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รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 
 บริษทั ชร้ิงเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
  
 ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัเดียวกันและและหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ของบริษทั ชร้ิงเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้
ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  
 
ขอบเขตกำรสอบทำน 
   ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทาง
การเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใช้วิธีการ
สอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการ
สอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าให้ขา้พเจา้ไม่
สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่
แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน  
 
ข้อสรุป 
 ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34  เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

   
 

      (นายธนะวฒิุ   พิบูลยส์วสัด์ิ) 
  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 6699 
บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2565 

 



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31
หมายเหตุ มีนาคม 2565 ธนัวาคม 2564

สินทรัพยห์มุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 74,904 99,104 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 5           200,443 172,243 
สินคา้คงเหลือ 6           201,498 216,957 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 7           70,589 70,589 
สินทรัพยส์ญัญาอนุพนัธ์ 20         1,279 200 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 2,572 1,386 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 551,285 560,479 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9           309,317               294,067               
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 10         69,309                 73,426                 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11         5,650                   5,032                   
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4,560                   4,649                   
แม่พิมพร์อตดัจ าหน่าย 4,441                   4,390                   
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนท่ีไม่ใช่เงินสด
ท่ีเป็นหลกัประกนั 8           1,200                   1,200                   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,333                   549                      
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 395,810               383,313               

รวมสินทรัพย์ 947,095               943,792               

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
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บริษทั ชริง้เฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

สินทรัพย์
พนับาท

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565

            หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี



"สอบทานแล้ว"

ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31
หมายเหตุ มีนาคม 2565 ธนัวาคม 2564

หน้ีสินหมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 12         -      8,039 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 4.3, 13 110,322 107,508 
หน้ีสินสญัญาอนุพนัธ์ 20         -      47 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี 14         3,333 8,333 
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 4.3, 15 13,297 13,562 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 2,877 2,877 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 129,829 140,366 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 4.3, 15 56,108 59,274 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน 6,436 6,124 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 62,544 65,398 

รวมหน้ีสิน 192,373 205,764 

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

3

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
พนับาท

บริษทั ชริง้เฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)

            หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี



ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31
หมายเหตุ มีนาคม 2565 ธนัวาคม 2564

ส่วนของผูถื้อหุน้
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้สามญั 440,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 220,000 220,000 
ทุนท่ีออกและช าระแลว้
หุน้สามญั 440,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 220,000 220,000 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 378,757 378,757 
ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้
ทุนส ารองตามกฎหมาย 16         19,897 19,897 
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 136,068 119,374 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 754,722 738,028 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 947,095 943,792 

บริษทั ชริง้เฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565

พนับาท
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            หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

2565 2564

รายได้
รายไดจ้ากการขาย 199,942 184,825
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 1,352 3,985
รายไดอ่ื้น 4.4     329 540

รวมรายได้ 201,623 189,350
ค่าใชจ่้าย
ตน้ทุนขาย 4.4     153,421 128,964
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 4.4     8,582 7,723
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4.4     17,461 15,827

รวมค่าใชจ่้าย 179,464 152,514
ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน 22,159 36,836
ตน้ทุนทางการเงิน 4.4     1,260 1,398
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 20,899 35,438
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 18      4,205 7,015
ก าไรส าหรับงวด 16,694 28,423
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -      -      
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด 16,694 28,423

ก าไรต่อหุน้ (บาท) 19      
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.04 0.06 

หมายเหตุ

5
บริษทั ชริง้เฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565

พนับาท

            หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

ทุนท่ีออก ส่วนเกินมูลคา่ รวมส่วนของ
และช าระแลว้ หุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

ทุนส ารอง
ตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 220,000 378,757 12,663 46,326 657,746 
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด
ก าไรส าหรับงวด -      -      -      28,423 28,423 

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 220,000 378,757 12,663 74,749 686,169 

ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 220,000 378,757 19,897 119,374 738,028 
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด
ก าไรส าหรับงวด -      -      -      16,694 16,694 

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 220,000 378,757 19,897 136,068 754,722 

ก าไรสะสม

หมายเหตุ

6
บริษทั ชริง้เฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2565

พนับาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

2565 2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไรส าหรับงวด 16,694 28,423
รายการปรับกระทบก าไรส าหรับปีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 13,608 11,413
หน้ีสูญและผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (กลบัรายการ) 514 (108)
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) (492) (248)
(ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ -      (3)
(ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (784) (5,999)
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 313 235
รายไดด้อกเบ้ียรับ (103) (303)
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 1,097 1,125
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 4,205 7,015

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 35,052 41,550

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (25,540) (4,482)
สินคา้คงเหลือ 15,951 (28,196)
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (333) (795)
แม่พิมพร์อตดัจ่าย (52) (369)
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (802) (92)

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (7,679) 5,032

เงินสดรับจากการด าเนินงาน 16,597 12,648
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (4,951) (4,970)
เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 11,646 7,678

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

7
บริษทั ชริง้เฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2565
พนับาท

งบกระแสเงนิสด

            หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี



"สอบทานแล้ว"

