
 

 

 

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำนกำรสอบทำน และ ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 



 

2 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงกำรเปล่ียนแปลง

ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม

ระหวำ่งกำลแบบยอ่ของบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะ

กิจกำรของบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวำ่ “ขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล”) ซ่ึงผูบ้ริหำรของ

กิจกำรเป็นผูรั้บผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำร

รำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลดงักล่ำวจำก                                                

ผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหสั 2410 เร่ือง กำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผูส้อบ

บญัชีรับอนุญำตของกิจกำร กำรสอบทำนดงักล่ำวประกอบดว้ย กำรใชวิ้ธีกำรสอบถำมบุคลำกรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดำ้น

กำรเงินและบญัชี และกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบและวิธีกำรสอบทำนอ่ืน กำรสอบทำนน้ีมีขอบเขตจ ำกดักว่ำกำรตรวจสอบตำม

มำตรฐำนกำรสอบบญัชี ท ำใหข้ำ้พเจำ้ไม่สำมำรถไดค้วำมเช่ือมัน่วำ่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส ำคญัทั้งหมดซ่ึงอำจพบไดจ้ำกกำร

ตรวจสอบ ดงันั้นขำ้พเจำ้จึงไม่ไดแ้สดงควำมเห็นต่อขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลท่ีสอบทำน 

ข้อสรุป 

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง 

กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

ปรีชำ อรุณนำรำ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5800 

 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 

กรุงเทพฯ: 10 พฤษภำคม 2565 



หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 579,226               671,555               309,680               391,460               
ลูกหน้ีการคา้ 3 1,742,987            1,539,749            901,045               815,002               
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 41,609                 38,700                 12,380                 11,351                 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2.2 12,169                 5,110                   74,927                 56,499                 
สินคา้คงเหลือ 4 1,247,166            1,107,394            455,408               375,002               
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 78,113                 74,218                 3,812                   2,553                   

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 3,701,270            3,436,726            1,757,252            1,651,867            

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั 5 10,117                 10,221                 -                           -                           
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 14.2 142,419               152,834               128,496               138,326               
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6.1 -                           -                           2,172,220            2,172,220            
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 7.1 188,408               193,120               184,113               184,113               
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 147,754               148,518               513,152               513,916               
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 3,631,977            3,651,055            1,723,461            1,765,853            
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 191,957               193,963               29,396                 28,580                 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16,778                 15,195                 8,896                   6,642                   
ค่าความนิยม 5,131                   5,131                   -                           -                           
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 195,143               198,228               138,359               140,725               
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 36,585                 41,403                 14,089                 17,003                 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 4,566,269            4,609,668            4,912,182            4,967,378            

รวมสินทรัพย์ 8,267,539            8,046,394            6,669,434            6,619,245            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร



หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั้น 9.1 1,103,234            1,187,142            470,000               500,000               
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,102,243            892,671               621,270               547,119               
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2.2 71,714                 69,181                 52,774                 37,209                 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 331,585               235,846               124,672               105,303               
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2.2 235                      158                      1,682                   7,716                   
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 9.2 358,942               385,462               199,080               224,080               
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 17,487                 15,799                 9,119                   8,365                   
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 23,498                 39,227                 6,390                   15,672                 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 3,008,938            2,825,486            1,484,987            1,445,464            

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 9.2 662,601               673,295               426,180               457,200               
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 40,402                 41,383                 18,957                 19,143                 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 353,611               351,284               204,432               202,091               
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 12,079                 12,094                 2,301                   2,301                   

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 1,068,693            1,078,056            651,870               680,735               

รวมหนีสิ้น 4,077,631            3,903,542            2,136,857            2,126,199            

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 2,709,904,800 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 2,709,905            2,709,905            2,709,905            2,709,905            
   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแลว้
      หุ้นสามญั 2,709,904,800 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 2,709,905            2,709,905            2,709,905            2,709,905            
ส่วนเกินทุนจากหุ้นสามญัซ้ือคืน 19,928                 19,928                 19,928                 19,928                 
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 270,990               270,990               270,990               270,990               
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,219,110            1,148,763            1,498,677            1,451,282            
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (269,457)              (245,404)              33,077                 40,941                 
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 3,950,476            3,904,182            4,532,577            4,493,046            
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 239,432               238,670               -                           -                           

