
 

บริษทั สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

และบริษทัยอ่ย 

รายงาน และ งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2565 



 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน)

และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 งบกาํไร

ขาดทุนรวม งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นว่างบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

และเฉพาะของบริษทั สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรใน

สาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค   

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก

กลุ่มบริษทัตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเร่ืองความเป็นอิสระ ท่ีกาํหนด

โดยสภาวิชาชีพบญัชี (ประมวลจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี) ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ               

งบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของ                 

ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็น

เกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ใน

การตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ    

งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไมไ่ดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับ

เร่ืองเหล่าน้ี  
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ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ                  

งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ได้

รวมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง

อนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวิธีการตรวจสอบสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี

ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสาํหรับเร่ืองดงักล่าวมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ 

รายไดจ้ากการขายและบริการถือเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญัต่องบการเงิน และจาํนวนรายไดท่ี้บนัทึกในบญัชีจะส่งผล

กระทบโดยตรงต่อผลกาํไรขาดทุนของกลุ่มบริษทั นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัมีลูกคา้เป็นจาํนวนมากรายซ่ึงมีเง่ือนไข          

ทางการคา้ท่ีแตกต่างกนัรวมถึงสถานการณ์การแข่งขนัในอุตสาหกรรมการผลิตช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ ดงันั้น จึงมี               

ความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได ้ 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทัโดยการ 

• ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายไดโ้ดยการสอบถาม

ผูรั้บผิดชอบ ทาํความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่งมาสุ่มทดสอบการปฏิบติัตามการควบคมุท่ีกลุ่มบริษทั                  

ออกแบบไว ้ 

• สุ่มตวัอยา่งรายการขายและบริการเพื่อตรวจสอบความถกูตอ้งและเหมาะสมของการรับรู้รายไดว้า่เป็นไปตาม

เง่ือนไขท่ีตกลงกนัระหวา่งกลุ่มบริษทักบัลูกคา้ และสอดคลอ้งกบันโยบายการรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทั 

• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายและบริการท่ีเกิดขึ้นในระหวา่งปีและช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลา

บญัชี 

• สอบทานใบลดหน้ีท่ีกลุ่มบริษทัออกภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี   

• วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้บบแยกยอ่ย (Disaggregated data) เพื่อหาความผิดปกติท่ีอาจเกิดขึ้น

ของการรับรู้รายการขายและบริการตลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะรายการบญัชีท่ีทาํผา่นใบสาํคญัทัว่ไป  

ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง      

งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงั

วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
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ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วาม

เช่ือมัน่ในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี

ความขดัแยง้ท่ีมีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือปรากฏ

วา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ี

ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลทราบเพื่อใหมี้

การดาํเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการกาํกบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัทาํ 

งบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว  และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับ

กิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถ

ดาํเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของ                

กลุ่มบริษทั  

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก

การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ

เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคอืความเช่ือมัน่

ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจ

พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริต

หรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละ

รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน

เหล่าน้ี 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสัยเยีย่ง          

ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ไม่วา่จะ

เกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียง

เหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของ

ขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่

ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร

หลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไมต่รงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการ

ควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้

เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ

ควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี

และการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัทาํ 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร และ

สรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุม่บริษทัในการดาํเนินงาน

ต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สังเกตไวใ้น

รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นวา่การเปิดเผย

ดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยูก่บัหลกัฐานการ

สอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์

ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ืองได ้

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม ่ 

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการหรือ

ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการ

กาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียง   

ผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 



5 

 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการ

ควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง   

กบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน        

ซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระ และการดาํเนินการเพื่อขจดั

อุปสรรคหรือมาตรการป้องกนัของขา้พเจา้ (ถา้มี) 

จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดในการ

ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไวใ้น

รายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัห้ามไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน

สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํ

ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สีย

สาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบัน้ี 

วิสสุตา จริยธนากร 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 27 กุมภาพนัธ์ 2566 



ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 119,257,701       35,663,381         98,778,408         22,873,383         

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 8 370,059,554       330,241,657       380,012,773       335,222,807       

สินคา้คงเหลือ 9 712,040,157       646,606,949       712,040,157       646,606,949       

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 10,342,042         28,051,628         10,392,042         28,051,628         

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,211,699,454    1,040,563,615    1,201,223,380    1,032,754,767    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                         -                         429,238              429,238              

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 1,446,330,063    1,641,265,250    1,446,330,063    1,641,265,250    

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 33,259,523         38,600,582         33,259,523         38,600,582         

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 25 24,346,224         42,247,042         24,346,224         42,247,042         

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 970,957              1,337,842           970,957              1,330,488           

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,504,906,767    1,723,450,716    1,505,336,005    1,723,872,600    

รวมสินทรัพย์ 2,716,606,221    2,764,014,331    2,706,559,385    2,756,627,367    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษทั สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หน่วย: บาท)



ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565 

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนสิีนหมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 13 25,892,667         35,992,245         25,892,667         35,992,245         

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 14 388,546,136       355,296,947       389,301,902       358,010,707       

ส่วนของเงินกูยื้มระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 15 154,382,480       154,206,651       154,382,480       154,206,651       

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี 16 238,079              338,950              238,079              338,950              

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 211,180              135,985              -                         -                         

หนีสินตราสารอนุพนัธ์ 7,161,958           250,554              7,161,958           250,554              

หนีสินหมุนเวียนอืน 9,244,384           8,961,654           9,244,384           8,961,654           

รวมหนีสินหมุนเวยีน 585,676,884       555,182,986       586,221,470       557,760,761       

หนสิีนไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึงปี 15 174,362,489       528,415,548       174,362,489       528,415,548       

หนีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึงปี 16 438,382              676,460              438,382              676,460              

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 17 59,241,387         93,335,245         59,241,387         93,335,245         

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 25 7,143,033           7,143,033           7,143,033           7,143,033           

หนีสินไมห่มุนเวียนอืน 541,648              541,648              541,648              541,648              

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 241,726,939       630,111,934       241,726,939       630,111,934       

รวมหนีสิน 827,403,823       1,185,294,920    827,948,409       1,187,872,695    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

บริษทั สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)



ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565 

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

   หุ้นสามญั 1,062,599,227 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 18 1,062,599,227    1,062,599,227    1,062,599,227    1,062,599,227    

ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

   หุ้นสามญั 841,711,181 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

      (2564: หุ้นสามญั 836,491,381 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 18 841,711,181       836,491,381       841,711,181       836,491,381       

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 18 429,044,746       413,385,346       429,044,746       413,385,346       

เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้น 18 15,364,160         20,128,800         15,364,160         20,128,800         

สาํรองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 18 39,013,150         31,358,751         39,013,150         31,358,751         

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 21 27,700,000         12,500,000         27,700,000         12,500,000         

   จดัสรรแลว้ - สาํรองหุ้นทุนซือคืน 19 17,362,956         -                         17,362,956         -                         

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 502,746,763       231,514,160       497,205,606       226,318,261       

หุ้นทุนซือคืน 19 (17,362,956)       -                         (17,362,956)       -                         

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 22 28,966,209         28,966,209         28,572,133         28,572,133         

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1,884,546,209    1,574,344,647    1,878,610,976    1,568,754,672    

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 4,656,189           4,374,764           -                         -                         

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,889,202,398    1,578,719,411    1,878,610,976    1,568,754,672    

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,716,606,221    2,764,014,331    2,706,559,385    2,756,627,367    

-                         -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

บริษทั สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 2,835,460,659   2,182,606,312   2,817,454,116   2,155,145,310   

รายไดจ้ากการจาํหน่ายเศษซาก 30,043,202        27,856,314        30,043,202        27,856,314        

กาํไรจากอตัราแลกเปลียน -                        9,670,615          -                        9,877,874          

กาํไรจากตราสารอนุพนัธ์ -                        1,895,170          -                        1,895,170          

หนีสูญรับคืน 29,291,186        -                        29,291,186        -                        

เงินชดเชยความเสียหายของสินทรัพยจ์ากการประกนัภยั 9,380,244          -                        9,380,244          -                        

รายไดอื้น 13,158,882        17,908,701        14,813,847        17,574,255        

รวมรายได้ 2,917,334,173   2,239,937,112   2,900,982,595   2,212,348,923   

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 2,244,484,528   1,760,650,181   2,244,145,438   1,760,716,445   

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 91,650,475        62,036,598        89,421,352        45,642,391        

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 227,974,844      216,036,718      215,029,376      206,954,305      

ขาดทุนจากตราสารอนุพนัธ์ 6,972,914          -                        6,972,914          -                        

รวมค่าใช้จ่าย 2,571,082,761   2,038,723,497   2,555,569,080   2,013,313,141   

กาํไรจากการดาํเนินงาน 346,251,412      201,213,615      345,413,515      199,035,782      

รายไดท้างการเงิน 98,279               63,041               98,279               63,041               

ตน้ทุนทางการเงิน 23 (29,137,959)       (30,040,816)       (29,137,959)       (30,040,816)       

กาํไรก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษเีงินได้ 317,211,732      171,235,840      316,373,835      169,058,007      

ผลประโยชน์ (ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 25 (13,406,686)       38,978,642        (13,195,472)       39,144,493        

กาํไรสําหรับปี 303,805,046      210,214,482      303,178,363      208,202,500      

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 303,523,621      209,702,867      303,178,363      208,202,500      

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย 281,425             511,615             

303,805,046      210,214,482      

กาํไรต่อหุ้น 27

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน

   กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.36 0.25 0.36 0.25

กาํไรต่อหุน้ปรับลด

   กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.34 0.24 0.34 0.24

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษทั สตาร์ส ไมโครอเิลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินรวม

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)



บริษทั สตาร์ส ไมโครอเิลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2565 

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กาํไรสําหรับปี 303,805,046      210,214,482      303,178,363      208,202,500      

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลประโยชน์ภาษีเงินไดจ้ากการประมาณการตาม

   หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 17 -                        3,102,549          -                        3,102,549          

ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 42,348,117        -                        42,348,117        -                        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี 42,348,117        3,102,549          42,348,117        3,102,549          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 346,153,163      213,317,031      345,526,480      211,305,049      

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 345,871,738      212,805,416      345,526,480      211,305,049      

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 281,425             511,615             

346,153,163      213,317,031      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



งบการเงินเฉพาะกจิการ

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 317,211,732      171,235,840      316,373,835      169,058,007      

รายการปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 227,459,290      249,310,518      227,459,290      249,310,518      

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน -                        1,311,261          -                        2,205,865          

   ตดัจาํหน่ายภาษีหกั ณ ทีจ่าย 7,355                 -                        -                        -                        

   โอนกลบัค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน (13,095,147)       -                        (12,895,820)       -                        

   ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง (274,754)           (2,100,470)         (332,184)           (2,188,421)         

   กาํไรจากการจาํหน่ายเครืองจกัรและอุปกรณ์ -                        (2,457,162)         -                        (2,457,162)         

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน -                        -                        -                        2,510                 

   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ 42,306,199        18,464,377        42,306,199        18,464,377        

   ตดัจาํหน่ายเครืองจกัรและอุปกรณ์ 616,072             32                      616,072             32                      

   ตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                        591,337             -                        591,337             

   ตดัจาํหน่ายส่วนต่างระหวา่งจาํนวนทีจ่ายซือบริษทัยอ่ย

      กบัจาํนวนส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ -                        (2,510)               -                        -                        

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 14,867,756        16,415,165        14,867,756        16,415,165        

   สาํรองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 7,654,399          16,642,432        7,654,399          16,642,432        

   ขาดทุน (กาํไร) จากการปรับมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ 6,911,404          (1,629,255)         6,911,404          (1,629,255)         

   รายไดท้างการเงิน -                        -                        (63,743)             (47,934)             

   ตน้ทุนทางการเงิน 30,697,303        31,079,471        31,260,730        31,079,471        

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

   และหนีสินดาํเนินงาน 634,361,609      498,861,036      634,157,938      497,446,942      

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิมขึน) ลดลง

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (32,963,715)       (52,698,918)       (38,059,748)       (41,510,950)       

   สินคา้คงเหลือ (107,739,407)     (262,709,965)     (107,739,407)     (262,709,965)     

   สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 17,709,586        (14,835,264)       17,709,586        (14,835,264)       

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน -                        (1,550)               -                        (1,550)               

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 45,920,070        108,712,324      44,196,649        113,720,367      

   หนีสินหมุนเวียนอืน 282,729             (19,341)             282,730             (19,341)             

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (1,908,150)         (3,968,920)         (1,908,150)         (3,968,920)         

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 555,662,722      273,339,402      548,639,598      288,121,319      

   จ่ายดอกเบีย (29,141,633)       (30,668,494)       (29,141,633)       (30,668,494)       

   จ่ายภาษีเงินได้ -                        (232,909)           -                        (208,744)           

