
 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ 

บริษัท เอน็เอสแอล ฟู้ดส์ จํากดั (มหาชน) 

 

ความเห็น 
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทั เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ซ่ึงประกอบดว้ย              

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลง

ส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสดสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั  

 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของบริษทั เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 

31 ธันวาคม 2565 และผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกัน โดยถูกต้อง 

ตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค

ความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระ

จากบริษทัตามประมวลจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี รวมถึงมาตรฐานเร่ืองความเป็นอิสระท่ี

กาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี (ประมวลจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี) ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ตามประมวล

จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและ

เหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ  
 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยสําคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของ

ขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ําเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบท

ของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดง

ความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหลา่น้ี 
 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบท่ีใช้เพ่ือตอบสนอง 

การรับรู้รายได้ในช่วงใกล้ส้ินรอบระยะเวลา

รายงาน 

วิธีการตรวจสอบท่ีสาํคญัรวมถึง 

รายได้จากการขายเป็นรายการบัญชีท่ีมีมูลค่าท่ี

เป็นสาระสําคญัในงบการเงินและส่งผลกระทบ

โดยตรงต่อกาํไรขาดทุนของบริษทั ดงันั้นจึงเกิด

ความเส่ียงเก่ียวกับระยะเวลาในการโอนการ

ควบคุมของสินค้าซ่ึงส่งผลต่อการรับรู้รายได ้

ขา้พเจา้จึงให้ความสําคญัต่อการรับรู้รายได้ของ

บริษทัในช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

นโยบายการบญัชีเร่ืองการรับรู้รายไดข้องบริษทั

ได้แสดงไว้ใ น หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ขอ้ 3.11 

• ทาํความเข้าใจและการประเมินการออกแบบการ

ควบคุมภายในและการนําการควบคุมภายในไป

ปฏิบติั ตลอดจนการทดสอบประสิทธิผลของการ

ควบคุมภายในท่ี เก่ียวข้องกับการรับรู้รายได้

ในช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลารายงาน   

• ตรวจสอบรายการขายท่ีเกิดขึ้นในช่วงก่อนและ

หลังส้ินรอบระยะรายงานเพื่อตรวจสอบกับ

เอกสารใบสั่งขาย ใบส่งของ/ใบกํากับภาษีว่า

รายไดถู้กรับรู้ตรงตามงวดอยา่งเหมาะสม 

• วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบ

แยกย่อยตามประเภทของผลิตภัณฑ์ และการ

เปรียบเทียบอัตรากําไรขั้ นต้นแยกย่อยตาม

ประเภทของผลิตภัณฑ์เพื่อตรวจสอบความ

ผิดปกติท่ีอาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบ

ระยะเวลารายงาน  
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ข้อมูลอ่ืน  
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจาํปี แต่ไม่

รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่าจะถูกจดัเตรียมให้ข้าพเจ้า

ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชี 

 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืน

มีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสําคญักบังบการเงินหรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือ

ปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปได้ว่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น

สาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัฝ่ายบริหารหรือผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเพื่อดาํเนินการ

แกไ้ขใหเ้หมาะสมต่อไป 

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการกาํกบัดูแลต่องบการเงิน 

 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามท่ีควรตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็น

เพื่อให้สามารถจดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัไม่วา่จะ

เกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัในการดาํเนินงาน

ต่อเน่ือง การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ ์

การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทัหรือหยุดดาํเนินงาน

หรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

 

ผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลมีหน้าท่ีในการกาํกบัดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของ

บริษทั 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวม

ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจ้าอยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่าง

สมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกนัว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม

มาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป 

ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญัเม่ือคาดการณ์ได้

อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อ 

การตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัย

เยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 

•  ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินไม่ว่า

จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ

ความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดง

ความเห็นของขา้พเจ้า ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขัดต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญซ่ึงเป็นผล 

มาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ี เกิดจากข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการ 

สมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรง

ตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

•  ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ 

ท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล

ของการควบคุมภายในของบริษทั 

•  ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ

ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํขึ้นโดยผูบ้ริหาร  
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•  สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร

และจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์

หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของบริษัทใน        

การดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้ง

กล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้สังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องใน        

งบการเงิน หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป 

ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยู่กับหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีได้รับจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชี

ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุด 

การดาํเนินงานต่อเน่ือง 

•  ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่า         

งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํให้มีการนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควร

หรือไม ่

 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีสําคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลา

ของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว  ้และประเด็นท่ีมีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึง

ขอ้บกพร่องท่ีมีนัยสําคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของ

ขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ี

เก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด

ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของ

ขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยสําคญัมากท่ีสุดใน

การตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบาย

เร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบั

เร่ืองดังกล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดังกล่าวใน

รายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบ

ในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 

 

 

 

 มงคล  สมผล 

กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8444 

วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2566 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากดั 



หมายเหตุ 2565 2564

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 115,148,373       459,329,247      

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน 6 595,411,912       496,282,374      

สินคา้คงเหลือ 7 267,104,666       188,839,047      

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน - เงินลงทุนชวัคราว 8 301,045,495       1,000                 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 9 -                  166,232             

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 2,696,924           2,293,536          

  รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 1,281,407,370    1,146,911,436   

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 954,448,280       914,355,489      

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 11 15,248,014         11,435,201        

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 6,069,756           7,108,084          

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13 8,146,333           10,712,134        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 14 24,335,722         20,370,922        

  รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,008,248,105    963,981,830      

รวมสินทรัพย์ 2,289,655,475    2,110,893,266   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษทั เอน็เอสแอล ฟู้ดส์ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565

หน่วย : บาท



หมายเหตุ 2565 2564

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 15 58,791,591 38,656,217

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 16 559,495,717 453,247,081

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 17 103,339,853 102,797,888

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหนึงปี 18 5,329,613 4,626,714

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 34,216,090 20,718,994

หนีสินตราสารอนุพนัธ์ 19 3,840,594 199,101

หนีสินหมุนเวียนอืน 8,546,738 7,930,504

รวมหนีสินหมุนเวียน 773,560,196 628,176,499

หนีสินไม่หมุนเวียน 

      เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 17 72,164,348 175,290,466

หนีสินตามสัญญาเช่า 18 7,365,055 5,575,393

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียน

สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 20 30,474,865 49,826,899

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 110,004,268 230,692,758

รวมหนีสิน 883,564,464 858,869,257

บริษทั เอน็เอสแอล ฟู้ดส์ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565

หน่วย : บาท



หมายเหตุ 2565 2564

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น  (ต่อ)

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 

ทุนจดทะเบียน

   หุน้สามญั 300,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 300,000,000 300,000,000

ทุนทีออกและชาํระแลว้

   หุน้สามญั 300,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 

     ชาํระครบแลว้ 300,000,000 300,000,000

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 21 797,375,186 797,375,186

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 22 30,000,000 30,000,000

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 278,715,825 124,648,823

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 1,406,091,011 1,252,024,009

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,289,655,475 2,110,893,266

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565

หน่วย : บาท

บริษทั เอน็เอสแอล ฟู้ดส์ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)



หมายเหตุ 2565 2564

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 4,001,472,632 3,038,293,182

รายไดอื้น 8,298,692 4,590,697

รวมรายได้ 4,009,771,324 3,042,883,879

ค่าใชจ่้าย

ตน้ทุนขาย 3,259,347,644 2,496,658,959

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 267,125,341 203,792,770

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 101,378,174 93,244,925

รวมค่าใชจ่้าย 3,627,851,159 2,793,696,654

กาํไรจากกจิกรรมดาํเนินงาน 381,920,165 249,187,225

ตน้ทุนทางการเงิน 10,281,445 16,796,033

กาํไรก่อนภาษเีงินได้ 371,638,720 232,391,192

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 13 74,041,436 41,279,706

กาํไรสําหรับปี 297,597,284 191,111,486

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน

รายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

     การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน

         เมือเกษียณอายุ 20.1 8,086,398 -               

      ภาษีเงินไดเ้กียวกบัการวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนั

         ผลประโยชน์พนกังานเมือเกษียณอายุ 13 (1,617,280) -               

กาํไรเบด็เสร็จอืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษี 6,469,118 -               

กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 304,066,402 191,111,486

กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐาน (บาท) 26 0.99                   0.70                   

จาํนวนหุ้นสามญัถัวเฉลยีถ่วงนาํหนัก (หุ้น) 26 300,000,000      272,671,233      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษทั เอน็เอสแอล ฟู้ดส์ จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2565

หน่วย : บาท



หมายเหตุ ทุนทีออก ส่วนเกนิมูลค่า รวม

และชําระแล้ว หุ้นสามัญ จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนสํารอง

ตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2564 225,000,000 - 30,000,000 199,784,825 454,784,825

เพมิทุน 21 75,000,000 797,375,186 - - 872,375,186

เงินปันผลจ่าย 23 - - - (266,247,488) (266,247,488)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 191,111,486      191,111,486

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 300,000,000 797,375,186 30,000,000 124,648,823 1,252,024,009

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2565 300,000,000 797,375,186 30,000,000 124,648,823 1,252,024,009

เงินปันผลจ่าย 23 - - - (149,999,400) (149,999,400)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 304,066,402      304,066,402

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2565 300,000,000 797,375,186 30,000,000 278,715,825 1,406,091,011

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษทั เอน็เอสแอล ฟู้ดส์ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2565

หน่วย : บาท

กาํไรสะสม



หมายเหตุ 2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับปี 297,597,284      191,111,486      

รายการปรับปรุง

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 74,041,436 41,279,706

ค่าเสือมราคา 95,307,525        90,926,264        

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 5,745,237          4,618,434          

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,150,328          1,103,503          

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 14,875               619                    

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร (26,408)              (682,046)            

ค่าใชจ่้ายหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 4,792,560          8,695,145          

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 763,862             40,727               

ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) 2,489,815          (4,791,728)         

ขาดทุน (กาํไร) ทียงัไม่เกิดขึนจริงจากอตัราแลกเปลียน (4,023,896)         754,603             

ขาดทุน (กาํไร) ทียงัไม่เกิดขึนจริงจากตราสารอนุพนัธ์ 3,807,725          (678,655)            

กาํไรจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน (1,044,492)         -                 

ดอกเบียรับ (582,029)            (333,117)            

ตน้ทุนทางการเงิน 10,281,445        16,796,033        

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย ์

  และหนีสินดาํเนินงาน 490,315,267 348,840,974

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิมขึน) ลดลง

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน (99,601,618)       (82,891,404)       

สินคา้คงเหลือ (80,755,434)       (42,225,494)       

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (403,388)            (854,542)            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน -                 (500,000)            

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 112,092,329      36,552,645        

หนีสินหมุนเวียนอืน 616,234             (22,262,749)       

เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนกังาน (16,058,196)       (546,192)            

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 406,205,194      236,113,238      

บริษทั เอน็เอสแอล ฟู้ดส์ จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2565

หน่วย : บาท



หมายเหตุ 2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน (ต่อ)

เงินสดรับจากดอกเบียเงินฝาก 290,244             333,117             

เงินสดจ่ายสาํหรับภาษีเงินได้ (59,595,819)       (44,651,871)       

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 346,899,619      191,794,484      

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพอืสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน - 

เงินลงทุนชวัคราว (300,000,000)     (1,000)                

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยถ์าวร 5.1 (144,741,151)     (32,697,048)       

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 26,416               923,832             

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 5.2 (368,000)            (787,000)            

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (445,082,735)     (32,561,216)       

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน

รับ (จ่ายคืน) เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 5.3 23,932,729 (186,152,877)

จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 5.3 (101,780,121) (106,563,632)

จ่ายชาํระหนีสินตามสัญญาเช่า 5.3 (7,603,053)         (6,257,512)         

เงินสดจ่ายดอกเบีย 5.3 (10,547,913)       (16,991,773)       

เงินสดรับจากการเพิมทุนสุทธิ 21 -                 872,375,186      

เงินปันผลจ่าย 23 (149,999,400)     (266,247,488)     

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (245,997,758)     290,161,904      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ (344,180,874)     449,395,172      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 1 มกราคม 459,329,247 9,934,075

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 31 ธันวาคม 4 115,148,373      459,329,247      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2565

หน่วย : บาท

บริษทั เอน็เอสแอล ฟู้ดส์ จํากดั (มหาชน)



 

 

 

บริษัท เอน็เอสแอล ฟู้ดส์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 

1. การดําเนินงานและข้อมูลท่ัวไปของบริษัท 

บริษทั เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทัจาํกดัตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยข์องไทย เมื่อวนัที่ 23 มกราคม 2549 โดยไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพ

เป็นบริษทัมหาชนเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2563 และบริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

เมื่อวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2564 โดยมีที่อยู่ของสํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาตามที่จดทะเบียนไว้

ดงัน้ี 

สาํนกังานใหญ่ :  เลขท่ี 55/22 หมู่ท่ี 3 ถนนบางบัวทอง-สะพานนนทบุรี (345) ตาํบลลาํโพ 

อาํเภอบางบวัทอง  จงัหวดันนทบุรี  

สาํนกังานสาขาแห่งท่ีหน่ึง :  เลขท่ี 700/707 หมู่ท่ี 1 ตาํบลพานทอง อาํเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี 

สาํนกังานสาขาแห่งท่ีสอง :  เลขท่ี 700/836 หมู่ท่ี 6 ตาํบลหนองตาํลึง อาํเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี 

สาํนกังานสาขาแห่งท่ีสาม :  เลขท่ี 29/52 หมู่ท่ี 2 ถนนบางบัวทอง-สะพานนนทบุรี (345) ตาํบลลําโพ 

อาํเภอบางบวัทอง  จงัหวดันนทบุรี 

สาํนกังานสาขาแห่งท่ีส่ี :  เลขท่ี 55/11 หมู่ท่ี 3 ถนนบางบัวทอง-สะพานนนทบุรี (345) ตาํบลลําโพ 

อาํเภอบางบวัทอง  จงัหวดันนทบุรี 

วตัถุประสงค์หลักของบริษทั คือ ผลิตและจัดจาํหน่ายเบเกอร่ีทุกชนิด ขายส่งปลา ผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้ า 

เน้ือสัตว ์สาหร่ายและผกัต่าง ๆ แช่แขง็และแปรรูป 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัคือ นายสมชาย อศัวปิยานนทซ่ึ์งถือหุ้น

ของบริษทัเป็นจาํนวนร้อยละ 71.67 และร้อยละ 74.99 ของทุนท่ีชาํระแลว้ของบริษทั ตามลาํดบั 
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2. เกณฑ์การจัดทําและการนําเสนองบการเงิน 

2.1  บริษทัจัดทาํบัญชีเป็นเงินบาทและจัดทาํงบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย  

2.2 งบการเงินของบริษทัไดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 เร่ือง “การนาํเสนองบการเงิน”  

ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 

เป็นตน้ไป และตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ลงวนัท่ี 2 ตุลาคม 2560 เร่ือง 

“การจดัทาํและส่งงบการเงินและรายการเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทั       

จดทะเบียน พ.ศ. 2560” และตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้เร่ือง “กาํหนดรายการย่อท่ีตอ้งมีใน

งบการเงิน (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2562” ลงวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2562  

2.3 งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํขึ้นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของงบการเงิน 

ยกเวน้ตามท่ีไดเ้ปิดเผยในนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ดูหมายเหตุขอ้ 3) 

2.4 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงนาํมาแสดงเปรียบเทียบไดม้าจากงบการเงิน

ของบริษทัสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัซ่ึงไดต้รวจสอบแลว้ 

2.5 การจดัทาํงบการเงินให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินกาํหนดให้ใช้ประมาณการ

ทางบญัชีท่ีสาํคญัและการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารซ่ึงจดัทาํขึ้นตามกระบวนการในการนาํนโยบาย

การบญัชีของบริษทัไปถือปฏิบติั และตอ้งเปิดเผยเร่ืองการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารหรือความซบัซ้อน

หรือเก่ียวกบัขอ้สมมติฐานและประมาณการท่ีมีนยัสาํคญัต่องบการเงิน (ดูหมายเหตุขอ้ 3) 

2.6 งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษได้จัดทําขึ้ นตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความ    

ขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาท่ีแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทย

เป็นหลกั 

2.7 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน        

สาํหรับงวดบญัชีปัจจุบนั 

ในระหว่างปีบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี 

ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาถือปฏิบติั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหา          

เท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง

ถอ้ยคาํและคาํศพัท ์และขอ้กาํหนดทางการบญัชีเก่ียวกบัการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง ระยะท่ี 2 

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญั

ต่องบการเงินของบริษทั  
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2.8 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

เม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 17 เร่ือง สัญญาประกันภัย  

ไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ และจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ี

เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2568 เป็นตน้ไป 

เม่ือวนัท่ี 26 กันยายน 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีมีการปรับปรุงได้ประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาแลว้ โดยจะมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ

หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2566 เป็นตน้ไป ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีมีการปรับปรุงและ

เก่ียวขอ้งกบับริษทั มีดงัน้ี 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 เร่ือง ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

การปรับปรุงดงักล่าวกาํหนดให้กิจการรับรู้ส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจากการขายสินคา้ท่ีผลิตไดก่้อนท่ี

สินทรัพย์จะใช้ได้ตามประสงค์ในกําไรหรือขาดทุน แทนการนําไปหักออกจากต้นทุนของ

สินทรัพยน์ั้น การปรับปรุงดงักล่าวตอ้งถือปฏิบติัแบบปรับยอ้นหลงั เฉพาะกบัรายการของท่ีดิน 

อาคารและอุปกรณ์ท่ีมีการทาํให้อยู่ในสถานท่ีและสภาพท่ีพร้อมจะใช้งานไดต้ามความประสงค์

ของฝ่ายบริหารท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัเร่ิมตน้ของรอบระยะเวลาแรกสุดท่ีนําเสนอในงบการเงินท่ี

กิจการถือปฏิบติัตามการปรับปรุงน้ีเป็นคร้ังแรก กิจการตอ้งรับรู้ผลกระทบสะสมของการเร่ิมตน้

ถือปฏิบติัตามการปรับปรุงน้ีให้เป็นรายการปรับปรุงในกาํไรสะสมยกมา (หรือองค์ประกอบอ่ืน

ของส่วนของผูถื้อหุน้ตามความเหมาะสม) ณ วนัเร่ิมตน้ของรอบระยะเวลาแรกสุดท่ีนาํเสนอ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น และสินทรัพยท่ี์อาจ

เกิดขึ้น 

การปรับปรุงน้ีไดอ้ธิบายให้ชดัเจนว่า “ตน้ทุนการปฏิบติัครบตามสัญญา” ประกอบดว้ย “ตน้ทุนท่ี

เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสัญญา” ซ่ึงตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสัญญา ประกอบดว้ยตน้ทุนส่วนเพิ่ม

ในการปฏิบติัครบตามสัญญา (ตวัอยา่งเช่น ค่าแรงงาน หรือค่าวตัถุทางตรง) และการปันส่วนตน้ทุน

อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงในการปฏิบติัครบตามสัญญา (ตวัอย่างเช่น การปันส่วนค่าเส่ือมราคาของ

รายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบติัครบตามสัญญานั้น) การปรับปรุงดงักล่าวตอ้ง

ถือปฏิบติักบัสัญญาซ่ึงยงัปฏิบติัไม่ครบตามภาระผูกพนัทั้งหมด ณ วนัเร่ิมตน้ของรอบระยะเวลา

รายงานประจาํปี ซ่ึงกิจการถือปฏิบติัตามการปรับปรุงน้ีเป็นคร้ังแรก โดยไม่ตอ้งปรับปรุงยอ้นหลงั

ขอ้มูลเปรียบเทียบ แต่ตอ้งรับรู้ผลกระทบสะสมของการเร่ิมตน้ถือปฏิบติัตามการปรับปรุงน้ีให้เป็น

รายการปรับปรุงในกาํไรสะสมยกมา หรือองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (ตามความเหมาะสม)  
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ 

การปรับปรุง TFRS 3 เพื่อให้สอดคลอ้งตามกรอบแนวคิดฯ ฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใช้อยู่ ณ ปัจจุบนั

นอกจากน้ี ยงัมีการเพิ่มขอ้กาํหนดเก่ียวกบัภาระผูกพนัภายในขอบเขตของ TAS 37 โดยกาํหนดให้

ผูซ้ื้อตอ้งถือปฏิบติัตาม TAS 37 ในการกาํหนดว่า ณ วนัซ้ือ มีภาระผูกพนัปัจจุบนัซ่ึงเป็นผลจาก

เหตุการณ์ในอดีตหรือไม่ และเพิ่มขอ้กาํหนดสาํหรับเงินท่ีนาํส่งรัฐท่ีอยู่ภายในขอบเขตของ TFRIC 

21 โดยผูซ้ื้อตอ้งถือปฏิบติัตาม TFRIC 21 ในการกาํหนดวา่มีเหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิดภาระผกูพนัท่ีทาํ

ให้เกิดหน้ีสินท่ีจะจ่ายเงินท่ีนําส่งรัฐเกิดขึ้นไม่เกินวนัท่ีซ้ือหรือไม่ และมีการเพิ่มคาํอธิบายให้

ชดัเจนวา่ผูซ้ื้อตอ้งไม่รับรู้สินทรัพยท่ี์อาจเกิดขึ้นในการรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 

การปรับปรุง น้ีได้อธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับการพิจารณาตัดรายการหน้ีสินทางการเ งิน 

ด้วยวิธีร้อยละ 10 โดยให้กิจการรวมเฉพาะค่าธรรมเนียมจ่ายหรือรับระหว่างกิจการ (ผูกู้ ้ยืม)  

และผูใ้ห้กูย้ืม โดยรวมค่าธรรมเนียมจ่ายหรือรับท่ีกิจการหรือผูใ้ห้กูย้ืมกระทาํในนามของผูอ่ื้นดว้ย 

การปรับปรุงดังกล่าวให้ถือปฏิบัติแบบเปล่ียนทันทีเป็นต้นไปกับการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข 

และการแลกเปล่ียนท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ีท่ีกิจการถือปฏิบติัตามการปรับปรุงดงักล่าวคร้ังแรก 

ผูบ้ริหารของบริษทัจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งมาเร่ิมถือปฏิบติักบังบการเงิน

ของบริษทัเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้โดยผูบ้ริหารของบริษทัอยู่

ระหว่างการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวท่ีมีต่องบการเงินของ

บริษทัในปีท่ีจะเร่ิมถือปฏิบติั 

3. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั มีดงัต่อไปดงัน้ี 

3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ไดแ้ก่ เงินสดและเงินฝากทุกประเภทกบัสถาบนัการเงิน 
ซ่ึงมีกาํหนดจ่ายคืนในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัที่ไดม้า และไม่รวมเงินฝาก

สถาบนัการเงินท่ีมีภาระผูกพนั (ถา้มี)  
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3.2 เคร่ืองมือทางการเงิน 

การรับรู้และการวดัมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินเม่ือเร่ิมแรก 

- สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายและสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ให้วดัมูลค่าโดยใช้มูลค่ายุติธรรมบวกหรือ

หักดว้ยตน้ทุนการทาํรายการซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกสินทรัพยท์างการ

เงินนั้น 

- สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุน ให้วดัมูลค่าโดยใชมู้ลค่า

ยติุธรรม สาํหรับตน้ทุนการทาํรายการรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุน 

- หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนวดัมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรมหักดว้ยตน้ทุนการทาํรายการซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการได้มาหรือการออก

หน้ีสินทางการเงินนั้น 

การวดัมูลค่าภายหลงัของสินทรัพยท์างการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีรับรู้ทั้งหมดวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรม

ขึ้นอยูก่บัการจดัประเภทรายการของสินทรัพยท์างการเงิน 

การจดัประเภทรายการของสินทรัพยท์างการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีเขา้เง่ือนไขการวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

- สินทรัพยท์างการเงินท่ีถือครองตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์การถือครองสินทรัพยท์าง

การเงินเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และ  

- ขอ้กาํหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงทาํใหเ้กิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียง

เงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีกาํหนดไว ้

สินทรัพยท์างการเงินท่ีเขา้เง่ือนไขการวดัมูลค่าภายหลงัด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 

- สินทรัพยท์างการเงินถูกถือตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อทาํใหส้ําเร็จทั้งรับกระแสเงินสด

ตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพยท์างการเงินและ 

- ขอ้กาํหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน ซ่ึงทาํให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียง

เงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีกาํหนดไว ้

การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 

บริษทัประเมินขอ้มูลคาดการณ์อนาคตประกอบการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ

เกิดขึ้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจาํหน่าย บริษทัใช้วิธีการ

อยา่งง่าย (Simplified Approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า  
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การวดัมูลค่าภายหลงัของหน้ีสินทางการเงิน 

หน้ีสินทางการเงินทั้งหมดวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยใชวิ้ธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเป็นวิธีการคาํนวณราคาทุนตดัจาํหน่ายของหน้ีสินทางการเงินและปันส่วน

