นที่ต้องการภายหลังจากการวางจำหน่ายรถแต่ละรุ่น

ประมาณ 3-5 ปี ดังน้ัน บริษัทจึงสามารถวางแผนได้ว่าจะต้องพัฒนาสินค้าแบบใดเพื่อรองรับความต้องการในตลาดกุญแจ

สำรองของรถรุ่นใหม่ๆ ในแต่ละช่วงเวลา นอกจากนี้ บริษัทยังมีการร่วมวิจัยและพัฒนากับลูกค้าซึ่งเป็นผู้ประกอบการราย

ใหญ่ในแต่ละกลุ่มธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถพัฒนาสินค้าไปในทิศทางที่ตลาดต้องการอย่างสม่ำเสมออีกด้วย 
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3.4 ความเสีย่งจากการมคีา่ใชจ้า่ยในการลงทนุวจิยัและพฒันาผลติภณัฑท์ีไ่มส่ามารถนำมาผลติในเชงิพาณชิยไ์ด้ 

เนื่องจากลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทได้แก่ การวิจัยและพัฒนาไมโครชิพ ซึ่งมีต้นทุนการลงทุนค่อนข้างสูง 

เนื่องจากบริษัทต้องมีการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และสินค้าใหม่ๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความ

ต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ โดยมีการทำวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ ซึ่งอาจยังไม่สามารถนำมาใช้พัฒนาเป็นสินค้าเพื่อ

จำหน่ายในปัจจุบันได้ทันที แต่มีความจำเป็นต้องลงทุนในงานวิจัยดังกล่าวเพื่อจะนำไปใช้เป็นฐานในการขยายผลสู่การใช้

ประโยชน์เชิงพาณิชย์ต่อไปในอนาคต โดยบริษัทต้องบันทึกค่าใช้จ่ายงานวิจัยในส่วนที่ไม่สามารถรับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มี

ตัวตนในงบการเงิน และอาจจะต้องตั้งด้อยค่าหรือตัดจำหน่ายต้นทุนงานพัฒนาในกรณีที่งานพัฒนาดังกล่าวไม่สามารถ

นำมาผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ จึงอาจส่งผลให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ค่อนข้างสูง ซึ ่งอาจกระทบต่อผลการ

ดำเนินงานของบริษัทโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญ 

ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทจึงมีการจัดทำงบประมาณประจำปีและมีการกำหนดกรอบวง เงิน

สำหรับการวิจัยและพัฒนาในแต่ละปีตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการลงทุนวิจัยและพัฒนา

อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงทิศทางการเติบโตของบริษัทใน

อนาคต ทั้งนี ้ บริษัทมีขั ้นตอนการอนุมัติโครงการวิจัยอย่างเคร่งครัด โดยในรายละเอียดโครงการวิจัยจะต้องระบุ

วัตถุประสงค์ และผลลัพธ์ที่ได้ให้ชัดเจน รวมถึงโอกาสในการต่อยอดไปเป็นโครงการพัฒนาในอนาคต โครงการวิจัยของ

บริษัทนั้นจะสอดคล้องไปกับแนวทางการวิจัยและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี (Technology Roadmap) ของบริษัท รวมถึง

ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะทำงานฝ่ายการจัดการผลิตภัณฑ์และการตลาดก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ

คณะกรรมการบริษัทตามลำดับ ในปี 2564 บริษัทมีการกำหนดกรอบงบประมาณสำหรับการวิจัยและพัฒนาไว้ไม่เกิน

ร้อยละ 25.00 ของประมาณการรายได้จากการขาย โดยงวดปี 2564 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาเท่ากับ 

39.70 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 9.41 ของรายได้จากการขายของบริษัทในปี 2564  ทั้งนี้ในปี 2564 

บริษัทมีการตั้งสำรองการด้อยค่าของมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจำนวน 32.6 ล้านบาท เนื่องจากโครงการพัฒนาออกแบบ

สินค้ามีการขยายระยะเวลาออกไป ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ทางบริษัทมองว่าทำให้

โครงการฯ มีรายได้ลดลงในกรอบเวลาที่ประเมินไว้และส่งผลให้ประมาณการกระแสเงินสดสุทธิตามกรอบเวลาเดิมของ

โครงการดังกล่าวติดลบ บริษัทจึงตั้งสำรองการด้อยค่าของมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเท่ากับจำนวนที่ติดลบดังกล่าว 

นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดขั้นตอนในการสอบทานและติดตามค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาอยู่เป็นระยะ โดย

หากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงสูงเกินกว่างบประมาณถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องจะต้องประชุมร่วมกันเพื่อ

พิจารณาหาข้อสรุป โดยหากโครงการใดมีแนวโน้มที่จะต้องลงทุนเพิ่มหรือแนวโน้มการตลาดมีการเปลี่ยนแปลง ส่วนงานที่

เกี่ยวข้องจะดำเนินการแจ้งผู้บริหารเพื่อพิจารณาตัดสินใจและขออนุมัติตามขั้นตอนที่กำหนดก่อนจะดำเนินการต่อได้  
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3.5 ความเสีย่งจากการไมป่ฏบิตัติามกฏหมายหรอืกฏระเบยีบตา่งๆ 

เนื ่องจากสินค้าของบริษัทจะถูกนำไปใช้เป็นองค์ประกอบของอุปกรณ์ RFID ของลูกค้า ซึ ่งมีกฎระเบียบและ

มาตรฐานต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบัติตาม ดังนั้น ในการออกแบบและผลิตสินค้าของบริษัทจึงต้องคำนึงถึงเงื่อนไขหรือข้อกำหนด

ต่าง ๆ ที ่ล ูกค้าของบริษัทจะต้องปฏิบัติตามด้วย 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 นอกจากนี้ บริษัทยัง

ต้องติดตามกฎหมายหรือระเบียบต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศที่เป็นลูกค้าหรือคู่ค้าของบริษัทต้อง

ปฏิบัติตาม เช่น ข้อกำหนดของ National Livestock Identification System (NLIS) ซึ่งเป็นผู้กำหนดมาตรฐานของ

อุปกรณ์และระบบที่จะใช้ในระบบลงทะเบียนสัตว์ในประเทศออสเตรเลีย เช่น ระยะห่างขั้นต่ำที่เครื่องอ่านจะสามารถอ่าน

ข้อมูลจากแท็ก, ความสามารถในการอ่านข้อมูลจากแท็กหลายตัวพร้อมกัน หรือประเภทของแท็กที่ใช้กับสัตว์แต่ละประเภท 

เป็นต้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สินค้าของบริษัทและสินค้าของลูกค้าสามารถทำงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่กำหนด ดังน้ัน หากบริษัทมิได้มีการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องดังที่กล่าว

มา ก็อาจส่งผลกระทบให้บริษัทไม่สามารถจำหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้าของบริษัทได้ตามที่คาดการณ์ไว้ หรือมีการลงทุน

พัฒนาสินค้าที่ไม่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลประกอบการ 

รวมถึงอาจถูกฟ้องร้องจากลูกค้าของบริษัทได้  

ดังน้ัน เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น บริษัทได้กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการติดตามและทบทวนความ

สอดคล้องของการประกาศใช้กฎหมายใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อทำหน้าที่ควบคุม ติดตาม และ

เสนอแนะการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงมีการประสานงาน

กับลูกค้าของบริษัทอย่างใกล้ชิด เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

สินค้าของลูกค้า เพื่อให้สามารถพัฒนาสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ที่ผ่านมาบริษัทยังไม่เคยถูกฟ้องร้อง

หรือมีข้อพิพาทจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด 

ในปี 2565 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) จะมีผลบังคับใช้ บริษัทได้ศึกษาและกำหนดให้มี

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นในระหว่างปี 2564 และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) เพื่อ

ติดตามและทบทวนความสอดคล้องในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร 

 

3.6 ความเสีย่งจากการละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาของบคุคลอืน่ 

เนื่องจากในการประกอบธุรกิจของบริษัทเกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อแสวงหานวัตกรรมเพื่อนำเสนอสินค้า

ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า โดยในการพัฒนาสินค้าให้แก่ลูกค้าบางรายนั้นจะมีการกำหนดเงื่อนไขให้

บริษัทต้องรับประกันว่าไม่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น ส่งผลให้บริษัทมีความเสี่ยงจากการถูกปรับจาก

ลูกค้า หรือถูกฟ้องร้องจากเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกละเมิด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของ  

บริษัทรวมถึงกระทบต่อภาพลักษณ์ต่อลูกค้าและคู่ค้าได้ 

บริษัทมีนโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นดังกล่าวโดยการกำหนด

ขั้นตอนการทำงานอย่างรัดกุม โดยบริษัทได้มีการจัดฝึกอบรมทั้งพนักงานปัจจุบันและพนักงานใหม่ให้มีความรู้และความ
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) 

 

 

 70 บรษิทั ซลิคิอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) 

 

เข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญาอยู่เสมอ นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้มีขั้นตอนการสืบค้นสิทธิบัตร

ต่างๆ (Patent Search) รวมถึงสืบค้นสิ่งที่บริษัทสามารถดำเนินการได้ (Freedom to Operate : FTO)  รวมอยู่ในการ

พิจารณาอนุมัติโครงการก่อนเข้าสู่กระบวนการออกแบบและพัฒนาทุกครั้ง  อีกทั้งบริษัท ได้มอบหมายให้คณะทำงานด้าน

นวัตกรรมของบริษัทที่ประกอบไปด้วยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญของบริษัททำหน้าที่พิจารณา กลั่นกรอง และสอบทาน

อยู่เสมอ เพื่อมิให้บริษัท เกิดปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น รวมถึงพิจารณายื่นขอจดสิทธิบัตร

สำหรับสิ่งที่บริษัทพัฒนา ทั้งนี้  ที่ผ่านมา บริษัทยังไม่เคยถูกปรับหรือถูกฟ้องร้องจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของ

บุคคลอื่นแต่อย่างใด 

 

3.7 ความเสีย่งจากการพึง่พงิวศิวกรผูเ้ชี่ยวชาญในดา้นการออกแบบแผงวงจรรวม 

เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจออกแบบและพัฒนาชิพสำหรับอุปกรณ์ระบบ RFID แบบว่าจ้างผู้ประกอบการอื่นใน

การผลิต และประกอบสินค้า (Fabless Company) ดังนั้น นอกจากวัตถุดิบและการว่าจ้างบริการของบริษัทนั้น อีกหนึ่ง

องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดที่เป็นการดำเนินงานหลัก (Core Business) ของบริษัทจึงได้แก่ การออกแบบและพัฒนาชิพ

สำหรับอุปกรณ์ระบบ RFID ที่จำเป็นต้องพึ่งพาวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในด้านการออกแบบแผงวงจรรวมของบริษัทซึ่งเป็นผู้ที่

มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการออกแบบวงจรรวม เพื่อทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตาม

ความต้องการของลูกค้า (Specialty & Customization) โดยในปี 2564 บริษัทมีวิศวกรรวมทั ้งสิ ้น 64 คน แบ่ง

ออกเป็น 1) วิศวกรระดับผู้เชี่ยวชาญ 2) วิศวกรระดับผู้จัดการดูแลงานออกแบบ 3) วิศวกรออกแบบไมโครชิพ 4) 

วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์และระบบสมองกลฝังตัว และ 5) วิศวกรสนับสนุนการผลิตและการขาย ซึ่งประเทศไทยยังมีข้อจำกัด

ในเรื่องของจำนวนบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในองค์ความรู้และวิชาชีพดังกล่าวเป็นอย่างมาก ดังนั้น หากบริษัทไม่

สามารถรักษาทีมงานวิศวกรดังกล่าวให้อยู่กับบริษัทได้ อาจส่งผลกระทบต่อการออกแบบและพัฒนาชิพสำหรับอุปกรณ์

ระบบ RFID ซึ่งเป็นการดำเนินงานหลัก (Core Business) ได้ และยังส่งผลกระทบต่อการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต

อีกด้วย   

ดังน้ัน เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถจัดหาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจของบริษัทได้

อย่างเพียงพอนั ้น บริษัทจึงมีนโยบายในการร่วมพัฒนาองค์ความรู ้และบุคลากรในสาขาวิชาที ่เกี ่ยวข้องร่วมกับ

สถาบันการศึกษา โดยทำกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย เพื่ออบรมและให้ความรู้แก่นักศึกษาคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทเพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการเติบโตในสายงานและส่งเสรมิ

ให้มีบุคลากรในวิชาชีพดังกล่าวเพิ่มขึ้น 

ในการรักษาทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นผู้เชียวชาญในการออกแบบชิพ นอกเหนือไปจากการวางแผนจ้างงานอย่างมี

แบบแผน บริษัทได้มีการวางแผนและเริ ่มโครงการการรักษาผู้เชียวชาญและพนักงานที่มีความสามารถ (Retention 

Program) ซึ่งในโครงการนี้ มีการวางแผนในระยะยาวเพื่อรักษาให้ตำแหน่งงานและระดับความสามารถขององค์กรให้ยังคง

อยู่ในระดับที่แข่งขันในอุตสาหรรมออกแบบชิพ มีการดำเนินการในหลายมิติ เช่น การพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษ การทำให้

พนักงานร่วมเป็นเจ้าของบริษัท (Employee Joint Investment Program) ซึ่งขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทในแต่

ละปี และการวางแผนพัฒนาศักยภาพของพนักงานในระยะยาว เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาความก้าวหน้าของอาชีพ 

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทเป็นผู้ประกอบการเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีการประกอบธุรกิจหลักด้านการออกแบบ

และพัฒนาอุปกรณ์ระบบ RFID จึงส่งผลให้บุคลากรส่วนใหญ่ในประเทศไทยที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพดังกล่าว
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ล้วนให้ความสนใจในการร่วมทำงานกับบริษัทส่งผลให้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทยังไม่ประสบปัญหาการขาดแคลน

วิศวกรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด สำหรับในส่วนของการรองรับการเติบโตในอนาคตนั้น 

บริษัทจะยังคงดำเนินการร่วมกับสถาบันการศึกษา รวมถึงหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ในการให้ความรู้และส่งเสริมการ

พัฒนาบุคลากรในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มจำนวนบุคลากรในสายงานดังกล่าวให้มากขึ้น และส่งเสริมการปลูกฝัง

วัฒนธรรมองค์กรโดยให้มีการถ่ายทอดความรู้ระหว่างพนักงานในองค์กรจากรุ่นสู่รุ่ น ผ่านการทำงานจากพนักงาน

ระดับบนสู่ระดับล่าง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ (Know-how) และความเชี่ยวชาญ (Expert) ให้แก่วิศวกรทุก

ระดับของบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการกำหนดผลตอบแทนให้กับพนักงานในระดับที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรม  พร้อม

ทั้งจัดให้มีสวัสดิการและมาตรการจูงใจต่างๆ เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรมีความผูกพันและรักองค์กรในระยะยาว นอกจากนี้ 

บริษัทยังมีมีนโยบายการกระจายอำนาจการบริหารงานและการหมุนเวียนการทำงานของทีมงานด้านวิศวกรเพื่อลดการ

พึ่งพิงบุคลากรเป็นรายบุคคล  รวมถึงการให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรดังกล่าวให้มีความรู้และความชำนาญตาม

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเทียบเท่ากับบริษัทชั้นนำในระดับสากล โดยการจัดฝึกอบรมให้ความรู้และสนับสนุน

การศึกษาดูงานในต่างประเทศให้แก่วิศวกรของบริษัทเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีแผนงานในการว่าจ้างบุคลากรจาก

ต่างประเทศที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเฉพาะทางมาร่วมงานกับบริษัทในอนาคตอีกด้วย 

 

3.8 ความเสีย่งจากการผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ 

เนื่องจากบริษัทมีการประกอบธุรกิจด้วยการส่งออกเกือบทั้งหมด คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 99.42 ของ

รายได้จากการขาย โดยในการกำหนดราคาสินค้ากับลูกค้านั้น บริษัทมีการกำหนดราคาสินค้าเป็นเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ 

และเงินสกุลยูโรเป็นหลัก นอกจากนี้ บริษัทยังมีการนำเข้าแผ่นเวเฟอร์ (Wafer) จากต่างประเทศ ซึ่งต้องจ่ายชำระด้วยเงิน

สกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ เป็นหลัก ดังน้ัน บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งอาจส่งผลกระทบที่มี

นัยสำคัญต่อผลประกอบการของบริษัทโดยอาจเกิดผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยน 

ณ วันที่ทำการบันทึกบัญชีขายสินค้าหรือซื้อวัตถุดิบ และวันที่รับชำระหรือจ่ายชำระมีความแตกต่างกัน  

ดังนั ้น เพื ่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี ่ยนดังล่าว บริษัทได้มีการติดตามการ

เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินสถานการณ์และแนวโน้มของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้อง และวางแผนการจัดกระแสเงินสดรับ - จ่ายในสกุลเงินต่างประเทศเดียวกันให้สอดคล้องกัน (Natural Hedge) 

นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายในการลดความเสี่ยงโดยการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward 

Contract)  โดยกำหนดให้มีการพิจารณาทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) แบ่งตาม

กำไรขั้นต้นของผลิตภัณฑ์ คือสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงกว่าเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด  บริษัทพิจารณาทำ

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศขาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าที่คาดว่าจะขายได้ และสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรา

กำไรขั้นต้นต่ำกว่าเกณฑ์ บริษัทพิจารณาทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศขาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ต้นทุนของ

สินค้า ทั้งนี้ ในปี 2563 และ 2564 บริษัทมีผลกำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 4.03 ล้านบาท และ (13.89) 

ล้านบาท ตามลำดับ 
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ซึ่งในปี 2564 มีการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากมีการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

เพิ่มขึ้นในช่วงต้นปี 2564 สอดคล้องกับการสั่งเวเฟอร์เพื่อรองรับยอดขายที่เติบโต ประกอบกับสถานการณ์เงินบาทแข็งค่า

ขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงปลายปี 2563 ถึงต้นปี 2564 ทำให้มีการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อัตราแลกเปลี่ยนในช่วง 

29.79-31.10 บาท เป็นวงเงินที่สูง ซึ่งเวเฟอร์ที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าป้องกันความเสี่ยงไว้ที่อัตราแลกเปลี่ยนที ่ต่ำ

เหล่าน้ัน ได้ถูกขายออกไปในช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 ของปี 2564 เป็นจำนวนมาก ในขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทอ่อน

ค่าในช่วงประมาณ 32.56-33.56 บาท เป็นสาเหตุหลักที่ส่งผลให้เกิดขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในที่สุด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีวงเงินสัญญาซื้อ-ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) 

รวม 22.95 ล้านเหรียญสหรัฐ และได้ทำสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นจำนวน 6.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่ง

อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของจำนวนที่ขายอยู่ในระหว่าง 29.79-33.56 บาท/เหรียญสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ บริษัทไม่มี

นโยบายในการเก็งกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนแต่อย่างใด 

 

3.9 ความเสีย่งจากการแพรร่ะบาดของไวรสัโควดิ-19 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งทางบริษัทได้ติดตามสถานการณ์อย่าง

ใกล้ชิดและประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อภาคอุตสาหกรรมและการดำเนินงานของบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัท

อาจไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงมากนักจากสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าว แต่เป็นผลสืบเนื่องจากลูกค้า คู่ ค้า หรือ

โรงงานผู้ผลิตที่อาจได้รับผลกระทบ อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดยังคงมีอยู่ และอาจ

ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ในอนาคต ยกตัวอย่างเช่น ระยะเวลาใน

การวิจัยและพัฒนาโครงการต่างๆ และการส่งมอบสินค้า เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทได้มีการเตรียมความพร้อม เพื่อรับมือกับ

สถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงกำหนดให้มีการปรับแผนการดำเนินงานได้อย่างทันท่วงทีเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัท 

   

3.10 ความเสีย่งจากการทีก่ลุม่ผูถ้อืหุน้ใหญม่อีทิธพิลตอ่การกำหนดนโยบายการบรหิารงาน 

ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นกลุ่มผู้ก่อตั้ง

บริษัทได้แก่ นายมานพ ธรรมสิริอนันต์, นายอภิเนตร  อูนากูล, กลุ่มนายนัยวุฒิ  วงษ์โคเมท, และนายอภินันท์ ธนชยา

นนท์ ถือหุ้นรวมกันคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 62.34 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ดู

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนที่ 2.9 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น) จึงอาจทำให้การตัดสินใจในการบริหารจัดการบริษัท

ขึ้นอยู่กับกลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นหลัก และทำให้กลุ่มผู้ถือหุ้นดังกล่าวเป็นผู้มีอำนาจในการบริหารจัดการและควบคุม

คะแนนเสียงในการลงมติที่สำคัญได้เกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้

เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทซึ่งต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 เสียงของจำนวน

หุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายอื่นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงอาจจะไม่สามารถรวบรวม

คะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบหรือถ่วงดุลการบริหารของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้ 
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อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ข้างต้นที่เป็นกลุ่มผู้ก่อตั้งของบริษัทแต่ละท่านต่างก็มีความคิดเห็นและการตัดสินใจ

ที่เป็นอิสระต่อกัน อีกทั้งโครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ รวม 5 ชุด 

ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, และ

คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการ โดยแต่ละคณะมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่

อย่างชัดเจน ทำให้ระบบการทำงานของบริษัทมีความเป็นมาตรฐานตรวจสอบได้ง่าย นอกจากนี้ โครงสร้างคณะกรรมการ

และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทยังประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน 

และมีคณะกรรมการตรวจสอบที่ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งแต่ละท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ         

ทำให้สามารถสอบทานการทำงานของบริษัทให้มีความโปร่งใสได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถถ่วงดุลอำนาจในการนำเสนอ

เรื่องต่างๆ ที่จะพิจารณาเข้าสู่การประชุมผู้ถือหุ้นได้ระดับหนึ่ง อีกทั้ง บริษัทยังมีระเบียบปฏิบัติกรณีที่มีการทำรายการที่

เกี ่ยวโยงกับกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการ รวมทั้งบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ที่มีส่วนได้เสีย โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่มีอำนาจอนุมัติในการทำรายการนั้นๆ ทำให้สามารถช่วยลดความเสี่ยง

ในเรื่องการถ่วงดุลอำนาจได้ระดับหนึ่ง 
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การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 

กระบวนการกำหนดประเดน็ดา้นความยัง่ยนืทีส่ำคญั 

บริษัทมีการกำหนดกระบวนการประเมินประเด็นด้านความย่ังยืนที่สำคัญ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและและกลยุทธ์

ในระยะยาวขององค์กร รวมถึงมีการพิจารณาร่วมกับความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและมาตรฐานด้านความย่ังยืนในระดับ

สากล โดยมีกระบวนการ ดังน้ี 

1. การวเิคราะหแ์ละระบปุระเด็นทีส่ำคญั 

- พิจารณาลักษณะธุรกิจ ทิศทางและแผนกลยุทธ์ของบริษัท 

- พิจารณาความเสี่ยง ความท้าทาย และโอกาสของบริษัทที่มีนัยสำคัญ เช่น ด้านการดำเนินงานของบริษัท ด้านการเงิน

การลงทุน และภาวะอุตสาหกรรม เป็นต้น 

- ศึกษาและพิจารณาเทียบเคียงกับประเด็นด้านความย่ังยืนในกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำในระดับสากล รวมถึงประเด็น

ด้านความยั่งยืนในระดับประเทศและระดับโลก เช่น เป้าหมายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN 

Sustainable Development Goals: UN SDGs) เป็นต้น 

 

2. การจดัลำดบัประเดน็ทีส่ำคญั 

- นำประเด็นที่สำคัญมาประเมินโดยมีฝ่ายจัดการร่วมให้ความคิดเห็น รวมถึงการสอบถามประเด็นจากผู้มีส่วนได้เสีย

ทุกฝ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อม 

- นำประเด็นด้านความย่ังยืนมาจัดลำดับความสำคัญ 

 

3. การพจิารณาตรวจสอบประเดน็ทีส่ำคญั 

- ชี้แจงและรายงานต่อฝ่ายจัดการ เพื่อทวนสอบประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์

ขององค์กร 

- คณะกรรมการบริษัทอนุมัติประเด็นด้านความยั่งยืนที่มีนัยสำคัญ รวมถึงเห็นชอบในการเปิดเผยข้อมูลในช่องทาง

ต่างๆ 

 

4. การทบทวนประเดน็ทีส่ำคญัและปรบัปรงุพฒันาการรายงาน 

- ทบทวนประเด็นด้านความย่ังยืนที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง รวมถึงรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสีย

ทุกฝ่ายเพื่อปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของบริษัทและการรายงานด้านความย่ังยืนในฉบับต่อไป 
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เปา้หมายและผลการดำเนนิงานดา้นการพฒันาอยา่งยัง่ยนื 

มิติเศรษฐกิจ 

นโยบายการดำเนนิงาน 

ด้านการพฒันาอยา่งยัง่ยนื 

ความคาดหวงั/เปา้หมายระยะยาว 

ป ี2565 - 2569 

ผลการดำเนนิงานทีส่ำคญัป ี2564 

สร้างสรรค์อปุกรณ์อิเล็กทรอนกิสด์้วย

นวัตกรรมอันชาญฉลาด โดดเด่น มี

เอกลักษณ์และสง่มอบผลิตภัณฑ์และ

บริการที่มีคุณภาพดีเย่ียม 

มีรายได้เติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน รายได้รวมเติบโตจากปกี่อนหนา้ 25% 

มีอัตราความพึงพอใจของลูกคา้มากกว่า 

90% 

มีอัตราความพึงพอใจของลูกคา้ อยู่ที่ 87% 

บริหารจัดการธุรกิจให้เกิดการ

สร้างสรรค์นวตักรรมเพื่อสรา้งมูลคา่เพิ่ม

ให้กับลูกค้าและคูค่้า อันจะนำไปสู่

ความสำเร็จในระดบัโลกร่วมกัน 

มีโครงการวิจัยและพฒันาออกแบบ

สินคา้ เพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาว 

รวมมากกวา่ 20 โครงการ 

มีโครงการพฒันาออกแบบสนิคา้มากกว่า 17 

โครงการ โดยแล้วเสรจ็และเริ่มออกสูต่ลาดแล้ว

จำนวน 9 โครงการ 

ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลทดีี 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ คำนึงถึงผู้มีสว่นได้

เสียทุกกลุ่ม 

ไม่มีคำเตือนที่มีนัยสำคัญจากหน่วยงาน

กำกับดูแล 

ไม่มีคำเตือนที่มีนัยสำคัญจากหน่วยงานกำกับ

ดูแล 

ผลการประเมินด้านการกำกับดแูล

กิจการในระดบั “ดีเลิศ” โดยหน่วยงาน

ภายนอกองค์กร 

ผลการประเมินด้านการกำกับดแูลกจิการในระดับ 

“ดี” จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai 

Institute of Directors Association) 

บริหารความเสี่ยงแบบองค์รวมอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ลดความเสี่ยงจากการพึง่พิงผู้ผลิต

วัตถุดิบหลักโดยมี Dual Source ในทุก 

Product Line 

มีการเพิ่มจำนวนผู้ผลิตวตัถุดิบให้บริษัทจาก 1 

รายเป็น 3 ราย กล่าวคือ ผู้ผลิตในประเทศ

สิงคโปร์ เกาหลีใต้ และสาธารณรฐัประชาชนจีน  

ความเสี่ยงจากการสูญเสียวศิวกร

ผู้เชี่ยวชาญในด้านการออกแบบ

แผงวงจรรวม โดยมี Turnover rate ใน

ส่วนของวศิวกรที่อยู่ในตำแหนง่งานที่

สำคัญ ไม่เกิน 5% 

ดำเนินแผนงานเพื่อรักษาบคุลากร อาทิเช่น 

Retention Program: โครงการ EJIB จำนวน 2 

โครงการ โครงการพฒันาองคค์วามรู้และบคุลากร

ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องร่วมกับสถาบนัการศึกษา

จำนวน รวมถึงมกีารกำหนดนโยบายหมุนเวียน

การทำงานของทีมงานดา้นวศิวกรเพือ่ลดการ

พึ่งพิงบุคลากรเป็นรายบุคคลรวมถึงว่าจา้ง

บุคลากรจากต่างประเทศที่มีความรูค้วาม

เชี่ยวชาญในวิชาชีพเฉพาะทางมาร่วมงานกบั

บริษัท 

การจัดการและบริหารห่วงโซ่คุณค่าอย่าง

มีความรับผิดชอบและย่ังยืน 

ลดปริมาณของเสียจากกระบวนการ

ผลิตและการทดสอบผลิตภัณฑ์ ใหอ้ยู่   

ในระดับไม่เกินร้อยละ 2.15 

มีการควบคุมอัตราของเสียจากกระบวนการผลิต

และการทดสอบผลิตภัณฑ์อยู่ที่ร้อยละ 3.5 

ลดลงจากปีก่อนหนา้ซึ่งมีอัตราร้อยละ 4.7 
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มิติสงัคม 

นโยบายการดำเนนิงานดา้นการ

พฒันาอยา่งยั่งยนื 

ความคาดหวงั/เปา้หมายระยะยาว 

ป ี2565 - 2569 

ผลการดำเนนิงานป ี2564 

ปฏบิัติต่อพนักงานทุกคนโดยคำนงึถึง

หลักสิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียม

กันและความปลอดภัยในการทำงาน

เป็นสำคญั 

กำหนด Code of Conduct ให้สอดคล้อง

กับมาตรฐานสากล เช่น The Electronic 

Industry Citizenship Coalition (EICC) 

ศึกษาเพิ่มเติมเพื่อที่จะนำมาพฒันา Code of 

Conduct ของบริษัทในส่วนของสิทธิมนุษยชน 

ความเทา่เทียมกันและความปลอดภัยในที่ทำงาน 

ไม่มีจำนวนผูไ้ด้รับบาดเจ็บ เจ็บปว่ยและ

เสียชีวิตจากการปฏิบัตงิาน 

ไม่มีจำนวนผูไ้ด้รับบาดเจ็บ เจ็บปว่ยและเสียชีวิต

จากการปฏบิัติงาน 

ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสทิธิมนุษยชนและ

ความปลอดภัยในการทำงานขึ้นสูก่ระบวน

ศาล 

ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสทิธิมนุษยชนและความ

ปลอดภัยในการทำงานขึ้นสูก่ระบวนศาล 

พัฒนาบุคลากรเพื่อสง่เสริมความ

ม่ันคงทางอาชีพ และสรา้งคุณภาพ

ชีวิตที่ด ี

มีการพฒันาและฝึกอบรม พนักงานเฉล่ีย 

25 ชั่วโมง ต่อปีต่อคน 

มีการพฒันาและฝึกอบรม พนักงาน (ไม่รวม C-

Level) เฉล่ีย 16 ชั่วโมง ต่อปีต่อคน 

สร้างความสัมพันธ์อันดีกบัชุมชนและ

สังคม ใหค้วามรูแ้ละพฒันาศกัยภาพ

เยาวชน นักศกึษา อันเป็นกลไก      

สำคัญในการขับเคล่ือน 

อุตสาหกรรม เศรษฐกิจและสงัคม 

ขยายการสนับสนุนชุมชนที่เกี่ยวข้อง เช่น 

สถาบันการศกึษาให้ครอบคลุมเป็น 9 

สถาบัน 

มีการสนับสนุนการวิจัยและพฒันาผลิตภัณฑ์ที่

เกี่ยวกับไมโครชิปกับสถาบัน การศกึษาในประเทศ

ทั้งสิ้น 4 สถาบัน ซ่ึงแบ่งเป็น 2 โครงการ ได้แก่  

1. โครงการนักศึกษาฝึกงานโดยเปิดรับทั้งการ

ฝึกงานภาคฤดูร้อนและสหกิจ  

2. โครงการ University Relation เพื่อช่วยเหลือ

และสนบัสนุน Senior Project ของนักศึกษาชั้น

ปีที่ 3-4 

ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและ

หน่วยงานราชการเพื่อสรา้งสรรค์

นวัตกรรม เพื่อให้เกิดการนำองค์

ความรู้จากการวจิัยและพัฒนาไปใช้

งานจรงิ อันเป็นการส่งเสริมการ

พัฒนาองค์ความรู้อย่างยั่งยืน 

มีโครงการสนบัสนุนหรือรว่มมือกับ

สถาบันการศกึษาหรือหน่วยงานราชการ

เกี่ยวกับการสร้างสรรคน์วัตกรรมทีน่ำไปใช้

งานจรงิเพื่อการพัฒนาองคค์วามรู้อย่าง

ย่ังยืน ทุกปีอย่างตอ่เนื่อง  

มีโครงการสนบัสนุนเกี่ยวกับนวตักรรม จำนวน 

2 โครงการ คือ 

1. ส่งมอบสินค้าของบริษัทบางส่วนให้กับทาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนคร

เหนือ เพื่อเป็นตัวอย่างในการทำโครงการ

สร้างสรรค์ไมโครชปิตา่งๆ 

2. มีการสง่มอบ NFC Sticker จำนวน 33,000 

ชิ้น ให้กับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่ง

จะใชง้านร่วมกับระบบรับรองบคุคลเพื่อเข้า

กิจกรรมหรือกิจการในสถานการณ์ COVID-19 

ในการคัดกรองความเสี่ยง 
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มิติสิง่แวดล้อม 

นโยบายการดำเนนิงานดา้นการ

พฒันาอยา่งยั่งยนื 

ความคาดหวงั/เปา้หมายระยะยาว 

ป ี2565 - 2569 

ผลการดำเนนิงานป ี2564 

ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจาก

การดำเนินงานและกระบวนการ

ผลิตภัณฑ์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ

องค์กรลง โดยมีโครงการสนันสนุน

ต่างๆ เช่น การใช้พลังงานทดแทน ใช้

เทคโนโลยีที่มีศักยภาพในการลดก๊าซ

เรือนกระจก การสร้างจิตสำนึกให้กับ

พนักงานในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า 

เป็นต้น 

มีการเก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก

ขององค์กร (ขอบเขตที ่1 และ 2) โดยมีการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (ขอบเขตที่ 1) 

จำนวน 19 ตันคาร์บอนไดออกไซต์เทียบเท่า 

และปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ทางอ้อม (ขอบเขตที ่2) 82 ตันคาร์บอนได

ออกไซต์เทียบเท่า โดยมีการทวนสอบข้อมูล

โดยผู้ทวนสอบซึ่งได้รับการรับรองจาก 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

(อบก.) 

ลดปริมาณขยะภายในองค์กรลง และ

ลดการผลิตของเสียโดยการนำกลับมา

ใช้ใหม่ 

มีการจัดการขยะตามกระบวนการ 3E 

(Reduce Reuse Recycle) โดยมีระบบ

การคัดแยกขยะตามประเภท พรอ้มกับให้

ความรู้ความเข้าใจและประโยชน์ของการแยก

ขยะแก่พนักงานอย่างสม่ำเสนอผ่านช่องทาง

สื่อสารภายในองค์กร 

มีการนำพลังงานทดแทนมาใช้ มีการควมคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าให้คุ้มค่าทั้ง

ระบบไฟสว่างและระบบปรับอากาศ โดยปี 

2564 บริษัทมีการใช้ไฟฟ้ารวม 162,905.80 

กิโลวัตต์ 

สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนิน

ธุรกิจร่วมกันกับลูกค้าและคู่ค้าโดย

คำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

เป็นสำคญั 

กำหนดให้มี standard checklist ที่มี

เนื้อหาเกี่ยวกับการดำเนินงานโดย

คำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

สำหรับคูค่้าและลูกค้าทุกราย 

มี Standard Checklist ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

การดำเนินงานโดยคำนึงถึงผลกระทบด้าน

สิ่งแวดล้อมสำหรับคู่ค้าและลูกค้ารายหลักของ

บริษัท 
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การสือ่สารเกีย่วกบัการพฒันาเพือ่ความยัง่ยนื 

บริษัทมีการสื่อสารเกี่ยวกับนโยบาย เป้าหมายและการดำเนินงานด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของบริษัท รวมถึงให้

ความรู้เรื่องการพัฒนาเพื่อความย่ังยืนแก่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ ดังน้ี 

รปูแบบการสือ่สาร ผู้มสีว่นไดเ้สยี 

ลกูคา้ คูค่า้ ผูถ้อืหุน้/ 

ผู้ลงทนุ 

พนกังาน ชมุชน หน่วยงาน

ราชการ 

1. เว็บไซท์บริษัท 
      

2. รายงานประจำป ี
      

3. Investor Presentation/ 

Corporate Presentation 

   
   

4. การประชุมให้ข้อมูลทั้งรูปแบบ

ออนไลน์และการเข้าพบ 

   
 

  

5. SIC Facebook 
      

6. Email สื่อสารภายในองค์กร

ประจำสปัดาห์ 

   
 

  

7. การปฐมนิเทศพนักงานใหม่และ

การอบรมให้ความรู้พนักงาน 

   
 

  

8. มีการระบุประเด็นด้านความ

ย่ังยืนใน Supplier 

Agreement Contract 
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ผลการด าเนินงานด้านความย่ังยืนในรอบปี 2564 

มิติเศรษฐกิจ 

บริษัทมีเป้าหมายในการเป็นองค์กรที่จะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน สามารถสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้ผู้ถือหุ้น และ

รักษาผลประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมีผลการดำเนินงานดังน้ี 

▪ ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้เติบโต 25% กำไรเติบโต 86% จากปีก่อนหน้า ทั้งนี ้ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจาก

การนำหลักการดำเนินธุรกิจอย่างย่ังยืนมาประยุกต์ใช้ เช่น มีการลดของเสียจากการผลิตและทดสอบผลิตภัณฑ์

ลงอย่างต่อเนื่อง โดยลดอัตราของเสียจากการผลิตและทดสอบลงจาก 4.7% ในปีก่อนหน้าเป็น 3.5% ในปี 2564 

ซึ ่งเป็นส่วนหนึ ่งของการควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพและยั ่งยืน มีการควบคุมและพัฒนาคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ ดำเนินแผนงานลดความเสี่ยงด้านโรงงานผู้ผลิตโดยเพิ่มจำนวนผู้ผลิตและวางแผนให้มี Dual 

source ในทุก Product line อีกทั้งมีการลงทุนในการสรรค์เทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้

เกิดการสร้างรายได้อย่างย่ังยืนในระยะยาว 

▪ บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักตามธรรมภิบาลที่ดี โดยในปี 2564 บริษัทได้รับผลการประเมินด้านการกำกับ

ดูแลกิจการในระดับ “ดี” จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association) อีกทั้ง

ไม่มีคำเตือนที่มีนัยสำคัญจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ในระหว่างปี 2564 คณะกรรมการ

บริษัทมีมติให้ขยายขอบเขตหน้าที่คณะกรรมการชุดย่อยในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการสรร

หาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้เปลี่ยนชื่อเป็น คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแล

กิจการ โดยมีหน้าที่เสนอแนะแนวนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ความ

รับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนนโยบายและมาตรการตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอื่นต่อคณะกรรมการ

บริษัทและฝ่ายจัดการ เพื่อกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติขององค์กรและยกระดับองค์กรสู่มาตรฐานสากล 

▪ บริษัทยึดหลักการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม กำหนดขอบเขตการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกรอบ

การบริหารความเสี่ยงและนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและครอบคลุมประเภทความเสี่ยงสำคัญที่มีอยู่

ในกิจกรรมและกระบวนการดำเนินงานของบริษัท โดยมีการติดตามข้อความเสี ่ยงที ่สำคัญ (Key Risk 

Indicators) เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ยกตัวอย่างเช่น ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงโรงงานผู้ผลิตหลัก ความเสี่ยง

จากการสูญเสียวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในด้านการออกแบบแผงวงจรรวม ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตรา

แลกเปลีย่น เป็นต้น (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนการบริหารจัดการความเสี่ยง)  

โดยในปี 2564 หนึ่งในความเสี่ยงที่สำคัญ คือ ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปีที่ผ่านมา

บริษัทได้มีแผนงานในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ที่อาจส่งผลระทบต่อความ

ปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยการประกาศนโยบายการปฏิบัติงานที่บ้าน

ในสถานการณ์เฉพาะกิจ (Work From Home) เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19   

ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นที่ต้องเข้าปฏิบัติงานที่สำนักงาน จะต้องมีการปฏิบัติตามขั้นตอน ดังน้ี  
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1) ผู้จัดการแผนกแต่ละแผนกสามารถจัดสรรพนักงานเข้าปฏิบัติงานในสำนักงานได้ตามความจำเป็นอย่าง

เหมาะสม ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่บริหาร (C-Level) ในแต่ละสายงาน 

2) ให้พนักงานที่เข้ามาปฏิบัติงานในสำนักงานปฏิบัติตามประกาศปฏิบัติการตรวจคัดกรองด้วย Antigen Test 

Kit และการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ก่อนเข้าสำนักงาน โดยพนักงานที่เข้ามาปฏิบัติงานในสำนักงานต้องมีผล

การตรวจ Antigen Test Kit ออกมาเป็นลบจึงจะสามารถเข้าปฏิบัติงานที่สำนักงานได้ 

นอกจากนี้ บริษัทมีการใช้งบประมาณในการจัดหาวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ให้กับพนักงานที่มีความเสี่ยงสูง 

และมีการติดตามผลการฉีดวัคซีนของพนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการบริษัททุกคนอย่างต่อเนื่อง โดย ณ สิ้นปี 

2564 มีพนักงานที่ได้รับการฉีควัคซีน ครบ 2 เข็ม และ 3 เข็ม รวมเป็นจำนวนร้อยละ 100 ของพนักงานทั้งหมด 

หากตรวจพบพนักงานมีการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัทจะมีการดำเนินการฉีดพ่อฆ่าเชื้อภายในสำนักงาน และ

สำรวจผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อทันทีเพื่อให้ทำการตรวจหาเชื้อแบบ RT-PCR และติดตามผลต่อไป อีกทั้ง 

บริษัทมีการจัดตั้งช่องทางการสื่อสารกับพนักงานทั้งหมดผ่านกลุ่ม SIC BCP เพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบข่าว 

ประกาศ และความคืบหน้าต่างๆได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง และมีการสื่อสารให้ความรู้ ข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์

การแพร่ระบาดและการป้องกันผ่านช่องทาง email ภายในองค์กรเป็นประจำทุกวัน 

มิติสังคม 

บริษัทมีเป้าหมายในการเป็นองค์กรที่เป็นส่วนหนึ่งการขับเคลื่อนสังคมอย่างย่ังยืนในระยะยาว โดยมีการดำเนินงานที่

สำคัญ ดังน้ี 

▪ บริษัทให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติด้านแรงงานและการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่เลือก

ปฏิบัติ ทั้งในด้านการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน โดยไม่

แบ่งแยกความแตกต่างทางเพศ อายุ สถาบันการศึกษา เชื้อชาติ และศาสนา รวมทั้งสนับสนุนการจ้างงานแก่กลุ่ม

ผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้พ้นโทษ เพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และรายได้ที่มั่นคง และเป็นส่วนหนึ่ง

ของการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตัวอย่างเช่น มีการมอบเงินทุนสนับสนุนกับผู้พิการจำนวน 1 ราย 

เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพ เป็นต้น และบริษัทมีนโยบายไม่จ้างแรงงานที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี เพื่อให้เป็นไป

ตามหลักกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 

บริษัทมีการจ้างงานโดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างทางเพศ โดยมีสัดส่วนพนักงานแบ่งตามเพศดังนี้  
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 ณ สิน้ป ี2563 ณ สิน้ป ี2564 

พนักงานเพศชาย 77 75 

พนักงานเพศหญิง 41 47 

รวม 118 122 

▪ บริษัทมีการดำเนินแผนการพัฒนาความผูกพันของพนักงาน และวัดผลประเมินความผูกพันของพนักงานต่อ

องค์กรเป็นประจำทุก 2-3 ปีและเมื่อมีการร้องขอเป็นกรณีพิเศษ การวัดผลครั้งล่าสุดที่บริษัทจัดทำเมื่อปี 2563 

มีอัตราความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรเท่ากับร้อยละ 70.90 เพิ่มขึ ้นจากครั้งก่อนร้อยละ 5.91 อีกทั้ง 

ระหว่างปี 2564 คณะกรรมการบริษัทและคณะจัดการมีการพิจารณาอนุมัติ Retention Program ต่างๆ เช่น 

มีการพิจารณาโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint Investment Program: EJIB) 

ทั้งหมด 2 โครงการ เพื่อรักษาพนักงานที่มีศักยภาพโดยสร้างแรงจูงใจและให้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการ 

นอกจากนี้ บริษัทมีแผนการสนับสนุนพนักงานในการอบรมและพัฒนาทักษะที่จำเป็นของพนักงานรวมถึง

สนับสนุนค่าเรียนที่เกี่ยวข้องกับงานเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2564 บริษัทจัดหลักสูตรอบรมพนักงานและส่ง

พนักงานไปฝึกอบรมทั้งทักษะด้านความรู้ที่ใช้ในการทำงานและทักษะด้านอารมณ์เพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพใน

การทำงานแก่พนักงานเฉลี่ย 16 ชั่วโมงต่อคนต่อปี เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 3.5 ชั่วโมงต่อคนต่อปี โดยมีตัวอย่าง

คอร์สอบรม ดังน้ี 

1) Systematic Problem Solving: ฝึกการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ เพื่อการแก้ปัญหาได้อย่างตรง

จุด และสามารถป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำจากสาเหตุเดิม 

2) IATF16949: 2016 Implementation and Requirements: อบรมมาตรฐานทางด้านเทคนิคที ่เน้นการ

พัฒนาระบบการจัดการด้านคุณภาพเพื่อใช้ในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญเรื่องการป้องกันของ

เสียตลอดห่วงโซ่การผลิต 

3) Sustainable Business Strategy: อบรมเกี่ยวกับวิธีการดำเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืน ซึ่งเป็นแนวทางที่ทุก

บริษัททั่วโลกกำลังให้ความสำคัญ 

▪ สร้างความสัมพันธ์อันดีก ับช ุมชนที ่ เก ี ่ยวข้อง รวมถึงแบ่งป ันความร ู ้ด ้านเทคโนโลยีและธุรกิจให้กับ

สถาบันการศึกษาต่างๆซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญในการเติบโตของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทมี

โครงการร่วมพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานราชการอยู่เสมอ โดยมุ่งเน้นการนำ

เทคโนโลยีไปใช้งานได้จริง โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ร่วมสนับสนุนการทำ Senior Projects กับมหาวิทยาลัยชั้น

นำต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยให้คำปรึกษานิสิตและนักศึกษา เดือนละ 2 ครั้ง ประเมินผลทุกๆ 

3 เดือน พร้อมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทำ โครงการเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาทต่อกลุ่มต่อมหาวิทยาลัย  
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นอกจากนี้ บริษัทยังมีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชุมชนในปี 2564 ที่สำคัญ ดังน้ี 

1) มอบเงินสนับสนุนทุนวิจัยโรคตับอักเสบและมะเร็งตับ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อ

สนับสนุนกองทุนวิจัยโรคตับอักเสบและมะเร็งตับ จำนวนเงิน 1,500,000 บาท โดย ดร.นัยวุฒิ วงษ์โคเมท เป็น

ผู้แทนมอบจากบริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

2) บริษัทได้มีการส่งมอบ NFC Sticker จำนวน 33,000 ชิ้น ให้กับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดย ดร.

บดินทร์ เกษมเศรษฐ์ เป็นผู้แทนมอบ และมีอธิบดีกรมอนามัยเป็นตัวแทนในการรับมอบ ซึ่ง NFC Sticker 

ดังกล่าวจะใช้งานร่วมกับระบบรับรองบุคคล เพื่อเข้ากิจกรรมหรือกิจการในสถานการณ์ COVID-19 ในการคัด

กรองความเสี่ยง เพื่อให้สถานประกอบการมีความปลอดภัย และมั่นใจในการให้บริการกิจการและกิจกรรมตา่งๆ 

ได้ด้วยเทคโนโลยีรับรองบุคคล ที่สะดวก รวดเร็วและแม่นยำ 

3) จัดกิจกรรมสัมมนาทางออนไลน์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) พร้อมทั้ง

หน่วยงานภาครัฐ และพันธมิตรทางธุรกิจ ในชื่องาน Thailand Anti-Counterfeiting Forum 2021 ภายใต้

หัวข้อ “สร้างโอกาส พัฒนา ต่อยอดศักยภาพอุตสาหกรรมไทยกับการใช้เทคโนโลยี: ไร้การปลอมแปลง สร้าง

มูลค่า แบรนด์ และความผูกพันกับลูกค้า” มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาสินค้าไทยถูกปลอมแปลง ลอกเลียนแบบ 

หรือสวมสิทธิ์ผ่าน การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี และสร้างการโซลูชั่น เพื่อลดและป้องกันการปลอม

แปลงในสินค้าไทย 

4) คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ร่วมกับ บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้จัด

กิจกรรมสัมมนาส่งเสริมความรู้ภายใต้หัวข้อ “สร้างโอกาส พัฒนา ต่อยอดศักยภาพอุตสาหกรรมไทยกับการใช้

เทคโนโลยี NFC”  

5) ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ๆให้เกิดขึ้น รวมทั้งส่งมอบ

วัตถุดิบแผ่นเวเฟอร์ที่สามารถใช้งานได้จริงให้กับนักศึกษาเพื่อการศึกษาและทดลอง เช่น มหาวิทยาลัยลาดกระบัง 

โดยจะเริ่มทยอยส่งมอบช่วงต้นปี 2565  

6) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมไมโครชิพให้กับ

สถาบันการศึกษาและผู้สนใจทั่วไปอย่างต่อเนื่อง ยกตัวอย่างเช่น ดร.บดินทร์ เกษมเศรษฐ์ (ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร) มีการบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในหัวข้อเรื่อง “วัสดุขั้นสูงในบรรจุ

ภัณฑ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์และกระบวนการผลิตประกอบ” 
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มิติสิ่งแวดล้อม 

บริษัทมีเป้าหมายในการเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานของบริษัท โดยมีการ

ผลักดันในระดับกระบวนการดำเนินงานของบริษัท ดังน้ี 

▪ จากความมุ่งม่ันที่จะผลักดันบริษัทให้เป็น A Low Carbon Company บริษัทให้ความสำคัญกับการลดปริมาณก๊าซ

เรือนกระจกที่เกิดจากการดำเนินงานของบริษัท โดยในปี 2564 บริษัทได้มีการเก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ขององค์กรในขอบเขตที่ 1 และ 2 โดยมีการทวนสอบและรับรองข้อมูลโดยผู้ทวนสอบที่ได้รับการรับรองจากองค์การ

บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) องค์กรมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (ขอบเขตที่ 1) จำนวน 19 ตัน

คาร์บอนไดออกไซต์เทียบเท่า และปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (ขอบเขตที่ 2) 82 ตันคาร์บอนไดออก

ไซต์เทียบเท่า โดยคิดเป็น 1.58 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ต่อยอดกำไรสุทธิ 1 ล้านบาท โดยการเก็บข้อมูล

ดังกล่าวจะนำไปสู่การกำหนดเป้าหมายและการปฏิบัติเพื่อบริหารจัดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

ต่อไป 

▪ การคัดแยกขยะถือเป็นหัวใจสำคัญในการลดปริมาณขยะ เพราะการแยกขยะทำให้ขยะถูกส่งต่อไปในกระบวนการ

จัดการขยะที่ถูกต้อง เช่น การนำไปรีไซเคิล ในปี 2564 บริษัทมีการจัดตั้งโครงการคัดแยกขยะขึ้นโดยจัดให้มีถังขยะ

สำหรับการทิ้งขยะ 5 ประเภทได้แก่ 1) ขยะทั่วไป 2) ขยะรีไซเคิล 3) ขยะอันตราย 4) ขยะอิเล็กทรอนิกส์ 5) ขยะติด

เชื้อ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างย่ิงโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิค-19 ที่ต้องมีการทิ้งชุดตรวจ ATK และ

หน้ากากอนามัย ซึ่งขยะทุกประเภททางบริษัทจะประสานกับทางเทศบาลให้มีรถมาจัดเก็บตามปกติ อีกทั้งมีการเขียน

ชื่อบอกประเภทติดไว้หน้าถุงขยะให้เรียบร้อยก่อนเพื่อช่วยให้กระบวนการจัดการขยะทำได้ง่ายขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้  

บริษัทได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอีเมล์ภายในองค์กรเกี ่ยวกับการคัดแยกขยะเป็นประจำทุกสัปดาห์                   

ให้พนักงานทุกภาคส่วนรับทราบ เข้าใจ สร้างความตระหนักรู้และเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการแยกขยะ 

▪ บริษัทมีการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ให้แก่พนักงานทั้งในด้านการใช้ทรัพยากรน้ำและไฟฟ้าอย่างคุ้มค่า การปฏิบัติ

ที่สามารถช่วยลดผลกระทบเชิงลบต่อโลก ซึ่งจะมีผลต่อเนื่องมาถึงตัวบุคคล ความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ และสภาพสังคม 

เช่น ภาวะโลกร้อน ฝนกรด มลภาวะทางอากาศ มลภาวะทางน้ำ เป็นต้น โดยในปี 2564 มีการประกาศให้มีการ

ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) อันเนื ่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 จึงทำให้มีการเข้า

ปฏิบัติงานที่สำนักงานและใช้น้ำและไฟค่อนข้างน้อย อย่างไรก็ตาม  

▪  บริษัทก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพนักงานที่เข้ามาปฏิบัติงานที่สำนักงาน ในการปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เม่ือไม่

มีการใช้งาน ตัวอย่างเช่น ปิดไฟในพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้งาน หรือในช่วงเวลาพักกลางวัน ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าและสำนักงานเม่ือ

ไม่ได้ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงแจ้งข้อมูลหากพบการชำรุดของอุปกรณ์

ต่างๆ เป็นต้น อีกทั้ง ฝ่ายอาคารและสถานที่มีการกำหนดการล้างเครื่องปรับอากาศเป็นประจำทุกปี และตรวจสอบการ

รั่วไหลของน้ำอย่างสม่ำเสมอ หากมีการรั่วไหลหรือชำรุดต่างๆ ฝ่ายอาคารและสถานที่จะรีบดำเนินการซ่อมแซมต่อไป 
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วิเคราะห์ฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ 

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2564 

 

(หน่วย: ล้านบาท) 

รายได้จากการขาย 

รายได้จากการขายและการให้บริการปี 2564 มีจำนวน 421.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 83.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 25 

จากปีก่อนหน้า โดยรายได้จากกลุ่มระบบเข้า-ออกสถานที่ คิดเป็นสัดส่วนหลักของรายได้ที่เพิ่มขึ้น โดยรายได้ของกลุ่ม

ดังกล่าวในปีนี้ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 41 เมื่อเทียบกับปี 2563 สาเหตุหลักมาจากคำสั่งซื้อที่เพิ่มมากขึ้นจากลูกค้ารายใหญ่ และ

ส่วนหน่ึงมาจากการปรับราคาสินค้าให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดในปัจจุบัน 

โครงสร้างรายได้ 

ปี 2564 บริษัทมีรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 4 กลุ่ม กล่าวคือ กลุ่มระบบลงทะเบียนสัตว์ มีจำนวน 139.7 

ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33 กลุ่มระบบเข้า-ออกสถานที่และระบบการอ่านข้อมูล มีจำนวน 171.9 ล้านบาท คิดเป็น

ล้านบาท ร้อยละ

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 421.7                          337.9                          83.8            25%

ตน้ทนุขายและตน้ทนุการใหบ้รกิาร 199.1                          188.2                          10.9            6%

ก าไร(ขาดทุน)ขัน้ต้น 222.6                    149.7                    72.9         49%

รายไดอ่ื้น 8.4                              4.0                              4.4              107%

ตน้ทนุในการจดัจ าหนา่ย 31.6                            24.6                            7.0              28%

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 121.5                          98.2                            23.3            24%

คา่ใชจ้่ายอ่ืน 8.0                              -                             8.0              n.a.

