
 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอคณะกรรมการ 

บริษัท เอน็เอสแอล ฟู้ดส์ จํากดั (มหาชน) 
 

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) ณ วนัท่ี  

31 มีนาคม 2564 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู ้ถือหุ้น และ 

งบกระแสเงินสดสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อซ่ึง

ผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตาม

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบใน

การใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถาม

บุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 

การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถ

ไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยสําคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดังนั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจ

แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้
 

ข้อสรุป 

 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐาน 

การบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล” ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 

 มงคล  สมผล 

กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8444 

วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2564 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากดั 



หมายเหตุ ณ วนัที ณ วนัที

31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 9,595,761          9,934,075          

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน 6 413,662,294      413,431,697      

สินคา้คงเหลือ 7 121,060,934      141,821,825      

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 8 407,862             -

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 1,378,647          1,438,994          

  รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 546,105,498      566,626,591      

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 952,646,453      972,490,444      

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 10 10,840,409        10,492,372        

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 7,576,320          7,337,587          

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 10,685,365        10,453,636        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 8,840,773          7,181,100          

  รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 990,589,320      1,007,955,139   

รวมสินทรัพย์ 1,536,694,818   1,574,581,730   

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษทั เอน็เอสแอล ฟู้ดส์ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564

หน่วย : บาท



หมายเหตุ ณ วนัที ณ วนัที

31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 11 224,716,747 224,023,632

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 12 341,679,484 404,170,031

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 14 105,684,764 105,240,777

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหนึงปี 13 4,011,886 3,924,442

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 38,311,136 23,832,661

หนีสินตราสารอนุพนัธ์ 15 - 711,524             

หนีสินหมุนเวียนอืน 8,617,751 30,193,253

รวมหนีสินหมุนเวียน 723,021,768 792,096,320

หนีสินไม่หมุนเวียน 

      เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 14 253,625,290 280,047,611

หนีสินตามสัญญาเช่า 13 5,850,936 5,975,028

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียน

สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 16 43,305,541 41,677,946

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 302,781,767 327,700,585

รวมหนีสิน 1,025,803,535 1,119,796,905

บริษทั เอน็เอสแอล ฟู้ดส์ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564

หน่วย : บาท



หมายเหตุ ณ วนัที ณ วนัที

31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น  (ต่อ)

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 17

ทุนจดทะเบียน

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

ทุนทีออกและชาํระแลว้

   หุน้สามญั 225,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 

     ชาํระครบแลว้ 225,000,000 225,000,000

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 30,000,000 30,000,000

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 255,891,283 199,784,825

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 510,891,283 454,784,825

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,536,694,818 1,574,581,730

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564

หน่วย : บาท

บริษทั เอน็เอสแอล ฟู้ดส์ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)



หมายเหตุ 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 762,961,370      809,461,836      

รายไดอื้น 885,552             899,710             

รวมรายได้ 763,846,922      810,361,546      

ค่าใชจ่้าย

ตน้ทุนขาย 620,539,545      688,671,509      

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 44,112,515        51,040,419        

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 22,472,632        22,569,042        

รวมค่าใชจ่้าย 687,124,692      762,280,970      

กาํไรจากกจิกรรมดาํเนินงาน 76,722,230        48,080,576        

ตน้ทุนทางการเงิน 6,369,026          7,238,163          

กาํไรก่อนภาษเีงินได้ 70,353,204        40,842,413        

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 14,246,746        8,778,838          

กาํไรสําหรับงวด 56,106,458        32,063,575        

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี - -

กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 56,106,458        32,063,575        

กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐาน  (บาท) 19 0.25                   0.15                   

จาํนวนหุ้นสามญัถัวเฉลยีถ่วงนาํหนัก (หุ้น) 19 225,000,000      220,769,231      

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษทั เอน็เอสแอล ฟู้ดส์ จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564

หน่วย : บาท

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”



หมายเหตุ ทุนทีออก รวม

และชําระแล้ว จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนสํารอง

ตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 170,000,000 15,000,000 288,370,806 473,370,806   

เพมิทุน 17 55,000,000 - - 55,000,000     

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด - - 32,063,575     32,063,575     

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2563 225,000,000 15,000,000 320,434,381 560,434,381

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

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด - - 56,106,458     56,106,458

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2564 225,000,000 30,000,000 255,891,283 510,891,283

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษทั เอน็เอสแอล ฟู้ดส์ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564

หน่วย : บาท

กาํไรสะสม

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”



หมายเหตุ 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 70,353,204        40,842,413        

ปรับปรุงดว้ย

ค่าเสือมราคา 23,048,370        25,734,611        

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 1,043,552          1,061,319          

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 267,267             236,608             

ค่าใชจ่้ายหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 2,173,787          2,086,740          

หนีสงสัยจะสูญ 150,511             (14,468)              

ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 843,500             (211,019)            

ขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจากอตัราแลกเปลียน 397,405             -

ดอกเบียรับ (44)                     -

ตน้ทุนทางการเงิน 6,369,026          7,238,163          

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย ์

  และหนีสินดาํเนินงาน 104,646,578 76,974,367

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิมขึน) ลดลง

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน (381,108)            70,030,605        

สินคา้คงเหลือ 19,917,391        (12,844,260)       

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 117,927             (255,368)            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน - (81,000)              

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน (63,839,798)       (50,256,262)       

หนีสินหมุนเวียนอืน (21,575,502)       (4,139,323)         