   เงินสดรับจากการขอคืนภาษี 362,275             -                        359,531             -                        

เงินสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนินงาน 526,883,364      242,437,999      519,857,496      257,244,081      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

บริษทั สตาร์ส ไมโครอเิลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2565



งบการเงินเฉพาะกจิการ

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเจา้หนีค่าซือเครืองจกัรและอุปกรณ์ (6,371,144)         (9,224,009)         (6,371,144)         (9,224,009)         

ซือเครืองจกัรและอุปกรณ์ (20,621,917)       (23,260,558)       (20,621,917)       (23,260,558)       

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเครืองจกัรและอุปกรณ์ -                        14,039,141        -                        14,039,141        

ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (7,096,308)         (12,003,346)       (7,096,308)         (12,003,346)       

เงินให้กูย้ืมระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัเพมิขึน -                        -                        (100,000)           (100,000)           

เงินสดจ่ายสุทธิจากการซือบริษทัยอ่ย -                        -                        -                        (1,002,480)         

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (34,089,369)       (30,448,772)       (34,189,369)       (31,551,252)       

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงินลดลง (10,099,578)       (543,202,289)     (10,099,578)       (543,202,289)     

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว -                        694,583,544      -                        694,583,544      

ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (355,436,573)     (134,390,000)     (356,000,000)     (134,390,000)     

ชาํระคืนเงินตน้ของหนีสินตามสัญญาเช่า (338,949)           (246,000,694)     (338,949)           (246,000,694)     

เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของใบสาํคญัแสดงสิทธิ 16,114,560        20,128,800        16,114,560        20,128,800        

เงินสดรับจากการออกหุน้สามญัเพิมทุนจากการใชสิ้ทธิ

   ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ -                        48,000               -                        48,000               

ซือหุน้สามญัซือคืน (17,362,956)       -                        (17,362,956)       -                        

จ่ายเงินปันผล (42,076,179)       -                        (42,076,179)       -                        

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (409,199,675)     (208,832,639)     (409,763,102)     (208,832,639)     

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพมิขนึสุทธิ 83,594,320        3,156,588          75,905,025        16,860,190        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 35,663,381        32,506,793        22,873,383        6,013,193          

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายปี 119,257,701      35,663,381        98,778,408        22,873,383        

-                        -                        -                        -                        

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพมิเติม

รายการทีไม่ใช่เงินสด

   รายการซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 80,892               6,371,144          80,892               6,371,144          

   รายการโอนสินคา้คงเหลือเป็นอุปกรณ์ -                        517,610             -                        517,610             

   สินทรัพยสิ์ทธิการใชท้ีไดม้าภายใตส้ัญญาเช่า -                        1,327,850          -                        1,327,850          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษทั สตาร์ส ไมโครอเิลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2565 

งบการเงินรวม

(หน่วย: บาท)



บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธนัวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถื้อหุน้

กาํไรขาดทุน ส่วนเกินทุนจาก ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ สาํรองส่วนทุน กาํไรสะสม เบด็เสร็จอนื การเปลยีนแปลง รวม รวม ผูมี้ส่วนไดเ้สียที

ทีออก ส่วนเกิน เงินรับ จากการจ่ายโดย จดัสรรแลว้ - จดัสรรแลว้ - สาํรอง ส่วนเกินทุนจาก สัดส่วนการถือหุน้ องคป์ระกอบอนื ส่วนของผูถื้อหุน้ ไม่มีอาํนาจควบคุม รวม

และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ล่วงหนา้ค่าหุน้ ใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ สาํรองตามกฎหมาย หุน้ทุนซือคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หุน้ทุนซือคืน การตีราคาทีดิน ในบริษทัยอ่ย ของส่วนของผูถื้อหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2564 836,479,381          413,349,346          -                            14,716,319            1,500,000              -                            29,708,744            -                            28,572,133            671,619                 29,243,752            1,324,997,542       3,588,116              1,328,585,658       

กาํไรสาํหรับปี -                            -                            -                            -                            -                            -                            209,702,867          -                            -                            -                            -                            209,702,867          511,615                 210,214,482          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนืสาํหรับปี -                            -                            -                            -                            -                            -                            3,102,549              -                            -                            -                            -                            3,102,549              -                            3,102,549              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                            -                            -                            -                            -                            -                            212,805,416          -                            -                            -                            -                            212,805,416          511,615                 213,317,031          

เงินสดรับค่าหุน้จากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ

   ของใบสาํคญัแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 18) -                            -                            20,128,800            -                            -                            -                            -                            -                            -                            20,128,800            -                            20,128,800            

โอนกาํไรสะสมทียงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็น

   สาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 21) -                            -                            -                            -                            11,000,000            -                            (11,000,000)          -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

ออกหุน้สามญัเพมิทุนจากการใชสิ้ทธิ

   ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 18) 12,000                   36,000                   -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            48,000                   -                            48,000                   

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจ

   ควบคุมของบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 2) -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            (277,543)               (277,543)               (277,543)               275,033                 (2,510)                   

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(หมายเหตุ 18) -                            -                            -                            16,642,432            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            16,642,432            -                            16,642,432            

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธนัวาคม 2564 836,491,381          413,385,346          20,128,800            31,358,751            12,500,000            -                            231,514,160          -                            28,572,133            394,076                 28,966,209            1,574,344,647       4,374,764              1,578,719,411       

-                            

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2565 836,491,381          413,385,346          20,128,800            31,358,751            12,500,000            -                            231,514,160          -                            28,572,133            394,076                 28,966,209            1,574,344,647       4,374,764              1,578,719,411       

กาํไรสาํหรับปี -                            -                            -                            -                            -                            -                            303,523,621          -                            -                            -                            -                            303,523,621          281,425                 303,805,046          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนืสาํหรับปี -                            -                            -                            -                            -                            -                            42,348,117            -                            -                            -                            -                            42,348,117            -                            42,348,117            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                            -                            -                            -                            -                            -                            345,871,738          -                            -                            -                            -                            345,871,738          281,425                 346,153,163          

เงินสดรับค่าหุน้จากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ

   ของใบสาํคญัแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 18) -                            -                            15,364,160            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            15,364,160            -                            15,364,160            

โอนกาํไรสะสมทียงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็น

   สาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 21) -                            -                            -                            -                            15,200,000            -                            (15,200,000)          -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

ออกหุน้สามญัเพมิทุนจากการใชสิ้ทธิ

   ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 18) 5,219,800              15,659,400            (20,128,800)          -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            750,400                 -                            750,400                 

หุน้ทุนซือคืน (หมายเหตุ 19) -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            (17,362,956)          -                            -                            -                            (17,362,956)          -                            (17,362,956)          

โอนกาํไรสะสมทียงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็น

   สาํรองหุน้ทุนซือคืน (หมายเหตุ 19) -                            -                            -                            -                            17,362,956            (17,362,956)          -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 20) -                            -                            -                            (42,076,179)          -                            -                            -                            -                            (42,076,179)          -                            (42,076,179)          

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(หมายเหตุ 18) -                            -                            -                            7,654,399              -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            7,654,399              -                            7,654,399              

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธนัวาคม 2565 841,711,181          429,044,746          15,364,160            39,013,150            27,700,000            17,362,956            502,746,763          (17,362,956)          28,572,133            394,076                 28,966,209            1,884,546,209       4,656,189              1,889,202,398       

-                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษทั สตาร์ส ไมโครอเิลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

กาํไรขาดทุน

ทุนเรือนหุน้ สาํรองส่วนทุน กาํไรสะสม เบด็เสร็จอืน รวม

 ทีออก ส่วนเกิน เงินรับ จากการจ่ายโดย จดัสรรแลว้ - จดัสรรแลว้ - สาํรอง ส่วนเกินทุนจาก องคป์ระกอบอืน รวม

และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ล่วงหนา้ค่าหุน้ ใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ สาํรองตามกฎหมาย หุน้ทุนซือคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หุน้ทุนซือคืน การตีราคาทีดิน ของส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2564 836,479,381         413,349,346         -                            14,716,319           1,500,000             -                            26,013,212           -                            28,572,133           28,572,133           1,320,630,391      

กาํไรสาํหรับปี -                            -                            -                            -                            -                            -                            208,202,500         -                            -                            -                            208,202,500         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -                            -                            -                            -                            -                            -                            3,102,549             -                            -                            -                            3,102,549             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                            -                            -                            -                            -                            -                            211,305,049         -                            -                            -                            211,305,049         

เงินสดรับค่าหุน้จากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของ

   ใบสาํคญัแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 18) -                            -                            20,128,800           -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            20,128,800           

โอนกาํไรสะสมทียงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็น

   สาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 21) -                            -                            -                            -                            11,000,000           -                            (11,000,000)          -                            -                            -                            -                            

ออกหุน้สามญัเพมิทุนจากการใชสิ้ทธิ

   ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 18) 12,000                  36,000                  -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            48,000                  

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(หมายเหตุ 18) -                            -                            16,642,432           -                            -                            -                            -                            -                            -                            16,642,432           

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2564 836,491,381         413,385,346         20,128,800           31,358,751           12,500,000           -                            226,318,261         -                            28,572,133           28,572,133           1,568,754,672      

-                            

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2565 836,491,381         413,385,346         20,128,800           31,358,751           12,500,000           -                            226,318,261         -                            28,572,133           28,572,133           1,568,754,672      

กาํไรสาํหรับปี -                            -                            -                            -                            -                            -                            303,178,363         -                            -                            -                            303,178,363         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -                            -                            -                            -                            -                            -                            42,348,117           -                            -                            -                            42,348,117           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                            -                            -                            -                            -                            -                            345,526,480         -                            -                            -                            345,526,480         

เงินสดรับค่าหุน้จากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของ

   ใบสาํคญัแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 18) -                            -                            15,364,160           -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            15,364,160           

โอนกาํไรสะสมทียงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็น

   สาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 21) -                            -                            -                            -                            15,200,000           -                            (15,200,000)          -                            -                            -                            -                            

ออกหุน้สามญัเพมิทุนจากการใชสิ้ทธิ

   ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 18) 5,219,800             15,659,400           (20,128,800)          -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            750,400                

หุน้ทุนซือคืนเพมิขึน (หมายเหตุ 19) -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            (17,362,956)          -                            -                            (17,362,956)          

โอนกาํไรสะสมทียงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็น

   สาํรองหุน้ทุนซือคืน (หมายเหตุ 19) -                            -                            -                            -                            -                            17,362,956           (17,362,956)          -                            -                            -                            -                            

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 20) -                            -                            -                            -                            -                            -                            (42,076,179)          -                            -                            -                            (42,076,179)          

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(หมายเหตุ 18) -                            -                            -                            7,654,399             -                            -                            -                            -                            -                            -                            7,654,399             

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2565 841,711,181         429,044,746         15,364,160           39,013,150           27,700,000           17,362,956           497,205,606         (17,362,956)          28,572,133           28,572,133           1,878,610,976      

 -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้
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บริษัท สตาร์ส ไมโครอเิลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

 บริษทั สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชน

ซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย บริษทัฯและบริษทัย่อย (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) ดาํเนิน

ธุรกิจหลกัในการผลิตและจาํหน่ายแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ี 

586 หมู่ท่ี 2 ตาํบลคลองจิก อาํเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

2.  เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี 

พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ออกตาม

ความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั

ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีได้จัดทาํขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบาย           

การบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีได้จัดทาํขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทั สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 

(ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ี

เรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) (รวมเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) ดงัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งขึ้นใน อตัราร้อยละ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุ้น 

   2565 2564 

   ร้อยละ ร้อยละ 

Stars Microelectronics USA, Inc.  ธุรกิจขายสินคา้ สหรัฐอเมริกา 59 59 

บริษทั เอสเอม็ที กรีน เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั หยดุดาํเนินการ ไทย 99 99 

บริษทั เอสเอส อาร์เอฟไอดี จาํกดั หยดุดาํเนินการชัว่คราว ไทย 100 100 
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ข) บริษทัฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บ

หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจในการสั่งการ

กิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้

ค) บริษทัฯนํางบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมี

อาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ง) งบการเงินของบริษทัย่อยได้จดัทาํขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญเช่นเดียวกันกับของ

บริษทัฯ 

จ) กลุ่มบริษทัไดก้าํหนดให้สกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน ซ่ึงรวมทั้งบริษทัย่อย

แห่งหน่ึงในต่างประเทศ เน่ืองจากธุรกรรมของบริษทัย่อยดงักล่าวเป็นส่วนขยายของบริษทัฯ

มากกวา่ท่ีจะเป็นการดาํเนินงานท่ีเป็นเอกเทศอยา่งมีนยัสาํคญั 

ฉ) ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัท รายการค้าระหว่างกันท่ีมีสาระสําคัญได้ถูกตัดออกจาก                            

งบการเงินรวมน้ีแลว้  

ช) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิ

ของบริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ได้เป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกาํไร

ขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธีราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลา

บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว

ได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้

แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่วมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อ

งบการเงินของกลุ่มบริษทั 
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3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมใน

หรือหลงัวันท่ี 1 มกราคม 2566 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซ่ึงจะมี   

ผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2566 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียม

กบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบั

วิธีปฏิบติัทางการบญัชีและใหแ้นวทางปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือว่าการปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อ

งบการเงินของกลุ่มบริษทั 

4. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

ขายสินค้า 

 รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัไดโ้อนอาํนาจควบคุมในสินคา้ให้แก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ 

เม่ือมีการส่งมอบสินคา้ รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าท่ีไดรั้บหรือคาดวา่จะไดรั้บสําหรับสินคา้ท่ี

ไดส่้งมอบหลงัจากหกัประมาณการสินคา้รับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

รายได้ค่าบริการ 

รายไดค้่าบริการรับรู้เม่ือกิจการใหบ้ริการเสร็จส้ิน 

รายได้ดอกเบีย้  

รายไดด้อกเบ้ียรับรู้ตามเกณฑ์คงคา้งดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  โดยจะนาํมูลค่าตามบญัชีขั้นต้นของ

สินทรัพยท์างการเงินมาคูณกบัอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินท่ีเกิดการดอ้ยค่า

ด้านเครดิตในภายหลัง ท่ีจะนํามูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์ทางการเงิน (สุทธิจากค่าเผื่อ                

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น) มาคูณกบัอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง   

ต้นทุนทางการเงิน 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียจากหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยใชวิ้ธีดอกเบ้ีย

ท่ีแทจ้ริงและรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง  

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี

สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีได้มา และไม่มี

ขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้
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4.3 สินค้าคงเหลือ 

 สินคา้สําเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนัก) หรือ

มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนดังกล่าววดัมูลค่าตามวิธีต้นทุนมาตรฐาน              

ซ่ึงใกลเ้คียงกบัตน้ทุนจริง และประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงานและค่าโสหุย้ในการผลิต 

 วตัถุดิบ อะไหล่และวสัดุส้ินเปลืองแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถวัเฉล่ีย) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะ

ไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช ้

4.4 เงินลงทุน 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน 

 บริษทัฯใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน  

 เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน 

จะถูกบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน 

4.5 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาท่ีตีใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม 

และค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 

กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของท่ีดินในราคาทุน ณ วนัท่ีไดม้า หลงัจากนั้นกลุ่มบริษทัจดัให้มีการ

ประเมินราคาท่ีดินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระและบนัทึกท่ีดินดงักล่าวในราคาท่ีตีใหม่ ทั้งน้ีกลุ่มบริษทั               

จดัให้มีการประเมินราคาท่ีดินดงักล่าวเป็นคร้ังคราวเพื่อมิให้ราคาตามบญัชี ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา

รายงานแตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระสาํคญั 

กลุ่มบริษทับนัทึกส่วนต่างซ่ึงเกิดจากการตีราคาท่ีดินดงัต่อไปน้ี  

- กลุ่มบริษัทบันทึกราคาตามบัญชีของท่ีดินท่ีเพิ่มขึ้ นจากการตีราคาใหม่ในกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืนและรับรู้จาํนวนสะสมในบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน” ในส่วนของ     

ผูถื้อหุ้น อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพยน์ั้นเคยมีการตีราคาลดลงและกลุ่มบริษทัไดรั้บรู้ราคาท่ี

ลดลงในงบกาํไรขาดทุนแลว้ ส่วนท่ีเพิ่มจากการตีราคาใหม่น้ีจะถูกรับรู้เป็นรายได้ไม่เกิน

จาํนวนท่ีเคยลดลงซ่ึงรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายปีก่อนแลว้ 

- กลุ่มบริษทัรับรู้ราคาตามบญัชีของท่ีดินท่ีลดลงจากการตีราคาใหม่ในงบกาํไรขาดทุน อย่างไร              

ก็ตาม หากสินทรัพยน์ั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยงัมียอดคงคา้งของบญัชี “ส่วนเกินทุนจาก

การตีราคาท่ีดิน” อยู่ในส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนท่ีลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกรับรู้ในกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในจาํนวนท่ีไม่เกินยอดคงเหลือของบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคา

ท่ีดิน”  
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ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้

ประโยชน์โดยประมาณดงัน้ี  

อาคาร                   40 ปี 

ส่วนปรับปรุงอาคาร  15 ปี 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์   5 และ 15 ปี 

ยานพาหนะ      5 ปี 

 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง 

กลุ่มบริษทัตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดวา่จะไม่ได้

รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือขาดทุน

จากการจาํหน่ายสินทรัพย ์จะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเม่ือกลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจาก

บญัชี 

4.6 ต้นทุนการกู้ยืม 

 ตน้ทุนการกูย้มืของเงินกูท่ี้ใชใ้นการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลานาน

ในการแปลงสภาพให้พร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพย์

นั้นจะอยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามท่ีมุ่งประสงค ์ส่วนตน้ทุนการกูย้มือ่ืนถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ี

เกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดขึ้นจากการกูย้มืนั้น 

4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจาํหน่ายสะสมและค่าเผ่ือการด้อยค่าของ

สินทรัพยน์ั้น 

กลุ่มบริษทัตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการ

ให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมี   

ขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการตดั

จาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างน้อย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายใน

งบกาํไรขาดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัของกลุ่มบริษทั คือ ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ ซ่ึงมี

อายกุารใหป้ระโยชน์ 10 ปี 
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4.8 สัญญาเช่า 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า

หรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ก็ต่อเม่ือสัญญานั้นมีการใหสิ้ทธิในการ

ควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้าํหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 

กลุ่มบริษทัใชวิ้ธีการบญัชีเดียวสําหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เวน้แต่

สัญญาเช่าระยะสั้ นและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าตํ่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล (วนัท่ี

สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) กลุ่มบริษัทบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซ่ึงแสดงสิทธิในการใช้

สินทรัพยอ์า้งอิงและหน้ีสินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า  

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

และปรับปรุงด้วยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้

ประกอบดว้ยจาํนวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการวดัมูลค่าเร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ี

เกิดขึ้น จาํนวนเงินท่ีจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล 

และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้าํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายสุัญญาเช่าหรืออายุ

การใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกวา่ ดงัน้ี 

ยานพาหนะ      5 ปี 

หากความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงไดโ้อนให้กบักลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุน

ของสินทรัพยด์งักล่าวไดร้วมถึงการใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ ค่าเส่ือมราคาจะคาํนวณจากอายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณของสินทรัพย ์

สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้สดงรวมเป็นส่วนหน่ึงของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะการเงิน 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุ

สัญญาเช่า จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบดว้ยค่าเช่าคงท่ีหักดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่า 

ค่าเช่าผนัแปรท่ีขึ้นอยูก่บัดชันีหรืออตัรา จาํนวนเงินท่ีคาดวา่จะจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ 

รวมถึงราคาใชสิ้ทธิของสิทธิเลือกซ้ือซ่ึงมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีกลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธินั้น 

และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้กาํหนดของสัญญาเช่าแสดงใหเ้ห็นว่ากลุ่มบริษทั

จะใชสิ้ทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ขึ้นอยู่กบัดชันีหรืออตัราเป็น

ค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเหตุการณ์หรือเง่ือนไขซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการจ่ายชาํระนั้นไดเ้กิดขึ้น  
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กลุ่มบริษทัคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนัยของ

สัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่า

ตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการ

จ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่า นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่า

ใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปล่ียนแปลงการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า หรือการ

เปล่ียนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิง 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าตํ่า 

 สัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกว่านบัตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่าซ่ึง

สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

4.9 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือ

ถูกบริษทัฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ          

บริษทัฯ 

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิ

ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงทาํใหมี้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสาํคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคญั 

กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯ ท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

4.10 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุลเงิน

ท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้

อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนได้รวมอยู่ในการคาํนวณผลการ

ดาํเนินงาน 
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4.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของกลุ่มบริษทัหากมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยด์งักล่าว

อาจดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่า

ตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหัก

ตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่  

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบกาํไรขาดทุน ยกเวน้ในกรณีท่ีท่ีดินซ่ึงใชวิ้ธีการ

ตีราคาใหม่และไดบ้นัทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไวใ้นส่วนของผูถื้อหุ้น ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

จะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ไม่เกินไปกวา่ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีเคยบนัทึกไว ้

 หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ

สินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน

ของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีการ

เปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชก้าํหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจาก

การดอ้ยค่าคร้ังล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มขึ้นจากการกลบัรายการผลขาดทุนจาก

การดอ้ยค่าตอ้งไม่สูงกว่ามูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า

ของสินทรัพยใ์นงวดก่อนๆ กลุ่มบริษทัจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์

โดยรับรู้ไปยงังบกาํไรขาดทุนทนัที เวน้แต่สินทรัพยน์ั้นแสดงดว้ยราคาท่ีตีใหม่ การกลบัรายการส่วนท่ี

เกินกวา่มูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็นถือเป็นการตีราคาสินทรัพยเ์พิ่ม 

4.12 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิด

รายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน  

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษัทฯ บริษัทย่อย และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้ งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงิน               

ท่ีพนักงานจ่ายสะสม และเงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารอง

เล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ

บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 
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 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

 กลุ่มบริษทัมีภาระสาํหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงานซ่ึง

กลุ่มบริษทัถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน  

 กลุ่มบริษทัคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใชวิ้ธีคิดลด

แต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้าํการประเมิน

ภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการ

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจาํนวนในงบกาํไรขาดทุนทนัทีท่ีมีการแกไ้ขโครงการหรือลดขนาด

โครงการ หรือเม่ือกิจการรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน 

4.13 ประมาณการหนีสิ้น 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต

ไดเ้กิดขึ้นแลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่ากลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไป

เพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพนันั้ น และกลุ่มบริษทัสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่าง

น่าเช่ือถือ  

4.14 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ท่ีชําระด้วยตราสารทุน  

บริษทัฯบนัทึกโครงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท่ี์ชาํระดว้ยตราสารทุนเม่ือไดรั้บบริการจากพนกังาน

ตามมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุ้น ณ วนัท่ีให้สิทธิ โดยบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายพร้อมกบัการเพิ่มขึ้นของ

บัญชี “สํารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์” ในส่วนของผูถื้อหุ้นตามระยะเวลาการ

ใหบ้ริการของพนกังานท่ีกาํหนดไวใ้นโครงการ 

ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ดังกล่าว ฝ่ายบริหารต้องใช้              

ดุลยพินิจในการวดัมูลค่า รวมทั้งสมมติฐานต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม เช่น อายขุองสิทธิซ้ือหุ้น ความผนัผวน

ของราคาหุน้ อตัราเงินปันผล และอตัราดอกเบ้ียปลอดความเส่ียง เป็นตน้ 

4.15 หุ้นทุนซ้ือคืน 

หุ้นสามัญซ้ือคืนแสดงมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนเป็นรายการหักจากส่วนของ                

ผูถื้อหุน้ หากราคาขายของหุ้นสามญัซ้ือคืนสูงกวา่ราคาซ้ือของหุน้สามญัซ้ือคืน บริษทัฯจะรับรู้ผลต่าง

เข้าบัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซ้ือคืน และหากราคาขายของหุ้นสามญัซ้ือคืนตํ่ากว่าราคาซ้ือของ                   

หุ้นสามญัซ้ือคืน บริษทัฯจะนาํผลต่างหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซ้ือคืนให้หมดไปก่อน แลว้จึงนาํ

ผลต่างท่ีเหลืออยูไ่ปหกัจากบญัชีกาํไรสะสม 
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4.16  ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้แก่หน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ 

โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทับันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของ

สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง

นั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่

รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุน

ทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีใน

อนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั

ไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลา

รายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทั

จะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้

ประโยชน์ 

 กลุ่มบริษทัจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดขึ้น

เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

4.17 เคร่ืองมือทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม และบวกดว้ยตน้ทุน

การทาํรายการเฉพาะในกรณีท่ีเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไร

หรือขาดทุน อยา่งไรก็ตาม สาํหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัสําคญั 

กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวดว้ยราคาของรายการ ตามท่ีกล่าวไวใ้นนโยบายการ

บญัชีเร่ืองการรับรู้รายได ้ 

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัที่รับรู้รายการเร่ิมแรก เป็นสินทรัพย ์ทาง

การเงินที่วดัมูลค่าในภายหลงัด ้วยราคาทุนตัดจาํหน่าย สินทรัพยท์างการเงินที่วดัมูลค่าใน

ภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์างการเงินที่วดัมูลค่าใน

ภายหลงัด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการ

จดัการสินทรัพยท์างการเงิน และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน 
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สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย  