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,189,908            4,142,852            4,532,577            4,493,046            

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 8,267,539            8,046,394            6,669,434            6,619,245            
-                           -                           -                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

       กรรมการ กรรมการ

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร



หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

ก ำไรขำดทุน:

รายได้ 2,133,964           1,855,220           998,565              976,402              
ตน้ทุนขาย (1,855,314)          (1,610,437)          (888,974)             (868,493)             

ก ำไรขั้นต้น 278,650              244,783              109,591              107,909              
รายไดเ้งินปันผล -                         -                         25,401                8,794                  
รายไดอ่ื้น 21,097                24,427                30,339                31,586                
คา่ใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย (94,868)               (86,817)               (46,733)               (42,602)               
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (102,972)             (98,810)               (58,608)               (56,163)               

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 101,907              83,583                59,990                49,524                
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 2,003                  7,685                  -                         -                         
ตน้ทุนทางการเงิน (18,941)               (17,773)               (8,263)                 (9,160)                 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 84,969                73,495                51,727                40,364                
รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 10 (12,155)               (5,786)                 (4,332)                 125                     

ก ำไรส ำหรับงวด 72,814                67,709                47,395                40,489                

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (16,021)               58,142                -                         -                         
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั (16,021)               58,142                -                         -                         
รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลคา่ดว้ย
   มูลคา่ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (10,415)               (9,662)                 (9,830)                 (7,203)                 
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 58                       (1,359)                 -                         -                         
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 2,071                  2,204                  1,966                  1,441                  
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไร
    หรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ (8,286)                 (8,817)                 (7,864)                 (5,762)                 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด (24,307)               49,325                (7,864)                 (5,762)                 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 48,507                117,034              39,531                34,727                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบกำรเงินรวม

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2565

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นบาท)

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กำรแบ่งปันก ำไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 70,347                62,741                47,395                40,489                
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 2,467                  4,968                  

72,814                67,709                

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 46,294                113,595              39,531                34,727                
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 2,213                  3,439                  

48,507                117,034               

ก ำไรต่อหุ้น 11
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.026                  0.023                  0.017                  0.015                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2565



ผลต่างจาก
การแปลงค่า ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน รวม ส่วนของผูมี้

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินทุน งบการเงินท่ีเป็น ส ารองส าหรับ เบ็ดเสร็จอ่ืนจาก องคป์ระกอบอ่ืน รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สียท่ี รวมส่วนของ
ท่ีออกและช าระแลว้ จากหุ้นสามญัซ้ือคืน จดัสรรแลว้ ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร เงินตราต่างประเทศ มลูค่ายติุธรรม บริษทัร่วม ของส่วนของผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ไมมี่อ านาจควบคุม ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2564 2,709,905                 19,928                     266,000                   972,568                   (390,754)                  (24,235)                    -                                (414,989)                  3,553,412                239,701                   3,793,113                
ก าไรส าหรับงวด -                                 -                                -                                62,741                     -                                -                                -                                -                                62,741                     4,968                        67,709                     
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                 -                                -                                -                                58,707                     (6,766)                      (1,087)                      50,854                     50,854                     (1,529)                      49,325                     
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                                 -                                -                                62,741                     58,707                     (6,766)                      (1,087)                      50,854                     113,595                   3,439                        117,034                   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2564 2,709,905                 19,928                     266,000                   1,035,309                (332,047)                  (31,001)                    (1,087)                      (364,135)                  3,667,007                243,140                   3,910,147                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2565 2,709,905                 19,928                     270,990                   1,148,763                (231,843)                  (12,474)                    (1,087)                      (245,404)                  3,904,182                238,670                   4,142,852                
ก าไรส าหรับงวด -                                 -                                -                                70,347                     -                                -                                -                                -                                70,347                     2,467                        72,814                     
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                 -                                -                                -                                (15,996)                    (8,103)                      46                             (24,053)                    (24,053)                    (254)                         (24,307)                    
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                                 -                                -                                70,347                     (15,996)                    (8,103)                      46                             (24,053)                    46,294                     2,213                        48,507                     
เงินปันผลจ่าย -                                 -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                (1,451)                      (1,451)                      
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2565 2,709,905                 19,928                     270,990                   1,219,110                (247,839)                  (20,577)                    (1,041)                      (269,457)                  3,950,476                239,432                   4,189,908                

-                                
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2565