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนกังาน (546,192)            -

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 38,339,296        79,428,759        

เงินสดรับจากดอกเบียเงินฝาก 44                      -

เงินสดจ่ายสาํหรับภาษีเงินได้ (57,580)              (2,889)                

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 38,281,760        79,425,870        

บริษทั เอน็เอสแอล ฟู้ดส์ จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564

หน่วย : บาท

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”



หมายเหตุ 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยถ์าวร 5.1 (4,025,797)         (17,080,046)       

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 5.2 - (812,550)            

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (4,025,797)         (17,892,596)       

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน

จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 5.3 (818,680) -

จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสันจากกรรมการ 5.3 - (67,620,000)

จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 5.3 (26,249,955) (24,336,191)

จ่ายชาํระหนีสินตามสัญญาเช่า 5.3 (1,562,304)         (1,221,639)         

เงินสดจ่ายดอกเบีย 5.3 (5,963,338)         (15,021,213)       

เงินสดรับจากการเพิมทุน 17 - 55,000,000        

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (34,594,277)       (53,199,043)       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ (338,314)            8,334,231          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 1 มกราคม 9,934,075          17,591,380        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 31 มีนาคม 4 9,595,761          25,925,611        

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

หน่วย : บาท

บริษทั เอน็เอสแอล ฟู้ดส์ จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”



 

 

บริษัท เอน็เอสแอล ฟู้ดส์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

1. การดําเนินงานและข้อมูลท่ัวไปของบริษัท 

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

วนัท่ี 23 เมษายน 2563 โดยมีท่ีอยู่ของสาํนักงานใหญ่และสาํนักงานสาขาตามท่ีจดทะเบียนไวด้งัน้ี 

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

อาํเภอบางบวัทอง  จงัหวดันนทบุรี  

สาํนกังานสาขาแห่งท่ีหน่ึง :  เลขท่ี 700/707 หมู่ท่ี 1 ตาํบลพานทอง อาํเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี 

สาํนกังานสาขาแห่งท่ีสอง :  เลขท่ี 700/836 หมู่ท่ี 6 ตาํบลหนองตาํลึง อาํเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี 

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

อาํเภอบางบวัทอง  จงัหวดันนทบุรี 

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

อาํเภอบางบวัทอง  จงัหวดันนทบุรี 

วตัถุประสงค์หลักของบริษทั คือ ผลิตและจัดจาํหน่ายเบเกอร่ีทุกชนิด ขายส่งปลา ผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้ า 

เน้ือสัตว ์สาหร่ายและผกัต่าง ๆ แช่แขง็และแปรรูป 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัคือ นายสมชาย อศัวปิยานนท์

โดยถือหุน้ของบริษทัเป็นจาํนวนร้อยละ 99.99 ของทุนท่ีชาํระแลว้ของบริษทั 

การแพร่ระบาดของโคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้ง

ขึ้นอยา่งต่อเน่ือง ทาํใหเ้กิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ 

สถานการณ์ดงักล่าวอาจนาํมาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการดาํเนินธุรกิจ 

อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษทัจะติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวอย่างต่อเน่ืองและจะ

ประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้น

อยา่งสมํ่าเสมอ 
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2. เกณฑ์การจัดทําและนําเสนองบการเงินระหว่างกาล 

 2.1  งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดจ้ดัทาํขึ้นในสกุลเงินบาทและตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 34            

เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” และวิธีปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย 

โดยหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นแบบย่อ  

2.2 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงนาํมาแสดงเปรียบเทียบไดม้าจากงบการเงิน

ของบริษทัสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัซ่ึงไดต้รวจสอบแลว้ 

2.3 ผลการดาํเนินงานซ่ึงยงัไม่ไดต้รวจสอบที่ปรากฏในงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

มิใช่เคร่ืองบ่งช้ีและมิใช่การคาดการณ์ถึงผลการดาํเนินงานเตม็ปี 

2.4 ขอ้มูลบางประการซ่ึงควรจะแสดงอยูใ่นงบการเงินประจาํปีท่ีไดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินมิไดน้าํมาแสดงไว ้ณ ท่ีน้ี เน่ืองจากมิไดมี้การกาํหนดให้มีการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวใน

งบการเงินระหว่างกาล ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

จึงควรอ่านประกอบกบังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงไดมี้การตรวจสอบแลว้ 

2.5 งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษไดจ้ดัทาํขึ้นจากงบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยท่ี

จดัทาํตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาท่ี

แตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

2.6 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน        

สาํหรับงวดบญัชีปัจจุบนั 

ในระหว่างงวด บริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและกรอบแนวคิดสําหรับ

การรายงานทางการเงินท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิม

ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการ

ปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึ้นเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ 

โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

การปรับปรุงคาํนิยามของธุรกิจ การปรับปรุงคาํนิยามของความมีสาระสําคัญ และข้อกําหนด 

ทางการบญัชีเก่ียวกบัการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว

มาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินระหวา่งกาลของบริษทั 
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2.7 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า (“TFRS 16”) ฉบบัปรับปรุง ปี 2564 

ไดเ้พิ่มขอ้กาํหนดสําหรับขอ้ยกเวน้ชัว่คราวท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง โดยกิจการ

ตอ้งถือปฏิบติัตามการปรับปรุงดังกล่าวกบังบการเงินประจาํปีสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน

หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป ทั้งน้ีอนุญาตใหกิ้จการถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ได ้ 