ดอกเบ้ียจ่ายตลอดช่วงระยะเวลาท่ีเก่ียวข้อง ดอกเบ้ียท่ีแท้จริงคืออัตราท่ีใช้ในการคิดลด

ประมาณการเงินสดจ่ายในอนาคต (รวมถึงค่าธรรมเนียมและตน้ทุนในการรับและจ่ายทั้งหมด

ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ตน้ทุนการทาํรายการและส่วนเกินหรือส่วนลด

มูลค่าอ่ืนๆ) ตลอดอายุท่ีคาดไวข้องหน้ีสินทางการเงินหรือ (ตามความเหมาะสม) ระยะเวลาท่ี

สั้นกวา่ เพื่อใหไ้ดร้าคาทนุตดัจาํหน่ายของหน้ีสินทางการเงิน 

ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 

อนุพนัธ์รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีเขา้ทาํสัญญาอนุพนัธ์และวดัมูลค่า

ใหม่ในภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบของแต่ละรอบระยะเวลารายงาน ผลกาํไรหรือ

ขาดทุนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

อนุพนัธ์ท่ีมูลค่ายุติธรรมเป็นบวกรับรู้เป็นสินทรัพยท์างการเงิน ตรงกันขา้มอนุพนัธ์ท่ีมูลค่า

ยุติธรรมเป็นลบรับรู้เป็นหน้ีสินทางการเงิน อนุพนัธ์จะไม่หักกลบในงบการเงิน เวน้แต่บริษทั

จะมีทั้ งสิทธิทางกฎหมายและมีความตั้ งใจในการหักกลบ อนุพันธ์แสดงเป็นสินทรัพย ์

ไม่หมุนเวียนหรือหน้ีสินไม่หมุนเวียน หากระยะเวลาท่ีเหลืออยูข่องอนุพนัธ์มีมากกวา่ 12 เดือน

และไม่คาดวา่จะถูกรับรู้หรือจ่ายภายใน 12 เดือน อนุพนัธ์อ่ืนแสดงเป็นสินทรัพยห์มุนเวียนหรือ

หน้ีสินหมุนเวียน 

3.3 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน แสดงในราคาตามใบแจ้งหน้ีหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ี 

คาดวา่จะเกิดขึ้น 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นเปิดเผยไวห้มายเหตุขอ้ 3.2 

3.4 สินคา้คงเหลือ 

สินคา้คงเหลือแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่  

ราคาทุนคาํนวณโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บคาํนวณจากราคาโดยประมาณท่ีคาดวา่จะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติ

หกัดว้ยประมาณการตน้ทุนในการผลิตสินคา้นั้นใหเ้สร็จและตน้ทุนท่ีจาํเป็นตอ้งจ่ายไปเพื่อให้

ขายสินคา้นั้นได ้
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ค่าเผื่อสินคา้เส่ือมสภาพและเคล่ือนไหวชา้ จะถูกบนัทึกโดยจะพิจารณาจากการใช้ประโยชน์

ในอนาคต และวิเคราะห์อายสิุนคา้คงเหลือ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

3.5 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ท่ีดินแสดงในราคาทุนหกัค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย ์

(ถา้มี) 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้าง

สินทรัพยท่ี์กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้ นอยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะใช้งานได้ตาม

วตัถปุระสงค ์

ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ 

ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละส่วนประกอบท่ีมีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั 

ตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นในภายหลงั 

ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการ

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ถา้มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

ในอนาคตจากรายการนั้ น และสามารถวดัมูลค่าต้นทุนของรายการนั้ นได้อย่างน่าเช่ือถือ 

ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นในการซ่อมบาํรุง

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดขึ้นเป็นประจาํจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

เม่ือเกิดขึ้น 

ค่าเส่ือมราคา 

ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคา

ทุนของสินทรัพยห์รือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์
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ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์

อายุการใชง้านโดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายุการใช้

งานของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 

อาคาร  20 ปี 

ส่วนปรับปรุงอาคาร  20 ปี 

เคร่ืองจกัร  5 ปี และ 10 ปี 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 3 ปี 5 ปี และ 10 ปี 

เคร่ืองตกแต่งสาํนกังาน  5 ปี 

เคร่ืองใชส้าํนกังาน  5 ปี 

ยานพาหนะ  5 ปี 

บริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดิน เคร่ืองจกัรระหวา่งติดตั้งและงานระหวา่งการก่อสร้าง 

ในกรณีท่ีมีการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เกิดขึ้น บริษทัจะรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า

เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

3.6 สัญญาเช่า 

 บริษทัเป็นผูเ้ช่า 

บริษัทประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ ณ วนัเร่ิมต้น 

ของสัญญาเช่า บริษัทรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีเก่ียวข้องกับ 

ทุกขอ้ตกลงสัญญาเช่าท่ีเป็นสัญญาเช่า ยกเวน้สัญญาเช่าระยะสั้นท่ีอายุ 12 เดือนหรือน้อยกว่า 

และสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่า ซ่ึงบริษทัรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายดาํเนินงานตามวิธีเส้นตรง

ตลอดอายสุัญญาเช่า โดยแสดงเป็นรายการค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเร่ิมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ียงั

ไม่ไดจ้่ายชาํระ ณ วนันั้น โดยคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่า แต่หากอตัรานั้น 

ไม่สามารถกาํหนดได ้บริษทัใชอ้ตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่ม 

การจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ีรวมอยูใ่นการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ประกอบดว้ย 

- การจ่ายชาํระคงท่ี (รวมถึงการจ่ายชาํระคงท่ีโดยเน้ือหา) หกัลูกหน้ีส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าใด ๆ 

- การจ่ายชาํระค่าเช่าผนัแปรท่ีขึ้นอยู่กบัดชันีหรืออตัรา ซ่ึงการวดัมูลค่าเร่ิมแรกใชด้ชันีหรืออตัรา 

ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล 

- จาํนวนเงินท่ีคาดวา่ผูเ้ช่าจะจ่ายชาํระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ 

- ราคาใชสิ้ทธิของสิทธิเลือกซ้ือ หากมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีผูเ้ช่าจะใชสิ้ทธิเลือกนั้น 

- การจ่ายชาํระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้กาํหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นวา่ผูเ้ช่าจะ

ใชสิ้ทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า  
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หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าโดยการใชวิ้ธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและลดมูลค่าตามบญัชีเพื่อสะทอ้น

การจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายชาํระแลว้ โดยบริษทัรับรู้ดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าใน

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

บริษทัวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ โดยการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้เก่ียวขอ้งเม่ือ

เกิดเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี 

- กรณีมีการเปล่ียนแปลงอายสุัญญาเช่าท่ีส่งผลใหมี้การเปล่ียนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกใน

การซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิง ในกรณีดงักล่าวหน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าใหม่โดยคิดลดการจ่าย

ชาํระตามสัญญาเช่าท่ีปรับปรุงโดยใชอ้ตัราคดิลดท่ีปรับปรุง 

- กรณีมีการเปล่ียนแปลงการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงดชันีหรืออตัรา 

หรือการเปล่ียนแปลงจาํนวนเงินท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายชาํระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ 

ในกรณีดงักล่าวหน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าใหม่โดยคิดลดการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ี

ปรับปรุงโดยใชอ้ตัราคิดลดเดิม 

- กรณีมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าและการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าท่ีไม่ถือเป็นสัญญาเช่า 

แยกต่างหาก ในกรณีน้ีหน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าใหม่ขึ้นอยูก่บัอายสุัญญาเช่าของสัญญาเช่า

ท่ีเปล่ียนแปลงโดยคิดลดการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ีปรับปรุงดว้ยอตัราคิดลดท่ีปรับปรุง ณ 

วนัท่ีการเปล่ียนแปลงสัญญามีผล 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบด้วย การวดัมูลค่าเร่ิมแรกกับหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีเก่ียวข้อง 

การจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าใด ๆ ที่จ่ายชาํระ ณ วนัที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัที่สัญญา

เร่ิมมีผล หักส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าที่ไดรั้บใด ๆ และตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกใด ๆ การวดัมูลคา่

ภายหลงัของสินทรัพยสิ์ทธิการใชโ้ดยใชร้าคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจาก 

การดอ้ยค่าสะสม 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชค้ิดค่าเส่ือมราคาตลอดช่วงเวลาของอายสุัญญาเช่า โดยเร่ิม ณ วนัท่ีสัญญาเช่า

เร่ิมมีผลและสินทรัพยสิ์ทธิการใช้จะถูกทดสอบการด้อยค่าตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 

เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

สินทรัพยสิ์ทธิการใชค้ิดค่าเส่ือมราคาตลอดช่วงเวลาท่ีสั้นกว่าของอายุสัญญาเช่าและอายุการใช้

ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้หากสัญญาเช่าโอนความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงหรือ

ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้สะทอ้นว่าบริษทัจะใช้สิทธิเลือกซ้ือ สินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้

เก่ียวขอ้งคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้การคิดค่าเส่ือมราคา

เร่ิม ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล  
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3.7 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไดแ้ก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ซ่ึงไดม้าจากการ 

ซ้ือธุรกิจ แสดงตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาท่ีคาดว่า

จะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยเร่ิมตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวัตนเมื่อ

สินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใหป้ระโยชน์ 

ประมาณการอายกุารใชง้านของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงได ้ดงัน้ี 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์  5 ปี และ 10 ปี 

ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้  5 ปี และ 6 ปี 

ในกรณีท่ีมีการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเกิดขึ้นบริษทัจะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า

เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

3.8 เงินกูย้มื 

เงินกูย้ืมรับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหักดว้ยตน้ทุนการจดัทาํรายการท่ี

เกิดขึ้น เงินกูย้ืมวดัมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

ผลต่างระหว่างเงินท่ีไดรั้บ (หักดว้ยตน้ทุนการจดัทาํรายการท่ีเกิดขึ้น) เม่ือเทียบกบัมูลค่าท่ีจ่ายคืน

เพื่อชาํระหน้ีนั้นจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จตลอดช่วงเวลาการกูย้มื 

3.9 ประมาณการหน้ีสิน 

บริษทัจะบันทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบัญชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ 

ในอดีตได้เกิดขึ้ นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะเสียทรัพยากร 

เชิงเศรษฐกิจไป เพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพนันั้น และบริษทัสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพนั

นั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
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3.10 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

บริษทับนัทึกภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานตามพระราชบัญญัติคุ ้มครอง

แรงงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนตามนโยบายการจ้างงานของบริษทัซ่ึงพนักงานจะได้รับ

ผลประโยชน์เพิ่มเติมเม่ือทํางานให้แก่บริษัทครบ 3 ปี และหลังจากนั้ นพนักงานจะได้รับ

ผลประโยชน์เพิ่มเติมเม่ือทาํงานครบทุก 5 ปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วย ท่ีประมาณการไว ้ซ่ึงคาํนวณ

โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระจากข้อสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วนัท่ี 

ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยใชปั้จจยัต่าง ๆ รวมทั้งการประเมินถึงอายุและจาํนวนปีการทาํงาน

โดยเฉล่ียของพนกังาน อตัราการลาออกจากงานของพนกังาน และสมมติฐานในการปรับเงินเดือน

ขึ้นในอนาคต ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานไดพ้ิจารณาคิดลดให้เป็นมูลค่าปัจจุบนั ณ วนัท่ี

ในงบแสดงฐานะการเงิน ภายใตส้มมติฐานท่ีพนกังานในแต่ละช่วงอายุจะทาํงานกบับริษทัจนครบ

อายเุกษียณ 

บริษทัรับรู้กาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกันภยัทั้งหมดท่ี

เกิดขึ้นจากผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานไวใ้นรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

บริษทัรับรู้กาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกันภยัทั้งหมดท่ี

เกิดขึ้นจากของผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

ตน้ทุนบริการในอดีตจะรับรู้ทนัทีในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

ตน้ทุนบริการในอดีตท่ีเก่ียวขอ้งกับการแก้ไขโครงการจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จเม่ือการแกไ้ขโครงการมีผลบงัคบัใช ้

3.11 การรับรู้รายไดแ้ละคา่ใชจ่้าย  

 รายไดจ้ากการขาย 

รายไดจ้ากการขายรับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง โดยรับรู้เม่ือการควบคุมสินคา้ถูกโอนให้แก่ลูกคา้

เมื่อทาํการส่งมอบสินคา้เสร็จส้ินแลว้ รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าที่ไดรั้บหรือคาดว่า

จะไดรั้บสาํหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหักส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