2565 2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารติดภาระค ้าประกนั (เพ่ิมข้ึน) ลดลง -      (2)
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (17,458) (29,755)
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ -      59
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (824) (102)
รับดอกเบ้ีย 15 10
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (18,267) (29,790)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (8,040) (884)
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (5,000) -      
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่า (3,431) (3,461)
จ่ายดอกเบ้ีย (1,108) (1,126)

(17,579) (5,471)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) - สุทธิ (24,200) (27,583)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 99,104 110,738
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินงวด 74,904 83,155

ขอ้มูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม
1. รายการกระทบยอดเงินจ่ายในการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าในระหว่างงวด (24,535) (14,472)
เงินจ่ายล่วงหน้าเพ่ือซ้ือสินทรัพย ์(เพ่ิมข้ึน) ลดลง (3,086) (15,877)
เจา้หน้ีซ้ือสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึน (ลดลง) 10,163 594
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (17,458) (29,755)

2. ในระหว่างงวดมีการซ้ือทรัพยสิ์นโดยการก่อหน้ี ดงัน้ี
หน้ีสินตามสญัญาเช่า -      5,750

พนับาท

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2565

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน

8
บริษทั ชริง้เฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)

            หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัท ชร้ิงเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

วนัที่ 31 มีนาคม 2565 
 
1. ขอ้มูลทัว่ไป 

1.1  ภูมิล ำเนำและสถำนะทำงกฎหมำยของบริษทั 
   บริษัทได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจ ำกัดกับกระทรวงพำณิชย์เม่ือวันท่ี                   

20 กนัยำยน 2550 และตำมมติท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ของบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภำคม 
2563 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติักำรแปรสภำพเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั บริษทัไดจ้ดทะเบียนกำรแปรสภำพ
เป็นบริษทัมหำชนจ ำกดักบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนำยน 2563 

    บริษทัมีท่ีอยูต่ำมท่ีไดจ้ดทะเบียนไวด้งัน้ี 
   ส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่ท่ีเลขท่ี 68/2-5 หมู่ท่ี 5 ต ำบลบำงสมคัร อ ำเภอบำงปะกง จงัหวดั

ฉะเชิงเทรำ 24130  
   สำขำตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 89 หมู่ท่ี 12 ต ำบลบำงปะกง อ ำเภอบำงปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรำ 

1.2 ลกัษณะกำรด ำเนินงำนและกิจกรรมหลกั 
 บริษทัประกอบธุรกิจหลกัเก่ียวกบักำรผลิตและจ ำหน่ำยฉลำกฟิลม์หดรัดรูป 

 1.3  ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 
  ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ ไดแ้ก่ ครอบครัวทอย ซ่ึงถือหุ้นสำมญัของบริษทัเป็นจ ำนวนร้อยละ 45.46 

ของจ ำนวนหุน้สำมญัทั้งหมดของบริษทั 
 

2. หลกัเกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงิน 
2.1 หลกัเกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินระหวำ่งกำล 

 งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำง
กำรเงินระหว่ำงกำล และตำมขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
(ก.ล.ต.) ไทย ซ่ึงไดก้ ำหนดเพื่อเป็นกำรใหข้อ้มูลเพิ่มเติมจำกงบกำรเงินประจ ำปีท่ีน ำเสนอคร้ังล่ำสุด 
โดยเนน้กำรให้ขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม เหตุกำรณ์ และสถำนกำรณ์ใหม่ๆ เพื่อ
ไม่ให้ขอ้มูลท่ีน ำเสนอซ ้ ำซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ำยงำนไปแลว้ งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีควรอ่ำนควบคู่
กบังบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่ำง
อ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 
 งบกำรเงินระหวำ่งกำลฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัใชเ้ป็นทำงกำรตำมกฎหมำย 
งบกำรเงินฉบบัภำษำองักฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยดงักล่ำว 
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2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั 
ในระหวำ่งงวด บริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงจ ำนวนหลำยฉบบั 

ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2565 
มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้
เน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำย
ใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรใหแ้นวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน  

กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบัติไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็น
สำระส ำคญัต่องบกำรเงิน 

 
3.  นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั  

   นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัท่ีใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดียวกนักบัท่ีใชใ้น
กำรจดัท ำงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

 
4. บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

   เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงิน บุคคลหรือกิจกำรเป็นบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบั
บริษทั หำกบริษทัมีอ ำนำจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทำงตรงและทำงอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่ำงมี
สำระส ำคญัต่อบุคคลหรือกิจกำรในกำรตดัสินใจทำงกำรเงินและกำรบริหำรหรือในทำงกลบักนั โดยท่ี
บริษทัมีกำรควบคุมเดียวกนัหรือมีอิทธิพลอยำ่งมีสำระส ำคญัเดียวกนั กำรเก่ียวขอ้งกนัน้ีอำจเป็นรำยบุคคล
หรือเป็นกิจกำร 

 4.1   ลกัษณะควำมสมัพนัธ์กบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั สรุปไดด้งัน้ี 
ช่ือบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ 