ซ่ึง TFRS 16 ฉบบัปรับปรุงน้ีไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2564 

นอกจากน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า (“TFRS 16”) ฉบบัปรับปรุงปี 

2564 (รอบท่ี 2) ไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2564 โดยอนุญาตให้ผูเ้ช่า

ใช้การผ่อนปรนในทางปฏิบัติกับกรณีการยินยอมลดค่าเช่าท่ีเกิดขึ้ นอันเป็นผลโดยตรงจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงการลดลงใดๆ 

ของการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่ากระทบเพียงการจ่ายชาํระซ่ึงเดิมครบกาํหนดในหรือก่อนวนัที่ 

30 มิถุนายน 2565 เท่านั้น โดยผูเ้ช่าตอ้งถือปฏิบติัตามการปรับปรุงดงักล่าวกบังบการเงินประจาํปีท่ีมี

รอบระยะเวลารายงานท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 เมษายน 2564 ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการถือปฏิบติัก่อน

วนัท่ีมีผลบงัคบัใชไ้ด ้รวมถึงงบการเงินท่ียงัไม่ไดรั้บการอนุมติัให้ออก ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

ผูบ้ริหารของบริษทัจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งมาเร่ิมถือปฏิบติักบังบการเงิน

ของบริษทัเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้โดยผูบ้ริหารของบริษทัได้

ประเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว และเห็นว่าการนาํมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบติัไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของ

บริษทัในงวดท่ีจะเร่ิมถือปฏิบติั 

3. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

งบการเงินระหวา่งกาลจดัทาํขึ้นโดยใชห้ลกัเกณฑ ์นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 
 31 มีนาคม 2564  31 ธันวาคม 2563 

เงินสดในมือ  152,914   209,971 
เงินฝากธนาคาร - ประเภทกระแสรายวนั  8,608,807   9,020,252 
เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย ์  834,040   703,852 

 9,595,761  9,934,075 
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5. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบักระแสเงินสดเพิม่เติม 

5.1 รายการซ้ือสินทรัพยถ์าวรสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี  

หน่วย : บาท 

 หมายเหตุ 2564  2563 

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรยกมา  255,128   87,250  

บวก  ซ้ือสินทรัพยถ์าวรระหวา่งงวด 9 3,204,379  18,747,947  

บวก  เงินจ่ายลว่งหนา้ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร     

เพิ่มขึ้น (ลดลง)  1,659,673   (1,451,201) 

หกั   เงินสดจ่ายระหวา่งงวด  (4,025,797)   (17,080,046) 

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรยกไป  1,093,383  303,950 

5.2 รายการซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : บาท 

  2564  2563 

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนยกมา  169,000  482,850 

บวก ซ้ือสินทรัพยร์ะหวา่งงวด  506,000  684,150 

หกั เงินสดจ่ายระหวา่งงวด  -  (812,550) 

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนยกไป  675,000  354,450 

5.3 รายการกระทบยอดหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

ตารางดา้นล่างน้ีแสดงการเปล่ียนแปลงของหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน ซ่ึงรวมการเปล่ียนแปลง

ทั้งท่ีเป็นรายการเงินสดและรายการท่ีไม่ใช่เงินสด ดงัน้ี 
หน่วย : บาท 

  ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสดจ่าย  การเปลี่ยนแปลงท่ีไม่เป็นเงินสด ดอกเบีย้จ่าย  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันท่ี  จากกิจกรรม  ปรับปรุงดอกเบีย้  สินทรัพย์  ขาดทุนท่ียังไม่    ณ วันท่ี 

 1 มกราคม  จัดหาเงิน  ตามวิธีอัตรา  ตามสัญญาเช่า  เกิดขึ้นจาก    31 มีนาคม 

 2564    ดอกเบีย้ท่ีแท้จริง  เพิ่มขึน้ (ลดลง)  อัตราแลกเปลีย่น    2564 

              

เงินกูยื้มระยะสั้น              

   จากสถาบนัการเงิน 224,023,632  (818,680)  -  -  1,511,795  -  224,716,747 

เงินกูยื้มระยะยาว              

   จากสถาบนัการเงิน 385,288,388  (26,249,955)  271,621  -  -  -  359,310,054 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 9,899,470  (1,562,304)  -  1,391,589  -  134,067  9,862,822 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย -  (5,963,338)  (271,621)  -  -  6,234,959  - 

รวม 619,211,490  (34,594,277)  -  1,391,589  1,511,795  6,369,026  593,889,623 
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 หน่วย : บาท 

 ยอดคงเหลือ  ผลกระทบจาก  กระแสเงินสดจ่าย  การเปลี่ยนแปลงท่ีไม่เป็นเงินสด ดอกเบีย้จ่าย  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันท่ี  การใช้นโยบาย  จากกิจกรรม  ปรับปรุงดอกเบีย้  ซ้ือสินทรัพย์    ณ วันท่ี 

 1 มกราคม  การบัญชีใหม่  จัดหาเงิน  ตามวิธีอัตรา  ตามสัญญาเช่า    31 มีนาคม 

 2563  เป็นคร้ังแรก    ดอกเบีย้ท่ีแท้จริง      2563 

              

เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน   100,000,000  -  -  -   -   -  100,000,000 

