
 

บริษัท ชร้ิงเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

รายงานการสอบทานและข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 

 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 

 บริษทั ชร้ิงเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

  

 ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ     

ผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

ของบริษทั ชร้ิงเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและ

นาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน

ระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจาก

ผลการสอบทานของขา้พเจา้  

 

ขอบเขตการสอบทาน 

   ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทาง

การเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการ

สอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบด้านการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการ

สอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทาํให้ขา้พเจ้าไม่

สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยสําคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่

แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน  

 

ข้อสรุป 

 ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึ้นตาม

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34  เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

   

 

      (นายธนะวุฒิ   พิบูลยส์วสัด์ิ) 

  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 6699 

 

บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

วนัท่ี 9 สิงหาคม 2564 

 



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ณ วนัที 30 ณ วนัที 31

หมายเหตุ มิถุนายน 2564 ธนัวาคม 2563

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 122,407 110,738 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน 5           190,265 149,479 

สินคา้คงเหลือ 6           159,160 115,779 

สินทรพัยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 7           70,000 150,000 

สินทรพัยส์ญัญาอนุพนัธ์ 21         2,213 -     

สินทรพัยห์มุนเวียนอืน 278 496 

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 544,323 526,492 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั 8           3,029 3,025 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10         260,060 223,434 

สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ 11         69,057 72,771 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 12         4,846 4,870 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,320 4,405 

แม่พิมพร์อตดัจาํหน่าย 6,694 6,218 

สินทรพัยท์างการเงินไม่หมุนเวียนทีไม่ใช่เงินสด

ทีเป็นหลกัประกนั 9           1,200 1,200 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอืน 568 467 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 348,774 316,390 

รวมสินทรพัย์ 893,097 842,882 
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บริษทั ชริงเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

สินทรัพย์

พนับาท

ณ วันที 30 มิถุนายน 2564

            หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ณ วนัที 30 ณ วนัที 31

หมายเหตุ มิถุนายน 2564 ธนัวาคม 2563

หนีสินหมุนเวียน

เงินกูยื้มระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 13         -     3,146 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 4.3, 14 104,762 82,909 

หนีสินสญัญาอนุพนัธ์ 21         -     3,500 

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินทีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหนึงปี 15         18,333 11,667 

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหนึงปี 4.3, 16 12,350 11,693 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 4,527 1,638 

รวมหนีสินหมุนเวียน 139,972 114,553 

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 15         -     8,333 

หนีสินตามสญัญาเช่า 4.3, 16 55,634 57,291 

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 5,429 4,959 

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 61,063 70,583 

รวมหนีสิน 201,035 185,136 
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งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วันที 30 มิถุนายน 2564

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

พนับาท

บริษทั ชริงเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

            หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ณ วนัที 30 ณ วนัที 31

หมายเหตุ มิถุนายน 2564 ธนัวาคม 2563

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามญั 440,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 220,000 220,000 

ทุนทีออกและชาํระแลว้

หุ้นสามญั 440,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 220,000 220,000 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 378,757 378,757 

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 17         14,310 12,663 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 78,995 46,326 

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 692,062 657,746 

รวมหนีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 893,097 842,882 

บริษทั ชริงเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ณ วันที 30 มิถุนายน 2564

พนับาท
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            หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

2564 2563 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 219,731 166,028 404,556 327,944

รายไดอื้น 4.4       4,402 142 8,927 2,531

รวมรายได้ 224,133 166,170 413,483 330,475

ค่าใชจ่้าย

ตน้ทุนขาย 4.4       152,335 118,505 281,299 236,188

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 4.4       8,239 6,412 15,962 12,963

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4.4       15,861 16,727 31,688 31,680

รวมค่าใชจ่้าย 176,435 141,644 328,949 280,831

กาํไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน 47,698 24,526 84,534 49,644

ตน้ทุนทางการเงิน 4.4       1,425 2,390 2,823 5,104

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 46,273 22,136 81,711 44,540

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 19        9,096 4,814 16,111 9,575

กาํไรสาํหรับงวด 37,177 17,322 65,600 34,965

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -      -      -      -      

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 37,177 17,322 65,600 34,965

กาํไรต่อหุน้ (บาท) 20        

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 0.08 0.07 0.15 0.16 

5

บริษทั ชริงเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564

หมายเหตุ

พนับาท

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

            หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ทุนทีออก ส่วนเกินมูลค่า รวมส่วนของ

และชาํระแลว้ หุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุน้

ทุนสาํรอง

ตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัที 1 มกราคม 2563 100,000 -      4,926 122,886 227,812 

เพิมทุนหุน้สามญั 60,000 -      -      -      60,000 

ทุนสาํรองตามกฎหมาย -      -      5,885 (5,885) -      

เงินปันผลจ่าย -      -      -      (111,800) (111,800)

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด

กาํไรสาํหรับงวด -      -      -      34,965 34,965 

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที 30 มิถุนายน 2563 160,000 -      10,811 40,166 210,977 

ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัที 1 มกราคม 2564 220,000 378,757 12,663 46,326 657,746 

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 17 -      -      1,647 (1,647) -      