ผลก าไร (ขาดทนุ) อ่ืน (5.9)                            3.9                              (9.8)             -253%

ก าไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมด าเนินงาน 64.0                      34.7                      29.3         84%

รายไดท้างการเงิน 0.7                              0.3                              0.3              100%

ตน้ทนุทางการเงิน 0.7                              0.9                              (0.2)             -25%

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 64.0                      34.1                      29.9         87%

รายได ้(คา่ใชจ้่าย) ภาษีเงินได้ 0.07                            0.25                            (0.18)           -73%

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 64.0                     34.4                     29.6        86%

เพิม่ขึน้ (ลดลง)

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ
ส าหรับปี สิน้สุด

 31 ธันวาคม 2564

ส าหรับปี สิน้สุด

 31 ธันวาคม 2563
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สัดส่วนร้อยละ 41 กลุ่มระบบกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ มีจำนวน 100.4 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24 และ

กลุ่ม NFC และอื่นๆ มีจำนวน 9.7 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2 

ในปี 2564 บริษัทมีการเติบโตรายได้ที่เพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ โดยรายได้ของกลุ่มระบบลงทะเบียนสัตว์  

เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับปี 2563 อันเนื่องมาจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นของลูกค้า กลุ่มระบบเข้า-ออกสถานที่และ

ระบบการอ่านข้อมูล เพิ ่มขึ ้นร ้อยละ 41 จากปีก่อนหน้า จากการขยายตัวของตลาดในภาคการใช้งาน RFID ใน

ภาคอุตสาหกรรม กลุ่มระบบกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 จากการเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งการตลาด เม่ือ

เทียบกับปี 2563 และกลุ่ม NFC และอื่นๆ เติบโตร้อยละ 19 จากปีก่อน ซึ่งบริษัทคาดหมายว่าจะมีการเติบโตมากกว่านี้ แต่

บริษัทไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและโอกาสทางการตลาดได้เพียงพอ เนื่องจากการขาดแคลนวัตถุดิบ 

ต้นทุนขายและกำไรขั้นต้น 

ต้นทุนขายในปี 2564 มีจำนวน 199.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 6 จากปี 2563 ซึ่งต้นทุนขาย

ในปี 2564 เพิ่มขึ้นในอัตราที่น้อยกว่าการเพิ่มขึ้นของรายได้ในปีเดียวกันนี้ จากการควบคุมและบริหารจัดการต้นทุนและ

สินค้าคงเหลือที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ต้นทุนขายที่เพิ่มในปี 2564 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการปรับขึ้นราคาของวัตถุดิบและ

ค่าจ้างการผลิตและตรวจสอบผลิตภัณฑ์  

กำไรขั้นต้นในปี 2564 มีจำนวน 222.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 72.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 49 เมื่อเทียบกับปี 2563 

และ มีอัตรากำไรขั้นต้นในปี 2564 อยู่ที่ร้อยละ 53 ซึ่งดีขึ้นจากปี 2563 ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 44  

ทั้งนี้ความเสี่ยงในเรื่องของต้นทุนของวัตถุดิบและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์ขาดแคลน                 

ไมโครซิพและสถานการณ์ที่ความต้องการสินค้ามากกว่ากำลังผลิตในวงจรของการผลิตในตลาดเซมิคอนดักเตอร์ในตลาด 

ยังคงเป็นปัจจัยท้าทายในการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งบริษัทคาดการณ์ว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะต่อเนื่องไปจนถึงสิ ้นปี 

2565  อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการบริหารจัดการและดำเนินแผนการต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจ

ของบริษัทเองและต่อการดำเนินธุรกิจของลูกค้าให้ได้มากที่สุด 

รายได้อื่น 

ในปี 2564 บริษัทมีรายได้อื่นเป็นจำนวน 8.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 107 โดยส่วนใหญ่เป็น

ผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ที่ได้รับจากเงินสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาธุรกิจจากภาครัฐ การสนับสนุนการวิจัยและ

พัฒนา 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายประจำปี 2564 เป็นจำนวน 31.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 28                     

จากปีก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนพนักงานเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ  
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ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2564 มีจำนวน 121.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 24 เม่ือเทียบกับ

ปี 2563 มีสาเหตุหลักมาจากการตั้งด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จำนวนประมาณ 32.6 ล้านบาท เนื่องจากโครงการ

พัฒนาออกแบบสินค้ามีการขยายระยะเวลาออกไป ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ยืดเย้ือ

กว่าคาด อย่างไรก็ตาม หากไม่รวมการตั้งด้อยค่าดังกล่าว ค่าใช้จ่ายในการบริหารอยู่ในระดับเดียวกับแผนงานของบริษัทที่

วางไว้ 

ผลกำไร (ขาดทุน) อื่น 

คือกำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่เข้าเงื่อนไขการบัญชีป้องกันความเสี่ยง สำหรับปี 2564 

บริษัทมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงเป็นจำนวน 5.9 ล้านบาท  

กำไรสุทธิ 

บริษัทมีกำไรสุทธิในปี 2564 เป็นจำนวน 64.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 86 จากปีก่อนหน้า  

คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 15 ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2563 ที่มีอัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 10  

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ สิ้นปี 2564 มีจำนวน 484.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 66.2 ล้านบาท จาก ณ สิ้นปี 2563 

ซึ่งมีจำนวน 418.6 ล้านบาท โดยสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นประมาณ 75 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจาก สินค้าคงเหลือที่

เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นไปการสั่งซื้อสินค้าที่เพิ่มมากขึ้นตามแผนงาน และการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าต่างประเทศซึ่งมาจากยอดขาย

ที่สูงขึ้นและรอเรียกเก็บตามรอบชำระ ในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลงเล็กน้อยประมาณ 8.7 ล้านบาท  

บริษัทมีหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2564 เป็นจำนวน 90.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.6 ล้านบาท จาก ณ สิ้นปี 2563 ซึ่งมี

จำนวน 69.6 ล้านบาท เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียนประมาณ 24.0 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุหลักจาก

เจ้าหนี้การค้าทั้งในและต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นตามการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้าตามแผนงาน  และหนี้สินทางการเงิน

หมุนเวียนอื่น 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ สิ้นปี 2564 มีจำนวน 394.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2563 ซึ่งมีจำนวน 

349.0 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากส่วนของกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ณ สิ้นปี 2564 ที่เพิ่มขึ้นประมาณ 45.0 ล้านบาท 

จาก ณ สิ้นปี 2563 ซึ่งเป็นไปตามผลประกอบการในช่วงที่ผ่านมา นอกจากนี้ มีผลขาดทุนขององค์ประกอบอื่นของส่วนผู้

ถือหุ้น จำนวน 3.7 ล้านบาท ซึ่งเกิดขึ้นจากการใช้นโยบายการบัญชีป้องกันความเสี่ยงมาถือปฏิบัติสำหรับรายการตราสาร

อนุพันธ์ 
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ปัจจยัหรอืเหตกุารณท์ีอ่าจมผีลตอ่ฐานะการเงนิหรอืการดำเนนิงานอยา่งมนียัสำคญั 

การแพรร่ะบาดของไวรสัโควดิ-19 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งทางบริษัทได้ติดตามสถานการณ์อย่าง

ใกล้ชิดและประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อภาคอุตสาหกรรมและการดำเนินงานของบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัท

อาจไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงมากนักจากสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าว แต่เป็นผลสืบเนื่องจากลูกค้า คู่ค้า หรือ

โรงงานผู้ผลิตที่อาจได้รับผลกระทบ อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดยังคงมีอยู่ และอาจ

ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ในอนาคต ยกตัวอย่างเช่น ระยะเวลาใน

การวิจัยและพัฒนาโครงการต่างๆ และการส่งมอบสินค้า เป็นต้น ทั้ งนี้ บริษัทได้มีการเตรียมความพร้อม เพื่อรับมือกับ

สถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงกำหนดให้มีการปรับแผนการดำเนินงานได้อย่างทันท่วงทีเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัท 
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ขอ้มลูทัว่ไปและขอ้มลูสำคญัอืน่ 

ขอ้มลูเกีย่วกบับรษิทั 

ชื่อบริษัท : บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107562000114 

ที่ตั้งสำนักงานใหญ ่ : 40 ถนนเทศบาลรังสรรค์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

      

โทรศัพท ์ : 0 2589 9991 

โทรสาร : 0 2589 8881 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : วิจัยและพัฒนาเพื่อออกแบบและส่งมอบวงจรรวม (Integrated Circuit Design: IC) 

หรือไมโครชิพ (microchip) โดยการว่าจ้างผลิตเพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าภายใต้

เครื่องหมายการค้า “SIC” 

เว็บไซต์บริษัท : www.sic.co.th 

ทุนจดทะเบียน : 200.00 ล้านบาท  

ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว : 200.00 ล้านบาท  

ประเภทและจำนวนหุ้น : หุ้นสามัญ 400.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

   

นายทะเบยีนหลกัทรพัย ์

บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรพัย์ (ประเทศไทย) จำกัด 

ที่ตั้งสำนักงานใหญ ่ : ชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย อาคารบี เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก 

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10110 

โทรศัพท ์ : 0 2009 9000 

โทรสาร : 0 2009 9991 

   
 

ผูส้อบบญัช ี 

บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 

ที่ตั้งสำนักงานใหญ ่ : 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศัพท ์ : 0 2259 5300 

โทรสาร : 0 2260 1553 

 

 

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

-ไม่มี- 

 

ข้อพิพาททางกฎหมาย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมิได้มีข้อพิพาททางกฎหมายใดๆ ที่อยู่ระหว่างการฟ้องร้อง ซึ่งอาจทำใหบ้ริษัท 

ได้รับผลกระทบในทางลบหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายเป็นมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้นรวม  
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สว่นที ่2 การกำกบัดแูลกจิการ 

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏบิตักิารกำกบัดแูลกจิการ  

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) มีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายการกำกับ

ดูแลกิจการที่ดีและการมีจรรยาบรรณธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง บริษัทเชื่อมั่นว่า การดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมมาภิบาล 

โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ประกอบธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อผู้มี

ส่วนได้เสียทุกฝ่าย จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทมีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ มีความสามารถในการแข่งขัน สามารถ

ปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงต่างๆ มีผลประกอบการที่ดีและเติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนได้รับความเชื่อมั่นและ

ไว้วางใจจากผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                 

(“ตลาดหลักทรัพย์”) 

คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีการ

พิจารณาและทบทวนเพื่อปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี รวมทั้งมีการสื่อสารให้ทุกฝ่ายงานของ

บริษัทรับทราบแนวทางและยึดถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยภาพรวมที่สำคัญของนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท  

สามารถแบ่งออกเป็น 8 หลักปฏิบัติ ดังน้ี 

1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผดิชอบในฐานะผู้นำที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างย่ังยืน 

2. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความย่ังยืน  

3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล 

4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบคุลากร 

5. เสริมสร้างนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 

6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม 

7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 

8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น 
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รายละเอียดและแนวปฏิบัติของนโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็ม                         

ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัท  

https://investor.sic.co.th/th/corporate-governance/corporate-

governance-policy 

 

 

 

o นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำสูงสุดขององค์กรซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นและถือเป็นตัวแทนของผู้ถอืหุ้น                        

มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท  การจัดสรรทรัพยากรต่างๆ การกำกับดูแลผลการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย และการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจ เป็นต้น เพื ่อให้กิจการมีผล

ประกอบการที่ดีในระยะยาว ได้รับความเชื่อม่ันจากผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทจึง

ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต พร้อมทั้งดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนและเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัท บริษัทจึงมีการ

กำหนดและทบทวนนโยบายบริษัทและกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งการพิจารณา

ทบทวนวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ธุรกิจอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี รวมทั้งยังมีการติดตามให้มีการนำกลยุทธ์ของ

บริษัทไปปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดขีองบริษัท 

1. การสรรหาและแตง่ตัง้กรรมการบรษิทั 

บริษัทมีกระบวนการสรรหาบุคคลที ่จะแต่งตั ้งเป็นกรรมการ โดยได้แต่งตั ้งคณะกรรมการสรรหา พิจารณา

ค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด้วย

กระบวนการที่โปร่งใส ชัดเจน รวมทั้งบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตร

คณะกรรมการบริษัท ซึ ่งประกอบด้วยกรรมการที ่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที ่กฎหมายกำหนด เป็นผู ้มีความรู้

ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ  

ไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพอ 

มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญจากหลากหลายด้านซึ่งจะส่งผลดีต่อการ

ดำเนินงานของบริษัทในการให้คำแนะนำ ข้อคิดเห็นในเรื่องต่างๆ  

โดยคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ จะพิจารณากำหนดคุณสมบัติของ

กรรมการที่ต้องการสรรหาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น การจัดทำ Board Skill Matrix 

เพื่อตรวจสอบองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดปัจจุบัน รวมทั้งเพื่อกำหนดทิศทาง คุณสมบัติ ให้สอดคล้องกับการ
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ดำเนินงานของบริษัท โดยจะเสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกพร้อมทั้งประวัติและรายละเอียดของบุคคลนั้นๆ อย่าง

เพียงพอเพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ก่อนนำเสนอรายชื่อต่อไปในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัท 

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท 

1. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามหลักเกณฑ์

ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้

บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานกำหนด 

2. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความตั้งใจและจริยธรรมในการ

ดำเนินธุรกิจ 

3. สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมาอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด 

4. สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพอ และเอาใจใส่การปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน 

5. ต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้าง

หุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน 

หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อ

ประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง 
 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน

กรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนทั้งหมดจะต้อง

เป็นบุคคลสัญชาติไทย โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

2. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 

3 คน โดยกรรมการอิสระเป็นบุคคลที ่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน                    

และประกาศตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง 

3. กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจาก

ตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกไม่อาจแบ่งให้ตรงเป็นจำนวนเต็มได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียง

ที่สุดกับสัดส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ กรรมการที่จะต้อง

ออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปี
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หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจ

ถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ 

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการจะพ้นตำแหน่งเมื่อ 

1) ลาออก 

2) ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง (ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่ถือ

โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง) 

3) ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด 

4) เสียชีวิต 
 

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื ่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้กรรมการเลือกบุคคลซึ ่งมี

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติมหาชน พ.ศ. 2535 และ/หรือกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่า 2 เดือน 

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทนและ

ต้องได้รับมติของคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการที่ยังเหลืออยู่ 

. 

2. การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร 

บริษัทมีการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทแบบคงที ่เป็นรายเดือน และกำหนดค่าตอบแทนของ

คณะกรรมการชุดย่อยในลักษณะของเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง ในส่วนของผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทนคงที่เป็นรายเดือน 

และค่าตอบแทนผันแปรตามผลประกอบการของบริษัท  

บริษัทมีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารใหอ้ยู่

ในระดับที่เหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน ประโยชน์ที่คาดว่า

จะได้รับ และเป็นอัตราที่เปรียบเทียบได้กับธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน เพื่อจูงใจให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอ่ย 

และผู้บริหาร นำพาบริษัทให้ดำเนินงานตามเป้าหมาย โดยค่าตอบแทนต่างๆ เหล่าน้ีจะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมาย

ของบริษัท ในการนี้ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ จะพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละ

รูปแบบให้มีความเหมาะสม โดยกำหนดหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล สอดคล้องกับผลการ

ดำเนินงานของบริษัทให้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร พร้อมทั้งเปิดเผยไว้ใน แบบแสดง

รายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 

ทั้งนี้ สำหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยนั้น คณะกรรมการสรรหา พิจารณา

ค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอความเห็นชอบ และจะนำเสนอ

ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติเป็นประจำทุกปี    
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3. ความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทจากฝ่ายจัดการ 

คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการบริษัท ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งประธาน

คณะกรรมการบริษัทไม่ใช่กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้กรรมการอิสระท่านหนึ่งร่วมพิจารณาการ

กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ และให้

เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน 
  

4. การพัฒนากรรมการบริษัท 

บริษัทส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่กรรมการบริษัทให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถอยู่เสมอ โดยผ่าน

การฝึกอบรมหรือเข้าร่วมสัมมนาในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท  อาทิ หลักสูตรจาก

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) สถาบันวิทยาการตลาด

ทุน (วตท.) หลักสูตรการพัฒนาต่างๆจากสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น เพื่อให้กรรมการบริษัทได้

ปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียได้ไว้วางใจได้

ว่า กรรมการบริษัทมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น และดำเนินงาน

อย่างสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในการเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล 
 

5. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทต้องทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยการประเมินผลการ

ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทแบ่งเป็น 3 ชุด ดังน้ี 

-  แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ (ประเมินคณะกรรมการบริษัททั้งชุด)   

-  แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ (ประเมินคณะกรรมการชุดย่อยทั้งชุด) 

-  แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล (ประเมินตนเอง) 

นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทมีการทำแบบประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที ่บริหาร (CEO) โดย

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ  จะนำผลการประเมินแบบต่างๆ ข้างต้น                       

ไปประกอบการพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุด

ย่อย รวมทั้งการตรวจสอบผลงานการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อวางแผนและปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน

ต่างๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ รวมทั้งการวางแผนการพัฒนาความรู้ที่จำเป็นของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ระดับสูงให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
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6. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุกไตรมาส และมีการจัดประชุม

ระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม บริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อสนับสนุนการ

ดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประสานงานให้กรรมการมีการปฏิบัติตามมติของกรรมการบริษัท ตลอดจน

จัดการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะทำงานร่วมกับ

ฝ่ายเลขานุการบริษัทในการกำหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยฝ่ายเลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและ

เอกสารการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม  

องค์ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะต้องมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัท

ทั้งหมด คณะกรรมการบริษัทสามารถเชิญคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน

ของบริษัทเข้าร่วมประชุมตามความจำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ จำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะ

ลงมติในที่ประชุมนั้น จะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยการลงคะแนนเสียงจะใช้

ระบบคะแนนเสียงส่วนใหญ่เป็นมติที่ประชุม ในกรณีที่เสียงข้างมากแล้วยังไม่สามารถชี้ขาดได้ ให้ประธานคณะกรรมการ

บริษัทออกเสียงเพิ่มอีก 1 เสียงเพื่อเป็นคะแนนตัดสินได้ ในกรณีที่เป็นการพิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท

คนใดคนหนึ่ง กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าวจะต้องออกจากที่ประชุมและงดออกเสียงในเรื่องน้ันๆ   

ในปี 2564 บริษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ ้น 7 ครั ้ง สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของ

คณะกรรมการบริษัททั้งคณะคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 98.41 
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o นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยมีการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผู้ถือหุ้น

ได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและสามารถใช้สิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นได้อย่างครบถ้วน เช่น 

1) สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น  

2) สิทธิในการมีส่วนแบ่งกำไรของบริษัท  

3) สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือเว็บไซต์ของตลาด

หลักทรัพย์ หรือโดยวิธีการอื่นใด  

4) สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นอิสระ เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอน

กรรมการ การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุน

และออกหุ้นใหม่ รวมทั้ง สิทธิในการตั้งคำถามต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายงานของคณะกรรมการ

บริษัทและเรื่องอื่นใดที่นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติ รวมทั้งการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้ม่ันใจได้

ว่า บริษัทมีการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

5)  สิทธิในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท 

โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการ

ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื ่องสำคัญของบริษัท พร้อมกันนี้                  

บริษัทจะดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้น

สามารถใช้สิทธิของตน และมีการดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไป

อย่างถูกต้องและครบถ้วน 

 

2.  การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทยึดมั่นในหลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และนักลงทุนใน

หลักทรัพย์ของบริษัทได้รับการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันที เท่าเทียม และเพียงพอ บริษัทจึงได้กำหนด

นโยบายการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท (Blackout Period) โดยกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้

ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับ

ทราบข้อมูลภายในอันเป็นสาระสำคัญหรือมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อ ขาย โอน 
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หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเผยแพร่งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และภายใน 

24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งมีหน้าปฏิบัติตามแนวทางการใช้ข้อมูลภายในของพ.ร.บ.

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  

นอกจากนี้ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทได้กำหนดช่วงเวลางดรับนัด (Silent Period) ในระหว่างช่วงเวลา 14 

วันก่อนบริษัทจะการประกาศงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ โดยฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์จะไม่รับนัด ให้ข้อมูล หรือตอบข้อ

ซักถามใดๆ เกี่ยวกับงบการเงินให้แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน ผู้ถือหุ้น ยกเว้นกรณีการให้ข้อมูลที่บริษัทได้มีการ

เปิดเผยแล้ว หรือการตอบข้อเท็จจริงต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท 

 

3.  การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทได้จัดทำนโยบายการทำรายการระหว่างกัน เพื่อควบคุมดูแลและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมี

ส่วนได้เสีย เช่น ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บริษัทจะให้

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู ้ให้ความเห็นเกี ่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั ้น ในกรณีที่

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ

หรือผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจ

ของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการ จะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว  

คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ 

คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการ

ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทำรายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขั ดแย้ง

ทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย โดยบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดง

รายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการ

ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท 

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นใหญ่ และผู้บริหาร จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียเป็น

ประจำทุกปี รวมทั้งเมื่อการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ จะต้องแจ้งให้บริษัททราบทุกครั้ง  รวมทั้งการติดตามให้กรรมการและ

ผู้บริหาร ซึ่งหมายรวมถึง คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ แจ้งต่อคณะกรรมการ

บริษัท หรือผู้ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนการทำการ

ซื้อขายหุ้นของบริษัท และดำเนินการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อมี

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อแสดงออกถึงความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

 

 



 บรษิทั ซลิคิอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 

) 

 

 

  99 บรษิทั ซลิคิอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) 

 

4.   ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมการบริษัทมีการติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วน

ได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยจะส่งเสริมการดำเนินการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้

บริษัทตามสภาพปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งครอบคลุมการกำหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) วิธีคิด

มุมมองในการออกแบบและพัฒนาสินค้าและบริการ การวิจัย การปรับปรุงกระบวนการผลิตและกระบวนการทำงาน รวมทั้ง

การร่วมมือกับคู่ค้า โดยบริษัทมุ่งม่ันที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ยึดถือความเป็นธรรมเป็นหัวใจ

สำคัญ พร้อมให้บริการที่ดีเลิศแก่ลูกค้าและผู้มาติดต่อ ยินดีแข่งขันในธุรกิจอย่างยุติธรรม ไม่เอาเปรียบหรือแสวงหา

ประโยชน์โดยมิชอบ ปฏิบัติอยู ่ในกรอบของธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด ทั ้งนี ้ คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึง

ความสำคัญของบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างโปร่งใส เหมาะสม เสมอภาค เป็นธรรม 

ซึ่งแสดงถึงการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งรวมถึง 

• พนักงาน: ให้ผลตอบแทนแก่พนักงานโดยยึดหลักพิจารณาผลงานด้วยความเป็นธรรมและสามารถวัดผลได้

ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนด มุ่งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ 

บริษัทยังคำนึงถึงสิทธิของพนักงานเป็นสำคัญและเปิดโอกาสให้พนักงานร้องเรียนกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

ผ่านช่องทางต่างๆ 

• ลูกค้า: สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้า โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริตความเชื่อถือ

และไว้วางใจ บริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าด้วยการรับผิดชอบ ให้ความสำคัญต่อ

ปัญหาและความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก โดยยึดหลักจริยธรรมและการให้บริการที่ดีมีประสิทธิภาพ 

• เจ้าหนี้: สร้างความสัมพันธ์และปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือและไว้วางใจ               

มีหน้าที่รับผิดชอบและให้ความสำคัญต่อเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้อย่างดีที่สุด 

• คู่ค้า: ปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีความเท่าเทียมกัน เพื่อให้การประกอบธุรกิจเป็นธร รม                     

ได้รับประโยชน์ร่วมกัน มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นคู่ค้าในระยะยาวกับบริษัท โดยเลือกทำธุรกิจกับคู่ค้า

จากเงื่อนไขต่างๆ เช่น ราคา คุณภาพ ความน่าไว้วางใจ การยึดม่ันในสิ่งที่ถูกต้อง ตลอดจนความเชี่ยวชาญด้าน

เทคนิค กฎหมาย และการป้องกันสิ่งแวดล้อม 

• ชุมชนและสิ่งแวดล้อม: ดูแลให้บริษัทและพนักงานดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบและเป็นประโยชน์แก่สังคมและ

ชุมชน และมีหน้าที่ประพฤติต่อชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงด้วยความเป็นมิตร ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน

พัฒนาชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี 

• การแข่งขันอย่างเป็นธรรม: ดูแลให้บริษัทประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผย โปร่งใส และไม่สร้างความได้เปรียบทางการ

แข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม 

• หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง: ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งก าร

ปฏิบ ัต ิต ่อภาครัฐและหน่วยงานราชการต่างๆ อย่างมีความเป ็นกลางตามที ่ ได ้กำหนดไว้ในกฎบัตร                          

คู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต              

และนโยบายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
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5.    การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดหรือการทุจริต 

คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติตาม

กฎหมาย ยึดมั่นในการประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีคุณธรรม พร้อมทั้งรณรงค์เน้นย้ำให้พนักงานทุกระดับใน

องค์กร รวมถึงบุคคลภายนอก ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดหรือการทุจริต นโยบายการให้หรือรับ

ของขวัญและการเลี้ยงรับรอง และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็น

ประจำทุกปี พร้อมทั้งมีการสื่อสารให้ทุกฝ่ายงานในองค์กรตระหนักและนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส ข้อสังเกตเกี่ยวกับการ

ดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงาน การสอบสวน การละเมิดจรรยาบรรณ และการรับเรื่อง

ร้องเรียนการทุจริตและการกระทำผิดไว้นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการ

กระทำผิดหรือการทุจริตไว้อย่างชัดเจน ซึ่งได้มีกลไกคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส ข้อมูลการร้องเรียน และเอกสาร

หลักฐานไว้เป็นความลับ โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน 

การกระทำผิดทางกฎหมาย ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง การร้องเรียน

กรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจ เป็นต้น ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ กับบริษัทดังน้ี 

1)  ทางไปรษณีย์  

         นําส่งที่ ประธานคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

         บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

         40 ถนนเทศบาลรังสรรค์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

    2)  ทางอีเมล์ 

         คณะกรรมการตรวจสอบ: ac@sic.co.th 

         ฝ่ายเลขานุการบริษัท: comsec@sic.co.th 

3)  ทางเว็บไซต์ของบริษัท http://www.sic.co.th/ 

4)  ทางโทรศัพท์ 0-2589-9991 
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6.    นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บัญญัติให้มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม

มาตรฐานสากล บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล   

จึงกำหนดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง และเป็นที่

ไว้วางใจจากลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยบริษัทได้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองส่วนบุคคล (DPO)  

เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำและตรวจสอบการดำเนินงานของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

ขอบเขตการบังคับใช้นโยบายนั้นครอบคลุมการดำเนินงานทั้งหมดของบริษัทซึ่งเกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม                

การเปิดเผย การแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือกระทำใดๆ ต่อข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะมีการ

ทบทวนทุก 3 ปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือมีการเปลี่ยนแปลงตาม

สภาพแวดล้อม 

 

7.    การส่งเสริมนวัตกรรม 

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการ

วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างนวัตกรรมเข้าไปในสินค้าที่บริษัทพัฒนา ช่วยให้ลูกค้าได้เปรียบในการแข่งขัน 

นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมในสถาบันอุดมศึกษา เช่น การบรรยายให้ความรู้แก่นิสิตนักศึกษาเพื่อให้

ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์ การจัดกิจกรรมแข่งขันทางวิศวกรรม การรับนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน

และสหกิจศึกษาให้เรียนรู้ผ่านการทำโครงงาน การมีส่วนร่วมให้คำแนะนำในการทำโครงงานในระดับปริญญาตรี และวิจัยใน

ระดับปริญญาโท/เอก การสนับสนุนทุนการศึกษาและทุนวิจัย และการมีความร่วมมือระหว่างห้องปฏิบัติการวิจัยกับบริษัท 

 

8.    การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทยังไม่มีการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จึงยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลในส่วนนี้ 
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คูม่อืจรยิธรรมธรุกจิและขอ้พงึปฏบิตัใินการทำงาน 

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน มีจริยธรรมอันดีงาม มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงได้กำหนดคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานอย่างเป็นลาย

ลักษณ์อักษร เพื่อเป็นมาตรฐานการดำเนินงานให้แก่ทุกส่วนงานของบริษัท เช่น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

รับทราบเป็นแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามจรยิธรรมธุรกิจ และการติดตามผลการปฏิบัติต่างๆ ซึ่งครอบคลุมถึง  

- จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ 

- ข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม 

- การแจ้งข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และบทลงโทษ 

 

รายละเอียดและแนวปฏิบัติของจรยิธรรมทางธุรกิจฉบับเต็ม  

ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัท 

https://investor.sic.co.th/th/corporate-governance/cg-report-and-

download 
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ขอ้มลูการเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ำคญัของนโยบาย แนวปฏบิตั ิและระบบการกำกบัดแูลกจิการ                         

หรอืกฎบตัรในรอบปทีีผ่า่นมา 

• ในการประชุมผู ้ถือหุ ้นประจำปี 2564 เมื ่อวันที ่ 29 เมษายน 2564 ที ่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ ่มจำนวน

คณะกรรมการบริษัทจากการแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน ชื่อ นายบดินทร์ เกษมเศรษฐ์ ด้วยเหตุนี้ 

จำนวนคณะกรรมการบริษัทจึงมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 9 ท่าน 

• บริษัทมีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 

ซึ่งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 โดยกำหนดให้มีการทบทวน

นโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่เสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ในรอบปีที่ผ่านมา นโยบายการ

กำกับดูแลกิจการ คู่มือจริยธรรมธุรกิจ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย และ

นโยบายบริษัทต่างๆที ่เกี ่ยวข้อง ได้มีการทบทวนและมีมติอนุมัติจากที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว ในการประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 

• คณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนองค์ประกอบและหลักเกณฑ์คุณสมบัติต่างๆของคณะกรรมการบริษัท              

ทั้งด้านความรู้ความเชี่ยวชาญ ทักษะ ประสบการณ์ เพื่อจัดทำตารางความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการ 

(Board Skill Matrix) และวางแผนการพัฒนากรรมการให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ 

• ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั ้งที่  2/2564 เมื ่อวันที ่ 18 มีนาคม 2564 มีมติอนุมัติเปลี ่ยนชื่อ

คณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 1 คณะ ได้แก่ “คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน” เปลี่ยนเป็น 

“คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ” โดยได้เพิ่มเติมขอบเขตอำนาจหน้าที่และ

ความรับผิดชอบทางด้านการกำกับดูแลกิจการไว้ในกฎบัตรเรียบร้อยแล้ว 

• ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 มีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู ้บริหาร เปลี ่ยนแปลงเลขานุการบริษัท โดยมีผลตั ้งแต่วันที่                    

12 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป เพื ่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท รวมทั ้งมีมติอนุมัติแก้ไข

เปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามผูกพันแทนบริษัท เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความ

คล่องตัวมากขึ้น 

• จากสถานการณ์การการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บริษัทได้วางแผนแนวทางการจัดการและดูแลผู้มีส่วนได้เสีย

ทุกฝ่าย และการบริหารจัดการองค์กรภายในเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีของพนักงาน 
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o สรปุประเดน็ทีย่งัไมไ่ดป้ฏบิตัติามหลกัการกำกบัดแูลกจิการทีด่สีำหรบับรษิทัจดทะเบยีนป ี2560 (CG Code) 

 

บริษัทได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) มาทบทวนและปรับใช้

ให้เหมาะสมกับองค์กรมาอย่างต่อเนื ่อง ทำให้สามารถปรับใช้ให้เข้ากับบริบททางธุรกิจของบริษัทเป็นส่วนใหญ่แล้ว                   

อย่างไรก็ตาม หลักปฏิบัติเรื่องใดที่ยังไม่ได้กำหนดเป็นนโยบายอันเนื่องมาจากหลักการดังกล่าวอาจยังไม่สอดคล้องกับ

ทิศทางและบริบททางธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะมีการพิจารณา ติดตาม และปรับใช้ให้

ครอบคลุม โดยให้มีความเหมาะสมกับกลยุทธ์ขององค์กรต่อไป 

หลกัปฏบิตัติาม CG code เหตผุลหรอืมาตรการทดแทนของบรษิทั 

คณะกรรมการควรประกอบดว้ยกรรมการที่เป็นอิสระ

มากกวา่ 50% 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทในปจัจุบัน มีกรรมการอิสระจำนวน 3 

ท่าน จาก 9 ท่าน คิดเป็น 33% ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์ทีส่ามารถยอมรับได้

ตามหลักการกำกบัดูแลกิจการที่ดี  

ประธานกรรมการของบริษัทควรเปน็กรรมการอิสระ บริษัทมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการให้อำนาจต่อกรรมการ

อิสระ เช่น การจัดประชุมกรรมการอิสระเพื ่อพิจารณาเรื ่องต่างๆ เพื่อ

นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยที่ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม 

รวมทั้งการให้อำนาจกรรมการอิสระในการร่วมพิจารณาวาระการประชุม

คณะกรรมการบริษัทร่วมกับประธานคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นการ

ถ่วงดุลอำนาจอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดแนวทางปฏิบัติ

เรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน  

 

o สรปุการปฏบิตัใินเรือ่งอืน่ๆ ตามหลกัการกำกบัดแูลกจิการทีด่ี 

• บริษัทเข้าร่วมโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR Checklist) และส่งแบบแสดง

ข้อมูลตามหลักเกณฑ์ โดยในปี 2564 บริษัทได้รับการประเมินในระดับ “ดี” จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย 

• ในรอบปีที ่ผ่านมา บริษัทได้รับการประเมินจากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู ้ถือหุ ้น (AGM 

Checklist) ในระดับ “ดีมาก” จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
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โครงสรา้งการกำกบัดูแลกจิการ และขอ้มลูสำคญัเกีย่วกบัคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการชุดยอ่ย ผูบ้รหิาร พนกังานและอืน่ๆ 

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โครงสร้างการจัดการของบริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับ

ดูแลกิจการ โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท 

 

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*หมายเหตุ: บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท ยูนีค แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเข้าทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน 
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ขอ้มลูเกีย่วกบัคณะกรรมการบรษิทั 

o องคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษิทั 
 

• ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ซึ่งมีถิ่นที่อยุ่ใน

ราชอาณาจักรและมีสัญชาติไทย แบ่งเป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน กรรมการการที ่ไม่เป็นผู ้บริหาร 4 ท่าน                      

และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน โดยสัดส่วนของกรรมการอิสระและสัดส่วนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร                

คือ ร้อยละ 33 และร้อยละ 45 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด  

• โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ณ ปัจจุบัน มีการ

ตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม ได้แก่ การมี

กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ

ทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่า 3 คน การมีคณะกรรมการ

ตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน ที่มีความเป็นอิสระ และคุณ

มีสมบัติตรงตามที่สำนักงานก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ 

รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ได้กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมี

กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จะสอบทาน

ความน่าเชื่อถือของงบการเงินอย่างน้อย 1 คน 

• บริษัทแต่งตั้งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นประธานคณะกรรมการบริษัท โดยประธานคณะกรรมการบริษัทและ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกิดการถ่วงดุลระหว่าง

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ และการสอบทานการบริหารงานที่ชัดเจน  

• ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้หญิงจำนวน 2 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22 ของ

จำนวนกรรมการทั้งหมด 

• คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความหลากหลายทั้งทางด้านทักษะ เพศ อายุ ประวัตกิารศึกษา 

ความรู้ความเชี ่ยวชาญ ประสบการณ์  โดยคณะกรรมการบริษัทได้ผ่านการจัดทำตารางความรู้ความชำนาญ 

(Board Skill Matrix) ที่เป็นประโยชน์สำหรับการผลักดันธุรกิจและทิศทางความสำเร็จขององค์กร 

 

 

33%

45%

22%
กรรมการอิสระ

กรรมการที่ไม่ไดม้ีสว่น
ร่วมในการบริหารงาน

กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร
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o ขอ้มลูคณะกรรมการบรษิทั 

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 9 คน ดังน้ี 

ลำดบั ชือ่ – สกุล ตำแหนง่/ ประเภท การดำรงตำแหนง่ในคณะกรรมการชดุยอ่ย 

1. นายมานพ ธรรมสิริอนันต์ ประธานคณะกรรมการบริษัท/  

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

- 

2. นางมลฤดี สุขพันธรัชต์ กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ 

 

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการบริหารความเส่ียง 

3. นายวุฒิพงศ์ สุพนธนา กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ 

 

 

- ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

- กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน  

   และการกำกับดูแลกิจการ 

4. นายสาโรจน์ พรประภา กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ 

 

- ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณา   

  ค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ 

- กรรมการตรวจสอบ 

5. นายนัยวุฒิ วงษ์โคเมท กรรมการบริษัท/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร - ประธานคณะกรรมการบริหาร 

- กรรมการบริหารความเส่ียง 

- กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน  

   และการกำกับดูแลกิจการ 

6. นายอภิเนตร  อูนากูล กรรมการบริษัท/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร - 

7. นายอภินันท์ ธนชยานนท์ กรรมการบริษัท/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร - 

8. นายบดินทร์ เกษมเศรษฐ์ กรรมการบริษัท/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและพัฒนาธุรกิจ 

- กรรมการบริหาร 

- กรรมการบริหารความเส่ียง 

9. นางสาวอรุณี พูนทวี กรรมการบริษัท/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน 

- กรรมการบริหาร 

 
 

โดยมี นางสาวกทลี กระจ่างแสง เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2564 

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ข้อมูลของคณะกรรมการบริษัท

ปรากฏในเอกสารแนบ 1 

 

กรรมการผูม้อีำนาจลงนามผกูพนับรษิทั 

นายมานพ ธรรมสิริอนันต์ นายนัยวุฒิ วงษ์โคเมท นายบดินทร์ เกษมเศรษฐ์ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อ

ร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท 
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คณะกรรมการบรษิัท 

 

คณุวฒุกิารศกึษา 

• ปริญญาโท Engineering (Electronics), Carleton University  

• ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ (อิเล็กทรอนิกส)์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั 

ผา่นการอบรมหลกัสตูรจากสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 132/2016 

ประสบการณก์ารทำงานในระยะ 5 ปยีอ้นหลงั 

2564 – ปัจจบุัน ประธานคณะกรรมการบริษัท/ บรษิัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)            

2562 - 2564 กรรมการ, ประธานเจา้หน้าที่บริหาร, ประธานคณะกรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง/ 

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)            

2545 - 2562 กรรมการ, ประธานเจา้หน้าที่บริหาร/ บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด  

นายมานพ ธรรมสริิอนันต์ 

อายุ: 56 ป ี

ประเภท: กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

ตำแหน่ง: ประธานคณะกรรมการบรษิัท 

วันที่ได้รับแตง่ตั้งเปน็กรรมการครั้งแรก: 5 เมษายน 2562 

ความสัมพันธ์ครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 

สดัสว่นการถอืหุน้ ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2564 

101,880,860 หุ้น (25.47%) 
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คณุวฒุกิารศกึษา 

• ปริญญาโท บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

• ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) 

ผา่นการอบรมหลกัสตูรจากสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 31/2003 • Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 23/2021 

• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 34/2005 • Anti-Corruption Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 57/2021 

• Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 23/2008  

 

ประสบการณก์ารทำงานในระยะ 5 ปยีอ้นหลงั 

2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเส่ียง/  

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)            

2559 - 2562 กรรมการอิสระ/บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี (จำกัด) 

2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, รองประธานกรรมการ/ บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) 

2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง, 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)       

2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ/ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

2545 - ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ คณะบัญชี/ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

2536 - ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี/ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

  

นางมลฤดี สุขพันธรัชต์ 

อายุ: 57 ป ี

ประเภท: กรรมการอสิระ 

ตำแหน่ง:  กรรมการ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ,                       

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

วันที่ได้รับแตง่ตั้งเปน็กรรมการครั้งแรก: 5 เมษายน 2562 

ความสัมพันธ์ครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 

สดัสว่นการถอืหุน้ ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2564 

500,000 หุ้น (0.13%) 
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คณุวฒุกิารศกึษา 

• ปริญญาเอก พลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร 

• ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ California State University Northridge, USA 

• ปริญญาตรี วศิวกรรมอิเล็กทรอนกิส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ผา่นการอบรมหลกัสตูรจากสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 133/2017 

• Anti-Corruption Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 57/2021 

ประสบการณก์ารทำงานในระยะ 5 ปยีอ้นหลงั 

2562 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหา 

พิจารณาคา่ตอบแทน และการกำกบัดูแลกิจการ/ บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)            

2559 - 2562 กรรมการอิสระ/ บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี (จำกัด) 

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ/ บริษัท ลีโอนคิส์ โอแอนด์เอ็ม 

2554 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/ บริษัท ลีโอนคิส์ เอสโก้ จำกัด 

2541 – ปจัจุบัน กรรมการผูจ้ัดการ/ บริษทั ลีโอนิคส์ จำกัด 

 

 

อายุ: 56 ป ี

ประเภท: กรรมการอสิระ 

ตำแหน่ง:  กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหาร             

ความเสี่ยง, กรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน                            

และการกำกบัดูแลกิจการ 

วันที่ได้รับแตง่ตั้งเปน็กรรมการครั้งแรก: : 5 เมษายน 2562 

ความสัมพันธ์ครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 

สดัสว่นการถอืหุน้ ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2564 

250,000 หุ้น (0.06%) 

นายวุฒิพงศ์ สุพนธนา 



 บรษิทั ซลิคิอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 

) 

 

 

  111 บรษิทั ซลิคิอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) 

 

 

 

คณุวฒุกิารศกึษา 

• ปริญญาเอก การจัดการศึกษา (พฤติกรรมองคก์ร) University of Surrey, UK 

• ปริญญาโท การจัดการโรงแรมนานาชาติ University of Surrey, UK 

• ปริญญาตรี การเดินทางและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ผา่นการอบรมหลกัสตูรจากสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 133/2017 

• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 309/2021 

• Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่นที่ 18/2021 

ประสบการณก์ารทำงานในระยะ 5 ปยีอ้นหลงั 

2562 – ปัจจุบนั กรรมการ/ สถาบันเพิ่มผลผลิตแหง่ชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม 

2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทน                          

และการกำกบัดูแลกิจการ/ บริษทั ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ/ บริษัท ฤทธา โฮลด้ิงส์ จำกัด 

2559 - 2562 กรรมการอิสระ/ บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด 

2559 - 2561 อธิการบดี/ วิทยาลัยดุสิตธาน ี

 

นายสาโรจน์ พรประภา 

อายุ: 55 ปี 

ประเภท: กรรมการอสิระ 

ตำแหน่ง: กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการ   

           สรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และการกำกับดูแลกจิการ 

 

วันที่ได้รับแตง่ตั้งเปน็คณะกรรมการครั้งแรก: : 5 เมษายน 2562 

ความสัมพันธ์ครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 

 

 

สดัสว่นการถอืหุน้ ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2564 

250,000 หุ้น (0.06%) 



บรษิทั ซลิคิอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 

) 

 

 

 112 บรษิทั ซลิคิอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) 

 

 

คณุวฒุกิารศกึษา 

• ปริญญาเอก วิศวกรรมไฟฟ้า University of California at Berkeley 

• ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า University of California at Berkeley 

• ปริญญาตรี วศิวกรรมไฟฟา้ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

ผา่นการอบรมหลกัสตูรจากสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 133/2017 

• Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่นที่ 18/2021 

ประสบการณก์ารทำงานในระยะ 5 ปยีอ้นหลงั 

2564 – ปัจจบุัน กรรมการ, ประธานคณะกรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหา                       

พิจารณาคา่ตอบแทน และการกำกบัดูแลกิจการ/ บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

2562 - 2564 กรรมการ, ประธานเจา้หน้าที่ฝ่ายปฏิบัตกิาร, กรรมการบริหารความเสีย่ง, กรรมการบริหาร/ 

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

2546 – ปัจจบุัน กรรมการผูจ้ัดการ/ บจก.ไอ.อ.ี เทคโนโลย่ี 

2546 – ปัจจบุัน รองกรรมการผู้จัดการ/ บจก.ไฟฟา้ อุตสาหกรรม 

2545 - 2562 กรรมการ, ประธานเจา้หน้าที่ฝ่ายปฏิบัตกิาร/ บริษทั ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด 

 

นายนัยวุฒิ วงษโ์คเมท 

อายุ: 50 ป ี

ประเภท: กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

ตำแหน่ง:  กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร,                       

กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหา พิจารณา

ค่าตอบแทน และการกำกับดแูลกิจการ 

วันที่ได้รับแตง่ตั้งเปน็กรรมการครั้งแรก: : 5 เมษายน 2562 

ความสัมพันธ์ครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 

สดัสว่นการถอืหุน้ ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2564 

28,996,500 หุ้น (7.25%) 



 บรษิทั ซลิคิอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 

) 

 

 

  113 บรษิทั ซลิคิอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) 

 

 

 

 

คณุวฒุกิารศกึษา 

• ปริญญาโท Software and System Engineering, Boston University 

• ปริญญาตรี Computer Engineering, Carnegie Mellon University 

ผา่นการอบรมหลกัสตูรจากสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

• Anti-Corruption Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 31/2016  

• Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 5/2016 

• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 134/2017 

ประสบการณก์ารทำงานในระยะ 5 ปยีอ้นหลงั 

2564 – ปัจจบุัน กรรมการ/ บริษัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

2562 - 2564 ประธานคณะกรรมการบริษัท/บริษทั ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกดั (มหาชน) 

2557 – ปัจจบุัน กรรมการ/ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 

2545 - 2562 กรรมการ/ บริษัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จำกัด 

 

 

อายุ: 53 ป ี

ประเภท: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

ตำแหน่ง: กรรมการ 

วันที่ได้รับแตง่ตั้งเปน็กรรมการครั้งแรก: : 5 เมษายน 2562 

ความสัมพันธ์ครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 

 

นายอภิเนตร อูนากลู 

สดัสว่นการถอืหุน้ ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2564 

67,793,600 หุ้น (16.95%) 



บรษิทั ซลิคิอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 

) 

 

 

 114 บรษิทั ซลิคิอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) 

 

 

 

คณุวฒุกิารศกึษา 

• ปริญญาเอก Electrical and Electronic Engineering, Imperial College London 

• ปริญญาโท Electrical and Electronic Engineering, Imperial College London 

ผา่นการอบรมหลกัสตูรจากสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 133/2017 

ประสบการณก์ารทำงานในระยะ 5 ปยีอ้นหลงั 

2562 – ปัจจุบนั กรรมการ/ บริษัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

2560 - ปัจจุบัน ศาสตราจารย์/ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั 

2545 - 2562 กรรมการ/ บริษัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จำกัด 

 

 

นายอภินันท์ ธนชยานนท์ 

อายุ: 48 ป ี

ประเภท: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

ตำแหน่ง: กรรมการ 

วันที่ได้รับแตง่ตั้งเปน็กรรมการครั้งแรก: : 5 เมษายน 2562 

ความสัมพันธ์ครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 

 

 

 

สดัสว่นการถอืหุน้ ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2564 

21,317,020 หุ้น (5.33%) 



 บรษิทั ซลิคิอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 

) 

 

 

  115 บรษิทั ซลิคิอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) 

 

 

 

คณุวฒุกิารศกึษา 

• ปริญญาเอก Microsystems Technische Universität, Hamburg-Harburg, Germany  

• ปริญญาโท Mechatronics, Technische Universität, Hamburg-Harburg, Germany 

• ปริญญาตรี วิศวกรรมยานยนต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ผา่นการอบรมหลกัสตูรจากสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

• Director Accreditation Program (DAP)  

รุ่นที่ 168/2020 

• Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 

รุ่นที่ 34/2021 

• Boardroom Success through Financing & 

Investment (BFI) รุ่นท่ี 10/2021 

• Director Corporate Governance for Executives (CGE)  

รุ่นที่ 18/2021 

 

ประสบการณก์ารทำงานในระยะ 5 ปยีอ้นหลงั 

2564 – ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการบริหารความเส่ียง, กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/  

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

2564 กรรมการ, กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม/ 

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

2563 - 2564 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

2562 – 2563 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี/ บริษัท สตาร์ไมโคร อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

2549 – 2562 ผู้อำนวยการอาวุโส/ บริษัท เอ็นเอ๊กซ์พี เซมิคอนดัคเตอร์ จำกัด 

นายบดินทร์ เกษมเศรษฐ์ 

อายุ: 46 ป ี

ประเภท: กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

ตำแหน่ง: กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง 

           ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

วันที่ได้รับแตง่ตั้งเปน็กรรมการครั้งแรก: 29 เมษายน 2564 

ความสัมพันธ์ครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 

 

 

 

สดัสว่นการถอืหุน้ ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2564 

4,320,000 หุ้น (1.08%) 



บรษิทั ซลิคิอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 

) 

 

 

 116 บรษิทั ซลิคิอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) 

 

 

คณุวฒุกิารศกึษา 

• ปริญญาโท บัญชี มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

• ปริญญาตร ีบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

ผา่นการอบรมหลกัสตูรจากสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 133/2017 

ประสบการณก์ารทำงานในระยะ 5 ปยีอ้นหลงั 

2564 - ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหนา้ที่ฝ่ายบัญชแีละการเงิน/                                            

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

2562 - 2564 กรรมการ, กรรมการบริหาร,  กรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และการกำกบัดูแลกิจการ,               

ประธานเจ้าหนา้ที่ฝ่ายบัญชกีารเงิน/ บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

2559 - 2562 กรรมการ, ประธานเจา้หน้าที่ฝ่ายบญัชีการเงิน/ บริษทั ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี (จำกัด) 

 

 

 

นางสาวอรุณี พูนทว ี

อายุ: 51 ป ี

ประเภท: กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร 

ตำแหน่ง: กรรมการ, กรรมการบริหาร,                                    

ประธานเจ้าหนา้ที่ฝ่ายบัญชแีละการเงิน 

วันที่ได้รับแตง่ตั้งเปน็คณะกรรมการ: : 5 เมษายน 2562 

ความสัมพันธ์ครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 

 

 

 

สดัสว่นการถอืหุน้ ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2564 

2,520,000 หุ้น (0.63%) 
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o บทบาทหนา้ทีข่องคณะกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำสูงสุดขององค์กรซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นและถือเป็นตัวแทนของผู้ถอืหุ้น 

มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ การจัดสรรทรัพยากรต่างๆ การกำกับดูแลผลการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย การกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะ

ยาวเพื่อให้ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอันเป็นการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน คณะกรรมการ

บริษัทจึงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต พร้อมดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไป

ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และนโยบายต่างๆ  ของบริษัท 

โดยหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริษัทที่กำหนดไว้ในกฎบัตร มีดังต่อไปนี้ 

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. มีอำนาจ หน้าที ่ตามข้อบังคับของบริษัท ซึ ่งรวมถึงการดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย 

วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

2. กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ และนโยบายของบริษัท 

3. ให้ความเห็นชอบกลยุทธ์ นโยบายที่สำคัญ วัตถุประสงค์ เป้าหมายทั้งทางด้านการดำเนินธุรกิจ การบริหาร

ทรัพย์สิน การเงิน การระดมทุน การลงทุน และการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมทั้งติดตามดูแลให้มกีาร

ปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. พิจารณากลั่นกรองรายการที่ต้องนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีวาระหลัก

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ดังน้ี 

• พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัท 

• พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน 

• พิจารณาจัดสรรเงินกำไรบริษัท 

• เสนอรายชื่อกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ต้องออกตามวาระ 

• เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

• พิจารณารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในส่วนที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น 

• เรื่องอื่นๆ 

5. จัดให้มีรายงานข้อมูลทั่วไป และข้อมูลทางการเงินของบริษัท เพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้

ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้อง ทันการณ์และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 
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6. รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบหรือหน่วยงานกำกับและตรวจสอบ

ภายใน รวมทั้งผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาฝ่ายต่างๆ ของบริษัท และมีหน้าที่กำหนดแนวทางในการปรับปรุง

แก้ไข กรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ 

7. กำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติงานที ่ชัดเจนและเหมาะสมจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที ่โปร่งใสและมี

ประสิทธิภาพ  

8. สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 

9. จัดให้มีกระบวนการสร้างผู้บริหารระดับสูงของบริษัทขึ้นมาทดแทนอย่างต่อเนื่อง (Succession Plan) 

10. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมทั้งกำกับ

ดูแลให้บริษัทมีกระบวนการที่มีประสิทธิผลในการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง 

11. แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

12. แต่งตั้งตัวแทนในการกำกับดูแลบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือกิจการร่วมค้า 

13. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ 

และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะ

กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่แต่งตั้ง เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุน

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

ทั ้งนี ้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที ่ที ่กำหนดนั ้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที ่ทำให้

คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการชุดย่อยต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่

อาจมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดที่ทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติ

รายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว 

14. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจผูกพันบริษัทได้  

15. แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการ

บริษัท ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในประกาศของ

สำนักงานก.ล.ต.) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือ               

บริษัทย่อย 
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เว้นแต่เรื่องต่อไปนี้ จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้กำหนดให้รายการที่กรรมการ

หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย                  

ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียออกจากที่ประชุมโดยไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน 

• เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

• การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรพัย์ 

ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

• ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น 

- การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ 

- การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี

วัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน 

- การออกหุ้นใหม่เพื่อชำระแก่เจ้าหนี้ของบริษัทตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน 

- การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการลดจำนวนหุ้น หรือลดมูลค่าหุ้น 

- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท 

- เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด 

ทั้งนี ้ เรื ่องใดที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย 

กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน                    

ในเรื่องน้ัน 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีขอบเขตหน้าที ่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือ

จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ หรือตามประกาศของสำนักงานก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับ

ตลาดทุน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
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อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการบริษัท 

1. ดูแลภาพรวมในด้านกลยุทธ์และแนวนโยบายบริษัทให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายทั้งในด้านการกำกับของ

หน่วยงานราชการและของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

2. กำหนดให้มีระบบการติดตามดูแลและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายเป็นประจำ

อย่างต่อเนื่อง 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท  

และส่งเสริมการสร้างจริยธรรมให้กับบุคลากรทุกระดับ 

4. สนับสนุนส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกท่านเข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะ ความรู้ในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์

แก่การปฏิบัติหน้าที่กรรมการในสถาบันที่มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับ เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น 

5. ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมและเข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง เพื่อให้การดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัท

มีประสิทธิภาพ รวมถึงกระตุ้นให้กรรมการบริษัททุกทา่นแสดงความคิดเห็น โดยมีการมอบหมายอำนาจหน้าที่

ด้านการบริหารจัดการองค์กรให้แก่ฝ่ายจัดการด้วยความเหมาะสม ดูแลให้กรรมการบริษัททุกท่านได้รับ

ข้อมูลของบริษัทที่ถูกต้อง ตรงเวลา และชัดเจน เพื่อใช้ในการตัดสินใจซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จของบริษัทอย่าง

มีประสิทธิภาพ  

6. ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง และมีการมอบหมายให้มีผู้ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้เปน็ไป

ตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งดูแลให้กรรมการบริษัททุกท่านเข้าร่วมการประชุมผู้

ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ในการเข้า

ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น การซักถามหรือขอคำชี้แจงเพิ่มเติม  
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ขอ้มลูเกีย่วกบัคณะกรรมการชดุยอ่ย 

o โครงสรา้งและองคป์ระกอบคณะกรรมการชดุยอ่ย 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น 4 คณะ เพื่อช่วยส่งเสริมในการกำกับ

ดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ดังน้ี            

1. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) 

3. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 

4. คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ  

(Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee) 

 

โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อย มีดังน้ี 

 

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้มีการระบุข้อมูลองค์ประกอบและการ

แต่งตั้ง ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน มีรายละเอียดที่สำคัญดังน้ี 

1) คณะกรรมการตรวจสอบ 

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชี โดยประสานงานกับ

ผู ้สอบบัญชีและผู ้บริหารที ่ร ับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเง ินทั ้งรายไตรมาสและประจำปี                        

โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะผู้สอบบัญชีให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็น

และเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้ 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ที ่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลโดยสอบทานร่วมกับผู ้สอบบัญชีและผู ้ตรวจสอบภายใน 

นอกจากนี ้ พิจารณาความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบภายในและ/หรือผู ้ตรวจสอบภายในซึ ่งเป็น

บุคคลภายนอก ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง ผู้บริหารสูงสุดของสำนัก

ตรวจสอบภายในและ/หรือผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอก 
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3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาด

หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ

บริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของ

ทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของบริษัทผู้สอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับ

มอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยไมมี่

ฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

5. พิจารณารายการที่เกี ่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ประกาศ ข ้อกำหนดของตลาดหล ักทร ัพย ์  สำน ักงานก.ล.ต. และคณะกรรมการกำก ับตลาดทุน                                

ทั้งนี ้เพื่อให้ม่ันใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

6. พิจารณารายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ซึ่งมีขนาดรายการที่ต้องได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบตามท ี ่กำหนดในกฎหมาย ประกาศ ข ้อกำหนดของตลาดหล ักทร ัพย์                       

และหลักเกณฑ์ของสำนักงานสำนักงานก.ล.ต.และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 

7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง

ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

• ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาด

หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 

• ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

• จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

• ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร 

• รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

8. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมิน

พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบให้กรรมการบริษัททราบทุกปี 
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9. อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณารับทราบการรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนัก

ตรวจสอบภายในและ/หรือผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอก 

10. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ 

11. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมี

ผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบต้อง

รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื ่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่ คณะกรรมการตรวจสอบ

เห็นสมควร  รายการหรือการกระทำดังกล่าว ได้แก่ 

• รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

• การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน 

• การฝ่าฝืนกฎหมายว ่าด ้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข ้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์                        

หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

12. ดำเนินการตรวจสอบเรื่องที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติกรรมอันควร

สงสัยว่า กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามที่

กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่

สำนักงานก.ล.ต.และผู้สอบบัญชีทราบภายในเวลา 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี 

13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย 

ทั้งนี้ ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียก สั่งการ ให้ฝ่ายจัดการ 

หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง มาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและ

จำเป็น นอกจากนั้น ในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของข้อบังคับฉบับนี้ คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอ

ปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทจะเป็น

ผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
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องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. คณะกรรมการบร ิ ษัทเป ็นผ ู ้ แต ่ งต ั ้ งคณะกรรมการตรวจสอบโดยค ัดเล ือกจากกรรมการอิ สระ                              

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบชุดดังกล่าวต้องมีอย่างน้อย 3 ท่าน  

2. กรรมการอิสระที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติตามที่ข้อบังคับของสำนักงานก.ล.ต. 