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย เม่ือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพย์

ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเง่ือนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน

ก่อให้เกิดกระแสเงินสดท่ีเป็นการรับชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินต้นใน

วนัท่ีระบุไวเ้ท่านั้น  

สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใชวิ้ธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีการประเมิน

การดอ้ยค่า ทั้งน้ี ผลกาํไรและขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการตดัรายการ การเปล่ียนแปลง หรือการดอ้ยค่า

ของสินทรัพยด์งักล่าวจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน  

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะ

การเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรม โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ายติุธรรมในงบกาํไรขาดทุน 

ทั้งน้ี สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว หมายความรวมถึง ตราสารอนุพนัธ์ ซ่ึงกลุ่มบริษทัไม่ไดเ้ลือกจดั

ประเภทให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์างการเงินท่ีมี

กระแสเงินสดท่ีไม่ไดรั้บชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ีย 

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนีสิ้นทางการเงิน 

ยกเวน้หน้ีสินตราสารอนุพนัธ ์กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกสาํหรับหน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมหกัตน้ทุนการทาํรายการ และจดัประเภทหน้ีสินทางการเงินเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่า

ในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ี ผลกาํไรและขาดทุนท่ีเกิดขึ้น

จากการตดัรายการหน้ีสินทางการเงินและการตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของ

กาํไรหรือขาดทุน โดยการคาํนวณมูลค่าราคาทุนตดัจาํหน่ายคาํนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือ

เป็นส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่าตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดง

เป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทางการเงินในงบกาํไรขาดทุน  

กลุ่มบริษทัอาจเลือกวดัมูลค่าหน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน เพื่อเป็นการ

ขจดัหรือลดความไม่สอดคลอ้งของการรับรู้รายการอยา่งมีนยัสาํคญั 

การตัดรายการของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพย์

นั้นไดส้ิ้นสุดลง หรือไดมี้การโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้การโอน

ความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์ั้น  
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กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินก็ต่อเม่ือไดมี้การปฏิบติัตามภาระผูกพนัของหน้ีสินนั้นแลว้     

มีการยกเลิกภาระผูกพนันั้น หรือมีการส้ินสุดลงของภาระผูกพนันั้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนหน้ีสิน

ทางการเงินท่ีมีอยูใ่หเ้ป็นหน้ีสินใหม่จากผูใ้หกู้ร้ายเดียวกนัซ่ึงมีขอ้กาํหนดท่ีแตกต่างกนัอยา่งมาก หรือ

มีการแกไ้ขขอ้กาํหนดของหน้ีสินท่ีมีอยู่อย่างเป็นสาระสําคญั จะถือว่าเป็นการตดัรายการหน้ีสินเดิม

และรับรู้หน้ีสินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลคา่ตามบญัชีดงักล่าวในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นของตราสารหน้ีทั้งหมดท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นคาํนวณจากผลต่าง

ของกระแสเงินสดท่ีจะครบกาํหนดชาํระตามสัญญากบักระแสเงินสดทั้งหมดท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะ

ไดรั้บชาํระ และคดิลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงโดยประมาณของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีไดม้า  

ในกรณีท่ีความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยไ์ม่ไดเ้พิ่มขึ้นอย่างมีนยัสําคญันับตั้งแต่การรับรู้รายการ

เร่ิมแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาท่ี

อาจจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนขา้งหน้า ในขณะท่ีหากความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยเ์พิ่มขึ้นอย่างมี

นยัสําคญันบัตั้งแต่การรับรู้รายการเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ยจาํนวนเงินท่ีเท่ากบัผล

ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอายท่ีุเหลืออยูข่องเคร่ืองมือทางการเงิน  

กลุ่มบริษทัใช้วิธีการอย่างง่ายในการคาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นสําหรับลูกหน้ี

การคา้ ดงันั้น ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจึงไม่มีการติดตามการเปล่ียนแปลงของ

ความเส่ียงทางด้านเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของ

ลูกหน้ีการคา้  

การคาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นขา้งตน้อา้งอิงจากขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจาก

ประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเก่ียวกับลูกหน้ีนั้ นและ

สภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ  

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจาํหน่ายออกจากบญัชี เม่ือกิจการคาดว่าจะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสด

ตามสัญญาอีกต่อไป  

4.18 ตราสารอนุพนัธ์  

กลุ่มบริษทัใชต้ราสารอนุพนัธ์ เช่น สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพื่อป้องกนัความเส่ียง

จากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน 

กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกของตราสารอนุพนัธ์ดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีทาํสัญญา และวดัมูลค่า

ในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลงัในส่วนของ

กาํไรหรือขาดทุน ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัแสดงตราสารอนุพนัธ์เป็นสินทรัพยท์างการเงินเม่ือมีมูลค่ายติุธรรม

มากกวา่ศูนย ์และแสดงเป็นหน้ีสินทางการเงินเม่ือมีมูลคา่ยติุธรรมนอ้ยกวา่ศูนย ์ 
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กลุ่มบริษทัแสดงตราสารอนุพนัธ์ท่ีมีอายุสัญญาคงเหลือมากกว่า 12 เดือนและยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ

ภายใน 12 เดือน เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน หรือหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน และแสดงตราสาร

อนุพนัธ์อ่ืนเป็นสินทรัพยห์มุนเวียน หรือหน้ีสินหมุนเวียน 

4.19 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อ

โอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย            

(ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดั

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้ง

วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมี

ลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษทัจะ

ประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายาม

ใชข้อ้มูลท่ีสามารถสงัเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

 ลาํดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใน       

งบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ

ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณขึ้น  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่างลาํดบั

ชั้นของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดั

มูลค่ายติุธรรมแบบเกิดขึ้นประจาํ 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและ

การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ี     

ส่งผลกระทบต่อจํานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบ                        

งบการเงิน ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้การใช้ดุลยพินิจและการ

ประมาณการท่ีสาํคญั มีดงัน้ี 
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ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้ของลูกหนีก้ารค้า  

ในการประมาณค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ นของลูกหน้ีการค้า ฝ่ายบริหาร

จาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหน้ีแต่ละ

ราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหน้ีท่ีคงค้างและสภาวะเศรษฐกิจท่ี

คาดการณ์ไวข้องกลุ่มลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั เป็นตน้ ทั้งน้ี ขอ้มูลผลขาดทุน

ด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษทัอาจไม่ได้          

บ่งบอกถึงการผดิสัญญาของลูกคา้ท่ีเกิดขึ้นจริงในอนาคต 

 มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับของสินค้าคงเหลือ 

 ฝ่ายบริหารไดใ้ช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือ โดยจาํนวนเงินท่ี

คาดว่าจะไดรั้บจากสินคา้คงเหลือพิจารณาจากการเปล่ียนแปลงของราคาขายหรือตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้ง

โดยตรงกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน และคาํนึงถึงการเคล่ือนไหวของ

สินคา้คงเหลือ และสภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น  

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

 ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายกุารให้

ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้

ประโยชน์และมลูค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น 

 บริษทัฯแสดงมูลค่าของท่ีดินดว้ยราคาท่ีตีใหม่ ซ่ึงราคาท่ีตีใหม่น้ีไดป้ระเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ 

โดยใชวิ้ธีเปรียบเทียบราคาตลาด 

 นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา

และบนัทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของ

สินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกับการคาดการณ์รายได้และ

ค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หักภาษีและ

ขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคต

เพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้ง

ประมาณการว่ากลุ่มบริษทัควรรับรู้จาํนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีเป็นจาํนวนเท่าใด        

โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

  



 15 

6. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งปี กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไป

ตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น 

ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2565 2564 2565 2564  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     

ขายสินคา้และบริการ - - 940 749 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 

รายไดอ่ื้น - - 3 2 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

ค่านายหนา้ - - 61 23 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 

มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ลูกหนีก้ารค้า  - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 8)     

บริษทัยอ่ย  - - 131,763 144,671 

รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 131,763 144,671 

     

ลูกหนีอ่ื้น  - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 8)     

บริษทัยอ่ย  - - 47 - 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 47 - 

     

เจ้าหนีอ่ื้น - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 14)     

บริษทัยอ่ย - - 11,382 6,959 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 11,382 6,959 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 35 33 26 26 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 6 7 6 7 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 5 11 5 11 

รวม 46 51 37 44 

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

เงินสด 66 67 44 45 

เงินฝากธนาคาร 119,192 35,596 98,734 22,828 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 119,258 35,663 98,778 22,873 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.04 ถึง 0.25 

ต่อปี 

8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ                             

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ - - 111,585 117,188 

คา้งชาํระ     

ไม่เกิน 3 เดือน - - 17,201 25,237 

3 - 6 เดือน - - 2,604 2,136 

6 - 12 เดือน - - 373 110 

รวมลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 131,763 144,671 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 286,225 278,502 179,501 152,040 

คา้งชาํระ     

ไม่เกิน 3 เดือน 55,481 44,940 42,905 32,721 

3 - 6 เดือน 11,168 4,802 8,592 4,376 

6 - 12 เดือน 474 1,293 473 710 

มากกวา่ 12 เดือน 232,292 362,481 232,312 362,481 

รวมลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 585,640 692,018 463,783 552,328 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ

เกิดขึ้น  (232,965) (364,548) (232,965) (364,548) 

รวมลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 352,675 327,470 230,818 187,780 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 352,675 327,470 362,581 332,451 

ลูกหน้ีอ่ืน     

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 47 - 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 17,385 2,772 17,385 2,772 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 17,385 2,772 17,432 2,772 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 370,060 330,242 380,013 335,223 

ระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้โดยปกติมีระยะเวลา 30 วนั ถึง 120 วนั  

การเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีการคา้ มีรายละเอียด

ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ยอดคงเหลือตน้ปี  364,548 363,236 364,548 363,236 

สาํรองผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 

(โอนกลบั) (131,583) 1,312 (131,583) 1,312 

ยอดคงเหลือปลายปี  232,965 364,548 232,965 364,548 

  



 18 

9. สินค้าคงเหลือ 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

  

ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทนุ             

ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 

 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

สินคา้สาํเร็จรูป 145,173 141,881 (115,114) (100,844) 30,059 41,037 

สินคา้ระหว่างผลิต 128,067 243,166 (30,421) (20,309) 97,646 222,857 

วตัถุดิบ 694,650 476,987 (133,188) (115,955) 561,462 361,032 

อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง 24,359 22,476 (1,486) (795) 22,873 21,681 

รวม 992,249 884,510 (280,209) (237,903) 712,040 646,607 

    

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทนุ             

ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 

 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

สินคา้สาํเร็จรูป 144,682 141,390 (114,623) (100,353) 30,059 41,037 

สินคา้ระหว่างผลิต 126,872 241,971 (29,226) (19,114) 97,646 222,857 

วตัถุดิบ 694,066 476,403 (132,604) (115,371) 561,462 361,032 

อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง 24,359 22,476 (1,486) (795) 22,873 21,681 

รวม 989,979 882,240 (277,939) (235,633) 712,040 646,607 

ในระหว่างปีปัจจุบนั กลุ่มบริษทับนัทึกการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะ

ไดรั้บเป็นจาํนวน 42 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 42 ลา้นบาท) (2564 : 18 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 18 

ลา้นบาท)) 
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10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทนุ 

มูลค่าตามบญัชี                

ตามวิธีราคาทุน 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) 

Stars Microelectronics USA, Inc. 20,000 20,000 59 59 429 429 

 (เหรียญสหรัฐฯ)     

บริษทั เอสเอม็ที กรีน เอน็เนอร์ย่ี จาํกดั 500,000 500,000 99 99 498 498 

 (บาท)     

บริษทั เอสเอส อาร์เอฟไอดี จาํกดั 100,000,000 100,000,000 100 100 75,000 75,000 

 (บาท)     

รวม    75,927 75,927 

หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน   (75,498) (75,498) 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ    429 429 

11.  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี   

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,445,418 1,630,797 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้(หมายเหตุ 16) 912 10,459 

รวม 1,446,330 1,641,265 
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รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 

2564 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 สินทรัพยซ่ึ์ง

แสดงมูลค่าตาม

ราคาท่ีตีใหม ่ สินทรัพยซ่ึ์งแสดงมูลค่าตามราคาทุน  

 

ท่ีดิน 

อาคารและ                        

ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

เคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์ ยานพาหนะ 

สินทรัพย์

ระหว่างก่อสร้าง

และติดตั้ง รวม 

ราคาทุน / ราคาที่ตีใหม่       

1 มกราคม 2564 91,013 1,068,470 3,560,841 19,057 10,183 4,749,564 

ซ้ือเพ่ิม - 22 11,987 1,328 11,769 25,106 

จาํหน่าย - - (43,645) (2,511) - (46,156) 

ตดัจาํหน่าย - (20,776) (885) - - (21,661) 