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
 บริษทั มณีอุดมสุข จ ำกดั  

 
มีผูถื้อหุน้ร่วมกนัและผูถื้อหุน้ของบริษทัเป็น 
กรรมกำร 

 บริษทั ศรีรุ่งเรืองพลำสติก จ ำกดั 
 
มีบุคคลใกลชิ้ดกบักลุ่มผูถื้อหุน้และกรรมกำรเป็น 
ผูถื้อหุน้และกรรมกำร 

 บริษทั ทีพีเอฟ ก่อสร้ำงและคลงัสินคำ้ จ ำกดั 
   

 
มีบุคคลใกลชิ้ดกบักลุ่มผูถื้อหุน้และกรรมกำรเป็น 
ผูถื้อหุน้และกรรมกำร 

 บริษทั มณีมงคล อิมปอร์ต-เอก็ซปอร์ต จ ำกดั 
 
มีบุคคลใกลชิ้ดกบักลุ่มผูถื้อหุน้และกรรมกำรเป็น 
ผูถื้อหุน้และกรรมกำร 

 บริษทั เอ.ที.เอม็. เทรดด้ิง จ ำกดั 
 
มีบุคคลใกลชิ้ดกบักลุ่มผูถื้อหุน้และกรรมกำรเป็น 
ผูถื้อหุน้และกรรมกำร 

 

 



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

11 
 

 

ช่ือบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
 กรรมกำรและผูบ้ริหำรส ำคญั 

 
บุคคลท่ีมีอ ำนำจและควำมรับผิดชอบในกำร 
บริหำรงำน 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน ๆ  บุคคลใกลชิ้ดกบัผูถื้อหุน้และกรรมกำร 
 

4.2 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำส ำหรับรำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 
รำยกำร  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

รำยไดอ่ื้น  รำคำตลำด 
ซ้ือสินคำ้  รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือทรัพยสิ์น  รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
ขำยทรัพยสิ์น  รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่ำเช่ำอำคำร  รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่ำนำยหนำ้  ตำมขอ้ตกลงท่ีไดรั้บอนุมติัโดยกรรมกำร 
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน  รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
ดอกเบ้ียจ่ำย  หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ - อตัรำร้อยละ MLR - 0.50% 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร  ตำมท่ีไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมกำรและผูถื้อหุน้ 

 
4.3 ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และ 31 ธันวำคม 2564 

ประกอบดว้ย 
 พนับำท 
 ณ วนัท่ี 31 

 มีนำคม 2565 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2564 
หน้ีสิน    
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน    
   กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,520  1,367 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 518  520 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ    
   กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 67,108  69,889 
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4.4 รำยกำรส ำคญัท่ีเกิดข้ึนกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 
มีนำคม 2565 และ 2564 ประกอบดว้ย 
 พนับำท 
 2565  2564 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
 รำยไดอ่ื้น -  36 
 ซ้ือสินคำ้ 4  4 
 ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน 2,058  189 

ดอกเบ้ียจ่ำย 1,025  920 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
 ค่ำนำยหนำ้ 770  755 
    
ผูบ้ริหำรคนส ำคญั    
 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรท่ีส ำคญั    
 ผลประโยชน์ระยะสั้น 4,665  4,294 
 ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 104  64 
 4,769  4,358 

 
4.5 สญัญำส ำคญัท่ีท ำกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

สญัญำเช่ำท่ีดินและอำคำร 
 บริษทัไดท้ ำสัญญำเช่ำอำคำรส ำนกังำนกบับริษทั ศรีรุ่งเรืองพลำสติก จ ำกดั มีอำยสุัญญำ 10 ปี 
นับตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธันวำคม 2572 และสำมำรถต่ออำยุสัญญำได้อีกโดย
คู่สญัญำทั้งสองฝ่ำยจะตกลงเง่ือนไขและรำยละเอียดของสญัญำกนัเป็นครำว ๆไป 
 บริษทัไดท้ ำสัญญำเช่ำอำคำรพื้นท่ีอำคำรโรงงำนกบับริษทั ทีพีเอฟ ก่อสร้ำงและคลงัสินคำ้ 
จ ำกดั จ ำนวน 2 สัญญำ โดยมีอำยุสัญญำ 3 ปี นับตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 และวนัท่ี 1 กนัยำยน 
2562 และสำมำรถต่ออำยสุัญญำไดอี้กโดยคู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยจะตกลงเง่ือนไขและรำยละเอียดของ
สญัญำกนัเป็นครำว ๆไป 
 วนัท่ี 1 กุมภำพนัธ์ 2564 บริษทัไดท้ ำสัญญำเช่ำพื้นท่ีอำคำรโรงงำนกบับริษทั ทีพีเอฟ ก่อสร้ำง
และคลงัสินคำ้ จ ำกดั จ ำนวน 1 สัญญำ โดยมีอำยุสัญญำ 3 ปี นับตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภำพนัธ์ 2564 ถึง
วนัท่ี 31 มกรำคม 2567 และสำมำรถต่ออำยสุัญญำเช่ำต่อไปอีกครำวละ 3 ปี โดยคู่สัญญำทั้งสองฝ่ำย
จะตกลงเง่ือนไขและรำยละเอียดของสัญญำเป็นครำว ๆ ไป 
 ต่อมำวนัท่ี 1 กนัยำยน 2564 บริษทัไดย้กเลิกสัญญำเช่ำท่ีท ำกบับริษทั ทีพีเอฟ ก่อสร้ำงและ
คลงัสินคำ้ จ ำกดั ดงักล่ำวขำ้งตน้จ ำนวน 3 สัญญำ และท ำสัญญำเช่ำใหม่รวมเป็นจ ำนวน 1 สัญญำ 
โดยมีอำยสุัญญำ 3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยำยน 2564 ถึงวนัท่ี 31 สิงหำคม 2567 และสำมำรถต่ออำยุ
สัญญำเช่ำต่อไปอีกครำวละ 3 ปี โดยคู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยจะตกลงเง่ือนไขและรำยละเอียดของสัญญำ
เป็นครำว ๆ ไป 
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5.  ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  
       ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 