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ก าไรสะสม

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

(หน่วย: พนับาท)
งบกำรเงนิรวม

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย



รวม
ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินทุน ส ารองส าหรับ องคป์ระกอบอ่ืน รวมส่วนของ

ท่ีออกและช าระแลว้ จากหุ้นสามญัซ้ือคืน จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร มูลค่ายติุธรรม ของส่วนของผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2564 2,709,905                  19,928                         266,000                   1,343,458                 28,176                            28,176                       4,367,467                 
ก าไรส าหรับงวด -                                -                                   -                              40,489                      -                                     -                                40,489                      
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                -                                   -                              -                               (5,762)                            (5,762)                        (5,762)                       
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                -                                   -                              40,489                      (5,762)                            (5,762)                        34,727                      
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2564 2,709,905                  19,928                         266,000                   1,383,947                 22,414                            22,414                       4,402,194                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2565 2,709,905                  19,928                         270,990                   1,451,282                 40,941                            40,941                       4,493,046                 
ก าไรส าหรับงวด -                                -                                   -                              47,395                      -                                     -                                47,395                      
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                -                                   -                              -                               (7,864)                            (7,864)                        (7,864)                       
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                -                                   -                              47,395                      (7,864)                            (7,864)                        39,531                      
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2565 2,709,905                  19,928                         270,990                   1,498,677                 33,077                            33,077                       4,532,577                 

-                               
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี  

ก าไรสะสม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2565
(หน่วย: พนับาท)

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

2565 2564 2565 2564
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 84,969                73,495                51,727                40,364                
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคา 160,011              165,121              78,224                87,320                
   ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,008                  1,465                  433                     422                     
   ค่าตดัจ่ายสินทรัพย์ 534                     578                     509                     565                     
   ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (โอนกลบั) (1,770)                 1,372                  (197)                    (143)                    
   ค่าเผ่ือสินคา้ลา้สมยัและค่าเผ่ือสินคา้ท่ีมีราคาทุนสูงกวา่
      ราคาท่ีคาดวา่จะไดรั้บ (โอนกลบั) (1,380)                 2,805                  (375)                    1,000                  
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยถ์าวร 350                     513                     -                          -                          
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 166                     -                          -                          -                          
   (ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวรและ
      อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (1,039)                 (742)                    3                         (663)                    
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวพนกังาน 6,055                  7,429                  3,319                  3,842                  
   ก  าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (494)                    (7,491)                 (13)                      (4,912)                 
   ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (2,003)                 (7,685)                 -                          -                          
   รายไดเ้งินปันผลจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม -                          -                          (25,401)               (8,794)                 
   ดอกเบ้ียรับ (1,213)                 (183)                    (276)                    (87)                      
   ตน้ทุนทางการเงิน 18,941                17,773                8,263                  9,160                  
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 264,135              254,450              116,216              128,074              
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้ (195,617)             (186,374)             (88,318)               (69,813)               
   ลูกหน้ีอ่ืน 51                       11,419                (1,002)                 22,685                
   สินคา้คงเหลือ (145,933)             (34,208)               (80,055)               (10,881)               
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (14,584)               (41)                      66                       152                     
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4,683                  3,797                  2,913                  4                         
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้ 214,355              184,764              84,153                98,879                
   เจา้หน้ีอ่ืน 74,944                47,407                21,322                22,806                
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (10,425)               (2,095)                 (9,281)                 (1,736)                 
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (581)                    584                     -                          -                          
   เงินจ่ายผลประโยชน์พนกังาน (3,727)                 (4,184)                 (978)                    (2,524)                 
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 187,301              275,519              45,036                187,646              
   จ่ายดอกเบ้ีย (18,020)               (16,744)               (7,880)                 (8,613)                 
   จ่ายภาษีเงินได้ (11,484)               (6,750)                 (1,325)                 (677)                    
   ภาษีเงินไดรั้บคืน 12,845                45,039                -                          -                          
เงนิสดสุทธิจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 170,642              297,064              35,831                178,356              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