รายไดอ่ื้นบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จตามเกณฑค์งคา้ง 

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงคา้ง 

3.12 ตน้ทุนทางการเงิน 

ตน้ทุนทางการเงินบนัทึกโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและประกอบดว้ยดอกเบ้ียจ่ายของ 

เงินกูย้มืและประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพิ่มขึ้นเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไป และส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่า

จะตอ้งจ่าย  
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3.13 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยจาํนวนรวมของภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินได ้

รอการตดับญัชี 

3.13.1 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั คือ จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้ตอ้งชาํระโดยคาํนวณจาก 

กําไรทางภาษีสําหรับปี กําไรทางภาษีแตกต่างจากกําไรท่ีแสดงในงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ เน่ืองจากกาํไรทางภาษีไม่ไดร้วมรายการท่ีสามารถถือเป็นรายไดห้รือค่าใช้จ่าย

ทางภาษีในงวดอ่ืน ๆ และไม่ไดร้วมรายการท่ีไม่สามารถถือเป็นรายไดห้รือค่าใช้จ่ายทาง

ภาษี หน้ีสินภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน คาํนวณโดยใช้อัตราภาษีท่ีมีผลบังคับใช้อยู่   

ณ วนัท่ีตามงบแสดงฐานะการเงิน 

3.13.2 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นการรับรู้ผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างมูลค่าทางบญัชีของ

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงินกบัมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีใช้

ในการคาํนวณกาํไรทางภาษี (ฐานภาษี) บริษทัไดรั้บรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

สําหรับผลแตกต่างชั่วคราวทุกรายการ และรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี

สําหรับผลแตกต่างชั่วคราวเท่าท่ีมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่ากาํไรทางภาษีจะมี

จาํนวนเพียงพอท่ีจะนําผลแตกต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์ได ้โดยมีการทบทวน

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบญัชี ณ ทุกส้ินรอบระยะเวลาท่ี

รายงาน และลดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีลงเม่ือบริษทั

เห็นว่าไม่น่าจะมีความเป็นไปไดอี้กต่อไปว่ากิจการจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะนาํ

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชีบางส่วนหรือทั้งหมดมาใช้ประโยชน์ได ้ทั้งน้ี

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท่ีปรับลดลงนั้ น บริษัทจะกลับรายการเม่ือมี 

ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กิจการจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอ  

บริษทัคาํนวณมูลค่าสินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีด้วยอัตราภาษีท่ี 

คาดว่าจะต้องใช้ในงวดท่ีรับรู้สินทรัพย์หรือชําระหน้ีสินโดยอิงตามอัตราภาษี ท่ีมีผล

บงัคบัใชอ้ยู ่หรือท่ีคาดไดค้่อนขา้งแน่วา่จะมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีตามงบแสดงฐานะการเงิน 

บริษทัจะนาํรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีมาหักกลบกบัรายการ

หน้ีสินภาษีเงินได้เม่ือบริษัทมีสิทธิตามกฎหมายในการนําสินทรัพย์และหน้ีสิน

ดงักล่าวมาหักกลบกนัและบริษทัตั้งใจจะชาํระหน้ีสินดงักล่าวดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจ

จะรับรู้สินทรัพยแ์ละชาํระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับัญชีจะบนัทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปไดค้่อนขา้ง

แน่นอนว่ากาํไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชนจ์าก

ผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุก

วนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง บริษทัรับรู้

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีต้องเสียภาษีทุกรายการ 
ในงบการเงิน 

3.14 รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดขึ้นระหว่างปีแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน 

ณ วนัท่ีเกิดรายการ ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเป็นตัวเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศ 

ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะทางการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราอ้างอิงของธนาคาร 

แห่งประเทศไทย ณ วนันั้น 

กาํไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเม่ือมีการชาํระเงินหรือท่ีเกิดจากการแปลงค่า

รับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

3.15 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิสําหรับปีด้วยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย 

ถ่วงนํ้ าหนักท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ในกรณีท่ีมีการเพิ่มทุนใช้จํานวนหุ้นสามัญ 

ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัตามระยะเวลาการรับชาํระค่าหุน้เพิ่มทุนท่ีออกและเรียกชาํระ   

บริษทัไม่มีหุน้สามญัเทียบเทา่ เพือ่นาํมาคาํนวณกาํไรต่อหุน้ปรับลด 

3.16 ส่วนงานดาํเนินงาน 

บริษทัไดน้าํเสนอขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานตามรูปแบบการรายงานภายในของบริษทั ซ่ึงไดรั้บ

การสอบทานอย่างสมํ่าเสมอโดยผูมี้อ ํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงานเพื่อใช้ใน 

การตดัสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลบริษทัดาํเนินธุรกิจใน 

สองส่วนงาน คือ ส่วนงานผลิตและจดัจาํหน่ายเบเกอร่ีทุกชนิด และส่วนงานขายส่งปลา ผลิตภณัฑ์

สัตวน์ํ้ า เน้ือสัตว ์สาหร่ายและผกัต่าง ๆ แช่แข็งและแปรรูป และบริษทัดาํเนินธุรกิจในส่วนงาน

ทางภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย 
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3.17 การวดัมูลค่ายติุธรรม 

มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาท่ีจะได้รับจากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ายเพื่อโอนหน้ีสินในรายการ 

ท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่า ไม่ว่าราคานั้นจะสามารถสังเกตไดโ้ดยตรง

หรือประมาณมาจากเทคนิคการประเมินมูลค่า ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการสินทรัพยห์รือ

หน้ีสินรายการใดรายการหน่ึง บริษทัพิจารณาถึงลกัษณะของสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น ซ่ึงผูร่้วมตลาดจะ

นาํมาพิจารณาในการกาํหนดราคาของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ณ วนัท่ีวดัมูลค่า โดยการวดัมูลค่ายติุธรรม

และ/หรือการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินน้ีใชต้ามเกณฑต์ามท่ีกล่าว 

นอกจากน้ี การวดัมูลค่ายุติธรรมไดจ้ดัลาํดบัชั้นเป็นระดบัท่ี 1 ระดบัท่ี 2 และระดบัท่ี 3โดยแบ่ง

ตามลําดับขั้นของข้อมูลท่ีสามารถสังเกตได้ และตามลําดับความสําคัญของข้อมูลท่ีใช ้

วดัมูลค่ายติุธรรม ซ่ึงมีดงัต่อไปน้ี 

- ระดบัท่ี 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย ์

หรือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัและกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 

- ระดบัท่ี 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดไ้ม่วา่โดยทางตรงหรือโดยทางออ้ม สาํหรับสินทรัพยน์ั้น

หรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

- ระดบัท่ี 3 เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดส้าํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 

3.18 การใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร 

ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษทัตอ้งอาศยัดุลยพินิจ

ของผูบ้ริหารในการกาํหนดนโยบายการบญัชี การประมาณการและการตั้งขอ้สมมติฐานหลาย

ประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการแสดงจาํนวนสินทรัพย ์และหน้ีสิน การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับ

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะทางการเงิน รวมทั้งการแสดงรายได้

และค่าใชจ่้ายของงวดบญัชี ถึงแมว้่าการประมาณการของผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาอย่างสมเหตุสมผล

ภายใตเ้หตุการณ์ ณ ขณะนั้น ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่างไปจากท่ีไดป้ระมาณการไว ้ 

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

 2565  2564 

เงินสดในมือ 65,633  193,137 

เงินฝากธนาคาร - ประเภทกระแสรายวนั 4,672,215   5,799,298  
เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย ์ 110,409,524   453,336,812  
เงินฝากธนาคาร - ประเภทฝากประจาํ 3 เดือน 1,001  - 

 115,148,373  459,329,247 
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5. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบักระแสเงินสดเพิม่เติม 

5.1 รายการซ้ือสินทรัพยถ์าวรสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี  

หน่วย : บาท 

 หมายเหตุ 2565  2564 

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรยกมา  12,723,392  255,128 

บวก  ซ้ือสินทรัพยถ์าวรระหวา่งปี 10 135,415,199  32,475,490 

บวก  เงินจ่ายลว่งหนา้ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร     

เพิ่มขึ้น  (1)  3,964,800  12,689,822 

หกั   เงินสดจ่ายระหวา่งปี  (144,741,151)  (32,697,048) 

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรยกไป 16 7,362,240  12,723,392 

(1) เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรบนัทึกเป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (ดูหมายเหตุขอ้ 14) 

5.2 รายการซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : บาท 

 หมายเหตุ 2565  2564 

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนยกมา  256,000  169,000 

บวก ซ้ือสินทรัพยร์ะหวา่งปี 12 112,000  874,000 

หกั เงินสดจ่ายระหวา่งปี  (368,000)  (787,000) 

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนยกไป 16 -  256,000 

5.3 รายการกระทบยอดหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

ตารางดา้นล่างน้ีแสดงการเปล่ียนแปลงของหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน ซ่ึงรวมการเปล่ียนแปลง

ทั้งท่ีเป็นรายการเงินสดและรายการท่ีไม่ใช่เงินสด ดงัน้ี 
หน่วย : บาท 

  ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสดรับ  กระแสเงินสดจ่าย  การเปลี่ยนแปลงท่ีไม่เป็นเงินสด ดอกเบีย้จ่าย  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันท่ี  จากกิจกรรม  จากกิจกรรม  ปรับปรุงดอกเบีย้  สินทรัพย์  กําไรท่ียังไม่    ณ วันท่ี 

 1 มกราคม  จัดหาเงิน  จัดหาเงิน  ตามวิธีอัตรา  ตามสัญญาเช่า  เกิดขึ้นจาก    31 ธันวาคม 

 2565      ดอกเบีย้ท่ีแท้จริง  เพิ่มขึน้  อัตราแลกเปลีย่น    2565 

เงินกูยื้มระยะสั้น                

   จากสถาบนัการเงิน 38,656,217  23,932,729  -  -  -  (3,797,355)  -  58,791,591 

เงินกูยื้มระยะยาว                

   จากสถาบนัการเงิน 278,088,354  -  (101,780,121)  (804,032)  -  -  -  175,504,201 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 10,202,107  -  (7,603,053)  -  9,558,050  -  537,564  12,694,668 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย -  -  (10,547,913)  804,032  -  -  9,743,881  - 

รวม 326,946,678  23,932,729  (119,931,087)  -  9,558,050  (3,797,355)  10,281,445  246,990,460 
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หน่วย : บาท  
ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสดจ่าย  การเปลี่ยนแปลงท่ีไม่เป็นเงินสด ดอกเบีย้จ่าย  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันท่ี  จากกิจกรรม  ปรับปรุงดอกเบีย้  สินทรัพย์  ขาดทุนท่ียังไม่    ณ วันท่ี 

 1 มกราคม  จัดหาเงิน  ตามวิธีอัตรา  ตามสัญญาเช่า  เกิดขึ้นจาก    31 ธันวาคม 

 2564    ดอกเบีย้ท่ีแท้จริง  เพิ่มขึน้ (ลดลง)  อัตราแลกเปลีย่น    2564 

              

เงินกูยื้มระยะสั้น              

   จากสถาบนัการเงิน 224,023,632  (186,152,877)  -  -  785,462  -  38,656,217 

เงินกูยื้มระยะยาว              

   จากสถาบนัการเงิน 385,288,388  (106,563,632)  (636,402)  -  -  -  278,088,354 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 9,899,470  (6,257,512)  -  6,119,487  -  440,662  10,202,107 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย -  (16,991,773)  636,402  -  -  16,355,371  - 

รวม 619,211,490  (315,965,794)  -  6,119,487  785,462  16,796,033  326,946,678 

6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

 หมายเหตุ 2565  2564 

ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน  577,211,685  487,585,468 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต     

ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น  (932,586)  (222,602) 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 27 465,986  400,051 

ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน  2,911,812  1,078,194 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  15,755,015  7,441,263 

  595,411,912  496,282,374 
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ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม แยกตามอายหุน้ีไดด้งัน้ี 

หน่วย : บาท 

 2565  2564 

บริษทัอ่ืน    

ยงัไมค่รบกาํหนดชาํระ 381,123,392  323,577,855 

เกินกาํหนดชาํระ    

ไม่เกิน 30 วนั 190,159,553  161,951,630 

เกินกวา่ 30 วนั แต่ไม่เกิน 60 วนั 3,328,813  725,938 

เกินกวา่ 60 วนั แต่ไม่เกิน 90 วนั 567,411  587,230 

เกินกวา่ 90 วนั แต่ไม่เกิน 120 วนั 268,403  364,202 

เกินกวา่ 120 วนั แต่ไม่เกิน 180 วนั 299,250  130,146 

เกินกวา่ 180 วนั แต่ไม่เกิน 365 วนั 1,064,555  51,731 

            เกินกวา่ 365 วนั 400,308  196,736 

 577,211,685  487,585,468 

    