และ/หรือตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยอย่างน้อย 1 ท่านควรมีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านบัญชี

และ/หรือการเงิน 

3. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งครั ้งละ  3 ป ี โดยอาจได้ร ับการแต่งต ั ้งต่อไปตามวาระที่

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ แต่ไม่ใช่การต่อวาระโดยอัตโนมัติ 

4. คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกันพิจารณาเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

5. คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารการประชุม

และบันทึกรายงานการประชุม  

6. นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการตรวจสอบจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ  

1) ลาออก 

2) พ้นวาระหรือออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 

3) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง 

4) ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด 

5) เสียชีวิต 
 

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. เป็นกรรมการอิสระโดยมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานก.ล.ต.และ/หรือตลาดหลักทรัพย์กำหนด  

2. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของผู้ขออนุญาต 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ

ผู้ขออนุญาต  

3. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน      

4. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและ

ขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2558 

5. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการ

ตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความ

น่าเชื่อถือของงบการเงินได้ 
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2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. นำเสนอคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่สามารถ

ยอมรับได้ 

2. กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี ่ยง (Risk Management Policy) โดยรวมของบริษัท                   

ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน 

3. กำหนดแผน กรอบ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง 

และติดตามการนำไปปฏิบัติ รวมทั้งการสอบทานประสิทธิผลของกรอบการบริหารความเสี่ยง  

4. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง และดำเนินการเพื่อให้ม่ันใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยงมีความเพียงพอ

และเหมาะสม สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และการบริหารความเสี่ยงได้ถูกนำไปปฏิบัติ

อย่างต่อเนื่อง 

5. พัฒนาและทบทวนระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนือ่ง 

โดยมีการประเมินผลและติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่าง

สม่ำเสมอ 

6. จัดให้มีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงตามความจำเป็น รวมถึงสนับสนุนคณะทำงานบริหารความเสี่ยงในด้าน

บุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นที่จำเป็น ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ 

7. ประสานงานร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอโดยการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับ

ความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อบริษัท 

8. ดำเนินการตัดสินใจและให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นในกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

9. นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ 

และ/หรือ พิจารณาทุกไตรมาส  

10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง

กรรมการบริหารความเสี่ยงที่เป็นกรรมการของบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง                      

โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย 

1)  กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน 

2)  กรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คน 
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3)  ผู้บริหารคนใดคนหนึ่ง ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

2. กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งครั้งละ 3 ปี โดยอาจได้รับการแต่งตั้งต่อไปตามวาระที่

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ 

3. นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการบริหารความเสี่ยงจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ  

1) ลาออก 

2) พ้นวาระหรือออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 

3) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง 

4) ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด 

5) เสียชีวิต 

 

3) คณะกรรมการบริหาร 

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. ให้มีอำนาจตัดสินใจในเรื่องการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัท โดยกำหนดขอบเขต ประเภท หรือขนาดของ

กิจการ วัตถุประสงค์ แนวทางและนโยบายของบริษัทภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการ

กำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กับลูกค้า และต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

บริษัท 

2. ทำหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ และรายงาน

ผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท 

3. กำหนดกลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจ งบประมาณ รวมถึงโครงสร้างในการบริหารงานเพื่อให้สามารถ

ดำเนินงานตามนโยบายและเป้าหมายของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท

พิจารณา 

4. กำหนดอำนาจอนุมัติของแต่ละบุคคลให้เป็นไปอย่างเหมาะสม จัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ที่อาจจะเอื้อต่อการ

ทุจริตในหน้าที่ออกจากกัน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ รวมทั้งควบคุมให้มีการถือปฏิบัติ

ตามหลักการและข้อกำหนดที่มีการอนุมัติแล้ว 

5. มีอำนาจในการบริหารจัดการโครงสร้างเงินเดือน กำหนดขอบเขตหน้าที่ในการทำงาน บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย 

ตัดหรือลดค่าจ้าง ถอดถอน เลิกจ้าง การลงโทษทางวินัย การให้รางวัล พิจารณาความดีความชอบพนักงาน 

6. พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานในการทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงินสำหรับสนับสนุน

การทำธุรกิจตามปกติเช่น การเปิดบัญชีธนาคาร การปิดบัญชีธนาคาร การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การ

จัดหาวงเงินสินเชื่อ จำนำ จำนอง ค้ำประกัน และอื่นๆ รวมถึงการซื้อขาย และจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ 

เพื่อการดำเนินงานตามปกติธุรกิจตามอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทให้ไว้ 
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7. พิจารณาเรื่องการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัท 

8. มีอำนาจซื้อ/ขาย/โอนทรัพย์สิน การลงทุนในกิจการอื่น/ธุรกิจใหม่, ซื้อ-ขายสินค้า/วัตถุดิบ และบริการอัน

เป็นปกติและเกี่ยวเนื่องกับการค้าปกติ รวมถึงการเข้าทำสัญญาก่อภาระผูกพันทางการค้า และทำสัญญาเงินกู้ 

เงินค้ำประกัน และภาระผูกพันทางการเงินตามแผนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท และ

สามารถอนุมัตินอกงบประมาณได้ในวงเงิน 0.50-2.00 ล้านบาท เว้นแต่ธุรกรรมเรื ่องการลงทุนระยะสั้น 

คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัตินอกงบประมาณในวงเงิน 30-50 ล้านบาท 

9. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของกิจการต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี ่ยวข้องและเป็น

ประโยชน์ต่อกิจการ 

10. พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัทเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

11. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของกิจการ 

12. ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานโดยทั่วไปของกิจการ 

13. พิจารณาอนุมัติแผนการปฏิบัติของแต่ละฝ่ายงานของบริษัท และพิจารณาอนุมัติคำขอจากฝ่ายงานต่างๆ               

ของบริษัทที่เกินอำนาจสั่งการของฝ่ายงานนั้น  

14. ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นำเสนอคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายการบริหาร

ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ 

15. ร ่วมก ับคณะกรรมการบร ิหารความเส ี ่ยง กำหนดนโยบายและแนวทางการบร ิหารความเส ี ่ยง                          

(Risk Management Policy) โดยรวมของบริษัทซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญเช่น 

ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุนและความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น 

เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ 

16. ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำหนดแผน กรอบ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้

สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง และติดตามการนำไปปฏิบัติ รวมทั้งการสอบทานประสิทธิผลของ

กรอบการบริหารความเสี่ยง  

17. ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง และดำเนินการเพื่อให้ม่ันใจได้

ว่าการจัดการความเสี่ยงมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้        

และการบริหารความเสี่ยงได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

18. ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พัฒนาและทบทวนระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประเมินผลและติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้

สอดคล้องตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ 
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19. ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดให้มีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงตามความจำเป็น รวมถึง

สนับสนุนคณะทำงานบริหารความเสี่ยงในด้านบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นที่จำเป็น ให้สอดคล้อง

กับขอบเขตความรับผิดชอบ 

20. ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประสานงานร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอโดย

การแลกเปลีย่นความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบ

ต่อบริษัท   

21. ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดำเนินการตัดสินใจและให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้น

ในกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

22. ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบ และ/หรือ พิจารณาทุกไตรมาส  

23. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น การมอบอำนาจดังกล่าว                    

ผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้ง” ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักงานก.ล.ต.) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่เป็นไปตาม

นโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้ 

 

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร 

1. คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควร ซึ่งจะประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวนหนึ่ง และอาจประกอบด้วยบุคคลอื่นใดคนหนึ่งหรือ

หลายคน ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทหรือเป็นบุคคลภายนอกอื่นอีกจำนวนหนึ่งก็ได้ และใน

จำนวนนี้ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารที่เป็นกรรมการของบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานคณะ

กรรมการบริหาร 

2. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง 

3. คณะกรรมการบริหารเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

4. กรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งครั้งละ 3 ปี โดยอาจได้รับการแต่งตั้งต่อไปตามวาระที่คณะกรรมการ

บริษัทอนุมัติ  

5. นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการบริหารจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ  
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1) ลาออก 

2) พ้นวาระหรือออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 

3) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง 

4) ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด 

5) เสียชีวิต 

 

3) คณะกรรมการสรรหา พจิารณาคา่ตอบแทน และการกำกบัดแูลกจิการ 

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ  

การสรรหา 

1. กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย  โดยพิจารณาความ

เหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ

เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี 

2. พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ครบวาระและ/หรือ              

มีตำแหน่งว่างลง และ/หรือแต่งตั้งเพิ่ม 

3. พิจารณารายชื ่อบุคคลที ่ได้รับการเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคลที ่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์

คุณสมบัติที่กำหนดไว้ 

4. ดำเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคล

ดังกล่าวมีความยินดีที่จะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น 

5. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

6. สรรหาและประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

การพิจารณาค่าตอบแทน 

1. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย 

เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี 

2. พิจารณาค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที ่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็น

รายบุคคลในแต่ละปี โดยพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับ

บริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ 
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3. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท

ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

4. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   

5. รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ตามข้อกำหนด

ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2564                    

(แบบ 56-1 One Report) 

6. พิจารณาค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามหลักเกณฑ์การจ่ายได้

พิจารณาไว้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ส่วนของ

กรรมการ ให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ 

7. พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้กรรมการและ

พนักงานโดยยึดหลักให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่

เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง 

8. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายโดยฝ่าย

บริหาร และหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการสรรหา 

พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา 

พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

9. พิจารณากลั ่นกรองกรอบของโบนัส การขึ ้นเง ินเดือน และตัวชี ้ว ัดเป้าหมายขององค์กร เพื ่อเสนอ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

การกำกับดูแลกิจการ 

1. พิจารณากำหนดแนวทาง เสนอแนะแนวนโยบาย/ แนวปฏิบัติเกี ่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ 

ตลอดจนนโยบาย/ มาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการ

บริษัทและฝ่ายจัดการ เพื่อกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติขององค์กร ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่

ได้มาตรฐานและเป็นแนวทางที่ถูกต้อง 

2. กำกับดูแลให้คำปรึกษา ประเมินผลและทบทวนนโยบาย และการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี             

และจริยธรรมธุรกิจ รวมถึงการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการ

ดำเนินงานด้านพัฒนาอย่างนั ่งยืน เพื ่อพัฒนาและยกระดับระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทสู่

มาตรฐานสากล 

3. เสนอแนะแนวนโยบาย/ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งกำกับดูแลให้

คำปรึกษา กำกับดูแลและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการด้านการพัฒนาอย่างยั ่งยืนขององค์กร                 

และประเมินประสิทธิผลของการดำเนินการ 
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4. ทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการเป็น

ประจำทุกปี หากมีการปรับปรุงแก้ไข จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ 

5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ 

1. คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ ได้รับการแต่ งตั้งโดยคณะกรรมการ

บริษัท และประกอบด้วยกรรมการและ/หรือผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งของ

จำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องเป็นกรรมการอิสระ   

2. คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ ร่วมกันพิจารณาเลือกกรรมการอสิระ

คนหนึ่งในคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ เป็นประธานคณะกรรมการ

สรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ 

3. คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ มีวาระการดำรงตำแหน่งครั้งละ  3 ปี 

โดยอาจได้รับการแต่งตั้งต่อไปตามวาระที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ  

4. นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแล

กิจการ จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ  

1) ลาออก 

2) พ้นวาระหรือออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 

3) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง 

4) ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด 

5) เสียชีวิต 

5. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแต่งตั้งกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ

เพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทนกรรมการสรรหา พิจารณา

ค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการที่พ้นจากตำแหน่งได้ โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการ                

สรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ ทดแทนกรณีลาออกหรือมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง              

จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหา พิจารณาค่ าตอบแทน และการกำกับดูแล

กิจการ ซึ่งตนแทนเท่านั้น 
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o รายชือ่ของคณะกรรมการชดุยอ่ย 

1) คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี ้

ชือ่ – สกลุ ตำแหน่ง/ ประเภท 

1.  นางมลฤดี  สุขพันธรชัต ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

2. นายวุฒิพงศ์  สุพนธนา กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

3. นายสาโรจน์  พรประภา กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

    นางมลฤดี สุขพันธรัชต์ เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือ

ของงบการเงิน โดยมี นางสาวอุษณีษ์ สันติกูล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

   

2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยง 4 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี ้

ชือ่ – สกลุ ตำแหน่ง/ ประเภท 

1.  นายวุฒิพงศ์  สุพนธนา ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการอิสระ 

2. นางมลฤดี  สุขพันธรชัต ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการอิสระ 

3. นายนัยวุฒิ  วงษ์โคเมท กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

4. นายบดินทร์ เกษมเศรษฐ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

โดยมี นายกานต์ โอภาสจำรัสกิจ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 

3) คณะกรรมการบริหาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วยกรรมการบริหาร 4 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี ้

ชือ่ – สกลุ ตำแหน่ง/ ประเภท 

1.  นายนัยวุฒิ  วงษ์โคเมท ประธานคณะกรรมการบริหาร/ กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 

2. นายบดินทร์ เกษมเศรษฐ์ กรรมการบริหาร/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

3. นางสาวอรุณี  พูนทว ี กรรมการบริหาร/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

4. นายทวีศักด์ิ ธารทิพย์วรรณ กรรมการบริหาร/ ผู้บริหาร 

โดยมี นางสาวกทลี กระจ่างแสง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
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4) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วยกรรมการบริหาร 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี ้

ชือ่ – สกลุ ตำแหน่ง/ ประเภท 

1.  นายสาโรจน์  พรประภา ประธานคณะกรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทน                       

และการกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการอิสระ 

2. นายวุฒิพงศ์  สุพนธนา กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน                                   

และการกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการอิสระ 

3. นายนัยวุฒิ  วงษ์โคเมท กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน                                    

และการกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

โดยมี นางสาวธมน วิเชียรสรรค์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ 
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ขอ้มลูเกีย่วกบัผูบ้รหิาร 

o รายชือ่และตำแหนง่ของผูบ้รหิาร 

      ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน  6 ท่าน ประกอบด้วย 

ชือ่ – สกลุ 
[1]

 ตำแหน่ง 

1. นายบดินทร์ เกษมเศรษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและพัฒนาธุรกิจ 

2. นางสาวอรุณี พูนทวี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน 

3. นายทวีศักด์ิ ธารทิพย์วรรณ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี 

4. นายศรัณย์  พลชาติ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ 

5. นางสาวอุษณีษ์  สันติกูล  ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชีและการเงิน 

6. นายกานต์ โอภาสจำรสักิจ ผู้จัดการอาวุโสแผนกกลยุทธ์องค์กร 
 

หมายเหตุ:  
[1]

 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามใน

ประกาศเกี่ยวกับการออกแบะเสนอขายหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ผู้บริหาร หมายความว่า ผู้จัดการ 

หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่ง

ระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็น

ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้บริหารของบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีโครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัทดังนี้   
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อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

1. ปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ รวมถึงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศจากสำนักงาน

ก.ล.ต.  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศจากตลาดหลักทรัพย์ ประกาศอื่นใด กฎ ระเบียบ 

และ/หรือข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

2. ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย 

วิสัยทัศน์ เป้าหมาย แผนการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณที่กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  

3. บริหารจัดการการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามภารกิจหลัก (Mission) ที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท

เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่

เกี่ยวข้องตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท  

4. กำกับดูแลการดำเนินการด้านการเงิน การตลาด งานบริหารบุคคล และด้านการปฏิบัติงานอื่นๆ โดยรวมเพื่อให้

เป็นไปตามนโยบายและแผนการดำเนินงานของบริษัทที่กำหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัท 

5.  มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทนสำหรับพนักงานบริษัท 

โดยสามารถแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วงให้ดำเนินการแทนได้ 

6. กำหนดบำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัสพิเศษ นอกเหนือจากโบนัสปกติประจำของ

พนักงานบริษัทตั้งแต่ระดับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงไป  

7. เจรจา และเข้าทำสัญญา และ/หรือ ธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยวงเงินสำหรับ

แต่ละรายการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในอำนาจดำเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

8. ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่าง ๆ ภายในบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบาย

และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร 

9. มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขทางการค้าเพื่อประโยชน์ของบริษัท 

10. พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการ

บริษัท 

11. อนุมัติและแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน 

12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นในการ

ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 

13. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ /หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการ

มอบอำนาจช่วง และ /หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบ

อำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทได้กำหนดไว้  
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ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการ

มอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศจากสำนักงานก.ล.ต. หรือประกาศ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ได้กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

มีอำนาจอนุมัติธุรกรรมต่างๆ ตามแผนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่ธุรกรรมเรื่อง การลงทุน

ระยะสั้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัตินอกงบประมาณในวงเงิน 10-30 ล้านบาท โดยต้องอนุมัติร่วมกับประธาน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน และกรรมการบริหารอีก 1 ท่าน หากเกินจำนวนที่สามารถอนุมัติได้ ให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติ

ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้วแต่กรณี 

 

o นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร 

บริษัทมีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทแบบคงที ่เป็นรายเดือน และมีการกำหนดค่าตอบแทนของ

คณะกรรมการชุดย่อยในลักษณะของเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง สำหรับค่าตอบแทนกรรมการบริหารที่ได้รับอนุมัติจากที่

ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ระบุว่า กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทน               

ในส่วนของผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทนคงที่เป็นรายเดือน และค่าตอบแทนผันแปรตามผลประกอบการของบริษัท   

บริษัทมีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย                      

และผู้บริหารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และเป็นอัตราที่เปรียบเทียบได้กับธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน เพื่อจูงใจให้คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารและผู้บริหารนำพาบริษัทให้ดำเนินงานตามเป้าหมาย โดยค่าตอบแทนคณะกรรมการ

บริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารนั้น จะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัท  

ในการนี้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการจะพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละ

รูปแบบให้มีความเหมาะสม โดยกำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล สอดคล้อง

กับผลการดำเนินงานของบริษัทให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึง

ผู้บริหารระดับสูง พร้อมทั้งเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One 

Report) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จะมีการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทเพื่อขอมติเห็นชอบ และนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี    
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o จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร 

1.  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน           

 

ป ี รายการ จำนวน (ราย) จำนวน (ลา้นบาท) 

2564 ค่าแรง เงินเดือน และ โบนัส 8 21.68 

          (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.34 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนรวมทั้งหมดของกิจการ)     

 

2. ค่าตอบแทนอื่น  

 

ป ี รายการ จำนวน (ราย) จำนวน (ลา้นบาท) 

2564 กองทุนสำรองเล้ียงชีพ, ประกันสงัคมและ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ 

8 1.87 
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ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน 

บริษัทมีพนักงานและลูกจ้างของบริษัท (ไม่รวมผู้บริหาร) ณ สิ้นปี 2562 – 2564  ซึ่งแบ่งตามการดำเนินงานดังน้ี 

สว่นงาน 
จำนวน (คน) 

ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 

• ฝ่ายบัญชีและการเงิน 9 10 10 

• ฝ่ายขายและพัฒนาธุรกิจ 23 30 31 

• ฝ่ายเทคโนโลยี 60 46 51 

• ฝ่ายปฏิบัติการ 9 26 25 

• ฝ่ายทรัพยากรบุคคล   3 

รวมทัง้สิน้ 101 112 120 

 

 

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 

     ไม่มี 

 
 

ค่าตอบแทนพนักงาน 

ป ี รายการ จำนวน (ราย) จำนวน (ลา้นบาท) 

2564 เงินเดือน โบนัส ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเล้ียง                          

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และเงินสมทบ                        

กองทุนสำรองเล้ียงชีพ และสวสัดิการอื่นๆ 

120 89.60 
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กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ   

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานประจำของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2553 เพื่อเป็น

หลักประกันในอนาคตของพนักงาน  และจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว  โดยมีจำนวนพนักงานที่เข้าร่วม

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund - PVD) จำนวน 84 คน คิดเป็นสัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม 70% ต่อพนักงาน

ทั้งหมด 

บริษัทมีนโยบายการสนับสนุนให้คณะกรรมการกองทุนสำรองเล้ียงชีพของบริษัท คัดเลือกผู้จัดการกองทุนที่ปฏิบัติ

ตามหลักธรรมมาภิบาลการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ โดยคำนึงถึงปัจจัยสิ ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล 

(Environment, Social, and Governance - ESG) เนื ่องจากเป็นแนวทางการลงทุนที่นำไปสู่ประโยชน์ที่ดีที่สุดของ

สมาชิกกองทุนซึ่งก็คือพนักงานของบริษัทในระยะยาวได้ 

 

 

นโยบายการพัฒนาบุคลากร 

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างยั่งยืน เริ่มตั้งแต่การปฐมนิเทศ

พนักงานใหม่เพื่อให้ทราบถึงนโยบายในการดำเนินกิจการ คู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน และในระหว่าง

ปฏิบัติงานจะได้รับการสอนงานโดยหัวหน้างาน และเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน รวมถึงการเข้าร่วมอบรม สัมมนาในด้าน

วิชาการในหลักสูตรของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถ และเท่าทันความ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีของโลกอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ และมุ่งไปสู่ความสำเร็จ

ตามเป้าหมายขององค์กรอย่างย่ังยืน และเตรียมความพร้อมสำหรับการเติบโตในอาชีพของพนักงานเอง  

ในปี 2564 นี้ พนักงานของบริษัทมีจำนวนชั่วโมงการอบรมเฉลี่ยต่อคนต่อปี เพิ่มขึ้นจาก 12 ชั่วโมง เป็น 19 ชั่วโมง    
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โครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program – EJIP) 

ในปี 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงานกลุ่ม 1 

ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 และโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงานกลุ่ม 2 ในการประชุม

ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 สรุปมีสาระสำคัญดังน้ี 

โครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงานกลุ่ม 1   

1 ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 - 6 กันยายน 2567 

2 พนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ พนักงานที่มีศักยภาพและความรับผิดชอบสูง ทุ่มเทตั้งใจปฏิบัติงาน และอยู่ในตำแหน่ง

งานที่มีความสำคัญในองค์กร (Key Position) รวมทั้งมีผลการปฏิบัติงานที่ดีจากผล

การประเมินในปี 2563 

3 รูปแบบของโครงการ สัดส่วนระหว่างเงินสมทบของบริษัทกับเงินลงทุนของพนักงาน คือ ร้อยละ 99 ต่อ 1 

ของเงินลงทุน โครงการดังกล่าวจะดำเนินการผ่านบริษัท หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศ

ไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อให้ดำเนินการบริหารการลงทุนให้กับบริษัท โดยจะลงทุนซื้อ

หุ้น SICT ภายในวันที่บริษัทกำหนดของทุกเดือนและบริษัทจะตัดเงินลงทุนผ่านบัญชี

เงินเดือนของพนักงาน เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 ถึงเดือนสิงหาคม 2567 

4 เงื่อนไขการถือครองหลักทรัพย์   ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีสิทธิขายหุ้นโดยตรงในตลาดหลักทรัพย์เม่ือโครงการมีอายุครบ 1 

ปี และ 2 ปี โดยสามารถขายหุ้นได้ทั้งหมดที่มีในบัญชี บริษัทจะยุติการจ่ายเงินดังกล่าว

ให้กับพนักงาน ในกรณีที่พนักงานพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานในช่วงเวลาที่ยังไม่

สิ้นสุดโครงการ 

 

โครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงานกลุ่ม 2   

1 ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 - 6 กันยายน 2567 

2 พนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ พนักงานในกลุ่มหัวหน้างานที่มีศักยภาพและความรับผิดชอบสูง ทุ่มเทตั้งใจปฏิบตังิาน 

และอยู่ในตำแหน่งงานที่มีความสำคัญในองค์กร (Key Position)  

3 รูปแบบของโครงการ สัดส่วนระหว่างเงินสมทบของบริษัทกับเงินลงทุนของพนักงาน คือ ร้อยละ 72 ต่อ 28 

ของเงินลงทุน โครงการดังกล่าวจะดำเนินการผ่านบริษัท หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศ

ไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อให้ดำเนินการบริหารการลงทุนให้กับบริษัท โดยจะลงทุนซื้อ

หุ้น SICT ภายในวันที่บริษัทกำหนดของทุกเดือนและบริษัทจะตัดเงินลงทุนผ่านบัญชี

เงินเดือนของพนักงาน เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 

4 เงื่อนไขการถือครองหลักทรัพย์   ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีสิทธิขายหุ้นโดยตรงในตลาดหลักทรัพย์เมื่อสิ้นสุดโครงการใน

เดือนกันยายน 2566 โดยสามารถขายหุ้นได้ทั้งหมดที่มีในบัญชี บริษัทจะยุติการ

จ่ายเงินดังกล่าวให้กับพนักงาน ในกรณีที่พนักงานพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานใน

ช่วงเวลาที่ยังไม่สิ้นสุดโครงการ 
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ข้อมูลสำคัญอื่นๆ 

o ข้อมูลของเลขานุการบริษัท ผู ้ท ี ่ ได้ร ับมอบหมายให้ร ับผิดชอบโดยตรงตรงในควบคุมดูแลการทำบัญชี                       

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและดูแลการกำกับการปฏิบัติงานของบริษัท  
 

เลขานุการบริษัท 

ตามข้อกำหนดในมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัด

ให้มีเลขานุการบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที ่ 5/2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ได้มีมติแต่งตั้ง 

นางสาวกทลี กระจ่างแสง ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป โดยรายละเอียด

ข้อมูลของผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

เลขานุการบริษัทมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบดังน้ี  

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการบริษัทในข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทที่คณะกรรมการ

ต้องการทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ รวมถึงการรายงานการเปลี่ยนแปลงใน

ข้อกำหนดกฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่คณะกรรมการบริษัท 

2. จัดประชุมผู ้ถ ือหุ ้นและประช ุมคณะกรรมการบริษัทให้ เป ็นไปตามกฎหมาย ข้อบังค ับของบริษัท                          

และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ   

3. จัดทำและจัดเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้ 

• ทะเบียนกรรมการ 

• หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท 

• หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

4. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับบริษัทตามระเบียบ

และข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ 

5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้

เสียให้ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่บริษัท

ได้รับรายงานนั้น 

6. จัดให้มีระบบเก็บรักษาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้ 

7. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท 
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ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมการทำบัญชี 

นางสาวอุษณีษ์ สันติกูล ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชีและการเงิน เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงใน

การควบคุมดูแลการทำบัญชี ทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินธุรกรรมทางบัญชีของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม

ระเบียบ ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ต่างๆ ของบริษัท โดยได้เข้าร่วมงานกับบริษัทตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 โดยรายละเอียด

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมการทำบัญชีปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

 

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและดูแลการกำกับการปฏิบัติงานของบริษัท 

บริษัทมีนโยบายว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในและดูแลการกำกับการปฏิบัติงานของบริษัทซึ่งเป็นบุคคลภายนอก 

(Outsource) ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมได้มีมติต่อ

สัญญาการว่าจ้าง บริษัท ยูนีค แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ( Internal audit : IA) ของบริษัทประจำปี 

2564 โดยบริษัท ยูนีค แอดไวเซอร์ จำกัด ได้มอบหมายให้ นายโกศล แย้มลีมูล ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เป็นหัวหน้า

งานตรวจสอบภายในและดูแลการกำกับการปฏิบัติงานของบริษัท 
 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท ยูนีค แอดไวเซอร์ จำกัด แล้วเห็นว่า มีความรู้

ความสามารถและประสบการณ์ที่เพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่การเป็นผู้ตรวจสอบภายใน เนื่องจากมีประสบการณ์ในด้าน

การตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลากว่า 15 ปี โดยผู้ปฏิบัติงานหลักได้เคยผ่านหลักสูตรการอบรม Thai Financial 

Reporting Standards (TFRS), Accounting Standards, Auditing Standards (continuous training), Internal 

Audit Workshop (continuous training), Auditor’s Report (continuous training), COSO 2013, Taxation and 

planning (various), IT Audit (various) อีกทั้งยังไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัท จึงสามารถตรวจสอบและนำเสนอ

ข้อแนะนำให้แก่บริษัทได้อย่างอิสระและเป็นกลาง โดยรายละเอียดข้อมูลของหัวหน้างานตรวจสอบภายในและดูแลการกำกับ

การปฏิบัติงานของบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 2 

ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน หรือโยกย้ายผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการคัดเลือกและ

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน จากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบจึงนำเสนอผู้ตรวจสอบภายในที่

ผ่านการพิจารณาแล้วต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติการว่าจ้างรวมถึงการเจรจาต่อรองในเรื่อง

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยสัญญาว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าวจะสิ้นสุด ณ สิ้นปี 2564 โดยบริษัทมีนโยบายที่จะ

ว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอก (Outsource) ต่อไปในปี 2565 โดยบริษัทได้แต่งตั้งบริษัท ยูนีค แอดไว

เซอร์ เป็นผู้ตรวจสอบภายในต่ออีกหนึ่งปี ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 

2565 เพื่อสอบทานและประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทและให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม 
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o รายชื่อหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ และข้อมูลเพื่อการติดต่อ 

ผู้ที ่ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ได้แก่ นางสาวกทลี กระจ่างแสง 

เลขานุการบริษัทและผู้จัดการแผนกเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่สื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา พร้อมทั้งช่วย

ดูแลการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทตามเกณฑ์ที่กำหนดต่อสำนักงานก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัท                  

เป็นต้น ตลอดจนช่วยดูแลการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งมีผลกระทบต่อ

กระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้อย่างถูกต้อง เพียงพอ และเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ

ของผู้ลงทุน 

ผู้ลงทุนสามารถติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ได้ที่ 

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

40 ถนนเทศบาลรังสรรค์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศัพท์ 02 589 9991    โทรสาร 02 589 8881 

E-mail: ir@sic.co.th   

โดยในปี 2564 ที่ผ่านมา มีกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้แก่นักลงทุน สรุปได้ดังน้ี 

รปูแบบกจิกรรม จำนวนคน/ จำนวนครัง้ 

การพบปะนักลงทุนและนักวิเคราะห์ (คน) 51 

การจัดประชุมนักวิเคราะห์ (ครั้ง) 2 

การเข้าร่วมประชุมกับนักลงทุนและโรดโชว์ (ครั้ง) 11 

การเข้าร่วม Opportunity Day จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ 4 

การจัดกิจกรรมของบริษัทและอื่นๆ (ครั้ง) 7 
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o ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี      

สำหร ับงวดป ีบ ัญช ีส ิ ้นส ุดว ันที่  31 ธ ันวาคม 2564 บร ิษ ัทจ ่ ายค ่ าตอบแทนการสอบบ ัญช ี ให ้ แก่                                   

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รวมทั้งสิ้น 1,670,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 

 

 

 

2. ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ จำนวน (บาท) 

ค่าสอบบัญชรีายไตรมาส และค่าสอบบัญชรีายปี 1,570,000 

รายการ จำนวน (บาท) 

ค่าตรวจสอบการปฏิบัตติามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI)  

บัตรละ 50,000 บาท จำนวน 2 บัตร 

100,000 
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o ผู้ถือหุ้นรายใหญ่      

ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565 บริษัทมีผู้ถือหุ้นใหญ่ตามสมุดทะเบียน ดังนี ้

 รายชือ่ผูถ้อืหุน้ จำนวนหุน้ (หุน้) รอ้ยละ 

1. นายมานพ ธรรมสริิอนันต ์ 102,154,860 25.54 

2. นายอภิเนตร อูนากูล 67,793,600 16.95 

3. กลุ่มนายนัยวุฒิ วงษ์โคเมท 

1) นายนัยวุฒิ วงษ์โคเมท 

2) เค อินเวสต์เมนท์ ลิมิเต็ด
[1]

 

   รวม 

 

28,496,500 

13,996,540 

42,493,040 

 

7.12 

3.50 

10.62 

4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 25,840,821 6.46 

5. นายอภินันท์ ธนขยานนท์ 20,828,520 5.21 

6. นายธนการ ดำรงรัตน ์ 9,457,800 2.36 

7. นางนรานิษฐ์ ปฐมโพธิวัฒน์ 7,050,000 1.76 

8. นายทวีศักด์ิ ธารทิพย์วรรณ 5,966,954 1.49 

9. นายกานต ์ โอภาสจำรสักิจ 5,657,527 1.41 

10. นายบดินทร์ เกษมเศรษฐ์ 4,200,000 1.05 

 รวม 291,443,122 72.86 

หมายเหต:ุ [1] เค อินเวสต์เมนท์ ลิมิเต็ด เป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศฮ่องกง ถือหุ้นโดย นางสาวอัยยนุช วงษ์โค-

เมท ในสัดส่วนร้อยละ 50.00 และนางสาวอญัญนุช วงษโ์คเมท ในสัดสว่นร้อยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียน 
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รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท คู่มือจริยธรรมธุรกิจและ                     

ข้อพึงปฏิบัติในการปฏิบัติงาน รวมทั้งกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้

สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานก.ล.ต. โดยมีการสื่อสารไปยังพนักงานทุกระดับเพื่อให้การ

บริหารจัดการดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล มีจริยธรรมที่ดีในองค์กร มีความโปร่ งใส และสามารถ

ตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความเชื่อม่ันให้แก่นักลงทุน ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อันเป็นการสนับสนุนให้บริษัทเติบโตได้

อย่างย่ังยืน 

o การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

1.  หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความสามารถ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถปฏิบัติ

หน้าที่เพื่อประโยชน์แก่บริษัท ทั้งนี้ กรรมการบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด โดย

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน แบ่งเป็นกรรมอิสระ               

3 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่านเพื่อถ่วงดุลอำนาจอย่างเหมาะสม ตลอดจน

แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการตามขอบเขตที่ระบุไว้ในกฎบัตรแต่ละ

คณะ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

 

คณุสมบตัขิองกรรมการอสิระ 

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ จะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติ

ของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตาม

พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของสำนักงานก.ล.ต. ประกาศ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศจากตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์การทำงาน                 

และความเหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกัน จากนั้นจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของ

บริษัทต่อไป ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท                  

แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 
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1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที ่มีสิทธิออกเสียงทั ้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย                    

บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวขอ้ง

ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มี

อำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคย

เป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา

มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่   

ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการรายอื่น ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของ

บริษัทหรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่                 

หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 

รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบรษัิท 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะไดพ้้นจาก

การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ความสัมพันธ์ทาง

ธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า

อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน               

ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนอง

เดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที ่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั ้งแต่ร้อยละสามของ

สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณ

ภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ

กำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจ ารณาภาระหนี้

ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี

อำนาจควบคุมของบริษัท  และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี  

ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม

ของบริษัทสังกัดอยู่  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการ

แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา

ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม                  
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท  และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ

หุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น

ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา

ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น                  

ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท 

 

2.  การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด เพื่อให้ม่ันใจได้ว่ามีการสรรหากรรมการและผู้บริหาร

ระดับสูงที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการดำเนินงาน และปฏิบัติตามแผนธุรกิจและแนวทางการเตรียมพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง 

(Succession Plan) ตามที่ระบุในกฎบัตรและจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมาย

ที่กำหนด นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น

ใหญ่ที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารงานของกิจการและอำนาจในการควบคุมการบริหารจัดการบริษัท เพื่อมิให้ เป็น

อุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และจะดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุม

กิจการอย่างเหมาะสม 

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน และมีผู้บริหารตามนิยาม ก.ล.ต. จำนวน 

6 ท่าน โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้บริหารระดับสูงสุด ทั้งนี้ การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการและ

ผู้บริหารระดับสูงสุดจะต้องผ่านการพิจารณา กลั่นกรอง คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหา 

พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ นอกจากนี้ ในกระบวนการสรรหากรรมการ บริษัทมีการคำนึงถึง

ความสำคัญของผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้

เสียด้วยวิธีปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสมเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น  
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การสรรหาและแตง่ตัง้บคุคลทีจ่ะเขา้ดำรงตำแหนง่เปน็กรรมการของบรษิทั 

1. คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ จะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึง

คุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ

กรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของ

สำนักงานก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศจากตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ 

ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระ

จากผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกัน จากนั้นจะนำเสนอต่อที่

ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป  

2. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและกรรมการไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนทั้งหมด

จะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย และในจำนวนคณะกรรมการบริษัททั้งหมดต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระ

อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั ้งหมดของบริษัท แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยการแต่งตั้ง

คณะกรรมการบริษัทต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง 

2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป 

3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามี

คะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออก

เสียงชี้ขาด 

นอกจากนี้ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะ

ออกไม่อาจแบ่งให้ตรงเป็นจำนวนได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับสัดส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้ว

อาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น

ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง 

กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ 

กรณีที ่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื ่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้กรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติมหาชน พ.ศ. 2535 และ/หรือกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่า 2 เดือน 

โดยมติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ และบุคคล

ซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 
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ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา มีกรรมการบริษัทที่พ้นจาก

ตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 

 

 

 

โดยทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.  2535 และประกาศ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระ

หนึ่ง ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปด้วยดี รองรับการดำเนินงานของบริษัทต่อไปในอนาคต คณะกรรมการ

สรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการจึงได้พิจารณาคุณสมบัติของ ดร.บดินทร์ เกษมเศรษฐ์ ซึ่งเป็นผู้ที่

มีคุณสมบัติตามกฎหมายที่จะเป็นกรรมการบริษัท อีกทั้งยังเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ทำงานที่ดี 

มีวิสัยทัศน์ ตลอดจนสามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท  

ดังน้ัน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัท

ใหม่จำนวน 1 ท่าน จากเดิมมีจำนวน 8 ท่าน รวมเป็นจำนวนกรรมการทั้ งสิ ้น 9 ท่าน ซึ ่งผ่านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการแล้ว โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ

การแต่งตั้ง ดร.บดินทร์ เกษมเศรษฐ์ เป็นกรรมการใหม่อีก 1 ท่าน ตามที่เสนอ 

 

การสรรหาผูบ้รหิารสงูสดุ (Chief Executive Officer : CEO)  

ในการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการจะ

ทำการคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติครบถ้วน รวมทั้งประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่งและเป็น

ประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป 

        นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้ดูแลให้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กร                            

เพื่อเตรียมพร้อมเมื่อเกิดกรณีที่ผู้บริหารไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เนื่องจากแผนงานดังกล่าวมีความสำคัญและยังเป็นการ

สร้างความเสถียรภาพให้กับองค์กร 

 

 

 

1. ดร.วุฒิพงศ์ สุพนธนา กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/  

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/  

กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ 

2. นายอภิเนตร อูนากูล ประธานคณะกรรมการบริษัท 

3. นายนัยวุฒิ วงษ์โคเมท กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง 
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3.  การพัฒนาของคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทส่งเสริมให้ผู้กรรมการเข้ารับการอบรมเข้าอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ที่จำเป็นอย่า งต่อเนื่อง โดยในปี 2564                

มีกรรมการเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังน้ี  

ลำดบั ชือ่ – สกลุ หลกัสตูรทีเ่ขา้อบรม 

1. นางมลฤดี สุขพันธรชัต ์ - หลักสูตร Anti-Corruption the Practical Guide  

(ACPG 57/2021) 

2. นายวุฒิพงศ์ สุพนธนา - หลักสูตร Anti-Corruption the Practical Guide  

(ACPG 57/2021) 

3. นายสาโรจน์ พรประภา - หลักสูตร Corporate Governance for Executives  

(CGE 18/2021) 

4. นายนัยวุฒิ วงษ์โคเมท - หลักสูตร Corporate Governance for Executives  

(CGE 18/2021) 

5. นายบดินทร์ เกษมเศรษฐ์ - หลักสูตร Successful Formulation & Execution of 

Strategy (SFE 34/2021) 

- หลักสูตร Boardroom Success through Financing & 

Investment (BFI 10/2021) 

- หลักสูตร Corporate Governance for Executives  

(CGE 18/2021)  
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4.  การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในปีที่ผ่านมา 

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการทำงานของตนเอง คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุด

ย่อยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการสรุปผลการปฏิบัติงานและเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความเข้าใจที่ดีในการ

ทำงานร่วมกันของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยในปี 2564 มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้ 

• แบบประเมินชุดที่ 1: แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ เพื่อใช้ประเมินการทำงานของคณะกรรมการใน

ภาพรวมขององค์คณะ 

หวัขอ้ประเมนิ Avg. Percentage 

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 3.43 86% 

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3.47 87% 

การประชุมคณะกรรมการ 3.49 87% 

การทำหน้าที่ของกรรมการ 3.54 88% 

ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 3.67 92% 

การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร 3.39 85% 

รวม 3.48 87% 

 

• แบบประเมินชุดที่ 2: แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ เพื่อใช้ประเมินการทำงานของ

คณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมขององค์คณะ 

หวัขอ้ประเมนิ Avg. Percentage 

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการมีความเหมาะสม ทำให้การทำงานของ

คณะกรรมการมีประสิทธิภาพ 

3.62 90% 

การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการ

ประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.70 93% 

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย ได้ให้ความสำคญั 

ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนและ ปฏิบัติตามในเรื่องต่อไปนี้อย่างเพียงพอ 

- คณะกรรมการตรวจสอบ 

- คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ 

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 

 

 

3.86 

3.58 

3.67 

 

 

 

96% 

89% 

92% 

รวม 3.65 91% 
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• แบบประเมินชุดที่ 3: แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล เพื่อใช้ประเมินการ

ทำหน้าที่อย่างเหมาะสมของการเป็นกรรมการรายบุคคล 

หวัขอ้ประเมนิ Avg. Percentage 

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 3.56 89% 

การประชุมของคณะกรรมการ 3.56 89% 

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3.67 92% 

รวม 3.61 90% 
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 มีมติให้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2564 ดังน้ี 

 

1.  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

 

 

ตำแหนง่ คา่ตอบแทนรายเดอืน คา่เบีย้ประชมุ (ตอ่ครัง้) 

คณะกรรมการบริษัท 

ประธานคณะกรรมการบริษัท 20,000 - 

กรรมการบริษัท 20,000 - 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 30,000 - 

กรรมการตรวจสอบ 20,000 - 

คณะกรรมการบริษัททีเ่ป็นผู้บรหิารไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการชุดย่อย 

- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

- กรรมการบริหารความเสี่ยง 

- 10,000 

- ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน          

และการกำกับดูแลกิจการ 

- กรรมการและคณะกรรมการสรรหา พิจารณา

ค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกจิการ 

- 10,000 
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โดยในปี 2564 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่คณะกรรมการชุดต่างๆ จำนวน 9 ท่าน ดังน้ี    

                                                                                                                                              (หนว่ย: บาท)                                                                   

ชือ่ - สกลุ 

คา่ตอบแทนทีเ่ปน็ตัวเงนิ  

คณะกรรม 

การบริษทั 

คณะกรรม 

การตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

บรหิารความ

เสีย่ง 

คณะกรรมการ 

บรหิาร 

คณะกรรมการสรรหา  

พจิารณาคา่ตอบแทน  

และการกำกับดแูล

กจิการ 

 

 

รวม 

คา่ตอบแทน

รายเดอืน 

เบีย้ประชมุ เบีย้ประชมุ เบีย้ประชมุ เบีย้ประชมุ 

1. นายมานพ ธรรมสิริอนันต ์ - - 30,000 - - 30,000 

2. นางมลฤดี สุขพันธรัชต์ 360,000 - 50,000 - - 410,000 

3. นายวุฒิพงศ์ สุพนธนา 240,000 - 50,000 - 40,000 330,000 

4. นายสาโรจน์ พรประภา 240,000 -  - 40,000 280,000 

5. นายนัยวุฒิ วงษ์โคเมท - - 50,000 - 10,000 60,000 

6. นายอภิเนตร อูนากูล 120,000 - - - - 120,000 

7. นายอภินันท์ ธนชยานนท์ 120,000 - - - - 120,000 

8. นายบดินทร์ เกษมเศรษฐ์ - - 20,000 - - 20,000 

9. นางสาวอรุณี พูนทวี - - - - 30,000 30,000 

รวมเปน็ทัง้สิน้ 1,080,000 - 200,000 - 120,000 1,400,000 

หมายเหตุ:  

- อ้างถึงที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ผู้บริหาร (ผู้ก่อตั้ง) ทั้ง 4 ท่าน ได้สละค่าตอบแทนที่จะได้รับเป็นจำนวน 18 เดือน 

เพื่อนำเงินดังกล่าวมาใช้เป็นงบประมาณในการดำเนินโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงานครั้งที่ 2 น้ี โดยจะงดรับค่าจ้างตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 

2565 ทั้งนี้ บริษัทจึงไม่มีค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาสำหรับผู้เชี่ยวชาญของนายอภินันท์ ธนชยานนท์ ตามช่วงเวลาดังกล่าว โดยในปี 2564 นายอภินันท์ ธนชยานนท์ ได้รับ

ค่าตอบแทนในฐานะที่ปรึกษาตามสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาเป็นจำนวน 0.48 ลบ. ดังปรากฏรายละเอียดในหัวข้อรายการระหว่างกัน 

 

สรปุเปรยีบเทยีบคา่ตอบแทนกรรมการทีเ่ปน็ตวัเงนิระหวา่งป ี2562 - 2564 

                                                                                                                            (หนว่ย: บาท)                                                                   

คา่ตอบแทน 

ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 

จำนวนราย จำนวนเงนิ จำนวนราย จำนวนเงนิ จำนวนราย จำนวนเงนิ 

ค่าตอบแทนรายเดือนและเงินเบี้ยประชุม 8 1,510,000 8 1,540,000 9 1,400,000 

 

2.  ค่าตอบแทนอื่น 

     ไม่มี 

 

o การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทไม่มีการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จึงยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลในส่วนนี้  
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o การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ 

1.   การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

บริษัทได้กำหนดนโยบายการทำรายการระหว่างกัน เพื่อควบคุมดูแลและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมี

ส่วนได้เสีย รวมทั้งได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่

เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท ในกรณีที่มีบุคคลใดที่มีส่วนได้เสีย บุคคลดังกล่าวจะต้องเปิดเผยรายละเอียดการมสี่วน

ได้เสียต่อหน่วยงานที่ดูแลโดยทันที รวมทั้งไม่ร่วมพิจารณาการทำธุรกรรมและไม่มีสิทธิออกเสียงในก ารอนุมัติการทำ

รายการระหว่างกันดังกล่าว 

บริษัทได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

ที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทำรายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์

สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย โดยบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงาน

ประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ

บริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นใหญ่ และผู้บริหาร จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียเป็น

ประจำทุกปี รวมทั้งเมื่อการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ จะต้องแจ้งให้บริษัททราบทุกครั้ง  รวมทั้งการติดตามให้กรรมการและ

ผู้บริหาร ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ดำเนินการรายงานการ

เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

เพื่อแสดงออกถึงความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

รวมทั้งบริษัทยังคงให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายจึงตระหนักในความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคล ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานสำคัญในความเป็นส่วนตัวที่ต้องได้รับความคุ้มครอง โดยบริษัทมีการจัดระบบเพื่อ

ควบคุมอย่างเข้มงวดและรัดกุม เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลปลอดภัย โปร่งใส และมีเสถียรภาพภายใต้พระราชบัญญัติ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทได้มีการแต่งตั้ง นายปริญญา ภักดีพินิจ ตำแหน่ง 

IT & Facility Manager ให้เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองส่วนบุคคล (DPO) ทำหน้าที่ให้คำแนะนำและตรวจสอบการดำเนินงาน

ของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

 

2. การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์  

บริษัทมีการกำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และมีการสื่อสารไปให้ผู้ที่

เกี่ยวข้องรับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงาน

บัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในอันเป็นสาระสำคญั

หรือมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 

1 เดือนก่อนการเผยแพร่งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่
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สาธารณชนแล้ว รวมทั้งมีหน้าปฏิบัติตามแนวทางการใช้ข้อมูลภายในของพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง

กฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  

นอกจากนี้ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทได้กำหนดช่วงเวลางดรับนัด (Silent Period) ในระหว่างช่วงเวลา              

14 วันก่อนบริษัทจะการประกาศงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ โดยฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ จะไม่รับนัด ให้ข้อมูล หรือตอบ

ข้อซักถามใดๆ เกี่ยวกับงบการเงิน ให้แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน ผู้ถือหุ้น ยกเว้นกรณีการให้ข้อมูลที่บริษทัได้มี

การเปิดเผยแล้ว หรือการตอบข้อเท็จจริงต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท 

 

3. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดหรือการทุจริต 

บริษัทมีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติตามกฎหมาย ยึดม่ันใน

การประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีคุณธรรม พร้อมทั้งรณรงค์เน้นย้ำให้พนักงานทุกระดับในองค์กร รวมถึง

บุคคลภายนอก ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน และห้ามจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์

ทางธุรกิจ โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิด

หรือการทุจริต นโยบายการให้หรือรับของขวัญ และการเลี้ยงรับรอง และจริยธรรมทางธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริษัทมี

การทบทวนนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งมีการสื่อสารให้ทุกฝ่ายงานในองค์กรตระหนักและนำไป

ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

โดยในปี 2564 บริษัทได้จัดให้กรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการ

ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน คือ Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการสร้าง

ระบบป้องกันทุจริตคอร์รัปชันที่ดีขององค์กร โดยบริษัทยังคงส่งเสริมการให้บุคลากรเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการ

ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  

บริษัทได้เปิดช่องทางให้ผู ้ม ีส ่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนผ่านช่องทางที ่บริษัทได้ระบุไว้                        

โดยคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการจะเป็นผู้พิจารณาและทำหน้าที่กลั่นกรองเบาะแสและข้อ

ร้องเรียนต่างๆ รวมทั้งมีกลไกคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส ข้อมูลการร้องเรียน และเอกสารหลักฐานไว้เป็นความลับ  

รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโนบายที่เกี่ยวข้อง และกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่พนักงาน

ร้องเรียนว่าอาจเป็นการกระทำผิด โดยในปี 2564 ที่ผ่านมานั้น บริษัทไม่ได้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนในเรื่องการกระทำ

ผิดหรือการทุจริตแต่อย่างใด 
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รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา 

 

o จำนวนครั้งการประชุม 

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

ชือ่ – สกลุ ตำแหน่ง/ ประเภท 

1.  นางมลฤดี  สุขพันธรชัต ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

2. นายวุฒิพงศ์  สุพนธนา กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

3. นายสาโรจน์  พรประภา กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

นางมลฤดี สุขพันธรัชต์ เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความ

น่าเชื่อถือของงบการเงิน  

สถิติการเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบระหว่างปี 2562-2564 สรุปได้ดังน้ี 

ชือ่ – สกลุ 
จำนวนครัง้ทีเ่ขา้ประชมุ / จำนวนการประชมุทัง้หมด 

ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 

1. นางมลฤดี สุขพันธรัชต์ 4/4 4/4 5/5 

2. นายวุฒิพงศ์  สุพนธนา 4/4 4/4 5/5 

3. นายสาโรจน์ พรประภา 3/4 4/4 5/5 
 

สถิติการเข้าประชุมกรรมการอิสระ/ไม่มีผู้บริหารเข้าร่วม สรุปได้ดังน้ี    

ชือ่ – สกลุ 
จำนวนครัง้ทีเ่ขา้ประชมุ / จำนวนการประชมุทัง้หมด 

ป ี2564 

1. นางมลฤดี สุขพันธรัชต์ 1/1 

2. นายวุฒิพงศ์  สุพนธนา 1/1 

3. นายสาโรจน์ พรประภา 1/1 
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o ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ    
 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท 

ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่านที่เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่หลากหลาย รวมถึงมีคุณสมบัติ

ครบถ้วน ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยมีผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชีและการเงิน

เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในรอบปี 2564 ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 5 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้ระบุ

ไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงได้รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมา

กรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง โดยมีการประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบ

ภายในตามความเหมาะสม ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ 

• สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี โดยพิจารณารายงานทางการเงิน นโยบายการบัญชีและประมาณ

การทางธุรกิจที่สำคัญ รวมถึงสอบถามและรับฟังคำชี้แจงจากผู้บริหารของสายงานการเงินและบัญชีและผู้สอบบัญชี              

ในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน และความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมี

ความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชี ว่างบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารหรือฝ่าย

จัดการเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อรับทราบและหารือเกี่ยวกับความเห็นของผู้สอบบัญชีในประเด็นต่างๆ จากผลการ

ตรวจสอบของผู้สอบบัญชี  

• พิจารณาความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญของผู้ตรวจสอบ

ภายใน รวมทั้งผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายในตามแนวทางทีกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตอ่ประเด็นต่างๆที่

มีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ในรอบปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในอย่าง