2565 2564 2565 2564
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยถ์าวร (131,530)             (48,452)               (36,132)               (17,968)               
เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร 2,492                  5,884                  1,042                  663                     
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (1,000)                 -                          (1,000)                 -                          
เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 1,000                  -                          -                          -                          
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,757)                 (683)                    (2,687)                 (35)                      
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 1,243                  48                       249                     5                         
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 2,352                  -                          9,362                  -                          
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (128,200)             (43,203)               (29,166)               (17,335)               
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ
เงินกูย้มืระยะสั้นลดลง (83,909)               (66,658)               (30,000)               (60,000)               
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 61,195                33,442                -                          -                          
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (96,525)               (64,865)               (56,020)               (35,420)               
เงินสดจ่ายคืนเงินตน้ของหน้ีสินตามสญัญาเช่า (5,823)                 (6,180)                 (2,424)                 (3,045)                 
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหำเงนิ (125,062)             (104,261)             (88,444)               (98,465)               
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิลดลง (9,944)                 (14,719)               -                          -                          
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิก่อน
   ผลกระทบของอตัรำแลกเปลีย่น (92,564)               134,881              (81,779)               62,556                
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและ
   รายการเทียบเท่าเงินสด 235                     (42)                      (1)                        9                         
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (92,329)               134,839              (81,780)               62,565                
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดต้นงวด 671,555              583,201              391,460              390,913              
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดปลำยงวด 579,226              718,040              309,680              453,478              

-                          -                          
ข้อมูลกระแสเงนิสดเพิม่เติมประกอบด้วยรำยละเอยีดดังนี้
ทีด่ิน อำคำร และอุปกรณ์
ซ้ือสินทรัพย ์(หมายเหตุ 8) (147,676)             (47,355)               (33,511)               (14,760)               
เจา้หน้ีอ่ืนจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวรเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 16,186                (1,080)                 (2,046)                 (3,692)                 
เจา้หน้ีจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวรจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน (ลดลง) -                          -                          (535)                    501                     
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (40)                      (17)                      (40)                      (17)                      
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยถ์าวร (131,530)             (48,452)               (36,132)               (17,968)               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

2565 2564 2565 2564
ทีด่ิน อำคำร และอุปกรณ์ (ต่อ)
จ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร (หมายเหตุ 8) 1,453                  5,142                  1,045                  -                          
ก าไร (ขาดทุน) จากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร 1,039                  742                     (3)                        663                     
เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร 2,492                  5,884                  1,042                  663                     

เงนิปันผลรับ
รายไดเ้งินปันผลจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม -                          -                          25,401                8,794                  
เงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม
   ท่ีแสดงสุทธิกบัเงินลงทุนดงักล่าวในงบการเงินรวม 6,852                  6,784                  -                          -                          
เงินปันผลคา้งรับเพ่ิมข้ึน (4,500)                 (6,784)                 (16,039)               (8,794)                 
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 2,352                  -                          9,362                  -                          

รำยกำรทีไ่ม่เป็นตัวเงนิ
สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมข้ึนโดยสญัญาเช่า 7,618                  15,412                3,419                  14,429                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัยงัมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วน
ใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหาร
ของกลุ่มบริษทัติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์
ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารไดใ้ช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็น
ต่างๆ เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

1.2 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี  34 เร่ืองการรายงานทางการเงินระหว่างกาล                          
โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบ
การเงินประจ าปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึน เพ่ือให้ข้อมูลเพ่ิม เติมจากงบการเงินประจ าปี ท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดังนั้ น                                                  
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ข้อมูล                                
ท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกับข้อมูลท่ีได้รายงานไปแล้ว ผู ้ใช้งบการเงินควรใช้งบการเงินระหว่างกาลน้ี  ควบคู่ไปกับ                              
งบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินระหว่างกาล
ฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

 งบการเงินรวมน้ีจัดท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ากัด (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า     
“บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัยอ่ย”) (รวมเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบั งบการเงิน
รวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างท่ีส าคญัเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหว่าง
งวด 

1.4 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ในงบการเงินส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั  
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2. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรท่ีเกี่ยวข้องกนั 

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงรายการดงักล่าวเป็นไปตาม
เง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้นตามปกติ
ธุรกิจ ทั้งน้ี ไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีมีสาระส าคญัในนโยบายการก าหนดราคาของรายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