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    

ยงัไมค่รบกาํหนดชาํระ 233,123  393,451 

เกินกาํหนดชาํระ    

ไม่เกิน 30 วนั 232,863  6,600 

 465,986  400,051 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของบริษทัมีระยะเวลา 30 วนั 

บริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนสําหรับลูกหน้ีการคา้ด้วยจาํนวนท่ีเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะ

เกิดขึ้นตลอดอายุ ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นกบัลูกหน้ีการคา้ประมาณการโดยใช้ตารางการ 

ตั้งสาํรองขึ้นอยูก่บัขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตของลูกหน้ี และการวิเคราะห์ฐานะ

การเงินของลูกหน้ีในปัจจุบนัปรับปรุงดว้ยปัจจยัเฉพาะของลูกหน้ี บริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนในอัตรา 

ร้อยละ 50 สาํหรับลูกหน้ีทุกรายการท่ีคา้งชาํระเกินกวา่ 180 วนั แต่ไม่เกิน 365 วนั และร้อยละ 100 สาํหรับ

ลูกหน้ีทุกรายการท่ีคา้งชาํระเกินกว่า 365 วนั เน่ืองจากประสบการณ์ในอดีตไดบ้่งช้ีว่าลูกหน้ีเหล่าน้ีจะ

ไม่สามารถเรียกชาํระได ้
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ตารางต่อไปน้ีแสดงรายละเอียดความเส่ียงของลูกหน้ีการคา้ตามตารางการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี

คาดวา่จะเกิดขึ้นของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 
หน่วย : บาท 

 ลูกหน้ีการค้า - จํานวนวันท่ีเกินกําหนดชําระ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ไม่เกินกําหนด

ชําระ 

 < 30 วัน  31 - 90 วัน  91 - 180 วัน  181 - 365 วัน  > 366 วัน  รวม 

              

อตัราผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด

ว่าจะเกิดขึ้น (ร้อยละ) 

 

0 

  

0 

  

0 

  

0 

  

50 

  

100 

  

ลูกหน้ีการคา้ 381,356,515  190,392,416  3,896,224  567,653  1,064,555  400,308  577,677,671 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด

ว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ 

 

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

532,278 

  

400,308 

  

932,586 

หน่วย : บาท 

 ลูกหน้ีการค้า - จํานวนวันท่ีเกินกําหนดชําระ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ไม่เกินกําหนด

ชําระ 

 < 30 วัน  31 - 90 วัน  91 - 180 วัน  181 - 365 วัน  > 366 วัน  รวม 

              

อตัราผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด

ว่าจะเกิดขึ้น (ร้อยละ) 

 

0 

  

0 

  

0 

  

0 

  

50 

  

100 

  

ลูกหน้ีการคา้ 323,971,306  161,958,230  1,313,168  494,348  51,731  196,736  487,985,519 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด

ว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ 

 

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

25,866 

  

196,736 

  

222,602 

7. สินค้าคงเหลือ 

สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

 2565  2564 

วตัถุดิบ 188,255,636  133,443,342 

วสัดุส้ินเปลืองและภาชนะบรรจุ 19,018,777  17,145,392 

งานระหวา่งทาํ  3,883,856   6,027,202 

สินคา้สาํเร็จรูป  33,995,932   22,907,586 

สินคา้ระหวา่งทาง 26,866,445  11,741,690 

หกั ค่าเผื่อสินคา้เส่ือมคุณภาพ (4,915,980)  (2,426,165) 

 267,104,666  188,839,047 

ในระหว่างปี 2565 และ 2564 บริษทับันทึกการปรับลดราคาทุน (กลับรายการ) ของสินค้าคงเหลือจาก 

ค่าเผื่อสินคา้เส่ือมคุณภาพเป็นจาํนวน 2.49 ลา้นบาท และ (4.79) ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึง

ของตน้ทุนขาย มูลค่าของสินคา้คงเหลือท่ีรับรู้เป็นตน้ทุนขายสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 

2564 มีจาํนวน 2,534.34 ลา้นบาท และ 1,927.58 ลา้นบาท ตามลาํดบั  
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8.  สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน - เงินลงทุนช่ัวคราว 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน - เงินลงทุนชัว่คราว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

 2565  2564 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่า    

ดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย    

(ดูหมายเหตุขอ้ 24)    

- เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจาํ 12 เดือน     

 (อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.375 ต่อปี) 100,001,003  1,000 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่า    

ดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุน    

(ดูหมายเหตุขอ้ 24)    

- กองทุนเปิดตราสารหน้ี 201,044,492  - 

รวม 301,045,495  1,000 

9. สินทรัพย์ตราสารอนุพนัธ์ 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 (2565: ไม่มี) ประกอบดว้ย 

 2564 

 จํานวนเงินตามสัญญา  มูลค่ายุติธรรมของสัญญา 

ประเภทสัญญา รับ  จ่าย  สินทรัพย์  หนีสิ้น 

 ดอลลาร์สหรัฐ  บาท  บาท  บาท 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้        

(ดูหมายเหตขุอ้ 24) 376,235  12,410,648  166,232  - 

รวมตราสารอนุพนัธ์ 376,235  12,410,648  166,232  - 
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10. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ประกอบดว้ย 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 

หน่วย : บาท 

 ยอดยกมา  เพิ่มขึน้  ลดลง  โอนเข้า/  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันท่ี      (ออก)  ณ วันท่ี 

 1 มกราคม        31 ธันวาคม 

 2565        2565 

ราคาทุน          

ท่ีดิน 290,649,250   -  -  -   290,649,250  

อาคาร  672,183,082   -  -  -   672,183,082  

ส่วนปรับปรุงอาคาร  21,629,151    6,245,157   -   2,363,300    30,237,608  

เคร่ืองจกัร   419,550,724    93,659,755    (672,800)   3,960,000    516,497,679  

เคร่ืองมือและอุปกรณ์  155,223,408    11,332,881    (1,213,196)  -   165,343,093  

เคร่ืองตกแต่งสาํนกังาน  8,716,950    5,820,083    (90,000)  -   14,447,033  

เคร่ืองใชส้าํนกังาน  17,307,799    2,293,185    (239,582)  -   19,361,402  

ยานพาหนะ  28,254,029    535,000   -  -   28,789,029  

     ราคาทุนรวม  1,613,514,393    119,886,061   (2,215,578)  6,323,300   1,737,508,176  

ค่าเส่ือมราคาสะสม          

อาคาร (227,557,909)   (33,591,971)  -  -   (261,149,880) 

ส่วนปรับปรุงอาคาร  (2,490,187)   (1,243,302)  -  -   (3,733,489) 

เคร่ืองจกัร   (302,196,289)   (45,061,091)   659,745   -   (346,597,635) 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์  (123,552,909)   (11,112,839)   1,213,192   -   (133,452,556) 

เคร่ืองตกแต่งสาํนกังาน  (5,126,275)   (1,762,445)   89,999   -   (6,798,721) 

เคร่ืองใชส้าํนกังาน  (14,063,311)   (1,375,041)   237,759   -   (15,200,593) 

ยานพาหนะ  (25,690,859)   (1,160,836)  -  -   (26,851,695) 

ค่าเส่ือมราคาสะสมรวม  (700,677,739)  (95,307,525)  2,200,695  -   (793,784,569) 

เคร่ืองจกัรระหว่างติดตั้ง 800,000   13,884,673   -   (3,960,000)   10,724,673  

งานระหว่างก่อสร้าง 718,835   1,644,465   -   (2,363,300)   -    

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 914,355,489        954,448,280 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

หน่วย : บาท 

 ยอดยกมา  เพิ่มขึน้  รับโอนจาก  ลดลง  โอนเข้า/  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันท่ี    สินทรัพย์สิทธิ    (ออก)  ณ วันท่ี 

 1 มกราคม    การใช้      31 ธันวาคม 

 2564    (ดูหมายเหตุขอ้ 11)      2564 

ราคาทุน            

ท่ีดิน  290,649,250   -  -  -  -  290,649,250 

อาคาร  672,183,082   -  -  -  -   672,183,082  

ส่วนปรับปรุงอาคาร  15,467,716   3,955,066  -  -  2,206,369   21,629,151  

เคร่ืองจกัร   415,406,917   18,889,800  -  (14,745,993)  -   419,550,724  

เคร่ืองมือและอุปกรณ์  168,563,547   4,958,265  -  (18,298,404)  -   155,223,408  

เคร่ืองตกแต่งสาํนกังาน  8,359,132   357,818  -  -  -   8,716,950  

เคร่ืองใชส้าํนกังาน  19,080,836   1,539,298  -  (3,312,335)  -   17,307,799  

ยานพาหนะ  29,816,560   177,000  1,931,869  (3,671,400)  -   28,254,029  

     ราคาทุนรวม  1,619,527,040   29,877,247  1,931,869  (40,028,132)  2,206,369   1,613,514,393  

ค่าเส่ือมราคาสะสม            

อาคาร  (193,965,938)  (33,591,971)  -  -  -  (227,557,909) 

ส่วนปรับปรุงอาคาร  (1,595,155)   (895,032)  -  -  -   (2,490,187) 

เคร่ืองจกัร   (275,293,550)   (41,406,740)  -  14,504,001  -   (302,196,289) 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์  (130,447,951)   (11,403,067)  -  18,298,109  -   (123,552,909) 

เคร่ืองตกแต่งสาํนกังาน  (3,748,241)   (1,378,034)  -  -  -   (5,126,275) 

เคร่ืองใชส้าํนกังาน  (15,948,461)   (1,427,067)  -  3,312,217  -   (14,063,311) 

ยานพาหนะ  (27,164,261)   (824,353)  (1,373,645)  3,671,400  -   (25,690,859) 

ค่าเส่ือมราคาสะสมรวม  (648,163,557)   (90,926,264)  (1,373,645)  39,785,727  -   (700,677,739) 

เคร่ืองจกัรระหว่างติดตั้ง -  800,000  -  -  -  800,000 

งานระหว่างก่อสร้าง  1,126,961   1,798,243   -  -  (2,206,369)  718,835 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  972,490,444           914,355,489 

            

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม           

2565         บาท  95,307,525 

2564         บาท  90,926,264 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษทัได้นําท่ีดินและอาคารทั้งหมด โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวน  

701.68 ลา้นบาท และ 735.27 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีได้รับจากสถาบนัการเงิน

และวงเงินเบิกเกินบญัชีท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชก้บัสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุขอ้ 15 และขอ้ 17)     

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัได้นําเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือและอุปกรณ์โดยมีราคาทุนจาํนวน 36.02   

ลา้นบาท ไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุขอ้ 15 และขอ้ 17) โดย ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2565 บริษทัไดจ่้ายชาํระเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินสําหรับวงเงินดงักล่าวเต็มจาํนวนแลว้

และไถ่ถอนหลกัประกนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคํ้าประกนัวงเงินดงักล่าวเสร็จส้ินแลว้ 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 ราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ในงบการเงินท่ีไดค้าํนวณค่าเส่ือม

ราคาเตม็จาํนวนแลว้ แต่ยงัใชง้านอยูมี่จาํนวน 223.67 ลา้นบาท และ 191.35 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

11. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 

หน่วย : บาท 
 ยอดยกมา  เพ่ิมขึน้  ลดลง  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที ่      ณ วันที่ 

 1 มกราคม      31 ธันวาคม 

 2565      2565 

ราคาทุน        

เคร่ืองจกัร  11,082,705   3,449,279   (493,757)   14,038,227  

เคร่ืองมือและอุปกรณ์  2,123,472    1,214,627   -   3,338,099  

ยานพาหนะ  6,001,141    5,305,608   -   11,306,749  

     ราคาทุนรวม  19,207,318   9,969,514  (493,757)  28,683,075 

ค่าตัดจําหน่ายสะสม        

เคร่ืองจกัร  (5,484,266)   (3,063,389)  82,293   (8,465,362) 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์  (873,595)   (683,321)  -   (1,556,916) 

ยานพาหนะ  (1,414,256)   (1,998,527)  -   (3,412,783) 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสมรวม  (7,772,117)  (5,745,237)  82,293  (13,435,061) 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 11,435,201      15,248,014 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

หน่วย : บาท 

 ยอดยกมา  เพ่ิมขึน้  ลดลง  โอนเป็น  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที่      อาคารและ  ณ วันที ่

 1 มกราคม      อุปกรณ์  31 ธันวาคม 

 2564      (ดูหมายเหตุ  2564 

       ขอ้ 10)   

ราคาทุน          

เคร่ืองจกัร   9,839,809   1,646,488  (403,592)  -  11,082,705 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์  1,026,235   1,097,237  -  -   2,123,472  