เพียงพอและเหมาะสม 

• พิจารณาคัดเลือกและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื ่ออนุมัต ิแต่งตั ้งบริษัท ยูนีค แอดไวเซอร์ จำกัด                            

เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทประจำปี 2564 และได้มีการพิจารณาคัดเลือกและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

เพื่ออนุมัติบริษัทดังกล่าวเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทประจำปี 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน ผลการปฏิบัติงาน ขอบเขตการปฏิบัติงาน แผนการ

ตรวจสอบประจำปี รวมถึงพิจารณารายงานผลการตรวจสอบ การติดตามผลการแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบ

ประเด็นที่มีนัยสำคัญ การให้คำแนะนำในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

• พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564 ซึ่งเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัท และอนุมัติ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ พิจารณาจากความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจ ผลการ

ปฏิบัติงาน และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมถึงค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
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บริษัทเพื ่อพิจารณาขออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ ้น ซึ ่งในปี 2564 ผู้ถือหุ ้นมีมติอนุมัติแต่งตั ้งผู ้สอบบัญชีจาก                     

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้แก่ 

1. นางสวุิมล กฤตยาเกียรณ์      ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตทะเบียน เลขที่ 2982 

2. นายจุมพฏ ไพรรัตนากร        ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตทะเบียน เลขที่ 7645 

3. นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ ์      ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขที่  7764 

 เป็นผู้สอบบัญชปีระจำปี 2564 ของบริษัท โดยมีคา่ตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,670,000 บาท 

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565 ซึ่ง

เห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อที่จะเตรียมเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นลำดับถัดไป 

• พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำรายการระหว่างกัน ให้เป็นไป

ตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยยึดหลักความสมเหตุสมผล ความโปร่งใส และการ

เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทมีรายการเกี่ยวโยง ประเภทรายการซ้ือขายสินค้า และรายการ

ให้บริการอื่นๆ ที่เป็นรายการปกติ ไม่พบรายการเกี่ยวโยงกันที่สำคัญที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่พบประเด็นที่มีนัยสำคัญที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

• รับทราบรายงานการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส (Whistle-blowing) เป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมี

ความเป็นอิสระ และมีหน้าที่ในการพิจารณาสั่งการตามกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของบริษัทและรายงานต่อ

คณะกรรมการบริษัท อีกทั้งดำเนินการตามมาตราการคุ้มครองสิทธิของผู้ให้ข้อมูลและการรักษาข้อมูลของผู้แจ้งไว้เป็น

ความลับ โดยในปี 2564 ไม่มีการแจ้งข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญมายังคณะกรรมการตรวจสอบ 

• คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี รวมทั้งการดูแลด้านการ

ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฏ ระเบียบ และนโยบาย เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติต่างๆที่เป็นปัจจุบัน 

รวมถึงมีการประเมินการปฏิบัติงานทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล เพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานให้ดีย่ิงขึ้น 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ รอบคอบ มีความเป็นอิสระ ตามหน้าที่และ

ความรับผิดชอบที ่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคำนึงถึงผู ้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน                   

สรุปความเห็นต่อการดำเนินการต่างๆ โดยรวมในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีการรายงานข้อมูลทาง

การเงินที่ถูกต้องเชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ สอดคล้องตามมาตรฐานบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงินที่รับรอง

ทั่วไป การดำเนินงานของบริษัทอยู่ภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ดี และมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

 

                                                                                                          - ลงชื่อ - 

(นางมลฤดี สุขพันธรัชต)์ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ 

 

o จำนวนครั้งการประชุม 

1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที ่5/2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 

ชือ่ – สกลุ ตำแหน่ง 

1.  นายวุฒิพงศ์  สุพนธนา ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

2. นางมลฤดี  สุขพันธรชัต ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

3. นายมานพ  ธรรมสริิอนันต ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

4. นายนัยวุฒิ  วงษ์โคเมท กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 

รายชื ่อคณะกรรมการบริหารความเสี ่ยงภายหลังมีมติอนุมัติแก้ไขเปลี ่ยนแปลงกรรมการ กรรมการชุดย่อย                        

และผู ้บริหาร ในการประชุมจากที ่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั ้งที ่ 5/2564 เมื ่อวันที ่ 11 สิงหาคม 2564                           

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป 

ชือ่ – สกลุ ตำแหน่ง 

1.  นายวุฒิพงศ์  สุพนธนา ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

2. นางมลฤดี  สุขพันธรชัต ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

3. นายนัยวุฒิ  วงษ์โคเมท กรรมการบริหารความเสี่ยง 

4. นายบดินทร์ เกษมเศรษฐ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 

    สถิติการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระหว่างปี 2562-2564  สรุปได้ดังน้ี 

ชือ่ – สกลุ 
จำนวนครัง้ทีเ่ขา้ประชมุ / จำนวนการประชมุทัง้หมด 

ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 

1. นายวุฒิพงศ์  สุพนธนา 4/4 4/4 5/5 

2. นางมลฤดี สุขพันธรัชต์ 4/4 4/4 5/5 

3. นายมานพ
[1]

 ธรรมสิริอนันต์ 4/4 4/4 3/3 

4. นายนัยวุฒ ิ วงษ์โคเมท 4/4 4/4 5/5 

5 นายบดินทร์
[2]

 เกษมเศรษฐ์ - - 2/2 

[1]
 นายมานพ ธรรมสิริอนันต์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารความเส่ียง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 5/2564 โดยมี

ผลต้ังแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป 

[2]
 นายบดินทร์ เกษมเศรษฐ์ ได้รับการแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี ่ยง  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท                          

คร้ังที่ 5/2564 โดยมีผลต้ังแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป 
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2) คณะกรรมการบริหาร 

    รายชื่อคณะกรรมการบริหารก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที ่5/2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 

ชือ่ – สกลุ ตำแหน่ง 

1.  นายมานพ ธรรมสริิอนันต ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร 

2. นายนัยวุฒิ  วงษ์โคเมท กรรมการบริหาร 

3. นายบดินทร์ เกษมเศรษฐ์ กรรมการบริหาร 

4. นางสาวอรุณี  พูนทว ี กรรมการบริหาร 

5. นายทวีศักด์ิ ธารทิพย์วรรณ กรรมการบริหาร 
 

รายชื่อคณะกรรมการบริหารภายหลังมีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร ในการ

ประชุมจากที ่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั ้งที ่ 5/2564 เมื ่อวันที ่ 11 สิงหาคม 2564 โดยมีผลตั ้งแต่วันที่                   

12 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป 

ชือ่ – สกลุ ตำแหน่ง 

1.  นายนัยวุฒิ  วงษ์โคเมท ประธานคณะกรรมการบริหาร 

2. นายบดินทร์ เกษมเศรษฐ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

3. นางสาวอรุณี  พูนทว ี กรรมการบริหารความเสี่ยง 

4. นายทวีศักด์ิ ธารทิพย์วรรณ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 

    สถิติการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารระหว่างปี 2562-2564  สรปุได้ดังน้ี 

ชือ่ – สกลุ 
จำนวนครัง้ทีเ่ขา้ประชมุ / จำนวนการประชมุทัง้หมด 

ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 

1. นายมานพ
[1]

 ธรรมสิริอนันต์ 11/11 12/12 8/8 

2. นายนัยวุฒ ิ วงษ์โคเมท 11/11 12/12 12/12 

3. นายบดินทร์
[2]

 เกษมเศรษฐ์ - 4/4 12/12 

4. นางสาวอรุณี พูนทว ี 11/11 12/12 12/12 

5 นายทวีศักด์ิ ธารทิพย์วรรณ 11/11 12/12 12/12 

[1]
 นายมานพ ธรรมสิริอนันต์ ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั ้งที ่ 5/2564             

โดยมีผลต้ังแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป 

[2]
 นายบดินทร์ เกษมเศรษฐ์ ได้รับการแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563                    

โดยมีผลต้ังแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป 
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3) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ 

รายชื่อคณะกรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทน และการกับดูแลกิจการ ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท   

ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 

ชือ่ – สกลุ ตำแหน่ง 

1.  นายสาโรจน์  พรประภา ประธานคณะกรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทน  

และการกำกับดูแลกิจการ 

2. นายวุฒิพงศ์  สุพนธนา กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับ

ดูแลกิจการ 

3. นางสาวอรุณี  พูนทวี กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับ

ดูแลกิจการ 
 

รายชื่อคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกับดูแลกิจการ ภายหลังมีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง

กรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร ในการประชุมจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 

11 สิงหาคม 2564 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป 

ชือ่ – สกลุ ตำแหน่ง 

1.  นายสาโรจน์  พรประภา ประธานคณะกรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทน และ

การกำกับดูแลกิจการ 

2. นายวุฒิพงศ์  สุพนธนา กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับ

ดูแลกิจการ 

3. นายนัยวุฒิ วงษ์โคเมท กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับ

ดูแลกิจการ 

 

    สถิติการเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกับดูแลกิจการ ระหว่างปี 2562-2564     

    สรปุได้ดังน้ี 

ชือ่ – สกลุ 
จำนวนครัง้ทีเ่ขา้ประชมุ / จำนวนการประชมุทัง้หมด 

ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 

1. นายสาโรจน์ พรประภา 1/1 2/2 4/4 

2. นายวุฒิพงศ์ สุพนธนา 1/1 2/2 4/4 

2. นายนัยวุฒิ
[1]

 วงษ์โคเมท - - 1/1 

4. นางสาวอรุณี
[2]

 พูนทวี 1/1 2/2 3/3 

[1]
 นายนัยวุฒิ วงษ์โคเมท ได้รับการแต่งต้ังตำแหน่งกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ ในการประชุม

คณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 5/2564 โดยมีผลต้ังแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป 

[2]
 นางสาวอรุณี พูนทวี ลาออกจากตำแหน่งกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ ในการประชุม

คณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 5/2564 โดยมีผลต้ังแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป 
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o ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ 

 

1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

รายงานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ

บริษัท เพื่อผลักดันให้บริษัทมีแนวทางและการกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการจัดการสภาวะวิกฤตในด้านตา่งๆทีด่ีในทุกมิติ ทั้งนี้ 

เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเชื่อม่ันได้ว่า การดำเนินธุรกิจของบริษัทจะเป็นไปได้อย่างราบรื่น สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ขององค์กร บนความเสี่ยงที่ยอมรับได้และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว 

ณ สิ้นปี 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายวุฒิพงศ์ สุพนธนา                  

ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นางมลฤดี สุขพันธรัชต์ นายนัยวุฒิ วงษ์โคเมท และ นายบดินทร์ เกษมเศรษฐ์             

ทำหน้าที่กรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหาร

ความเสี่ยงของบริษัท โดยในรอบปี 2564 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ซึ่งกรรมการบริหารความ

เสี่ยงได้เข้าร่วมประชุมครบทุกท่านในทุกครั้งการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้ 

• กำกับ ดูแล และติดตามการประเมิน Key Risk Indicators รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความ

เสี่ยงของคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยในรอบปี 2564 บริษัทได้เผชิญกับความเสี ่ยงที่

สำคัญ คือ สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ต่อเนื ่องมา และ สถานการณ์การขาดแคลนวัตถุดิบ                

ไมโครชิพและกำลังการผลิตในตลาด (Supply Shortage) ซึ่งเกิดขึ้นทั่วโลก ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

และคณะจัดการได้ร่วมมือกันวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง และเตรียมแผนรองรับ บรรเทาสถานการณ์ดังกล่าว รวมถึงมี

การติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดผลกระทบและทำให้ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทให้น้อยที่สุด 

• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะจัดการได้มีการติดตามและประเมินผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้ง 

Russia-Ukraine ที่ทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงตน้ปี 2565 อย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมแผนรองรับผลกระทบทีอ่าจเกิดขึน้ได้

อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ จนถึง ณ วันที่มีการจัดทำรายงานประจำปีฉบับนี้ ยังไม่เห็นผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อห่วงโซ่

อุปทาน (Supply Chain) และลูกค้าของบริษัท 

• ติดตามความเสี่ยงในด้านต่างๆ และดูแลให้มีการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยการเปลี่ยนแปลงทั้งทาง

เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ภัยคุกคามทางไซเบอร์ การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ทางการ และอื่นๆ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ

ต่อคณะทำงานถึงแนวทางและการจัดการในเรื่องนั้นๆ 

• รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทและแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่าง

สม่ำเสมอ 

• ทบทวนแนวทางปฏิบัติและกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่า นโยบายและกฎบัตรดังกล่าว 

ยังคงมีความเหมาะสมกับลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท สถานการณ์ปัจจุบัน  และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่

หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด 

• มีการทำการประเมินการปฏิบัติงานทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล เพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงให้ดีย่ิงขึ้น 
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที ่อย่างรอบคอบ ภายใต้กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง                   

และขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

ทุกฝ่ายเป็นสำคัญ โดยในรอบปี 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทมีกระบวนการในการประเมิน

ปัจจัยเสี่ยงที่ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัท และได้กำหนดกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอ เหมาะสม                   

และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และระบบการควบคุมภายในของบริษัทตลอดจนกฎหมายและระเบียบ

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

 

                                                                                                               - ลงชื่อ - 

(นายวฒุิพงศ์ สุพนธนา) 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
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2) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ 
 

รายงานคณะกรรมการสรรหา พจิารณาคา่ตอบแทน และการกำกบัดแูลกจิการ 

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยในสิ้นปี 

2564 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 

1. นายสาโรจน์ พรประภา (กรรมการอิสระ)  

     ทำหน้าที่ ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ 

2. นายวุฒิพงศ์ สุพนธนา (กรรมการอิสระ)  

     ทำหน้าที่ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ 

3. นายนัยวุฒิ วงษ์โคเมท (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 12 สิงหาคม 2564 – ปัจจุบัน 

     ทำหน้าที่ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ 

              (หมายเหตุ: นางสาวอรุณี พูนทวี (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ดำรงตำแหน่งจนถึง 11 สิงหาคม 2564) 

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทภายใต้หน้าที่และความรับผิดชอบที่

กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ โดยในปี 2564 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 

4 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการพิจารณาที่สำคัญ ดังนี้ 

• พิจารณาสรรหา คัดเลือกกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 

นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณา

เสนอชื่อกรรมการรายเดิม คือ นายอภิเนตร อูนากูล นายวุฒิพงศ์ สุพนธนา และนายนัยวุฒิ วงษ์โคเมท ให้กลับเข้า

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทุกท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์

ที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท 

• พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงใน

ระหว่างปี 2564 โดยมีการพิจารณาเสนอชื่อ นายมานพ ธรรมสิริอนันต์ เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท โดย

มีความเห็นว่า ท่านจะสามารถใช้ความรู้และประสบการณ์ในการให้มุมมองที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการ ทั้งในด้าน

การพิจารณาภาพรวมของธุรกิจ และในการช่วยกำกับดูแลการทำงานของฝ่ายจัดการของบริษัทให้เป็นไปได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

• พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแล

กิจการทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงในระหว่างปี 2564 ซึ่งมีการพิจารณาเสนอชื่อ นายนัยวุฒิ วงษ์โคเมท เนื่องจากเป็นผู้มี

ความรู้ และมีความสามารถในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรบคุคลเป็นอย่างดี ซึ่งจะสามารถให้มุมมองที่เป็นประโยชน์

ต่อคณะกรรมการและบริษัท 

• พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท โดยในปี 2564 มีการ

พิจารณาเสนอชื่อ นายบดินทร์ เกษมเศรษฐ์ เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เนื่องด้วยเป็นผู้บริหารที่มี

ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงานเป็นอย่างดียิ่ง สามารถบริหารองค์กรแม้ในสภาวะที่มีปัจจัยท้าทาย
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ต่างๆมากมาย และได้รับการยอมรับจากทั้งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งเป็นการดำเนินการตามแผน

สืบทอดตำแหน่งงานของตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Succession Plan) อีกด้วย 

• ทบทวนอัตราค่าตอบแทนของกรรมการ โดยพิจารณาความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ 

รวมถึงเทียบเคียงกับกลุ่มบริษัทที่ใกล้เคียงและอยู่ในระดับเดียวกัน 

• ดำเนินการให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร และรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ 

• พิจารณากรอบการปรับขึ้นค่าจ้างและค่าเฉลี่ยโบนัสของพนักงานรวมถึง Retention Program ต่างๆ โดยในปี 2564  

มีการพิจารณาโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint Investment Program: EJIP) 

ทั้งหมด 2 โครงการ เพื่อรักษาพนักงานที่มีศักยภาพโดยสร้างแรงจูงใจและให้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการ 

• กำหนดแผนการอบรมและพัฒนากรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2564 มีการอบรมกรรมการบริษัทเป็น

จำนวน 4 หลักสูตร มีกรรมการเข้ารับการอบรมจำนวน 5 ท่าน 

• พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาฯ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง โดยในปี 2564 ได้มีการเพิ่มบทบาท

หน้าที่ในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีหน้าที่เสนอแนะแนวนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและ

จริยธรรมทางธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนนโยบายและมาตรการตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอื่น

ต่อคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจดัการ เพื่อกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติขององค์กรและยกระดับองค์กรสู่มาตรฐานสากล 

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการ              

สรรหาฯ และที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเต็มที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โปร่งใส เที่ยงธรรม และเป็นอิสระ 

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ 

 

                                                                                                        - ลงชื่อ - 

      (นายสาโรจน์ พรประภา) 

ประธานคณะกรรมการสรรหา พจิารณาคา่ตอบแทน 

       และการกำกับดแูลกิจการ 
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o รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการผู้บริหาร 

 

ลำดบั ชือ่ – สกลุ 
จำนวนทีถ่อื (หุน้)  

ณ 31 ธนัวาคม 2563 

จำนวนทีถ่อื (หุน้)  

ณ 31 ธนัวาคม 2564 

เพิม่ (ลด) 

(หุน้) 

กรรมการบริษัท 

1. นายมานพ ธรรมสิริอนันต์  101,880,860  

2. นางมลฤด ี สุขพันธรัชต ์ 500,000 500,000 - 

3. นายวุฒพิงศ ์ สุพนธนา 500,000 250,000 (250,000) 

4. นายสาโรจน ์ พรประภา 500,000 500,000 -    

5. นายนัยวุฒ ิ วงษ์โคเมท 31,214,700 28,996,500 (2,218,200) 

6. นายอภิเนตร  อูนากูล 67,793,600 67,793,600 - 

7. นายอภินันท ์ ธนชยานนท ์ 21,492,120 21,317,020 (175,100) 

8. นายบดินทร ์ เกษมเศรษฐ์ 20,000 4,320,000 4,300,000 

9. นางสาวอรุณี พูนทว ี 2,050,000 2,520,000 470,000 

ผูบ้รหิาร 

10 นายทวศีักดิ ์ ธารทิพย์วรรณ 7,093,320 5,885,320 (1,208,000) 

11 นายศรัณย์  พลชาต ิ 98,900 98,900 - 

12 นางสาวอุษณีษ์  สันติกูล 221,100 221,100 - 

13 นายกานต ์ โอภาสจำรัสกิจ 7,629,580 6,129,580 (1,500,000) 
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การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน 

o การควบคุมภายใน 

ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

o ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัเกี่ยวกบัระบบการควบคมุภายในของบรษิทั 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 

2565 โดยมีกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านดังกล่าวดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุม

ด้วย คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทตามแบบประเมินความเพียงพอ

ของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยพิจารณาองค์ประกอบในด้านต่างๆ              

5 องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

ข้อมูล และระบบการติดตามผล โดยพิจารณาร่วมกับรายงานการตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายใน ซึ่งตรวจสอบและ

รายงานโดยผู้ตรวจสอบภายในในแต่ละไตรมาส รวมถึงข้อสังเกตในการประเมินประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับ

การจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงินจากการตรวจสอบบัญชีประจำปีของผู้สอบบัญชีของบริษัท  

จากการพิจารณาข้อมูลทั้งหมดดังที่กล่าวข้างต้นแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในในทุก

กิจกรรมที่สำคัญของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมโดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้

อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่าง

เพียงพอ  

บริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมการตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในโดยการ

ว่าจ้างหน่วยงานภายนอก (Outsource) เข้ามาตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ซึ่งจะรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

โดยบริษัทได้แต่งตั ้งบริษัท ยูนีค แอดไวเซอร์ จำกัด ( “ผู้ตรวจสอบภายใน”) เป็นผู ้ตรวจสอบภายในตามมติที ่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อสอบทานและประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท 

และให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม โดยผู้ตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทตามแผนงาน

การตรวจสอบประจำปีซึ่งได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยครอบคลุมถึง ระบบการกำกับดูแลกจิการ 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในในแต่ละกิจกรรมที่สำคัญ 

ในปีที่ผ่านมา ผู้ตรวจสอบภายในได้นำเสนอรายงานการตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายใน และรายงานการติดตาม

ผลการประเมินระบบควบคุมภายในรวมจำนวน 4 ฉบับ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

ทั้งนี้ จากรายงานตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายในสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 

2564 ไม่พบประเด็นข้อบกพร่องในระบบควบคุมภายในที่มีนัยสำคัญ 
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o ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ กรณทีีม่คีวามเหน็แตกตา่งจากคณะกรรมการบรษิทั 

ในการพิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัททั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย มิได้มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท              

แต่อย่างใด 

o หวัหนา้งานตรวจสอบภายในและหวัหนา้งานกำกบัดแูลการปฏบิตังิานของบรษิทั 

บริษัทมีนโยบายว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอก (Outsource)  โดยในการประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบบริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุม

ได้มีมติแต่งตั้งบริษัท ยูนีค แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน (Internal audit: IA) ของบริษัทประจำปี 2564 

โดยบริษัท ยูนีค แอดไวเซอร์ จำกัด ได้มอบหมายให้นายโกศล แย้มลีมูล ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก

ในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท  ยูนีค แอดไวเซอร์ จำกัด แล้วเห็นว่ามีความรู้

ความสามารถและประสบการณ์ที่เพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่การเป็นผู้ตรวจสอบภายใน เนื่องจากมีประสบการณ์ในดา้น

การตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลากว่า 15 ปี โดยผู้ปฏิบัติงานหลักได้เคยผ่านหลักสูตรการอบรม Thai Financial 

Reporting Standards (TFRS), Accounting Standards, Auditing Standards (continuous training), Internal 

Audit Workshop (continuous training),  Auditor’s Report (continuous training), COSO 2013, Taxation and 

planning (various), IT Audit (various) อีกทั้งยังไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัท จึงสามารถตรวจสอบและนำเสนอ

ข้อแนะนำให้แก่บริษัทได้อย่างอิสระและเป็นกลาง  

ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน หรือโยกย้ายผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการคัดเลือกและ

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน จากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบจึงนำเสนอผู้ตรวจสอบภายในที่

ผ่านการพิจารณาเห็นชอบแล้วแก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการว่าจ้างดังกล่าว  
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o ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวตามตารางข้างต้น และได้ให้ความเห็นว่า รายการ

ระหว่างกันดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจำเป็น มีความสมเหตุสมผล และมีการกำหนดราคาและเงื่อนไขที่เป็น

ธรรม และมิได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท โดยได้กระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจ

การค้า (Fair and at arms’s length) 

 

o มาตรการหรอืขัน้ตอนการอนมุตักิารทำรายการระหวา่งกัน 

บริษัทได้มีการกำหนดมาตรการและขั้นตอนอนุมัติรายการระหว่างกันแล้วซึ่งได้ระบุไว้ในนโยบายการทำรายการ

ระหว่างกัน ซึ่งได้รับการพิจารณาอนุมัติทบทวนนโยบายเรียบร้อยแล้วในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2564 

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564  โดยหากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความ

เหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจ

เกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว 

เพื่อนำไปใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือผู้ถือ

หุ้นตามแต่กรณี ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการ จะไม่มีสิทธิออกเสียงในการ

อนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว นโยบายของบริษัทในการทำรายการระหว่างกันจำแนกตามประเภทรายการมีดังน้ี 

• รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ อาทิ การซื้อและขายสินค้า วัตถุดิบ เป็นต้น โดยการทำ

รายการดังกล่าวจะต้องมีเงื ่อนไขการค้าและราคาที ่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์                       

ซึ่งเทียบเคียงได้กับการทำรายการระหว่างบริษัทและบุคคลทั่วไป หรือการทำรายการระหว่างบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบุคคลทั่วไป หรือการทำรายการในลักษณะเดียวกับของผู้ประกอบการอื่นใน

ธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและ

ความจำเป็นต่อการทำรายการดังกล่าวเป็นรายไตรมาส และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง

การปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

• รายการอื่นๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติข้างต้น  เช่น รายการเช่า

ทรัพย์สิน หรือรายการเกี่ยวกับการซื้อขายทรัพย์สิน หรือการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน เป็นต้น 

บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็น

ต่อการทำรายการดังกล่าว และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ

ข้อบังคับ ประกาศ คำสั ่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  รวมถึงการปฏิบัติตาม

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่
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สำคัญของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายการให้กู้ยืมเงินเพื่อให้บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นำไปประกอบธุรกิจหรือดำเนินงานแทนบริษัท 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ 

ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำ

รายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทำรายการ

ดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย โดยบริษัทจะเปิดเผยรายการ

ระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และหมาย

เหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท 

 

o แนวโนม้การทำรายการระหวา่งกนั 

 รายการระหว่างกันที่จะยังคงมีการทำรายการตอ่ไปในอนาคต ได้แก่ 

• การซื้อขายสินค้าระหว่างบริษัทของผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติของทั้ง 2 ฝ่าย สำหรับรายการระหว่าง

กันดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น บริษัทจะปฏิบัติตามนโยบายการทำรายการระหว่างกันตามที่ได้กล่าวไว้

ข้างต้น 

• การซื้อขายและให้บริการอื่น ซึ่งได้แก่ การว่าจ้าง ศ. ดร. อภินันท์ ธนชยานนท์ เป็นที่ปรึกษา เนื่องจากความ

จำเป็นในการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งต้องมีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สำหรับรายการระหว่างกัน

ดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น บริษัทจะปฏิบัติตามนโยบายการทำรายการระหว่างกันตามที่ได้กล่าวไว้

ข้างต้น 
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สว่นที ่3 งบการเงนิ 
 

รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงนิ 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน

ประจำปี ซึ่งงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 

โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที ่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่

สมเหตุสมผลในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้สามารถ

สะท้อนฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป และ

ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชรีับอนุญาตจากบรษิัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งให้ความเห็นอย่าง

ไม่มีเงื่อนไข โดยในการตรวจสอบต่างๆ บริษัทได้ให้การสนับสนุนและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและ

แสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี 

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อหน้าที่และความรับผิดชอบให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การดำเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และน่าเชื่อถือ รวมถึงได้จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง 

ระบบการควบคุมการตรวจสอบภายใน และการกำกับดูแลที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่า ข้อมูลทางบัญชีมีความ

ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทและป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือ

ดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ 

ทั ้งนี ้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั ้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ ่งประกอบด้วยกรรมการที ่ เป็นอิสระทั ้งสิ้น                 

เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการสอบทานนโยบายการบัญชีและรบัผิดชอบเกี่ยวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงิน การสอบทานระบบ

การควบคุมภายใน การตรวจสอบสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงระหว่างกันอย่างครบถ้วน

และเหมาะสม โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏอยู่ในรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ใน

รายงานประจำปีแล้ว 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทมีความเพียงพอ เหมาะสม และสามารถ

สร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่า งบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีความเชื่อถือได้ โดยถือ

ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

                                                                                        - ลงชื่อ - 

                                                                               (นายมานพ ธรรมสิรอินันต์) 

                                                                               ประธานคณะกรรมการบริษัท 
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บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

รายงานของผูส้อบบญัชแีละงบการเงนิ 

สำหรับปสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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รายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต 

 

เสนอ ผู้ถือหุ้น บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

ความเหน็ 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะ

การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแส

เงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ 

 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเง ินข้างต้นนี ้แสดงฐานะการเง ินของบริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควร

ในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้ าได้กล่าวไว้ในวรรคความ

รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตาม

ข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ

งบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่า

หลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

 

ขอ้มลูและเหตกุารณท์ีเ่นน้ 

ข้าพเจ้าขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 บริษัทฯ ได้นำการบัญชปี้องกันความเสี่ยงมาถือปฏิบัติ ทั้งนี้ 

ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด 

 

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ 

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ

ตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื ่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน

โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้ 
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เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้ 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - โครงการพัฒนาออกแบบสินค้า 

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14  ยอดคงเหลือของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - โครงการพัฒนาออกแบบ

สินค้า มีสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.37 ของสินทรัพย์รวม ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญในการ

ตรวจสอบและพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าว เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทจะไม่แสดงมูลค่าตามบัญชีของ

สินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น การพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวตอ้งใช้

ดุลยพินิจที่สำคัญของฝ่ายบริหารของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ผลการดำเนินงานในอนาคตและการประเมิน

แผนงานในอนาคต รวมถึงการกำหนดอัตราคิดลดและสมมติฐานที่สำคัญ ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าค่าเผ่ือการ

ด้อยค่าของสินทรัพย์ 

ข้าพเจ้าได้ประเมินการกำหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและแบบจำลองทางการเงินที่ฝ่ายบริหารของ บริษัทเลือกใช้

ตามความเหมาะสมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - โครงการพัฒนาออกแบบสินค้า โดยการทำความเข้าใจกระบวนการพิจารณา

ของฝ่ายบริหารว่าสอดคล้องตามลักษณะการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ทำความเข้าใจและประเมิน

เรื่องดังต่อไปนี้ 

• ข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำแผนโครงการและคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคตของแต่ละโครงการ โดยการทำความ

เข้าใจในกระบวนการที่ทำให้ได้มาซึ่งตัวเลขดังกล่าว และเปรียบเทียบข้อสมมติดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลภายนอกและ

ภายในของบริษัท 

• การทบทวนข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำแผนโครงการและคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคตของโครงการ สำหรับ

โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามแผน 

• การใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต โดย เปรียบเทียบ

ประมาณการกระแสเงินสดตามแผนโครงการกับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 

• อัตราคิดลด โดยประเมินต้นทุนถัวเฉลี่ยของเงินทุนและข้อมูลอื่น ๆ 

 

มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือ 

การประมาณการมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 ต้อง

อาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงการประมาณการค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

สำหรับสินค้าที่เคลื่อนไหวช้าหรือเสื่อมสภาพซึ่งขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ในรายละเอียดเกี่ยวกับวงจรอายุของสินค้า การ

แข่งขันทางการตลาด สภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของค่าเผ่ือการลดลงของ

มูลค่าสินค้าคงเหลือ 

ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประเมินค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า

สินค้าคงเหลือ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและสุ่มตัวอย่างมาทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทฯ 
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ออกแบบไว้ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ประเมินวิธีการและข้อสมมติที่ฝ่ายบริหารใช้ในการพิจารณาค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่า

สินค้าคงเหลือดังนี ้

• ทำความเข้าใจเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ รวมถึงสอบทานความ

สม่ำเสมอของการใช้เกณฑ์ดังกล่าว และเหตุผลสำหรับการรับรู้ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือแบบ

เฉพาะเจาะจง 

• วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลระยะเวลาการถือครองและการเคลื่อนไหวของสินค้าคงเหลือเพื่อระบุถึงกลุ่มสินค้าที่มี

ข้อบ่งชี้ว่ามีการหมุนเวียนของสินค้าที่ช้ากว่าปกติ  

• วิเคราะห์เปรียบเทียบจำนวนเงินสุทธิที่กิจการได้รับจากการขายสินค้าภายหลังวันที่ในงบการเงินกับราคาทุนของ

สินค้าคงเหลือแต่ละกลุ่มสินค้า 

ข้อมูลอื่น 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจำปี (แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน

และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น) ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของ

ผู้สอบบัญชีนี้ 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อม่ันต่อข้อมูลอื่น 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่

มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรปุได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเปน็สาระสำคัญ ข้าพเจ้า

ต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัด

ต่อข้อเท็จจริง 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน 

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจาก

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่

เกี ่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่

ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้ 

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายง านของ

ผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็น

การรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอัน

เป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญ

เมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการ

ตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง 

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิด

จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง

เหล่าน้ัน และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่

เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การ

ตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี ่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่

เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุม

ภายในของบริษัท 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี

และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซ่ึงจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร 

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร  และจาก

หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์

ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้า

ข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของ

ข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ไม่

เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ

จนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็น

เหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง 

• ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดง

รายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

 



บรษิทั ซลิคิอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 

) 

 

 

 184 บรษิทั ซลิคิอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) 

 

 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุม

ภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความ

เป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามี

เหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้

ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ 

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบ

การเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบ

บัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น 

ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง

สมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว 

 

บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 

(นางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ์) 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

 



 บรษิทั ซลิคิอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 
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(หน่วย : บาท)

สินทรัพย์ หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 101,406,395 111,433,444

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 9 68,471,960 55,413,920

สินคา้คงเหลือ 10 133,210,262 69,719,926

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 133,962 -                    

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 11.1 16,598,511 9,744,593

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 2,221,777            816,793

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 322,042,867 247,128,676

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 11.2 62,382,658          62,304,195

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 12 26,489,424          19,511,745

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 13.1 10,803,928          14,051,767        

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 14 55,363,392          67,769,683

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 15 5,948,034            6,082,090

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,782,757            1,746,592

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 162,770,193 171,466,072

รวมสินทรัพย์ 484,813,060 418,594,748

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

                                   (ลงช่ือ) .........................……………………………….....………………..... กรรมการตามอ านาจ

                                                  (     นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท  และ  นายบดินทร์ เกษมเศรษฐ ์    )                      

บริษทั  ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจ  ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564
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(หน่วย : บาท)

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

หน้ีสินหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 16 47,749,342          31,941,197

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 13.2 3,046,023            3,017,430

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย -                      289,811

ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 17 1,305,044            2,898,865

หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 11.1 9,926,596            -                    

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 652,231               493,409             

       รวมหน้ีสินหมุนเวียน 62,679,236 38,640,712

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 13.2 8,089,385            11,117,101        

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 18 19,433,311          19,840,291        

       รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 27,522,696 30,957,392

       รวมหน้ีสิน 90,201,932 69,598,104

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

                                   (ลงช่ือ) .........................……………………………….....………………..... กรรมการตามอ านาจ

                                                  (     นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท  และ  นายบดินทร์ เกษมเศรษฐ ์    )                      

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

 - 2 - 

บริษทั  ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจ  ากดั (มหาชน)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564
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(หน่วย : บาท)

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น (ต่อ) หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

         ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามญั 400,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 200,000,000 200,000,000

         ทุนท่ีออกและช าระแลว้

หุ้นสามญั 400,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 200,000,000 200,000,000

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 84,985,489 84,985,489

ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 20 10,883,817 9,776,657

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

         จดัสรรแลว้

ทุนส ารองตามกฎหมาย 21 21,214,282 18,012,400

         ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 81,232,248 36,222,098

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (3,704,708) -                    

       รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 394,611,128 348,996,644

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 484,813,060 418,594,748

-                      -                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

                                   (ลงช่ือ) .........................……………………………….....………………..... กรรมการตามอ านาจ

                                                  (     นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท  และ  นายบดินทร์ เกษมเศรษฐ ์    )                      

 - 3 - 

บริษทั  ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจ  ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 421,697,570 337,878,070

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ  (199,111,118)  (188,213,716)

ก ำไร(ขำดทุน)ขั้นต้น 222,586,452 149,664,354

รายไดอ่ื้น 8,380,455 4,046,324

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย  (31,556,983)  (24,638,420)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  (121,539,577)  (98,207,967)

ค่าใชจ่้ายอ่ืน  (7,969,297) -                      

ผลก าไร (ขาดทุน) อ่ืน  (5,919,654) 3,858,729

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกจิกรรมด ำเนินงำน 63,981,396 34,723,020

รายไดท้างการเงิน 677,779 339,039

ตน้ทุนทางการเงิน  (688,481)  (917,278)

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษเีงินได้ 63,970,694 34,144,781

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 15 66,930 246,210

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี 64,037,624 34,390,991

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รำยกำรทีอ่ำจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั

ผลก าไร (ขาดทุน) จากการป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด 4.1  (3,704,708) -                      

รำยกำรทีจ่ะไม่ถูกจดัประเภทรำยกำรใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั

ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว ้ 1,715,123 299,391

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 15  (343,024)  (59,878)

รวมรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 1,372,099 239,513

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี - สุทธิจำกภำษี  (2,332,609) 239,513

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 61,705,015 34,630,504

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานต่อเน่ือง 0.16  0.10  

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุ้น) 400,000,000 343,989,070

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

      (ลงช่ือ) .................................……………………………….....………………..... กรรมการตามอ านาจ

                              (  นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท  และ  นายบดินทร์ เกษมเศรษฐ ์ )  

บริษทั  ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจ  ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564
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(หน่วย : บาท)

จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

หมายเหตุ

ผลก าไร (ขาดทุน) 
จากการป้องกนัความ
เส่ียงกระแสเงินสด

ผลก าไร(ขาดทุน)จาก
การวดัมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์พนกังาน

ท่ีก าหนดไว้

รวม
องคป์ระกอบอ่ืน
ของส่วนของผู ้

ถือหุ้น

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

เพ่ิมทุน 50,000,000   -                -            -               -                  -                             -                                -                      50,000,000

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

ทุนส ารองตามกฎหมาย -                -                -            1,719,617    (1,719,617)      -                             -                                -                      -                   

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

เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล -                -                -            -               (6,900,000)      -                             -                                -                      (6,900,000)

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี -                -                -            -               34,390,991     -                             -                                -                      34,390,991

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                -                -            -               -                  -                             239,513                        239,513               239,513

โอนไปก าไรสะสม -                -                -            -               239,513          -                             (239,513)                       (239,513)             -                   

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                -                -            -               34,630,504     -                             -                                -                      34,630,504      

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

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

ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 20 -                -                1,107,160  -               -                  -                             -                                -                      1,107,160

ทุนส ารองตามกฎหมาย 21 -                -                -            3,201,882    (3,201,882)      -                             -                                -                      -                   

เงินปันผลจ่าย 22 -                -                -            -               (17,197,691)    -                             -                                -                      (17,197,691)

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี -                -                -            -               64,037,624     -                             -                                -                      64,037,624

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี 4.1 -                -                -            -               -                   (3,704,708) 1,372,099 (2,332,609)          (2,332,609)

โอนไปก าไรสะสม -                -                -            -               1,372,099       -                              (1,372,099) (1,372,099)          -                   

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                -                -            -               65,409,723     (3,704,708)                 -                                (3,704,708)          61,705,015      

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

                                      (ลงช่ือ) .........................................……………………………….....………………..... กรรมการตามอ านาจ

                                                              (     นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท  และ  นายบดินทร์ เกษมเศรษฐ ์    )                      

บริษทั  ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ี  จ  ากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

ทุนท่ีออก
และช าระแลว้

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

ส่วนเกิน
ทุนจาก
การจ่าย
โดยใชหุ้้น
เป็นเกณฑ์

ก าไร(ขาดทุน)สะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รวมส่วนของ  
ผูถื้อหุ้น
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(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 64,037,624 34,390,991
ปรับรายการท่ีกระทบก าไร(ขาดทุน)เป็นเงินสดรับ(จ่าย)

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ (66,930) (246,210)
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 12 77,953               239,160
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าโครงการพฒันาออกแบบสินคา้ 14 32,637,749        21,218,179        
ตดับญัชีโครงการพฒันาออกแบบสินคา้ท่ีหยดุพฒันา 14 3,519,109          -                    
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 12, 13.1, 14 10,837,568        12,408,253        
(โอนกลบั) ขาดทุนจากสินคา้ลดมูลค่า 10 731,671             123,304             
(โอนกลบั) ขาดทุนจากประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 80,142               -                    
(ก าไร) ขาดทุน จากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 19                      54                      
(ก าไร) ขาดทุน จากการจ าหน่ายเงินลงทุน (27,753)             (35,675)             
(ก าไร) ขาดทุน จากสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน

เงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหน้ี (4,671)               (7,366)               
(ก าไร) ขาดทุน จากหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน

สญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 6,212,875          (4,378,506)        
(ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (208,659)           599,342             
ผลขาดทุนทางดา้นเครดิตของเงินฝากธนาคาร 37,440               20,088               
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 2,004,015          1,941,989          
ค่าใชจ่้ายโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจา้งและลูกจา้ง (EJIP) 1,107,160          -                    
ผลต่างจากการลดค่าเช่า -                    3,445                 
รายไดท้างการเงิน (677,779)           (339,039)           
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 688,481             917,278             

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 120,986,014 66,855,287
การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพยห์มุนเวียน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (12,856,745) (12,497,183)
สินคา้คงเหลือ (64,211,427)      15,833,089        
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 4,387,520          -                    
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (1,404,984) (377,501)
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (36,164)             (74,162)             

การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของหน้ีสินหมุนเวียนเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 15,732,367 2,625,199
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 158,821 94,146 
จ่ายประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 18 (1,200,000) -                    

เงินสดรับจากการด าเนินงาน 61,555,402 72,458,875
จ่ายดอกเบ้ีย -                     (268,729)
จ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  (565,812)  (74,103)

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 60,989,590 72,116,043

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

                                (ลงช่ือ) ..............................……………………………….....………………..... กรรมการตามอ านาจ
                                                 (     นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท  และ  นายบดินทร์ เกษมเศรษฐ ์    )                      

บริษทั  ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจ  ากดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564
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(หน่วย : บาท)

31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผูกพนัเพ่ิมข้ึน (45,722) (72,408)

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีไม่มีภาระผูกพนัเพ่ิมข้ึน (70,182) (46,000,000)      

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (110,400,000) (45,600,000)

เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว 99,200,000 40,500,000

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยถ์าวร (13,151,459) (2,695,384)

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (26,439,498) (26,660,575)

เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 733,973 308,352

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน (50,172,888) (80,220,015)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน -                    50,000,000

เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน (ส่วนเกินทุน) -                    82,585,488

เงินสดรับ(จ่าย)เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -                    (4,172,675)

เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (3,673,008) (3,581,218)

เงินปันผลจ่าย (17,161,352) (20,700,000)

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (20,834,360) 104,131,595

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียน (10,017,658) 96,027,623

ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (9,391) (23,820)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ (10,027,049) 96,003,803

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 111,433,444 15,429,641

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 101,406,395 111,433,444

-                    -                    

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม: 

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด: 

โอนส่วนปรับปรุงอาคารเช่าไปเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ -                    264,147 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 11,135,408 14,134,531 

ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองมือเคร่ืองใชโ้ครงการพฒันาออกแบบสินคา้ตั้งเป็นตน้ทุนโครงการ 1,902,080 1,810,181 

ประมาณการตน้ทุนโครงการพฒันาออกแบบสินคา้ -                    583,090 

เงินปันผลคา้งจ่าย 36,339 -                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

                                (ลงช่ือ) ..............................……………………………….....………………..... กรรมการตามอ านาจ

                                                 (     นายนยัวุฒิ  วงษโ์คเมท  และ  นายบดินทร์ เกษมเศรษฐ ์    )                      

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

บริษทั  ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจ  ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

 - 2 - 
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บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สำหรับป ีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

1. ขอ้มลูทั่วไป 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ 

การจดทะเบียน  :  บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จดทะเบียนเป็น

นิติบุคคลในประเทศไทยประเภทบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2545 และแปร

สภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด  เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 

ที่ตั้งบริษัท  :  เลขที ่40 ถนนเทศบาลรังสรรค์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

ประเภทธุรกิจ  :  บริษัทฯ ประกอบธุรกิจวิจัยและพัฒนาเพื่อออกแบบและส่งมอบวงจรรวมและระบบ

สมองกลฝังตัว โดยการว่าจ้างผลิตแล้วนำกลับมาที่บริษัทเพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้า

ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท 

1.2 การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ปัจจุบันยังมีผลกระทบต่อธุรกิจและ

อุตสาหกรรมส่วนใหญ่อาจนำมาซึ่งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดำเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงิน

เกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารได้ใช้

ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง 
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2. เกณฑใ์นการจดัทำงบการเงนิและนำเสนองบการเงนิ 

งบการเงินนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 

2547 และแสดงรายการตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 

2543  

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที ่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ

ภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ 

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ริม่มผีลบงัคบัใชใ้นปปีจัจบุนั 

ในระหว่างปี บริษัทฯได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับปรับปรุงจำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 

มกราคม 2564 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มี

เนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับ

วิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน  

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบ

การเงินของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการ

สำคัญ สามารถสรุปได้ดังน้ี   
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ (ต่อ) 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน (ต่อ) 

การปรับปรุงการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

เพิ่มเติมหลักการใหม่และแนวปฏิบัติในเรื่องต่อไปนี ้

- การวัดมูลค่า ซึ่งรวมถึงปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือกเกณฑ์การวัดมูลค่า 

- การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการจัดประเภทรายการรายได้และค่าใช้จ่ายใน

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

- เรื่องกิจการที่เสนอรายงานอาจเป็นกิจการเดียวหรือส่วนของกิจการ และ 

- การตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน 

กรอบแนวคิดได้ปรับปรุงคำนิยามของสินทรัพย์และหนี้สิน และเกณฑ์ในการรวมสินทรัพย์และหนี้สนิ

ในงบการเงิน รวมทั้งได้อธิบายให้ชัดเจนขึ้นถึงบทบาทของความสามารถของฝ่ายบริหารในการดูแลรักษา

ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการ ความระมัดระวัง และความไม่แน่นอนของการวัดมูลค่าในการรายงาน

ทางการเงิน 

การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ  

ได้ให้คำนิยามของ “ธุรกิจ” ใหม่ ซึ่งกำหนดให้การได้มาซึ่งธุรกิจต้องรวมถึงข้อมูลปัจจัยนำเข้าและ

กระบวนการที่สำคัญเป็นอย่างน้อยซึ่งเมื่อนำมารวมกันมีส่วนอย่างมีนัยสำคัญทำให้เกิดความสามารถใน

การสร้างผลผลิต รวมทั้งปรับปรุงคำนิยามของ “ผลผลิต” โดยให้ความสนใจในตัวของสินค้าและบริการที่

ให้กับลูกค้า และตัดเรื่องการอ้างอิงความสามารถในการลดต้นทุนและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอื่น ๆ 

ออกไป  นอกจากนี้ยังเพิ่มทางเลือกการทดสอบการกระจุกตัวของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ เพื่อ

ประเมินอย่างง่ายว่ากลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพย์ที่ซื้อมานั้นไม่เป็นธุรกิจ 

การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน 

ปรับเปลี่ยนข้อกำหนดการบัญชีป้องกันความเสี่ยงโดยเฉพาะ เพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

จากความไม่แน่นอนที่เกิดจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง เช่น  อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่กำหนดจาก

ธุรกรรมการกู้ยืม (Interbank offer rates - IBORs) นอกจากนี้ การปรับปรุงได้กำหนดให้กิจการให้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากความไม่

แน่นอนใด ๆ นั้น 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ (ตอ่) 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ริม่มผีลบงัคบัใชใ้นปปีจัจบุนั (ตอ่) 

การปรบัปรงุมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่1 เรือ่ง การนำเสนองบการเงนิ และมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่8 

เรือ่ง นโยบายการบญัช ีการเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชแีละขอ้ผิดพลาด  

ปรับปรุงคำนิยามของ ”ความมีสาระสำคัญ” โดยให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินและกรอบแนวคิด และอธิบายถึงการนำความมีสาระสำคัญไปประยุกต์ได้ชัดเจนขึ้นใน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เรื่อง ข้อมูลที่ไม่มีสาระสำคัญ 

การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 (TFRS 16) เรื่อง สัญญาเช่า  

เกี่ยวกับการผ่อนปรนในทางปฏิบัติกรณีที่ผู้เช่าได้รับการลดค่าเช่าเนื่องจากสถานการณ์ COVID-

19 โดยผู้เช่าสามารถเลือกที่จะไม่ประเมินว่าการลดค่าเช่าดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาเช่า  

(Lease modification) สำหรับการลดหรือการงดเว้นการจ่ายค่าเช่า ในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 

2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยการผ่อนปรนดังกล่าวต้องนำมาถือปฏิบัติกับงบการเงิน

ประจำปีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ กิจการสามารถถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับ

ใช้ได้  

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีจ่ะมผีลบงัคบัใชส้ำหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอื

หลังวนัที ่1 มกราคม 2565 

การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 (TFRS 16) เรื่อง สัญญาเช่า  

เกี่ยวกับแนวผ่อนปรนในทางปฏิบัติกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าที่เข้าเงื่อนไขที่กำหนดซึ่งเกิด

จากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (เช่น การทดแทนอัตรา THBFIX ด้วยอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงใหม่ซึ่งเป็น

ผลมาจากการยกเลิก LIBOR) ผู้เช่าต้องวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ โดยใช้อัตราคิดลดที่ปรับปรุง

ซึ่งสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เพื่อคิดลดค่าเช่าจ่ายที่เปลี่ยนแปลงไป โดยอนุญาตให้ถือ

ปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ได้  

การปฏริปูอตัราดอกเบีย้อา้งองิระยะที ่2 (การปรบัปรงุระยะที ่2) มกีารปรบัปรงุมาตรฐานการรายงานทาง

การเงนิ ฉบบัที ่9 (TFRS 9) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่7 (TFRS 7) และมาตรฐานการ

รายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 (TFRS 16)  

กำหนดมาตรการผ่อนปรนสำหรับรายการที่อาจได้รับผลกระทบจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ย

อ้างอิง และการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง มาตรการผ่อนปรนที่สำคัญ

ของการปรับปรุงระยะที่ 2 ได้แก ่

 

 



บรษิทั ซลิคิอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 

) 

 

 

 196 บรษิทั ซลิคิอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ (ตอ่) 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีจ่ะมผีลบงัคบัใชส้ำหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอื

หลังวนัที ่1 มกราคม 2565 (ตอ่) 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ในการกำหนดกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินหรือ

หนี้สินทางการเงิน (รวมถึงหนี้สินตามสัญญาเช่า) ซึ่ง เป็นผลโดยตรงจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง 

โดยเกณฑ์ใหม่เทียบเท่ากับเกณฑ์เดิมในเชิงเศรษฐกิจ กิจการไม่ต้องรับรู้ผลกำไรหรือขาดทุนจากการ

เปลี่ยนแปลงดังกล่าวในงบกำไรขาดทุนทันที 

ให้กิจการยังสามารถใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยงสำหรับรายการส่วนใหญ่ต่อไปได้ สำหรับกรณี

ที่ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงได้รับผลกระทบจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ทั้งนี้ กิจการ

ยังคงต้องรับรู้ส่วนของความไม่มีประสิทธิผล 

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อว่าการปรับปรุงมาตรฐานนี้ จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อ

งบการเงินของบริษัท 

4. ผลกระทบจากการนำนโยบายการบญัชปีอ้งกนัความเสีย่งมาถอืปฏบิตัิ 

บริษัทฯ เลือกการบัญชีป้องกันความเสี่ยงมาถือปฏิบัติสำหรับรายการตราสารอนุพันธ์ซึ่งบริษัทฯ เข้าทำ

สัญญาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564  เป็นต้นไป และกำหนดให้เป็นรายการที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวกับกระแส

เงินสดของรายการคาดการณ์ที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมาก 

4.1 สำรองการบญัชีป้องกันความเสีย่ง 

สำรองการบัญชีป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดใช้สำหรับรับรู ้รายการกำไรหรือขาดทุ นที่

เกี่ยวข้องกับส่วนที่มีประสิทธิผลของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพันธ์ที่นำการบัญชี

ป้องกันความเสี่ยงมาถือปฏิบัติ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 รายการสำรองการบัญชีป้องกันความเสี่ยงที่แสดงอยู่ในองค์ประกอบ

อื่นของส่วนของเจ้าของ  มีดังน้ี 
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4. ผลกระทบจากการนำนโยบายการบญัชปีอ้งกนัความเสีย่งมาถอืปฏบิตัิ (ตอ่) 

4.1 สำรองการบญัชีป้องกันความเสีย่ง (ต่อ) 

 หน่วย : บาท 

 สัญญาเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหน้า ส่วนป้องกันความเสี่ยง 

สำรองการบญัชีป้องกันความเสีย่งในกระแสเงินสด   

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญา   

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 - - 

บวก : อนุพันธ์ทีร่ับรูใ้นกำไร(ขาดทุน) เบ็ดเสรจ็อื่น 178,822,179 (14,323,970) 

หัก : การโอนจากกำไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 

ไปยังกำไรหรือขาดทุน (92,150,471) 8,319,715 

หัก : ขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับส่วนที่ไม่มีประสิทธิผลใน

กำไรหรือขาดทุน (25,226,624) 2,299,547 

หัก : ภาษีเงินได้รอตัดบัญช ี - - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 61,445,084 (3,704,708) 

4.2 รายการที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทนุ 

รายการที่เกี่ยวข้องกับสัญญาอนุพันธ์ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนนอกเหนือจากจำนวนที่รับรู้จาก

การโอนสำรองการบ ัญชีป ้องกันความเส ี ่ยงมาจากกำไรขาดทุนเบ ็ดเสร ็จอ ื ่นตามท ี ่แสดงไว ้ใน 

ข้อ 4.1 มีดังน้ี 

  หน่วย : บาท 

สำหรับป ีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564   

กำไร (ขาดทุน) สุทธจิากสัญญาอนุพันธ์ที่ไม่ได้นำการบัญชี   

ป้องกันความเสี่ยงมาถือปฏิบัติซึ่งแสดงรวมอยู่ในรายการ   

กำไร (ขาดทุน) สุทธจิากอนุพันธ์ทางการเงิน  (6,221,888) 
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5. นโยบายการบญัชทีีส่ำคญั  

5.1 การรับรู้รายได้ 

บริษัทฯ รับรู้รายได้สุทธิจากภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งกิจการจะรับรู ้รายได้เมื ่อคาดว่ามีความเป็นไปได้

ค่อนข้างแน่ที่จะได้รับชำระเมื่อส่งมอบสินค้าหรือให้บริการ 

สำหรับสัญญาที่มีหลายองค์ประกอบที่บริษัทฯ จะต้องส่งมอบสินค้าหรือให้บริการหลายประเภท 

บริษัทฯ ต้องแยกเป็นแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติที่แยกต่างหากจากกัน และต้องปันส่วนราคาของรายการของ

สัญญาดังกล่าวไปยังแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัดส่วนของราคาขายแบบเอกเทศหรือประมาณการราคา

ขายแบบเอกเทศ บริษัทฯ จะรับรู้รายได้ของแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติแยกต่างหากจากกันเม่ือกิจการได้ปฏิบัติ

ตามภาระนั้นแล้ว 

5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วยเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือ

ทวงถาม และเงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งมีระยะเวลาครบกำหนดภายในสามเดือน ส่วนเงิน

เบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินได้แสดงเป็นหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 

5.3 สินค้าคงเหลือ 

สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า 

ราคาทุนของสินค้าคำนวณโดยใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) ราคาทุนสินค้าประกอบด้วยต้นทุน

วัตถุดิบ ต้นทุนการผลิตที่ใช้ในการแปลงสภาพวัตถุดิบทางตรงให้เป็นสินค้าสำเร็จรูป 

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใชจ้่ายที่

จำเป็นเพื่อให้ขายสินค้าได้ 

บริษัทฯ ตั้งค่าเผื่อสินค้าลดมูลค่า สำหรับผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินค้าคงเหลือนั้น โดย

พิจารณาจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายสินค้านั้นและค่าเผ่ือ

สำหรับสินค้าเก่าล้าสมัย เคลื่อนไหวช้าหรือเสื่อมคุณภาพ พิจารณาจากอายุโดยประมาณของสินค้าแต่ละ