2.1 รำยกำรที่เกดิขึน้ในระหว่ำงงวด 

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

รำยกำรธุรกจิกบับริษัทย่อย     

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     

ขายสินคา้ - - 27 37 
รายไดค้่าเช่าและบริการ - - 12 8 

รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 6 6 

ซ้ือสินคา้ - - 45 35 

ค่าบริการจ่าย - - 2 1 

เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 6.2) - - 19 2 

ซ้ือสินทรัพยถ์าวร - - - 5 

รำยกำรธุรกจิกบับริษัทร่วม     

ขายสินคา้ 101 94 100 94 
รายไดค้่าเช่าและบริการ 1 1 1 1 

ซ้ือสินคา้ 87 94 5 - 

เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 7.2) - - 7 7 

รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั    
(ผูบ้ริหารและญาติของผูบ้ริหารของบริษทัฯ 
เป็นผูถื้อหุน้และเป็นกรรมการบริษทั) 

   

ขายสินคา้ 66 69 6 5 
รายไดค้่าเช่าและบริการ 3 - 3 - 
ซ้ือสินคา้ 3 2 1 - 
ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย - 1 - - 
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2.2 ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด 

 ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

31 มีนาคม  
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรที่เกีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 3)     

บริษทัยอ่ย - - 102 98 

บริษทัร่วม 108 120 107 120 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน - ผูบ้ริหารและ                       
ญาติของผูบ้ริหารของบริษทัฯเป็นผูถื้อหุน้                       
และเป็นกรรมการบริษทั 92 52 11 9 

รวม 200 172 220 227 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน - - (77) (77) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ  200 172 143 150 

ลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรที่เกี่ยวข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - เงินปันผลคา้งรับ - - 49 37 
บริษทัร่วม - เงินปันผลคา้งรับ 9 5 9 5 
บริษทัยอ่ย - ลูกหน้ีอ่ืน - - 14 14 

บริษทัร่วม - ลูกหน้ีอ่ืน 1 - 1 - 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน - ผูบ้ริหารและญาติของ
ผูบ้ริหารของบริษทัฯเป็นผูถื้อหุ้น และเป็น
กรรมการบริษทั 2 - 2 - 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12 5 75 56 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรที่เกี่ยวข้องกนั     

บริษทัยอ่ย - - 44 32 
บริษทัร่วม 69 62 8 3 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน - ผูบ้ริหารและ                  
ญาติของผูบ้ริหารของบริษทัฯเป็นผูถื้อหุน้         
และเป็นกรรมการบริษทั 3 7 1 2 

รวมเจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 72 69 53 37 

เจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรที่เกี่ยวข้องกนั     

บริษทัยอ่ย - - 2 8 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 2 8 
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2.3 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรที่ส ำคญั 

 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารท่ีส าคญั ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 
ค่าตอบแทนกรรมการ 0.4 0.4 0.4 0.4 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั     

ผลประโยชน์ระยะสั้น 25.4 23.2 12.9 11.9 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 0.2 0.4 0.1 0.1 

รวม 26.0 24.0 13.4 12.4 

3. ลูกหนีก้ำรค้ำ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
31 มีนาคม 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2.2)     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 200 165 138 141 
คา้งช าระ     

ไม่เกิน 3 เดือน - 7 5 9 
มากกวา่ 12 เดือน - - 77 77 

รวม 200 172 220 227 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน   - - (77) (77) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 200 172 143 150 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 1,288 1,078 602 503 
คา้งช าระ     

ไม่เกิน 3 เดือน 233 267 137 145 
3 - 6 เดือน 11 14 8 8 
6 - 12 เดือน 6 3 4 - 
มากกวา่ 12 เดือน 47 50 33 35 

รวม 1,585 1,412 784 691 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน  (42) (44) (26) (26) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 1,543 1,368 758 665 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 1,743 1,540 901 815 
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4.  สินค้ำคงเหลือ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

31 มีนาคม 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
สินคา้คงเหลือ - ราคาทุน 1,304 1,166 469 389 

รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (57) (59) (14) (14) 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 1,247 1,107 455 375 

5.  เงินฝำกธนำคำรท่ีติดภำระค ำ้ประกนั 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ยอดคงเหลือของเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั คือ เงินฝากประจ าของบริษทัยอ่ย จ านวน 
10 ลา้นบาท ท่ีไดน้ าไปใชเ้ป็นหลกัค ้าประกนัส าหรับประกนัภาษี ค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าและอ่ืนๆ  

6.  เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

6.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อยท่ีแสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกจิกำรมีรำยละเอยีดดังต่อไปนี ้