เงินปันผลจ่าย 17 -      -      -      (31,284) (31,284)

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด

กาํไรสาํหรับงวด -      -      -      65,600 65,600 

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 220,000 378,757 14,310 78,995 692,062 

กาํไรสะสม

หมายเหตุ
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บริษทั ชริงเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564

พนับาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสาํหรบังวด 65,600 34,965

รายการปรับกระทบกาํไรสาํหรับงวดเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 23,552 22,395

หนีสูญและผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน (กลบัรายการ) (123) 202

ขาดทุนจากการปรบัมูลค่าสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) (639) 1,661

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (66) 11

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง (5,477) 304

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 470 453

รายไดด้อกเบียรบั (647) (32)

ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 2,256 4,814

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 16,111 9,575

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลง

ในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 101,037 74,348

สินทรพัยด์าํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน (26,720) (18,804)

สินคา้คงเหลือ (42,742) 1,296

สินทรพัยห์มุนเวียนอืน 219 69

แม่พิมพร์อตดัจ่าย (476) 3,309

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอืน (92) -     

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 17,892 (2,273)

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 49,118 57,945

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (12,148) (6,783)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 36,970 51,162

7

บริษทั ชริงเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2564

พนับาท

งบกระแสเงนิสด

            หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารติดภาระคาํประกนั (เพมิขึน) ลดลง (4) (13)

เงินสดรับจากการไถ่ถอนสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 80,000 -     

เงินสดจ่ายเพอืซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (60,403) (20,153)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 122 8 

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (338) (368)

รับดอกเบียรบั 415 36

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน 19,792 (20,490)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินกูยื้มระยะสนัจากสถาบนัการเงินเพิมขึน (ลดลง) (3,133) 7,145

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -     20,000

เงินสดจ่ายเพอืชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (1,667) (10,476)

เงินสดจ่ายเพอืชาํระคืนหนีสินตามสญัญาเช่า (6,750) (6,098)

เงินสดรับจากการเพิมทุนหุ้นสามญั -     60,000

จ่ายเงินปันผล (31,282) (67,000)

จ่ายดอกเบีย (2,261) (4,895)

(45,093) (1,324)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) - สุทธิ 11,669 29,348

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 110,738 4,900

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสินงวด 122,407 34,248

พนับาท

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2564

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน
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บริษทั ชริงเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

            หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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2564 2563

ขอ้มูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิมเติม

1. รายการกระทบยอดเงินจ่ายในการซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีไดม้าในระหวา่งงวด (50,409) (17,097)

เงินจ่ายล่วงหนา้เพอืซือสินทรัพย ์(เพมิขึน) ลดลง (13,710) (3,056)

เจา้หนีซือสินทรัพยเ์พมิขึน (ลดลง) 3,716 -     

เงินสดจ่ายเพอืซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (60,403) (20,153)

2. ในระหวา่งงวดมีการซือทรัพยสิ์นโดยการก่อหนี ดงันี

หนีสินตามสญัญาเช่า 5,750 1,477

3. รายการกระทบยอดเงินสดจ่ายปันผล

เงินปันผลจ่ายในระหวา่งงวด (31,284) (111,800)

เงินปันผลคา้งจ่ายเพมิขึน (ลดลง) 2 44,800 

เงินสดจ่ายปันผล (31,282) (67,000)

9

บริษทั ชริงเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2564

พนับาท

            หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท ชร้ิงเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 

1. ขอ้มูลทัว่ไป 

1.1  ภูมิลาํเนาและสถานะทางกฎหมายของบริษทั 

   บริษัทได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัดกับกระทรวงพาณิชย์เม่ือวันท่ี                    

20 กนัยายน 2550 และตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม 

2563 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั บริษทัไดจ้ดทะเบียนการแปรสภาพ

เป็นบริษทัมหาชนจาํกดักบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2563 

    บริษทัมีท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียนไวด้งัน้ี 

   สํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ท่ีเลขท่ี 68/2-5 หมู่ท่ี 5 ตาํบลบางสมัคร อาํเภอบางปะกง จังหวดั

ฉะเชิงเทรา 24130  

   สาขาตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 89 หมู่ท่ี 12 ตาํบลบางปะกง อาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

1.2 ลกัษณะการดาํเนินงานและกิจกรรมหลกั 

 บริษทัประกอบธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตและจาํหน่ายฉลากฟิลม์หดรัดรูป 

 1.3  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ไดแ้ก่ ครอบครัวทอย ซ่ึงถือหุ้นสามญัของบริษทัเป็นจาํนวนร้อยละ 45.46 

ของจาํนวนหุน้สามญัทั้งหมดของบริษทั 

 

2. หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงิน 

2.1 หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทาง

การเงินระหว่างกาล และตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

(ก.ล.ต.) ไทย ซ่ึงไดก้าํหนดเพื่อเป็นการให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 

โดยเน้นการให้ขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อ

ไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ งบการเงินระหว่างกาลน้ีควรอ่านควบคู่

กบังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดจ้ดัทาํขึ้นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่าง

อ่ืนในนโยบายการบญัชี 

 งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย 

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 
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2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั  