ชนิด 
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5. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ) 

5.4 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์  แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการ

ด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)  

ค่าเสื่อมราคาของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์คำนวณราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการ

ให้ประโยชน์โดยประมาณ ดังนี้ 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า      5 ปี 

เครื่องใช้สำนักงาน   3-5 ปี 

เครื่องตกแต่งสำนักงาน      5 ปี 

เครื่องมือเครื่องใช้โรงงาน 3-10 ปี 

ยานพาหนะ      5 ปี 

5.5 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของ

สินทรัพย์นั้น (ถ้ามี) 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ซื้อมาและมีลักษณะเฉพาะจะบันทึกเป็นสินทรัพย์โดยคำนวณ

จากต้นทุนในการได้มาและการดำเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสามารถนำมาใช้งานได้ตามประสงค์

โดยจะตัดจำหน่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุประมาณการให้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 3 และ 5 ปี 
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5. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ) 

5.5 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ต่อ) 

โครงการพัฒนาออกแบบสินค้า 

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการออกแบบและผลิตสินค้าต้นแบบที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงซึ่ง

บริษัทฯ เป็นผู้พัฒนาขึ้น จะรับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเม่ือเป็นไปตามข้อกำหนดทุกข้อ ดังน้ี 

- มีความเป็นไปได้ในทางเทคนิคที่บริษัทฯ จะพัฒนาสินค้าให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์หรือ

ขายได ้

- ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะพัฒนาสินค้าให้เสร็จสมบูรณ์และมาใช้ประโยชน์หรือขาย 

- บริษัทฯ มีความสามารถที่จะนำสินค้าที่พัฒนาขึ้นนั้นมาใช้ประโยชน์หรือขาย 

- สามารถแสดงว่าสินค้าที่พัฒนาขึ้นนั้นให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตอย่างไร 

- มีความสามารถในการจัดหาทรัพยากรด้านเทคนิค  ด้านการเงิน และด้านอื่นได้เพียงพอที่จะนำมาใช้

เพื่อทำให้การพัฒนาเสร็จสิ้นสมบูรณ์ และนำสินค้าที่พัฒนาขึ้นนั้นมาใช้ประโยชน์หรือนำมาขายได้ 

- บริษัทฯ มีความสามารถที่จะวัดมูลค่าของรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่เกิดขึ้นในระหว่างการ

พัฒนาได้อย่างน่าเชื่อถือ 

ต้นทุนโดยตรงที่รับรู้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาออกแบบสินค้า จะรวมถึงต้นทุนพนักงานที่

ทำงานในทีมพัฒนาออกแบบสินค้าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในจำนวนเงินที่เหมาะสม 

ต้นทุนการวิจัยและต้นทุนในการพัฒนาอื่นที่ไม่เข้าเงื่อนไขเหล่านี้จะรับรู้เป็นค่าใช้ จ่ายเมื่อเกิดขึ้น 

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหากก่อนหน้านี้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายไปแล้ว จะไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในเวลา

ภายหลัง 

ต้นทุนในการพัฒนาโครงการพัฒนาออกแบบสินค้าจะรับรู้เป็นสินทรัพย์และตัดจำหน่ายเป็นตน้ทุน

สินค้าที่ผลิตโดยวิธีจำนวนหน่วยผลิตเมื่อโครงการพัฒนาสำเร็จและสามารถนำมาใช้ประโยชน์  จำนวน

หน่วยผลิตประมาณการโดยผู้บริหารเมื่อโครงการดังกล่าวเริ่มขายสินค้า 
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5. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ) 

5.6 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะทำการประเมินการด้อยค่าของ สินทรัพย์สิทธิการใช้และ

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - 

โครงการพัฒนาออกแบบสินค้า หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯ รับรู้ขาดทุนจากการ

ด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์ หรือ มูลค่าจากการใช้

สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทฯ ประมาณการกระแสเงิน

สดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลด

ที่สะท้อนอัตราต้นทุนเงินทุนเฉลี่ยในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทฯ ใช้แบบจำลอง

การประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจำนวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจาก

การจำหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำหน่าย โดยการจำหน่ายนั้น ผู้ซื้อกับผู้ขายมีความรอบรู้และ

เต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง

กัน 

บริษัทฯ จะรับรู้รายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน 

หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่า

ของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษัทฯ จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ

สินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

ประมาณการที่ใช้กำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้ง

ล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูง

กว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวด

ก่อนๆ บริษัทฯ จะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของกำไร

หรือขาดทุนทันที 
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5. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ) 

5.7 สัญญาเช่า 

ณ วันเริ่มต้นสัญญา บริษัทฯ จะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า

หรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญานั้นเป็นการให้สิทธิในการ

ควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน 

ผูเ้ชา่ 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

สินทรัพย์สิทธิการใช้รับรู้ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล โดยแสดงมูลค่าตามราคาทุนหลังหักค่าเสื่อม

ราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ (ถ้า

มี) ราคาทุนดังกล่าวประกอบด้วย จำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการวัดมูลค่าเริ่มแรกต้นทุน

ทางตรงที่เกิดขึ้น และการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าใด ๆ ที่จ่ายชำระ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อน

วันที่สัญญาเริ่มมีผลหักสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ 

ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้รวมถึงประมาณการต้นทุนที่จะเกิดขึ้นสำหรับผู้เช่าในการบรูณะ

สินทรัพย์อ้างอิงให้อยู่ในสภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลง และเงื่อนไขของสัญญาเช่า 

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุ

ของสัญญาเช่า หรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แต่ละประเภท แล้วแต่

ระยะเวลาใดจะต่ำกว่า ดังต่อไปนี้ 

อาคารสำนักงาน และ 

ค่ารื้อถอนสิ่งติดตั้ง 

6 ปี (อายุสัญญาบวกอายุสิทธเิลือกที่มีความแน่นอนอย่าง

สมเหตุสมผล ที่จะใชส้ิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญา) 

ยานพาหนะ 2 ปี 3 เดือน 

เครื่องใชส้ำนักงาน 4 ป ี
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5.7 สัญญาเช่า (ต่อ) 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่ 

หนี้สินตามสัญญาเช่าแสดงมูลค่าตามมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่ยังไม่ได้จ่าย

ชำระ  ณ ว ันท ี ่ส ัญญาเช ่ า เร ิ ่มม ีผล การจ ่ ายชำระตามส ัญญาเช ่ าด ั งกล ่ าว ประกอบด ้วย 

การจ่ายชำระคงที่ (รวมถึงการจ่ายชำระคงที่โดยเนื้อหา) หักลูกหนี้สิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า (ถ้ามี) และ

จำนวนเงินที่คาดว่าผู้เช่าจะจ่ายชำระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ นอกจากนี้ การจ่ายชำระตาม

สัญญาเช่ายังรวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิการเลือกซื้อ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่บริษัทฯ จะ

ใช้สิทธิเลือกนั้น และการจ่ายชำระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกำหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็น

ว่าบริษัทฯ จะใช้สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า 

บริษัทฯ คำนวณมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าโดยใช้อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วน

เพิ่ม ณ วันที่สัญญาเช่ามีผล หากอัตราดอกเบี้ยตามนัยของหนี้สินสัญญาเช่านั้นไม่สามารถกำหนดได้ 

ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มหลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลบริษัทฯ จะวัดมูลค่าของหนี้สินตาม

สัญญาเช่าเพิ่มขึ้นเพื่อสะท้อนดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่า และลดลงเพื่อสะท้อนการจ่ายชำระตาม

สัญญาเช่าที ่จ ่ายชำระแล้ว นอกจากนี ้ บริษัทฯ จะวัดมูลค่าหนี ้สินตามสัญญาเช่ าใหม่ เมื ่อมีการ

เปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า จำนวนเงินที่ต้องจ่ายชำระ หรือการประเมินสิทธิการเลือกในการซื้อสินทรัพย์

อ้างอิง 

สญัญาเชา่ระยะสัน้และสญัญาเชา่ซึ่งสนิทรพัยอ์า้งอิงมมีูลคา่ตำ่ 

บริษัทฯ เลือกใช้ข้อยกเว้นในการรับรู ้รายการสำหรับสัญญาเช่าระยะสั้น (สัญญาเช่ าที่มีอายุ

สัญญาเช่า 12 เดือน หรือน้อยกว่านับจากวันที่สัญญาเช่ามีผล และไม่มีสิทธิการเลือกซื้อ) และสัญญาเช่า

ซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่าดังกล่าวจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของ

กำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า 
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5. นโยบายการบญัชทีีส่ำคญั (ตอ่) 

5.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษทัฯ 

หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท

ฯ 

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทหรือบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดย

ทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ   ผู้บริหารสำคัญกรรมการหรือ

พนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ 

5.9 เงนิอุดหนนุจากรฐับาล 

บริษัทฯ รับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลซึ่งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม เมื่อเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล

ว่าบริษัทฯ จะปฏิบัติตามเง่ือนไขทั้งหมดของเงินอุดหนุนที่กำหนดไว้ และบริษัทฯ จะได้รับเงินอุดหนุนนั้น 

บริษัทฯ ร ับร ู ้ เง ินอ ุดหนุนรับล่วงหน้าท ี ่ร ัฐบาลจ่ายชดเชยให้กับค่าใช ้จ ่าย ที ่จะเกิดขึ ้นใน 

งบกำไรขาดทุนในงวดที่บริษัทฯ มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายนั้น เงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่

เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายรายการใดต้องรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนในงวดเดียวกันกับค่าใช้จ่ายนั้น 

5.10 การจา่ยโดยใชหุ้น้เปน็เกณฑ ์

มูลค่ายุติธรรมของสิทธิซื้อหุ้น ณ วันที่ให้สิทธิแก่พนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานพร้อมๆไปกับ

การเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้น ตลอดระยะเวลาที่พนักงานสามารถเข้าใช้สิทธิได้อย่างไม่มีเงื่อนไข จำนวนที่

รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจะถูกปรับปรุงเพื่อให้สะท้อนถึงจำนวนสิทธิซื้อหุ้นที่แท้จริงซึ่ งเข้าเงื่อนไขการให้บริการที่

เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการได้รับสิทธิที่ไม่ใช่เงื่อนไขเรื่องตลาดทุน 

มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับของโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP) รับรู้

เป็นค่าใช้จ่าย ตลอดโครงการฯ  และรับรู้ส่วนต่างของมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่ได้รับและเงินที่จ่าย 

เป็นส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ซึ่งจะถูกปรับปรุงเพื่อให้สะท้อนจำนวนผลต่างสะสมของ

โครงการฯ 
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นโยบายการบญัชทีีส่ำคญั (ตอ่) 

5.11 ภาษเีงนิได ้

ภาษีเงินได้ ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ 

โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั ่วคราวระหว่างราคาตามบัญชี  

ของสินทรัพย์และหนี้สินกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ 

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

บริษัทฯ รับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่

รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษี

ที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่บริษัทฯ จะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้

ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น 

บริษัทฯ จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลา

รายงาน และจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ จะไม่มี

กำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์ 

บริษัทฯ จะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น หากภาษีที ่เกิดขึ้น

เกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น 

 

  



บรษิทั ซลิคิอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 

) 

 

 

 206 บรษิทั ซลิคิอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) 

 

5. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ) 

5.12 ผลประโยชนพ์นกังาน 

ผลประโยชนร์ะยะสัน้ของพนกังาน 

บริษัทฯ รับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังานและผลประโยชนร์ะยะยาวอืน่ของพนกังาน 

โครงการสมทบเงิน 

บริษัทฯ จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบตามที่ได้กำหนดการ

จ่ายสมทบไว้แล้วสินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้แยกออกไปจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ และได้รับ

การบริหารโดยผู้จัดการกองทุนภายนอกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจาก

พนักงานและเงินสมทบจากบริษัท เงินจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี ้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไร

ขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น 

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน 

บริษัทฯ มีภาระที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และตามโครงการ

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบกำหนดระยะเวลา  

(Retention program) 

บริษัทฯ คำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน  และโครงการ

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit 

Credit Method) โดยผู้เชี ่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์

ประกันภัย  

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  สำหรับโครงการ

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรหรือขาดทุน  

ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจำนวนในกำไรหรือขาดทุนทันทีที่มีการแก้ไขโครงการหรือลด

ขนาดโครงการ หรือเมื่อกิจการรับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง 
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นโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ) 

5.13 ประมาณการหนีส้นิ  

บริษัทฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อมีภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ใน

อดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า บริษัทฯ จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด

เปลื้องภาระผูกพันนั้น โดยบริษัทฯ สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ 

5.14 สกลุเงนิทีใ่ชใ้นการดำเนนิงานและนำเสนองบการเงนิ 

งบการเงินนี้ จัดทำและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัท 

5.15 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ 

ว ั นท ี ่ เ ก ิ ด ร า ยก า ร  ส ิ นท ร ั พย ์ แ ล ะ หน ี ้ ส ิ น ท ี ่ เ ป ็ น ต ั ว เ ง ิ น แ ล ะ เ ป ็ น เ ง ิ น ต ร าต ่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  

ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราปิด ณ วันนั้น 

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการ

ดำเนินงาน 

5.16 เครือ่งมอืทางการเงนิ 

บริษัทฯ รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุน

การทำรายการเฉพาะในกรณีที่เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ ายุติธรรมผ่านกำไรหรือ

ขาดทุน อย่างไรก็ตาม สำหรับลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ บริษัทฯ 

จะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้

รายได้  

การจดัประเภทรายการและการวดัมูลคา่ของสนิทรพัยท์างการเงนิ 

บริษัทฯ จัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่

วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านกำไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และ

ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน 
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5. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ) 

5.16 เครือ่งมอืทางการเงนิ (ตอ่) 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมูลคา่ดว้ยราคาทนุตดัจำหนา่ย  

บริษัทฯ วัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย เมื่อบริษัทฯ ถือครองสินทรัพย์ทาง

การเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิด

กระแสเงินสดที่เป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น  

สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมิน

การด้อยค่า ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการด้อยค่าของ

สินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมูลคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกำไรหรอืขาดทนุ 

สินทรัพย์ทางการเง ินท ี ่ว ัดม ูลค่าด ้วยมูลค่ายุต ิธรรมผ่านกำไรหร ือขาดทุน จะแสดงใน  

งบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกำไร

หรือขาดทุน 

ทั้งนี้ สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว หมายรวมถึง ตราสารอนุพันธ์ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้

เพื่อค้า เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งบริษัทไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่มีกระแสเงินสดที่ไม่ได้รับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีม่กีารกำหนดใหว้ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกำไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่  (ตรา

สารทนุ) 

ณ วันที่รับรู้รายการวันแรก บริษัทฯ สามารถเลือกจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ได้ถือไว้

เพื่อค้า เป็นตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยไม่

สามารถเปลี่ยนการจัดประเภทในภายหลังได้ ทั้งนี้ การจัดประเภทรายการจะพิจารณาเป็นรายตราสาร  

ผลกำไรและขาดทุนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของสินทรัพย์ทางการเงินนี้จะไม่สามารถโอนไป

รับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนได้ในภายหลัง  

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนดังกล่าวถือเป็นรายได้อื่นในส่วนของกำไรหรือขาดทุน เว้นแต่ในกรณีที่

เป็นการได้รับคืนของต้นทุนการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินอย่างชัดเจน บริษัทฯ จะรับรู้รายการนั้นใน

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  

นอกจากนี้ เงินลงทุนในตราทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

อื่นไม่มีข้อกำหนดให้ประเมินการด้อยค่า  
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5.16 เครือ่งมอืทางการเงนิ (ตอ่) 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมูลคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกำไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ (ตราสารหนี้)  

บริษัทฯ วัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เมื่อบริษัทฯ 

ถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพย์ทางการเงิน และ

เงื ่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและ

ดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น 

ทั้งนี้ รายได้ดอกเบี้ย กำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และผลขาดทุนจากการด้อยค่าหรือการ

โอนกลับรายการผลขาดทุนนั้นจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนและคำนวณด้วยวิธีการเช่นเดียวกับ

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมอื่น ๆ 

จะรับรู้ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมที่เคยรับรู้ในกำไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะโอนเข้าไปยังส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อมีการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินนั้น 

การจดัประเภทรายการและการวดัมลูคา่ของหนีส้นิทางการเงนิ 

ยกเว้นหนี้สินตราสารอนุพันธ์ บริษัทฯ รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสำหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่า

ยุติธรรมหักต้นทุนการทำรายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าใน

ภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัด

รายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน 

โดยการคำนวณมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่ายคำนึงถึง ส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่า รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือ

ต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง

แสดงเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกำไรหรือขาดทุน 

การตดัรายการของเครือ่งมอืทางการเงนิ 

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์

นัน้ได้สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยง

และผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น แม้ว่าจะไม่มีการ

โอนหรือไม่ได้คงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น  

บริษัทฯ ตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพัน

นั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหน้ีสินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหน้ีสินใหม่จากผู้ให้กู้ราย

เดียวกันซึ่งมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไขข้อกำหนดของหนี้สินที่มีอยู่อย่างเป็นสาระสำคัญ จะถอืว่า

เป็นการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรู้หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของกำไรหรือ

ขาดทุน 
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5. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ) 

5.16 เครือ่งมอืทางการเงนิ (ตอ่) 

การดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์างการเงนิ 

บริษัทฯ รับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหนี้ทั้งหมดที่ไม่ได้วัดมูลค่า

ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณจากผลต่างของ

กระแสเงินสดที่จะครบกำหนดชำระตามสัญญากับกระแสเงินสดทั้งหมดที่บริษัทฯคาดว่าจะได้รับชำระ และ

คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงโดยประมาณของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ได้มา  

ในกรณีที่ความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ไม่ได้เพิ่มขึ ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้

รายการเริ่มแรก บริษัทฯ วัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากการผิด

สัญญาที่อาจจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า ในขณะที่หากความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่าง

มีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก บริษัทฯ วัดมูลค่าผลขาดทุนด้วยจำนวนเ งินที่เท่ากับผล

ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่เหลืออยู่ของเครื่องมือทางการเงิน  

บริษัทฯ พิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อมีการค้างชำระการ

จ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 30 วัน และพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินนั้นมีการผิดสัญญา เมื่อมีการ

ค้างชำระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 90 วัน อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี บริษัทฯ อาจพิจารณาว่า

สินทรัพย์ทางการเงินนั้นมีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างมีนัยสำคัญและมีการผิดสัญญา โดย

พิจารณาจากข้อมูลภายในหรือข้อมูลภายนอกอื่น เช่น อันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตของผู้ออกตรา

สาร  

บริษัทฯ ใช้วิธีการอย่างง่ายในการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้

การค้าดังนั้น ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จึงไม่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง

ทางด้านเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของ

ลูกหน้ีการค้าโดยอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการ

คาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้นั้นและสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ  

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสด

ตามสัญญาอีกต่อไป 
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5. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ) 

5.16 เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ) 

การหักกลบของเครื่องมือทางการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนำมาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดง

ฐานะการเงิน ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจำนวนเงินที่รับรู้ และ

บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะชำระด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน 

5.17 ตราสารอนุพันธ์และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง 

บริษัทฯ ใช้ตราสารอนุพันธ์ เช่น สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และสัญญาสิทธิขายอัตรา

แลกเปลี่ยนเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน  

บริษัทฯ แสดงตราสารอนุพันธ์เป็นสินทรัพย์ทางการเงินเม่ือมีมูลค่ายุติธรรมมากกว่าศูนย์ และแสดง

เป็นหน้ีสินทางการเงินเมื่อมีมูลค่ายุติธรรมน้อยกว่าศูนย์  

อนุพันธ์ที่ไม่เข้าเงื่อนไขการบัญชีป้องกันความเสี่ยง 

อนุพันธ์ที่ไม่เข้าเงื่อนไขของการบัญชีป้องกันความเสี่ยงจะรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม และจะ

รับรู้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทาง

การเงิน 

บริษัทฯ แสดงมูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพันธ์เป็นรายการหมุนเวียน หรือไม่หมุนเวียนตามวัน

ครบกำหนดของสัญญาอนุพันธ์นั้น 

อนุพันธ์ที่เข้าเงื่อนไขการบัญชีป้องกันความเสี่ยง 

บริษัทฯ รับรู้รายการสัญญาอนุพันธ์เมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่เข้าทำสัญญา และวัด

มูลค่าต่อมาในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  บริษัทฯ กำหนดให้สัญญา

อนุพันธ์เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวกับกระแสเงินสดของรายการที่คาดการณ์ที่มีความเป็นไป

ได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมาก (การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด) 
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5. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ) 

5.17 ตราสารอนุพันธ์และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง (ต่อ) 

อนุพันธ์ที่เข้าเงื่อนไขการบัญชีป้องกันความเสี่ยง (ต่อ) 

ณ วันที่รับรู ้ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง บริษัทฯ มีการจัดทำเอกสาร 1) ที่ระบุ

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง ซึ่ง

รวมถึงการเปลี ่ยนแปลงในกระแสเงินสดของเครื ่องมือที ่ใช้ป้องกันความเสี ่ยงที ่คาดว่าจะชดเชยการ

เปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง 2) เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการบริหาร

ความเสี่ยง และกลยุทธ์ที่นำมาใช้ในการจัดการกับรายการที่มีความเสี่ยง 

รายละเอียดของเอกสารดังกล่าวซึ่งได้จัดทำตั้งแต่วันเริ่มต้นการป้องกันความเสี่ยงและได้ปรับปรุง

อย่างต่อเนื่อง กล่าวถึงเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง ลักษณะของ

ความเสี่ยงที่จะป้องกัน และวิธีที่กิจการใช้ในการประเมินประสิทธิผลของความสัมพันธ์ของการป้องกันความ

เสี่ยงซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของความไม่มีประสิทธิผล และวิธีกำหนดอัตราส่วนการป้องกันความ

เสี่ยง 

ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงจะเข้าเงื่อนไขของการบัญชีป้องกันความเสี่ยง เมื่อเป็นไป

ตามข้อกำหนดของการประเมินประสิทธิผลในการป้องกันความเสี่ยงทุกข้อต่อไปนี้ 

- มีความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจระหว่างรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงและเครื่องมือที่ใช้ป้องกัน

ความเสี่ยง 

- ผลกระทบของความเสี่ยงด้านเครดิตไม่ได้เป็นปัจจัยสำคัญในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่เป็นผลมาจาก

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจนั้น 

- อัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงของความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวกับอัตราส่วน

ของปริมาณของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงซ่ึงบริษัทฯ ทำการป้องกัน 

บริษัทฯ แสดงมูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพันธ์ที ่ใช้ป้องกันความเสี่ยงทั้งจำนวนเป็นรายการ

หมุนเวียน หรือไม่หมุนเวียนตามวันครบกำหนดของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง 
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5. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ) 

5.17 ตราสารอนุพันธ์และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง (ต่อ) 

อนุพันธ์ที่เข้าเงื่อนไขการบัญชีป้องกันความเสี่ยง (ต่อ) 

การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด 

บริษัทฯ รับรู้ส่วนที่มีประสิทธิผลของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพันธ์ซึ่งมีการ

กำหนดและเข้าเงื่อนไขของการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดในสำรองการบัญชีป้องกันความเสี่ยงใน

กระแสเงินสดซึ่งรวมอยู่ในส่วนของเจ้าของ และรับรู้กำไรหรือขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับส่วนที่ไม่มีประสิทธิผลใน

กำไรหรือขาดทุนทันทีที่เกิดขึ้น 

บริษัทฯ ใช้สัญญาอนุพันธ์ ได้แก่ สัญญาเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในการป้องกันความเสี่ยงของ

รายการที่คาดการณ์ (Forecast Transaction) โดยบริษัทฯ เลือกกำหนดให้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่า

ยุติธรรมของสัญญาอนุพันธ์รวมถึงค่าสะท้อนส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยในสองสกุล (Forward points) 

เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง รายการกำไรหรือขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับส่วนที่มีประสิทธิผลของการ

เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพันธ์จะรับรู้ในรายการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสดในกำไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นซึ่งรวมอยู่ในส่วนของเจ้าของ 

บริษัทฯ จะโอนจำนวนที่รับรู้สะสมในส่วนของเจ้าของดังกล่าวมายังกำไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลา

บัญชีเดียวกับที่บริษัทฯ รับรู้รายการที่ป้องกันความเสี่ยงในกำไรหรือขาดทุน 

เมื่อเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงน้ันสิ้นสุดอายุ หรือยกเลิกหรือเมื่อการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

ไม่เข้าเงื่อนไข  บริษัทฯ จะจัดประเภทรายการกำไรหรือขาดทุนที่สะสมและแสดงรวมไว้ในส่วนของเจ้าของ

ตามเดิมจนกระทั่งเกิดรายการที่คาดการณ์  หรือเมื่อรายการที่คาดการณ์ไม่คาดว่าจะเกิดอีกต่อไปกิจการ

จะจัดประเภทรายการกำไรหรือขาดทุนที่สะสมและเคยแสดงรวมไว้ในส่วนของเจ้าของเป็นกำไรหรือขาดทุน

ทันที 

ในการป้องกันความเสี่ยงของรายการซื้อที่เป็นเงินตราต่างประเทศนั้น ความไม่มีประสิทธิผลอาจเกิด

จากระยะเวลาการเกิดของรายการที่คาดการณ์ ที่คลาดเคลื่อนไปจากที่คาดการณ์ไว้  หรืออาจเกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญา 
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5. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ) 

5.18 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อ

โอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมใน

ตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯ ใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง กำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกัน

หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯ จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้

เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่

เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด 

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใชวั้ดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัย์และหนี้สินในงบ

การเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังน้ี 

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพ

คล่อง 

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ

ทางอ้อม 

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที ่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี ่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการ

ประมาณขึ้น 

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดบัชั้น

ของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่า

ยุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ 
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6. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ 

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการ

ประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อ

จำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไป

จากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชีที่สำคัญได้แก่ 

คา่เผือ่ผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ของลกูหนีก้ารคา้ 

ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลย

พินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินใน

อดีต อายุของหนี้ที่คงค้าง และสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น 

คา่เผือ่การลดลงของมลูคา่สนิคา้คงเหลอื 

ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ฝ่ายบริหารจะใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผล

ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินค้าคงเหลือนั้น โดยค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิที่จะได้รับพิจารณาจากราคาที่

คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายสินค้านั้น และค่าเผื่อสำหรับสินค้าเก่าล้าสมัย 

เคลื่อนไหวช้า หรือเสื่อมคุณภาพ พิจารณาจากอายุโดยประมาณของสินค้าแต่ละชนิด 

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน  

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่บันทึกในงบแสดงฐานะการเงิน ที่ไม่มีการซื้อขายใน

ตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ

เครื่องมือทางการเงินดังกล่าวโดยใช้เทคนิคและแบบจำลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจำลองได้มาจาก

การเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคำนึงถึงความเสี่ยงทางด้านเครดิต สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ 

และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้อง

กับตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณอาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผย

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 
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6. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ (ต่อ) 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 

ในการคำนวณค่าตัดบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - โครงการพัฒนาออกแบบสินค้า ฝ่ายบริหาร

จำเป็นต้องทำการประมาณจำนวนหน่วยผลิต และต้องทบทวนใหม่ หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 

ในการทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - โครงการพัฒนาออกแบบสินค้า ฝ่ายบริหาร

จำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์  หรือหน่วยของ

สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงิน

สดนั้น ๆ 

7. รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

7.1 ลกัษณะความสมัพนัธแ์ละนโยบายในการกำหนดราคา 

บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลักษณะความสัมพันธ์ รายการเกี่ยวข้องกัน 

บริษัท เอ็กซ์เอวี ออดิโอ จำกัด กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน ขายสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น 

บริษัท ลักษม์ดี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้ถือหุ้นร่วมกัน รับบริการ 

ผู้ถือหุ้นบริษัท ผู้ถือหุ้นใหญ่ เช่าสำนักงาน 

กรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการ ที่ปรึกษา 

 

การกำหนดราคากับบุคคลและกจิการที่เกี่ยวข้องกัน                     นโยบายราคา 

ขายสินค้า ตามราคาที่ตกลงร่วมกัน ไม่ต่ำกว่าราคาทุน 

ค่าเช่าและบริการสำนักงาน ตามอัตราที่ระบใุนสัญญา 

ค่าบริการสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา) ตามราคาทุนบวกส่วนเพิ่ม และอตัราที่ระบุในสัญญา 

ค่าใช้จ่ายอื่น ตามราคาตลาด 

ค่าที่ปรึกษา ตามอัตราที่ระบใุนสัญญา  
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7. รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

7.2 ยอดคงเหลอืกบับคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

ยอดคงเหลือกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ดังน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   

บริษัท ลักษม์ดี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 71,639 78,895 

รวม 71,639 78,895 

เงินมัดจำค่าเช่าและค่าบริการ   

บริษัท ลักษม์ดี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 579,800 579,800 

ผู้ถือหุ้นบริษัท 571,700 571,700 

รวม 1,151,500 1,151,500 

หนี้สินตามสัญญาเช่า   

ผู้ถือหุ้นบริษัท 10,945,449 13,721,439 

รวม 10,945,449 13,721,439 
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7. รายการธรุกจิกบับคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ตอ่) 

7.3 รายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยกบับคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 

ดังน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

รายได้จากการขาย   

บริษัท เอ็กซ์เอวี ออดิโอ จำกัด 11,048 - 

บริษัทไอ.อี.เทคโนโลยี จำกัด - 23,500 

รวม 11,048 23,500 

ค่าเช่าและบริการสำนักงาน   

บริษัท ลักษม์ดี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 3,430,200 3,410,200 

ผู้ถือหุ้นบริษัท 3,430,200 3,370,200 

รวม 6,860,400 6,780,400 

ค่าบริการสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า, ประปา)   

บริษัท ลักษม์ดี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 889,349 1,082,597 

รวม 889,349 1,082,597 

ค่าใช้จ่ายอื่น   

บริษัท เอ็กซ์เอวี ออดิโอ จำกัด 23,364 - 

รวม 23,364 - 

ค่าที่ปรึกษา   

กรรมการบริษัท 480,000 960,000 

รวม 480,000 960,000 

กรรมการบริษัทได้สละค่าตอบแทนเป็นจำนวน 18 เดือน เพื่อนำเงินมาใช้เป็นงบประมาณในการดำเนิน

โครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน ครั้งที่ 2 โดยจะงดรับค่าที่ปรึกษาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 

2565 ตามหมายเหตุ ข้อ 28.4 
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8. เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ2563 มีรายละเอียดดังน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

เงินสด 35,271 20,531 

เงินฝากกระแสรายวัน 113,995 76,719 

เงินฝากออมทรัพย์ 88,698,634 75,705,125 

เงินฝากเงินตราต่างประเทศ 12,558,495 35,631,069 

รวม 101,406,395 111,433,444 

9. ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวยีนอืน่ 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563มีรายละเอียดดังน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

ลูกหน้ีการค้า   

ลูกหน้ีการค้าบริษัทอื่น 39,812,201 31,082,268 

รวมลูกหน้ีการค้า 39,812,201 31,082,268 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น   

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า 17,928,121 12,124,446 

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 4,741,837 4,828,965 

เงินทดรองจ่าย - 43,088 

ลูกหน้ีกรมสรรพากร 5,960,312 7,249,470 

อื่น ๆ 29,489 85,683 

รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 28,659,759 24,331,652 

รวมลูกหน้ีการค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 68,471,960 55,413,920 

หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - - 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น- สุทธิ 68,471,960 55,413,920 
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9. ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวยีนอืน่ (ตอ่) 

ลูกหน้ีการค้าแยกตามอายุที่ค้างชำระได้ดังน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

ลูกหน้ีการค้าบริษัทอื่น   

ยังไม่ครบกำหนดชำระ 37,139,169 24,729,602 

เกินกำหนดชำระ   

น้อยกว่า 30 วัน 2,673,032 4,481,384 

มากกว่า 60 วัน ถึง 90 วัน - 1,871,282 

รวมลูกหน้ีการค้าบริษัทอื่น 39,812,201 31,082,268 

10. สนิคา้คงเหลอื 

สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

วัตถุดิบ 75,700,061 50,319,683 

งานระหว่างทำ 100,378,886 60,109,426 

สินค้าสำเร็จรูป - - 

สินค้าระหว่างทาง - 1,863,004 

สินค้าระหว่างผลิต 967,716 532,543 

รวม 177,046,663 112,824,656 

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

เพิ่มขึ้น (731,671) (123,304) 

ลดลง - - 

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

สินค้าคงเหลือสุทธ ิ 133,210,262 69,719,926 
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11. สนิทรพัยแ์ละหนีส้นิทางการเงนิ 

11.1 สนิทรพัยแ์ละหนีส้นิทางการเงนิหมุนเวยีนอื่น 

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น 

 31 ธันวาคม  

2564 

31 ธันวาคม  

2563 

31 ธันวาคม  

2564 

31 ธันวาคม  

2563 

สินทรัพย์ที ่จ ัดประเภทรายการและวัดมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน 

    

เงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ 16,593,840 5,358,721 - - 

กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการ

เปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 4,671 7,366 - - 

สุทธ ิ 16,598,511 5,366,087 - - 

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า     

สัญญาเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ไม่ได้

กำหนดให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกนัความ

เสี่ยง - 4,378,506 6,221,888 - 

รวม 16,598,511 9,744,593 6,221,888 - 

สินทรัพย์ที ่จ ัดประเภทรายการและวัดมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จ     

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า     

สัญญาเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่

กำหนดให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกนัความ

เสี่ยง - - 3,704,708 - 

รวม - - 3,704,708 - 

รวมสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินหมุนเวียน 16,598,511 9,744,593 9,926,596 - 
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11. สนิทรพัยแ์ละหนีส้นิทางการเงนิ (ตอ่) 

11.2 สนิทรพัยท์างการเงนิไมห่มนุเวยีนอืน่ 

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ2563 มีรายละเอียดดังน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

สินทรัพย์ที่จัดประเภทรายการและวัดมูลค่าด้วยราคาทุน 

ตัดจำหน่าย 

  

เงินฝากออมทรัพย์ที่ติดภาระผูกพัน 2,816,873 2,802,982 

เงินฝากประจำที่ติดภาระผูกพัน 13,553,131 13,521,301 

เงินฝากประจำที่ไม่มีภาระผูกพัน 46,070,182 46,000,000 

รวม 62,440,186 62,324,283 

หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (57,528) (20,088) 

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นสุทธิ 62,382,658 62,304,195 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ได้นำเงินฝากธนาคาร 3 แห่ง จำนวน 15.50 ล้านบาท ค้ำประกัน

วงเงินสินเชื่อ รวมจำนวน 59.50 ล้านบาท และ 11.20 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา กับธนาคารทั้ง 3 แห่งดังกล่าว 

และค้ำประกันโดยกรรมการบริษัท 

วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้นำเงินฝากธนาคาร 3 แห่ง จำนวน 15.50 ล้านบาท ค้ำประกันวงเงิน

ส ินเช ื ่อ รวมจำนวน 69.50 ล ้านบาท และ 6.20 ล ้านเหร ียญสหรัฐอเมร ิกา กับธนาคารดังกล่าว และ 

ค้ำประกันโดยกรรมการบริษัท 
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12. สว่นปรบัปรงุอาคารเชา่และอปุกรณ ์ 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 ส่วนปรับปรุง

อาคารเช่า 

เครื่องใช้

สำนักงาน 

เครื่องตกแต่ง

สำนักงาน 

เครื่องมือ

เครื่องใช ้ รวม 

วันที่ 1 มกราคม 2563 
 

    

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

หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม 

(4,241,782) (6,981,490

) (2,527,093) 

(39,902,099

) 

(53,652,464

) 

หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม - - - (3,577,255) (3,577,255) 

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

สำหรับป ีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563     

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

โอนไปสินทรพัย์สิทธิการใช ้ (350,000) - - - (350,000) 

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

จำหน่าย / ตัดจำหน่าย - (425,813) (221,567) (11,400) (658,780) 

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

ค่าเสื่อมราคาจำหน่าย / ตัดจำหน่าย - 425,766  221,562  11,398  658,726  

ขาดทุนจากการด้อยค่า - - - (239,160) (239,160) 

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

วันที่ 31 ธันวาคม 2563      

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

หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม 

(5,099,766) (7,643,565

) 

(2,742,546) (43,849,012) (59,334,889) 

หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม - - - (3,816,415) (3,816,415) 

ราคาตามบัญชี-สุทธ ิ 3,911,701 2,235,834 1,326,170 12,038,040 19,511,745 
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การจัดประเภทค่าเสื่อมราคา 

 (หน่วย : บาท) 

 ส่วนปรับปรุง

อาคารเช่า 

เครื่องใช้

สำนักงาน 

เครื่องตกแต่ง

สำนักงาน 

เครื่องมือ

เครื่องใช ้ รวม 

โครงการพัฒนาออกแบบสินค้า - - - 1,810,181 1,810,181 

ต้นทุนขาย - - - 2,145,044 2,145,044 

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

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

12. สว่นปรบัปรงุอาคารเชา่และอปุกรณ์ (ตอ่) 

 (หน่วย : บาท) 

 ส่วนปรบัปรงุ

อาคารเช่า 

เครื่องใช้

สำนักงาน 

เครื่องตกแต่ง

สำนักงาน 

เครื่องมือ

เครื่องใช ้ รวม 

วันที่ 1 มกราคม 2564 
 

    

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

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

หัก  ค่าเผื่อการด้อยคา่สะสม - - - (3,816,415) (3,816,415) 

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

สำหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564     

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

การซ้ือเพิ่มข้ึน - 780,833 16,269 12,354,357 13,151,459 

จำหน่าย / ตัดจำหนา่ย - (176,374) - - (176,374) 

ค่าเสื่อมราคาสำหรับป ี (885,480) (994,941) (413,244) (3,802,143) (6,095,808) 

ค่าเสื่อมราคาจำหนา่ย / ตัดจำหน่าย - 176,355 - - 176,355 

ขาดทุนจากการด้อยคา่ - - - (77,953) (77,953) 

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

วันที่ 31 ธันวาคม 2564      
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ราคาทุน 9,011,467 10,483,858 4,084,985 72,057,824 95,638,134 

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

หัก  ค่าเผื่อการด้อยคา่สะสม - - - (3,894,368) (3,894,368) 

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

การจัดประเภทค่าเสื่อมราคา 

 (หน่วย : บาท) 

 
ส่วนปรับปรุง

อาคารเช่า 

เครื่องใช้

สำนักงาน 

เครื่องตกแต่ง

สำนักงาน 

เครื่องมือ

เครื่องใช ้ รวม 

โครงการพัฒนาออกแบบสินค้า - - - 1,902,080 1,902,080 

ต้นทุนขาย - - - 1,900,063 1,900,063 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 885,480 994,941 413,244 - 2,293,665 

ค่าเสื่อมราคารวม 885,480 994,941 413,244 3,802,143 6,095,808 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณท์ี่คิดค่าเสื่อมราคาเตม็มูลค่าแล้วแต่ยังใช้งาน

อยู่ มีราคาทุนจำนวน 51.57 ล้านบาท และจำนวน 44.50 ล้านบาท ตามลำดับ
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13. สญัญาเชา่ 

บริษัทเข้าทำสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน เช่ายานพาหนะ และเครื่องใช้สำนักงาน  

13.1 สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้

รายการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์สิทธิการใช้สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 สรุปได้ดังนี้ 

  
(หน่วย : บาท) 

  31 ธันวาคม 2564 

มูลคา่สทุธติามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2564  14,051,767 

ซื้อเพิ่ม - ราคาทุน  - 

ค่าเสื่อมราคา  (3,247,839) 

มูลคา่สทุธติามบญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564  10,803,928 

13.2 หนีส้นิตามสญัญาเชา่ 

หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดดังนี ้

  (หน่วย: บาท) 

  31 ธันวาคม 2564 

หนี้สินตามสัญญาเช่า  12,208,106 

หัก  ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย   (1,072,698) 

รวม  11,135,408 

หัก  ส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึง่ปี  (3,046,023) 

สุทธ ิ  8,089,385 
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14. สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนอืน่ 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563  มีรายละเอียดดังน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 โปรแกรม โครงการพัฒนาออกแบบสินค้า 

 คอมพิวเตอร ์ พัฒนาแล้วเสร็จ ระหว่างพัฒนา รวม 

วันที่ 1 มกราคม 2563     

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

หัก  ค่าตัดจำหน่ายสะสม (3,583,532) (18,763,663) - (22,347,195) 

หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม - (1,350,600) (4,636,000) (5,986,600) 

ราคาตามบัญชี-สุทธ ิ 563,831 42,288,452 24,536,574 67,388,857 
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14. สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนอืน่ (ตอ่) 

 (หน่วย : บาท) 

 โปรแกรม โครงการพฒันาออกแบบสินคา้ 

 คอมพิวเตอร ์ พัฒนาแล้วเสร็จ ระหว่างพฒันา รวม 

สำหรับปสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
    

ราคาตามบัญชีต้นปี-สทุธิ 563,831 42,288,452 24,536,574 67,388,857 

โอนคา่เสื่อมราคาเครื่องมือเครื่องใช้ 

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

ซื้อ/พัฒนา เพิ่มระหวา่งปี-ราคาทนุ 163,200 69,809 24,882,566 25,115,575 

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

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

ค่าตัดจำหน่ายสำหรับป ี (259,855) (4,337,869) - (4,597,724) 

ตัดจำหน่าย/เลิกใช ้ - - - - 

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

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

วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
    

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

หัก  ค่าตัดจำหน่ายสะสม (3,843,387) (23,101,532) - (26,944,919) 

หัก  ค่าเผื่อการด้อยคา่สะสม - (6,700,779) (20,504,000) (27,204,779) 

ราคาตามบัญชี-สทุธิ 467,176 34,112,127 33,190,380 67,769,683 
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การจัดประเภทค่าตัดจำหน่าย 

 (หน่วย : บาท) 

 โปรแกรม โครงการพัฒนาออกแบบสินค้า 

 คอมพิวเตอร ์ พัฒนา โครงการ รวม 

  แล้วเสร็จ ระหว่างพัฒนา  

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

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 202,040 - - 202,040 

ค่าตัดจำหน่ายรวม 259,855 4,337,869 - 4,597,724 
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14. สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนอืน่ (ตอ่) 

 (หน่วย : บาท) 

 โปรแกรม โครงการพัฒนาออกแบบสินค้า 

 คอมพิวเตอร ์ พัฒนาแล้วเสร็จ ระหว่างพัฒนา รวม 

วันที่ 1 มกราคม 2564     

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

หัก  ค่าตัดจำหน่ายสะสม (3,843,387) (23,101,532) - (26,944,919) 

หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม - (6,700,779) (20,504,000) (27,204,779) 

ราคาตามบัญชี-สุทธ ิ 467,176 34,112,127 33,190,380 67,769,683 

สำหรับป ีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ราคาตามบัญชีต้นปี-สุทธ ิ 467,176 34,112,127 33,190,380 67,769,683 

ปรับปรุงประมาณการต้นทุนโครงการพัฒนาฯ - (1,688,559) - (1,688,559) 

ซื้อ/พัฒนา เพิ่มระหว่างปี-ราคาทุน - 2,155,531 24,777,516 26,933,047 

ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือเครื่องใช้โครงการพัฒนาฯ - 818,544 1,083,536 1,902,080 

ตัดบัญชีโครงการพัฒนาออกแบบหยุดพัฒนา - - (3,519,109) (3,519,109) 

โอนปิดโครงการ - 24,852,115 (24,852,115) - 

ค่าตัดจำหน่ายสำหรับป ี (209,773) (3,186,228) - (3,396,001) 

ตัดจำหน่าย/เลิกใช้ - - - - 

ขาดทุนจากการด้อยค่า - (29,422,749) (3,215,000) (32,637,749) 

ราคาตามบัญชีปลายปี-สุทธ ิ 257,403 27,640,781 27,465,208 55,363,392 

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
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ราคาทุน 4,310,563 90,052,069 51,184,208 145,546,840 

หัก  ค่าตัดจำหน่ายสะสม (4,053,160) (26,287,760) - (30,340,920) 

หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม - (36,123,528) (23,719,000) (59,842,528) 

ราคาตามบัญชี-สุทธ ิ 257,403 27,640,781 27,465,208 55,363,392 
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14. สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนอืน่ (ตอ่) 

การจัดประเภทค่าตัดจำหน่าย 

 (หน่วย : บาท) 

 โปรแกรม โครงการพัฒนาออกแบบสินค้า 

 คอมพิวเตอร ์ พัฒนา โครงการ รวม 

  แล้วเสร็จ ระหว่างพัฒนา  

ต้นทุนขาย 58,200 3,186,228 - 3,244,428 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 151,573 - - 151,573 

ค่าตัดจำหน่ายรวม (209,773) (3,186,228) - (3,396,001) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ  มีโครงการพัฒนาออกแบบสินค้าทั้งหมด 17 โครงการ ซึ่งมีโครงการแล้ว

เสร็จและเริ่มคิดค่าตัดจำหน่ายแล้วจำนวน 9 โครงการ และงานระหว่างทำจำนวน 8 โครงการ 

15. สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 

ส่วนประกอบที ่ม ีสาระสำคัญของสินทรัพย์ภาษีเง ินได้รอการตัดบัญชีท ี ่แสด งอยู ่ ในงบการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563  ประกอบด้วย 

 (หน่วย : บาท) 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   

ประมาณการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ 2,498,342 2,347,687 

ประมาณการค่ารื้อถอนส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 24,903 12,379 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 3,424,789 3,722,024 

รวม 5,948,034 6,082,090 

  



 บรษิทั ซลิคิอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 

) 

 

 

  233 บรษิทั ซลิคิอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) 

 

15. สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(ตอ่) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

ภาษเีงนิไดป้จัจบุนั   

ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับป ี 142,038 363,914 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี   

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากผลแตกต่างชั่วคราว   

และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว (208,968) (610,124) 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ (66,930) (246,210) 

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำไร(ขาดทุน)   

จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้ 343,024 59,878 

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 343,024 59,878 
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15. สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(ตอ่) 

รายการกระทบยอดจำนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกำไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สามารถแสดงได้ดังน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

กำไร(ขาดทุน)ทางบัญชีกอ่นภาษีเงินได้ 63,970,694 34,144,781 

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 20% 20% 

กำไร(ขาดทุน)ทางบัญชีกอ่นภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี 12,794,139 6,828,956 

   

ผลกระทบทางภาษีสำหรับค่าใช้จา่ยและรายได้ต้องห้าม 2,362,448 3,075,220 

ภาษีเงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามบัตรส่งเสริมการลงทุน (15,223,517) (10,150,386) 

รวม (12,861,069) (7,075,166) 

ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (66,930) (246,210) 

อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริง (0.001%) (0.72%) 
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16. เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวยีนอืน่ 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ2563 มีรายละเอียดดังน้ี 

  (หน่วย : บาท) 

 หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

เจ้าหนี้การค้า    

เจ้าหนี้การค้า  18,865,377 11,069,132 

รวม  18,865,377 11,069,132 

เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน    

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  71,639 78,895 

รวม  71,639 78,895 

เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น    

โบนัสค้างจ่าย  17,382,947 12,194,776 

ค่านายหน้าค้างจ่าย  874,514 749,644 

เงินรับล่วงหน้า  2,657,540 3,415,277 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า 23 328,046 534,404 

เงินปันผลค้างจ่าย  36,339 - 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  3,360,512 2,211,674 

เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น  4,172,428 1,687,395 

รวม  28,812,326 20,793,170 

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น  47,749,342 31,941,197 
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17. ประมาณการหนีส้นิหมนุเวียนอืน่ 

 (หน่วย : บาท) 

  ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ  

  ค่าใช้จ่ายโครงการ หนี้สินจากการ หนี้สินจาก  

 รับประกัน พัฒนาออกแบบ รื้อถอน สัญญาจ้าง  

 สินค้า สินค้า ทรัพย์สิน ผลิตสินค้า รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่      

1 มกราคม 2564 297,736 2,323,114 278,015 - 2,898,865 

รับรู้เพิ่มระหว่างป ี - 963,914 14,596 377,879 1,356,389 

ลดลงระหว่างปี 

(297,736) (2,652,474) - - (2,950,210) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่      

31 ธันวาคม 2564 - 634,554 292,611 377,879 1,305,044 

      

ประมาณการหนี้สินระยะสั้น - 634,554 - 377,879 1,012,433 

ประมาณการหนี้สินระยะยาว - - 292,611 - 292,611 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่      

31 ธันวาคม 2564 - 634,554 292,611 377,879 1,305,044 

การรับประกันสินค้า 

บริษัทฯ รับรู้ประมาณการหนี้สินสำหรับการรับประกันสินค้าที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยอ้างอิงจากข้อมูลการ

แก้ไขปรับปรุงงานระบบที่ขายในอดีต 

ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการพฒันาออกแบบสินค้า 

บริษัทฯ รับรู ้ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาออกแบบสินค้าที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จากการที่ต้อง

ดำเนินการวัดผลเชิงคุณภาพในเชิงปริมาณ ซึ่งประกอบด้วย ค่าแรงและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง 

ประมาณการค่าใช้จ่ายหนี้สินจากการรื้อถอนทรัพย์สิน 

บริษัทฯ รับรู ้ประมาณการค่าใช้จ่ายหนี ้สินจากการรื ้อถอนทรัพย์สินที ่คาดว่าจะเกิดขึ ้นในอนาคต 

เมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า และมีภาระที่ต้องส่งมอบคืนพื้นที่ส่วนปรับปรุงอาคารสำนักงานให้เช่า  
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18. ประมาณการหนีส้นิไมห่มนุเวียนสำหรบัผลประโยชนพ์นกังาน 

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ2563 มี

รายละเอียดดังน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ   

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน – โครงการผลประโยชน์   

พนักงานเม่ือเลิกจ้างตามกฎหมายไทย 18,858,241 19,840,291 

ผลประโยชน์พนักงานระยะยาวอื่น 575,070 - 

รวม 19,433,311 19,840,291 

การเพิ่มขึ้นและลดลงของประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ วันที่ 31 

ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

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

ส่วนที่รับรูใ้นงบกำไรขาดทุน   

ต้นทุนบริการปจัจุบัน 3,163,511 2,005,176 

ต้นทุนดอกเบี้ย 360,294 327,857 

การลดขนาดโครงการ (1,015,662) - 

ส่วนที่รับรูใ้นงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   

(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

ประกันภัย 

  

ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน  (1,795,459) (5,328,421) 

ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติทางประชากร (16,776) 1,868,639 

ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 97,112 3,160,391 

จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (1,200,000) - 

ยอดคงเหลือ ยกไป 19,433,311 19,840,291 
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18. ประมาณการหนีส้นิไมห่มนุเวียนสำหรบัผลประโยชนพ์นกังาน (ตอ่) 

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 

 (หน่วย : บาท) 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

ต้นทุนขายและการให้บริการ 1,016,727 1,000,335 

ต้นทุนในการจัดจำหน่าย 440,985 360,956 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,050,431 971,742 

รวม 2,508,143 2,333,033 

โครงการผลประโยชน์พนักงานเม่ือเลิกจ้างตามกฎหมายและผลประโยชน์พนักงานระยะยาวอื่น 

บริษัทฯ จัดการโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 

2541 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีผลประโยชน์พนักงานระยะยาวอื่นแก่พนักงานในตำแหน่งสำคัญตามผลการ

ประเมินผลงาน 

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่ รายงาน (แสดงโดยวิธี 

ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 

 ร้อยละ 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

อัตราคิดลด 2.40 1.82 

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน 4.00 4.00 

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน  

(ผันแปรตามอายุพนักงาน) 0.00-11.00 0.00-15.00 

ข้อสมมุติเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ทั่วไปและจากอัตราตารางมรณะ

ไทยปี 2560 (“TMO2017”) 
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18. ประมาณการหนีส้นิไมห่มนุเวียนสำหรบัผลประโยชนพ์นกังาน (ตอ่) 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมุติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่

อาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมุติฐานอื่น ๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพนั

ผลประโยชน์ที่กำหนดไว้เป็นจำนวนเงินดังต่อไปนี้ 

 (หน่วย : บาท) 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

 เพิ่มขึ้น ลดลง เพิ่มขึ้น ลดลง 

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์     

อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5) (1,683,919) 1,875,600 (1,651,853) 1,837,344 

การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต     

(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5) 1,758,203 (1,599,872) 1,709,029 (1,558,886) 

อัตราการหมุนของพนักงาน     

(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 10.00) (397,948) 421,715 (418,421) 441,359 

แม้ว่าการวิเคราะห์นี้ไม่ได้คำนึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใต้โครงการ

ดังกล่าว แต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมุติฐานต่าง ๆ 

19. เงนิกองทนุสำรองเลีย้งชพี 

บร ิษ ัทฯ ได ้จ ัดต ั ้ งกองท ุนสำรองเล ี ้ยงช ีพพนักงานสำหร ับพน ักงานประจำท ั ้ งหมดของบร ิ ษัท  

ตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ในปี 2553 

พนักงานจ่ายสะสมและบริษัทฯ จ่ายสมทบเข้าเงินกองทุนตามโครงการนี้ในอัตราร้อยละ 3-7 ของเงินเดือน

พนักงาน แต่พนักงานจะได้รับส่วนที่บริษัทสมทบตามระเบียบและข้อบังคับของเงินกองทุนตามระยะเวลาการทำงาน

กับบริษัท บริษัทฯได้แต่งตั้งผู้จัดการกองทุนแห่งหนึ่งเพื่อบริหารกองทุนตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติกองทุน

สำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 

สำหรับปีส ิ ้นส ุด ว ันที ่  31 ธ ันวาคม 2564 บร ิษัทฯ ได้จ ่ายเง ินสมทบกองทุนเป ็น จำนวน 3.34  

ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : 3.21 ล้านบาท) 
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20. สว่นเกนิทนุจากการจา่ยโดยใชหุ้น้เปน็เกณฑ์ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ประกอบด้วย 

 (หน่วย : บาท) 

 31 ธันวาคม 

2564 

31 ธันวาคม 

2563 

ส่วนเกินทุนฯ จากการให้สิทธิซื้อหุ้นแก่พนักงาน 9,776,657 9,776,657 

ส่วนเกินทุนฯ จากโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP) 1,107,160 - 

รวม 10,883,817 9,776,657 

การให้สิทธิซื้อหุ้นแก่พนักงาน 

ในปี 2554 - 2557 ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทได้ให้สิทธิซื้อหุ้นส่วนตัวบางส่วนแก่พนักงานกลุ่มหนึ่งในราคา

หุ้นเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ (par value)หรือมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (Book value per share และบันทึกส่วนต่าง

ของราคามูลค่ายุติธรรมของหุ้นและสิ่งตอบแทนที่ได้รับ เป็นค่าใช้จ่ายและรับรู้การเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้ถือหุ้น เป็น

ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP) 

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้แจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงา

นก.ล.ต.”) เกี่ยวกับโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง (EJIP) ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของผลประโยชน์ที่

บริษัทให้แก่พนักงานและผู้บริหารบางส่วน บริษัทฯ บันทึกมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับเป็นค่าใช้จ่ายและ

รับรู้ส่วนต่างของมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับและเงินที่จ่าย เป็นส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ ้นเป็น

เกณฑ์ รายละเอียดโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP) ตามที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบ

การเงินข้อ 28.4 

21. ทนุสำรองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุน

สำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) 

จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวจะนำไป

จ่ายเงินปันผลไม่ได้ 
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22. เงนิปนัผล 

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติจ่าย 

เงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2563 ในอัตราหุ ้นละ 0.043 บาท รวมเป็นเงิน 17.19 ล้านบาท และจ่าย 

เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

23. เงนิอุดหนนุจากรฐับาล 

บริษัทฯ ได้รับเงินอุดหนุนตาม “โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงกุ้งด้วยระบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้