เงินกูยื้มระยะสั้นจากกรรมการ 67,620,000  -  (67,620,000)  -  -  -  - 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 485,367,162  -  (24,336,191)  360,503  -  -  461,391,474 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 1,673,905  9,781,159  (1,221,639)  -  3,078,967  124,637  13,437,029 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 8,268,190  -  (15,021,213)  (360,503)  -  7,113,526  - 

รวม 662,929,257  9,781,159  (108,199,043)  -  3,078,967  7,238,163  574,828,503 

6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

 หมายเหตุ ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

  31 มีนาคม 2564  31 ธันวาคม 2563 

ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน  408,086,438  408,154,428 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต  (426,756)  (276,245) 

ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น     

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20 204,417  279,402 

ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน  1,305,104  1,863,429 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20 -  74,347 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  4,493,091  3,336,336 

  413,662,294  413,431,697 
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ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 แยกตามอายหุน้ีไดด้งัน้ี 

หน่วย : บาท 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 31 มีนาคม 2564  31 ธันวาคม 2563 

บริษทัอ่ืน    

ยงัไมค่รบกาํหนดชาํระ 275,634,408  266,414,385 

เกินกาํหนดชาํระ    

ไม่เกิน 30 วนั 130,574,147  140,178,973 

เกินกวา่ 30 วนั แต่ไม่เกิน 60 วนั 1,086,122  433,413 

เกินกวา่ 60 วนั แต่ไม่เกิน 90 วนั 202,942  228,915 

เกินกวา่ 90 วนั แต่ไม่เกิน 120 วนั 27,060  30,709 

            เกินกวา่ 120 วนั 561,759  868,033 

 408,086,438  408,154,428 

หน่วย : บาท 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 31 มีนาคม 2564  31 ธันวาคม 2563 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    

ยงัไมค่รบกาํหนดชาํระ 181,345  279,402 

เกินกาํหนดชาํระ    

ไม่เกิน 30 วนั 23,072  - 

 204,417  279,402 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของบริษทัมีระยะเวลา 30 วนั 

บริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนสําหรับลูกหน้ีการคา้ด้วยจาํนวนท่ีเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะ

เกิดขึ้นตลอดอายุ ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นกบัลูกหน้ีการคา้ประมาณการโดยใช้ตารางการ 

ตั้งสาํรองขึ้นอยูก่บัขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตของลูกหน้ี และการวิเคราะห์ฐานะ

การเงินของลูกหน้ีในปัจจุบนัปรับปรุงดว้ยปัจจยัเฉพาะของลูกหน้ี บริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนในอัตรา 

ร้อยละ 100 สําหรับลูกหน้ีทุกรายการท่ีคา้งชาํระเกินกว่า 365 วนัเน่ืองจากประสบการณ์ในอดีตไดบ้่งช้ีว่า

ลูกหน้ีเหล่าน้ีจะไม่สามารถเรียกชาํระได ้
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7. สินค้าคงเหลือ 

สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 31 มีนาคม 2564  31 ธันวาคม 2563 

วตัถุดิบ  94,513,173   106,290,510 

วสัดุส้ินเปลืองและภาชนะบรรจุ 10,656,824  12,493,837 

งานระหวา่งทาํ 6,506,008  8,032,474 

สินคา้สาํเร็จรูป 15,487,262  18,273,785 

สินคา้ระหวา่งทาง 1,959,060  3,949,112 

หกั  ค่าเผื่อสินคา้เส่ือมคุณภาพ (8,061,393)  (7,217,893) 

 121,060,934  141,821,825 

8. สินทรัพย์ตราสารอนุพนัธ์ 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ประกอบดว้ย (31 ธนัวาคม 2563: ไม่มี) 

 2564 

 จํานวนเงินตามสัญญา  มูลค่ายุติธรรมของสัญญา 

ประเภทสัญญา รับ  จ่าย  สินทรัพย์  หนีสิ้น 

 ดอลลาร์สหรัฐฯ  บาท  บาท  บาท 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้        

(ดูหมายเหตขุอ้ 18) 425,439  12,928,836  407,862  - 

รวมตราสารอนุพนัธ์ 425,439  12,928,836  407,862  - 

9. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

รายการเคล่ือนไหวของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : บาท 

 หมายเหตุ 2564  2563 

ราคาตามบญัชีสุทธิยกมา  972,490,444  1,040,517,809 

หกั    ผลกระทบจากการจดัประเภทรายการใหม ่ 10 -   (2,507,887) 

บวก ซ้ือสินทรัพยร์ะหว่างงวด  3,204,379  18,747,947 

หัก   ค่าเส่ือมราคา  (23,048,370)  (25,734,611) 

ราคาตามบญัชีสุทธิยกไป  952,646,453  1,031,023,258 
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัไดน้าํท่ีดินและอาคารทั้งหมด โดยมีมูลค่าสุทธิ

ตามบญัชีจาํนวน 760.58 ลา้นบาท และ 768.87 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจาก

สถาบนัการเงินและวงเงินเบิกเกินบญัชีท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชก้บัสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุขอ้ 11 ขอ้ 14 และ

ข้อ 22) และได้นําเคร่ืองจักร เคร่ืองมือและอุปกรณ์โดยมีราคาทุนจาํนวน 36.02 ล้านบาทในแต่ละปี 

ไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุขอ้ 14 และขอ้ 22) 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ในงบการเงินท่ีได้

คาํนวณค่าเส่ือมราคาเต็มจาํนวนแลว้ แต่ยงัใช้งานอยู่มีจาํนวน 195.72 ลา้นบาท และ 181.61 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั 

10. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้าํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีดงัน้ี 

หน่วย : บาท 

 หมายเหตุ 2564  2563 

ราคาตามบญัชีสุทธิยกมา  10,492,372  - 

ผลกระทบจากการใชน้โยบายการบญัชีใหม่     

เป็นคร้ังแรก  -  9,781,159 

ผลกระทบจากการจดัประเภทรายการใหม่  9 -   2,507,887 

เพิ่มขึ้น  1,391,589  3,078,967 

ค่าตดัจาํหน่าย  (1,043,552)  (1,061,319) 

ราคาตามบญัชีสุทธิปลายงวด  10,840,409  14,306,694 
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11. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

 วงเงิน  ยอดคงเหลือ อัตราดอกเบีย้ 

 (บาท)  (บาท) ร้อยละต่อปี 

 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที ่  ณ วันที ่ ณ วันที ่ ณ วันที ่

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 2564  2563  2564  2563 2564 2563  
         

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

เลตเตอร์ออฟเครดิตและ/        อตัราตามท่ี อตัราตามท่ี 

หรือทรัสตรี์ซีท 40,000,000  40,000,000  24,716,7471)       24,023,6322) ตกลงกนั ตกลงกนั 

ตัว๋แลกเงินและ/หรือ        อตัราตามท่ี อตัราตามท่ี 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 410,000,000  260,000,000  200,000,000  200,000,000 ตกลงกนั ตกลงกนั 

 480,000,000  330,000,000  224,716,747  224,023,632   

1) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัมีทรัสต์รีซีทท่ีออกโดยธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึงจาํนวน 

784,529 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่า 24,716,747 บาท  

2) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีทรัสต์รีซีทท่ีออกโดยธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึงจาํนวน 

795,305 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่า 24,023,632 บาท  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัมีตัว๋สัญญาใชเ้งินออกให้แก่ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึงจาํนวน 

2 ฉบับ ฉบับละ  100,000,000 บาท โดยมีกําหนดชําระคืนในวันท่ี 30 พฤษภาคม 2564 และวันท่ี   

5 มิถุนายน 2564 ตามลาํดบั โดยตัว๋สัญญาใช้เงินน้ีมีอตัราดอกเบ้ียเท่ากบั Minimum Loan Rate ลบดว้ย

ร้อยละ 2 ต่อปี หรือเท่ากบัร้อยละ 3.58 ต่อปี และอตัราดอกเบ้ียคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 1.85 ต่อปี ตามลาํดบั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีตั๋วสัญญาใช้เงินออกให้แก่ธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหน่ึง

จาํนวน 2 ฉบับ ฉบับละ 100,000,000 บาท โดยมีกาํหนดชําระคืนในวนัท่ี 2 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 

8 มีนาคม 2564 ตามลาํดับ โดยตัว๋สัญญาใช้เงินน้ีมีอตัราดอกเบ้ียเท่ากับ Minimum Loan Rate ลบด้วย

ร้อยละ 2 ต่อปี หรือเท่ากบัร้อยละ 3.58 ต่อปี และอตัราดอกเบ้ียคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 1.85 ต่อปี ตามลาํดบั 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินทั้งหมด มีการคํ้าประกนัโดยท่ีดินและอาคาร 

(ดูหมายเหตุขอ้ 9) และผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทั สญัญาดงักล่าวกาํหนดให้บริษทัตอ้งดาํรงสัดส่วนหน้ีสินต่อ

ส่วนของผูถื้อหุน้ และสัดส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา  
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12. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

 หมายเหตุ ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

  31 มีนาคม 2564  31 ธันวาคม 2563 

เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน  287,055,582  338,128,506 

เจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน  18,100,645  20,969,696 

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร 5  1,093,383   255,128 

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน   675,000   169,000 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  34,754,874  44,647,701 

  341,679,484  404,170,031 

13. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 31 มีนาคม 2564  31 ธันวาคม 2563 

ภายใน 1 ปี 4,727,188  4,654,530 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 6,565,635  6,732,044 

 11,292,823  11,386,574 

หกั  ดอกเบ้ียรอตดัจ่าย (691,218)  (742,188) 

หกั  ภาษีซ้ือรอตดัจ่าย (738,783)  (744,916) 

 9,862,822  9,899,470 

การจดัประเภท    

- หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 4,011,886  3,924,442 

- หน้ีสินตามสัญญาเช่า 5,850,936  5,975,028 

 9,862,822  9,899,470 
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14. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 31 มีนาคม 2564  31 ธันวาคม 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี 385,288,388  485,367,162 

จ่ายชาํระคืนระหวา่งปี/งวด (26,249,955)  (101,422,193) 

ปรับปรุงดอกเบ้ียตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 271,621  1,343,419 

ยอดคงเหลือปลายปี 359,310,054  385,288,388 

หกั  ส่วนท่ีจะถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (105,684,764)  (105,240,777) 

 253,625,290  280,047,611 

เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2561 บริษัทได้ทําสัญญากู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินในประเทศแห่งหน่ึงจํานวน  

604 ล้านบาท โดยมีกําหนดชําระคืนเงินต้นและดอกเบ้ียเป็นรายเดือนภายใน 7 ปีนับจากวันท่ีกู้ยืม 

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

หลงัจากนั้นจะมีอตัราดอกเบ้ียเท่ากบั MLR ลบดว้ยร้อยละ 1 ต่อปี และมีการคํ้าประกนัโดยท่ีดินและอาคาร 