โอนระหว่างบญัชี - 3,612 11,604 - (15,216) - 

31 ธนัวาคม 2564 91,013 1,051,328 3,539,902 17,874 6,736 4,706,853 

ซ้ือเพ่ิม - 3,593 20,149 - 2,984 26,726 

ตดัจาํหน่าย - (1,679) (40,484) - - (42,163) 

โอนระหว่างบญัชี - 2,504 4,470 - (6,974) - 

31 ธนัวาคม 2565 91,013 1,055,746 3,524,037 17,874 2,746 4,691,416 

ค่าเส่ือมราคาสะสม       

1 มกราคม 2564 - 652,845 2,180,516 17,629 - 2,850,990 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี - 41,511 200,723 1,311 - 243,545 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับ

ส่วนท่ีจาํหน่าย - - (32,063) (2,511) - (34,574) 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับ

ส่วนท่ีตดัจาํหน่าย - (20,776) (885) - - (21,661) 

31 ธนัวาคม 2564 - 673,580 2,348,291 16,429 - 3,038,300 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี - 40,404 180,202 439 - 221,045 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับ

ส่วนท่ีตดัจาํหน่าย - (1,141) (40,406) - - (41,547) 

31 ธนัวาคม 2565 - 712,843 2,488,087 16,868 - 3,217,798 

ค่าเผ่ือการด้อยค่า       

1 มกราคม 2564 - - 27,288 - - 27,288 

31 ธนัวาคม 2564 - - 27,288 - - 27,288 

31 ธนัวาคม 2565 - - 27,288 - - 27,288 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี       

31 ธนัวาคม 2564 91,013 377,748 1,164,323 1,445 6,736 1,641,265 

31 ธนัวาคม 2565 91,013 342,903 1,008,662 1,006 2,746 1,446,330 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี       

2564 (238 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 243,545 

2565 (211 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 221,045 
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  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สินทรัพยซ่ึ์ง

แสดงมูลค่าตาม

ราคาท่ีตีใหม ่ สินทรัพยซ่ึ์งแสดงมูลค่าตามราคาทุน  

 

ท่ีดิน 

อาคารและส่วน

ปรับปรุงอาคาร 

เคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์ ยานพาหนะ 

สินทรัพย์

ระหว่างก่อสร้าง

และติดตั้ง รวม 

ราคาทุน / ราคาที่ตีใหม่       

1 มกราคม 2564 91,013 1,068,470 3,511,621 19,057 10,183 4,700,344 

ซ้ือเพ่ิม - 22 11,987 1,328 11,769 25,106 

จาํหน่าย - - (43,645) (2,511) - (46,156) 

ตดัจาํหน่าย - (20,776) (885) - - (21,661) 

โอนระหว่างบญัชี - 3,612 11,604 - (15,216) - 

31 ธนัวาคม 2564 91,013 1,051,328 3,490,682 17,874 6,736 4,657,633 

ซ้ือเพ่ิม - 3,593 20,149 - 2,984 26,726 

ตดัจาํหน่าย - (1,679) (40,484) - - (42,163) 

โอนระหว่างบญัชี - 2,504 4,470 - (6,974) - 

31 ธนัวาคม 2565 91,013 1,055,746 3,474,817 17,874 2,746 4,642,196 

ค่าเส่ือมราคาสะสม       

1 มกราคม 2564 - 652,845 2,158,584 17,629 - 2,829,058 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี - 41,511 200,723 1,311 - 243,545 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับ      

ส่วนท่ีจาํหน่าย - - (32,063) (2,511) - (34,574) 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับ          

ส่วนท่ีตดัจาํหน่าย - (20,776) (885) - - (21,661) 

31 ธนัวาคม 2564 - 673,580 2,326,359 16,429 - 3,016,368 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี - 40,404 180,202 439 - 221,045 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับ            

ส่วนท่ีตดัจาํหน่าย - (1,141) (40,406) - - (41,547) 

31 ธนัวาคม 2565 - 712,843 2,466,155 16,868 - 3,195,866 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี       

31 ธนัวาคม 2564 91,013 377,748 1,164,323 1,445 6,736 1,641,265 

31 ธนัวาคม 2565 91,013 342,903 1,008,662 1,006 2,746 1,446,330 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี       

2564 (238 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร)  243,545 

2565 (211 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร)  221,045 

 บริษทัฯไดจ้ดัให้มีการประเมินราคาท่ีดินเพื่อแสดงมูลค่าท่ีดินตามราคาท่ีตีใหม่ ทาํให้มีส่วนเกินทุน

จากการตีราคาท่ีดินซ่ึงไดบ้นัทึกไวใ้นส่วนของผูถื้อหุ้นในงบแสดงฐานะการเงิน ในปี 2562 บริษทัฯ

ไดจ้ดัให้มีการประเมินราคาท่ีดินดงักล่าวใหม่ โดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคา

ตลาด (Market approach) 
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 หากบริษทัฯแสดงมูลค่าของท่ีดินดงักล่าวดว้ยวิธีราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2565 และ 2564 จะเท่ากบั 55 ลา้นบาท  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 บริษทัฯมีเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้

แต่ยงัใช้งานอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนประมาณ 

998 ลา้นบาท (2564: 866 ลา้นบาท)  

 บริษทัฯไดน้าํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 

จาํนวนประมาณ 1,087 ลา้นบาท ไปจดจาํนองไวก้บัธนาคารพาณิชยเ์พือ่เป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือ

และเงินกูย้มืระยะยาวซ่ึงกล่าวไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 15 

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 มูลค่าสุทธิตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 ซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ราคาทุน   

1 มกราคม 2564 72,387 72,332 

ซ้ือเพิ่ม 18,374 18,374 

ตดัจาํหน่าย (9,768) (9,768) 

31 ธนัวาคม 2564 80,993 80,938 

ซ้ือเพิ่ม 1,166 1,166 

ตดัจาํหน่าย (93) (93) 

31 ธนัวาคม 2565 82,066 82,011 

การตัดจําหน่าย   

1 มกราคม 2564 45,789 45,749 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 5,765 5,765 

 ตดัจาํหน่าย (9,177) (9,177) 

31 ธนัวาคม 2564 42,377 42,337 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 6,414 6,414 

31 ธนัวาคม 2565 48,791 48,751 

ค่าเผ่ือการด้อยค่า   

1 มกราคม 2564 15 - 

31 ธนัวาคม 2564 15 - 

31 ธนัวาคม 2565 15 - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี   

31 ธนัวาคม 2564 38,601 38,601 

31 ธนัวาคม 2565 33,260 33,260 
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13. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 

ทรัสตรี์ซีท 25,893 35,992 

รวมเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 25,893 35,992 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงินคิดดอกเบ้ียตามอัตรา

ดอกเบ้ียในตลาด 

14. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 289,021 254,298 278,517 250,174 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 11,382 6,959 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 34,598 39,016 34,594 39,011 

เงินรับล่วงหนา้ค่าสินคา้ 52,628 41,577 52,628 41,577 

เจา้หน้ีค่าซ้ือเคร่ืองจกัร 362 6,424 362 6,424 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 11,937 13,982 11,819 13,866 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 388,546 355,297 389,302 358,011 

15.  เงินกู้ยืมระยะยาว  

  (หน่วย: พนับาท) 

เงินกู ้ อตัราดอกเบ้ีย การชาํระคืน 

งบการเงินรวมและ                             

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2565 2564 

1.1  อา้งอิงกบั MLR(1) ชาํระคืนเป็นรายเดือนเร่ิมตั้งแต่เดือน

ธนัวาคม 2564 เป็นตน้ไป 165,500 343,500 

1.2 อา้งอิงกบั BIBOR 1M(2) ชาํระคืนเป็นรายเดือนเร่ิมตั้งแต่เดือน

ธนัวาคม 2564 เป็นตน้ไป 165,500 343,500 

รวม   331,000 687,000 

หกั: ค่าธรรมเนียมการกูเ้งินรอตดับญัชี (2,256) (4,378) 

เงินกูย้ืมสุทธิ  328,744 682,622 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (154,382) (154,207) 

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 174,362 528,415 
   

(1) MLR (Minimum Loan Rate) หมายถึง อตัราดอกเบ้ียลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี 

(2) BIBOR 1M หมายถึง Bangkok Interbank Offered Rate สาํหรับระยะเวลา 1 เดือน 
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เม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน 2564 บริษทัฯได้ทาํสัญญาเงินกู้กับธนาคารพาณิชยส์องแห่งในวงเงินกู้ยืม

จํานวน 1,275.5 ล้านบาท ซ่ึงเป็นวงเงินกู้ยืมระยะยาวจํานวน 700 ล้านบาท และวงเงินสินเช่ือ

หมุนเวียนจาํนวน 575.5 ลา้นบาท สาํหรับวงเงินกูย้ืมระยะยาวมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชช้าํระเงินกูย้ืมและ

หน้ีสินตามสัญญาเช่าตามท่ีระบุในสัญญาเงินกู ้เงินกูย้ืมดงักล่าวคํ้าประกนัโดยการจาํนองท่ีดินและ           

ส่ิงปลูกสร้าง และเคร่ืองจักร สัญญาเงินกู้ยืมฉบับดังกล่าวได้กําหนดข้อปฏิบัติและข้อจํากัด                        

บางประการ ซ่ึงรวมถึงการดาํรงอตัราส่วนทางการเงิน เช่น การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ              

ผูถื้อหุน้ และอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีกาํหนดในสัญญา เป็นตน้ 

การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564                  

มีรายละเอียดดงัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 

ยอดคงเหลือตน้ปี 682,622 121,390 

กูเ้พิ่ม - 700,000 

จ่ายคืนเงินกู ้ (356,000) (134,390) 

ค่าธรรมเนียมการกูเ้งินรอตดับญัชี - (5,417) 

ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมการกูเ้งินรอตดับญัชี - 1,039 

ยอดคงเหลือปลายปี 326,622 682,622 

16. สัญญาเช่า  

 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า  

กลุ่มบริษทัทาํสัญญาเช่าสินทรัพยเ์พื่อใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั โดยมีอายสุัญญา 4 ปี  
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ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้  

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใช้สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 

2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อาคารและส่วน

ปรับปรุงอาคาร 

เคร่ืองจกัร 

และอุปกรณ์ ยานพาหนะ รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 10,025 616,344 1,222 627,591 

เพิ่มขึ้น - - 1,328 1,328 

โอนจดัประเภทเป็นท่ีดิน อาคาร

และอุปกรณ์ - (592,011) (922) (592,933) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี (1,007) (24,333) (187) (25,527) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 9,018 - 1,441 10,459 

โอนจดัประเภทเป็นท่ีดิน อาคาร

และอุปกรณ์ (9,018) - (197) (9,215) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - - (332) (332) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 - - 912 912 

ข) หนีสิ้นตามสัญญาเช่า   

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและ                        

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 

จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 712 1,083 

หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย (36) (68) 

รวม 676 1,015 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (238) (339) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า  - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน

หน่ึงปี 438 676 
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การเปล่ียนแปลงของบญัชีหน้ีสินตามสัญญาเช่าสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 

มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและ                        

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 

ยอดคงเหลือตน้ปี 1,015 247,016 

เพิ่มขึ้น - 1,328 

จ่ายชาํระในระหวา่งงวด (339) (247,329) 

ยอดคงเหลือปลายปี 676 1,015 

การวิเคราะห์การครบกําหนดของจํานวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยข้อมูลอยู่ใน              

หมายเหตุ 32 ภายใตห้วัขอ้ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง  

ค) ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและ                        

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 332 25,527 

ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 32 109 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าระยะสั้น 3,317 3,502 

ง) อ่ืน ๆ   

กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 

จาํนวน 0.1 ลา้นบาท (2564: 250 ลา้นบาท) ซ่ึงรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั้น 

สัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า  
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17. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงาน            

แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและ                       

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 93,335 80,889 

ส่วนท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน:   

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 12,729 14,934 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,254 1,481 

ตน้ทุนบริการในอดีตและผลขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการจ่ายชาํระ

ผลประโยชน์ 884 - 

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:   

(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั   

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ (11,142) - 

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน  (9,219) - 

ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ (26,692) - 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (1,908) (3,969) 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 59,241 93,335 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัคาดวา่จะไม่มีการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนกังานภายใน 1 ปีขา้งหนา้ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาว

ของพนกังานของกลุ่มบริษทัประมาณ 9.68 ปี 

 สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

   2565 2564 

อตัราคิดลด   2.77 1.7 

อตัราการขึ้นเงินเดือน   2.96, 4.61 3.5 - 10.0 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน   0.0 - 38.0 0.0 - 28.0 
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 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์

ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2565 2564 

 เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% 

อตัราคิดลด (5) 6 (12) 14 

อตัราการขึ้นเงินเดือน  6 (5) 13 (12) 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน (5) 1 (12) 5 