ในระหว่างงวด บริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจาํนวนหลายฉบับ ท่ีมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบ

ระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินดงักล่าวไดป้รับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนขึ้นเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชี

และการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

   รวมทั้ง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า (การยินยอมลดค่าเช่า     

ท่ีเก่ียวขอ้งกบั COVID-19) หลงัวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564  ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2564 

โดยการปรับปรุงน้ี เพื่อการผ่อนปรนในทางปฏิบติั ผูเ้ช่าไม่จาํเป็นตอ้งประเมินว่าการยินยอมลด       

ค่าเช่าว่าเป็นการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าหรือไม่ โดยเป็นการยินยอมลดค่าเช่าท่ีเกิดขึ้นอนัเป็นผล

โดยตรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และท่ีเขา้

เง่ือนไขตามท่ีระบุไว ้(แกไ้ขย่อหนา้ท่ี 46 ข.2 จากเดิมวนัท่ี 30  มิถุนายน 2564 เป็นวนัท่ี 30 มิถุนายน 

2565) โดยให้บนัทึกการยินยอมลดค่าเช่านั้นเสมือนว่า “ไม่ใช่การเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า” ซ่ึงใน

ระหวา่งงวด สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศและลงในราชกิจจานุเบกษาแลว้ 

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็น

สาระสาํคญัต่องบการเงินในงวดปัจจุบนั 

 

2.3    มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต 

 สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั 

และไดล้งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลา

บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดป้รับปรุง

หรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดย

ส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินบางฉบบัมีการใหข้อ้ผอ่นปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ี

เร่ิมนาํมาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

 

3.  นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั  

   นโยบายการบญัชีท่ีสําคญัท่ีใช้ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกนักบัท่ีใช้ใน

การจดัทาํงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  
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4. บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

   เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันกบั

บริษทั หากบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้ งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมี

สาระสําคญัต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักัน โดยท่ี

บริษทัมีการควบคุมเดียวกนัหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคญัเดียวกนั การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคล

หรือเป็นกิจการ 
 
 4.1   ลกัษณะความสัมพนัธ์กบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สรุปไดด้งัน้ี 

ช่ือบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ลกัษณะความสัมพนัธ ์

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   

 บริษทั มณีอุดมสุข จาํกดั  
 

มีผูถื้อหุน้ร่วมกนัและผูถื้อหุ้นของบริษทัเป็น 

กรรมการ 

 บริษทั ศรีรุ่งเรืองพลาสติก จาํกดั 
 

มีบุคคลใกลชิ้ดกบักลุ่มผูถื้อหุน้และกรรมการเป็น 
ผูถื้อหุน้และกรรมการ 

 บริษทั ทีพีเอฟ ก่อสร้างและคลงัสินคา้ จาํกดั 

   
 

มีบุคคลใกลชิ้ดกบักลุ่มผูถื้อหุน้และกรรมการเป็น 

ผูถื้อหุน้และกรรมการ 

 บริษทั มณีมงคล อิมปอร์ต-เอก็ซปอร์ต จาํกดั 
 

มีบุคคลใกลชิ้ดกบักลุ่มผูถื้อหุน้และกรรมการเป็น 

ผูถื้อหุน้และกรรมการ 

 บริษทั เอ.ที.เอม็. เทรดด้ิง จาํกดั 
 

มีบุคคลใกลชิ้ดกบักลุ่มผูถื้อหุน้และกรรมการเป็น 
ผูถื้อหุน้และกรรมการ 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั   

 กรรมการและผูบ้ริหารสาํคญั 
 

บุคคลท่ีมีอาํนาจและความรับผิดชอบในการ 

บริหารงาน 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน ๆ 
 

บุคคลใกลชิ้ดกบัผูถื้อหุน้และกรรมการ 

 (มีผลตั้งแต่วนัท่ี 26 กนัยายน 2563) 
 
4.2 นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 

รายการ  นโยบายการกาํหนดราคา 

รายไดจ้ากการขายสินคา้  ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

รายไดอ่ื้น  ราคาตลาด 

ซ้ือสินคา้  ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

ซ้ือทรัพยสิ์น  ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

ค่าเช่าอาคาร  ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

ค่านายหนา้  ตามขอ้ตกลงท่ีไดรั้บอนุมติัโดยกรรมการ 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน  ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

ดอกเบ้ียจ่าย  หน้ีสินตามสัญญาเช่า - อตัราร้อยละ MLR - 0.50% 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร  ตามท่ีไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมการและผูถื้อหุน้ 
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4.3 ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2563 ประกอบดว้ย 

 พนับาท 

 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

หน้ีสิน    

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน    

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,244  797 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 519  504 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า    

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 63,689  63,062 

 

4.4 รายการสําคญัท่ีเกิดขึ้นกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

 พนับาท 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564  2563  2564  2563 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

 รายไดอ่ื้น -  -  36  - 

 ซ้ือสินคา้ 8  3  12  6 

 ค่าใชจ้่ายอ่ืน 894  485  1,083  781 

ดอกเบ้ียจ่าย 946  981  1,866  1,962 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

 ค่านายหนา้ 776  -  1,531  - 

          