(ดูหมายเหตุขอ้ 9) และผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทั สัญญาเงินกู้ดงักล่าวกาํหนดให้บริษทัตอ้งคงเงินกูย้ืมจาก

กรรมการหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันจาํนวนหน่ึง ดาํรงสัดส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และสัดส่วน

ความสามารถในการชาํระหน้ีตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2562 บริษทัได้ทาํสัญญากู้ยืมเงินเพิ่มเติมกับสถาบันการเงินในประเทศ 

แห่งเดียวกนัเป็นวงเงินรวม 50 ลา้นบาท ซ่ึงมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียเป็นรายเดือนภายใน  

5 ปีนบัจากวนัท่ีกูย้ืม เงินกูย้ืมน้ีมีอตัราดอกเบ้ียปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 3 เท่ากบั Minimum Loan Rate (MLR) ลบดว้ย

ร้อยละ 1.75 ต่อปี หลงัจากนั้นจะมีอตัราดอกเบ้ียเท่ากบั MLR ลบดว้ยร้อยละ 1 ต่อปี และมีการคํ้าประกนั

โดยท่ีดินและอาคาร เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือและอุปกรณ์ (ดูหมายเหตุขอ้ 9) และผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทั 

บริษทัขอรับเงินกู้ยืมงวดแรกในวนัเดียวกันจาํนวน 3,000,000 บาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 19 กันยายน 2562 

บริษทัไดข้อรับเงินกูย้มืงวดท่ีสองจาํนวน 25,212,062 บาท นอกจากน้ีภายใตส้ัญญาดงักล่าว บริษทัไดแ้กไ้ข

เง่ือนไขสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินโดยยกเลิกการคงเงินกูย้ืมจากกรรมการหรือกิจการ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกนัจาํนวนหน่ึงและแกไ้ขการดาํรงอตัราส่วนทางการเงินโดยเปล่ียนแปลงอตัราส่วนหน้ีสินต่อ

ส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัสามารถดาํรงอตัราส่วนทางการเงินไดต้ามเง่ือนไขท่ี

ระบุไวใ้นสัญญา 
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อตัราดอกเบ้ียของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 

เท่ากบัร้อยละ 3.83 - 4.58 ต่อปี และร้อยละ 3.83 - 4.60 ต่อปี ตามลาํดบั และระยะท่ีครบกาํหนดชาํระมีดงัน้ี 

หน่วย : บาท 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 31 มีนาคม 2564  31 ธันวาคม 2563 

ภายใน 1 ปี 105,684,764  105,240,777 

หลงัจาก 1 ปี แต่ภายใน 5 ปี 253,625,290  280,047,611 

รวม 359,310,054  385,288,388 

15. หนีสิ้นตราสารอนุพนัธ์ 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย (31 มีนาคม 2564: ไม่มี) 

 2563 

 จํานวนเงินตามสัญญา  มูลค่ายุติธรรมของสัญญา 

ประเภทสัญญา รับ  จ่าย  สินทรัพย์  หนีสิ้น 

 ดอลลาร์สหรัฐฯ  บาท  บาท  บาท 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้        

(ดูหมายเหตขุอ้ 18) 638,228  19,879,138  -  711,524 

รวมตราสารอนุพนัธ์ 638,228  19,879,138  -  711,524 

16. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 และ

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 31 มีนาคม 2564  31 ธันวาคม 2563 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน    

สาํหรับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน  21,188,258  20,275,131 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานระยะยาวอ่ืน    

สาํหรับการทาํงานกบับริษทัเป็นเวลานาน  22,117,283  21,402,815 

 43,305,541  41,677,946 
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16.1 บริษทัมีโครงการผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงานตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานไทย 

ซ่ึงจดัเป็นโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวท่ี้ไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานสาํหรับงวด

สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : บาท 

 2564  2563 

มูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน    

   สาํหรับผลประโยชน์พนกังานตน้งวด 20,275,131  17,131,863 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 830,074  716,877 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 83,053  68,940 

มูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน    

   สาํหรับผลประโยชน์พนกังานปลายงวด 21,188,258  17,917,680 

16.2 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานระยะยาวอ่ืนสาํหรับการทาํงานกบับริษทัเป็นเวลานาน 

การเปล่ียนแปลงของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานระยะยาวอ่ืนสาํหรับการทาํงานกบับริษทัเป็น

เวลานานสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : บาท 

 2564  2563 

มูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน    

   สาํหรับผลประโยชน์พนกังานตน้งวด 21,402,815  16,199,125 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 1,233,182  1,273,812 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 27,478  27,111 

จ่ายระหวา่งงวด (546,192)  - 

มูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน    

   สาํหรับผลประโยชน์พนกังานปลายงวด 22,117,283  17,500,048 

17. ทุนเรือนหุ้น 

ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 4/2562 เม่ือวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ของบริษทัไดอ้นุมติัการเพิ่มทุน 

จดทะเบียนของบริษทัจากเดิม 170,000,000 บาท เป็น 225,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน            

จาํนวน 550,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท และเสนอขายต่อผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัตามสัดส่วน 

การถือหุ้นแต่ละราย บริษทัเรียกและรับชาํระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2563 และ                 

ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้แลว้ เม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2563 
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ตามมติที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ ้นประจาํปี 2563 เมื่อวนัที่ 30 มีนาคม 2563 ของบริษทัไดอ้นุมตัิการ

เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไวข้องหุ้นจากเดิมหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท และอนุมตัิการเพิ่มทุน 

จดทะเบียนของบริษทัจากเดิม 225,000,000 บาท เป็น 300,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น 300,000,000 หุ้น 

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท และอนุมติัการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษทั เพื่อเสนอขายแก่ประชาชนเป็น 

คร้ังแรก และเพื่อเสนอขายแก่กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานของบริษทั และ/หรือผูม้ีอุปการคุณ บริษทัได ้

จดทะเบียนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้แลว้เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2563 ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทั

ยงัไม่ไดเ้รียกและรับชาํระค่าหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าว 

18. มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงิน 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงิน 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยของบริษทักาํหนดให้มีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลง

แลกเปล่ียนสินทรัพยห์รือชาํระหน้ีสินกนั ในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนกนั 
และสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั วตัถุประสงคข์อง

การวดัมูลค่าและ/หรือการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมกําหนดโดยวิธีต่อไปน้ีโดยข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับ

สมมติฐานในการกาํหนดมูลค่ายติุธรรมไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้น ๆ 

สินทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ้นทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจดัลาํดบัชั้นมูลค่ายุติธรรมในลาํดบัท่ี 2 ซ่ึงคาํนวณโดยการ

ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด โดยกระแสเงินสดในอนาคตประมาณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหน้า (จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าท่ีสามารถสังเกตได ้ณ วนัส้ิน

รอบระยะเวลารายงาน) และอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ตามสัญญาซ่ึงคิดลดดว้ยอตัราท่ีเก่ียวขอ้งกบัตลาด 

(ดูหมายเหตุขอ้ 8 และขอ้ 15) 

สินทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ้นทางการเงินท่ีไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

วิธีการท่ีบริษทัใชใ้นการประมาณมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรม มีดงัน้ี 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน และสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนซ่ึงวดัมูลค่าดว้ย

ราคาทุนตดัจาํหน่าย มีราคาตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรม เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ีจะ

ครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั้น 
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เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน และ

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนซ่ึงวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจาํหน่าย มีราคาตามบญัชี ใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรม 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ีจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั้น 

มูลค่าตามบญัชีของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียลอยตวัและหน้ีสินตามสัญญา

เช่าซ่ึงวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณ 

19. กาํไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการนํากาํไรของผูถื้อหุ้นสามัญของบริษทัหารด้วยจาํนวนถวัเฉล่ีย     

ถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564  2563 

กาํไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน    

กาํไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั (บาท) 56,106,458  32,063,575 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุ้น) 225,000,000  220,769,231 

กาํไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน (บาท) 0.25  0.15 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 คาํนวณไดด้งัน้ี 

หน่วย : หุ้น 

 2564  2563 

จาํนวนหุ้นสามญั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 225,000,000  170,000,000 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกระหวา่งงวดสามเดือน     

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563  -  50,769,231 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 225,000,000  220,769,231 

การคาํนวณกําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 

คาํนวณโดยการหารกาํไรสําหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย

ถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งงวด (ถา้มี) โดยไดป้รับจาํนวนหุน้สามญัตามสัดส่วนท่ีเปล่ียนไป

ของจาํนวนหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวจ้ากมูลค่าหุน้ละ 100 บาท เป็นมูลค่า

หุน้ละ 1 บาท (ดูหมายเหตุขอ้ 17)โดยถือเสมือนวา่การเปล่ียนแปลงจาํนวนหุน้และมูลค่าหุ้นท่ีตราไวไ้ด้

เกิดขึ้นตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอรายงาน 
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20. รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัหมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุม บริษทัถูกควบคุม 

โดยบริษทัไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึง

บริษทัท่ีทาํหน้าท่ีถือหุ้นบริษทัย่อยและกิจการท่ีเป็นบริษทัย่อยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ี บุคคลหรือ

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึง บริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่วา่ทางตรงหรือ

ทางออ้ม และมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญักบับริษทั ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษทั 

ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับุคคลเหล่านั้น 

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ 

บริษทัคาํนึงถึงเน้ือหาของความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย  

ความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทักบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี  

ช่ือบุคคลและกจิการที่เกี่ยวข้องกัน ลักษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั ควอลิต้ีฟู้ดสเปเชียลต้ี จาํกดั มีกรรมการเป็นผูบ้ริหารคนสาํคญัของบริษทั 

บริษทั ถงัทองประสพโชค จาํกดั กรรมการบริษทัเป็นสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบั 

 ผูบ้ริหารคนสาํคญั 

นายสมชาย อศัวปิยานนท ์ ผูถื้อหุน้ใหญ่และกรรมการบริษทั 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

รายการ นโยบายการกําหนดราคา 

รายไดจ้ากการขาย ราคาท่ีตกลงกนัตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

ซ้ือ ราคาท่ีตกลงกนัตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

ดอกเบ้ียจ่าย อตัราท่ีตกลงกนัโดยอา้งอิงอตัราดอกเบ้ีย 

 จากตน้ทุนการกูย้ืม 

ค่าตอบแทนกรรมการ ตามท่ีไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมการและผูถื้อหุ้น 
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ยอดคงเหลือท่ีสําคัญระหว่างบริษัทกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

หน่วย : บาท 

ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 31 มีนาคม 2564  31 ธันวาคม 2563 
    

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 6)    