18. ทุนเรือนหุ้น/ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญ 

เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

ก) ออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯคร้ังท่ี 3 (SMT-W3) จาํนวน 209,119,846 

หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่าในอตัราส่วน 4 หุ้นสามญัเดิมต่อ     

1 ใบสาํคญัแสดงสิทธิ  

รายละเอียดของใบสาํคญัแสดงสิทธิ (SMT-W3) มีดงัน้ี 

อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ  - 3 ปีนบัจากวนัท่ีออกเสนอขาย 

อตัราการใชสิ้ทธิ  - ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัได ้1 หุ้น เวน้แต่ 

มีการปรับสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

ราคาการใชสิ้ทธิ - 4 บาทต่อหุน้ เวน้แต่มีการปรับสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ - วนัทาํการสุดทา้ยของเดือนมีนาคม มิถุนายน กนัยายน และธนัวาคม

ของแต่ละปีตลอดอายุของใบสําคญัแสดงสิทธิ สําหรับการใชสิ้ทธิ

คร้ังสุดทา้ยคือวนัครบกาํหนดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ  

  เม่ือวนัท่ี 2 มิถุนายน 2564 บริษทัฯไดจ้ดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ SMT-W3 จาํนวน 209,119,366 

หน่วย โดยกาํหนดวนัใช้สิทธิคร้ังแรกคือวนัท่ี 30 กันยายน 2564 และกาํหนดวนัใช้สิทธิคร้ัง

สุดทา้ยคือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2567 และบริษทัฯไดด้าํเนินการยกเลิกใบสาํคญัแสดงสิทธิ SMT-W3      

ท่ีคงเหลือจาํนวน 480 หน่วย 
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ข) ออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษทัฯคร้ังท่ี 3 (SMT-WC) จาํนวน 17,000,000 

หน่วยให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษทัฯ ซ่ึงจดัสรรให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงาน

ของบริษทัฯโดยไม่ผ่านผูรั้บช่วงซ้ือหลกัทรัพย ์โดยผูท่ี้จะได้รับการจดัสรรจะตอ้งมีสถานะเป็น

กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ณ วนัท่ีมีการจัดสรร ทั้ งน้ี คณะกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทนเป็นผูจ้ ัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษทัฯ               

แต่ละราย และคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนุมัติ โดยการจัดสรรพิจารณาจากอายุงาน 

ตาํแหน่งงาน ประสบการณ์ และความสําคญัต่อองค์กร รวมถึงประสิทธิภาพและความสามารถใน

การทาํงานตามความเหมาะสม  

ใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวเป็นชนิดระบุช่ือผูถื้อและไม่สามารถเปล่ียนมือได ้ยกเวน้เป็นการโอน

ทางมรดก มีอาย ุ3 ปีนบัจากวนัท่ีออกเสนอขาย (2 มิถุนายน 2564) และสามารถใชสิ้ทธิไดปี้ละ 2 คร้ัง 

ทุกวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนมิถุนายนและธนัวาคมของแต่ละปีตลอดอายุของใบสําคญัแสดงสิทธิ 

สาํหรับการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยคือ วนัครบกาํหนดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ (28 มิถุนายน 2567) 

ใบสําคญัแสดงสิทธิ (SMT-WC) มีอตัราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ ขอ้จาํกัดการใช้สิทธิ และ

มลูค่ายติุธรรมโดยประมาณ ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิดงัน้ี 

อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ  - 3 ปีนบัจากวนัท่ีออกเสนอขาย 

อตัราการใชสิ้ทธิ  - ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัได ้1 หุ้น เวน้แต่ 

มีการปรับสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

ราคาการใชสิ้ทธิ - 4 บาทต่อหุน้ เวน้แต่มีการปรับสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ - วนัทาํการสุดทา้ยของเดือนมิถุนายนและธนัวาคมของแต่ละปีตลอด

อายุของใบสําคญัแสดงสิทธิ สําหรับการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยคือวนั

ครบกาํหนดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

ขอ้จาํกดัการใชสิ้ทธิ - ปีท่ี 1 (คร้ังท่ี 1 และ 2) 

สามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 35 ของใบสําคัญแสดงสิทธิ

ทั้งหมดท่ีแต่ละคนไดรั้บการจดัสรรจากบริษทัฯ 

  ปีท่ี 2 (คร้ังท่ี 3 และ 4) 

สามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 35 ของใบสําคัญแสดงสิทธิ

ทั้งหมดท่ีแต่ละคนไดรั้บการจดัสรรจากบริษทัฯ (สามารถใชสิ้ทธิ

สะสมรวมไม่เกินร้อยละ 70 ของใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งหมด) 

  ปีท่ี 3 (คร้ังท่ี 5 และ 6) 

สามารถใชสิ้ทธิในส่วนท่ีเหลือทั้งหมดได ้ (สามารถใชสิ้ทธิสะสม

รวมไดร้้อยละ 100 ของใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งหมด) 

มูลค่ายติุธรรมโดยประมาณ      

ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิของสิทธิซ้ือหุ้น

แต่ละสิทธิ 

- 2.09 - 2.27 บาท 
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มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ ณ วนัท่ีให้สิทธิของสิทธิซ้ือหุ้นแต่ละสิทธิคาํนวณโดยใช้แบบจาํลอง

การกาํหนดราคาสิทธิตามสูตรของ Black Scholes ขอ้มูลนาํเขา้แบบจาํลอง ไดแ้ก่ ราคาหุน้สามญัของ

บริษทัฯ ณ วนัท่ีให้สิทธิ ซ่ึงเท่ากบั 4.90 บาท ราคาใช้สิทธิ 4.00 บาท ความผนัผวนของราคาหุ้นท่ี

คาดหวงัร้อยละ 57.50 - 62.70 ต่อปี อตัราผลตอบแทนเงินปันผลท่ีคาดหวงัร้อยละ 0 ของกาํไรสุทธิ 

อายขุองสิทธิซ้ือหุน้ 3 ปี 2 เดือน และอตัราดอกเบ้ียปลอดความเส่ียงร้อยละ 0.56 - 0.72 ต่อปี 

ในระหว่างปี 2565 บริษทัฯบนัทึกค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการใบสําคญัแสดงสิทธิดังกล่าวเป็น

จาํนวนเงินประมาณ 7.7 ลา้นบาท (2564: 16.6 ลา้นบาท) ซ่ึงแสดงเป็นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน

พร้อมกบัรับรู้ "สํารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ"์ ในส่วนของผูถื้อหุ้นดว้ยจาํนวน

เดียวกนั 

การเปล่ียนแปลงของทุนออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้และจาํนวนหน่วยของใบสําคญั

แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัมีรายละเอียดดงัน้ี 

 งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

จาํนวน

ใบสาํคญั  

แสดงสิทธิ 

SMT-W3 

จาํนวน

ใบสาํคญั 

แสดงสิทธิ 

SMT-WC 

ทุน

ออกจาํหน่าย

และชาํระ

เต็มมูลค่าแลว้ 

ส่วนเกิน

มูลค่า                   

หุ้นสามญั 

 

เงินรับ

ล่วงหนา้             

ค่าหุ้น 

วนัท่ีจดทะเบียน             

เพ่ิมทุนกบั 

กระทรวงพาณิชย ์

 (พนัหน่วย) (พนัหน่วย) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท)  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 - - 836,479 413,349 -  

ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิในเดือนมิถุนายน 2564 209,119 17,000 - - -  

ใชสิ้ทธิในเดือนกนัยายน 2564 (12) - 12 36 - 8 ตุลาคม 2564 

ใชสิ้ทธิในเดือนธนัวาคม 2564 (100) (4,932) - - 20,129  

สิทธิลดลงจากพนกังานลาออกระหว่างปี - (798) - - -  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 209,007 11,270 836,491 413,385 20,129  

จดทะเบียนเพ่ิมทุนเดือนมกราคม 2565   5,032 15,097 (20,129) 6 มกราคม 2565 

ใชสิ้ทธิในเดือนมิถุนายน 2565 - (188) 188 563   7 กรกฎาคม 2565 

ใชสิ้ทธิในเดือนธนัวาคม 2565 - (3,841) - - 15,364 6 มกราคม 2566 

สิทธิลดลงจากพนกังานลาออกระหว่างปี - (1,383) - - -  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565  209,007  5,858 841,711 429,045 15,364  

19. หุ้นทุนซ้ือคืน 

 เม่ือวนัท่ี 12 ตุลาคม 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติให้ซ้ือหุ้นสามญัคืนจาํนวนไม่เกิน 

60,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.13 ของหุ้นท่ีจาํหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษทัฯ และวงเงินสูงสุด                

ในการซ้ือคืนเท่ากบั 240 ลา้นบาท เพื่อวตัถุประสงคใ์นการบริหารทางการเงิน โดยทาํการซ้ือคืนหุ้น

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วนัท่ี 26 ตุลาคม 2565 ถึงวนัท่ี 25 เมษายน 2566 และ

คณะกรรมการบริษทัฯจะพิจารณากาํหนดระยะเวลาการจาํหน่ายหุ้นท่ีซ้ือคืนแลว้ภายในระยะเวลา             

ไม่เกิน 3 ปี นบัจากการซ้ือหุน้คนืเสร็จส้ิน 
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 บริษทัฯมีหุ้นสามัญซ้ือคืนจาํนวน 3,343,800 หุ้น เป็นจาํนวนเงิน 17.4            

ลา้นบาท ซ่ึงจาํนวนดงักล่าวแสดงเป็นส่วนหักในส่วนของผูถื้อหุ้นตามวิธีราคาทุน ราคาตลาดของ      

หุ้นสามัญซ้ือคืนดังกล่าวคํานวณจากราคาปิดของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                        

ณ วนัทาํการสุดทา้ยของปีมีมูลค่าประมาณ 16.9 ลา้นบาท 

 บริษทัฯตอ้งกันกาํไรสะสมไวเ้ป็นเงินสํารองเท่ากับจาํนวนเงินท่ีได้จ่ายซ้ือหุ้นคืนจนกว่าจะมีการ

จาํหน่ายหุน้ท่ีซ้ือคืนไดห้มด หรือลดทุนท่ีชาํระแลว้โดยวิธีตดัหุน้ซ้ือคืนท่ีจาํหน่ายไม่หมดแลว้แต่กรณี 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 บริษทัฯไดจ้ดัสรรกาํไรสะสมจาํนวน 17.4 ลา้นบาทเป็นสํารองหุ้นสามญั

ซ้ือคืนเท่ากบัจาํนวนเงินท่ีบริษทัฯ ไดจ่้ายซ้ือหุน้คืน  

20. เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น 

  (พนับาท) (บาท) 

เงินปันผลจ่ายประจาํปี 2564 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น                      

เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2565 42,076 0.05 

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2565  42,076 0.05 

21. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง

จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี              

หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ                  

ทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปันผลได้ ในระหว่างปี 2565 

บริษทัฯจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีไวเ้ป็นสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 15.2 ลา้นบาท (2564: 11 ลา้นบาท)  

22. กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาท่ีดิน 

 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินไม่สามารถนํามาหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็น                   

เงินปันผลได ้

23. ต้นทุนทางการเงิน    

  (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวมและ                        

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียของเงินกูย้ืม 29,106 24,094 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 32 5,946 

รวม 29,138 30,040 
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24.  ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 529,029 535,420 481,534 487,925 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 225,088 249,311 225,088 249,311 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 1,328,346 1,214,311 1,328,346 1,214,311 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและ         

งานระหวา่งทาํ 111,807 52,413 111,807 52,414 

25. ภาษีเงินได้  

 ค่าใชจ่้าย (ผลประโยชน์) ภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 211 136 - - 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 13,196 (39,115) 13,195 (39,144) 

ค่าใช้จ่าย (ผลประโยชน์) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน                            

งบกําไรขาดทุน 13,407 (38,979) 13,195 (39,144) 

จาํนวนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวขอ้งกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบักาํไรขาดทุน

จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 4,705 3,103 4,705 3,103 

 4,705 3,103 4,705 3,103 
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รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 317,212 171,236 316,737 169,058 
     

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล ร้อยละ 8.84, 

10, 20, 21 

ร้อยละ 8.84, 

10, 20, 21 

ร้อยละ 10, 20 ร้อยละ 10, 20 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษ ี 37,588 33,938 37,433 33,812 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีไม่ไดบ้นัทึกใน

ระหว่างปี เน่ืองจากอาจไม่มีกาํไรทางภาษีในอนาคต

เพียงพอ 911 961 - - 

ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและขาดทนุทางภาษท่ีียงั

ไม่ไดรั้บรู้ในงวดก่อนซ่ึงนาํมาใชล้ดค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้

ปัจจุบนั (13,471) (2,044) (13,471) (2,044) 

ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและขาดทนุทางภาษท่ีียงั

ไม่ไดรั้บรู้ในงวดก่อนซ่ึงนาํมาใชล้ดค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้