ผูบ้ริหารคนสาํคญั        

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารท่ีสาํคญั        

 ผลประโยชน์ระยะส้ัน 4,520  4,095  8,814  8,177 

 ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 64  59  128  123 

 4,584  4,154  8,942  8,300 
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4.5 สัญญาสาํคญัท่ีทาํกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

สัญญาเช่าท่ีดินและอาคาร 

 บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าอาคารสํานกังานกบับริษทั ศรีรุ่งเรืองพลาสติก จาํกดั มีอายสุัญญา 10 ปี 

นับตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2572 และสามารถต่ออายุสัญญาได้อีกโดย

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตกลงเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญากนัเป็นคราว ๆไป 

 บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าอาคารพื้นท่ีอาคารโรงงานกบับริษทั ทีพีเอฟ ก่อสร้างและคลงัสินคา้ 

จาํกดั จาํนวน 2 สัญญา โดยมีอายุสัญญา 3 ปี นับตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 และวนัท่ี 1 กนัยายน 

2562 และสามารถต่ออายุสัญญาไดอี้กโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตกลงเง่ือนไขและรายละเอียดของ

สัญญากนัเป็นคราว ๆไป 

 วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2564 บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าพื้นท่ีอาคารโรงงานกบับริษทั ทีพีเอฟ ก่อสร้าง

และคลงัสินคา้ จาํกดั จาํนวน 1 สัญญา โดยมีอายุสัญญา 3 ปี นับตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2564 ถึง

วนัท่ี 31 มกราคม 2567 และสามารถต่ออายุสัญญาเช่าต่อไปอีกคราวละ 3 ปี โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

จะตกลงเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเป็นคราว ๆ ไป 

 

5.  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

       ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 

 พนับาท 

 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

ลูกหน้ีการคา้ 161,549  135,671 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 28,716  13,808 

รวม 190,265  149,479 

 

    ลูกหน้ีการคา้ ประกอบดว้ย 

 พนับาท 

 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

ลูกหน้ีการคา้ 158,122   133,420  

เช็ครับลงวนัท่ีล่วงหนา้ 5,394   4,341  

รวม 163,516   137,761  

หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (1,967)  (2,090)  

สุทธิ 161,549   135,671  
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  ลูกหน้ีการคา้ แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

 พนับาท 

 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 95,287   73,543 

เกินกาํหนดชาํระ    
    นอ้ยกวา่ 3 เดือน 60,921   57,771  

    3 - 6 เดือน 3   171  

    6 - 12 เดือน -   618  

    มากกวา่ 12 เดือน 1,911   1,317  

รวม 158,122  133,420  
 

    ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 

 พนับาท 

 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 1,924  1,928 

เงินมดัจาํ 26,277  11,323 

เงินทดรองจ่าย -  258 

อ่ืนๆ 515  299 

รวม 28,716  13,808 

 

6. สินคา้คงเหลือ  

 สินคา้คงเหลือ ประกอบดว้ย 

 พนับาท 

 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

สินคา้สาํเร็จรูป 41,015   32,060  

สินคา้ระหวา่งผลิต 7,823   5,962  

วตัถุดิบ 112,367   78,596  

วสัดุส้ินเปลือง 1,247   1,151  

สินคา้ระหวา่งทาง 6,012   7,953  

 รวม 168,464   125,722  

หกั  ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ (9,304)  (9,943) 

 สุทธิ 159,160   115,779 
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7. สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน  

  สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 

  พนับาท 

 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

เงินฝากประจาํท่ีมีอายเุกิน 3 เดือน 70,000  150,000 

 รวม 70,000  150,000 

 

8. เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 

  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เงินฝากประจาํ จาํนวนเงิน 3.00 ลา้นบาท 

มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.25 ต่อปี และร้อยละ 0.25 ต่อปี ตามลาํดับ ติดภาระคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือกบั

ธนาคารแห่งหน่ึง (หมายเหตุ 13) 

 

9. สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีเป็นหลกัประกนั  

  สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีเป็นหลกัประกนั ประกอบดว้ย 

  พนับาท 

 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

เงินลงทุนในตราสารหน้ี :    

 พนัธบตัรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหน้ี พ.ศ. 2553    

  คร้ังท่ี 1 อายุ 6 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.625 ต่อปี     

  ครบกาํหนดวนัท่ี 16 มิถุนายน 2566 1,200  1,200 

 รวม 1,200  1,200 

 

  ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564  และวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทได้นําพันธบัตรดังกล่าวไปเป็น

หลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัในสัญญาการใชไ้ฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (หมายเหตุ 22.6) 
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10. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

  รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 พนับาท 

ราคาทุน  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 416,369 

ซ้ือสินทรัพยเ์พิ่มระหวา่งงวด 50,409 

ขายและตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด (749) 

โอนระหวา่งงวด 9,038 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 475,067 

ค่าเส่ือมราคาสะสม  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 (192,935) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (16,118) 

ค่าเส่ือมราคาสะสมส่วนท่ีขายและตดัจาํหน่าย 692 

โอนระหวา่งงวด (6,646) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 (215,007) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 223,434 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 260,060 

 

  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีทรัพยสิ์นก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมท่ีคิด