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
บริษทั ราคาทุน 

 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

  (ตรวจสอบแลว้) 
บริษัทในประเทศ   
บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ โคราช จ ากดั 300 300 
บริษทั ที ไทยพลาส จ ากดั 6 6 
บริษทั ศรีไทย-ออ๊ตโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั 12 12 
บริษทั ศรีไทย โมลดส์ จ ากดั 82 82 
บริษทั ศรีไทย มิยากาวา จ ากดั 61 61 
บริษัทต่ำงประเทศ   
Srithai (Vietnam) Co., Ltd. 1,229 1,229 
Srithai Superware Manufacturing Pvt. Ltd. 482 482 

Srithai Superware India Ltd. 25 25 

รวม 2,197 2,197 

หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (25) (25) 

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 2,172 2,172 
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 (หน่วย: ลา้นเวียดนามดอง) 
บริษทั เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 

 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

  (ตรวจสอบแลว้) 
บริษัทย่อยโดยอ้อม   
บริษัทย่อยของ Srithai (Vietnam) Co., Ltd.   
Srithai (Hanoi) Co., Ltd. 424,920 

(เทียบเท่า 663 ลา้นบาท) 
424,920 

(เทียบเท่า 663 ลา้นบาท) 

6.2 เหตุกำรณ์ส ำคญัในระหว่ำงงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 

กำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทย่อย 

เงินปันผล อนุมติัโดย 
สดัส่วนของ 
การถือหุน้ 

เงินปันผล
จ่าย 

เงินปันผล 
จ่ายต่อหุน้ 

เงินปันผลท่ี 
บริษทัฯ
ไดรั้บ 

  (ร้อยละ) (ลา้นบาท) (บาท) (ลา้นบาท) 
บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ โคราช จ ากดั    
เงินปันผลประจ าปี 2564 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 
100.0 15.0 0.5 15.0 

บริษทั ศรีไทย โมลดส์ จ ากดั      
เงินปันผลประจ าปี 2564 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 
71.0 5.0 5.0 3.5 
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7.  เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

7.1 รำยละเอยีดของเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั มูลค่าตามบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย มูลค่าตามบญัชีตามวิธีราคาทุน 

 31 มีนาคม  
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

31 มีนาคม  
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
บริษัทในประเทศ     
บริษทั ศรีไทย ซนัโค จ ากดั 25 22 10 10 
บริษทั ไทย เอม็เอฟซี จ ากดั 93 101 90 90 
บริษทั ชีวามาลา จ ากดั 29 28 20 20 
บริษทั ศรีไทยบรรจุภณัฑ ์จ ากดั 31 32 27 27 

บริษทั โซโค๊ะ ศรีไทย จ ากดั - - 48 48 

 178 183 195 195 

บริษัทต่ำงประเทศ     

PT. Srithai Maspion Indonesia 10 10 37 37 

 10 10 37 37 

รวม  188 193 232 232 

หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน   (48) (48) 

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ   184 184 

7.2 เหตุกำรณ์ส ำคญัในระหว่ำงงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565  

กำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทร่วม 

บริษทั สดัส่วนของการถือหุน้ เงินปันผลท่ีบริษทัฯไดรั้บ 

 (ร้อยละ) (ลา้นบาท) 
บริษทั ศรีไทยบรรจุภณัฑ ์จ ากดั 39.2 2.4 
บริษทั ไทย เอม็เอฟซี จ ากดั 45.0 4.5 
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8. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2565 3,651 1,766 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 148 33 
จ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจ าหน่าย (1) (1) 
ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีตดัจ าหน่าย (1) - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (153) (75) 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าส าหรับงวด (1) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (11) - 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2565 3,632 1,723 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษัทย่อยได้น าท่ีดิน อาคารและเคร่ืองจักรส่วนหน่ึงซ่ึงมีราคาทุนจ านวน 231 ล้านบาทไป                    
ค ้าประกนัเงินกูย้มืระยะสั้น เงินกูย้มืระยะยาวและเงินทุนหมุนเวียนจากธนาคาร 

9. เงินกู้ยืม 

9.1 เงินกู้ยืมระยะส้ัน   

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

31 มีนาคม 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร     
สกลุเงินบาท 580 640 470 500 
สกุลเงินเวียดนามดองจ านวน 357,400 ลา้นเวียดนามดอง                                     