สายและปัญญาประดิษฐ์” และ “โครงการระบบตรวจสอบสารพิษตกค้างแบบพกพาที่ทำงานร่วมกับสมาร์ทโฟน” 

จากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยผู้ให้ทุนจะสนับสนุนเงินอุดหนุนในรูปแบบ

ของเงินให้เปล่า 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลประกอบด้วย 

 (หน่วย : บาท) 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า ต้นปี 534,404 - 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับระหว่างปี 4,454,400 2,723,700 

หัก โอนรับรู้รายได้เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ (4,660,758) (2,189,296) 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า ปลายปี 328,046 534,404 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประกอบด้วย 

 (หน่วย : บาท) 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

รายได้อื่น - รายได้เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการฯ 4,660,758 2,189,296 

หัก ค่าใช้จ่ายบริหาร - ค่าใช้จ่ายโครงการฯ (4,660,758) (2,189,296) 

เงินอุดหนุน - สุทธิ - - 
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24. การจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร 

24.1 คา่ตอบแทนกรรมการ 

ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ ้นประจำปี 2564 เมื ่อวันที ่ 29 เมษายน 2564 กำหนดจ่าย

ค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุม สำหรับปี 2564 เป็นจำนวน 1.88 ล้านบาท 

24.2 คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการเฉพาะ

ในฐานะผู้บริหาร และให้แก่ผู้บริหารตามนิยามในประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ 

สำหรับปี สิ ้นสุดวันที ่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 จำนวน 23.55 ล้านบาท และจำนวน 23.35  

ล้านบาท ตามลำดับ 

25. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่าย 

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่ายที ่สำคัญสำหรับปี สิ ้นสุดวันที ่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563  

มีดังน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

การเปลี่ยนแปลงของสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ (40,231,726) 15,740,222 

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 130,170,566 85,513,424 

ค่าจ้างเหมาผลิตสินค้า 74,818,675 53,050,699 

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 89,603,971 77,748,278 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 12,739,647 10,938,875 

ค่าใช้จ่ายจากการวิจัย 12,554,103 10,424,708 

ขาดทุนจากสินค้าลดมูลค่า 731,671 123,304 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 348,707 452,694 

ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรพัย์ 32,715,702 21,457,339 

ตัดบัญชีโครงการพัฒนาออกแบบสินค้าที่หยุดพัฒนา 3,519,109 - 
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26. สทิธแิละประโยชนต์ามบตัรสง่เสรมิการลงทนุ 

บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์บางประการในฐานะผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริม

การลงทุนพ.ศ. 2520 ในงานออกแบบวงจรรวมและการออกแบบอุปกรณ์ RFID และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากการ

ออกแบบ รวม 3 ฉบับ แบ่งเป็น ฉบับที่ 1 วันที่ 4 สิงหาคม 2551 ฉบับที่ 2 วันที่ 5 กันยายน 2556 และฉบับที่ 3 

วันที่ 14 มกราคม 2559 โดยฉบับที่ 1 สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลได้หมดอายุแล้ววันที่ 9 กันยายน 

2559 ซึ่งสิทธิพิเศษที่สำคัญที่ได้รับมีดังน้ี 

26.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม มี

กำหนดเวลาแปดปีนับแต่วันที่มีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนระหว่าง

เวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สามารถนำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากกำไร

สุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีกำหนดเวลาไม่เกินห้าปีนับแต่วันพ้น

กำหนดเวลานั้น 

26.2 ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลซึ่งจ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติ

บุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

26.3 ได้ร ับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื ่องจักรตามที ่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติตลอดระยะเวลา 

ที่ได้รับการส่งเสริม 

26.4 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพือ่การ

ส่งออกเป็นระยะเวลาหนึ่งปี นับแต่วันนำเข้าครั้งแรก 

26.5 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่ผู้ได้รับการส่งเสริมนำเข้ามาเพื่อส่งกลับออกไปเป็นระยะเวลาหนึ่งปี นับ

แต่วันที่นำเข้าครั้งแรก 

26.6 ได้รับอนุญาตให้นำหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้ 

ทั้งนี้บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน 
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26. สทิธแิละประโยชนต์ามบตัรสง่เสรมิการลงทนุ (ตอ่) 

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 แยกตามสิทธิประโยชน์

ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน มีดังน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 ส่วนทีไ่ด้รับการส่งเสริม ส่วนทีไ่ม่ได้รับการส่งเสริม รวม 

 การลงทนุ การลงทนุ  

 31 ธันวาคม 

2564 

31 ธันวาคม 

2563 

31 ธันวาคม 

2564 

31 ธันวาคม 

2563 

31 ธันวาคม 

2564 

31 ธันวาคม 

2563 

รายได้จากการขายและ       

การให้บริการ 398,853,072 311,489,756 22,844,498 26,388,314 421,697,570 337,878,070 

ต้นทุนขายและ       

การให้บริการ (183,961,938) (169,540,439) (15,149,180) (18,673,277) (199,111,118) (188,213,716) 

กำไรข้ันต้น 214,891,134 141,949,317 7,695,318 7,715,037 222,586,452 149,664,354 

รายได้อื่น 2,244,249 114,036 6,136,206 3,932,288 8,380,455 4,046,324 

ต ้ น ท ุ น ใ น ก า ร จั ด

จำหน่าย 

(29,576,334) (22,471,735) (1,980,649) (2,166,685) (31,556,983) (24,638,420) 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (97,015,054) (73,530,770) (24,524,523) (24,677,197) (121,539,577) (98,207,967) 

ค่าใช้จ่ายอื่น (8,387,162) - 417,865 - (7,969,297) - 

ผลกำไร (ขาดทุน) อื่น (5,598,809) 3,689,345 (320,845) 169,384 (5,919,654) 3,858,729  

กำไร (ขาดทนุ) จาก       

กิจกรรมดำเนินงาน 76,558,024 49,750,193 (12,576,628) (15,027,173) 63,981,396 34,723,020 

รายได้ทางการเงิน - - 677,779 339,039 677,779 339,039 

ต้นทุนทางการเงิน (651,165) (845,639) (37,316) (71,639) (688,481) (917,278) 

กำไร(ขาดทุน)       

ก่อนภาษีเงินได ้ 75,906,859 48,904,554 (11,936,165) (14,759,773) 63,970,694 34,144,781 

รายได้(ค่าใช้จ่าย)       

ภาษีเงินได ้ 55,153 369,476 11,777 (123,266) 66,930 246,210 

กำไร(ขาดทุน)สำหรับป ี 75,962,012 49,274,030 (11,924,388) (14,883,039) 64,037,624 34,390,991 

ต้นทุนขายและบริการ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ค่าใช้จ่ายอื่น ต้นทุนทางการเงินที่ไม่สามารถระบุได้ 

ปันส่วนตามยอดรายได้ของแต่ละส่วน 
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27. การเสนอขอ้มลูทางการเงนิจำแนกตามสว่นงาน 

ส่วนงานดำเนินงาน เป็นการนำเสนอมุมมองของผู้บริหารในการรายงานข้อมูลส่วนงาน โดยข้อมูลส่วนงาน

อ้างอิงจากข้อมูลภายในที่ได้รายงานต่อผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ 

27.1 บริษัทฯ ดำเนินกิจการในส่วนงานหลัก คือ การจำหน่ายและให้บริการออกแบบวงจรรวม และระบบสมองกล

ฝังตัว ทางภูมิศาสตร์ในต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนั้น รายได้จากการขายในประเทศ และรายได้

จากการให้บริการ มียอดรวมกันไม่ถึงร้อยละ 10 ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ได้นำเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนก

ตามส่วนงาน 

27.2 ลูกค้ารายใหญ่ 

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่ จำนวน 1 ราย เป็นจำนวนเงิน 

95 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : 174.72  ล้านบาท) 

28. ภาระผกูพนั 

28.1 ภาระผกูพนัเกีย่วกบัรายจา่ยฝา่ยทนุ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการติดตั้งวางระบบงานซอฟต์แวร์

สำเร็จรูปสำหรับบริหารทรัพยากรองค์กร จำนวนรวม 0.17 ล้านบาท 

28.2 ภาระผกูพนัเกีย่วกบัสญัญาจา้งผลติสนิคา้ 

ตั ้งแต่ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีภาระผูกพันในการสั ่งผลิตสินค้าจากผู ้ผลิตรายหนึ ่งใน

ต่างประเทศเป็นระยะเวลา 5 ปี ระหว่างปี 2562 - 2566 จำนวนสินค้าปีละ 4 ล้านชิ้น รวมจำนวน 20 ล้านชิ้น 

จำนวนเงิน 0.24 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และถ้าในปีใดสั่งผลิตต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในสัญญาบริษัทฯ จะต้องจ่าย

ค่าชดเชยตามราคาต่อหน่วยที่กำหนดไว้สำหรับแต่ละปี ระหว่าง 8,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาถึง 50,000 เหรียญ

สหรัฐอเมริกา รวมจำนวน 160,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 บริษัทฯ มีภาระผูกพันในการสั่งผลิตสินค้าจากผู้ผลิตรายหนึ่งเป็นระยะเวลา 

18 เดือน ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยถ้าในเดือนใดสั่งผลิตต่ำกว่าจำนวน

หน่วยผลิตต่อเดือนที่กำหนดไว้ในสัญญาฯ ที่ 18 ล้านเส้นลวด บริษัทฯ จะต้องจ่ายค่าชดเชยในอัตรา 0.0055 

เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อเส้นลวด 
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28. ภาระผกูพนั (ตอ่) 

28.3 ภาระผกูพนัเกีย่วกบัสญัญาเชา่ดำเนนิงานและสญัญาบรกิาร 

บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าอาคารสำนักงาน  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯ มีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้

สัญญาเช่าดำเนินงาน ดังนี้ 

 (หน่วย : บาท) 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

จ่ายชำระ   

ภายใน 1 ป ี 3,046,023 3,017,430 

เกิน 1 ป ีแต่ไม่เกิน 5 ป ี 8,089,385 11,117,101 

รวม 11,135,408 14,134,531 

28.4 ภาระผกูพนัโครงการรว่มลงทนุระหวา่งนายจา้งและลกูจา้ง (EJIP) 

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 มีมติอนุมัติโครงการสะสม

หุ้นสำหรับพนักงาน ครั้งที่ 1  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 6 กันยายน 2567 รวมระยะเวลา 3 ป ี

พนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ พนักงานของบริษัท ระดับเจ้าหน้าที่ - ผู้จัดการ ที่มีผลการปฏิบตังิานอยู่ใน

เกณฑ์ดี มีศักยภาพ และมีความรับผิดชอบสูง 

รูปแบบโครงการ สัดส่วนระหว่างเงินสมทบของบรษัิทกับเงินลงทุนของพนักงาน คือ  

ร้อยละ 99 ต่อ 1 ของเงินลงทุน 

กำหนดการซื้อหุ้นเข้าโครงการ ทุกเดือน รวม 36 เดือน ตั้งแต่เดอืน กันยายน 2564 ถึงเดือน 

สิงหาคม 2567 

 งบประมาณในการดำเนินโครงการทั้งสิ้น 3.42 ล้านบาท 

(ร้อยละ 10 จากกำไรสุทธิของบรษัิทในปี 2563) 

เงื่อนไขการถือครองหลักทรพัย์ พนักงานสามารถขายหุ้นได้เม่ือครบปีที ่1 และ 2 โดยสามารถขายหุ้น 

ได้ทั้งหมดที่มีในบัญชี 

 บริษัทจะยุติการจ่ายเงินสมทบใหก้ับพนักงานในกรณีทีพ่นักงาน 

พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานในช่วงเวลาที่ยังไม่สิ้นสุดโครงการ 
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28. ภาระผกูพนั (ตอ่) 

28.4 ภาระผกูพนัโครงการรว่มลงทนุระหวา่งนายจา้งและลกูจา้ง (EJIP) (ตอ่) 

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 มีมติอนุมัติโครงการสะสมหุ้น

สำหรับพนักงาน ครั้งที่ 2  มีรายละเอียดดังน้ี 

ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 6 กันยายน 2567 รวมระยะเวลา 3 ป ี

พนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ พนักงานของบริษัท ระดับหัวหน้างาน (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกขึ้นไป) ซึ่งเป็น

กลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพสูง อยู่ในตำแหน่งงานที่มีความสำคัญในองค์กร 

(Key Position) 

รูปแบบโครงการ 

 

สัดส่วนระหว่างเงินสมทบของบรษัิทกับเงินลงทุนของพนักงาน  

คือ ร้อยละ 72 ต่อ 28 ของเงินลงทุน 

กำหนดการซื้อหุ้นเข้าโครงการ ทุกเดือน รวม 18 เดือน ตั้งแต่เดือน กันยายน 2564 ถึง 

เดือน กุมภาพันธ์ 2566 

เงื่อนไขการถือครองหลักทรพัย์ พนักงานจะสามารถขายหุ้นได้เม่ือสิ้นสุดโครงการในเดือน กันยายน 2566 

 บริษัทจะยุติการจ่ายเงินสมทบใหก้ับพนักงานในกรณีทีพ่นักงานพ้นสภาพ

จากการเป็นพนักงานในช่วงเวลาที่ยังไม่สิ้นสุดโครงการ 

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564  ผู้บริหาร(ผู้ก่อตั้ง) 4 ท่าน ได้สละค่าตอบแทนที่จะ

ได้รับเป็นจำนวน 18 เดือน เพื่อนำเงินดังกล่าวมาใช้เป็นงบประมาณในการดำเนินโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน

ครั้งที่ 2 นี ้ โดยจะงดรับค่าจ้างตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2565 
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29. เครือ่งมอืทางการเงนิ 

29.1 ตราสารอนพุนัธแ์ละการบญัชปีอ้งกนัความเสีย่ง 

 (หน่วย: บาท) 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์   

สินทรัพย์ตราสารอนพุันธ์ที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นเครื่องมือที่ใช้   

ป้องกันความเสี่ยงสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - 4,378,506 

รวมสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ - 4,378,506 

หนีส้นิตราสารอนพุนัธ ์
  

หนี้สินตราสารอนพุันธ์ที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นเครื่องมือที่ใช้   

ป้องกันความเสี่ยงสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 6,221,888 - 

หนี้สินตราสารอนพุันธ์ที่กำหนดให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกัน   

ความเสี่ยงสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 3,704,708 - 

รวมหนีส้นิตราสารอนพุนัธ ์ 9,926,596 - 

ตราสารอนุพันธ์ที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง 

บริษัทฯ ใช้สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อบริหารความเสี่ยงในการทำธุรกรรมขายบางส่วน 

โดยเข้าทำสัญญาดังกล่าวในช่วงเวลาที่สอดคล้องกับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของ

รายการอ้างอิงซ่ึงมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี 

ตราสารอนุพันธ์ที่กำหนดให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง  

การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงนิสด 

รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงนี้ถือว่ามีความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจกับเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง 

เนื่องจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ามีจำนวนเงิน ระยะเวลา และหน่วยเงินตรา ที่ตรงกันกับเงื่อนไขของ

รายการคาดการณ์ขายที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะเกิดขึ้น บริษัทฯ ได้กำหนดอัตราส่วนการป้องกันความ

เสี่ยงไว้ที่ 50%-85% เนื่องจากความเสี่ยงอ้างอิงของสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเหมือนกับองค์ประกอบ

ของความเสี่ยงที่มีการป้องกัน  

ผลกระทบของเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้

แสดงไว้ที่บัญชีหนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีจำนวน 9.93 ล้านบาท 



 บรษิทั ซลิคิอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 

) 

 

 

  249 บรษิทั ซลิคิอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) 

 

29. เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ) 

29.2 วตัถปุระสงคแ์ละนโยบายการบรหิารความเสีย่งทางการเงนิ  

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า 

เจ้าหนี้การค้า และตราสารอนุพันธ์ บริษัทฯ มีความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และ

มีนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังน้ี 

ความเสีย่งด้านเครดติ 

บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า  เงินฝากธนาคาร และเครื่องมือทางการเงินอื่น 

ๆ ยกเว้นตราสารอนุพันธ์ซึ่งจำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีที่แสดง

อยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน ยกเว้นตราสารอนุพันธ์ซึ่งได้เปิดเผยจำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ อาจต้องสูญเสียไว้ในหัว

ข้อความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

ลูกหน้ีการค้า 

บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงโดยใช้นโยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเชื่ออย่างเหมาะสม จึงไม่คาดว่า

จะเกิดผลขาดทุนทางการเงินที่มีสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้การค้าอย่าง

สม่ำเสมอ และการให้สินเชื่อของบริษัทฯ เป็นการให้สินเชื่อแบบไม่กระจุกตัวสูง เนื่องจากบริษัทฯ มีฐานลูกค้าอยู่

หลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม  

บริษัทฯ พิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้งสำรองของผลขาดทุนด้านเครดิต

ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณโดยพิจารณาจากอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ การคำนวณผลขาดทุนจาก

การด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนึงถึงผลของความน่าจะเป็นถ่วงน้ำหนัก มูลค่าของเงินตามเวลาและ

ข้อมูลที ่มีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้ที ่มีอยู ่ ณ วันที ่รายงานเกี ่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต 

สภาพการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต โดยทั่วไป บริษัทฯ ทำประกันความเสียหายจาก

การผิดนัดชำระหนี้ที่อัตรา 90% ของยอดหนี้   

เครื่องมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร  

บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือกับธนาคาร โดยจะลงทุนกับคู่สัญญาที่

ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้นและอยู่ในวงเงินสินเชื่อที่กำหนดให้กับคู่สัญญาแต่ละราย โดยวงเงินสินเชื่อจะถูกสอบทาน

โดยคณะกรรมการบริหาร เป็นประจำทุกปี การกำหนดวงเงินดังกล่าวเป็นการช่วยลดความเสี่ยงของการกระจุกตัว

และบรรเทาผลขาดทุนทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากผิดนัดชำระของคู่สัญญา 

บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านเครดิตของตราสารอนุพันธ์ไม่สูงมากนักเนื่องจากคู่สัญญาเป็นธนาคารที่มีอันดับ

ความน่าเชื่อถือด้านเครดิตที่อยู่ในระดับสูงซึ่งประเมินโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตระหว่าง

ประเทศ  
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29. เครือ่งมอืทางการเงนิ (ตอ่) 

29.2 วตัถปุระสงคแ์ละนโยบายการบรหิารความเสีย่งทางการเงนิ (ตอ่) 

ความเสีย่งด้านตลาด 

บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านตลาด 2 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและความเสี่ยงจากอัตรา

ดอกเบี้ย  

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้าโดยบรษัิทฯ 

บริหารความเสี่ยงโดยการเข้าทำสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าซ่ึงสัญญาโดยส่วนใหญ่มีอายุไม่เกินหนึ่งปี 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้ 

31 ธันวาคม 2564 

  อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ วันครบกำหนด 

สกุลเงิน จำนวนที่ขาย จำนวนที่ขาย ตามสัญญา 

  (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกา 6,318,651 29.79 - 33.56 มกราคม - ธันวาคม 

2565 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ รับรู้ผลกระทบจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ดังนี้ 

- ตราสารอนุพันธ์ที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงจำนวน  6.22 ล้านบาท โดย

แสดงไว้ในบัญชีหนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น ในงบแสดงฐานะการเงิน และรับรู้ขาดทุนจากการ

ปรับมูลค่ายุติธรรมโดยแสดงเป็น ผลกำไร (ขาดทุน) อื่น ในงบกำไรขาดทุน 

- ตราสารอนุพันธ์ที่กำหนดให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงจำนวน 3.70 ล้านบาท โดยแสดงไว้

ในบัญชีหนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น ในงบแสดงฐานะการเงิน และรับรู้ขาดทุนจากการปรับมูลค่า

ยุติธรรมโดยแสดงเป็นผลกำไร (ขาดทุน) จากการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด ภายใต้บัญชี

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 
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29. เครือ่งมอืทางการเงนิ (ตอ่) 

29.2 วตัถปุระสงคแ์ละนโยบายการบรหิารความเสีย่งทางการเงนิ (ตอ่) 

ความเสีย่งด้านตลาด (ตอ่) 

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ต่อ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯ มียอดคงเหลือสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุล

เงินตราต่างประเทศดังนี้ 

 

สกุลเงิน สินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

 

    

(บาทต่อหน่วยเงินตรา

ต่างประเทศ) 

เหรียญ

สหรัฐอเมริกา 1,411,570 2,024,524 47,769 119,703 33.42 30.04 

ยูโร 144,581 168,236 - - 37.51 36.50 

หยวน 3,355 - - - 5.18 - 

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน  

ตารางต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อกำไรก่อนภาษีของบริษัทฯ จากการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นอย่าง

สมเหตุสมผลของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยกำหนดให้ตัวแปรอื่นทั้งหมดคงที่ ทั้งนี้ 

ผลกระทบต่อกำไรก่อนภาษีนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงิน 

รวมถึงตราสารอนุพันธ์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง  ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ บริษัทฯไม่มีความเสี่ยงอย่างเป็นสาระสำคัญจากการเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินตราต่างประเทศ

สกุลเงินอื่น 

สกุลเงิน การเพิ่มขึ้น/ลดลงของค่าเงินบาท 

การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงิน 

ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 

 (ร้อยละ) (ล้านบาท) 

เหรียญสหรัฐอเมรกิา +1 12.04 

 -1 7.81 
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ทั้งนี้ ข้อมูลนี้ไม่ใช่การคาดการณ์หรือพยากรณ์สภาวะตลาดในอนาคต และควรใช้ด้วยความระมัดระวัง 

29. เครือ่งมอืทางการเงนิ (ตอ่) 

29.2 วตัถปุระสงคแ์ละนโยบายการบรหิารความเสีย่งทางการเงนิ (ตอ่) 

ความเสีย่งด้านตลาด (ตอ่) 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต ซึ่งจะส่งผล

กระทบต่อผลการดำเนินงานในปัจจุบันและอนาคตของกระแสเงินสดของบริษัทฯ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่า

บริษัทฯ ไม่มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เป็นสาระสำคัญ เนื่องจากเงินฝากมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามอัตรา

ดอกเบี้ยในท้องตลาด ส่วนหน้ีสินตามสัญญาเช่าที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด 

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงสภาพคล่องโดยดูแลให้มีสินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่าหนี้สินหมุนเวียน และจัดให้

มีวงเงินสินเชื่ออย่างเพียงพอในการดำเนินธุรกิจ 

รายละเอียดการครบกำหนดชำระของหนี้สินทางการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 แสดงได้

ดังน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 เมื่อทวงถาม ไม่เกิน 1 ป ี 1 - 5 ป ี รวม 

รายการทีไ่มใ่ชต่ราสารอนพุนัธ ์     

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 47,749,342 - - 47,749,342 

หนี้สินตามสัญญาเช่า - 3,046,023 8,089,385 11,135,408 

รวมรายการทีไ่มใ่ชต่ราสารอนพุนัธ์ 47,749,342 3,046,023 8,089,385 58,884,750 
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 (หน่วย: บาท) 

 เมื่อทวงถาม ไม่เกิน 1 ป ี 1 - 5 ป ี รวม 

ตราสารอนพุนัธ ์     

หนี้สินตราสารอนุพันธ์ - 9,926,596 - 9,926,596 

รวมตราสารอนพุนัธ ์ - 9,926,596 - 9,926,596 
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29. เครือ่งมอืทางการเงนิ (ตอ่) 

29.3 มูลคา่ยตุธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิ 

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียง

กับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯ จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตาม

บัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

บริษัทฯ มีวิธีการและสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ดังน้ี 

- สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ี เจ้าหนี้แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบ

แสดงฐานะการเงิน  

- เงินลงทุนหน่วยลงทุนตราสารหนี้ แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด  

- ตราสารอนุพันธ์ แสดงมูลค่ายุติธรรมซึ่งคำนวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต

และแบบจำลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึ่งข้อมูลที่นำมาใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่

เป็นข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ในตลาดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยนทันที อัตราแลกเปลี่ยน

ล่วงหน้าของเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ ได้คำนึงถึงผลกระทบของความเสี่ยงด้านเครดิตของ

คู่สัญญาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ 

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม  

30. การบรหิารจดัการทนุ 

วัตถุประสงค์ของบริษัทในการบริหารทางการเงิน คือ การดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่าง

ต่อเนื่องและดำรงไว้ซ่ึงโครงสร้างทุนที่เหมาะสม 

ปี 2564 และ 2563 บริษัทฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนสรปุได้ดังน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

อัตราส่วนหน้ีสินต่อทุน 0.23 0.20 
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31. เหตกุารณภ์ายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติเสนอต่อผู้ถือ

หุ้นเพื่อขออนุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.043 บาท จำนวน 400 ล้าน

หุ้น เป็นเงินจำนวน 17.20 ล้านบาท และให้จ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 

32. การอนมุตัิงบการเงนิ 

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 
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เอกสารแนบ 

เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม  

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน  

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี  

และเลขานุการบริษัท 

 

เอกสารแนบ 2 ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายในและดูแลการกำกับการปฏิบัติงานของบริษัท 

 

เอกสารแนบ 3 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธรุกิจ  

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย 

 

เอกสารแนบ 4 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน  

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

สำหรับปสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 

 



 

 

 

 

บรษัิท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

Silicon Craft Technology Public Company Limited 

 

 

เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้ีอ  านาจควบคมุ 

ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน 

ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบโดยตรงในการควบคมุดแูลการท าบญัชี 

และเลขานกุารบรษัิท 

 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 
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เอกสารแนบ 1 หนา้ 1 
 

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

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษัทฯ  
ณ วนัที่                 

31 ธันวาคม 2564 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 

1. นายมานพ ธรรมสิริอนนัต ์ 56 
- ปริญญาโท Engineering Electronics 
     Carleton University 

101,880,860 หุน้ 
(25.47%) 

- ไม่มี - 

 
สิงหาคม 2564 - 

ปัจจุบนั 

 
ประธานคณะกรรมการบริษทั 

บริษทัจดทะเบียน 
บริษทั ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
(มหาชน) 
 

 
วิจยัและพฒันาเพื่อออกแบบและส่ง
มอบวงจรรวมหรือไมโครชิพ 

 - กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม  
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (อิเลก็ทรอนิกส์) 
     สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

  

เมษายน 2562 - 
สิงหาคม 2564 

 
 

กรรมการ, ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร,  
ประธานคณะกรรมการบริหาร, 
กรรมการบริหารความเส่ียง 
 

บริษทั ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
(มหาชน) 
 
บริษทัอ่ืนๆ 

วิจยัและพฒันาเพื่อออกแบบและส่ง
มอบวงจรรวมหรือไมโครชิพ 
 
 

 - ประธานคณะกรรมการบริษทั  
- ผา่นการอบรมหลกัสูตรจากสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
     -  Director Accreditation Program รุ่นท่ี 132/2016 

  
ธนัวาคม 2545 - 
เมษายน 2562 

กรรมการ, ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ี(จ ากดั) 
วิจยัและพฒันาเพื่อออกแบบและส่ง
มอบวงจรรวมหรือไมโครชิพ 

- วนัท่ีไดรั้บการแตง่ตั้งเป็นกรรมการ    
   คร้ังแรก: 5 เมษายน 2562 

    2558 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บจก.เอก็ซ์เอวี ออดิโอ บริษทัผูอ้อกแบบและผลิตเคร่ืองเสียง 

2. นางมลฤดี สุขพนัธรัชต ์
(ช่ือ-นามสกุลเดิม 
มลฤดี ประเทืองพฒันากุล) 

57 
- ปริญญาโท บญัชี 
     มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

500,000 หุน้ 
(0.13%) 

- ไม่มี - 

 
เมษายน 2562 - 

ปัจจุบนั 

 
กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเส่ียง 

บริษทัจดทะเบียน 
บริษทั ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
(มหาชน) 

 
วิจยัและพฒันาเพื่อออกแบบและส่ง
มอบวงจรรวมหรือไมโครชิพ 
 

 - กรรมการอิสระ  
- ปริญญาโท บญัชี 
     มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอนัดบั 2) 

  2558 - ปัจจุบนั 
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ, รองประธานกรรมการ      

บริษทั เอเอสเอน็ โบรกเกอร์ จ ากดั 
(มหาชน) 

นายหนา้ประกนัวินาศภยัเนน้
ประกนัภยัรถยนต ์

 - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
- ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการสอบบญัชี 
     มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

  2556 - ปัจจุบนั 

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ  
 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง,
กรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน              

บริษทั แพลน บี มีเดีย จ ากดั (มหาชน) 
ใหบ้ริการและผลิตส่ือโฆษณา
ภายนอกท่ีอยูอ่าศยั 

- กรรมการบริหารความเส่ียง 
 

 - ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย เลขทะเบียน 4020   2550 - ปัจจุบนั 
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 
 

บริษทั เอเชียซอฟท ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) 

บริการดา้นความบนัเทิงออนไลน ์

- วนัท่ีไดรั้บการแตง่ตั้งเป็นกรรมการ    
   คร้ังแรก: 5 เมษายน 2562 

 
- อนุญาโตตุลาการ สถาบนัอนุญาโตตุลาการ (Thailand 

Arbitration Center : THAC) 
 

  2557 - 2564 
รองกรรมการผูจ้ดัการดา้นบญัชีและ
การเงิน 

บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 
พฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยแ์ละ
นิคมอุตสาหกรรม 

  
- อนุญาโตตุลาการ ส านกัอนุญาโตตุลาการ ส านกังาน
ศาลยติุธรรม (Thai Arbitration Institute : TAI) 

  
 

2545 – ปัจจุบนั 
 

 
อาจารยพ์ิเศษ คณะบญัชี 
 

บริษทัอ่ืนๆ 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
 

 
สถาบนัการศึกษา 
 



บริษทั ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 2 
 

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

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษัทฯ  
ณ วนัที่                 

31 ธันวาคม 2564 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 

  - นกับญัชีวิชาชีพอาเซียน   2536 - ปัจจุบนั 
อาจารยพ์ิเศษ ภาควิชาการบญัชี คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบญัชี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ สถาบนัการศึกษา 

  

- ผา่นการอบรมหลกัสูตรจากสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- Director Diploma Award (Fellow Member)                          
รุ่นท่ี 11/2003 

- Director Certification Program รุ่นท่ี 31/2003 
- Director Accreditation Program รุ่นท่ี 34/2005 
- Audit Committee Program รุ่นท่ี 23/2008 
- Ethical Leadership Program รุ่นท่ี 23/2021 
- Anti-Corruption Practical Guide รุ่นท่ี 57/2021 

  
2559 - เมษายน 

2562 
กรรมการอิสระ บริษทั ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ี(จ ากดั) 

วิจยัและพฒันาเพื่อออกแบบและส่ง
มอบวงจรรวมหรือไมโครชิพ 
 

3. ดร.วฒิุพงศ ์สุพนธนา 56 
- ปริญญาเอก พลงังานทดแทน 
      มหาวิทยาลยันเรศวร 

250,000 หุน้ 
(0.06%) 

 
- ไม่มี - 

เมษายน 2562  - 
ปัจจุบนั 

 
 
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,  
ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
, กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน 
และการก ากบัดูแลกิจการ 

บริษทัจดทะเบียน 
 
บริษทั ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
(มหาชน) 

 
วิจยัและพฒันาเพื่อออกแบบและส่ง
มอบวงจรรวมหรือไมโครชิพ 

 - กรรมการอิสระ 
 

 
- ปริญญาโท  วิศวกรรมอตุสาหการ 
     California State University Northridge, USA 
 

  2558 - ปัจจุบนั กรรมการ 
บริษทัอ่ืนๆ 
บริษทั ลีโอนิคส์ โอแอนดเ์อม็ 

บริการ/ ด าเนินงานบ ารุงรักษา
โรงงานผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์

 - กรรมการตรวจสอบ  
- ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ 
     สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
 

  2554 - ปัจจุบนั กรรมการบริษทั บริษทั ลีโอนิคส์ เอสโก ้จ ากดั 
สร้างโรงผลิตไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย ์

- ประธานคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง 
 

 
-    ผา่นการอบรมหลกัสูตรจากสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

- Director Accreditation Program รุ่นท่ี 133/2017 
- Anti-Corruption Practical Guide รุ่นท่ี 57/2021 

  2541 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ลีโอนิคส์ จ ากดั ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า 

- กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน 
และการก ากบัดูแลกิจการ 

    
2559 - เมษายน 

2562 
 

กรรมการอิสระ 
 

บริษทั ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ี(จ ากดั) 
 

วิจยัและพฒันาเพื่อออกแบบและส่ง
มอบวงจรรวมหรือไมโครชิพ 
 

- วนัท่ีไดรั้บการแตง่ตั้งเป็นกรรมการ    
   คร้ังแรก: 5 เมษายน 2562 

        

         



บริษทั ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 3 
 

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

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษัทฯ  
ณ วนัที่                 

31 ธันวาคม 2564 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 

4. ดร.สาโรจน ์พรประภา 
 
- กรรมการอิสระ 
 

55 
 
 
 

- ปริญญาเอก การจดัการศึกษา   
     University of Surrey, UK 

 

500,000 หุน้ 
(0.13%) 

 

- ไม่มี – 
 
 
 

 
เมษายน 2562  - 
ปัจจุบนั 
 

 
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, 
ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทน และการก ากบัดูแลกิจการ 

บริษทัจดทะเบียน 
บริษทั ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
(มหาชน) 
 

 
วิจยัและพฒันาเพื่อออกแบบและส่ง
มอบวงจรรวมหรือไมโครชิพ 
 

- ประธานคณะกรรมการสรรหา 
พิจารณาค่าตอบแทน และการก ากบั
ดูแลกิจการ   

 

 
-    ปริญญาโท การจดัการโรงแรมนานาชาติ 
     University of Surrey, UK 
 

  
 

พฤศจิกายน 2562 - 
ปัจจุบนั 

กรรมการ 
บริษทัอ่ืนๆ 
สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

 
ใหค้ าปรึกษาแนวทางเพิ่มผลิตภาพ
บุคลากร ประเมินองคก์ร การฝึกอบรม 

 
- วนัท่ีไดรั้บการแตง่ตั้งเป็นกรรมการ    
   คร้ังแรก 5 เมษายน 2562 

 
- ปริญญาตรี การเดินทางและการท่องเท่ียว 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 

  2561 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บริษทั ฤทธา โฮลด้ิงส์ จ ากดั ลงทุนในธุรกิจอ่ืน 

  

-    ผา่นการอบรมหลกัสูตรจากสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- Director Accreditation Program รุ่นท่ี 133/2017 
- Director Certification Program รุ่นท่ี 309/2021 
- Corporate Governance for Executives รุ่นท่ี 18/2021 

  2555 -ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ซนัน่ีสกาย จ ากดั ท่ีปรึกษา 

     2553 - ปัจจุบนั กรรมการ 
บริษทั โรยลั พาสเซจ แอนด ์เรสซิเดนส์ 
จ ากดั 

ท่ีปรึกษา 

     
2559 - เมษายน 

2562 
 

กรรมการอิสระ 
 

บริษทั ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ี(จ ากดั) 
 

วิจยัและพฒันาเพื่อออกแบบและส่ง
มอบวงจรรวมหรือไมโครชิพ 
 

     2559 – 2561 อธิการบดี วิทยาลยัดุสิตธานี สถาบนัการศึกษา 

5. ดร.นยัวฒิุ วงษโ์คเมท 50 
- ปริญญาเอก วิศวกรรมไฟฟ้า 
      University of California at Berkeley 

28,996,500 หุน้ 
(7.25%) 

- ไม่มี - 

 
สิงหาคม 2564 - 

ปัจจุบนั 

 
กรรมการ, ประธานคณะกรรมการ
บริหาร, กรรมการบริหารความเส่ียง,  
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน  
และการก ากบัดูแลกิจการ 
 

 

 
บริษทัจดทะเบียน 
บริษทั ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
(มหาชน) 

 
วิจยัและพฒันาเพื่อออกแบบและส่ง
มอบวงจรรวมหรือไมโครชิพ 

 - กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม  
- ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า 
      University of California at Berkeley 

  
เมษายน 2562 - 
สิงหาคม 2564 

กรรมการ, ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่าย
ปฏิบติัการ, กรรมการบริหารความเส่ียง, 
กรรมการบริหาร 
 

บริษทั ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
(มหาชน) 
 

วิจยัและพฒันาเพื่อออกแบบและส่ง
มอบวงจรรวมหรือไมโครชิพ 
 

         



บริษทั ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 4 
 

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

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษัทฯ  
ณ วนัที่                 

31 ธันวาคม 2564 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 

 - กรรมการบริษทั  
- ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า 
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

  2546 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ 
บริษทัอ่ืนๆ 
บจก.ไอ.อี. เทคโนโลยี ่

 
บริการและออกแบบระบบ RFID 
(System Integrator) 

- ประธานคณะกรรมการบริหาร  
- ผา่นการอบรมหลกัสูตรจากสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

- Director Accreditation Program รุ่นท่ี 132/2017 
- Corporate Governance for Executives รุ่นท่ี 18/2021 

  2546 - ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการ บจก.ไฟฟ้า อุตสาหกรรม 
จ าหน่ายอุปกรณ์ 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในโรงงาน 

- กรรมการบริหารความเส่ียง 
 

     
ธนัวาคม 2545 - 
เมษายน 2562 

กรรมการ, ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่าย
ปฏิบติัการ 

บริษทั ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ี(จ ากดั) 
วิจยัและพฒันาเพื่อออกแบบและส่ง
มอบวงจรรวมหรือไมโครชิพ 

- กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน 
และการก ากบัดูแลกิจการ 
 

       
 

- วนัท่ีไดรั้บการแตง่ตั้งเป็นกรรมการ    
   คร้ังแรก: 5 เมษายน 2562 
 

        

6. นายอภิเนตร อนูากูล 53 
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (Software and System  
      Engineering) Boston University 

67,793,600 หุน้ 
(16.95%) 

- ไม่มี - 

 
สิงหาคม 2564 - 

ปัจจุบนั 

 
กรรมการ 

บริษทัจดทะเบียน 
บริษทั ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
(มหาชน) 
 

 
วิจยัและพฒันาเพื่อออกแบบและส่ง
มอบวงจรรวมหรือไมโครชิพ 

- กรรมการบริษทั  
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (Computer Engineering) 
      Carnegie Mellon University 
 

  
เมษายน 2562 - 
สิงหาคม 2564 

ประธานคณะกรรมการบริษทั 
บริษทั ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
(มหาชน) 

วิจยัและพฒันาเพื่อออกแบบและส่ง
มอบวงจรรวมหรือไมโครชิพ 

- วนัท่ีไดรั้บการแตง่ตั้งเป็นกรรมการ    
   คร้ังแรก: 5 เมษายน 2562 

 

- ผา่นการอบรมหลกัสูตรจากสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
-  Anti-Corruption Practical Guide รุ่นท่ี 31/2016 
-  Ethical Leadership Program รุ่นท่ี 5/2016 
-  Director Accreditation Program รุ่นท่ี 134/2017 

  2557 - ปัจจุบนั กรรมการ 
บริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) 
 

กิจการโทรคมนาคม 

     
ธนัวาคม 2545 - 
เมษายน 2562 

กรรมการ 
บริษทัอ่ืนๆ 
บริษทั ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ี(จ ากดั) 

 
วิจยัและพฒันาเพื่อออกแบบและส่ง
มอบวงจรรวมหรือไมโครชิพ 

     2535 - 2561 อาจารย ์
 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร
ลาดกระบงั 

สถาบนัการศึกษา 



บริษทั ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 5 
 

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

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษัทฯ  
ณ วนัที่                 

31 ธันวาคม 2564 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 

7. ศ. ดร.อภินนัท ์ธนชยานนท ์ 48 
- ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ (Electrical and                  
     Electronics Engineering) Imperial College,  
     University of London 

21,317,020 หุน้ 
(5.33%) 

- ไม่มี - 
เมษายน 2562 - 

ปัจจุบนั 
กรรมการ 

บริษทัจดทะเบียน 
บริษทั ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
(มหาชน) 

วิจยัและพฒันาเพื่อออกแบบและส่ง
มอบวงจรรวมหรือไมโครชิพ 

 
- กรรมการบริษทั 

 
 

 
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (Electrical and                  
     Electronics Engineering) Imperial College,  
     University of London 
 

 
 

 2560 – ปัจจุบนั ศาสตราจารย ์

บริษทัอ่ืนๆ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร
ลาดกระบงั 
 

 
 
สถาบนัการศึกษา 
 

- วนัท่ีไดรั้บการแตง่ตั้งเป็นกรรมการ    
   คร้ังแรก 5 เมษายน 2562 

 
- ผา่นการอบรมหลกัสูตรจาก IOD  
Director Accreditation Program รุ่นท่ี 133/2016 

  
ธนัวาคม 2545 - 
เมษายน 2562 

กรรมการ บริษทั ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ี(จ ากดั) 
วิจยัและพฒันาเพื่อออกแบบและส่ง
มอบวงจรรวมหรือไมโครชิพ 

8. ดร.บดินทร์ เกษมเศรษฐ ์ 46 
- ปริญญาเอก Microsystems Technology 
      Technische Universität, Hamburg-Harburg, Germany 
 

4,320,000 หุน้ 
(1.08%) 

- ไม่มี - 

 
สิงหาคม 2564 

 - ปัจจุบนั 

 
กรรมการ, กรรมการบริหารความเส่ียง, 
กรรมการบริหาร, ประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร 
 

บริษทัจดทะเบียน 
บริษทั ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
(มหาชน) 
 

 
วิจยัและพฒันาเพื่อออกแบบและส่ง
มอบวงจรรวมหรือไมโครชิพ 

 - กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม  
- ปริญญาโท Mechatronics 
      Technische Universität, Hamburg-Harburg, Germany 
 

  
เมษายน -   

สิงหาคม 2564  
กรรมการ, กรรมการบริหาร,  
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารร่วม 

บริษทั ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
(มหาชน) 

วิจยัและพฒันาเพื่อออกแบบและส่ง
มอบวงจรรวมหรือไมโครชิพ 

 - กรรมการบริษทั  
- ปริญญาตรี วิศวกรรมยานยนต ์
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

  
2563 -   

เมษายน 2564 
รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

บริษทั ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
(มหาชน) 

วิจยัและพฒันาเพื่อออกแบบและส่ง
มอบวงจรรวมหรือไมโครชิพ 

- ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 
- กรรมการบริหาร 

 

- ผา่นการอบรมหลกัสูตรจากสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- Director Accreditation Program รุ่นท่ี 168/2020 
- Boardroom Success through Financing & Investment                      
รุ่นท่ี 10/2021 

- Successful Formulation & Execution of Strategy  
รุ่นท่ี 34/2021 

  

2562- 2563 
 
 
 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่ายเทคโนโลย ี
 
 
 

บริษทั สตาร์ไมโคร  อิเลก็ทรอนิกส์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 

ผลิตช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ 
 
 
 
 

- กรรมการบริหารความเส่ียง  - Corporate Governance for Executives รุ่นท่ี 18/2021   2549 - 2562 ผูอ้  านวยการอาวโุส 
บริษทัอ่ืนๆ 
บริษทั เอน็เอ๊กซ์พ ีเซมิคอนดคัเตอร์ จ ากดั 

ออกแบบและผลิตอุปกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ 

- วนัท่ีไดรั้บการแตง่ตั้งเป็นกรรมการ    
   คร้ังแรก 29 เมษายน 2564 

        



บริษทั ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 6 
 

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

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษัทฯ  
ณ วนัที่                 

31 ธันวาคม 2564 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 

9. นางสาวอรุณี พูนทว ี 51 
- ปริญญาโท บญัชี 
      มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

2,520,000 หุน้ 
(0.63%) 

- ไม่มี - 
 

สิงหาคม 2564 - 
ปัจจุบนั 

 
กรรมการ, กรรมการบริหาร,  
ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน 

บริษทัจดทะเบียน 
บริษทั ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
(มหาชน) 

 
วิจยัและพฒันาเพื่อออกแบบและส่ง
มอบวงจรรวมหรือไมโครชิพ 

- กรรมการบริษทั 
 
- ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและ 
   การเงิน 
 

 
- ปริญญาตรี บญัชี 
      มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

  
เมษายน 2562 - 
สิงหาคม 2564 

 
กรรมการ, กรรมการบริหาร,   
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน  
และการก ากบัดูแลกิจการ,  
ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีการเงิน 
 

บริษทั ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
(มหาชน) 

วิจยัและพฒันาเพื่อออกแบบและส่ง
มอบวงจรรวมหรือไมโครชิพ 

- กรรมการบริหาร 
 

 
- ผา่นการอบรมหลกัสูตรจากสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

- Director Accreditation Program รุ่นท่ี 132/2017 
  

 
2558 - ปัจจุบนั 

 
ผูส้อบบญัชี 

บริษทัอ่ืนๆ 
บจก.เวอร์ชวลคอร์ปอเรชัน่ 

 
ผลิตและติดตั้งเคร่ืองจกัรและ 
งานระบบ 

- ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบ
สูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน 
 

           
2559 - เมษายน 

2562 
กรรมการ, ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชี
การเงิน 

บริษทั ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ี(จ ากดั) 
วิจยัและพฒันาเพื่อออกแบบและส่ง
มอบวงจรรวมหรือไมโครชิพ 

- วนัท่ีไดรั้บการแตง่ตั้งเป็นกรรมการ    
   คร้ังแรก 5 เมษายน 2562 

       
 

10. นายทวีศกัด์ิ ธารทิพยว์รรณ 42 
- ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า 
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

5,885,320 หุน้ 
(1.47%) 

- ไม่มี - 
2563 - ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายเทคโนโลย,ี 

กรรมการบริหาร 
บริษทั ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
(มหาชน) 

วิจยัและพฒันาเพื่อออกแบบและส่ง
มอบวงจรรวมหรือไมโครชิพ 
 

- ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายเทคโนโลย ี  
- ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า 
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

  2562 - 2563 
ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายผลิตภณัฑ,์ 
กรรมการบริหาร 

บริษทั ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
(มหาชน) 

วิจยัและพฒันาเพื่อออกแบบและส่ง
มอบวงจรรวมหรือไมโครชิพ 
 

- กรรมการบริหาร     2559 - 2562 ผูจ้ดัการอาวโุสแผนกพฒันาผลิตภณัฑ ์ บริษทั ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ี(จ ากดั) 
วิจยัและพฒันาเพื่อออกแบบและส่ง
มอบวงจรรวมหรือไมโครชิพ 

10. นายศรัณย ์พลชาติ 39 
- ปริญญาโท MBA Finance 
      University of Stirling 

98,900 หุน้ 
(0.02%) 

- ไม่มี - 

 
2564 - ปัจจุบนั 

 
ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการ 

 
บริษทั ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
(มหาชน) 
 

 
วิจยัและพฒันาเพื่อออกแบบและส่ง
มอบวงจรรวมหรือไมโครชิพ 

- ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการ  
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 
      สถาบนัพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
 

  2563 - 2564 ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายกระบวนการผลิต 
บริษทั ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
(มหาชน) 

วิจยัและพฒันาเพื่อออกแบบและส่ง
มอบวงจรรวมหรือไมโครชิพ 



บริษทั ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 7 
 

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

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษัทฯ  
ณ วนัที่                 

31 ธันวาคม 2564 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 

  

- ผา่นการอบรมหลกัสูตรจากสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
      -  Risk Management Program for Corporate Leaders  
         รุ่นท่ี 24/2021 

- IT Governance and Cyber Resilience Program  
          รุ่นท่ี  17/2021 

  2562 - 2563 ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
บริษทั ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
(มหาชน) 

วิจยัและพฒันาเพื่อออกแบบและส่ง
มอบวงจรรวมหรือไมโครชิพ 

10. นางสาวอุษณีษ ์สันติกูล 46 
- ปริญญาตรี บญัชี 
      มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต 

221,100 หุน้ 
(0.06%) 

- ไม่มี - 
เมษายน 2562 - 

ปัจจุบนั 
ผูจ้ดัการอาวโุสแผนกบญัชีและการเงิน 

บริษทั ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
(มหาชน) 

วิจยัและพฒันาเพื่อออกแบบและส่ง
มอบวงจรรวมหรือไมโครชิพ 
 

- ผูจ้ดัการอาวโุสแผนกบญัชีและการเงิน     
เมษายน 2561 - 
เมษายน 2562 

ผูจ้ดัการอาวโุสแผนกบญัชีและการเงิน บริษทั ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
วิจยัและพฒันาเพื่อออกแบบและส่ง
มอบวงจรรวมหรือไมโครชิพ 

- ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายรับผิดชอบ
โดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบญัชี 

    เมษายน 2561 นกัวิเคราะห์แผนกบญัชีและการเงิน บริษทั ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
วิจยัและพฒันาเพื่อออกแบบและส่ง
มอบวงจรรวมหรือไมโครชิพ 
 

-เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ     2547 - 2561 นกัวิเคราะห์และรายงานการจดัการ 
บริษทั ฮลัลิเบอร์ตนั เอน็เนอร์จีเซอร์วิสเซส 
อิงค ์จ ากดั 

ซ่อมบ ารุง ขดุเจาะน ้ามนั 

11. นายกานต ์โอภาสจ ารัสกิจ 43 
- ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า 
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

6,129,580 หุน้ 
(1.53%) 

- ไม่มี - 2564 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการอาวโุสแผนกกลยทุธ์องคก์ร 
บริษทั ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
(มหาชน) 

วิจยัและพฒันาเพื่อออกแบบและส่ง
มอบวงจรรวมหรือไมโครชิพ 

- ผูจ้ดัการอาวโุสแผนกกลยทุธ์องคก์ร  
- ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า 
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

  2562 - 2564 
ผูจ้ดัการอาวโุสแผนกวางแผนกลยทุธ์
การเงิน 

บริษทั ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
(มหาชน) 

วิจยัและพฒันาเพื่อออกแบบและส่ง
มอบวงจรรวมหรือไมโครชิพ 

- เลขานุการคณะกรรมการบริหารความ 
  เส่ียง 

 
- ผา่นการอบรมหลกัสูตรจากสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
      -  Company Secretary Program รุ่นท่ี 18/2017 
      -   Board Reporting Program รุ่นท่ี 22/2017 

  
2561 – ปัจจุบนั 

 
 

เหรัญญิก 
 
 

สมาคมสมองกลฝังตวัไทย 
 
 

องคก์รส่งเสริมการศึกษา การพฒันา
ดา้นสมองกลฝังตวัไทย 
 

  
      -   Effective Minutes Taking รุ่นท่ี 37/2017 
 

  2559 - 2564 เลขานุการบริษทั 
บริษทั ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
(มหาชน) 

วิจยัและพฒันาเพื่อออกแบบและส่ง
มอบวงจรรวมหรือไมโครชิพ 
 

     
2560 – 2561 

 
ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 

บริษทั ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจ ากดั  
 

วิจยัและพฒันาเพื่อออกแบบและส่ง
มอบวงจรรวมหรือไมโครชิพ 
 



บริษทั ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 8 
 

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

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษัทฯ  
ณ วนัที่                 

31 ธันวาคม 2564 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 

12. นางสาวกทลี กระจ่างแสง 
 
- เลขานุการบริษทั 
 

38 
- ปริญญาโท Professional Accounting 
      RMIT University, Australia 
 

20,408 หุน้ 
(0.01%) 

- ไม่มี - 
2564 – ปัจจุบนั 

 

เลขานุการบริษทั, ผูจ้ดัการแผนก
เลขานุการบริษทัและนกัลงทุนสัมพนัธ์ 
 

บริษทั ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
(มหาชน) 

วิจยัและพฒันาเพื่อออกแบบและส่ง
มอบวงจรรวมหรือไมโครชิพ 
 

- เลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
 

 
- ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์ (ส่ือสารมวลชน) 
      มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 

  
2563 – 2564 

 
ผูจ้ดัการแผนกนกัลงทนุสัมพนัธ ์

บริษทั ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
(มหาชน) 

วิจยัและพฒันาเพื่อออกแบบและส่ง
มอบวงจรรวมหรือไมโครชิพ 

- ผูจ้ดัการแผนกเลขานุการบริษทัและ 
  นกัลงทุนสัมพนัธ ์

 
- ผา่นการอบรมหลกัสูตรจากสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
      -  Company Secretary Program รุ่นท่ี 122/2021 
      -   Anti-Corruption the Practical Guide รุ่นท่ี 57/2021 

  2561 – 2563 ผูช่้วยผูจ้ดัการนกัลงทุนสัมพนัธ์ 
บริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
(มหาชน) 

บริษทัอสังหาริมทรัพย ์

     2556 - 2561 
ผูจ้ดัการส่วนนกัลงทุนสัมพนัธ์  
ส านกัเลขานุการบริษทั 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคาร 

         

 



 

 

 

 

บรษัิท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

Silicon Craft Technology Public Company Limited 

 

 

เอกสารแนบ 2 

ขอ้มลูหวัหนา้งานตรวจสอบภายในและดแูลการก ากบัการปฏิบตัิงานของบรษัิท 

 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 

 



บริษทั ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 2 หนา้ 1 
 

        รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายในและดูแลการก ากบัการปฏิบัติงานของบริษัท 

         บริษทัวา่จา้งบริษทั ยนีูค แอดไวเซอร์ จ ากดั เป็นผูต้รวจสอบภายใน โดยมีนายโกศล แยม้ลีมูล เป็นหวัหนา้งานตรวจสอบภายในและดูแลการก ากบัการปฏิบติังานของบริษทั มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

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

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวตัิการอบรม 
ประสบการณ์การท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 

1. นายโกศล แยม้ลีมูล 53 
- วิทยาศาสตร์ มหาบณัฑิต 
     สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

2556 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ยนีูค แอดไวเซอร์ จ ากดั บริการท่ีปรึกษาธุรกิจ การบญัชีและ
การเงิน ตรวจสอบภายใน และ
ตรวจสอบบญัชี 

 - กรรมการผูจ้ดัการ  
- ปริญญาตรี สาขาวิชาบญัชีและการเงินธนาคาร 
    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

2545 – 2556 
 
 

หุน้ส่วน และกรรมการ 
 
 

บริษทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั 
 
 

บริการตรวจสอบบญัชี 
 
 

  
- ประกาศนียบตัรดา้นท่ีปรึกษาธุรกิจ (Certificate for Business Advisor)  และประกาศนียบตัร
ผูป้ระกอบการธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 

2544 – 2545 
 
 

International Audit Manager 
 
 

Grant Thornton LLP  
Seattle, USA 
 

บริการใหค้ าปรึกษาตรวจสอบบญัชี 
 
 

  
- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4575  

(Certified Public Accountant: CPA) 
2543 – 2544 

 
ผูจ้ดัการอาวโุส  
 

บริษทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั 
 

บริการตรวจสอบบญัชี 
 

  
- ผูต้รวจสอบภายในรับอนุญาต 

(Certified Internal Auditor: CIA) 
2538 – 2543 

 
ผูจ้ดัการอาวโุส  
 

บริษทั ไพรชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส  
เอบีเอเอส จ ากดั  
 

บริการตรวจสอบบญัชี 
 

  
- ผูต้รวจสอบภายในดา้นการบริการการเงิน 
    (Certified Financial Service Auditor: CFSA) 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  

ประวติัการฝึกอบรมโดยสังเขป 

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

• หลกัสูตรผูต้รวจสอบอิสระในการตรวจประเมินเอกสารอา้งอิงของกลุม่ธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดเลก็ท่ีเจา้ร่วมโครงการ CAC SME Certification 

• หลกัสูตรการอบรมกระดาษท าการเพือ่มาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชนัในองคก์ร 

• หลกัสูตร COSO 2013 ภาคทฤษฎีและปฏิบติั 

• หลกัสูตร IT Audit ของสภาวิชาชีพบญัชีฯ 

• หลกัสูตรดา้นการตรวจสอบภายใน สมาคมผูต้รวจสอบภายในฯ 

• หลกัสูตรดา้นภาษีอากร และการวางแผนภาษีอากร 

• หลกัสูตรต่อเน่ืองดา้นมาตรฐานรายงานทางการเงิน และมาตรฐานสอบบญัชี 

    