ค่าเส่ือมราคาหมดแลว้ แต่ยงัใชง้านอยูมี่ราคาทุนรวมเป็นจาํนวน 86.05 ลา้นบาท และ 78.88 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรราคาทุน

รวม 227.81 ลา้นบาท และ 294.31 ลา้นบาท บริษทัไดน้าํไปเป็นหลกัประกนัวงเงินกูย้มืระยะสั้นและวงเงิน

กูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินสองแห่ง (หมายเหตุ 13 และ 15)  

  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีการทาํประกนัความเส่ียงภยัทรัพยสิ์น

สําหรับเคร่ืองจกัรโดยยกผลประโยชน์บางส่วนตามภาระผูกพนัให้แก่สถาบนัการเงินเพื่อเป็นหลกัประกนั

การกูย้มืเงิน 
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11. สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ตามสัญญาเช่า และการเคล่ือนไหวสําหรับงวดหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 แสดงไดด้งัน้ี 

  พนับาท 

  ท่ีดินและ 

อาคาร 

 ยานพาหนะ 

 

 เคร่ืองใช ้

สาํนกังาน 

 รวม 

 

ราคาทุน         

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  71,340  21,989  410  93,739 

เพิ่มระหวา่งงวด  5,750  -  -  5,750 

ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด  -  -  -  - 

โอนระหวา่งงวด  -  (9,038)  -  (9,038) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564  77,090  12,951  410  90,451 

ค่าเส่ือมราคาสะสม         

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  (9,809)  (11,158)  (1)  (20,968) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด  (5,704)  (1,327)  (41)  (7,072) 

ค่าเส่ือมราคา - ตดัจาํหน่าย  -  -  -  - 

โอนระหวา่งงวด  -  6,646  -  6,646 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564  (15,513)  (5,839)  (42)  (21,394) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี         

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  61,531  10,831  409  72,771 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564  61,577  7,112  368  69,057 
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12. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

  รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

สรุปไดด้งัน้ี 

 พนับาท 

ราคาทุน  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 7,368 

ซ้ือสินทรัพยเ์พิ่มระหวา่งงวด 338 

ขายและตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 7,706 

ค่าตัดจําหน่ายสะสม  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 (2,498) 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด   (362) 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสมส่วนท่ีขายและตดัจาํหน่าย - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 (2,860) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 4,870 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 4,846 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนก่อนหักค่าตัด

จาํหน่ายสะสมท่ีคิดค่าตดัจาํหน่ายหมดแลว้ แต่ยงัใชง้านอยู่มีราคาทุนรวมเป็นจาํนวน 0.02 ลา้นบาท และ 

0.02 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 

13. เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 

   เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ประกอบดว้ย 

 พนับาท 

 
ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท -  3,146 

    รวม -  3,146 
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บริษทัมีวงเงินสินเช่ือกบัธนาคารในประเทศสามแห่ง ดงัต่อไปน้ี 
    ลา้นบาท 

 
ประเภทวงเงินสินเช่ือ 

 อตัราดอกเบ้ีย 
(ร้อยละต่อปี) 

 ณ วนัท่ี 30 
มิถุนายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 

(1) เงินเบิกเกินบญัชี  MOR  12.00  12.00 
(2) เลตเตอร์ออฟเครดิต/ทรัสตรี์ซีท  Libor + 2.50,   

MLR - 0.75 
  

154.00 
  

140.00 
(3) ตัว๋สัญญาใชเ้งิน   MLR - 0.75  30.00  30.00 
(4) ซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  -  156.00  142.00 
(5) เงินกูย้มืระยะยาว (หมายเหตุ 15)  2.00  20.00  20.00 

 รวม    372.00  344.00 

วงเงินสินเช่ือคํ้าประกนัโดยเงินฝากประจาํกบัธนาคารแห่งหน่ึงจาํนวน 3.00 ลา้นบาท (หมายเหตุ 8) 

และคํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรกรรมสิทธ์ิของบริษทั (หมายเหตุ 10) 

และกรรมการของบริษทั ต่อมาเม่ือวนัท่ี 4 มิถุนายน 2564 กรรมการของบริษทัไดถ้อนจากการเป็นผูค้ ํ้ า

ประกนัวงเงินสินเช่ือของบริษทัแลว้ 

 

14. เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 

 พนับาท 

 
ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

เจา้หน้ีการคา้ 74,599  54,930 

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 30,163  27,979 

รวม 104,762  82,909 
 

 เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 

 พนับาท 

 
ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 18,445   21,575  

รายไดรั้บล่วงหนา้ 654   68  

เจา้หน้ีค่าทรัพยสิ์น 4,197  481 

เจา้หน้ีกรมสรรพากร 1,696  2,506 

อ่ืนๆ 5,171  3,349 

รวม 30,163  27,979 
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15. เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

  รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน สรุปไดด้งัน้ี 

 พนับาท 

 

ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2564 

(สาํหรับงวด 

หกเดือน) 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

(สาํหรับปี) 

ยอดยกมา ณ วนัตน้งวด 20,000  66,126 

กูย้มืเพิ่มในระหวา่งงวด -  82,400 

จ่ายชาํระคืนในระหวา่งงวด (1,667)  (128,526) 