(2564: 371,700 ลา้นเวียดนามดอง) 523 547 - - 

รวมเงินกูย้มืระยะสั้น 1,103 1,187 470 500 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากธนาคารในประเทศท่ีเป็นสกุลเงินบาทเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินแบบเรียกคืน             
เม่ือทวงถาม และแบบมีอายไุม่เกิน 3 เดือน และเงินกูย้มืระยะสั้นของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศท่ีเป็นสกลุเงินเวียดนามดองเป็น
สญัญาเงินกูร้ะยะสั้นอายไุม่เกิน 6 เดือน 

 เง่ือนไขการค ้าประกนั และหลกัประกนัในสัญญาเงินกูย้ืมไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงอยา่งเป็นสาระส าคญัจากท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นงบ
การเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
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9.2 เงินกู้ยืมระยะยำว 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

31 มีนาคม 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินกูย้มืระยะยาว      

สกลุเงินบาท 649 712 625 681 
สกลุเงินเวียดนามดองจ านวน 254,923 ลา้นเวียดนามดอง                       

(2564: 235,536  ลา้นเวียดนามดอง) 373 347 - - 

รวมเงินกูย้มืระยะยาว 1,022 1,059 625 681 

 เงินกูย้มืระยะยาวมีก าหนดช าระคืนดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

31 มีนาคม 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 359 386 199 224 

     
ถึงก าหนดช าระเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 364 370 217 227 
ถึงก าหนดช าระเกินกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 221 218 139 145 
ถึงก าหนดช าระเกินกว่า 5 ปี 78 85 70 85 

รวมเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่ 1 ปี 663 673 426 457 

รวมเงินกูย้มืระยะยาว 1,022 1,059 625 681 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 เงินกูย้ืมระยะยาวของกลุ่มบริษทัในประเทศ มีอตัราดอกเบ้ียหลายอตัรา ไดแ้ก่ อตัราคงท่ี อตัรา  
FDR บวกส่วนเพ่ิม และอตัรา MLR หักส่วนลด ส่วนเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษทัย่อยในต่างประเทศมีอตัราดอกเบ้ีย
เท่ากบั Cost of  Fund บวกส่วนเพ่ิม  

 เง่ือนไขการค ้าประกนั หลกัประกนัในสัญญาเงินกูย้มื รวมถึง การปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุใน
สญัญา ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงอยา่งเป็นสาระส าคญัจากท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  
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9.3 วงเงินสินเช่ือที่ยังไม่ได้เบิกออกมำใช้ 

 วงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดเ้บิกออกมาใช ้ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

 วงเงินเบิก 
เกินบญัชี 

วงเงินกู้
หมุนเวียน 

วงเงินกูย้มื 
ระยะยาว 

วงเงินเบิก 
เกินบญัชี 

วงเงินกู้
หมุนเวียน 

วงเงินกูย้มื 
ระยะยาว 

    (ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้) 
อตัรำดอกเบีย้ลอยตัว        
- ระยะเวลาเบิกถอนภายใน 1 ปี - - 195 - - 160 
- ไม่มีก าหนดระยะเวลาเบิกถอน 162 575 - 162 438 - 
อตัรำดอกเบีย้คงที่       
- ระยะเวลาเบิกถอนภายใน 1 ปี - - 100 - - 100 
- ไม่มีก าหนดระยะเวลาเบิกถอน - 3,067 - - 3,011 - 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

 วงเงินเบิก 
เกินบญัชี 

วงเงินกู้
หมุนเวียน 

วงเงินกูย้มื 
ระยะยาว 

วงเงินเบิก 
เกินบญัชี 

วงเงินกู้
หมุนเวียน 

วงเงินกูย้มื 
ระยะยาว 

    (ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้) 
อตัรำดอกเบีย้ลอยตัว        
- ไม่มีก าหนดระยะเวลาเบิกถอน 125 - - 125 - - 
อตัรำดอกเบีย้คงที่       
- ระยะเวลาเบิกถอนภายใน 1 ปี - - 100 - - 100 
- ไม่มีก าหนดระยะเวลาเบิกถอน - 2,807 - - 2,779 - 

10. ภำษีเงินได้ 

 ภาษี เงินได้ท่ีแสดงในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการค านวณจาก                                   
ก าไรทางภาษีในอตัราร้อยละ 15 ถึง 25 และร้อยละ 20 ตามล าดบั ซ่ึงเป็นอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่
หรือท่ีคาดไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมีผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงานในประเทศท่ีกลุ่มบริษทัตอ้งด าเนินงานอยู่
และเกิดรายไดเ้พ่ือเสียภาษี 