ยานพาหนะ  4,290,589   3,642,421  -  (1,931,869)   6,001,141  

     ราคาทุนรวม  15,156,633   6,386,146  (403,592)  (1,931,869)   19,207,318  

ค่าตัดจําหน่ายสะสม          

เคร่ืองจกัร   (2,833,780)  (2,787,419)  136,933  -  (5,484,266) 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์  (335,862)   (537,733)  -  -   (873,595) 

ยานพาหนะ  (1,494,619)   (1,293,282)  -  1,373,645   (1,414,256) 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสมรวม  (4,664,261)   (4,618,434)  136,933  1,373,645   (7,772,117) 

สินทรัพย์สิทธิการใช้  10,492,372         11,435,201 

          
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม          

2565       บาท  5,745,237 

2564       บาท  4,618,434 
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12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  โอนเข้า/(ออก)  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันท่ี      ณ วันท่ี 

 1 มกราคม 2565      31 ธันวาคม 2565 

ราคาทุน        

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 8,320,690  112,000  -  8,432,690 

ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 1,377,000  -  -  1,377,000 

ราคาทุนรวม 9,697,690  112,000  -  9,809,690 

ค่าตัดจําหน่ายสะสม        

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (2,006,885)  (890,964)  -  (2,897,849) 

ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ (582,721)  (259,364)  -  (842,085) 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสมรวม (2,589,606)  (1,150,328)  -  (3,739,934) 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 7,108,084      6,069,756 

หน่วย : บาท 

 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  โอนเข้า/(ออก)  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันท่ี      ณ วันท่ี 

 1 มกราคม 2564      31 ธันวาคม 2564 

ราคาทุน        

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 7,446,690  874,000  -  8,320,690 

ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 1,377,000  -  -  1,377,000 

ราคาทุนรวม 8,823,690  874,000  -  9,697,690 

ค่าตัดจําหน่ายสะสม        

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (1,162,746)  (844,139)  -  (2,006,885) 

ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ (323,357)  (259,364)  -  (582,721) 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสมรวม (1,486,103)  (1,103,503)  -  (2,589,606) 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 7,337,587      7,108,084 

        

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม       

2565     บาท  1,150,328 

2564     บาท  1,103,503 
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13. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

 2565  2564 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 8,146,333  10,712,134 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

มีดงัน้ี 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 

หน่วย : บาท 

   ยอดคงเหลือ  รายการท่ีรับรู้ในกําไร  รายการท่ีรับรู้  ยอดคงเหลือ 

   ณ วันท่ี  หรือขาดทุน  ในกําไร  ณ วันท่ี 

   1 มกราคม  รายได้ (ค่าใช้จ่าย)  หรือขาดทุน  31 ธันวาคม 

   2565  เพิ่มขึน้  ใช้ประโยชน์  เบ็ดเสร็จอื่น  2565 

            

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี            

ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น   44,520  141,997  -  -  186,517 

ค่าเผ่ือสินคา้เส่ือมคุณภาพ   485,233  497,963  -  -  983,196 

ผลต่างของอายกุารให้ประโยชน์ของอุปกรณ์   314,844  -  (157,408)  -  157,436 

ค่าตดัจาํหน่ายค่าความนิยม   122,700  -  (16,180)  -  106,520 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน   9,965,380  958,512  (3,211,639)  (1,617,280)  6,094,973 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์   39,820  768,119  (39,820)  -  768,119 

   10,972,497  2,366,591  (3,425,047)  (1,617,280)  8,296,761 

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี            

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์   (33,246)  -  33,246  -  - 

ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้   (158,856)  -  51,873  -  (106,983) 

การปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย ์            

จากการซ้ือธุรกิจ   (68,261)  -  24,816  -  (43,445) 

   (260,363)  -  109,935  -  (150,428) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ   10,712,134  2,366,591  (3,315,112)  (1,617,280)  8,146,333 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

หน่วย : บาท 

   ยอดคงเหลือ  รายการท่ีรับรู้ในกําไร  รายการท่ีรับรู้  ยอดคงเหลือ 

   ณ วันท่ี  หรือขาดทุน  ในกําไร  ณ วันท่ี 

   1 มกราคม  รายได้ (ค่าใช้จ่าย)  หรือขาดทุน  31 ธันวาคม 

   2564  เพิ่มขึน้  ใช้ประโยชน์  เบ็ดเสร็จอื่น  2564 

            

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี            

ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น   55,249  -  (10,729)  -  44,520 

ค่าเผ่ือสินคา้เส่ือมคุณภาพ   1,443,579  -  (958,346)  -  485,233 

ผลต่างของอายกุารให้ประโยชน์ของอุปกรณ์   641,840  -  (326,996)  -  314,844 

ค่าตดัจาํหน่ายค่าความนิยม   138,880  -  (16,180)  -  122,700 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน   8,335,589  1,739,029  (109,238)  -  9,965,380 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์   142,305  39,820  (142,305)  -  39,820 

   10,757,442  1,778,849  (1,563,794)  -  10,972,497 

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี            

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์   -  (33,246)  -  -  (33,246) 

ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้   (210,729)  -  51,873  -  (158,856) 

การปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย ์            

จากการซ้ือธุรกิจ   (93,077)  -  24,816  -  (68,261) 

   (303,806)  (33,246)  76,689  -  (260,363) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ   10,453,636  1,745,603  (1,487,105)  -  10,712,134 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

 2565  2564 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั 73,092,915  41,538,204 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราว 948,521  (258,498) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 74,041,436  41,279,706 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สามารถกระทบยอดกบักาํไรทางบญัชีไดด้งัน้ี 

หน่วย : บาท 

 2565  2564 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 371,638,720  232,391,192 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (ร้อยละ) 20  20 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 74,327,744  46,478,238 

ผลกระทบของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางบญัชีซ่ึงไม่สามารถใช ้    

เป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางภาษีในปีปัจจุบนั (286,308)  (5,198,532) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 74,041,436  41,279,706 

อตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริง (ร้อยละ) 19.92  17.76 
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14. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

 2565  2564 

เงินประกนัการใช้ไฟฟ้า 5,923,100  5,923,100 

เงินจ่ายลว่งหนา้ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร (1) 18,412,622  14,447,822 

 24,335,722  20,370,922 

(1) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษทัมีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวนเงิน 13.75 ลา้นบาท 

และ 14.40 ลา้นบาท ตามลาํดบั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือท่ีดิน ส่วนปรับปรุงอาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 

15. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 วงเงิน  ยอดคงเหลือ อัตราดอกเบีย้ 

 (บาท)  (บาท) ร้อยละต่อปี 

 2565  2564  2565  2564 2565 2564 

เงินเบิกเกินบญัชี 30,000,000  30,000,000  -  - MOR MOR 

เลตเตอร์ออฟเครดิตและ/        อตัราตามท่ี อตัราตามท่ี 

หรือทรัสตรี์ซีท 150,000,000  90,000,000  58,791,591 (1)  38,656,217 (2) ตกลงกนั ตกลงกนั 

ตัว๋แลกเงินและ/หรือ        อตัราตามท่ี อตัราตามท่ี 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 210,000,000  210,000,000  -  - ตกลงกนั ตกลงกนั 

 390,000,000  330,000,000  58,791,591  38,656,217   

(1)   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 บริษทัมีทรัสตรี์ซีทท่ีออกโดยธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึง จาํนวน 

1,320,511 ดอลลาร์สหรัฐฯ และจาํนวน 543,240 ดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า 58,791,591 บาท 

(2)   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีทรัสตรี์ซีทท่ีออกโดยธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึงจาํนวน 

890,706 ดอลลาร์สหรัฐฯ และจาํนวน 353,925 ดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า 38,656,217 บาท  

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินทั้งหมด มีการคํ้าประกนัโดยท่ีดินและอาคาร 

(ดูหมายเหตุขอ้ 10) ของบริษทั สัญญาดงักล่าวกาํหนดใหบ้ริษทัตอ้งดาํรงสัดส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 

และสัดส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา  
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16. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

 หมายเหตุ 2565  2564 

เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน  458,746,110  361,875,090 

เจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน  47,730,750  43,995,750 

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร 5.1 7,362,240  12,723,392 

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 5.2 -  256,000 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  45,656,617  34,396,849 

  559,495,717  453,247,081 

17. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

 2565  2564 

ยอดคงเหลือตน้ปี 278,088,354   385,288,388 

จ่ายชาํระคืนระหวา่งปี (101,780,121)  (106,563,632) 

ปรับปรุงดอกเบ้ียตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง (804,032)  (636,402) 

ยอดคงเหลือปลายปี 175,504,201  278,088,354 

หกั  ส่วนท่ีจะถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (103,339,853)  (102,797,888) 

 72,164,348  175,290,466 

เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2561 บริษัทได้ทําสัญญากู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินในประเทศแห่งหน่ึงจํานวน  

604 ล้านบาท โดยมีกําหนดชําระคืนเงินต้นและดอกเบ้ียเป็นรายเดือนภายใน 7 ปีนับจากวันท่ีกู้ยืม 

เงินกู้ยืมน้ีมีอตัราดอกเบ้ียปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 3 เท่ากับ Minimum Loan Rate (MLR) ลบด้วยร้อยละ 1.75 ต่อปี

หลงัจากนั้นจะมีอตัราดอกเบ้ียเท่ากบั MLR ลบดว้ยร้อยละ 1 ต่อปี และมีการคํ้าประกนัโดยท่ีดินและอาคาร 

(ดูหมายเหตุขอ้ 10) สัญญาเงินกูด้งักล่าวกาํหนดให้บริษทัตอ้งดาํรงสัดส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และ

สัดส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2564 บริษทัไดแ้กไ้ขเง่ือนไขสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินโดย

เปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียสําหรับสัญญากูย้มืเงินจาํนวนเงิน 604 ลา้นบาท จาก MLR ลบดว้ยร้อยละ 1 ต่อปี 

เป็น MLR ลบดว้ยร้อยละ 2 ต่อปี 
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เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2562 บริษทัไดท้าํสัญญากูย้ืมเงินเพิ่มเติมกบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งเดียวกนั

เป็นวงเงินรวม 50 ลา้นบาท ซ่ึงมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียเป็นรายเดือนภายใน 5 ปีนับจาก

วนัท่ีกูย้ืม เงินกูย้ืมน้ีมีอตัราดอกเบ้ียปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 3 เท่ากบั Minimum Loan Rate (MLR) ลบดว้ยร้อยละ 

1.75 ต่อปี หลงัจากนั้นจะมีอตัราดอกเบ้ียเท่ากบั MLR ลบดว้ยร้อยละ 1 ต่อปี และมีการคํ้าประกนัโดย

ท่ีดินและอาคาร เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือและอุปกรณ์ (ดูหมายเหตุขอ้ 10) บริษทัขอรับเงินกูย้ืมงวดแรกใน

วนัเดียวกนัจาํนวน 3,000,000 บาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2562 บริษทัไดข้อรับเงินกูย้ืมงวดท่ีสอง

จาํนวน 25,212,062 บาท ในระหวา่งปีบริษทัไดจ่้ายชาํระเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินดงักล่าวเตม็จาํนวน 

อตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 เท่ากบัร้อยละ 

3.58 - 4.08 ต่อปี และร้อยละ 3.58 - 4.58 ต่อปี ตามลาํดบั และระยะท่ีครบกาํหนดชาํระมีดงัน้ี 

หน่วย : บาท 

 2565  2564 

ภายใน 1 ปี 103,339,853  102,797,888 

หลงัจาก 1 ปี แต่ภายใน 5 ปี 72,164,348  175,290,466 

รวม 175,504,201  278,088,354 

18. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

 จํานวนเงินขั้นตํ่าท่ีต้องจ่าย  มูลค่าปัจจุบันของ 

   จํานวนเงินขั้นตํ่าท่ีต้องจ่าย 

 2565  2564  2565  2564 

นอ้ยกว่า 1 ปี 6,149,104  5,351,002  5,329,613  4,626,714 

มากกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 8,300,287  6,274,815  7,365,055  5,575,393 

 14,449,391  11,625,817  12,694,668  10,202,107 

หกั  ดอกเบ้ียรอตดัจ่าย  (809,434)  (663,143)  -  - 

หกั  ภาษีซ้ือรอตดัจ่าย  (945,289)  (760,567)  -  - 

 12,694,668  10,202,107  12,694,668  10,202,107 
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หน่วย : บาท 