ยอดยกไป ณ วนัส้ินงวด 18,333  20,000 

หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี                                           (18,333)  (11,667) 

    เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิ -  8,333 

 

ในระหวา่งปี 2563 บริษทัไดกู้ย้มืเงินจากสถาบนัการเงินจาํนวน 3 วงเงินเป็นเงินรวม 82.40 ลา้นบาท 

โดยมีการนําสิทธิการเช่าและเคร่ืองผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทไปใช้เป็น

หลกัประกนัสาํหรับวงเงินกู ้7.40 ลา้นบาท 

ต่อมาวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2563 บริษทัไดจ่้ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินก่อนวนัครบ

กาํหนดตามสัญญา จาํนวน 5 วงเงิน เป็นจาํนวนเงินรวม 106.51 ลา้นบาท และไดป้ลดภาระคํ้าประกนัใน

สิทธิการเช่าและเคร่ืองผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยท่ี์บริษทัใช้เป็นหลกัประกนัการชาํระหน้ี

วงเงินกูย้ืม 7.40 ลา้นบาท ซ่ึงวงเงินดงักล่าวบริษทัไดมี้การทาํสัญญาและเบิกใช้ในเดือนตุลาคม 2563 แต่

ทั้งน้ีหลกัประกนัและเง่ือนไขอ่ืนๆ ยงัคงเดิม   

รายละเอียดยอดคงเหลือของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 
            เงินตน้คงเหลือ  (พนับาท) 

    วงเงิน (ลา้นบาท)  เบิกถอน (ลา้นบาท)  อตัราดอกเบ้ีย  การชาํระเงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย  ณ วนัท่ี 30   ณ วนัท่ี 31 

ลาํดบั  ปีท่ีกู ้  2564  2563  2564  2563  (ร้อยละต่อปี)  งวดรายเดือน  มิถุนายน 2564  ธนัวาคม 2563 

1  2563  20.00  20.00  20.00  20.00  2  จํานวน 12 งวด งวดละเท่าๆกัน

(หรือประมาณ 1,666,666.67 บาท) 

โดยเร่ิมต้นงวดแรกเมื่ อครบ

กาํหนดระยะเวลา 13 เดือน นบัจาก

วันท่ีมีการเบิกเงินกู้และภายใน

กาํหนดเวลา 24 เดือน 

 18,333  20,000 

  รวม  20.00  20.00  20.00  20.00      18,333  20,000 
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   บริษทัมีวงเงินกูย้มืระยะยาวกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึง คํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดิน

พร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรกรรมสิทธ์ิของบริษทั (หมายเหตุ 10) และคํ้าประกนัโดยกรรมการของบริษทั

และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ต่อมาเม่ือวนัท่ี 4 มิถุนายน 2564 กรรมการของบริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดถ้อน

จากการเป็นผูค้ ํ้าประกนัวงเงินกูย้มืดงักล่าวแลว้ 

   ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาเงินกู ้บริษทัจะตอ้งปฎิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จาํกดัต่างๆ ท่ีกาํหนดไวใ้น

สัญญา ดงัต่อไปน้ี 

1. ดาํรงสัดส่วนหน้ีสินเฉพาะส่วนท่ีมีดอกเบ้ียต่อกาํไรก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดั

จาํหน่าย (Interest Bearing Debt to EBITDA) ไม่มากกวา่ 2.5 เท่า 

2. ดาํรงสัดส่วน Debt Service Coverage Ratio (DSCR) ไม่น้อยกว่า 1.2 เท่า (DSCR หมายถึง กาํไรก่อน

หักตอกเบ้ียจ่าย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและคาํตดัจาํหน่าย หารด้วยจาํนวนรวมของดอกเบ้ียจ่าย หน้ีสิน

ระยะสั้นท่ีมีภาระดอกเบ้ีย และหน้ีสินระยะยาวท่ีมีภาระดอกเบ้ียท่ีครบกาํหนดภายใน 1 ปี 

3. ดาํรงสัดส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt to Equity Ratio) ไม่มากกว่า 2 เท่า โดยไม่นาํหน้ีสิน

ตามสัญญาเช่าดาํเนินงานของท่ีดินและอาคาร ท่ีมีอยูต่ามขอ้มูลงบการเงินมาคาํนวณเป็นหน้ีสิน 

4. ดาํเนินการใหค้รอบครัวทอยและครอบครัวปิยะตรึงส์ ดาํรงสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัรวมกนัไม่นอ้ย

กว่าร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนท่ีออกและเรียกชําระค่าหุ้นทั้ งหมดแล้ว (จากเดิมกําหนดให้

ครอบครัวตระกูลทอยตอ้งดาํรงสัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางออ้มในบริษทั รวมกนัไม่น้อย

กวา่ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนท่ีเรียกชาํระค่าหุน้ทั้งหมดแลว้) 

 

16.   หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

   มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและการเคล่ือนไหวสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 

มิถุนายน 2564 แสดงไดด้งัน้ี 

 พนับาท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 68,984 

เพิ่มขึ้น 5,750 

เพิ่มขึ้นจากดอกเบ้ีย 2,010 

เพิ่มขึ้นจากภาษีซ้ือ 83 

เงินจ่ายชาํระ (8,843) 