 พนับำท 
 ณ วนัท่ี 31 

 มีนำคม 2565 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2564 
ลูกหน้ีกำรคำ้ 161,774  136,979 
ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน  38,669   35,264 

รวม  200,443   172,243 
 
    ลูกหน้ีกำรคำ้ ประกอบดว้ย 

 พนับำท 
 ณ วนัท่ี 31 

 มีนำคม 2565 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2564 
ลูกหน้ีกำรคำ้      160,250    135,524 
เช็ครับลงวนัท่ีล่วงหนำ้          4,218    3,635 

รวม      164,468    139,159 
หกั  ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (2,694)   (2,180)  

สุทธิ      161,774    136,979 
 
  ลูกหน้ีกำรคำ้ แยกตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี  

 พนับำท 
 ณ วนัท่ี 31 

 มีนำคม 2565 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2564 
ยงัไม่ครบก ำหนดช ำระ 102,271  130,924 
เกินก ำหนดช ำระ    
    นอ้ยกวำ่ 3 เดือน 54,461  1,804 
    3 - 6 เดือน 619  1,022 
    6 - 12 เดือน  1,172  - 
    มำกกวำ่ 12 เดือน 1,727  1,774 

รวม 160,250  135,524 
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    ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ประกอบดว้ย 
 พนับำท 
 ณ วนัท่ี 31 

 มีนำคม 2565 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2564 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้          2,328    2,044 
เงินมดัจ ำ        36,004    32,839 
อ่ืนๆ 337    381 

รวม      38,669    35,264 
 
6. สินคำ้คงเหลือ  
 สินคำ้คงเหลือ ประกอบดว้ย 

 พนับำท 
 ณ วนัท่ี 31 

 มีนำคม 2565 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2564 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 45,655    50,528  
สินคำ้ระหวำ่งผลิต 8,502    8,568  
วตัถุดิบ 147,101    148,760  
วสัดุส้ินเปลือง 1,373    1,074  
สินคำ้ระหวำ่งทำง 10,700    20,352  
 รวม 213,331    229,282  
หกั  ค่ำเผือ่กำรลดมูลค่ำสินคำ้ (11,833)  (12,325) 
 สุทธิ 201,498    216,957  

 
7. สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน  
  สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวยีนอ่ืน ประกอบดว้ย 

  พนับำท 
 ณ วนัท่ี 31 

 มีนำคม 2565 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2564 
เงินฝำกประจ ำท่ีมีอำยเุกิน 3 เดือน 70,589  70,589 
 รวม 70,589  70,589 
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8. สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีเป็นหลกัประกนั  
  สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวยีนท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีเป็นหลกัประกนั ประกอบดว้ย 

  พนับำท 
 ณ วนัท่ี 31 

 มีนำคม 2565 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2564 

เงินลงทุนในตรำสำรหน้ี :    
 พนัธบตัรรัฐบำลเพื่อกำรปรับโครงสร้ำงหน้ี พ.ศ. 2553    
  คร้ังท่ี 1 อำยุ 6 ปี อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 3.625 ต่อปี     
  ครบก ำหนดวนัท่ี 16 มิถุนำยน 2566 1,200  1,200 
 รวม 1,200  1,200 

  
  ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 บริษทัไดน้ ำพนัธบตัรดงักล่ำวไปเป็นหลกัทรัพย์

ค  ้ำประกนัในสญัญำกำรใชไ้ฟฟ้ำกบักำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (หมำยเหตุ 21.6) 
 
9. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
  รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 

2565 สรุปไดด้งัน้ี  
 พนับำท 
ราคาทุน  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 524,021 
ซ้ือสินทรัพยเ์พิ่มระหวำ่งงวด   24,535 
ขำยและตดัจ ำหน่ำยระหวำ่งงวด - 
โอนระหวำ่งงวด 2,245 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 550,801 
ค่าเส่ือมราคาสะสม  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 (229,954) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด (9,696) 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสมส่วนท่ีขำยและตดัจ ำหน่ำย - 
โอนระหวำ่งงวด (1,834) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (241,484) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 294,067 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 309,317 
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  ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 บริษทัมีทรัพยสิ์นก่อนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมท่ี
คิดค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้ แต่ยงัใช้งำนอยู่มีรำคำทุนรวมเป็นจ ำนวน 109.90 ลำ้นบำท และ 100.36 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั 

  ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงและเคร่ืองจกัรรำคำทุน
รวม 227.81 ลำ้นบำท และ 227.81 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั บริษทัไดน้ ำไปเป็นหลกัประกนัวงเงินกูย้ืมระยะสั้น
และวงเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึง (หมำยเหตุ 12 และ 14)  

  ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 บริษทัมีกำรท ำประกนัควำมเส่ียงภยัทรัพยสิ์น
ส ำหรับเคร่ืองจกัรโดยยกผลประโยชน์บำงส่วนตำมภำระผูกพนัให้แก่สถำบนักำรเงินเพื่อเป็นหลกัประกนั
กำรกูย้มืเงิน 

 
10. สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 

มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชต้ำมสัญญำเช่ำ และกำรเคล่ือนไหวส ำหรับงวดสำมเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 แสดงไดด้งัน้ี 

  พนับำท 
  ท่ีดินและ 

อำคำร 
 ยำนพำหนะ 

 
 เคร่ืองใช ้

ส ำนกังำน 
 รวม 

 
ราคาทุน         
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564  88,754  12,951  410  102,115 
เพิ่มระหวำ่งงวด  -  -  -  - 
ตดัจ ำหน่ำยระหวำ่งงวด  -  -  -  - 
โอนระหวำ่งงวด  -  (2,245)  -  (2,245) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565  88,754  10,706  410  99,870 
ค่าเส่ือมราคาสะสม         
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564  (21,636)  (6,969)  (84)  (28,689) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด  (3,126)  (560)  (20)  (3,706) 
ค่ำเส่ือมรำคำ - ตดัจ ำหน่ำย  -  -  -  - 
โอนระหวำ่งงวด  -  1,834  -  1,834 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565  (24,762)  (5,695)  (104)  (30,561) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี         
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564  67,118  5,982  326  73,426 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565  63,992  5,011  306  69,309 
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11. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
  รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 

สรุปไดด้งัน้ี 
 พนับำท 
ราคาทุน  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 8,286 
ซ้ือสินทรัพยเ์พิ่มระหวำ่งงวด 824 
ขำยและตดัจ ำหน่ำยระหวำ่งงวด - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 9,110 
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 (3,254) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับงวด (206) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมส่วนท่ีขำยและตดัจ ำหน่ำย - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (3,460) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 5,032 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 5,650 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บริษทัมีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนก่อนหักค่ำตดั

จ ำหน่ำยสะสมท่ีคิดค่ำตดัจ ำหน่ำยหมดแลว้ แต่ยงัใชง้ำนอยู่มีรำคำทุนรวมเป็นจ ำนวน 0.02 ลำ้นบำท และ 
0.02 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  

 
12. เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 
   เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน ประกอบดว้ย 

 พนับำท 

 
ณ วนัท่ี 31 

 มีนำคม 2565 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2564 
เจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีท -  8,039 
     รวม -  8,039 
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บริษทัมีวงเงินสินเช่ือกบัธนำคำรในประเทศส่ีแห่ง ดงัต่อไปน้ี 
    ลำ้นบำท 
 

ประเภทวงเงินสินเช่ือ 
 อตัรำดอกเบ้ีย 

(ร้อยละต่อปี) 
 ณ วนัท่ี 31 

 มีนำคม 2565 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2564 
(1) เงินเบิกเกินบญัชี  MOR, MOR - 0.275  17.00  17.00 
(2) เลตเตอร์ออฟเครดิต/ทรัสตรี์ซีท  Libor + 2.50,   

MLR - 0.75 
  

204.00 
  

204.00 
(3) ตัว๋สญัญำใชเ้งิน   MLR - 0.75  30.00  30.00 
(4) ซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้  -  171.00  171.00 
(5) เงินกูย้มืระยะยำว (หมำยเหตุ 14)  2.00  20.00  20.00 
 รวม    442.00  442.00 

 
วงเงินสินเช่ือค ้ำประกนัโดยกำรจดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงและเคร่ืองจกัรกรรมสิทธ์ิของบริษทั 

(หมำยเหตุ 9)  
 

13. เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
  เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 

 พนับำท 

 ณ วนัท่ี 31 
 มีนำคม 2565 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2564 

เจำ้หน้ีกำรคำ้ 68,405  64,945 
เจำ้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 41,917  42,563 

รวม 110,322  107,508 
 

 เจำ้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ประกอบดว้ย 
 พนับำท 

 
ณ วนัท่ี 31 

 มีนำคม 2565 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2564 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย  12,863  26,220 
รำยไดรั้บล่วงหนำ้   756  639 
เจำ้หน้ีค่ำทรัพยสิ์น  19,572  9,409 
เจำ้หน้ีกรมสรรพำกร  3,295  1,766 
อ่ืนๆ 5,431  4,529 

รวม 41,917  42,563 
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14. เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 
  รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน สรุปไดด้งัน้ี 

 พนับำท 

 

ณ วนัท่ี 31 
 มีนำคม 2565 
(ส ำหรับงวด 
สำมเดือน) 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2564 
(ส ำหรับปี) 