 

 

 

 

บรษัิท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

Silicon Craft Technology Public Company Limited 

 

 

เอกสารแนบ 3 
นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ จรยิธรรมทางธุรกิจ  

กฎบตัรคณะกรรมการบรษัิท และกฎบตัรคณะกรรมการชดุย่อย 
 





















จรยิธรรมในการด าเนินธุรกิจ 1 

 

 

 

จริยธรรมธุรกิจ 

และ 

ข้อพึงปฏบิัติในการท างาน 

 

บริษัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 
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จรยิธรรมในการด าเนินธุรกิจ 4 

 

ค านิยาม 

นิยาม ความหมาย 

ผูบ้รหิาร กรรมการบรษิัท กรรมการบริหาร และผูบ้รหิารระดบัฝ่าย / เทียบเท่า 

ขึน้ไป 

พนกังาน พนกังานระดบับงัคบับญัชา / เทียบเท่าลงมา 

จรรยาบรรณ แนวทางปฏิบติัที่ดีในการด าเนินธุรกิจของบรษิัท ผูบ้รหิารและพนกังาน 

อนัจะน าองคก์รไปสูก่ารมีระบบการก ากบัดแูลที่ดี 

ทรพัยส์ิน สงัหารมิทรพัย ์อสงัหารมิทรพัย ์เทคโนโลยี ลิขสิทธิ์ เอกสารสิทธิ์ของ

บรษิัท สิทธิบตัรทางปัญญาของบรษิัท 

ขอ้มลูจ าเพาะ ขอ้มลูที่ บรษิัท เป็นเจา้ของหรือเป็นผูค้วบคมุ ซึ่งเป็นขอ้มลูที่มีคณุค่า

ทางเศรษฐกิจทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต เป็นขอ้มลูที่รูใ้นวงจ ากดัและไม่

พงึเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกก่อนไดร้บัอนญุาตจากผูม้ีอ  านาจ ไดแ้ก่ 

ขอ้มลูของลกูคา้และพนกังาน ขอ้มลูการขายและการตลาด ขอ้มลู

ผลิตภณัฑแ์ละบรกิาร ขอ้มลูทางบญัชี แผนธุรกิจ แผนการตลาด 

แผนการเงิน แผนงานโครงการ เป็นตน้ 

ผูม้ีสว่นไดเ้สีย บคุคลและ/หรือนิติบุคคลที่มีสว่นเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของ

บรษิัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) รวมตลอดถึง ผูถื้อ

หุน้ ผูบ้ริหารและพนกังานของ บรษิัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี 

จ ากดั (มหาชน) ลกูคา้ คู่คา้ เจา้หนี ้คู่แข่งทางการคา้ และสงัคม

สว่นรวม เป็นตน้ 

การยึดหลกันิติธรรม  การตดัสินใจและการด าเนินธุรกิจใหเ้ป็นไปตามบทบญัญัติของ

กฎหมายหรือขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้ง (Rule of Law) 



จรยิธรรมในการด าเนินธุรกิจ 5 

 

ความยุติธรรมและความมี

คณุธรรม 

การปฏิบติัหนา้ที่ดว้ยความเที่ยงตรงเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบติัโดยอยู่

บนพืน้ฐานของหลกัความเป็นธรรมและคณุธรรม (Fairness and 

Morality) 

ความโปรง่ใส ความโปรง่ใสในการตดัสินใจและวิธีการด าเนินงานที่สามารถเปิดเผย

ใหส้าธารณชนรบัทราบและสามารถตรวจสอบได ้ภายใตก้รอบของ

ระเบียบและกฎหมาย(Transparency) 
 

 

นิยาม ความหมาย 

ความซื่อสตัยส์จุรติ ความซื่อสตัยส์จุรติต่อหนา้ที่ ที่จะตอ้งปฏิบติัใหถ้กูตอ้งตามระเบียบ

ขอ้บงัคบั จารีตและ ศีลธรรมอนัดีงาม(Integrity) 

ความส านึกในหนา้ที่ การตระหนกัในหนา้ที่ ที่จะตอ้งปฏิบติัอย่างเต็มความสามารถและมี

ประสิทธิภาพ (Responsibility) 

ความรบัผิดชอบต่อผลของการ

ปฏิบติัหนา้ที่ 

การยอมรบัผลจากการปฏิบติัหนา้ที่ทัง้ในเชิงบวกหรือลบ 

(Accountability) 

ความมีวิสยัทศัน ์ การมองการณไ์กลในทางสรา้งสรรค ์เพื่อการสรา้งมลูค่าเพิ่มใหแ้ก่

กิจการในระยะยาว และมุ่งสูค่วามเป็นเลิศของงาน (Vision) 
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2. จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ  

บรษิัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) มีจรยิธรรมในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งผูบ้รหิารและพนกังาน

จะยดึถือเป็นแนวปฏิบติัในการท างานในฐานะตวัแทนของ บรษิัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

ดงันี ้

2.1. ยึดหลักนิติธรรม 

บรษิัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ยดึถือหลกันิติธรรมในการด าเนินธุรกิจ อีกทัง้เป็นหนา้ที่ของ

ผูบ้ริหารและพนักงานจะตอ้งเรียนรูร้ะเบียบขอ้บงัคับของบริษัทฯ กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง รวมทั้งกฎหมายที่จะ

ประกาศใชใ้นอนาคตซึ่งมีผลกระทบต่อการบรหิารงานและการท างานของตน 

แนวทางปฏิบัติ  

2.1.1. ผูบ้ริหารและพนักงานจะตอ้งศึกษาและท าความเขา้ใจ ในกฎระเบียบที่ใชเ้ป็นหลักในการ

ปฏิบติังานของทางราชการทัง้ที่มีผลใชบ้งัคบัแลว้และที่มีผลใชบ้งัคบัในอนาคตอนัใกล  ้

2.1.2. ผูบ้ริหารและพนักงานตอ้งไม่แสวงหาความลับทางการคา้ของคู่แข่งหรือขอ้มูลจ าเพาะของ

คู่แข่ง โดยวิธีการมิชอบดว้ยกฎหมาย เช่น การขโมย การจารกรรม หรือการละเมิดขอ้ตกลงที่

จะไม่เปิดเผยขอ้มลูของคู่แข่ง ไม่ว่าจะไดจ้ากลกูคา้หรือบคุคลอื่น 

2.1.3. ผูบ้ริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและข้อบังคับต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ

แรงงานอย่างเป็นธรรม ไม่ใชแ้รงงานบงัคบั แรงงานที่มาจากการคา้มนุษย ์หรือแรงงานเด็กอนั

มิชอบดว้ยกฎหมาย  

2.1.4. ผูบ้ริหารและพนักงานตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดต่างๆ เก่ียวกับกฎหมายความเป็นธรรมทาง

การคา้ 

2.1.5. ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบเก่ียวกับการป้องกัน

สิ่งแวดลอ้ม ความปลอดภยั และสขุภาพ 

 

2.2.  มีความโปร่งใส 
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การตัดสินใจและวิธีการด าเนินงานของ บริษัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) เป็นไปดว้ย

ความโปรง่ใสที่สามารถเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารใหแ้ก่ผูท้ี่มีส่วนไดส้่วนเสียทัง้หลายรบัทราบและตรวจสอบได ้

ภายใตก้ฎหมายและกรอบขอ้บังคับ ระเบียบ วิธีปฏิบัติของ บริษัท ซิลิคอน คราฟท ์ เทคโนโลยี จ ากัด 

(มหาชน) ที่เก่ียวขอ้งกบัการปอ้งกนัโดยมิชอบใหค้วามลบัทางการคา้รั่วไหลไปยงัคู่แข่งทางการคา้ 

แนวทางปฏิบัติ  

2.2.1. ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งจดัท ารายงานทางการบญัชี การเงิน ภาวะธุรกิจ ผลการด าเนินงาน 

เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินการของ บริษัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากัด 

(มหาชน) ตามความเป็นจริง ถูกตอ้งครบถว้นตามมาตรฐานทางบญัชี มีความน่าเชื่อถือและ

สามารถตรวจสอบไดต้ามที่คณะกรรมการตรวจสอบจะก าหนด 

2.2.2. ผูบ้รหิารและพนกังานตอ้งปฏิบติัตามกระบวนการจดัซือ้ / จดัจา้ง ใหเ้ป็นไปตามนโยบายของ 

บรษิัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) อย่างเครง่ครดั มีความโปรง่ใสชดัเจน เป็น

ธรรมต่อทุกฝ่าย และผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการจดัซือ้ 

ในกรณีที่บรษิัทคู่คา้มีผูบ้ริหาร พนกังานฝ่ายขาย หรือมีผูถื้อหุน้เป็นญาติหรือบุคคลผูอ้ยู่อาศยั

ภายใตช้ายคาเดียวกนักบัผูบ้รหิารหรือพนกังานของ บริษัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากดั 

(มหาชน) ผูบ้ริหารหรือพนกังานผูน้ัน้ของ บริษัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

ตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาการทราบเป็นหนงัสือทันที และให้หลีกเลี่ยงไม่ขอ้งเก่ียวกบัธุรกรรม

การจดัซือ้จดัจา้งนัน้ 

2.2.3. ผูบ้ริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามคู่มือแจกแจงอ านาจด าเนินการของ บริษัท ซิลิคอน 

คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) อย่างเครง่ครดั 

2.2.4. ผูบ้ริหารและพนักงานที่เก่ียวขอ้งกับกระบวนการจัดซือ้/จัดจ้าง รวมตลอดทั้งญาติและผู้ที่

อาศยัภายใตช้ายคาเดียวกัน ควรหลีกเลี่ยงการไปร่วมกิจกรรมต่าง ๆ รวมทัง้การรบัประทาน

อาหารหรือเล่นกีฬากับบริษัทคู่ค้า หากเป็นกรณีจ าเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ไดค้วรมีตัวแทนของ 
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บริษัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) เขา้ร่วมมากกว่าหนึ่งคนและตอ้งแจง้เป็น

หนงัสือใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบก่อน 

 

2.3. ตั้งมั่นในความยุติธรรมและความมีคุณธรรม 

บรษิัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ตัง้มั่นในความยุติธรรมและความมีคณุธรรมกับผูท้ี่

มีสว่นไดเ้สีย เพื่อสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีอย่างต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ อีกทัง้ไม่เลือกปฏิบติัต่อผูใ้ด

ผูห้นึ่งอย่างไม่เป็นธรรม โดยใชว้ิจารณญาณหรือความสมัพันธ์ส่วนตัวตัดสิน และใหโ้อกาสเท่าเทียม

กนัโดยไม่แบ่งแยกเชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา หรือเพศ 

แนวทางปฏิบัติ 

2.3.1. ผู้บริหารและพนักงานต้องให้ความเป็นธรรม และไม่ เลือกปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในการ

ด าเนินธุรกิจ การใหส้ิทธิประโยชนแ์ก่ลูกค้าควรยึดถือปฏิบัติและแนวนโยบายของ บริษัท 

ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

2.3.2. ผูบ้รหิารและพนกังานตอ้งบรหิารงานดว้ยความสขุมุรอบคอบ เพื่อท าใหผู้ถื้อหุน้มีความเชื่อถือ

และยอมรบัในการตัดสินใจว่าการด าเนินการใด ๆ กระท าดว้ยความเป็นธรรม และค านึงถึง

ผลประโยชนส์ูง่สดุของผูถื้อหุน้ทัง้หลาย 

2.3.3. ผูบ้ริหารและพนักงานตอ้งใหค้วามเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติในขอ้ก าหนดการจา้งงาน 

หมายรวมถึง การสรรหาบุคลากร การพิจารณาผลตอบแทนและสิทธิผลประโยชนก์ารจา้งงาน 

การปรบัเลื่อนต าแหน่ง การโอนยา้ย การประเมินผลการปฏิบติังาน การฝึกอบรม การปฏิบติั

ตามระเบียบขอ้บงัคบั การสิน้สดุการจา้งงาน การปลดและรบัพนกังานกลบัเขา้มาท างานใหม่ 

ตลอดจนการเขา้มีสว่นรว่มในสงัคมและกิจกรรมนนัทนาการ เป็นตน้ 

2.3.4. ผูบ้ริหารและพนักงานตอ้งพยายามใหบ้ริการที่เหนือความคาดหวังกับลูกคา้เสมอ รวมทั้ง

ใหบ้รกิารลกูคา้ดว้ยความซื่อตรง และเป็นธรรม ไม่เอารดัเอาเปรียบหรือฉอ้โกงลกูคา้ 

2.3.5. ผูบ้ริหารและพนักงานตอ้งปฏิบติัตามเงื่อนไขทางการคา้ที่มีต่อคู่คา้/เจา้หนี ้อย่างซื่อตรงและ

เป็นธรรม กรณีที่ไม่สามารถปฏิบติัตามเงื่อนไขไดใ้หแ้จง้ต่อคู่คา้ / เจา้หนี ้เพื่อร่วมกนัหาแนว

ทางแกไ้ข 
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2.4. ให้ความส าคัญต่อลูกค้า 

ผูบ้รหิารและพนกังานของ บรษิัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ใหค้วามส าคญัและเอาใจใสต่่อ

ลกูคา้ โดยการควบคมุสินคา้และการบริการใหม้ีคณุภาพอนัสง่ผลใหล้กูคา้เกิดความพึงพอใจ 

แนวทางปฏิบัติ 

2.4.1. ผูบ้ริหารและพนักงานตอ้งรูแ้ละท าความเขา้ใจสินคา้และบริการของ บริษัท ซิลิคอน คราฟท ์

เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) เป็นอย่างดี รวมทัง้ตอ้งใหข้อ้มลูที่ถกูตอ้งครบถว้นแก่ลกูคา้ 

2.4.2. ผูบ้ริหารและพนักงานตอ้งศึกษาและท าความเขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้อย่างละเอียด 

ก่อนจะเสนอสินคา้หรือบริการต่อลกูคา้ เพื่อสนองต่อความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

รวมทัง้ตอ้งสนใจใฝ่หาความรูอ้ยู่เสมอ และสั่งสมประสบการณใ์นการท างานใหม้ีประสิทธิภาพ

มากขึน้ เพื่อเพิ่มความพึ่งพอใจใหก้บัลกูคา้ 

2.4.3. ผูบ้รหิารและพนกังานตอ้งปฏิบติัต่อลกูคา้ดว้ยความสภุาพ ใหเ้กียรติลกูคา้ และใชว้าจาที่

สภุาพกบัลกูคา้ 

2.4.4. ผูบ้รหิารและพนกังานตอ้งเคารพการตดัสินใจ และขอ้คิดของลกูคา้ ตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิ

สว่นบุคคลของลกูคา้ 

 

2.5. มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ตระหนกัถึงความรบัผิดชอบที่พึงมีต่อสงัคมและชุมชน

จนถือเสมือนเป็นภาระกิจหลกัที่จะสรา้งสรรคโ์ครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชนใ์นการพฒันาสงัคมละ

ชมุชน 

แนวทางปฏิบัติ 

2.5.1. ผูบ้รหิารและพนกังานพงึมีส่วนรว่ม หรือจดัใหม้ีกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชนใ์นการพฒันา

สงัคม อาทิ กิจกรรมสนบัสนนุดา้นการศกึษา ดา้นสิ่งแวดลอ้ม เป็นตน้  
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2.5.2. ผู้บริหารและพนักงานต้องตระหนักถึง การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดลอ้ม ตลอดจนพยายามให ้บรษิัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) สามารถ

หลีกเลี่ยงการกระท าที่จะก่อใหเ้กิดอนัตรายหรือมลภาวะต่อทรพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอ้ม

และระบบนิเวศนท์ี่เก่ียวขอ้ง 

 

2.6.  ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง 

บริษัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) เคารพ และสนับสนุนใหผู้ม้ีส่วนไดส้่วนเสีย ใชส้ิทธิ

เสรีภาพของตนภายใตร้ฐัธรรมนูญ ทัง้นี ้บริษัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) จะวางตวัเป็น

กลาง 

แนวทางปฏิบัติ  

2.6.1. ผูบ้ริหารและพนักงานไม่ใชอ้  านาจหน้าที่ชีช้วน กดดัน หรือบังคับใหเ้พื่อนร่วมงาน รวมทั้ง

ผูใ้ตบ้งัคับบญัชาใหก้ารสนับสนุนกิจกรรมใด ๆ ทางการเมือง หรือองคก์รทางการเมืองหรือ

สมาชิกขององคก์รทางการเมือง 
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3.  ข้อพงึปฏิบัตทิางจริยธรรม 

บรษิัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ก าหนดใหม้ีขอ้พงึปฏิบติัส าหรบัผูบ้รหิารและพนกังาน

เพื่อเป็นแนวทางในการท างาน ดงันี ้

 

3.1. มีภาวะผู้น า 

ผูบ้ริหารพึงมีจริยธรรมและปฏิบติัตามบทบาทของภาวะผูน้  าที่เหมาะสม และประพฤติตนใหเ้ป็นที่ยอมรบั

ของสังคมตลอดจนเป็นประโยชน์ส าหรับการบริหารจัดการ บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จ ากัด 

(มหาชน) 

แนวทางปฏิบัติ 

3.1.1. ผู้บริหารต้องแสดงวิสัยทัศน์ในการบริหารงาน รวมทั้งมีความส านึกในหน้าที่และความ

รบัผิดชอบต่อผลของการปฏิบติัหนา้ที่ใหเ้ป็นที่เชื่อถือและยอมรบัของสงัคม 

3.1.2. ผู้บริหารต้องจัดหาและน าระบบบการบริหารงานคุณภาพมาใช้ เพื่อลดขั้นตอนและเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการท างาน ตลอดจนมุ่งมั่นแสวงหานวัตกรรมที่เหมาะสม รวมทั้งมีการ

ฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานใหส้อดคลอ้งกับนวัตกรรมและระบบบริหารงานคุณภาพ เพื่อ

บริหารงาน บริษัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ใหเ้ป็นธุรกิจที่ยั่งยืนและเป็น

ผูน้  าทางธุรกิจ 

3.1.3. ผูบ้ริหารตอ้งด าเนินการตรวจสอบการรอ้งเรียน/รอ้งทุกขข์องผูม้ีส่วนไดเ้สีย หรือบุคคลอ่ืน 

เพื่อใหไ้ดข้อ้เท็จจริงและแกปั้ญหาที่เกิดขึน้ใหลุ้ล่วงอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม ทัง้นีผู้บ้ริหาร

อาจไม่ด าเนินการใด ๆ ในการรอ้งเรียน/รอ้งทกุข ์โดยวิธีการของบตัรสนเท่หก์็ได ้

3.1.4. ผูบ้ริหารตอ้งส่งเสริมสนบัสนุนใหเ้กิดภาวะผูน้  าในหมู่พนกังาน อีกทัง้สนบัสนุนใหพ้นกังานทกุ

ระดบัมีสว่นรว่มในการพฒันา บรษิัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  

3.1.5. ผูบ้ริหารตอ้งมีส่วนร่วมและส่งเสริมใหพ้นักงานเขา้ร่วมในกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชนใ์น

ชมุชนและสงัคม ทัง้นีเ้พื่อให ้บรษิัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) เป็นสว่นหนึ่ง

ของชมุชนในการพฒันาและสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดีกบัสมาชิกในชมุชนและสงัคมโดยรวม 
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3.2.  มีความซื่อสัตยสุ์จริต 

ผูบ้รหิารและพนกังานตอ้งปฏิบติัหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์อง 

บรษิัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

แนวทางปฏิบัติ 

3.2.1. ผูบ้ริหารและพนักงาน ตอ้งปฏิบติัหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยส์ุจริตปราศจากอคติ ไม่ใชอ้  านาจ

หนา้ที่ของตนในการแสวงหาผลประโยชนส์ว่นตนแก่ตนเองหรือผูอ่ื้น 

3.2.2. ผูบ้รหิารและพนกังานตอ้งไม่เจาะจงท ารายงานหรือบนัทกึที่เป็นเท็จหรือผิดพลาด รวมทัง้ตอ้ง

ไม่จงใจปิดบงัหรือเสนอขอ้มูลที่เป็นเท็จหรือผิดพลาดต่อ บริษัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี 

จ ากัด (มหาชน) เมื่อพบรายงานหรือบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือผิดพลาดต้องรายงานให้

ผูบ้งัคบับญัชาทราบทนัที 

3.2.3. ผูบ้ริหารหรือพนักงานตอ้งใชเ้วลาปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพและใหม้ีประสิทธิผลตามที่

ก าหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งไม่กระท าหรือชักจูงเพื่อนร่วมงาน 

ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ใช้เวลาปฏิบัติงานเพื่อกิจกรรมอ่ืนที่ไม่เก่ียวข้องกับผลประโยชน์ของ 

บรษิัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) หรือผูถื้อหุน้ 

3.2.4. ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งปฏิบติังานที่ไดร้บัมอบหมายดว้ยความรูค้วามสามารถอย่างเต็มที่ 

อีกทัง้มีความส านึกในหนา้ที่และมีความรบัผิดชอบต่อผลของการปฏิบติัหนา้ที่ 
 

3.3.  ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ 

ผูบ้รหิารและพนกังานตอ้งปฏิบติัหนา้ที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของ บรษิัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากดั 

(มหาชน) อย่างเครง่ครดั อีกทัง้หลีกเลี่ยงการกระท าใด ๆ ซึ่งอาจสง่ผลกระทบในทางลบ ต่อชื่อเสียงใน

การด าเนินธุรกิจของ บรษิัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

แนวทางปฏิบัติ 
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3.3.1.  ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่ฝ่าฝืน หลีกเลี่ยง ขัดขืน หรือเพิกเฉยต่อระเบียบข้อบังคับ 

ประกาศ หรือค าสั่งของ บริษัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) รวมทัง้ค าสั่งอัน

ชอบดว้ยกฎหมายและชอบดว้ยหนา้ที่ของผูบ้งัคบับญัชา 

3.3.2. ผูบ้ริหารและพนักงานตอ้งไม่ผลิต หรือมีสิ่งผิดกฎหมายไว้ในครอบครองไม่ว่าเพื่อการใชเ้อง 

เพื่อการจ าหน่าย หรือเพื่อบคุคลอื่นใด 

3.3.3. ผูบ้ริหารและพนักงานตอ้งใชร้ะบบการสื่อสาร และระบบคอมพิวเตอร์ดว้ยความรบัผิดชอบ

และตอ้งไม่ก่อใหเ้กิดความแตกแยก ท าใหผู้อ่ื้นเสียหาย การท าลายขวัญ หรือส่งเสริมใหเ้กิด

ความไม่เป็นมิตรในสถานที่ท างาน 

3.3.4. ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่ใชร้ะบบการสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร ์ในกิจกรรมที่ผิด

กฎหมายหรือขดัต่อนโยบายของ บรษิัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และไม่ใช้

อินเตอรเ์น็ตหรือบริการที่คลา้ยคลึงกันในทางที่จะท าใหเ้กิดความเสียหาย อบัอาย ขาดความ

เชื่อถือ หรือเสียชื่อเสียง 

3.3.5. ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตาม ประกาศของบริษัทฯ ว่าด้วยการกระท าความผิด

เก่ียวกบัคอมพิวเตอร ์อย่างเครง่ครดั 

3.3.6. ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งตระหนกัถึงความส าคญัของทรพัยส์ินทางปัญญา และปฏิบติัตาม

หลักการทั่วไปส าหรับการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ที่ออกโดยบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

รวมทัง้กฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งอ่ืนๆ และวิธีการปฏิบติังานมาตรฐานส าหรบัการขอรบัสิทธิบัตร 

การวิเคราะห ์และการปอ้งกนัความเสี่ยงในการละเมิดสิทธิบตัร  
 

3.4.  รักษาทรัพยส์ิน 

ผูบ้ริหารและพนักงานพึงมีหน้าที่ดูแลรกัษาและใชท้รพัยส์ินของ บริษัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี 

จ ากัด (มหาชน) ใหเ้กิดประโยชนอ์ย่างเต็มที่ต่อกิจการของ บริษัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากัด 

(มหาชน) เท่านัน้ และไม่น าไปใชเ้พื่อประโยชนข์องผูอ่ื้นหรือในทางมิชอบ 

แนวทางปฏิบัติ 
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3.4.1. ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านความปลอดภัยของ บริษัท ซิลิคอน 

คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) ในการใชเ้ครื่องมืออุปกรณ์และสภาพแวดลอ้มในการ

ท างาน 

3.4.2. ผูบ้รหิารและพนกังานตอ้งไม่น าเอาไปใช ้ขาย ให ้ขอยืม ใหย้ืม หรือจ าหน่ายจ่ายโอนทรพัยส์ิน

ของ บริษัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) โดยไม่ไดร้บัอนุญาต ไม่ว่าทรพัยส์ิน

นัน้จะมีมลูค่าหรืออยู่ในสภาพใด 

3.4.3. ผูบ้ริหารและพนักงานตอ้งไม่เจตนาท าใหเ้สียหาย ก่อวินาศกรรมหรือท าลายทรพัยส์ินของ 

บรษิัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

3.4.4. ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่ใช้ทรัพย์สินของ บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จ ากัด 

(มหาชน) เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือกิจการภายนอก เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก

ผูบ้งัคบับญัชา 

3.4.5. ผู้บริหารและพนักงานต้องช่วยหรือพยายามเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิบัตรลิขสิทธิ์ หรือปกป้อง

เครื่องหมายการคา้ที่เป็นทรพัยส์ินทางปัญญาของ บริษัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากัด 

(มหาชน) 
 

 

3.5.  ปฏิบัติตนต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา 

ผูบ้รหิารและพนกังานพงึรกัษาสภาพแวดลอ้มในการท างานใหป้ราศจากการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล มี

ความเคารพซึ่งกันและกันตลอดจนใหค้วามร่วมมือช่วยเหลือ เสนอแนะความคิดเห็นและแกปั้ญหา

รว่มกนัในการท างาน 

แนวทางปฏิบัติ 

3.5.1. ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งไม่ยุยง ใส่รา้ยป้ายสีหรือลอ้เลียน อันเป็นก่อใหเ้กิดการแตกสามคัคี 

และพงึละเวน้จากการน าผลงานของผูอ่ื้นมาเป็นของตวัเอง 

3.5.2. ผูบ้รหิารและพนกังานตอ้งไม่กระท าการใด ๆ อนัเป็นการละเมิดทางเพศต่อเพื่อนรว่มงาน หาก

พบหรือทราบว่ามีละเมิดทางเพศในระหว่างผูร้ว่มงานตอ้งรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาทนัที 
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3.5.3. ผู้บริหารและพนักงานต้องเป็นผู้มีวินัย ไม่กระท าการใด ๆ  อันเป็นการไม่เคารพนับถือ

ผูบ้งัคบับญัชา การปฏิบติักบัเพื่อนรว่มงาน หรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยความสภุาพ มีน า้ใจและ

มีมนษุยสมัพนัธอ์นัดี 

3.5.4. ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งเคารพสิทธิของผูร้่วมงานที่จะเขา้ร่วมหรือไม่เขา้ร่วมองคก์รตัวแทน

พนกังาน 

 

3.6.  เป็นพลเมืองดี 

ผูบ้รหิารและพนกังานพงึท าหนา้ที่เป็นพลเมืองดีที่อยู่รว่มกบัผูอ่ื้นในสงัคมไดอ้ย่างเต็มภาคภมูิ 

แนวทางปฏิบัติ 

3.6.1. ผู้บริหารและพนักงานต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรมรวมทั้งศึกษาหาความรู้

เพิ่มเติม เพื่อใหก้ารปฏิบติัหนา้ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.6.2. ผูบ้ริหารและพนักงานตอ้งไม่ประพฤติตนเป็นที่รงัเกียจแก่ผูอ่ื้น พูดจาลวนลามเพศตรงขา้ม 

กระท าตนเป็นอันธพาล มีหนี ้สินล้นพ้นตัว เล่นการพนัน ใช้สารเสพติด ด่ืมเครื่องด่ืม

แอลกอฮอลข์ณะปฏิบติังาน หรือกระท าการใด ๆ อนัสอ่ใหเ้ห็นว่าเสื่อมเสียในดา้นศีลธรรม 

3.6.3. ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่พกพาอาวุธมาในที่ท างาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก

ผูบ้งัคบับญัชาระดบัสงู 

 

3.7.  ไม่รับส่ิงตอบแทนทีเ่กินปกติวิสัย 

ผูบ้ริหาร พนักงาน และผูใ้กลช้ิดไม่พึงรบัเงิน ผลประโยชน ์หรือสิ่งของจากผูเ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจกับ 

บริษัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) หากการรบันัน้อาจท าใหเ้ขา้ใจไดว้่าผูร้บัมีใจเอน

เอียงหรือมีความสมัพนัธท์างธุรกิจเป็นพิเศษกบัผูใ้ห ้ซึ่งอาจท าใหเ้กิดความเสียหายแก่ บริษัท ซิลิคอน 

คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ได ้

แนวทางปฏิบัติ 
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3.7.1. ผูบ้ริหาร พนกังาน และญาติหรือผูอ้ยู่อาศยัภายใตช้ายคาเดียวกนัตอ้งไม่เรียกรอ้ง ไม่รบัร่วม

กิจกรรมสงัคม กิจกรรมกีฬา การเลีย้งรบัรอง ของก านัล ของขวัญ หรือสินน า้ใจ เพื่อตนเอง

หรือเพื่อผูอ่ื้นจากบคุคลที่รว่มท าธุรกิจดว้ย 

3.7.2. หากเป็นกรณีที่หลีกเลี่ยงไม่ได ้ผูบ้ริหาร และพนกังานอาจรบัผลประโยชนห์รือของขวญั เพื่อ

การโฆษณาทางธุรกิจหรือตามขนบธรรมเนียมประเพณีนิยมไดห้ากผลประโยชน ์หรือของขวญั

นั่นมีค่าไม่เกินกว่า 3,000 บาท ในกรณีของนั้นมีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท ผู้บริหารและ

พนักงานตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคับบญัชาทราบเป็นหนังสือและน าผลประโยชนห์รือของขวัญนัน้ส่ง

ให ้บรษิัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  

3.7.3. กรณีที่ผู ้บริหารและพนักงานเป็นตัวแทนของ บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จ ากัด 

(มหาชน) ไปรว่มงานเลีย้งคู่คา้ หรือเดินทางไปอบรม/ดงูานนอกสถานที่ และไดร้บัผลประโยชน์

หรือของขวญัมลูค่าเกินกว่า 3,000 บาท ไม่ว่าจะไดม้าจากการชิงโชค จบัฉลาก หรือรบัของที่

ระลกึ ใหถื้อปฏิบติัเช่นเดียวกบัขอ้ 3.7.2 

 

3.8.  ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ผูบ้ริหารและพนักงานไม่พึงปฏิบติัตนในลกัษณะที่อาจจะก่อใหเ้กิดความขัดแยง้ทางผลประโยชนก์ับ 

บรษิัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

แนวทางปฏิบัติ 

3.8.1. ผูบ้ริหาร พนักงาน ครอบครวัและผูอ้ยู่อาศัยในลกัษณะบริวารว่านเครือตอ้งไม่ด าเนินธุรกิจ/

กิจกรรมใด ๆ ที่อาจท าให้บุคคลทั่ วไปเห็นว่าเป็นธุรกิจ/กิจกรรมที่มีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชนก์บั บรษิัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม 

3.8.2. ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่ร่วมกับสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดด าเนินธุรกิจ/

กิจกรรมใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ 

เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่เหมาะสมที่อาจ
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เกิดขึน้ดงักล่าว ควรมีการเปิดเผย ความสมัพนัธข์องสมาชิกในครอบครวัหรือบุคคลอ่ืน ที่อาจ

ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์โดยรายงานผูบ้งัคบับญัชาใหท้ราบเป็นหนงัสือ 

 

3.9.  ไม่ใช้ข้อมูลจ าเพาะเพ่ือประโยชนใ์นทางมิชอบ 

ผูบ้ริหารและพนกังานไม่น าขอ้มลูจ าเพาะของ บริษัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ไป

ใชเ้พื่อประโยชนใ์นทางมิชอบ 

แนวทางปฏิบัติ 

3.9.1.  ผูบ้รหิารและพนกังานที่มีหนา้ที่น าขอ้มลูจ าเพาะไปใช ้ตอ้งระมดัระวงัไม่ใหผู้อ่ื้นไดย้ิน ลอบฟัง 

ดักฟังหรือบันทึกเสียง ไม่ควรสนทนาในที่สาธารณะผ่านเครื่องมือสื่อสาร หรือสนทนากับ

สมาชิกในครอบครวัหรือบคุคลใกลช้ิดอนัน าไปสู่การเปิดเผยต่อผูอ่ื้นได ้

3.9.2. ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งจดัการ  จัดเก็บ และแยกแยะรายละเอียดขอ้มูลจ าเพาะใหเ้ป็นไป

ตามระเบียบขอ้บงัคบัของ บรษิัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) อย่างเครง่ครดั 

3.9.3. ผูบ้ริหารและพนักงานตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลจ าเพาะของ บริษัท ซิลิคอนคราฟท์ เทคโนโลยี 

จ ากดั (มหาชน) ต่อผูท้ี่ไม่มีสิทธิรบัรูต้ามระเบียบขอ้บงัคบั หรือขอ้ตกลงทางธุรกิจเวน้แต่ไดร้บั

ความเห็นชอบเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากผูม้ีอ  านาจด าเนินการและหน่วยงานที่รบัผิดชอบ 

3.9.4. ผู้บริหารและพนักงานไม่น าข้อมูลจ าเพาะ ไปใช้เพื่อการซือ้ขายหลักทรัพย์หรือส่งข้อมูล

ดงักลา่วใหผู้อ่ื้นเพื่อการซือ้ขายหลกัทรพัย ์
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4. การแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ  

เพื่อใหข้อ้ก าหนดเก่ียวกบัจริยธรรมธุรกิจและขอ้พึงปฏิบติัในการท างาน มีผลเป็นรูปธรรม คณะกรรมการ

บริษัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) จึงเปิดโอกาสใหพ้นกังานและผูม้ีส่วนไดเ้สีย มีช่องทางการ

รอ้งเรียน การแสดงความคิดเห็น แจง้เบาะแสการกระท าผิดกฎหมาย และกระบวนการด าเนินการเมื่อไดร้บัขอ้

รอ้งเรียน/ขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปนี ้

4.1. ช่องทางการแจ้งร้องเรียน และข้อเสนอแนะ 

4.1.1. หวัหนา้งานหรือผูบ้รหิาร 

4.1.2. ฝ่ายทรพัยากรมนษุย ์

4.1.3. SIC Alert line (ถึง ผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรมนษุย,์ CEO , หรือประธานกรรมการตรวจสอบ) 
 

4.2. กระบวนการด าเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน 

4.2.1. ผูร้บัขอ้รอ้งเรียนรวบรวมข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามขอ้ก าหนด

จรยิธรรมธุรกิจ และขอ้พงึปฏิบติัในการท างาน 

4.2.2. ผูร้บัขอ้รอ้งเรียนรายงานขอ้เท็จจริงต่อ ผูบ้ริหาร และ/หรือ กรรมการอิสระ และ/หรือ กรรมการ

ตรวจสอบ ตามความเหมาะสม เพื่อด าเนินการสอบสวนขอ้เท็จจรงิ 

4.2.3. มาตรการด าเนินการ : ผูบ้ริหาร และ/หรือ กรรมการอิสระ และ/หรือ กรรมการตรวจสอบ 

ด าเนินการสอบสวนขอ้รอ้งเรียน/ข้อเสนอแนะ เพื่อใหไ้ดข้อ้เท็จจริง และก าหนดมาตรการ

ด าเนินการเพื่อระงับการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการ

ท างาน ที่เกิดขึน้ใหล้ลุว่งอย่างรวดเรว็ เหมาะสมและเป็นธรรม 

4.2.4. การรายงานผล : ผูบ้ริหาร หรือ กรรมการอิสระ หรือ กรรมการตรวจสอบ แจง้ผลของการ

ตรวจสอบใหผู้ร้อ้งเรียนทราบ หากผูร้อ้งเรียน เปิดเผยตนเอง ในกรณีที่เป็นเรื่องส าคัญ ให้

รายงานผลต่อประธานกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบรษิัทฯ ทราบ 
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5. บทส่งท้าย 

 

ผูบ้ริหารและพนักงานทุกคนของ บริษัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) มีหนา้ที่ตอ้งท า

ความเขา้ใจและปฏิบติัตามมาตรฐานในคู่มือ จริยธรรมธุรกิจและ ขอ้พึงปฏิบติัในการท างาน ฉบบันี ้พรอ้มทัง้

ปฏิบัติงานของตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนีร้วมถึงงานในด้านที่ไม่ได้กล่าวถึงเป็นการเฉพาะในคู่มือ 

จริยธรรมธุรกิจและ ขอ้พึงปฏิบติัในการท างานฉบบันีด้ว้ย พนักงานทุกคนจะตอ้งท าหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัย์

และสมคัรใจ โดยถือเป็นพนัธะสญัญาของตน อย่างไรก็ตาม หากพนกังานคนใดละเมิดมาตรฐานขอ้ใดในคู่มือ

จริยธรรมธุรกิจและ ขอ้พึงปฏิบัติในการท างานฉบับนี ้หรือนโยบายและขั้นตอนที่เก่ียวขอ้งของบริษัท หรือ

กฎหมาย หรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับกับบธุรกิจของบริษัทฯ  บริษัทจะด าเนินการลงโทษทางวินัย โดยใช้

มาตรการที่ก าหนดไว้ในกฎข้อบังคับเก่ียวกับการท างาน หมวดที่  6 (วินัยและโทษทางวินัย) หรือตามที่

เหมาะสมทนัที 

บรษิัทฯ จะจดัหาโอกาสใหแ้ก่พนกังานเพื่อเรียนรูใ้นเรื่องจรยิธรรมธุรกิจของบรษิัทเป็นประจ าทุกปี และ

ติดตามสอบทานใหม้ีการปฏิบัติตามโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน  รวมทัง้ใหม้ีการทบทวนคู่มือจริยธรรม

ธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท างานนีเ้ป็นประจ าทุกปี อย่างไรก็ตามอาจมีการสอบทานตามระยะเวลาที่

เหมาะสมหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกใดๆ ที่มีสาระส าคญั 
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กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ซิลคิอน คราฟท์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

 

 

วัตถุประสงค์ 
            คณะกรรมการตรวจสอบ  คือ  คณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษทัท่ีได้รับการแต่งตั้ง 
เพื่อช่วยแบ่งเบาภารกิจของคณะกรรมการบริษทัในการปฏิบติังานและเพื่อให้กิจการมีระบบก ากบัดูแลท่ีดี  
คณะกรรมการตรวจสอบจดัตั้งขึ้นเพื่อมุ่งหวงัถึงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการด าเนินการและการเพิ่ม
มูลค่าใหอ้งคก์รในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี  

1. ความเช่ือมัน่และความน่าเช่ือถือตลอดจนความโปร่งใสของรายงานทางการเงินท่ีได้รับ การ
เผยแพร่  

2. เพิ่มความระมัดระวงัในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทให้เพิ่มมากขึ้ น  โดย
คณะกรรมการตรวจสอบจะค านึงถึงความรับผิดชอบของตนเองต่อ 

2.1. การรายงานขอ้มูลทางการเงิน  
2.2. การเลือกใชน้โยบายการบญัชีท่ีเหมาะสม 
2.3. การบริหารทางการเงิน 
2.4. ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
2.5. การพิจารณาความเป็นอิสระของส านักตรวจสอบภายใน และ /หรือ ผูต้รวจสอบ

ภายในท่ีเป็นบุคคลภายนอก ตลอดจนการประเมินผลงานของผูบ้ริหารสูงสุดของ
ส านกัตรวจสอบภายใน และ/หรือ ผูต้รวจสอบภายในท่ีเป็นบุคคลภายนอก 

2.6. การปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.7. การจดัการและการควบคุมความเส่ียงทางธุรกิจ 
2.8. การเสนอแนะการแต่งตั้งและการประเมินผลงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  

3. เอ้ือโอกาสให้คณะกรรมการบริษทั ได้พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากการรายงานทาง
การเงินและระบบการควบคุมภายในไดใ้นเชิงลึกขึ้น  และเพิ่มประสิทธิภาพต่อการบริหารงาน
ในดา้นอ่ืน ๆ  

4. ความแขง็แกร่งในบทบาทและอ านาจของกรรมการจากภายนอก 

5. เสริมสร้างความเขา้ใจของกรรมการเก่ียวกบัขอบเขตของการตรวจสอบท่ีถูกก าหนดไว ้

      ในการปฏิบติัหน้าท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ  จะตอ้งด ารงไวซ่ึ้งความสัมพนัธ์ในการท างานกบั
คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร  รวมทั้งผูต้รวจสอบภายนอกและผูต้รวจสอบภายในของบริษทั  และเพื่อให้
การด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจ าเป็นตอ้งพฒันาและด ารงไวซ่ึ้งความ
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ช านาญงานและความรอบรู้ตลอดจนความเขา้ใจในหนา้ท่ีความรับผิดชอบ รวมทั้งเขา้ใจในธุรกิจและความ
เสียหายของบริษทั 

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. คณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  โดยคดัเลือกจากกรรมการอิสระ ทั้งน้ี

คณะกรรมการตรวจสอบชุดดงักล่าว  ตอ้งมีอยา่งนอ้ย 3 ท่าน  

2. กรรมการอิสระท่ีได้รับแต่งตั้ งเป็นกรรมการตรวจสอบ  ต้องมีคุณสมบัติตามท่ีข้อบังคับของ
ส านักงานก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด  โดยอย่างน้อย 1 ท่านควรมี
ความรู้ความเขา้ใจหรือมีประสบการณ์ดา้นบญัชี  และ/หรือการเงิน 

3. วาระการด ารงต าแหน่งคร้ังละ 3 ปี ทั้งน้ี กรรมการตรวจสอบอาจไดรั้บการแต่งตั้งต่อไปตามวาระท่ี
คณะกรรมการบริษทัอนุมติั แต่ไม่ใช่การต่อวาระโดยอตัโนมติั 

4. คณะกรรมการตรวจสอบ ร่วมกันพิจารณาเลือกกรรมการตรวจสอบคนหน่ึง เป็นประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ 

5. คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูแ้ต่งตั้ งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยเหลือการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับการนัดหมายการประชุม    จดัเตรียมวาระการ
ประชุม  น าส่งเอกสารการประชุมและบนัทึกรายงานการประชุม  

6. นอกเหนือจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระ กรรมการตรวจสอบ จะพน้จากต าแหน่งเม่ือ  
1. ลาออก 
2. พน้วาระหรือออกจากการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั 
3. คณะกรรมการบริษทัมีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 
4. ขาดคุณสมบติัและมีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกฎหมายก าหนด 
5. เสียชีวิต 

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. เป็นกรรมการอิสระโดยมีคุณสมบติัตามท่ีส านักงานก.ล.ต.และ/หรือตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด  (ดู

รายละเอียดในหวัขอ้คุณสมบติัของกรรมการอิสระ) 

2. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของผูข้อ
อนุญาต บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจ
ควบคุมของผูข้ออนุญาต และ 

3. ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัย่อย หรือบริษทัย่อยล าดับเดียวกันเฉพาะท่ีเป็นบริษัทจด
ทะเบียน                                    



  

   

 
 

- 3 - 

4. มีหนา้ท่ีในลกัษณะเดียวกบัท่ีก าหนดไวใ้นประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยว่าดว้ยคุณสมบติั
และขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2558 

5. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ  ทั้งน้ี ตอ้งมี
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหน่ึงคนท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีใน
การสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได ้

คุณสมบัติของกรรมการอสิระ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะร่วมกนัพิจารณาเบ้ืองตน้ถึงคุณสมบติัของบุคคลท่ี

จะมาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบติัและลกัษณะตอ้งห้ามของกรรมการตาม
พระราชบัญญัติมหาชนจ ากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ประกาศตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี คณะกรรมการ
บริษทัจะพิจารณาคดัเลือกกรรมการอิสระจากผูท้รงคุณวุฒิ มีประสบการณ์การท างาน และความเหมาะสมดา้น
อ่ืนๆ ประกอบกนั จากนั้นจะน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทัต่อไป 
ทั้งน้ีบริษทัมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างนอ้ยหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมดของ บริษทัแต่
ตอ้งไม่นอ้ยกวา่สามคน โดยมีคุณสมบติัดงัน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทั
ย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั  ทั้งน้ี ให้นับรวมการถือหุ้น
ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือน
ประจ า หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดับ
เดียวกัน ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั  เวน้แต่จะได้พน้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ  ทั้งน้ี 
ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษา ของ
ส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ี
เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการรายอ่ืน 
ผูบ้ริหารหรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่ง
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อิสระของตน  รวมทั้ งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู ้ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู ้มีอ  านาจควบคุมของผู ้ท่ี มี
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อ านาจควบคุมของบริษทั  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนวนัท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจดงักล่าว รวมถึงการท า
รายการทางการค้าท่ีกระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์
รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับ
หรือให้กู ้ยืม ค ้าประกัน การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านอง
เดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้บริษทัหรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละสาม
ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัหรือตั้งแต่ยีสิ่บลา้นบาทขึ้นไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่  
ทั้งน้ี การค านวณภาระหน้ีดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดย
อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ให้นบัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดขึ้นในระหว่างหน่ึงปีก่อน
วนัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั  และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ
ส านกังานสอบบญัชี  ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้
ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย
หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ 
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั  และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมี
นยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกับกิจการของบริษทัหรือ
บริษทัย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน 
ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมี
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน  ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 



  

   

 
 

- 5 - 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการด าเนินงานของ
บริษทั 

อ านาจของคณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการบริษทัมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ  มีอ านาจด าเนินการดงัต่อไปน้ี  

1. ปฏิบัติหน้าท่ีภายในขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีก าหนดไวใ้นกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  

2. เชิญกรรมการ  ผูบ้ริหารหรือเจา้หนา้ท่ีของบริษทัมาร่วมประชุมหรือช้ีแจงหรือตอบขอ้ซักถาม
ในเร่ืองท่ีเก่ียวกับกิจการและการด าเนินงานของบริษัท  บริษัทย่อย  บริษัทร่วมทุน  และ
โครงการร่วมทุน  ท่ีอยูใ่นขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

3. ปรึกษาหารือผูเ้ช่ียวชาญหรือท่ีปรึกษาของบริษทั (ถ้ามี) หรือจ้างท่ีปรึกษาหรือผูเ้ช่ียวชาญ
ภายนอก ในกรณีท่ีจ าเป็นดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทั    

4. ตรวจสอบและสอบสวนตามท่ีจ าเป็นในเร่ืองต่าง ๆ ตลอดจนร้องขอขอ้มูลของบริษทัตามท่ี
จ าเป็นเพื่อให้การปฏิบติังานภายใตห้น้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้
ส าเร็จลุล่วงดว้ยดี  

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  
1. สอบทานให้บริษทัมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชี โดย

ประสานงานกบัผูส้อบบญัชีและผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบในการจดัท ารายงานทางการเงินทั้งรายไตร
มาสและประจ าปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะผูส้อบบัญชีให้สอบทานหรื อ
ตรวจสอบรายการใดท่ีเห็นว่าจ าเป็นและเป็นเร่ืองส าคญัในระหว่างการตรวจสอบบญัชีของบริษทั
ได ้

2. สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal 
Audit) ท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลโดยสอบทานร่วมกับผูส้อบบัญชีและผูต้รวจสอบ
ภายในนอกจากน้ี พิจารณาความเป็นอิสระของส านกัตรวจสอบภายในและ/หรือผูต้รวจสอบภายใน
ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอก ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้ง ผูบ้ริหาร
สูงสุดของส านกัตรวจสอบภายในและ/หรือผูต้รวจสอบภายในซ่ึงเป็นบุคคลภายนอก 

3. สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 
รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีโดยค านึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของ
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ทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของบริษทัผูส้อบบญัชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรท่ี
ไดรั้บมอบหมายให้ท าการตรวจสอบบญัชีของบริษทั และจดัให้มีการประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชี
ของบริษทัโดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ประกาศ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ทั้ งน้ี เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

6. พิจารณารายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทั ซ่ึงมีขนาดรายการท่ีตอ้งไดรั้บความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบตามท่ีก าหนดในกฎหมาย ประกาศ ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย ์และหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

7. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั ซ่ึงรายงาน
ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอย่างน้อย
ดงัต่อไปน้ี 
(ก)  ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
(ข)  ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
(ค)  ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนด 

ของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
(ง)  ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
(จ)  ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ฉ)  จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ การเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ

ท่าน 
(ช)  ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎ

บตัร 
(ซ) รายงานอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

8. คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประเมินผลการปฏิบติังานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการ
ประเมินพร้อมทั้ งปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานท่ีอาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุ
วตัถุประสงคใ์นการจดัตั้งคณะกรรมการตรวจสอบใหก้รรมการบริษทัทราบทุกปี 
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9. อนุมติัแผนการตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณารับทราบการรายงานผลการปฏิบติังานของส านกั
ตรวจสอบภายในและ/หรือผูต้รวจสอบภายในซ่ึงเป็นบุคคลภายนอก 

10. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
เพื่ออนุมติั 

11. ในการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการ
กระท าซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายใน
เวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร  รายการหรือการกระท าดงักล่าว ไดแ้ก่ 

(ก) รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ข) การทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบการควบคุมภายใน 
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

12. ด าเนินการตรวจสอบเร่ืองท่ีได้ รับแจ้งจากผู ้สอบบัญชีของบริษัท ในกรณีท่ีผู ้สอบบัญชีพบ
พฤติกรรมอนัควรสงสัยวา่ กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษทั
ไดก้ระท าความผิดตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และรายงาน
ผลการตรวจสอบในเบ้ืองตน้ให้แก่ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
และผูส้อบบญัชีทราบภายในเวลา 30 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัชี 

13. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดว้ย 

ทั้งน้ี ในการปฏิบติังานตามขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเรียก สั่งการ
ให้ฝ่ายจดัการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง มาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่ง
เอกสารตามท่ีเห็นว่าเก่ียวขอ้งและจ าเป็น นอกจากนั้น ในการปฏิบติัหนา้ท่ีภายใตข้อบเขตอ านาจหนา้ท่ีของ
ขอ้บงัคบัฉบบัน้ี คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอปรึกษาจากท่ีปรึกษาอิสระภายนอกหรือผูเ้ช่ียวชาญใน
วิชาชีพอ่ืนๆ หากเห็นวา่มีความจ าเป็น และเหมาะสม โดยบริษทัจะเป็นผูรั้บผิดชอบในเร่ืองค่าใชจ่้ายทั้งหมด 

การจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. การส่งหนังสือเชิญประชุม : เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ จัดท าหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ  โดยการประชุมแต่ละคร้ังมีการก าหนดวนั  เวลา  สถานท่ีและวาระการ
ประชุมอย่างชัดเจนและจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการตรวจสอบและ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นการล่วงหนา้ดว้ยระยะเวลาพอสมควร (หรือเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั)  เพื่อให้
มีเวลาในการพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ หรือเรียกขอขอ้มูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม  และทั้งน้ีได้
ก าหนดเร่ืองต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นหนา้ท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบดงัน้ี   
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• การพิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หลกัการบญัชีและวิธีปฏิบติัทาง
บัญชี การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยทั่วไป การด ารงอยู่ของกิจการ การ
เปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีท่ีส าคญั รวมถึงเหตุผลของฝ่ายจดัการเก่ียวกบัการก าหนดนโยบาย
บญัชีก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่อเผยแพร่แก่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไป 

• การพิจารณาระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal 
Audit) 

• การพิจารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี (Audit Plan) ของบริษทั  ขั้นตอนการ
ประสานงานของแผนการตรวจสอบท่ีเก่ียวข้องต่าง ๆ และการประเมินผลการตรวจสอบ
ร่วมกบัผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชีฯ เพื่อใหม้ัน่ใจวา่แผนการตรวจสอบดงักล่าวช่วยให้
ตรวจพบการทุจริตหรือขอ้บกพร่องต่าง ๆ ของระบบการควบคุมภายใน 

• การพิจารณาร่วมกับผู ้ตรวจสอบภายในถึงปัญหาหรือข้อจ ากัดท่ีเกิดขึ้ นในระหว่างการ
ตรวจสอบ  และทบทวนการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายใน 

• การพิจารณาร่วมกบัผูส้อบบญัชีถึงปัญหาหรือขอ้จ ากดัท่ีเกิดขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงิน 
• การพิจารณาร่วมกบัผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชี  เพื่อวางแผนทบทวนวิธีการและการ

ควบคุมการประมวลขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์  และการรักษาความปลอดภยัโดยเฉพาะเพื่อ
ป้องกนัการทุจริตหรือการใชร้ะบบขอ้มูลทางอิเลก็ทรอนิกส์ไปในทางท่ีผิดโดยพนกังานบริษทั
หรือบุคคลภายนอก 

• การพิจารณาทบทวนรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เช่น  รายการท่ีเก่ียว
โยงกนัของบริษทั  เป็นตน้ 

• การพิจารณาประเมินผลตนเองเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีได้รับ
มอบหมาย  

2. จ านวนคร้ังการประชุม  :  คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างน้อย 1 คร้ังในทุก 3 เดือน 
แลว้แต่สถานการณ์และความจ าเป็น  

3. ผูเ้ขา้ร่วมประชุม  : คณะกรรมการตรวจสอบ ควรเชิญผูต้รวจสอบภายนอกและผูต้รวจสอบภายใน
ของบริษทั  เพื่อน าเสนองาน และอาจเชิญเชิญผูอ่ื้นท่ีมิใช่กรรมการตรวจสอบ เช่น ผูบ้ริหารท่ี
เก่ียวขอ้ง เขา้ร่วมประชุมตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

4. การลงคะแนนเสียง : ใชร้ะบบคะแนนเสียงส่วนใหญ่ เป็นมติท่ีประชุม  

5. รายงานการประชุม  :  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูจ้ดบนัทึกรายงานการประชุม  ซ่ึง
รายงานการประชุมดังกล่าวต้องน าส่งคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษทัท่ีเข้าร่วม
ประชุม  พร้อมทั้งน าส่งต่อผูส้อบบัญชีเพื่อยืนยนัข้อมูล  และบอกกล่าวเร่ืองท่ีคณะกรรมการ
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ตรวจสอบใหค้วามใส่ใจหรือควรไดรั้บการใส่ใจเป็นพิเศษ  ภายใน 14 วนั  นบัแต่วนัท่ีมีการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ  

 การรายงานของคณะกรรมการ 

     คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  หรือหน้าท่ีอ่ืนใดท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  รายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะมีความส าคญัต่อคณะกรรมการบริษทั  ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไป  เน่ืองจากรายงานดงักล่าว
เป็นการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระและตรงไปตรงมาของคณะกรรมการตรวจสอบ และท าให้
คณะกรรมการบริษทัมัน่ใจไดว้่าฝ่ายจดัการไดมี้การบริหารงานอย่างระมดัระวงัและค านึงถึงผลประโยชน์
ของผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั   

1.  การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท : 
1.1. รายงานกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีท าอยา่งเป็นประจ าอยา่งสม ่าเสมอ  เพื่อท่ีคณะกรรมการบริษทัจะ

ไดท้ราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ  

• รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  ซ่ึงระบุความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบในเร่ืองต่าง ๆ ไวอ้ยา่งชดัเจน 

•  สรุปรายงานกิจกรรมท่ีท าระหวา่งปี 
•  รายงานเก่ียวกับความเห็นต่อรายงานทางการเงิน  การตรวจสอบภายในและ
กระบวนการตรวจสอบภายใน 

•  รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นวา่คณะกรรมการบริษทั  ควรทราบ  

1.2. รายงานส่ิงท่ีตรวจพบในทนัที  เพื่อคณะกรรมการบริษทัจะไดห้าแนวทางแกไ้ขไดท้นัเวลา  

• รายการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
•  ขอ้สงสัยหรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริต  หรือมีส่ิงผิดปกติ  หรือมีความบกพร่อง
ส าคญัในระบบการควบคุมภายใน  

• ขอ้สงสัยวา่อาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพย ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทั  

• รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นวา่คณะกรรมการบริษทั  ควรทราบ  

2. การรายงานต่อหน่วยงานทางการ : 
           หากคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานต่อคณะกรรมการบริษทัถึงส่ิงท่ีมีผลกระทบอยา่ง
มีนัยส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน  และได้มีการหารือร่วมกันกบัคณะกรรมการ
บริษทัและผูบ้ริหารแลว้ว่าตอ้งด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข  เม่ือครบก าหนดเวลาท่ีก าหนดไวร่้วมกนั  



  

   

 
 

- 10 - 

หากคณะกรรมการตรวจสอบพบวา่มีการเพิกเฉยต่อการด าเนินการแกไ้ขดงักล่าวโดยไม่มีเหตุผลอนั
สมควร  กรรมการตรวจสอบ   ท่านใดท่านหน่ึงหรือคณะกรรมการตรวจสอบ  อาจรายงานส่ิงท่ีพบ
ดงักล่าวต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ หรือตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยได ้ 

3. การรายงานต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไป  : 
รายงานกิจกรรมท่ีท าระหว่างปี  ตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษทัซ่ึงรายงานดงักล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ  และเปิดเผยไวใ้น
รายงานประจ าปีของบริษทั  

 

 กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบน้ีไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2564 

เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 

 
              ประกาศ ณ วนัท่ี  18 มีนาคม พ.ศ. 2564 

 
ลงช่ือ....................................................................... 