ลดลงจากการยกเลิกสัญญา - 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 67,984 

หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี (12,350) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี 55,634 
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 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 พนับาท 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 7,072 

ดอกเบ้ียจ่ายจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า 2,010 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าระยะสั้น 1,295 

  รวม 10,377 

 

บริษทัมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าจาํนวน 10.14 ลา้นบาท และมีการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์

สิทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีไม่ใช่เงินสดจาํนวน 5.75 ลา้นบาท  

 

17.   การจดัสรรกาํไรสะสม 

 สาํรองตามกฎหมาย 

บริษทัตอ้งจดัสรรสาํรองตามกฎหมายอยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทุน

สะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าจะครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน 

จาํกดั พ.ศ. 2535 โดยสาํรองตามกฎหมายไม่สามารถนาํมาจ่ายเงินปันผลได ้

 

  เงินปันผล 

ตามการประชุมผูถื้อหุ้นสามัญประจาํปี 2564 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2564 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมัติการ

จดัสรรกาํไรเพื่อเป็นทุนสํารองตามกฎหมายเป็นจาํนวนเงิน 5,857,055.64 บาท (ซ่ึงบริษทัไดจ้ดัสรรเป็น  

ทุนสาํรองตามกฎหมายไปแลว้ในปี 2563 จาํนวน 4,210,529.32 บาท และจดัสรรเพิ่มเติมเป็นทุนสํารองตาม
กฎหมายในปี 2564 จาํนวน 1,646,526.32 บาท) และจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.0711 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้น

ของบริษทัเป็นจาํนวนไมเ่กิน 31,284,000.00 บาท โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผูถื้อหุน้ท่ีมีรายช่ือปรากฏ

อยู่ในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 11 มีนาคม 2564 เป็นผูมี้สิทธิไดรั้บเงินปันผล โดยกาํหนดจ่ายเงินปัน

ผลในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2564 

   

18. ส่วนงานดาํเนินงาน 

  บริษทัดาํเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจจาํหน่ายฉลากหดรัดรูป ซ่ึงผลิตภณัฑ์ท่ีสําคญั

แบ่งไดเ้ป็นฉลากหดรัดรูป และแม่พิมพส์ําหรับพิมพฉ์ลากซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการผลิตฉลาก

หดรัดรูป ทั้งสองผลิตภณัฑมี์กลุ่มลูกคา้เดียวกนั ดงันั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาวา่บริษทัมีส่วนงานธุรกิจเพียง

ส่วนงานเดียว 

  ผลการดาํเนินงานไดรั้บการสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน

ซ่ึงก็คือกรรมการผูจ้ดัการ เพื่อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผล

การปฏิบติังาน บริษทัประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานดาํเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑผ์ลกาํไร

หรือขาดทุนของส่วนงานดําเนินงานซ่ึงเป็นเกณฑ์เดียวกับท่ีใช้ในการวดักําไรหรือขาดทุนจากการ

ดาํเนินงานในงบการเงิน   
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ขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศาสตร์ 

รายไดจ้ากการขายของบริษทัแยกตามเขตภูมิศาสตร์ สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถุนายน 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี  
  พนับาท 

  สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 มิถุนายน 

  2564  2563  2564  2563 

ในประเทศ  219,693  165,972  404,256  327,837 
ต่างประเทศ  38  56  300  107 

 รวม  219,731  166,028  404,556  327,944 

 

19. ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้

ส่วนประกอบหลกัของค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดง้วดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

และ 2563 ประกอบดว้ย  

 พนับาท 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564  2563  2564  2563 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นกาํไรขาดทุน :        

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดข้องงวดปัจจบุนั :        

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลสาํหรับงวด 8,814  5,892  15,026  10,100 

ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว        

 ท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกและท่ีกลบัรายการ 282  (1,078)  1,085  (525) 

 รวม 9,096  4,814  16,111  9,575 

 

การรับรู้ภาษีเงินได้ขึ้นอยู่กับการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหารเก่ียวกับอัตราภาษีเงินได้

ประจาํปีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักท่ีคาดไวส้ําหรับปีทางการเงินเต็มปีท่ีใช้กบัรายไดก่้อนภาษีของงวดระหว่าง

กาล อตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงรวมของบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถุนายน 2564 คือร้อยละ 19.72 (30 มิถุนายน 2563: ร้อยละ 21.50) การเปล่ียนแปลงของอตัราภาษีเงินได ้   

ท่ีแทจ้ริงมีสาเหตุหลกัเน่ืองจากความแตกต่างระหว่างการรับรู้ค่าใช้จ่ายทางบญัชีกบัค่าใช้จ่ายทางภาษีบาง

รายการ 
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20. กาํไรต่อหุน้ 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสําหรับงวดดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ยถ่วง

นํ้าหนกัท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ในระหว่างงวด 

   สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 
  สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

  2564  2563  2564  2563 

กาํไรสาํหรับงวด  (พนับาท) 37,177  17,322  65,600  34,965 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้ าหนกั  (พนัหุ้น) 440,000  233,913  440,000  217,143 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน  (บาทต่อหุ้น) 0.08  0.07  0.15  0.16 