ยอดยกมำ ณ วนัตน้งวด 8,333  20,000 
กูย้มืเพิ่มในระหวำ่งงวด -  - 
จ่ำยช ำระคืนในระหวำ่งงวด (5,000)  (11,667) 
ยอดยกไป ณ วนัส้ินงวด 3,333  8,333 
หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี                                           (3,333)  (8,333) 
    เงินกูย้มืระยะยำว - สุทธิ -  - 

 
รำยละเอียดยอดคงเหลือของบญัชีเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และ

วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 ประกอบดว้ย 
            เงินตน้คงเหลือ  (พนับำท) 
    วงเงิน (ลำ้นบำท)  เบิกถอน (ลำ้นบำท)  อตัรำดอกเบ้ีย  กำรช ำระเงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย  ณ วนัท่ี 31   ณ วนัท่ี 31 

ล ำดบั  ปีท่ีกู ้  2565  2564  2565  2564  (ร้อยละต่อปี)  งวดรำยเดือน  มีนำคม 2565  ธนัวำคม 2564 
1  2563  20.00  20.00  20.00  20.00  2  จ ำนวน 12 งวด งวดละเท่ำๆกัน

(หรือประมำณ 1,666,666.67 บำท) 
โดยเ ร่ิมต้นงวดแรกเม่ื อครบ
ก ำหนดระยะเวลำ 13 เดือน นบัจำก
วันท่ีมีกำรเบิกเงินกู้และภำยใน
ก ำหนดเวลำ 24 เดือน 

 3,333  8,333 

  รวม  20.00  20.00  20.00  20.00      3,333  8,333 

 
   บริษทัมีวงเงินกูย้มืระยะยำวกบัธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึง ค ้ำประกนัโดยกำรจดจ ำนองท่ีดิน

พร้อมส่ิงปลูกสร้ำงและเคร่ืองจกัรกรรมสิทธ์ิของบริษทั (หมำยเหตุ 9)  
   ภำยใตเ้ง่ือนไขของสัญญำเงินกู ้บริษทัจะตอ้งปฎิบติัตำมเง่ือนไขและขอ้จ ำกดัต่ำงๆ ท่ีก ำหนดไวใ้น

สญัญำ ดงัต่อไปน้ี 
1. ด ำรงสัดส่วนหน้ีสินเฉพำะส่วนท่ีมีดอกเบ้ียต่อก ำไรก่อนหักดอกเบ้ีย ภำษี ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดั

จ ำหน่ำย (Interest Bearing Debt to EBITDA) ไม่มำกกวำ่ 2.5 เท่ำ 
2. ด ำรงสัดส่วน Debt Service Coverage Ratio (DSCR) ไม่น้อยกว่ำ 1.2 เท่ำ (DSCR หมำยถึง ก ำไรก่อน

หักตอกเบ้ียจ่ำย ภำษี ค่ำเส่ือมรำคำและค ำตดัจ ำหน่ำย หำรดว้ยจ ำนวนรวมของดอกเบ้ียจ่ำย หน้ีสิน
ระยะสั้นท่ีมีภำระดอกเบ้ีย และหน้ีสินระยะยำวท่ีมีภำระดอกเบ้ียท่ีครบก ำหนดภำยใน 1 ปี) 
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3. ด ำรงสัดส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt to Equity Ratio) ไม่มำกกว่ำ 2 เท่ำ โดยไม่น ำหน้ีสิน
ตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำนของท่ีดินและอำคำร ท่ีมีอยูต่ำมขอ้มูลงบกำรเงินมำค ำนวณเป็นหน้ีสิน 

4. ด ำเนินกำรใหค้รอบครัวทอยและครอบครัวปิยะตรึงส์ ด ำรงสดัส่วนกำรถือหุน้ในบริษทัรวมกนัไม่นอ้ย
กว่ำร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนท่ีออกและเรียกช ำระค่ำหุ้นทั้ งหมดแล้ว (จำกเดิมก ำหนดให้
ครอบครัวตระกูลทอยตอ้งด ำรงสัดส่วนกำรถือหุ้นทั้งทำงตรงและทำงออ้มในบริษทั รวมกนัไม่นอ้ย
กวำ่ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนท่ีเรียกช ำระค่ำหุน้ทั้งหมดแลว้) 

 
15.   หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 

   มูลค่ำตำมบญัชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำและกำรเคล่ือนไหวส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 
มีนำคม 2565 แสดงไดด้งัน้ี 

 พนับำท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 72,836 
เพิ่มข้ึน - 
เพิ่มข้ึนจำกดอกเบ้ีย 1,064 
เพิ่มข้ึนจำกภำษีซ้ือ 37 
เงินจ่ำยช ำระ (4,532) 
ลดลงจำกกำรยกเลิกสัญญำ - 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 69,405 
หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระในหน่ึงปี (13,297) 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระในหน่ึงปี 56,108 

 
  จ ำนวนท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 มีดงัน้ี 

   พนับำท 
ค่ำเส่ือมรำคำ - สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้   3,706 
ดอกเบ้ียจ่ำย   1,064 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญำเช่ำระยะสั้น   345 
  รวม   5,115 