             (นางมลฤดี  สุขพนัธรัชต)์ 
                    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
บริษัท ซิลคิอน คราฟท์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

 

 

วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้การจดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงสอดคลอ้งกบัแนวทางพึงปฏิบติัและหลกัการก ากับ
ดูแลกิจการท่ีดี (Good Governance) อีกทั้ งเพื่อให้ผู ้บริหารและพนักงานได้ทราบถึงบทบาทหน้าท่ีความ
รับผิดชอบในส่วนท่ีผูบ้ริหารและพนกังานเก่ียวขอ้ง 

โครงสร้างของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะถูกแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทั และให้คณะกรรมการบริษทั

แต่งตั้งกรรมการบริหารความเส่ียงท่ีเป็นกรรมการของบริษทัคนหน่ึงเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง โดยคณะกรรมการประกอบดว้ย 

1. กรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 คน 
2. กรรมการบริหารอยา่งนอ้ย 1 คน 
3. ผูบ้ริหารคนใดคนหน่ึง ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

วาระในการด ารงต าแหน่ง 
 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารความเส่ียงซ่ึง
พน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บแต่งตั้งอีกได ้นอกจากพน้จากต าแหน่งตามวาระ กรรมการบริหารความเส่ียง 
สามารถพน้จากต าแหน่งไดเ้ม่ือ 

1. ลาออก 
2. พน้วาระหรือออกจากการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั 
3. คณะกรรมการบริษทัมีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 
4. ขาดคุณสมบติัและมีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกฎหมายก าหนด 
5. เสียชีวิต 

 อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
1. น าเสนอคณะกรรมการบริษทัในการก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงและระดับความเส่ียงท่ี

สามารถยอมรับได ้

2. ก าหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียง (Risk Management Policy) โดยรวมของบริษทัซ่ึง
ครอบคลุมถึงความเส่ียงประเภทต่างๆท่ีส าคญัเช่น ความเส่ียงดา้นการเงิน ความเส่ียงดา้นการลงทุนและ
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ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อช่ือเสียงของกิจการ เป็นตน้ เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริษทัให้ความ
เห็นชอบ 

3. ก าหนดแผน กรอบ และกระบวนการบริหารความเส่ียงของบริษทั ให้สอดคลอ้งกับนโยบายบริหาร
ความเส่ียง และติดตามการน าไปปฏิบติั รวมทั้งการสอบทานประสิทธิผลของกรอบการบริหารความ
เส่ียง  

4. สอบทานรายงานการบริหารความเส่ียง และด าเนินการเพื่อให้มัน่ใจไดว้่าการจดัการความเส่ียงมีความ
เพียงพอและเหมาะสม สามารถจดัการความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้และการบริหารความเส่ียง
ไดถู้กน าไปปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง 

5. พฒันาและทบทวนระบบการจดัการบริหารความเส่ียงของบริษทัให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อยา่งต่อเน่ือง โดยมีการประเมินผลและติดตามกระบวนการบริหารความเส่ียงใหส้อดคลอ้งตามนโยบาย
ท่ีก าหนดไวอ้ยา่งสม ่าเสมอ 

6. จดัให้มีคณะท างานบริหารความเส่ียงตามความจ าเป็น รวมถึงสนบัสนุนคณะท างานบริหารความเส่ียง
ในดา้นบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอ่ืนท่ีจ าเป็น ใหส้อดคลอ้งกบัขอบเขตความรับผิดชอบ 

7. ประสานงานร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอโดยการแลกเปล่ียนความรู้และข้อมูล
เก่ียวกบัความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อบริษทั   

8. ด าเนินการตดัสินใจและใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัปัญหาส าคญัท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการบริหารความเส่ียง 

9. น าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
รับทราบ และ/หรือ พิจารณาทุกไตรมาส  

10. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

 
การประชุมและรายงาน 

1. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง จดัใหมี้หรือเรียกประชุมตามท่ีเห็นสมควร อยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง และมี
อ านาจในการเรียกประชุมเพิ่มไดต้ามความจ าเป็น โดยองคป์ระชุมประกอบดว้ย กรรมการบริหารความ
เส่ียง ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

2. ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง เป็นประธานท่ีประชุม ในกรณีท่ี ประธานกรรมการบริหารความ
เส่ียง ไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่อาจปฏิบติัหน้าท่ีได ้ให้ กรรมการบริหารความเส่ียง ท่ีมาประชุมเลือก
กรรมการบริหารความเส่ียงคนหน่ึงเป็นประธานท่ีประชุม 
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3. การลงมติของ กรรมการบริหารความเส่ียง กระท าไดโ้ดยถือเสียงขา้งมาก ทั้งน้ี กรรมการบริหารความ
เส่ียง ท่ีมีส่วนไดเ้สียใดๆ ในเร่ืองท่ีพิจารณา จะตอ้งไม่เขา้ร่วมในการแสดงความเห็น และไม่มีสิทธิออก
เสียงลงมติในเร่ืองนั้นๆ 

4. การจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมให้แก่ กรรมการบริหารความเส่ียง ให้จดัส่งล่วงหนา้ก่อนการประชุม เวน้
แต่ในกรณีจ าเป็นหรือเร่งด่วน จะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอ่ืน หรือก าหนดวนัประชุมให้เร็วกวา่นั้นได ้
โดยให ้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เป็นผูบ้นัทึกรายงานการประชุม  

5. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง สามารถเชิญผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุมเพื่อช้ีแจงขอ้เท็จจริงต่างๆ 
ใหแ้ก่ท่ีประชุม คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ทราบได ้

 
 กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเส่ียงน้ีได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 

2/2564 เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 

 
 

            ประกาศ ณ วนัท่ี  18 มีนาคม พ.ศ. 2564 

 

            ลงช่ือ....................................................................... 
            (นายวุฒิพงศ ์ สุพนธนา) 
           ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
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กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทน และการก ากบัดูแลกจิการ 

บริษัทซิลคิอน คราฟท์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
 

 

วตัถุประสงค์ 

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการก ากับดูแลกิจการ ได้รับการแต่งตั้ งจาก

คณะกรรมการบริษทั เพื่อส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยรับผิดชอบในการก าหนดหลกัเกณฑ์และ

นโยบายในการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อย รวมทั้ งสรรหา 

คัดเลือก และเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท พิจารณาค่าตอบแทนส าหรับ

กรรมการบริษัท และด าเนินการด้านการก ากับดูแลกิจการ ตลอดจนปฏิบัติงานด้านอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับ

มอบหมายและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแลว้แต่กรณี 

องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทน และการก ากบัดูแลกจิการ 

• คณะกรรมการสรรหาฯ ไดรั้บการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทั และประกอบดว้ยกรรมการ

และ/หรือผูบ้ริหารอยา่งนอ้ย 3 คน โดยกรรมการมากกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด

จะตอ้งเป็นกรรมการอิสระ   

• ใหก้รรมการสรรหาฯ ร่วมกนัพิจารณาเลือกกรรมการอิสระคนหน่ึงในคณะอนุกรรมการฯ เป็น

ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และการก ากบัดูแลกิจการ 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

• กรรมการสรรหาฯ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี  

• กรรมการสรรหาฯ  อาจได้รับการแต่งตั้ งกลับเข้ามาด ารงต าแหน่งต่อไปได้อีกตามท่ี

คณะกรรมการบริษทัเห็นวา่เหมาะสม 

• นอกเหนือจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระ กรรมการสรรหาฯ จะพน้ต าแหน่งเม่ือ  

1. ลาออก 

2. พน้วาระหรือออกจากการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั 

3. คณะกรรมการบริษทัมีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 

4. ขาดคุณสมบติัและมีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกฎหมายก าหนด 

5. เสียชีวิต 

• คณะกรรมการบริษทั มีอ านาจในการแต่งตั้ง กรรมการสรรหาฯ เพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการ

ด าเนินการตามวตัถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทน  กรรมการสรรหาฯ ท่ีพน้จากต าแหน่งได ้โดย

บุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเขา้เป็น กรรมการสรรหาฯ ทดแทน กรณีลาออก หรือมีมติให้พน้จาก
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ต าแหน่ง จะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาฯ ซ่ึงตนแทน

เท่านั้น 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผดิชอบ 

 คณะกรรมการสรรหาฯ ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั โดยมีขอบเขต

อ านาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ ดงัต่อไปน้ี 

 การสรรหา 

• ก าหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อย โดย

พิจารณาความเหมาะสมของจ านวน โครงสร้าง และองคป์ระกอบของคณะกรรมการ ก าหนด

คุณสมบัติของกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี 

• พิจารณาสรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมใหด้ ารงต าแหน่ง กรรมการบริษทั ท่ีครบ

วาระและ/หรือ มีต าแหน่งวา่งลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม 

• พิจารณารายช่ือบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือมาและคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติสอดคลอ้งกบั

เกณฑคุ์ณสมบติัท่ีก าหนดไว ้

• ด าเนินการทาบทามบุคคลท่ีมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัเกณฑคุ์ณสมบติัท่ีก าหนดไว ้เพื่อใหม้ัน่ใจ

วา่บุคคลดงักล่าวมีความยนิดีท่ีจะมารับต าแหน่งกรรมการของบริษทั หากไดรั้บการแต่งตั้งจาก

ผูถื้อหุน้ 

• ปฏิบติัการอ่ืนใดเก่ียวกบัการสรรหาตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

• สรรหาและประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร เพื่อเสนอต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาอนุมติั 

 การพิจารณาค่าตอบแทน 

• จัดท าหลักเกณฑ์และนโยบายในการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท  และ

กรรมการชุดยอ่ย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อ

หุน้ แลว้แต่กรณี 

• พิจารณาค่าตอบแทนท่ีจ าเป็นและเหมาะสมทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินของคณะกรรมการ

บริษทัเป็นรายบุคคลในแต่ละปี โดยพิจารณาความเหมาะสมกบัภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบ 

ผลงาน และเปรียบเทียบกบับริษทัในธุรกิจท่ีคลา้ยคลึงกนั และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บจาก

กรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาและน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อขอ

อนุมติั 



 

- 3 - 

• รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั และมีหน้าท่ีให้ค  าช้ีแจง ตอบค าถามกบัค่าตอบแทนของ

กรรมการบริษทัในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

• พิจารณาเกณฑก์ารประเมินผลงานประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร   

• รายงานนโยบาย หลกัการ/เหตุผลของการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร ตาม

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (56-1) 

และรายงานประจ าปี ของบริษทัฯ 

• พิจารณาค่าตอบแทนประจ าปีของกรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ตามหลกัเกณฑก์าร

จ่ายไดพ้ิจารณาไว ้และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่ออนุมติัค่าตอบแทนของประธาน

เจา้หน้าท่ีบริหาร ส่วนของกรรมการ ให้คณะกรรมการบริษทัน าเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น

อนุมติั 

• พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณีท่ีมีการเสนอขายหลกัทรัพยใ์หม่ให้

กรรมการและพนักงานโดยยึดหลกัให้เกิดความเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้น และสร้างแรงจูงใจให้

กรรมการและพนกังานปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผูถื้อหุ้นในระยะยาวและ

สามารถรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

• ปฏิบติัการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย

โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่างๆ จะตอ้งรายงานหรือน าเสนอขอ้มูลและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง

ต่อ คณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อสนบัสนุนการปฏิบติังานของ คณะกรรมการสรรหาฯ ใหบ้รรลุ

ตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

• พิจารณากลัน่กรองกรอบของโบนัส การข้ึนเงินเดือน และตวัช้ีวดัเป้าหมายขององค์กร เพื่อ

เสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณา 

การก ากบัดูแลกิจการ 

• พิจารณาก าหนดแนวทาง เสนอแนะแนวนโยบาย/ แนวปฏิบัติเก่ียวกับจรรยาบรรณและ

จริยธรรมทางธุรกิจ ตลอดจนนโยบาย/ มาตรการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ ตามระบบการก ากบั

ดูแลกิจการท่ีดีต่อคณะกรรมการบริษทั และฝ่ายจดัการ เพื่อก าหนดเป็นระเบียบปฏิบติัของ

องคก์ร ทั้งน้ี เพื่อใหเ้ป็นแนวทางปฏิบติัขององคก์รท่ีไดม้าตรฐานและเป็นแนวทางท่ีถูกตอ้ง 

• ก ากบัดูแลให้ค าปรึกษา ประเมินผลและทบทวนนโยบาย และการปฏิบติัตามหลกัการก ากบั

ดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงการด าเนินการดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมและ

ส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนการด าเนินงานดา้นพฒันาอยา่งย ัง่ยืน เพื่อพฒันาและยกระดบัระบบการ

ก ากบัดูแลกิจการของบริษทั สู่มาตรฐานสากล 
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• เสนอแนะแนวนโยบาย/ แนวปฏิบติัเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม พร้อม

ทั้งก ากบัดูแลให้ค าปรึกษา ก ากบัดูแลและติดตามความกา้วหน้าการด าเนินการดา้นการพฒันา

อยา่งย ัง่ยนืขององคก์ร และประเมินประสิทธิผลของการด าเนินการ 

• ทบทวนความเหมาะสมของกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นประจ าทุกปี หากมีการปรับปรุง

แกไ้ข จะน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อใหค้วามเห็นชอบ 

• ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

การรายงาน 

 คณะกรรมการสรรหาฯ รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 

การประชุม 

• คณะกรรมการสรรหาฯ จดัใหมี้หรือเรียกประชุมตามท่ีเห็นสมควร อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง และมี

อ านาจในการเรียกประชุมเพิ่มไดต้ามความจ าเป็น โดยองคป์ระชุมประกอบดว้ย กรรมการสรร

หาฯ ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

• กรรมการทุกท่านควรเขา้ร่วมประชุมทุกคร้ัง ยกเวน้มีเหตุจ าเป็นไม่อาจเขา้ร่วมประชุมได ้ควร

แจง้ให ้ประธานกรรมการสรรหาฯ ทราบล่วงหนา้ 

• ประธานกรรมการสรรหาฯ เป็นประธานท่ีประชุม ในกรณีท่ี ประธานกรรมการสรรหาฯ ไม่อยู่

ในท่ีประชุมหรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให ้กรรมการสรรหาฯ ท่ีมาประชุมเลือก กรรมการสรร

หาฯ คนหน่ึงเป็นประธานท่ีประชุม 

• การลงมติของ กรรมการสรรหาฯ กระท าไดโ้ดยถือเสียงขา้งมาก ทั้งน้ี กรรมการสรรหาฯ ท่ีมี

ส่วนไดเ้สียใดๆ ในเร่ืองท่ีพิจารณา จะตอ้งไม่เขา้ร่วมในการแสดงความเห็น และไม่มีสิทธิออก

เสียงลงมติในเร่ืองนั้นๆ 

• การจดัส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ กรรมการสรรหาฯ ให้จดัส่งล่วงหน้าก่อนการประชุม  

เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นหรือเร่งด่วน จะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอ่ืน หรือก าหนดวนัประชุมให้

เร็วกวา่นั้นได ้โดยให ้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นผูบ้นัทึกรายงานการประชุม  

• คณะกรรมการสรรหาฯ  สามารถเชิญผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุมเพื่อช้ีแจงขอ้เท็จจริงต่างๆ 

ใหแ้ก่ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ทราบได ้
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 กฎบตัรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการก ากบัดูแลกิจการน้ีไดรั้บการอนุมติัจาก 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2564 เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 

 

             ประกาศ ณ วนัท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 

 

 

ลงช่ือ....................................................................... 

         (นายสาโรจน์  พรประภา) 

             ประธานคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และการก ากบัดูแลกิจการ 

 



 

 

 

 

บรษัิท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

Silicon Craft Technology Public Company Limited 

 

 

เอกสารแนบ 4 
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 
บรษัิท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

 
ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 

 



 

 

 

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 

บริษทั ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 างานฉบบัล่าสุดไดร้บัการทบทวนและ
พจิารณาอนุมตั ิตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่2/2564 เมือ่
วนัที ่18 มนีาคม 2564 เพือ่น าไปเป็นแนวทางการปฏบิตัตินในองคก์รได้อย่าง
เหมาะสมเป็นปัจจุบนั  

 

 
 
 
 

 

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 ซึง่รวมถึงกำรหำ้มคอรร์ปัชัน่อนัท ำให้
เกดิควำมเสยีหำยต่อองคก์ร  
ค าอธิบาย บริษัทมีข้อก าหนดเกีย่วกับจริยธรรมซึง่ผู้บริหารและพนักงาน
จะต้องไม่พึงปฏิบัติตน ด าเนินธุรกิจหรือกิจกรรมใด ๆ ในลักษณะทีอ่าจ
ก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมกบับรษิทั 
รวมถึงมีการก าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิเกีย่วกบัการต่อต้านการทุจริต
คอรร์ปัชัน่ไวอ้ย่างชดัเจน โดยนโยบายฉบบัล่าสุดไดร้บัการทบทวนและอนุมตัิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
โดยทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที ่2/2564 เมือ่วนัที ่18 มีนาคม 2564 
(วาระ 4.2) 

 
1.2.3 มบีทลงโทษทีเ่หมำะสมหำกมกีำรฝ่ำฝืนขอ้ก ำหนดขำ้งตน้ 

ค าอธิบาย บรษิทัก าหนดใหม้กีระบวนการลงโทษเมือ่มกีารฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏบิตัิ
ตามนโยบาย โดยให้เป็นไปตามระเบยีบขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการท างานว่าด้วย
การลงโทษทางวนิยัของบรษิทั  

 
1.2.4 มกีำรสื่อสำรขอ้ก ำหนดและบทลงโทษขำ้งต้นให้ผู้บรหิำรและพนักงำนทุกคน

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

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

1.3. มกีระบวนกำรตดิตำมและประเมนิผลกำรปฏบิตัติำม Code of Conduct 
1.3.1 กำรตดิตำมและประเมนิผลโดยหน่วยงำนตรวจสอบภำยในหรอืหน่วยงำนก ำกบั

ดแูลกำรปฏบิตั ิ(compliance unit) 
1.3.2 กำรประเมนิตนเองโดยผูบ้รหิำรและพนกังำน 
1.3.3 กำรประเมนิโดยผูเ้ชีย่วชำญทีเ่ป็นอสิระจำกภำยนอกองคก์ร 

ค าอธิบาย บริษัทก าหนดให้ผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็น
หวัขอ้หนึง่ทีค่ณะกรรมการจะตอ้งมกีารประเมนิตนเองทุกปี 

 

 
 

 

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

 
 

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 

 

  

2.2 คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลใหม้กีำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกจิทีช่ดัเจนและวดัผล
ได ้เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏบิตังิำนของผูบ้รหิำรและพนกังำน 
ค าอธิบาย ในปี 2564 ฝ่ายบริหารได้ร่วมประชุมและก าหนดแผนกลยุทธ์ส าหรับปี  
(Corporate Focus 2021) เพือ่ใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคท์ีต่ัง้ไว ้โดย
แบ่งเป็นแต่ละกลยุทธ์ทีมุ่่งเน้นกลยุทธ์ด้านงานขาย ด้านการตลาด กลยุทธ์ด้าน
เทคโนโลย ีกลยุทธด์า้นพฒันาผลติภณัฑ ์กลยุทธด์า้นการด าเนินงานและกลยุทธด์า้น
พฒันาบุคลากร ซึง่สอดคล้องกบัพนัธกจิขององค์กรซึง่มุ่งเน้นในด้านผลติภัณฑ์และ
บริการทีม่ีเอกลักษณ์ การสร้างนวตักรรมและมุ่งเน้นด้านลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจ 
ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร ทัง้นี้  Corporate Focus 2021 ดังกล่าวได้น าเสนอให้
คณะกรรมการบรษิัทพจิารณาและอนุมตัแิล้ว ทัง้นี้  ฝ่ายจดัการไดก้ าหนดใหม้ตีวัชี้วดั 
(KPI) แต่ละเป้าหมายอย่างชดัเจน เพือ่ให้สามารถวดัผลการด าเนินงาน และมีการ
รายงานผลต่อคณะกรรมการบรหิารทุกเดอืนผ่านทีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิาร 
 

  

2.3 คณะกรรมกำรก ำกับดูแลให้บริษัทก ำหนดบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรและ
ผู้บริหำรให้ถูกต้องตำมกฎหมำย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบำทที่ส ำคัญของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ผูส้อบบญัช ีผูต้รวจสอบภำยใน และผูร้บัผดิชอบต่อรำยงำน
ทำงกำรเงนิ 

  



ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
 

2.4 คณะกรรมกำรเป็นผู้มีควำมรู้เกี่ยวกบัธุรกิจของบริษัท และมีควำมเชี่ยวชำญที่เป็น
ประโยชน์ต่อบรษิทั หรอืสำมำรถขอค ำแนะน ำจำกผูเ้ชีย่วชำญในเรื่องนัน้ ๆ ได ้
ค าอธิบาย บรษิทัพจิารณาประเมนิความรูค้วามสามารถเฉพาะดา้นของคณะกรรมการ 
โดยจดัท าเป็น Skill matrix เพือ่พจิารณาทัง้ดา้นความรูค้วามช านาญหรอืประสบการใน
การบริหารจดัการเชงิมหภาค ความรู้ประสบการหรือความช านาญเฉพาะด้าน และ
ความรูค้วามช านาญหรอืประสบการณ์ดา้นบรรษทัภบิาลหรอืการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
ซึง่จากการประเมนิ Skill matrix บรษิทัมคีณะกรรมการประกอบดว้ยผูม้คีวามรูเ้กีย่วกบั
ธุรกจิของบรษิทั และมคีวามเชีย่วชาญทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบรษิทัครบทุกดา้น  

 

  

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 

 

  

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 

 

  

 
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 รสั ่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

  



ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
เกดิกำรตรวจสอบถ่วงดุลระหว่ำงกนั  มงีำนตรวจสอบภำยในที่ขึน้ตรงกบักรรมกำร
ตรวจสอบ และมสีำยกำรรำยงำนทีช่ดัเจน เป็นตน้ 
ค าอธิบาย บรษิทัมกีารก าหนดโครงสรา้งองคก์รทัง้ในระดบัองคก์รและระดบัฝ่ายอย่าง
เหมาะสม มสีายการบงัคบับญัชาและการรายงานทีช่ดัเจน ซึง่ในการปฏบิตังิานแต่ละ
หน่วยงานจะมกีารท างานทีส่อดคลอ้งสมัพนัธก์นั เพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องบรษิทั 
โดยมกีารแบ่งแยกหน้าทีก่นั ท าใหเ้กดิการถ่วงดุลและตรวจสอบกนัระหว่างหน่วยงาน 

 
3.2 ผู้บริหำรระดบัสูงก ำหนดสำยกำรรำยงำนในบริษัท โดยพิจำรณำถึงควำมเหมำะสม

เกีย่วกบัอ ำนำจหน้ำที ่ควำมรบัผดิชอบ และกำรสือ่สำรขอ้มลู 
 

  

3.3 มกีำรก ำหนด มอบหมำย และจ ำกดัอ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบอย่ำงเหมำะสม
ระหว่ำงคณะกรรมกำรบรษิทั ผูบ้รหิำรระดบัสงู ผูบ้รหิำร และพนกังำน  
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 

 

  

 
 
 
 
 

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 

 

  



ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
4.2 บรษิทัมกีระบวนกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน กำรใหแ้รงจงูใจหรอืรำงวลัต่อบุคลำกร

ทีม่ผีลกำรปฏบิตังิำนด ีและกำรจดักำรต่อบุคลำกรทีม่ผีลงำนไม่บรรลุเป้ำหมำย รวมถงึ 
กำรสือ่สำรกระบวนกำรเหล่ำนี้ใหผู้บ้รหิำรและพนกังำนทรำบ 
ค าอธิบาย บริษัทมีก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ทีใ่ช้ในการประเมินผลการ
ปฏบิตัิงานประจ าปีทัง้ระดบัผู้บรหิารและระดบัพนักงาน โดยมกีระบวนการชี้แจงและ
แจ้งผลการประเมนิให้พนักงานลงนามรบัทราบอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมถึงมี
การสอบทาน และอนุมตัผิลการประเมนิจากผูม้อี านาจอย่างเป็นทางการ 

 

  

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 

 

  

4.4 บรษิัทมกีระบวนกำรสรรหำ พฒันำ และรกัษำผู้บรหิำรและพนักงำนทุกคน เช่น กำร
จดัระบบทีป่รกึษำ (mentoring) และกำรฝึกอบรม  
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 ฝ่ายทรพัยากรบุคคลจดัใหม้กีารฝึกอบรมของพนักงานทุกระดบัทัง้
การฝึกอบรมภายในและภายนอก เพือ่พฒันาความรู้และทกัษะของพนักงานอย่าง
สม า่เสมอ พรอ้มจดัเกบ็ประวตักิารเขา้ฝึกอบรมของพนกังานไวอ้ย่างชดัเจน 
 

  

4.5 บรษิทัมแีผนและกระบวนกำรสรรหำผูส้บืทอดต ำแหน่ง (succession plan) ทีส่ ำคญั 
ค าอธิบาย บรษิทัมกีารจดัท านโยบายแผนการสบืทอดต าแหน่งอย่างเป็นลายลกัษณ์
อกัษร ซึง่ผ่านการทบทวนและอนุมตัโิดยคณะกรรมการบรษิทั ทัง้นี้ เพือ่ใหบ้รษิทัมแีนว
ปฏบิตัิในการวางแผนการทดแทนและสบืทอดต าแหน่งงานทีจ่ะเกษียณอายุและการ
บริหารคนเก่งหรือต าแหน่งงานทีเ่ป็นเป้าหมายของตลาดหรือคู่แข่งและลดอัตรา
สญูเสยีบุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์ ซึง่มกีระบวนการสรรหาที ่
ชดัเจน โปร่งใส รวมทัง้มกีารประเมนิประสทิธภิาพและศกัยภาพ ส่งเสรมิเพือ่พฒันา
ความรูแ้ละทกัษะใหเ้หมาะสม ส่งผลใหพ้นักงานมแีรงจูงใจทีจ่ะท างานโดยสามารถสบื
ทอดต าแหน่งอนัจะท าใหก้ารด าเนินงานมคีวามต่อเนือ่ง  

 

  



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  

 

  

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 

 

  

5.3 คณะกรรมกำรและผูบ้รหิำรประเมนิแรงจงูใจและกำรใหร้ำงวลัอย่ำงต่อเนื่องโดยเน้นให้
สำมำรถเชื่อมโยงกบัควำมส ำเรจ็ของหน้ำทีใ่นกำรปฏบิตัติำมกำรควบคุมภำยในดว้ย 
 

  

5.4 คณะกรรมกำรและผูบ้รหิำรไดพ้จิำรณำไม่ใหม้กีำรสรำ้งแรงกดดนัทีม่ำกเกนิไปในกำร
ปฏบิตัหิน้ำทีข่องบุคลำกรแต่ละคน 
ค าอธิบาย บริษัทมีก าหนด KPI ส าหรบัใช้เป็นเครือ่งมือในการวัดผลและประเมิน
ประสทิธภิาพในการท างานของแต่ละแผนก ซึง่ครอบคลุมถงึกจิกรรมควบคุมภายในที ่
ส าคญั ทัง้นี้ การก าหนดตวัชี้วดัดงักล่าพจิารณาจากขอ้มลูทีเ่กดิขึ้ยจรงิในอดตี สง่ผลให้
ค่ามาตรฐานดงักล่าวถูกก าหนดขึ้นอย่างสมเหตุสมผลซึง่ไม่เป็นการสรา้งแรงกดดนัแก่
ผูป้ฏบิตังิานมากเกนิไป 
 

  

 
 
 
 
 
 



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 

 

  

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 

 

  

6.4 คณะกรรมกำรหรือคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง อนุมตัิและสื่อสำรนโยบำยกำร
บรหิำรควำมเสีย่งใหผู้้บรหิำรและพนักงำนทุกคนรบัทรำบและถือปฏบิตั ิจนเป็นส่วน
หนึ่งของวฒันธรรมขององคก์ร 
ค าอธิบาย บริษัทมีการจดัท านโยบายการบริหารความเสีย่ง ซึง่จดัท าขึ้นเพือ่เป็น
แนวทางใหผู้บ้รหิารและผูป้ฏบิตังิานน าไปถอืปฏบิตัใินการบรหิารจดัการความเสีย่งได้
อย่างเหมาะสม โดยนโยบายดงักล่าวได้รบัการทบทวนและอนุมตัโิดยคณะกรรมการ
ของบรษิัทแล้วอย่างเป็นทางการตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที ่2/2564 
เมือ่วนัที ่18 มนีาคม 2564 

 

  

 
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
ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก และพิจารณาร่วมกับปัจจัยเสีย่งของบริษัทอืน่ใน

  



ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
อุตสาหกรรมเดียวกัน  เพือ่น าไปพัฒนากรอบความเสีย่งในภาพรวม  (Risk 
Management Framework) ให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ กลยุทธ์  และการ
ด าเนินงานในอนาคต โดยพจิารณาจากผลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิทัง้ในระดบัองค์
และหน่วยงานต่างๆ ซึง่ครอบคลุมถงึความเสีย่ง ไดแ้ก่ ความเสีย่งดา้นกลยุทธ ์ดา้นการ
ด าเนินงาน ดา้นลกูคา้ ดา้นการเงนิ และดา้นกฎหมายและการปฏบิตัติาม 

 
7.2 บริษัทวิเครำะห์ควำมเสี่ยงทุกประเภทที่อำจเกิดจำกทัง้ปัจจัยภำยในและปัจจัย

ภำยนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงควำมเสีย่งด้ำนกลยุทธ ์กำรด ำเนินงำน กำรรำยงำน กำร
ปฏบิตัติำมกฎเกณฑ ์และดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
ค าอธิบาย ฝ่ายบรหิารมกีารวเิคราะหค์วามเสีย่งในภาพรวมของบรษิทั โดยพจิารณา
ความเสีย่งทัง้จากปัจจยัภายในและภายนอกองค์กร ซึง่ครอบคลุมความเสีย่งด้าน      
กลยุทธ์ (Strategic Risks) ความเสีย่งด้านการด าเนินงาน (Operational Risks) ความ
เสีย่งดา้นลกูคา้ (Customer Risks) ความเสีย่งทางการเงนิ (Financial Risks) และความ
เสีย่งด้านกฎหมายและการปฏิบตัิตาม (Compliance Risks) เพือ่ระบุประเมินความ
เสีย่งและผลกระทบ การควบคุมความเสีย่งในปัจจุบนั และก าหนดวธิกีารจดัการความ
เสีย่งในแต่ละดา้นทีช่ดัเจน 

 

  

7.3 ผูบ้รหิำรทุกระดบัมสีว่นร่วมในกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
ค าอธิบาย บรษิทัจดัใหม้กีารแต่งตัง้คณะท างานบรหิารความเสีย่ง ซึง่มตีวัแทนหลกัที ่
เป็นเจา้ของความเสีย่งในแต่ละดา้นและแต่ละส่วนงานทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมหีนังสอืแต่งตัง้
คณะท างานบริหารความเสีย่งและคณะท างานบริหารภาวะวิกฤต ฉบับลงวันที ่1 
กนัยายน 2564 อย่างเป็นทางการ เพือ่ให้มกีารติดตามมาตรการควบคุมความเสีย่ง 
ปรบัปรุงค่าผลกระทบ (Impact) และความน่าจะเป็น (Likelihood) ของเหตุการณ์ใหเ้ป็น
ปัจจุบนั รวมถงึเพิม่เตมิรายการความเสีย่งใหม่ (ถ้าม)ี พรอ้มกบัรายงานผลการบรหิาร
ความเสีย่งให้แก่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสีย่งน าเสนอต่อคณะ
กรรมการบรหิารความเสีย่งตามล าดบั 

 

  

7.4 บรษิัทได้ประเมนิควำมส ำคญัของควำมเสีย่ง โดยพจิำรณำทัง้โอกำสเกดิเหตุกำรณ์ 
และผลกระทบทีอ่ำจเกดิขึน้  
ค าอธิบาย คณะท างานบริหารความเสีย่งร่วมประชุมเพือ่ประเมนิความส าคญัของ
ความเสีย่ง โดยพจิารณาทัง้ผลกระทบ (Impact) และความน่าจะเป็น (Likelihood) ของ
เหตุการณ์และมกีารทบทวนใหเ้ป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ  
 

  

7.5 บรษิัทมมีำตรกำรและแผนปฏบิตังิำนเพื่อจดักำรควำมเสีย่ง โดยอำจเป็นกำรยอมรบั
ควำมเสีย่งนัน้ (acceptance) กำรลดควำมเสีย่ง (reduction) กำรหลกีเลีย่งควำมเสีย่ง 
(avoidance)  หรอืกำรร่วมรบัควำมเสีย่ง (sharing) 
ค าอธิบาย คณะกรรมการบริหารความเสีย่งมีการพิจารณามาตรการจดัการแต่ละ
ความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได้ โดยมกีารก าหนดตวัชี้วดัและระดบัความเสีย่งที ่

  



ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
ยอมรบัไดไ้วอ้ย่างชดัเจน เพือ่การตดิตามและรายงานผลการบรหิารความเสีย่งไดอ้ย่าง
ทนัเวลา 

 
 

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 บรษิัทได้พจิารณาความเสีย่งโดยครอบคลุมถงึความเสีย่งจากการทุจรติ 
(Fraud Risks) โดยระบุเหตุการณ์และประเมนิโอกาสและผลกระทบในขัน้ตอนของการ
จดัท าทะเบยีนความเสีย่งเพือ่ก าหนดมาตรการบรหิารจดัการไวแ้ล้ว เช่น ความเสีย่ง
จากการตกแต่งบญัช ีความเสีย่งการยกัยอกทรพัย์สนิ/ท าให้สูญเสยีทรพัย์สนิ ความ
เสีย่งจากการใช้อ านาจใจทางมิชอบหรือความน่าเชือ่ถือของคณะกรรมการหรือ
ผูบ้รหิาร และความเสีย่งจากการคอรร์ปัชัน่ 

 

  

8.2 บรษิทัไดท้บทวนเป้ำหมำยกำรปฏบิตังิำนอย่ำงรอบคอบ โดยพจิำรณำควำมเป็นไปได้
ของเป้ำหมำยทีก่ ำหนดแลว้ รวมทัง้ไดพ้จิำรณำควำมสมเหตุสมผลของกำรใหส้ิง่จงูใจ
หรอืผลตอบแทนแก่พนักงำนแล้วด้วยว่ำ ไม่มลีกัษณะส่งเสรมิให้พนักงำนกระท ำไม่
เหมำะสม เช่น ไม่ตัง้เป้ำหมำยยอดขำยของบรษิทัไวส้งูเกนิควำมเป็นจรงิจนท ำใหเ้กดิ
แรงจงูใจในกำรตกแต่งตวัเลขยอดขำย เป็นตน้ 
ค าอธิบาย บรษิทัมกีารก าหนดเป้าหมายการปฏบิตังิานและแผนงบประมาณประจ าปี 
2564 ซึง่พจิารณาถงึความเป็นไปไดข้องเป้าหมายและโอกาสการเตบิโตทางธุรกจิเป็น
ส าคญั โดยฝ่ายบรหิารไดน้ าเสนอเป้าหมายและงบประมาณประจ าปีต่อคณะกรรมการ
บรษิทัเพือ่พจิารณาและอนุมตักิ่อนน าไปใชใ้นการบรหิารจดัการ ตามล าดบั  

 

  

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
ประชุมรายสปัดาห์ของส่วนงานวางแผนผลิต (Planning) ร่วมกับส่วนงาน Supply 
Chain  เพือ่วางแผนและรบัทราบแผนการผลติและระยะเวลาทีบ่รษิทัจะไดร้บัสนิคา้จาก
ผู้รบัจ้างผลติภายนอก เพือ่น ามาวางแผนการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าได้ทนัเวลา, การ
ประชุมภายในของฝ่าย Global Sales and Marketing ประจ าสปัดาห ์และมกีารประชุม
คณะกรรมการบรหิารรายเดอืน เป็นต้น ตลอดจนไดม้กีารก าหนดนโยบายและขัน้ตอน
ปฏบิตังิานเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงอย่างเหมาะสม 

 

  

9.2 บรษิัทประเมนิกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรท ำธุรกจิที่อำจมผีลกระทบต่อกำรด ำเนิน
ธุรกิจ กำรควบคุมภำยใน และรำยงำนทำงกำรเงิน ตลอดจนได้ก ำหนดมำตรกำร
ตอบสนองต่อกำรเปลีย่นแปลงนัน้อย่ำงเพยีงพอแลว้ 
ค าอธิบาย บรษิทัมกีารประเมนิรูปแบบการท าธุรกจิทีอ่าจมผีลกระทบต่อการด าเนิน
ธุรกจิผ่านการประชุมคณะกรรมการบรษิทั เพือ่วางแผนและก าหนดกลยุทธใ์นการท า
ธุรกจิในแต่ละปี นอกจากนี้ บรษิทัมคีณะกรรมการนวตักรรม (Innovation Committee) 
เพือ่ท าหน้าทีห่ลักในการคิดวิเคราะห์ ประเมินความสามารถของธุรกิจ ตลอดจน
ขบัเคลือ่นนวตักรรมและเทคโนโลยต่ีางๆ ซึง่มกีารเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลาผ่านการ
วางแผนและปรบักลยุทธ์ขององค์กรให้สอดคล้องกบัตลาดและธุรกิจเป็นส าคญั ซึง่
คณะกรรมการดงักล่าวจะเข้าร่วมประชุมกบัประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร (CEO) และ 
Chief Product Officer (CPO) ทุก ๆ 2 สปัดาห ์

 

  

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
ระยะยาวจนกว่าจะสามารถสรรหาผู้สบืทอดต าแหน่งทีเ่หมาะสมได้ ตามล าดบั  ทัง้นี้  
เพือ่ลดผลกระทบกบัการด าเนินธุรกจิและลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรซึง่อาจมี
ผลกระทบกบับรษิทั 

  



 
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 ำดับชัน้กำรอนุมตัิของผู้บริหำรในแต่ละระดับไว้อย่ำงชดัเจน 
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 

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 

 

  

10.3 บริษัทก ำหนดให้กำรควบคุมภำยในมีควำมหลำกหลำยอย่ำงเหมำะสม เช่น กำร
ควบคุมแบบ manual และ automated หรอืกำรควบคุมแบบป้องกนัและตดิตำม 

  



ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
ค าอธิบาย บรษิทัไดอ้อกแบบระบบการควบคุมภายใน โดยก าหนดไวเ้ป็นสว่นหนึง่ใน
คู่มอืการปฏบิตังิาน รวมถงึมกีารควบคุมการเขา้ถงึขอ้มลูและการอนุมตัริายการต่างๆ 
ทัง้การควบคุมในรปูแบบการป้องกนัและการควบคุมเชงิตรวจพบ เช่น  

1) ก าหนดใหม้กีารควบคุมงบประมาณงานโครงการวจิยัและพฒันาผ่านระบบ 
ERP โดยมีระบบเพือ่ป้องกนัมิให้มีการสัง่ซื้อหรือใช้งบประมาณเกินกว่า
งบประมาณทีไ่ด้รบัการอนุมตัแิล้ว หรอื ก าหนดให้ระบบป้องกนัมใิหม้กีาร
เปลีย่นแปลงราคาซื้อต่อหน่วยในใบสัง่ซื้อทีไ่ด้รบัการอนุมตัิแล้ว  รวมถึง
ก าหนดใหม้กีารตรวจสอบการปันส่วนและบนัทกึต้นทุนงานโดยผู้มีอ านาจ
ฝ่ายบญัชเีป็นประจ าทุกเดอืน 

2) ก าหนดให้มีการควบคุมและติดตามงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุก
สปัดาห ์(Gate Review) เพือ่ใหแ้ต่ละขัน้ตอนการพฒันาผลติภณัฑไ์ดร้บัการ
ตดิตามหรอืแกไ้ขปัญหา (ถา้ม)ี ไดท้นัเวลา และลดผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้
หากมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปแล้วพบข้อผิดพลาดทีเ่ป็นสาระส าคัญใน
ภายหลงั 

3) ก าหนดให้มกีารควบคุมงบประมาณการลงทุนในสนิทรพัย์ถาวรผ่านระบบ 
ERP เพือ่ป้องกนัมใิหม้กีารสัง่ซื้อหรอืใชง้บประมาณเกนิกว่างบประมาณที ่
ไดร้บัการอนุมตัแิล้ว มกีารก าหนดกรอบอ านาจอนุมตัขิองผูม้อี านาจส าหรบั
รายการซื้อสินทรพัย์นอกงบประมาณก่อนด าเนินการสัง่ซื้อทุกครัง้ การ
ค านวณค่าเสือ่มราคาสินทรัพย์ถาวรผ่านระบบ ERP และบันทึกบัญชี
อตัโนมตั ิก าหนดใหม้กีารตรวจสอบรายการบนัทกึค่าเสือ่มราคาสนิทรพัย์ใน
ระบบ ERP จากผู้มอี านาจของฝ่ายบญัชีก่อนผ่านรายการไปยงับญัชีแยก
ประเภททุกครัง้ โดยผูจ้ดัการฝ่ายบญัชจีะตอ้งตรวจสอบและกดผ่านรายการ 
(Post transaction) ไปยงัสมุดรายวนัทัว่ไปและบญัชแียกประเภท 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 

 

  

10.5 บริษัทมีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ควำมรบัผิดชอบในงำน 3 ด้ำนต่อไปนี้ ออกจำกกนัโดย
เดด็ขำด เพื่อเป็นกำรตรวจสอบซึง่กนัและกนั กล่ำวคอื  

(1) หน้ำทีอ่นุมตั ิ 
(2) หน้ำทีบ่นัทกึรำยกำรบญัชแีละขอ้มลูสำรสนเทศ และ  
(3) หน้ำทีใ่นกำรดแูลจดัเกบ็ทรพัยส์นิ  

  



ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
ค าอธิบาย บรษิัทมกีารแบ่งแยกหน้าทีค่วามรบัผิดชอบทีส่ าคญัออกจากกนัอย่าง
ชดัเจน เช่น  

1) ก่อนการบนัทกึรบัสนิคา้เขา้ในระบบบญัชแีละคลงัสนิคา้ สว่นงาน Inventory 
เป็นผู้ตรวจรบัสินค้า โดยจะต้องผ่านส่วนงาน QC ตรวจสอบคุณภาพสนิค้าตาม
คุณสมบตัิทีก่ าหนดทุกครัง้ก่อนท ารายการบนัทกึรบัและจดัเกบ็สนิค้าในคลงัสนิคา้ 
ซึง่ก าหนดให้ผู้จดัการฝ่ายบญัชเีป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร
ประกอบการบนัทึกบญัชีรายการและบนัทกึตัง้หนี้  โดยมี Financial Controller ซึง่
เป็นผูม้อี านาจสงูสุดฝ่ายบญัชเีป็นผูอ้นุมตัริายการตัง้หนี้ดงักล่าวทุกรายการ รวมถงึ
ก าหนดให้ฝ่ายบญัชรี่วมกบัส่วนงาน Inventory ร่วมกนัตรวจนับสนิค้าคงเหลอืเป็น
ประจ าทุกเดอืน เป็นตน้ 

2) การจดัท าใบสัง่ขายในระบบ ERP แผนก Sales จะต้องน าส่งขอ้มูลความ
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 

 
 

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 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 

 

  

11.2 บรษิัทควรก ำหนดกำรควบคุมของโครงสร้ำงพื้นฐำนของระบบเทคโนโลยใีห้มคีวำม
เหมำะสม 

  



ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
ค าอธิบาย ในการบรหิารระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ บรษิทัมกีารจดัท านโยบายและ 
ระเบยีบปฏบิตังิานทีส่ าคญัอย่างครบถ้วนเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพือ่ใหม้ัน่ใจว่าขอ้มูล
สารสนเทศของบรษิทัจะมคีวามปลอดภยั มกีารประมวลผลทีถู่กต้องเชือ่ถอืได้ และมี
ความพรอ้มทีจ่ะสามารถน าขอ้มลูมาใชไ้ดอ้ย่างทนัเวลา 

 
11.3 บริษัทควรก ำหนดกำรควบคุมด้ำนควำมปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มี             

ควำมเหมำะสม 
ค าอธิบาย บรษิทัมกีารจ ากดัสทิธิใ์นการเขา้ถงึขอ้มูลระบบสารสนเทศซึง่จะแบ่งแยก
ตามอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามแต่ละต าแหน่งงาน โดยมกีารควบคุมการ
เขา้ถงึทัง้ดา้น Physical และ Logical อย่างเพยีงพอเหมาะสม 

 

  

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 บริษัทมกีารจดัท านโยบายการท ารายการระหว่างกนัทีเ่ป็นลายลกัษณ์
อกัษร ซึง่ไดร้บัการทบทวนและอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่2/2564 เมือ่วนัที ่
18 มนีาคม 2564 และมกีารก าหนดแนวปฏบิตัสิ าหรบัแนวโน้มการท ารายการระหว่าง
กนัในอนาคต รวมถงึมขี ัน้ตอนการเกบ็ขอ้มลูรายการระหว่างกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
เพือ่ให้รายการดงักล่าวผ่านการพิจารณาอนุมตัิและเปิดเผยข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน นอกจากนี้  บริษัทได้ตระหนักถึงความส าคัญในภาระหน้าทีแ่ละความ
รบัผดิชอบของคณะกรรมการในเรือ่งการเปิดเผยขอ้มูลและการรบัรองความถูกต้อง
ของขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลของบรษิัทต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
โดยเลขานุการบรษิทัจะท าการสอบถามและประสานงานไปยงัคณะกรรมการแต่ละทา่น
เพือ่ยนืยนัรายชือ่และการท ารายการกบับรษิัทหรอืบุคคลทีเ่กีย่วโยงกันเป็นรายไตร
มาสผ่านช่องทางอเีมล 

 

  

12.2 บรษิัทมนีโยบำยเพื่อใหก้ำรพจิำรณำอนุมตัิธุรกรรมกระท ำโดยผู้ทีไ่ม่มสี่วนได้เสยีใน
ธุรกรรมนัน้ 

  



ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
ค าอธิบาย นโยบายการท ารายการระหว่างกนัของบรษิัท ก าหนดให้ผู้ทีอ่าจมคีวาม
ขดัแย้งทางผลประโยชน์หรอืมสี่วนได้เสยีในการท ารายการ จะไม่มสีทิธอิอกเสยีงใน
การอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนั 

 
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 

 

  

12.4 บรษิทัมกีระบวนกำรตดิตำมดูแลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วม รวมทัง้
ก ำหนดแนวทำงให้บุคคลที่บรษิทัแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมกำรหรอืผู้บรหิำรในบริษทัย่อย
หรอืร่วมนัน้ถอืปฏบิตั ิ
ค าอธิบาย บรษิัทก าหนดนโยบายการลงทุนและแนวทางการก ากบัดูแลบรษิัทย่อย 
บรษิทัร่วมหรอืกจิการร่วมคา้ ซึง่ไดร้บัการทบทวนและอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั
ครัง้ที ่2/2564 เมือ่วนัที ่18 มนีาคม 2564 นโยบายดงักล่าวไดพ้จิารณาถงึขอ้ก าหนดที ่
ส าคญั เช่น การแต่งตัง้บุคคลใหเ้ป็นกรรมการในบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วม การก ากบั
ดูแลการด าเนินงานและ ก าหนดอ านาจอนุมตัิในเรือ่งต่างๆ ก่อนท ารายการ เป็นต้น 
เพือ่ใหก้ารด าเนินงานของกลุ่มบรษิทัมคีวามคล่องตวัและเป็นในทศิทางเดยีวกนั 

 

  

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 

  



ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication) 

 
13. องคก์รข้อมูลท่ีเก่ียวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามท่ี

ก าหนดไว้ 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

13.1 บรษิทัก ำหนดขอ้มูลทีต่้องกำรใชใ้นกำรด ำเนินงำน ทัง้ขอ้มูลจำกภำยในและภำยนอก
องคก์ร ทีม่คีุณภำพและเกีย่วขอ้งต่องำน 
ค าอธิบาย บรษิทัมกีารจดัท าคู่มอืการปฏบิตังิานในแต่ละกระบวนการท างาน รวมถงึ
ก าหนดขอ้มูลหรอืเอกสารประกอบรายการทีจ่ าเป็นต้องใชใ้นกระบวนการท างานทัง้
จากแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกไว้อย่างชัดเจน เช่น ก าหนดให้มีเอกสาร
ประกอบการพจิารณาการอนุมตัแิละขึ้นทะเบยีนลูกค้ารายใหม่ในฐานขอ้มูลลูกคา้ใน
ระบบบบญัชี และก าหนดเอกสารหลกัฐานประกอบการพิจารณาการบนัทึกและปิด
บญัชปีระจ าเดอืน ประจ าไตรมาสและประจ าปี 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 

 

  

13.4 บริษัทด ำเนินกำรเพื่อให้กรรมกำรบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสำร
ประกอบกำรประชุมทีร่ะบุขอ้มลูทีจ่ ำเป็นและเพยีงพอต่อกำรพจิำรณำก่อนกำรประชุม
ล่วงหน้ำอย่ำงน้อยภำยในระยะเวลำขัน้ต ่ำตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด  
ค าอธิบาย อา้งองิตามขอ้ 13.3 

 

  

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

  



ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
ประชุมแต่ละครัง้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพือ่ให้สามารถตรวจสอบย้อนหลัง
เกีย่วกบัความเหมาะสมในการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการแต่ละคณะได ้

 
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 

 

  

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  

 

  

14.3 บริษัทจัดให้มีช่องทำงกำรสื่อสำรพิเศษหรือช่องทำงลับเพื่ อให้บุคคลต่ำง ๆ              
ภำยในบรษิทัสำมำรถแจง้ขอ้มลูหรอืเบำะแสเกีย่วกบักำรฉ้อฉลหรอืทุจรติภำยในบรษิทั 
(whistle-blower hotline) ไดอ้ย่ำงปลอดภยั 
ค าอธิบาย บรษิัทมนีโยบายการแจ้งเบาะแสหรอืขอ้ร้องเรยีนการกระท าผดิหรอืการ
ทุจรติเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึง่ผ่านการทบทวนและอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท 
ครัง้ที ่2/2564 เมือ่วนัที ่18 ,มนีาคม 2564 และไดม้กีารสือ่สารใหผู้บ้รหิารและพนกังาน
ทราบผ่านการปฐมนิเทศและการอบรมประจ าปี เพือ่ให้บุคคลต่างๆ ภายในบริษัท

  



ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
สามารถแจ้งข้อมูล ร้องเรียน แสดงความคิดเห็นหรือเบาะแสการกระท าผิด โดยมี
ช่องทางในการเปิดรบัเรือ่งรอ้งเรยีนทัง้จากภายนอกและภายในบรษิทัไดห้ลายช่องทาง 
เช่น ช่องทางภายในบรษิทั ได้แก่ การแจ้งผ่านหวัหน้างานหรอืผูบ้รหิารโดยตรง การ
แจง้ผ่านฝ่ายทรพัยากรบุคคล และการแจง้ผ่าน SIC Alert line รวมถงึช่องทางการแจง้
จากผู้มีส่วนได้เสยีและบุคคลภายนอก ได้แก่ แจ้งผ่านหวัข้อนักลงทุนสมัพนัธ์-การ
ก ากับดูแลกิจการ (ช่องทางการร้องเรียน) ทีก่ าหนดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท 
https://investor.sic.co.th/th/corporate-governance/whistleblowing-channel-form  
โดยก าหนดใหม้กีารเชือ่มต่ออเีมลไปยงัประธานกรรมการตรวจสอบ เลขานุการบรษิทั 
และเลขาประธานกรรมการตรวจสอบโดยตรง เป็นตน้  
            นอกจากนี้ บรษิทัไดก้ าหนดกระบวนการด าเนินการเมือ่ไดร้บัแจง้ขอ้รอ้งเรยีน
หรอื เบาะแส มาตรการด าเนินการเพือ่พจิารณาหาขอ้เทจ็จรงิ ตลอดจนการรายงานผล
การด าเนินการใหแ้ก่กรรมการอสิระหรอืกรรมการตรวจสอบทราบภายในระยะเวลาที ่
ก าหนดภายหลังจากการด าเนินการ โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้
รอ้งเรยีนไดอ้ย่างปลอดภยั  

 
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
บุ ค ค ลภ า ยนอกที ่ชั ด เ จ น  ร ว ม ถึ ง จัด ท า ข้ อ มู ล ส า ห รับ นั ก ล ง ทุ น สัม พัน ธ์  
https://investor.sic.co.th/th เพือ่เป็นขอ้มูลและสือ่สารกบัผูม้สี่วนไดเ้สยีภายนอกองคก์ร
ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 

  

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


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 
 

  

16.3 ควำมถีใ่นกำรตดิตำมและประเมนิผลมคีวำมเหมำะสมกบักำรเปลีย่นแปลงของบรษิทั 
 

  

16.4 ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลระบบกำรควบคุมภำยใน โดยผู้ที่มีควำมรู้และ
ควำมสำมำรถ 

  

16.5 บรษิทัก ำหนดแนวทำงกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในใหข้ึน้ตรงต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 
ค าอธิบาย บรษิทัก าหนดผงัโครงสรา้งองคก์รโดยใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในมกีาร
รายงานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบจะไดร้บัแจง้ผล
การตรวจสอบระบบการควบคุมภายในจากเจ้าหน้าทีต่รวจสอบภายใน หรือ 
ขอ้บกพร่องในระบบควบคุมภายในทีพ่บจากการตรวจสอบบญัชขีองผู้สอบบญัช ีเพือ่
รายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัไดอ้ย่างทนัเวลาและสม า่เสมอ 

 

  

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 

 

  

17.2 บรษิทัมนีโยบำยกำรรำยงำน ดงันี้ 
17.2.1 ฝ่ำยบริหำรต้องรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิด

เหตุกำรณ์หรือสงสยัว่ำมีเหตุกำรณ์ทุจริตอย่ำงร้ำยแรง มีกำรปฏิบตัิที่ฝ่ำฝืน
กฎหมำย หรอืมกีำรกระท ำที่ผดิปกติอื่น ซึ่งอำจกระทบต่อชื่อเสยีงและฐำนะ
กำรเงนิของบรษิทัอย่ำงมนียัส ำคญั 

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 
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