 

21. เคร่ืองมือทางการเงิน 

 บริษทัใชว้ิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินที่เกี่ยวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพ

คล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได ้บริษทัจะใชว้ิธีราคาทุนหรือวิธี

รายไดใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวแทน 

 ลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

 ระดบัที่ 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์

   หรือหน้ีสินอย่างเดียวกนั 

 ระดบัท่ี 2 ใชข้อ้มูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นระดบั 1 ที่สามารถสังเกตได้

โดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคาตลาด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีคาํนวณมาจากราคาตลาด) 

สาํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น  

 ระดบัท่ี 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณขึ้น                  

  

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แยกแสดง

ตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

  มูลค่า  มูลค่ายติุธรรม (พนับาท) 

  ตามบญัชี  ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 

สินทรัพย์           

 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  -  -  2,213  -  2,213 
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         ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แยกแสดง

ตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  
  มูลค่า  มูลค่ายติุธรรม (พนับาท) 

  ตามบญัชี  ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 

หนี้สิน           

 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  -  -  3,500  -  3,500 

 

 ในระหว่างงวด ไม่มีการเปล่ียนแปลงการจดัประเภทของสินทรัพยท์างการเงิน 

 มูลค่ายุติธรรมระดบั 2 สําหรับตราสารอนุพนัธ์ที่ซ้ือขายนอกตลาดหลกัทรัพย ์อา้งอิงราคาจาก

นายหนา้ ซ่ึงไดมี้การทดสอบความสมเหตุสมผลของราคาเหล่านั้น โดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต

ท่ีคาดการณ์ไวด้ว้ยอตัราดอกเบ้ียในตลาดสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเหมือนกนั ณ วนัท่ีวดัมูลค่า มูลค่า

ยุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินสะทอ้นผลกระทบของความเส่ียงดา้นเครดิตและไดร้วมการปรับปรุง

ความเส่ียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัและคู่สัญญาตามความเหมาะสม 

 

22.  ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

22.1 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาบริการ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญา

บริการ ดงัน้ี 

 พนับาท 

 
ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

ไม่เกินหน่ึงปี 1,450  1,351 

เกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 10  58 

เกินหา้ปี -  - 

        รวม 1,460  1,409 

 

22.2 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับสถาบนั

การเงิน เป็นจาํนวนเงินรวม 3.52 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (เทียบเท่าเงินบาท 110.42 ลา้นบาท) 

สัญญาดงักล่าวจะครบกาํหนดภายในเดือนพฤศจิกายน 2564  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับสถาบัน

การเงิน เป็นจาํนวนเงินรวม 3.12 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (เทียบเท่าเงินบาท 96.85 ลา้นบาท) 

สัญญาดงักล่าวครบกาํหนดภายในเดือนเมษายน 2564  
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22.3 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัเลตเตอร์ออฟเครดิตท่ียงัไม่ไดใ้ช ้

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัเลตเตอร์

ออฟเครดิตท่ีเปิดไวแ้ต่ยงัใช้ไม่หมด เป็นจาํนวนเงินรวม 2.89 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (เทียบเท่า

เงินบาท 92.72 ลา้นบาท) และ 2.65 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (เทียบเท่าเงินบาท 79.91 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั 

 

 22.4 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาซ้ือวตัถุดิบ 

  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัได้ทาํบันทึกขอ้ตกลงและ

สัญญาซ้ือวตัถุดิบกบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัหลายแห่ง โดยมีราคาและเง่ือนไขการซ้ือขายต่าง ๆ 

ตามท่ีระบุไวใ้นบนัทึกขอ้ตกลงและสัญญา บนัทึกขอ้ตกลงและสัญญาดงักล่าวมีระยะเวลาตั้งแต่ 4 

ถึง 6 เดือน บริษทัมีภาระผกูพนัตามสัญญาคงเหลือ 1.44 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (เทียบเท่าเงินบาท 

46.40 ลา้นบาท) และ 2.05 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (เทียบเท่าเงินบาท 61.85 ลา้นบาท) ตามลาํดบั 

  

 22.5 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 22.5.1 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายเงิน

ตามสัญญาซ้ือขายเคร่ืองจกัร มีมูลค่าตามสัญญารวม 40.23 ลา้นบาท และ 36.97 ลา้นบาท 

ตามลาํดับ บริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาคงเหลือ 22.28 ล้านบาท และ 25.79 ล้านบาท 

ตามลาํดบั 

 22.5.2 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายเงิน

ตามสัญญาว่าจา้งเก่ียวกบัการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ มีมูลค่าตามสัญญารวม 11.08 ลา้นบาท 

และ 2.40 ลา้นบาท ตามลาํดบั บริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาคงเหลือ 11.06 ลา้นบาท และ 

2.16 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

 

22.6 หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นเก่ียวกบัสัญญาการใชไ้ฟฟ้า 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจาก

สัญญาการใช้ไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นจาํนวนเงิน 1.40 ล้านบาท และ 1.40 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั 

 

23. การอนุมติังบการเงินระหวา่งกาล 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2564 
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