 
บริษทัมีกระแสเงินสดจ่ำยทั้งหมดของสญัญำเช่ำจ ำนวน 4.88 ลำ้นบำท  
 

16.   กำรจดัสรรก ำไรสะสม 
 ส ำรองตำมกฎหมำย 

บริษทัตอ้งจดัสรรส ำรองตำมกฎหมำยอยำ่งนอ้ยร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหกัดว้ยยอดเงินขำดทุน
สะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกว่ำจะครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชน 
จ ำกดั พ.ศ. 2535 โดยส ำรองตำมกฎหมำยไม่สำมำรถน ำมำจ่ำยเงินปันผลได ้
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17. ส่วนงำนด ำเนินงำน 
  บริษทัด ำเนินกิจกำรในส่วนงำนธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจจ ำหน่ำยฉลำกหดรัดรูป ซ่ึงผลิตภณัฑท่ี์ส ำคญั

แบ่งไดเ้ป็นฉลำกหดรัดรูป และแม่พิมพส์ ำหรับพิมพฉ์ลำกซ่ึงเป็นผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวเน่ืองกบักำรผลิตฉลำก
หดรัดรูป ทั้งสองผลิตภณัฑมี์กลุ่มลูกคำ้เดียวกนั ดงันั้นฝ่ำยบริหำรจึงพิจำรณำวำ่บริษทัมีส่วนงำนธุรกิจเพียง
ส่วนงำนเดียว 

  ผลกำรด ำเนินงำนไดรั้บกำรสอบทำนอยำ่งสม ่ำเสมอโดยผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำน
ซ่ึงก็คือกรรมกำรผูจ้ดักำร เพื่อใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กบัส่วนงำนและประเมินผล
กำรปฏิบติังำน บริษทัประเมินผลกำรปฏิบติังำนของส่วนงำนด ำเนินงำนซ่ึงวดัมูลค่ำโดยใชเ้กณฑผ์ลก ำไร
หรือขำดทุนของส่วนงำนด ำเนินงำนซ่ึงเป็นเกณฑ์เดียวกับท่ีใช้ในกำรวดัก ำไรหรือขำดทุนจำกกำร
ด ำเนินงำนในงบกำรเงิน  

 
ขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศำสตร์ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยของบริษทัแยกตำมเขตภูมิศำสตร์ ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 
2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 พนับำท 
 2565  2564 
ในประเทศ 199,898  184,563  
ต่ำงประเทศ 44  262  

รวม 199,942  184,825 
 
18. ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้

ส่วนประกอบหลกัของค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และ 
2564 ประกอบดว้ย  

 พนับำท 
 2565  2564 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นก ำไรขำดทุน :    
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั :    
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับงวด 4,116  6,212 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :    
กำรเปล่ียนแปลงของผลต่ำงชัว่ครำวท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรก    

 และท่ีกลบัรำยกำร 89  803 
 รวม 4,205  7,015 
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 กำรรับรู้ภำษีเงินได้ข้ึนอยู่กับกำรประมำณกำรท่ีดีท่ีสุดของฝ่ำยบริหำรเก่ียวกับอตัรำภำษีเงินได้
ประจ ำปีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัท่ีคำดไวส้ ำหรับปีทำงกำรเงินเตม็ปีท่ีใชก้บัรำยไดก่้อนภำษีของงวดระหวำ่งกำล 
อตัรำภำษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงรวมของบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองเป็นระยะเวลำสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 
มีนำคม 2565 คือร้อยละ 20.12 (31 มีนำคม 2564: ร้อยละ 19.80) กำรเปล่ียนแปลงของอตัรำภำษีเงินไดท่ี้
แทจ้ริงมีสำเหตุหลกัเน่ืองจำกควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรรับรู้ค่ำใชจ่้ำยทำงบญัชีกบัค่ำใชจ่้ำยทำงภำษีบำง
รำยกำร 

 
19. ก ำไรต่อหุน้ 

 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส ำหรับงวดด้วยจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วง
น ้ำหนกัท่ีออกและเรียกช ำระแลว้ในระหวำ่งงวด 

   ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และ 2564 
  2565  2564 

ก ำไรส ำหรับงวด (พนับำท) 16,694  28,423 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั  (พนัหุน้) 440,000  440,000 
ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำน  (บำทต่อหุน้) 0.04  0.06 

 
20. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 บริษทัใชว้ิธีรำคำตลำดในกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 
หรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้บริษทัจะใชว้ิธีรำคำทุนหรือวิธีรำยไดใ้น
กำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่ำวแทน 

  ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 
ระดบัท่ี 1 ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพย ์  

หรือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนั 
 ระดบัท่ี 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนนอกเหนือจำกรำคำเสนอซ้ือขำยซ่ึงรวมอยูใ่นระดบั 1 ท่ีสำมำรถสังเกตได้

โดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลรำคำตลำด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีค ำนวณมำจำกรำคำตลำด) 
ส ำหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น  

 ระดบัท่ี 3  ใช้ข้อมูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเก่ียวกับกระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำร
ประมำณข้ึน  

 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 บริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม แยกแสดง

ตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 
  มูลค่ำ  มูลค่ำยติุธรรม (พนับำท) 

  ตำมบญัชี  ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 
สินทรัพย์           
 สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้  -  -  1,279  -  1,279 