รอตดับญัชี - (39,109) - (39,109) 

การปรับลดมูลค่าของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (622) - (622) - 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     

การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหต ุ25) (11,591) (31,820) (11,591) (31,820) 

ค่าใชจ้่ายตอ้งห้าม 1,453 103 1,453 103 

ค่าใชจ้่ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมขึ้น (898) (1,018) (18) (86) 

อ่ืน ๆ 36 10 11 - 

รวม (11,000) (32,725) (10,145) (31,803) 

ค่าใชจ้่าย (ผลประโยชน์) ภาษเีงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไร

ขาดทนุ 13,406 (38,979) 13,195 (39,144) 

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบแสดงฐานะการเงิน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี     

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 1,023 251 1,023 251 

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 6,303 2,439 6,303 2,439 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 5,924 9,334 5,924 9,334 

ขาดทนุทางภาษท่ีียงัไม่ไดใ้ช ้ 11,096 30,223 11,096 30,223 

รวม 24,346 42,247 24,346 42,247 

หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน 7,143 7,143 7,143 7,143 

รวม 7,143 7,143 7,143 7,143 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 บริษทัฯมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษี             

ท่ียงัไม่ได้ใช้จํานวน 565 ล้านบาท (เฉพาะบริษัท: 554 ล้านบาท)  (2564: 684 ล้านบาท (เฉพาะ

บริษัท: 646 ล้านบาท)) ท่ีบริษัทฯไม่ได้บันทึกสินทรัพย์เงินได้รอการตัดบัญชีเน่ืองจากบริษทัฯ

พิจารณาแลว้เห็นว่าบริษทัฯอาจไม่มีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะนาํผลแตกต่างชัว่คราวและ

ผลขาดทุนทางภาษีมาใชป้ระโยชน์ได ้

26.  การส่งเสริมการลงทุน 

 บริษทัฯไดรั้บสิทธิพิเศษทางดา้นภาษีอากรจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ภายใตเ้ง่ือนไขต่าง ๆ 

ท่ีกาํหนดไว ้บริษทัฯไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางดา้นภาษีอากรท่ีมีสาระสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

 รายะละเอียดของบัตรส่งเสริมการลงทุน 

1. บตัรส่งเสริมเลขท่ี 58-2578-0-00-2-0 1500(2)/2558 5195(1)/2556 1167(1)/2555 

2. เพ่ือส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตเคร่ืองมือแพทย ์ ผลิตภณัฑ์

อิเลก็ทรอนิกส์และ

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

ผลิต Semiconductor 

เช่น Integrated 

Circuit และ Printed 

Circuit Board 

Assembly (PCBA)  

ผลิต RFID WAFER 

3. สิทธิประโยชน์สาํคญัท่ีไดรั้บ     

3.1 ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

สาํหรับกาํไรท่ีไดจ้ากการ

ประกอบกิจการท่ีไดรั้บการ

ส่งเสริมตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้น

บตัรส่งเสริม 

8 ปี 7 ปี (ภาษท่ีีไดรั้บ

ยกเวน้มีมูลค่าไม่

เกิน 5.06 ลา้นบาท) 

8 ปี (ภาษท่ีีไดรั้บ

ยกเวน้มีมูลค่าไม่เกิน 

119.34 ลา้นบาท 

สาํหรับโครงการ 

PCBA) 

8 ปี 

3.2 ไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติ

บุคคลสาํหรับกาํไรท่ีไดจ้ากการ

ประกอบกิจการท่ีไดรั้บการ

ส่งเสริมในอตัราร้อยละ 50 ของ

อตัราปกติ มีกาํหนด 5 ปีนบัจาก

วนัท่ีพน้กาํหนดไดรั้บยกเวน้ภาษี

เงินไดนิ้ติบุคคล 

ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ 

3.3 ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับ

เคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการ

พิจารณาอนุมติั 

ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ 

4. วนัท่ีเร่ิมใชสิ้ทธิตามบตัรส่งเสริม 16 มกราคม 2561 24 กุมภาพนัธ์ 2560 1 มีนาคม 2557 2 พฤษภาคม 2557 
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 รายไดข้องบริษทัฯสาํหรับปีจาํแนกตามกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและไม่ไดรั้บการส่งเสริม

การลงทุนสามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม กิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริม รวม 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

รายไดจ้ากการขาย       

รายไดจ้ากการขาย

ในประเทศ 296,506 240,707 55,400 4,513 351,906 245,220 

รายไดจ้ากการ

ส่งออกทางตรง 1,329,895 1,896,113 1,135,653 13,812 2,465,548 1,909,925 

รวมรายไดจ้ากการขาย 1,626,401 2,136,820 1,191,052 18,325 2,817,454 2,155,145 

27. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถว่งนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

 กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยผลรวมของจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักท่ีออกอยู่ในระหว่างปี    

กบัจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพื่อแปลงหุน้สามญัเทียบเท่าปรับ

ลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสามญั โดยสมมติว่าไดมี้การแปลงเป็นหุ้นสามญั ณ วนัตน้ปี หรือ ณ วนัออกหุ้น

สามญัเทียบเท่า  

 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและกาํไรต่อหุน้ปรับลดแสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 

กาํไรสาํหรับปี 

จาํนวนหุ้นสามญั                

ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุ้น 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 

กําไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน       

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ 303,524 209,703 841,546 836,491 0.36 0.25 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       

   ใบสาํคญัแสดงสิทธิ SMT-W3 - - 38,875 44,650   

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ SMT-WC - - 406 2,836   

กําไรต่อหุ้นปรับลด       

กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัสมมติว่ามีการ

ใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 303,524 209,703 880,827 883,977 0.34 0.24 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

กาํไรสาํหรับปี 

จาํนวนหุ้นสามญั                

ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุ้น 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 

กําไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน       

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ 303,178 208,203 841,546 836,491 0.36 0.25 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ SMT-W3 - - 38,875 44,650   

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ SMT-WC - - 406 2,836   

กําไรต่อหุ้นปรับลด       

กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัสมมติว่ามีการ

ใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 303,178 208,203 880,827 883,977 0.34 0.24 

28. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจ

สูงสุดด้านการดาํเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรร

ทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน  

 เพื่อวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ

ผลิตภัณฑ์  2 ส่วนงาน คือ ธุรกิจการผลิตและประกอบช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Microelectronics 

Module Assembly: MMA) และธุรกิจการประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (Integrated 

Circuit Packaging: IC Packaging) และตามท่ีตั้งของส่วนงาน คือ ส่วนงานท่ีตั้งอยูใ่นประเทศไทย และ

ส่วนงานท่ีตั้งอยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกา 

 กลุ่มบริษทัไม่มีการรวมส่วนงานดาํเนินงานเป็นส่วนงานท่ีรายงานขา้งตน้ 

 ผู ้มีอ ํานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อ

วตัถุประสงค์ในการตัดสินใจเก่ียวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน                     

บริษทัฯประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงาน                

และสินทรัพยร์วมซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงาน

และสินทรัพยร์วมในงบการเงิน 

 การบนัทึกบญัชีสําหรับรายการระหว่างส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชี

สาํหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 
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 ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 มีดงัต่อไปน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 

ธุรกิจการผลิตและ

ประกอบ 

ช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ ธุรกิจการประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม   

 

ตั้งอยูใ่นประเทศไทย ตั้งอยูใ่นประเทศไทย 

ตั้งอยูใ่นประเทศ

สหรัฐอเมริกา การตดัรายการระหว่างกนั งบการเงินรวม 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

รายไดจ้ากการขายให้ลูกคา้ภายนอก 1,564 1,141 310 257 961 785 - - 2,835 2,183 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน - - 943 757 - - (943) (757) - - 

รวมรายได ้ 1,564 1,141 1,253 1,014 961 785 (943) (757) 2,835 2,183 

กาํไรจากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 184 218 380 176 27 28 - - 591 422 

รายไดอ่ื้น          81 58 

ค่าใชจ้่ายในการขายและจดัจาํหน่าย         (92) (62) 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร         (228) (216) 

ขาดทนุจากตราสารอนุพนัธ์         (7) - 

ตน้ทุนทางการเงิน          (29) (30) 

ผลประโยชน์ (ค่าใชจ้่าย) ภาษเีงินได ้         (13) 39 

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย    - (1) 

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ        303 210 
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 รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกกาํหนดขึ้นตามสถานท่ีตั้งของลูกคา้ 

  (หน่วย: พนับาท) 

 2565  2564 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก     

 ประเทศไทย 352,994  245,219 

 สหรัฐอเมริกา 1,950,566  1,594,364 

 ประเทศอ่ืน ๆ 531,901  343,023 

รวม (ตามงบการเงินรวม) 2,835,461  2,182,606 

 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (ไม่รวมเคร่ืองมือทางการเงินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี) เป็น

ของกิจการท่ีตั้งอยูใ่นประเทศไทย 

 ในปี 2565 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวนส่ีรายเป็นจาํนวนเงินประมาณ 895 ลา้นบาท 

507 ลา้นบาท 302 ลา้นบาท และ 287 ลา้นบาท ซ่ึงมาจากส่วนงานธุรกิจการผลิตและประกอบช้ินส่วน

อิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจการประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (2564: มีรายไดจ้ากลูกคา้ราย

ใหญ่จาํนวนสามรายเป็นจาํนวนเงินประมาณ 641 ลา้นบาท 494 ลา้นบาท และ 226 ลา้นบาท ซ่ึงมาจาก

ส่วนงานธุรกิจการผลิตและประกอบช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจการประกอบและทดสอบ

แผงวงจรไฟฟ้ารวม) 

29.  กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯ บริษทัย่อย และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพขึ้นตามพระราชบญัญติั

กองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯ บริษทัย่อย และพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็น

รายเดือนในอตัราร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 10 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทั

หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จาํกดั และจะจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือพนักงานนั้นออกจากงาน

ตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของกลุ่มบริษทั ในระหว่างปี 2565 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็น

ค่าใช้จ่ายจาํนวน 10 ล้านบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 10 ล้านบาท) (2564: 12 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ:                   

12 ลา้นบาท)) 

30. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

30.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาให้บริการระยะยาว 

 บริษทัฯไดท้าํสัญญาการรับความช่วยเหลือทางเทคนิคและการขายกบัท่ีปรึกษา ภายใตเ้ง่ือนไขของ

สัญญาบริษทัฯตอ้งชาํระค่าท่ีปรึกษาเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุในสัญญา นอกจากน้ี บริษทัฯตอ้ง

จ่ายค่านายหนา้เป็นรายเดือนตามท่ีระบุในสัญญาดว้ย ซ่ึงในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 

บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายภายใตส้ัญญาดงักล่าวเป็นจาํนวนเงินประมาณ 15.4 ลา้นบาท (2564: 14.1 ลา้นบาท) 



 

 39 

30.2 สัญญาซ้ือไฟฟ้า 

 บริษทัฯไดท้าํสัญญาซ้ือกระแสไฟฟ้ากบับริษทัแห่งหน่ึงตามจาํนวนและราคาท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา 

สัญญาดงักล่าวมีระยะเวลา 15 ปี และจะส้ินสุดสัญญาในเดือนกนัยายน 2572 

30.3 การคํา้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 บริษทัฯมีหนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯ

เหลืออยูเ่ป็นจาํนวนเงิน 3 ลา้นบาท ซ่ึงประกอบดว้ย หนงัสือคํ้าประกนัเพื่อคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าเป็น

จาํนวนเงิน 2 ลา้นบาท และเพื่อคํ้าประกนัการปฏิบติังานตามสัญญาเป็นจาํนวนเงิน 1 ลา้นบาท 

31. ลาํดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 บริษทัฯมีท่ีดินท่ีแสดงมูลค่าตามราคาท่ีตีใหม่ ซ่ึงมีมูลค่าเท่ากบั 

91 ลา้นบาท และมีลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบั 3 

 ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

32. เคร่ืองมือทางการเงิน 

32.1 ตราสารอนุพนัธ์ 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

หนีสิ้นตราสารอนุพนัธ์     

หน้ีสินตราสารอนุพันธ์ท่ีไม่ได้กําหนดให้เป็น

เคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียง 

    

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 7,162 251 7,162 251 

รวมหนีสิ้นตราสารอนุพนัธ์ 7,162 251 7,162 251 

ตราสารอนุพนัธ์ท่ีไม่ได้กาํหนดให้เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกนัความเส่ียง 

 กลุ่มบริษทัใช้สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อบริหารความเส่ียงในการทาํธุรกรรม

บางส่วน โดยเขา้ทาํสัญญาดงักล่าวในช่วงเวลาท่ีสอดคลอ้งกบัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศของรายการอา้งอิงซ่ึงมีอายสุัญญาโดยทัว่ไปตั้งแต่ 3 เดือนถึง 6 เดือน 

32.2 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน  

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสาํคญัของกลุ่มบริษทั ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ี

การคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กู ้ยืมแก่บริษทัย่อย เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอ่ืน หน้ีสินตามสัญญาเช่า               

เงินกู้ยืมระยะสั้ น และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงทางการเงิน                

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักลา่ว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียง ดงัน้ี 
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ความเส่ียงด้านเครดิต 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงด้านเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนและเงินให้กูย้ืม โดย

จาํนวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบัญชีท่ีแสดงอยู่ใน            

งบแสดงฐานะการเงิน  

 ลูกหน้ีการค้า 

กลุ่มบริษทับริหารความเส่ียงโดยใชน้โยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเช่ืออย่างเหมาะสม 

จึงไม่คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินท่ีมีสาระสําคญั นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัมีการติดตามยอด             

คงคา้งของลูกหน้ีการคา้อย่างสมํ่าเสมอ และมีการประกนัสินเช่ือแบบอ่ืน ๆ จากธนาคารและสถาบนั

การเงินอ่ืนท่ีมีช่ือเสียง 

อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีลูกค้ารายใหญ่จาํนวนน้อยรายและอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม

เดียวกนั ทาํให้บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากการกระจุกตวัของลูกหน้ี จาํนวนเงินสูงสุดท่ี

กลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนท่ี

แสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

กลุ่มบริษทัพิจารณาการดอ้ยค่าทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน อตัราการตั้งสาํรองของผลขาดทุนดา้น

เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นคาํนวณโดยพิจารณาจากอายุหน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระสําหรับ

กลุ่มลูกคา้ท่ีมีรูปแบบของความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกัน โดยจดักลุ่มลูกคา้ตามเขตพื้นท่ีทาง

ภูมิศาสตร์ ประเภทของผลิตภณัฑ ์ประเภทของลูกคา้และอนัดบัความน่าเช่ือถือของลูกคา้ การคาํนวณ

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นคาํนึงถึงผลของความน่าจะเป็นถ่วงนํ้ าหนัก 

มูลค่าของเงินตามเวลาและขอ้มูลท่ีมีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้ท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ี

รายงานเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบนัและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต   

 ความเส่ียงด้านตลาด 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นตลาด 2 ประเภท ไดแ้ก่ ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนและความเส่ียงจาก

อตัราดอกเบ้ีย กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ทาํตราสารอนุพนัธ์เพื่อบริหารความเส่ียงดงักล่าว ดงัน้ี 

- สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ เพื่อป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดขึ้น

จากการนาํเขา้หรือส่งออกสินคา้ 

 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน  

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือวตัถุดิบ การขายสินคา้ 

และการซ้ือเคร่ืองจกัรท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ โดยกลุ่มบริษทับริหารความเส่ียงโดยการเข้าทาํ

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซ่ึงสัญญาโดยส่วนใหญ่มีอายไุม่เกินหน่ึงปี  
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็น

สกุลเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

สกุลเงิน 

สินทรัพยท์างการเงิน  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

หน้ีสินทางการเงิน        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                            

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 13.2 15.3 7.6 7.4 34.5624 33.4199 

เยน - - 15.3 3.7 0.2609 0.2906 

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน  

ตารางต่อไปน้ีแสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อกาํไรก่อนภาษีของกลุ่มบริษทัจากการเปล่ียนแปลงท่ีอาจ

เกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผลของอตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยกาํหนดให้ตวัแปร

อ่ืนทั้งหมดคงท่ี ทั้งน้ี ผลกระทบต่อกาํไรก่อนภาษีน้ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงิน รวมถึงตราสารอนุพนัธ์ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีไม่ไดก้าํหนดให้

เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกันความเส่ียง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไม่มี              

ความเส่ียงอยา่งเป็นสาระสาํคญัจากการเปล่ียนแปลงของสกุลเงินตราต่างประเทศสกุลเงินอ่ืน 

 2565 2564 

สกุลเงิน เพิ่มขึ้น / ลดลง 

ผลกระทบต่อ

กาํไรก่อนภาษี เพิ่มขึ้น / ลดลง 

ผลกระทบต่อ

กาํไรก่อนภาษี 

 (ร้อยละ) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) 

เหรียญสหรัฐ +4.00 9,884 +1.50 4,235 

 - 4.00 (9,884) - 1.50 (4,235) 

ทั้งน้ี ขอ้มูลน้ีไม่ใช่การคาดการณ์หรือพยากรณ์สภาวะตลาดในอนาคตและควรใชด้ว้ยความระมดัระวงั 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินให้กูย้ืม หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

เงินกูย้มืระยะสั้น และเงินกูย้มืระยะยาว สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ี

ปรับขึ้นลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั 

กลุ่มบริษทับริหารความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียโดยการเขา้ทาํสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเพื่อท่ีจะ

แลกเปล่ียนระหว่างดอกเบ้ียตามอตัราผนัแปรและดอกเบ้ียตามอตัราคงท่ีซ่ึงอา้งอิงจากมูลค่าเงินตน้ 

และอตัราดอกเบ้ียท่ีกาํหนดร่วมกนัไว ้
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัสามารถจดั

ตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และสาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถ

แยกตามวนัท่ีครบกาํหนด หรือวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนดอตัรา

ดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

    (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 

 งบการเงินรวม 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 ภายใน  ปรับขึ้นลง ไม่มีอตัรา  อตัรา 

 1 ปี 1 - 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ืยท่ีแทจ้ริง 

     (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 119 - 119 0.04 - 0.25 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 370 370 - 

 - - 119 370 489  

หนี้สินทางการเงิน       

เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 26 - - - 26 อตัราดอกเบ้ียตลาด 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 389 389 - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 1 - - 1 3.70 - 5.12 

เงินกูยื้มระยะยาว - - 328 - 328 อา้งอิง MLR และ

อา้งอิง BIBOR 1M 

 26 1 328 389 744  

 
    (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 งบการเงินรวม 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 ภายใน  ปรับขึ้นลง ไม่มีอตัรา  อตัรา 

 1 ปี 1 - 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ืยท่ีแทจ้ริง 

     (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 36 - 36 0.04 - 0.05 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 330 330 - 

 - - 36 330 366  

หนี้สินทางการเงิน       

เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 36 - - - 36 อตัราดอกเบ้ียตลาด 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 355 355 - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 1 - - 1 3.70 - 6.20 

เงินกูยื้มระยะยาว - - 682 - 682 อา้งอิง MLR และ

อา้งอิง BIBOR 1M 

 36 1 682 355 1,074  
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    (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   

 ภายใน  ปรับขึ้นลง ไม่มีอตัรา  อตัรา 

 1 ปี 1 - 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ืยท่ีแทจ้ริง 

     (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 99 - 99 0.04 - 0.25 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 380 380 - 

 - - 99 380 479  

หนี้สินทางการเงิน       

เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 26 - - - 26 อตัราดอกเบ้ียตลาด 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 389 389 - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 1 - - 1 3.70 - 5.12 

เงินกูยื้มระยะยาว - - 328 - 328 อา้งอิง MLR และ

อา้งอิง BIBOR 1M 

 26 1 328 389 744  

 
    (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 ภายใน  ปรับขึ้นลง ไม่มีอตัรา  อตัรา 

 1 ปี 1 - 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ืยท่ีแทจ้ริง 

     (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 23 - 23 0.04 - 0.05 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 335 335  

 - - 23 335 358  

หนี้สินทางการเงิน       

เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 36 - - - 36 อตัราดอกเบ้ียตลาด 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 358 358 - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 1 - - 1 3.70 - 6.20 

เงินกูยื้มระยะยาว - - 682 - 682 อา้งอิง MLR และ

อา้งอิง BIBOR 1M 

 36 1 682 358 1,077  
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ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง  

กลุ่มบริษทัมีการติดตามความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการใช้เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืม

ธนาคารและสัญญาเช่า ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินประมาณร้อยละ 50 ท่ีจะ

ครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีเม่ือเทียบกบัมูลค่าตามบญัชีทั้งหมดของหน้ีสินดงักล่าวท่ีแสดงอยู่ใน

งบการเงิน (เฉพาะบริษทัฯ: ร้อยละ 50) กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินการกระจุกตวัของความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการกูย้ืมเงินเพื่อนาํไปชาํระหน้ีสินเดิมและไดข้อ้สรุปว่ากลุ่มบริษทัมีความสามารถในการเขา้ถึง

แหล่งของเงินทุนท่ีหลากหลายอย่างเพียงพอ อีกทั้งยงัสามารถตกลงกับผูใ้ห้กู ้รายเดิมเพื่อขยาย

ระยะเวลาของหน้ีสินท่ีจะครบกาํหนดภายใน 12 เดือนออกไปไดอี้ก 

รายละเอียดการครบกาํหนดชาํระของหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์และเคร่ืองมือทางการ

เงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 ซ่ึงพิจารณาจากกระแส

เงินสดตามสัญญาท่ียงัไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 

 เม่ือทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 

รายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์      

เงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน - 25,893 - - 25,893 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 388,593 - - - 388,593 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 259 453 - 712 

เงินกูยื้มระยะยาว - 169,143 180,341 - 349,484 

รวมรายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ 388,593 195,295 180,794 - 764,682 

  

ตราสารอนุพนัธ์  

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์: จ่ายชาํระสุทธิ - 7,162 - - 7,162 

รวมตราสารอนุพนัธ์ - 7,162 - - 7,162 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 เม่ือทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 

รายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์      

เงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน - 35,992 - - 35,992 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 355,297 - - - 355,297 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 371 712 - 1,083 

เงินกูยื้มระยะยาว - 185,158 574,744 - 759,902 

รวมรายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ 355,297 221,521 575,456 - 1,152,274 

  

ตราสารอนุพนัธ์  

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์: จ่ายชาํระสุทธิ - 251 - - 251 

รวมตราสารอนุพนัธ์ - 251 - - 251 

  
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 

 เม่ือทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 

รายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์      

เงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน - 25,893 - - 25,893 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 389,302 - - - 389,302 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 259 453 - 712 

เงินกูยื้มระยะยาว - 169,143 180,341 - 349,484 

รวมรายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ 389,302 195,295 180,794 - 765,391 

  

ตราสารอนุพนัธ์  

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์: จ่ายชาํระสุทธิ - 7,162 - - 7,162 

รวมตราสารอนุพนัธ์ - 7,162 - - 7,162 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 เม่ือทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 

รายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์      

เงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน - 35,992 - - 35,992 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 358,011 - - - 358,011 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 371 712 - 1,083 

เงินกูยื้มระยะยาว - 185,158 574,744 - 759,902 

รวมรายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ 358,011 221,521 575,456 - 1,154,988 

  

ตราสารอนุพนัธ์  

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์: จ่ายชาํระสุทธิ - 251 - - 251 

รวมตราสารอนุพนัธ์ - 251 - - 251 

32.3 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น และเงินกูย้มืมีอตัรา

ดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทาง

การเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

กลุ่มบริษทัมีวิธีการและสมมติฐานท่ีใชใ้นการประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ดงัน้ี 

ก) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั้น ไดแ้ก่ เงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีและลูกหน้ีอ่ืน และเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เจา้หน้ีและ

เจา้หน้ีอ่ืน และเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่า

ตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

ข) เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอตัราใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรม

โดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ค) ตราสารอนุพนัธ์ แสดงมูลค่ายุติธรรมซ่ึงคาํนวณโดยใชเ้ทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต

และแบบจาํลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซ่ึงขอ้มูลท่ีนาํมาใช้ในการประเมินมูลค่าส่วน

ใหญ่เป็นข้อมูลท่ีสามารถสังเกตได้ในตลาดท่ีเก่ียวข้อง เช่น อัตราแลกเปล่ียนทันที อัตรา

แลกเปล่ียนล่วงหนา้ของเงินตราต่างประเทศ และเส้นอตัราผลตอบแทนของอตัราดอกเบ้ีย เป็นตน้ 

กลุ่มบริษทัได้คาํนึงถึงผลกระทบของความเส่ียงด้านเครดิตของคู่สัญญาในการประมาณมูลค่า

ยติุธรรมของตราสารอนุพนัธ ์

ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
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33. การบริหารจัดการทุน  

วตัถปุระสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสาํคญัของบริษทัฯ คือการจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสม

เพื่อสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น รวมถึง

การปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการเงินตามท่ีกําหนดในสัญญาเงินกู้ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565             

กลุ่มบริษทัมีอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากับ 0.44:1 (2564: 0.75:1) และเฉพาะบริษทัฯมีอัตราส่วน

หน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.44:1 (2564: 0.76:1) 

34.     เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2566 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ประจาํปี 2565 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.06 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวม 50.73 ลา้นบาท บริษทัฯ

จะจ่ายเงินปันผลดังกล่าวและบันทึกบญัชีภายหลังจากได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมสามญัประจําปี              

ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯซ่ึงจะจดัขึ้นในเดือนเมษายน 2566 

35. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2566 
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