11. ก ำไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) 
ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด  
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12. ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทผลิตภณัฑแ์ละบริการ ในระหว่างงวดปัจจุบนักลุ่มบริษทัไม่มี
การเปล่ียนโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานจากงบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงานของกลุ่มบริษทัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 
2564 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

 สายธุรกิจพลาสติก   

 

ส่วนงานผลิตภณัฑ ์
เคร่ืองใชใ้นครัวเรือน 

ส่วนงานผลิตภณัฑ ์
เพื่องานอุตสาหกรรม   

 

กิจการใน 
ประเทศ 

กิจการใน 
ต่างประเทศ 

กิจการใน 
ประเทศ 

กิจการใน 
ต่างประเทศ 

สายธุรกิจ 
แม่พิมพแ์ละอ่ืนๆ งบการเงินรวม  

2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 
รายได ้ 241 257 90 79 1,167 1,083 681 461 36 56 2,215 1,936 
รายไดร้ะหว่างบริษทัยอ่ย (26) (17) (5) (6) (46) (43) (2) (1) (2) (14) (81) (81) 

รวมรายไดจ้ากการขายแก่ลูกคา้ภายนอก 215 240 85 73 1,121 1,040 679 460 34 42 2,134 1,855 

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานตาม
ส่วนงาน 14 9 10 (3) 38 37 26 20 (6) (4) 82 59 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ท่ีไม่ไดปั้นส่วน:            
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ      (1) 9 
รายไดอ่ื้น          21 15 
ตน้ทุนทางการเงิน          (19) (18) 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม     2 8 

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         85 73 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้          (12) (5) 

ก าไรส าหรับงวด          73 68 

13. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจเกดิขึน้ 

13.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร การซ้ือแม่พิมพ ์เคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์ และอ่ืน ๆ ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

         (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 96 3 1 - 
แม่พิมพ ์ 47 73 23 22 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 25 34 13 13 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 11 - 11 - 
อื่นๆ 6 2 4 - 
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13.2 ภำระผูกพนัอ่ืนและหนีสิ้นท่ีอำจเกดิขึน้ในภำยหน้ำ 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีภาระผกูพนัเก่ียวกบัหนงัสือค ้าประกนั การค ้าประกนัอ่ืน ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญา

บริการ ภาระผูกพนัอ่ืนและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหน้ารวมทั้งสัญญาต่างๆท่ีแตกต่างอย่างเป็นสาระส าคญัจากรอบ

ระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  

14. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

14.1 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัรา

ดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบ

แสดงฐานะการเงิน 

14.2 ล ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินบางรายการท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมโดยแยกแสดงระดบั

ของขอ้มูลท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมไดด้งัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม     
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม                      
ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

    

-  ตราสารทุนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 49 - - 49 
-   ตราสารทุนท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง 

ประเทศไทย - 38 55 93 

รวม 49 38 55 142 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม     
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม                      
ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

    

-  ตราสารทุนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 49 - - 49 
-   ตราสารทุนท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง 

ประเทศไทย - 25 55 80 

รวม 49 25 55 129 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนวิธีการและสมมติฐานท่ีใชใ้นการประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือ
ทางการเงิน และไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
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ขั้นตอนกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรม 

 หน่วยงานด้านการเงินของก ลุ่มบ ริษัทได้ท าการประเมิน มูลค่ ายุ ติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินส าห รับ                                              
การรายงานในงบการเงิน ซ่ึงไดร้ายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารดา้นการเงินในแต่ละไตรมาส 

14.3 กำรกระทบยอดรำยกำรสินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงินท่ีวัดมูลค่ำยุติธรรมเป็นประจ ำและมีล ำดับช้ันของ
มูลค่ำยุติธรรมเป็นล ำดับที่ 3 แสดงได้ดังนี ้

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม  -        

ตราสารทุนท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนใน                        
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2565 57 

ขาดทุนสุทธิท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (2) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2565 55 

15. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำกำรรำยงำน 

 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2565 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯประจ าปี 2565 ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับ     
ปี 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.03 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 81 ลา้นบาท 

16. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2565 
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