 2565  2564 

การจดัประเภท    

- ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 5,329,613  4,626,714 

- หน้ีสินตามสัญญาเช่า 7,365,055  5,575,393 

 12,694,668  10,202,107 

19. หนีสิ้นตราสารอนุพนัธ์ 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

 2565 

 จํานวนเงินตามสัญญา  มูลค่ายุติธรรมของสัญญา 

ประเภทสัญญา รับ  จ่าย  สินทรัพย์  หนีสิ้น 

 ดอลลาร์สหรัฐฯ  ดอลลาร์ออสเตรเลีย  บาท  บาท  บาท 

สัญญาซ้ือขายเงินตรา          

ต่างประเทศล่วงหนา้          

(ดูหมายเหตขุอ้ 24) 1,395,949  555,218  64,425,439  -  3,840,594 

รวมตราสารอนุพนัธ์ 1,395,949  555,218  64,425,439  -  3,840,594 

 

 2564 

 จํานวนเงินตามสัญญา  มูลค่ายุติธรรมของสัญญา 

ประเภทสัญญา รับ  จ่าย  สินทรัพย์  หนีสิ้น 

 ดอลลาร์สหรัฐฯ  ดอลลาร์ออสเตรเลีย  บาท  บาท  บาท 

สัญญาซ้ือขายเงินตรา          

ต่างประเทศล่วงหนา้          

(ดูหมายเหตขุอ้ 24) 553,460  353,925  27,293,401  -  199,101 

รวมตราสารอนุพนัธ์ 553,460  353,925  27,293,401  -  199,101 
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20. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนักงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

 2565  2564 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน    

สาํหรับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน  19,306,402  23,927,638 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานระยะยาวอ่ืน    

สาํหรับการทาํงานกบับริษทัเป็นเวลานาน  11,168,463  25,899,261 

 30,474,865  49,826,899 

20.1 บริษทัมีโครงการผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงานตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานไทย 

ซ่ึงจดัเป็นโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวท่ี้ไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานสําหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : บาท 

 2565  2564 

มูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน    

   สาํหรับผลประโยชน์พนกังานตน้ปี 23,927,638  20,275,131 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 3,756,727  3,320,297 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 397,659  332,210 

กาํไรตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัจากการวดัมูลค่าใหม ่    

ของภาระผกูพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ (8,086,398)  - 

จ่ายระหวา่งปี (689,224)  - 

มูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน    

   สาํหรับผลประโยชน์พนกังานปลายปี 19,306,402  23,927,638 

ขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัท่ีสําคญัท่ีใช้ในการคาํนวณ

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงานข้างต้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม มี

ดงัต่อไปน้ี 

 2565 2564 

อตัราคดิลด ร้อยละ 2.81 ต่อปี ร้อยละ 1.78 ต่อปี 

อตัราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน ร้อยละ 3.50 ถึง 7.00 ต่อปี 

ขึ้นอยูก่บัช่วงอายขุองพนกังาน 

ร้อยละ 3.50 ถึง 11.00 ต่อปี 

  ขึ้นอยูก่บัช่วงอายขุองพนกังาน 

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน ร้อยละ 9.00 ถึง 30.00 ต่อปี 

ขึ้นอยูก่บัช่วงอายขุองพนกังาน 

ร้อยละ 6.00 ถึง 24.00 ต่อปี 

  ขึ้นอยูก่บัช่วงอายุของพนกังาน 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของภาระผูกพนัผลประโยชน์ท่ี

กาํหนดไวเ้ป็น 11.8 ปี และ 17.1 ปี ตามลาํดบั 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั

ข้างต้น ซ่ึงมีผลกระทบเพิ่มขึ้น (ลดลง) ต่อมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน

สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : บาท 

 2565 2564 

อตัราคิดลด   

อตัราคิดลด - ลดลงร้อยละ 1 1,517,375 3,126,413 

อตัราคิดลด - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 (1,328,102) (2,581,805) 

   
อตัราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน   

อตัราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 1 (1,327,613) (2,920,983) 

อตัราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 1,486,883 3,477,221 

   
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน   

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน - ลดลงร้อยละ 20 ของสมมติฐาน 1,666,936 3,822,796 

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน - เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ของสมมติฐาน (1,248,561) (2,683,069) 

20.2 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานระยะยาวอ่ืนสาํหรับการทาํงานกบับริษทัเป็นเวลานาน 

การเปล่ียนแปลงของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานระยะยาวอ่ืนสาํหรับการทาํงานกบับริษทัเป็น

เวลานานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : บาท 

 2565  2564 

มูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน    

   สาํหรับผลประโยชน์พนกังานตน้ปี 25,899,261  21,402,815 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 4,185,563  4,932,726 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 118,679  109,912 

การวดัมูลค่าใหม่ท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุน (3,666,068)  - 

จ่ายระหวา่งปี (15,368,972)  (546,192) 

มูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน    

   สาํหรับผลประโยชน์พนกังานปลายปี 11,168,463  25,899,261 
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ค่าใชจ่้ายดงักล่าวขา้งตน้รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ดงัน้ี 

หน่วย : บาท 

 2565  2564 

ตน้ทุนขาย 2,852,672   5,073,013  

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 766,132   1,726,914  

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,173,756   1,895,218  

รวม 4,792,560  8,695,145 

21. ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามัญ 

เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2564 บริษทัไดรั้บชาํระค่าหุน้จาํนวน 75,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 12 บาท รวมเป็น

จาํนวน 900,000,000 บาท จากการเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นคร้ังแรก โดยบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุน

ชาํระแลว้กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้แลว้ในวนัเดียวกนั ทั้งน้ีบริษทับนัทึกค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการจดัจาํหน่าย

หุน้จาํนวน 27,624,814 บาท เป็นรายการหักในบญัชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั ดงันั้นบริษทัมีส่วนเกินมูลค่า

หุ้นสามญัจาํนวน 797,375,186 บาท โดยหุ้นสามญัของบริษทัไดเ้ร่ิมทาํการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยตั้งแต่วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2564 

22. ทุนสํารองตามกฎหมาย 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรร 

ทุนสาํรอง (“สาํรองตามกฎหมาย”) อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสม

ยกมา (ถา้มี) จนกว่าสํารองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองน้ีจะ

นาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไมไ่ด ้

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 ทุนสํารองตามกฎหมายของบริษทัมีจาํนวนเงินเท่ากบัหน่ึงในสิบ

ของทุนจดทะเบียนแลว้ 
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23. เงินปันผลจ่าย 

23.1 เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 ของบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้จ่าย 

เงินปันผลสําหรับผลประกอบการปี 2563 และกาํไรสะสม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ในอัตรา 

หุ้นละ 0.85 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 191.25 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดถู้กจ่ายให้ผูถื้อหุ้นแลว้ 

ในเดือนเมษายน 2564 

23.2 เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 3/2564 ของบริษทัไดมี้มติอนุมติั

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกาํไรสุทธิสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ใน

อตัราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 75 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดถู้กจ่ายให้ผูถื้อหุ้น

แลว้ในเดือนกนัยายน 2564 ดงันั้นเงินปันผลจ่ายในปี 2564 มีจาํนวนรวม 266.25 ลา้นบาท 

23.3 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2565 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2565 ของบริษทัได้มีมติอนุมติัให้จ่าย  

เงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2564 ในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท ทั้งน้ีบริษทัไดจ่้ายเงิน

ปันผลระหวา่งกาลไปแลว้ในเดือนกนัยายน 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท คงเหลือท่ีจะตอ้งจ่ายอีก

หุ้นละ 0.25 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 75 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายให้ผูถื้อหุ้นในเดือน

พฤษภาคม 2565 

23.4  เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 4/2565 ของบริษทัไดมี้มติอนุมติั

การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากกาํไรสุทธิสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 ใน

อตัราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 75 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายให้แก่ผูถื้อหุ้น

ในเดือนกนัยายน 2565 ดงันั้นเงินปันผลจ่ายในปี 2565 มีจาํนวนรวม 150 ลา้นบาท 

24. เคร่ืองมือทางการเงิน 

นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 

การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีสาํคญัของธุรกิจของบริษทั บริษทัมีระบบในการควบคุมใหมี้ความสมดุล

ของระดบัความเส่ียงให้เป็นท่ียอมรับได ้โดยพิจารณาระหว่างตน้ทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและตน้ทุนของ

การจดัการความเส่ียง ฝ่ายบริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเส่ียงของบริษทัอยา่งต่อเน่ือง

เพื่อใหม้ัน่ใจวา่มีความสมดุลระหวา่งความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 
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การบริหารจัดการทุน 

วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนของบริษทัเพื่อสร้างผลตอบแทนท่ีเหมาะสมต่อผูถื้อหุ้น และเป็น

ประโยชน์ต่อผู ้มีส่วนได้เสียอ่ืน ตลอดจนเพื่อดํารงไว้ซ่ึงโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสมเพื่อให้มี          

ความสอดคลอ้งและสามารถสนบัสนุนแผนการบริหารเงินลงทุนหรือโอกาสในการลงทุนต่าง ๆ อนัจะเป็น

การสร้างมูลค่า และเสริมความมัน่คงทางการเงินให้กบับริษทั ทั้งน้ีบริษทัตอ้งดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อ

ส่วนของผูถื้อหุ้นและสัดส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีตามท่ีระบุไวใ้นสัญญากูย้มืเงิน (ดูหมายเหตุขอ้ 

15 และขอ้ 17) 

ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ีย หมายถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของ    

อตัราดอกเบ้ียในตลาด ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั บริษทัมีความเส่ียง

ดา้นอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูย้มื (ดูหมายเหตุขอ้ 15 และขอ้ 17) 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของอตัราดอกเบีย้ 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวดา้นล่างไดพ้ิจารณาจากความเส่ียงต่ออตัราดอกเบ้ียของหน้ีสินทางการเงิน  

ณ วนัท่ีรายงาน สําหรับหน้ีสินท่ีมีอัตราดอกเบ้ียลอยตัว การวิเคราะห์จดัทาํขึ้นโดยสมมติว่าจาํนวน

หน้ีสินคงคา้ง ณ วนัท่ีรายงานเป็นยอดคงคา้งสําหรับทั้งปี และใชอ้ตัราท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลงโดยพิจารณา

ถึงการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาดท่ีเป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

หน่วย : ล้านบาท 

 2565 2564 

 เพิม่ขึน้ ลดลง เพิม่ขึน้ ลดลง 

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม      

อัตราดอกเบีย้เปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 1     

ตน้ทุนทางการเงิน 2.34 (2.34) 3.15 (3.15) 

ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 

บริษทัมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจาก

การซ้ือสินคา้เพื่อการดาํเนินงานท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ (สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและออสเตรเลีย) 

บริษัทบริหารจัดการความเส่ียงดังกล่าวโดยการทําสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า     

(Forward Foreign Exchange Contract) เพื่อป้องกนัความเส่ียงในหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรา

ต่างประเทศท่ีไดมี้การรับรู้รายการในงบแสดงฐานะการเงินแลว้ 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 บริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอนัเป็น

ผลมาจากการมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

  หน่วย : บาท 

  2565  2564 

สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ     

หน้ีสินทางการเงิน  (58,626,922)  (41,627,247) 

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงนิท่ีมีความเส่ียง  (58,626,922)  (41,627,247) 

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสุทธิ  51,111,319  31,011,644 

 

  หน่วย : บาท 

  2565  2564 

สกุลเงินออสเตรเลีย     

หน้ีสินทางการเงิน  (26,768,718)  (8,734,805) 

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงนิท่ีมีความเส่ียง  (26,768,718)  (8,734,805) 

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสุทธิ  13,314,120  8,692,405 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของสกุลเงินต่างประเทศ 

ตารางต่อไปน้ีแสดงรายละเอียดความอ่อนไหวของบริษทัต่อการเพิ่มขึ้นและการลดลงร้อยละ 10 ของ

หน่วยสกุลเงินบาทเม่ือเทียบกบัสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ทั้งน้ี ร้อยละ 10 คืออตัราความอ่อนไหวท่ี

ใชใ้นการรายงานความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเป็นการภายในต่อผูบ้ริหารสําคญั

และแสดงถึงการประเมินของผูบ้ริหารเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ

อย่างสมเหตุสมผล การวิเคราะห์ความอ่อนไหวจะรวมเฉพาะยอดคงเหลือของรายการท่ีเป็นตัวเงิน

สําหรับสกุลเงินต่างประเทศท่ีไม่ไดท้าํสัญญาป้องกนัความเส่ียงเงินตราต่างประเทศและปรับปรุงมูลค่า 

ณ วนัส้ินปีสาํหรับการเปล่ียนแปลงร้อยละ 10 ในอตัราสกุลเงินต่างประเทศ 

    หน่วย : บาท 

 2565 2564 

 แข็งค่า  อ่อนค่า แข็งค่า  อ่อนค่า 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม        

อัตราแลกเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 10       

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 2,369,881  (2,369,881) 1,039,610  (1,039,610) 
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ความเส่ียงทางด้านการให้สินเช่ือ 

ความเส่ียงทางด้านการให้สินเช่ือ คือความเส่ียงท่ีลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถชําระหน้ีแก่บริษทั        

ตามเง่ือนไขท่ีตกลงไวเ้ม่ือครบกาํหนด 

ฝ่ายบริหารไดก้าํหนดนโยบายทางดา้นสินเช่ือเพื่อควบคุมความเส่ียงทางดา้นการให้สินเช่ือดงักล่าว

โดยสมํ่าเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือในระดบัหน่ึง ๆ 

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานไม่พบว่ามีความเส่ียงจากสินเช่ือท่ีเป็นสาระสาํคญั  

ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 

บริษทัมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดาํเนินงานบริษทั และเพื่อทาํให้ผลกระทบจากความผนัผวนของ

กระแสเงินสดลดลง 

ตารางต่อไปน้ีแสดงรายละเอียดอายุสัญญาท่ีเหลืออยู่ของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 

สาํหรับหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ รวมถึงระยะเวลาชาํระคืนท่ีตกลงกนัไว ้ตารางไดจ้ดัทาํ

ขึ้นตามกระแสเงินสดท่ีไม่ไดค้ิดลดของหน้ีสินทางการเงินตามวนัท่ีเร็วท่ีสุดท่ีบริษทัจะตอ้งจ่ายชาํระ 

หน่วย : บาท 

 ภายในหนึ่งปี  หลังจาก 1 ปี  เกินกว่า 5 ปี  รวม 

   แต่ภายใน 5 ปี     

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565        

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั้น

จากสถาบนัการเงิน 

 

58,791,591 

  

- 

  

- 

  

58,791,591 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 559,495,717  -  -  559,495,717 

เงินกูยื้มระยะยาว 102,765,106  72,042,023  -  174,807,129 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 6,149,104  8,300,287  -  14,449,391 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 541,764  -  -  541,764 

 

       หน่วย : บาท 

 ภายในหนึ่งปี  หลังจาก 1 ปี  เกินกว่า 5 ปี  รวม 

   แต่ภายใน 5 ปี     

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564        

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั้น

จากสถาบนัการเงิน 

 

38,656,217 

  

- 

  

- 

  

38,656,217 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 453,247,081  -  -  453,247,081 

เงินกูยื้มระยะยาว 101,893,306  174,693,944  -  276,587,250 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 5,351,002  6,274,815  -  11,625,817 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,111,560  -  -  1,111,560 
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มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงิน 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยของบริษทักาํหนดให้มีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลง

แลกเปล่ียนสินทรัพยห์รือชาํระหน้ีสินกนั ในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนกนั 
และสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั วตัถุประสงคข์อง

การวดัมูลค่าและ/หรือการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมกําหนดโดยวิธีต่อไปน้ีโดยข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับ

สมมติฐานในการกาํหนดมูลค่ายติุธรรมไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้น ๆ 

สินทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ้นทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้จดัลาํดบัชั้นมูลค่ายุติธรรมในลาํดบัท่ี 2 ซ่ึงคาํนวณโดยการ

ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด โดยกระแสเงินสดในอนาคตประมาณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหน้า (จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าท่ีสามารถสังเกตได ้ณ วนัส้ิน

รอบระยะเวลารายงาน) และอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าตามสัญญาซ่ึงคิดลดด้วย    

อตัราท่ีเก่ียวขอ้งกบัตลาด (ดูหมายเหตุขอ้ 9 และขอ้ 19) 

สินทรัพยท์างการเงินที่วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุน - กองทุนเปิดตราสารหน้ีจดัลาํดบัชั้นมูลค่า

ยุติธรรมในลาํดบัที่ 2 ซ่ึงคาํนวณจากขอ้มูลอื่นที่สามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสินไม่ว่าจะ

เป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม (ดูหมายเหตุขอ้ 8) 

สินทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ้นทางการเงินท่ีไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

วิธีการท่ีบริษทัใชใ้นการประมาณมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรม มีดงัน้ี 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธี

ราคาทุนตดัจาํหน่าย - เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจาํ 12 เดือน และสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนซ่ึง     

วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย มีราคาตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรม เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงิน

เหล่าน้ีจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั้น 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน และ

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนซ่ึงวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจาํหน่าย มีราคาตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรม 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ีจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั้น 

มูลค่าตามบญัชีของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียลอยตวัและหน้ีสินตามสัญญา

เช่าซ่ึงวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณ 
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25. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

 2565  2564 

วตัถุดิบ วสัดุส้ินเปลืองและภาชนะบรรจุใชไ้ป   2,619,148,122  2,001,171,453 

เงินเดือนและผลประโยชน์อ่ืน  512,098,453   415,236,331 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย  102,203,090   96,648,201 

ค่าสาธารณูปโภคและค่าขนส่ง  259,205,177   194,695,567 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารสาํคญั 25,972,241  24,636,941 

26. กาํไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการนํากาํไรของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัหารด้วยจาํนวนถัวเฉล่ีย     

ถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565  2564 

กาํไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน    

กาํไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั (บาท) 297,597,284  191,111,486 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุ้น) 300,000,000  272,671,233 

กาํไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน (บาท) 0.99  0.70 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 คาํนวณไดด้งัน้ี 

หน่วย : หุ้น 

 2565  2564 

จาํนวนหุ้นสามญั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 300,000,000  225,000,000 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี    

31 ธนัวาคม -  47,671,233 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 300,000,000  272,671,233 
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27. รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัหมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุม บริษทัถูกควบคุม 

โดยบริษทัไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึง

บริษทัท่ีทาํหน้าท่ีถือหุ้นบริษทัย่อยและกิจการท่ีเป็นบริษทัย่อยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ี บุคคลหรือ

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึง บริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่วา่ทางตรงหรือ

ทางออ้ม และมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญักบับริษทั ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษทั 

ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับุคคลเหล่านั้น 

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ 

บริษทัคาํนึงถึงเน้ือหาของความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย  

ความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทักบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี  

ช่ือบุคคลและกจิการที่เกี่ยวข้องกัน ลักษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั ถงัทองประสพโชค จาํกดั กรรมการบริษทัเป็นสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบั 

 ผูบ้ริหารคนสาํคญั 

ผูบ้ริหารสาํคญั บุคคลท่ีมีอาํนาจและความรับผิดชอบการวางแผนสั่งการ 

 และควบคุมกิจการต่าง ๆ ของกิจการไม่วา่ทางตรงหรือ 

 ทางออ้ม 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

รายการ นโยบายการกําหนดราคา 

รายไดจ้ากการขาย ราคาท่ีตกลงกนัตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

ค่าตอบแทนกรรมการ  ตามท่ีไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมการและผูถื้อหุ้น 

ยอดคงเหลือท่ีสาํคญัระหวา่งบริษทักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : บาท 

ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท 2565  2564 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 6)    
บริษทั ถงัทองประสพโชค จาํกดั 465,986  400,051 

  



 
- 40 - 

 

 

รายการบญัชีท่ีสาํคญัระหวา่งบริษทักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : บาท 

 สําหรับปีส้ินสุด 

 วันท่ี 31 ธันวาคม 

 2565  2564 

รายได้จากการขาย    

บริษทั ถงัทองประสพโชค จาํกดั 4,073,828  3,550,122 

    ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร    

ค่าตอบแทนกรรมการ 2,240,000  2,240,000 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร - ผลประโยชน์ระยะสั้น 22,680,000  21,340,750 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร - ผลประโยชน์ระยะยาว 1,052,241  1,056,191 

 25,972,241  24,636,941 

28. ส่วนงานดําเนินงาน 

บริษทัได้นําเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน โดยแสดงส่วนงานดาํเนินงานตามมุมมอง

ผูบ้ริหาร โดยพิจารณาจากการบริหารการจดัการ โครงสร้างการบริหารและการรายงานภายในของบริษทั

เป็นเกณฑใ์นการกาํหนดส่วนงาน บริษทัมีสองส่วนงาน คือ ส่วนงานผลิตและจดัจาํหน่ายเบเกอร่ีทุกชนิด

และส่วนงานขายส่งปลา ผลิตภณัฑส์ัตวน์ํ้า เน้ือสัตว ์สาหร่ายและผกัต่าง ๆ แช่แขง็และแปรรูป อยา่งไรก็ตาม

ส่วนงานขายส่งปลา ผลิตภณัฑ์สัตวน์ํ้ า เน้ือสัตว ์สาหร่ายและผกัต่าง ๆ แช่แข็งและแปรรูปไม่เขา้เกณฑ ์

เชิงปริมาณท่ีต้องแสดงส่วนงานดาํเนินงาน และบริษทัดาํเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียว 

คือ ประเทศไทย ดงันั้น รายได ้กาํไรจากการดาํเนินงานและสินทรัพยท่ี์แสดงในงบการเงินน้ีจึงถือเป็น

การรายงานตามส่วนงานแลว้  

ข้อมูลเกี่ยวกบัลูกค้ารายใหญ่ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายจากลูกคา้รายใหญ่รายเดียว

เป็นจาํนวนรวมประมาณร้อยละ 91 และร้อยละ 92 ตามลาํดบั ของยอดรายไดจ้ากการขายของบริษทั 

29. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2563 บริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามพระราชบญัญติักองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

พ.ศ. 2530 โดยมีพนกังานของบริษทัเป็นสมาชิกโดยความสมคัรใจตามระเบียบของกองทุน สมาชิกจ่ายเงิน

สมทบเขา้กองทุนในอตัราร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 10 ของเงินเดือน และบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 2 ของ

เงินเดือนแต่ละเดือน เงินกองทุนดงักล่าวจะจ่ายให้แก่พนกังานในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบของกองทุน

สํารองเล้ียงชีพ กองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ีได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามข้อกาํหนดของ

กระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต  
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สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 เงินส่วนท่ีบริษทัจ่ายสมทบเขา้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ซ่ึง

บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมีจาํนวน 1.29 ลา้นบาท และจาํนวน 1.11 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

30. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

30.1 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีท่ียงัไม่ได้เบิกใช้กบัสถาบนั

การเงินในประเทศแห่งหน่ึง จาํนวน 30 ลา้นบาทในแต่ละปี  

30.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 บริษทัมีวงเงินสําหรับตัว๋แลกเงินและ/หรือตัว๋สัญญาใช้เงินท่ี

ยงัไม่ไดใ้ชก้บัสถาบนัการเงินในประเทศจาํนวน 210 ลา้นบาทในแต่ละปี และมีวงเงินเลตเตอร์

ออฟเครดิตและ/หรือทรัสตรี์ซีทท่ียงัไม่ไดใ้ชก้บัสถาบนัการเงินในประเทศจาํนวน 91.21 ลา้นบาท

และ 51.34 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

30.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 บริษทัมีวงเงินซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ท่ียงัไม่ได้

เบิกใช้กับสถาบนัการเงินในประเทศจาํนวน 1.42 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ และ 50 ลา้นบาท และ

จาํนวน 0.02 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ และ 50 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

30.4 บริษทัมีขอ้ตกลงทางการคา้กบัลูกคา้แห่งหน่ึง โดยบริษทัตอ้งปฏิบติัตามขอ้ตกลงทางการคา้

ตามท่ีระบุในสัญญาภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด 

31. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

31.1 เม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2566 บริษทัไดล้งนามในสัญญาระหว่างผูถื้อหุ้นเพื่อร่วมจดัตั้งบริษทัแห่งหน่ึง

โดยมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 6,000,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาท รวมจาํนวน 60 ลา้นบาท บริษทัมี

สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 33.33 โดยบริษทัดังกล่าวได้จดทะเบียนจดัตั้งบริษทัแลว้ในวนัท่ี      

16 มกราคม 2566 และบริษทัไดช้าํระค่าหุน้แลว้จาํนวน 5 ลา้นบาท 

31.2 เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2566 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2566 ของบริษทัไดมี้มติ

เห็นชอบให้นําเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดาํเนินงาน

ประจาํปี 2565 ในอตัราหุ้นละ 0.55 บาท ทั้งน้ีบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเม่ือ

วนัท่ี 8 กันยายน 2565 ในอตัรา  หุ้นละ 0.25 บาท คงเหลือเงินปันผลท่ีจะจ่ายในอตัราหุ้นละ 

0.30 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 90 ลา้นบาท 

32. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2566 
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