บริษทั ถงัทองประสพโชค จาํกดั 204,417  279,402 

    ลูกหนีอ่ื้น - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 6)    

บริษทั ควอลิต้ีฟู้ดสเปเชียลต้ี จาํกดั -  74,347 

รายการบญัชีที่สําคญัระหว่างบริษทักับกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนัสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่      

31 มีนาคม มีดังน้ี 

หน่วย : บาท 

 2564  2563 

รายได้จากการขาย    

บริษทั ถงัทองประสพโชค จาํกดั 687,984  1,260,610 

    ซ้ือ    

บริษทั ควอลิต้ีฟู้ดสเปเชียลต้ี จาํกดั -  32,994,730 

    ดอกเบีย้จ่ายเงินกู้ยืมจากกรรมการ    

นายสมชาย อศัวปิยานนท ์ -  94,398 

    ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร    

ค่าตอบแทนกรรมการ 560,000  560,000 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร - ผลประโยชน์ระยะสั้น 5,670,000   4,920,000  

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร - ผลประโยชน์ระยะยาว 265,548   223,548  

 6,495,548  5,703,548 
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21. ส่วนงานดําเนินงาน 

บริษทัได้นําเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน โดยแสดงส่วนงานดาํเนินงานตามมุมมอง

ผูบ้ริหาร โดยพิจารณาจากการบริหารการจดัการ โครงสร้างการบริหารและการรายงานภายในของบริษทั

เป็นเกณฑใ์นการกาํหนดส่วนงาน บริษทัมีสองส่วนงาน คือ ส่วนงานผลิตและจดัจาํหน่ายเบเกอร่ีทุกชนิด

และส่วนงานขายส่งปลา ผลิตภณัฑส์ัตวน์ํ้า เน้ือสัตว ์สาหร่ายและผกัต่าง ๆ แช่แขง็และแปรรูป อยา่งไรก็ตาม

ส่วนงานขายส่งปลา ผลิตภณัฑ์สัตวน์ํ้ า เน้ือสัตว ์สาหร่ายและผกัต่าง ๆ แช่แข็งและแปรรูปไม่เขา้เกณฑ ์

เชิงปริมาณท่ีต้องแสดงส่วนงานดาํเนินงาน และบริษทัดาํเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียว 

คือ ประเทศไทย ดงันั้น รายได ้กาํไรจากการดาํเนินงานและสินทรัพยท่ี์แสดงในงบการเงินน้ีจึงถือเป็น

การรายงานตามส่วนงานแลว้  

ข้อมูลเกี่ยวกบัลูกค้ารายใหญ่ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายจากลูกคา้รายใหญ่

รายเดียวเป็นจาํนวนรวมประมาณร้อยละ 93 และร้อยละ 94 ตามลาํดบั ของยอดรายไดจ้ากการขายของบริษทั 

22. ภาระผูกพนัและหนังสือคํา้ประกนั 

22.1 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช้

กบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึงจาํนวน 30 ลา้นบาท วงเงินเบิกเกินบญัชีค ํ้าประกนั 

โดยท่ีดินและอาคารและผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทั 

22.2 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีวงเงินกูย้มืระยะยาวท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชก้บั

สถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึงจาํนวน 21.79 ลา้นบาทในแต่ละปี วงเงินกูย้มืระยะยาวคํ้าประกนั

โดยท่ีดินและอาคาร เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือและอุปกรณ์ (ดูหมายเหตุขอ้ 9) และผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทั 

22.3 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีวงเงินสําหรับตัว๋แลกเงินและ/หรือ

ตัว๋สัญญาใช้เงินท่ียงัไม่ได้ใช้กับสถาบันการเงินในประเทศแห่งหน่ึงจาํนวน 210 ลา้นบาทและ  

60 ลา้นบาท ตามลาํดับ และมีวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตและ/หรือทรัสต์รีซีทท่ียงัไม่ได้ใช้กับ

สถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึงจาํนวน 15.28 ลา้นบาทและ 15.98 ลา้นบาท ตามลาํดบั วงเงิน

ดงักล่าวคํ้าประกนัโดยท่ีดินและอาคาร และผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทั 

22.4 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีวงเงินซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้

ท่ียงัไม่ได้เบิกใช้กับสถาบันการเงินในประเทศแห่งหน่ึงจํานวน 0.87 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ         

และ 0.66 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ตามลาํดบั สัญญาดงักล่าวมีการคํ้าประกนัโดยกรรมการของบริษทั 

22.5 บริษทัทาํขอ้ตกลงทางการคา้กบัลูกคา้แห่งหน่ึง โดยบริษทัตอ้งปฏิบติัตามขอ้ตกลงทางการคา้

ตามท่ีระบุในสัญญาภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด 
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23. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

23.1 เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 ของบริษทัไดมี้มติอนุมติัใหจ่้ายเงินปัน

ผลสําหรับผลประกอบการปี 2563 และกาํไรสะสม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.85 บาท 

เป็นจาํนวนเงินรวม 191.25 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดถู้กจ่ายใหผู้ถื้อหุน้แลว้ในเดือนเมษายน 2564 

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

รวมเป็นจาํนวน 900 ลา้นบาท จากการเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก บริษทัได ้

จดทะเบียนเพิ่มทุนชาํระแลว้กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้แลว้ในวนัเดียวกนั 

24. การอนุมัตงิบการเงิน 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามของบริษทัเม่ือ

วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2564 
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