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

23 
 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม แยกแสดง
ตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

  มูลค่ำ  มูลค่ำยติุธรรม (พนับำท) 
  ตำมบญัชี  ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 
สินทรัพย์           
 สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้  -  -  200  -  200 
หนีสิ้น           
 สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้  -  -  47  -  47 

 
 ในระหว่ำงงวด ไม่มีกำรเปล่ียนแปลงกำรจดัประเภทของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 
 

21.  ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึน 
21.1 ภำระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญำบริกำร 

 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บริษทัมีภำระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญำ
บริกำร ดงัน้ี 

 พนับำท 

 ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 2565 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2564 

ไม่เกินหน่ึงปี 2,348  1,194 
เกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหำ้ปี 10  - 
เกินหำ้ปี -  - 
        รวม 2,358  1,194 

 
21.2 ภำระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 บริษทัมีสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำกับสถำบนั
กำรเงิน เป็นจ ำนวนเงินรวม 2.17 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ (เทียบเท่ำเงินบำท 70.70 ล้ำนบำท) 
สญัญำดงักล่ำวจะครบก ำหนดภำยในเดือน สิงหำคม 2565  
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บริษทัมีสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำกบัสถำบนั
กำรเงิน เป็นจ ำนวนเงินรวม 1.38 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ (เทียบเท่ำเงินบำท 45.92 ล้ำนบำท) 
สญัญำดงักล่ำวจะครบก ำหนดภำยในเดือน มีนำคม 2565  
 

21.3 ภำระผกูพนัเก่ียวกบัเลตเตอร์ออฟเครดิตท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 บริษทัมีภำระผูกพนัเก่ียวกบัเลตเตอร์
ออฟเครดิตท่ีเปิดไวแ้ต่ยงัใชไ้ม่หมด เป็นจ ำนวนเงินรวม 1.80 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ (เทียบเท่ำ
เงินบำท 60.30 ลำ้นบำท) และ 1.70 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ (เทียบเท่ำเงินบำท 57.08 ลำ้นบำท) 
ตำมล ำดบั 
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 21.4 ภำระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญำซ้ือวตัถุดิบ 
  ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 บริษทัไดท้ ำบนัทึกขอ้ตกลงและสัญญำ

ซ้ือวตัถุดิบกบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัหลำยแห่ง โดยมีรำคำและเง่ือนไขกำรซ้ือขำยต่ำง ๆ ตำมท่ีระบุ
ไวใ้นบนัทึกขอ้ตกลงและสัญญำ บนัทึกขอ้ตกลงและสัญญำดงักล่ำวมีระยะเวลำตั้งแต่ 4 ถึง 6 เดือน 
บริษทัมีภำระผกูพนัตำมสัญญำคงเหลือ 1.15 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ (เทียบเท่ำเงินบำท 38.39 ลำ้น
บำท) และ 0.76 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ (เทียบเท่ำเงินบำท 25.42 ลำ้นบำท) 

  
 21.5 ภำระผกูพนัเก่ียวกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 21.5.1 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บริษทัมีภำระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ำยเงิน
ตำมสัญญำซ้ือขำยเคร่ืองจกัร มีมูลค่ำตำมสัญญำรวม 65.24 ลำ้นบำท และ 36.10 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดับ บริษทัมีภำระผูกพนัตำมสัญญำคงเหลือ 43.66 ล้ำนบำท และ 19.30 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั 

 21.5.2 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บริษทัมีภำระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ำยเงิน
ตำมสัญญำว่ำจำ้งเก่ียวกบักำรก่อสร้ำงโรงงำนแห่งใหม่ มีมูลค่ำตำมสัญญำรวม 168.50 ลำ้น
บำท และ 166.50 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั บริษทัมีภำระผกูพนัตำมสัญญำคงเหลือ 119.89 ลำ้นบำท 
และ 139.95 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  

 
21.6 หน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนเก่ียวกบัสญัญำกำรใชไ้ฟฟ้ำ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 บริษทัมีหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนจำกสัญญำ
กำรใชไ้ฟฟ้ำกบักำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคเป็นจ ำนวนเงิน 1.40 ลำ้นบำท และ 1.40 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

 
22. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

  ตำมกำรประชุมผูถื้อหุ้นสำมญัประจ ำปี 2565 เม่ือวนัท่ี 22 เมษำยน 2565 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติักำร
จ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2564 ในอตัรำหุ้นละ 0.1015 บำท ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั
เป็นเงินจ ำนวนไม่เกิน 44,660,000 บำท โดยจ่ำยปันผลเป็นเงินสด ให้ผูถื้อหุ้นท่ีมีรำยช่ือปรำกฏอยูใ่นสมุด
ทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 14 มีนำคม 2565 เป็นผูมี้สิทธิไดรั้บเงินปันผล โดยก ำหนดจ่ำยปันผลในวนัท่ี 17 
พฤษภำคม 2565 และอนุมติักำรจดัสรรก ำไรเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยเป็นเงินจ ำนวน 5,587,265.72 บำท  

 
23. กำรอนุมติังบกำรเงินระหวำ่งกำล 

  งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรของบริษทั เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภำคม 2565 
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