
 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอคณะกรรมการ 

บริษทั เอน็เอสแอล ฟู้ดส์ จํากดั (มหาชน) 
 

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จาํกัด (มหาชน) ณ  วนัทีC  

31 มีนาคม  2565 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลีCยนแปลงส่วนของผู ้ถือหุ้น  และ 

งบกระแสเงินสดสําหรับงวดสามเดือนสิLนสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ซึC ง

ผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านีL ตาม

มาตรฐานการบญัชีฉบบัทีC 34 เรืCอง “การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล” ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบใน

การใหข้อ้สรุปเกีCยวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการ

สอบถามบุคลากรซึC งส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและ

วิธีการสอบทานอืCน การสอบทานนีL มีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้

ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชืCอมัCนว่าจะพบเรืCองทีCมีนัยสําคญัทัLงหมดซึC งอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ 

ดงันัLนขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลทีCสอบทานได ้
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ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิCงทีCเป็นเหตุให้เชืCอว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึLนตามมาตรฐาน 

การบญัชีฉบบัทีC 34 เรืCอง “การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล” ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

 

 

 มงคล  สมผล 

กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8444 

วนัทีC 13 พฤษภาคม 2565 บริษทั ดลีอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากดั 



หมายเหตุ ณ วนัที. ณ วนัที.

31 มนีาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 4 203,791,347    459,329,247    

ลกูหนี:การคา้และลกูหนี:หมุนเวียนอื?น 6 503,282,520    496,282,374    

สินคา้คงเหลอื 7 190,102,324    188,839,047    

สินทรัพยท์างการเงนิหมุนเวียนอื?น - เงนิลงทนุช ั?วคราว 8 300,042,308    1,000              

สินทรัพยต์ราสารอนพุนัธ์ 9 351,824          166,232          

สินทรัพยห์มุนเวียนอื?น 1,903,551        2,293,536        

  รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 1,199,473,874  1,146,911,436  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

ที?ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 10 912,212,368    914,355,489    

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 11 14,562,929      11,435,201      

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 6,880,618        7,108,084        

สินทรัพยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 12,671,689      10,712,134      

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื?น 28,428,728      20,370,922      

  รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 974,756,332    963,981,830    

รวมสินทรัพย์ 2,174,230,206  2,110,893,266  

ดหูมายเหตปุระกอบงบการเงนิแบบยอ่

บริษทั เอน็เอสแอล ฟู้ดส์ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที. 31 มนีาคม 2565

หนว่ย : บาท



หมายเหตุ ณ วนัที. ณ วนัที.

31 มนีาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน ีKสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี:สินหมุนเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิก ูย้มืระยะสั:นจากสถาบนัการเงนิ 12 42,331,879 38,656,217

เจ้าหนี:การคา้และเจ้าหนี:หมุนเวียนอื?น 13 450,132,787 453,247,081

ส่วนของเงนิก ูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

ที?ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ?งปี 15 101,488,458 102,797,888

ส่วนของหนี:สินตามสัญญาเชา่ที?ถงึกาํหนดชาํระ

ภายในหนึ?งปี 14 4,979,126 4,626,714

ภาษเีงนิไดน้ติบิคุคลคา้งจ่าย 39,172,189 20,718,994

หนี:สินตราสารอนพุนัธ์ 16 43,158 199,101

หนี:สินหมุนเวียนอื?น 9,473,507 7,930,504

รวมหนี:สินหมุนเวียน 647,621,104 628,176,499

หนี:สินไม่หมุนเวียน 

      เงนิก ูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 15 149,615,527 175,290,466

หนี:สินตามสัญญาเชา่ 14 7,126,765 5,575,393

ประมาณการหนี:สินไม่หมุนเวียน

สาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 17 51,252,333 49,826,899

รวมหนี:สินไม่หมุนเวียน 207,994,625 230,692,758

รวมหนี:สิน 855,615,729 858,869,257

บริษทั เอน็เอสแอล ฟู้ดส์ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ่)

ณ วนัที. 31 มนีาคม 2565

หนว่ย : บาท



หมายเหตุ ณ วนัที. ณ วนัที.

31 มนีาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน ีKสินและส่วนของผู้ถือหุ้น  (ตอ่)

ส่วนของผ ูถ้อืหุน้

ทนุเรือนหุน้ 18

ทนุจดทะเบยีน

   หุน้สามัญ 300,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 300,000,000 300,000,000

ทนุที?ออกและชาํระแลว้

   หุน้สามัญ 300,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 

     ชาํระครบแลว้ 300,000,000 300,000,000

ส่วนเกนิมูลคา่หุน้สามัญ 18 797,375,186 797,375,186

กาํไรสะสม

จัดสรรแลว้

ทนุสาํรองตามกฎหมาย 30,000,000 30,000,000

ยงัไม่ไดจ้ัดสรร 191,239,291 124,648,823

รวมส่วนของผ ูถ้อืหุน้ 1,318,614,477 1,252,024,009

รวมหน ีKสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,174,230,206 2,110,893,266

ดหูมายเหตปุระกอบงบการเงนิแบบยอ่

ณ วนัที. 31 มนีาคม 2565

หนว่ย : บาท

บริษทั เอน็เอสแอล ฟู้ดส์ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ่)



หมายเหตุ 2565 2564

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 931,660,022    762,961,370    

รายไดอ้ ื?น 1,369,760        885,552          

รวมรายได้ 933,029,782    763,846,922    

คา่ใชจ้่าย

ตน้ทนุขาย 760,546,173    620,539,545    

ตน้ทนุในการจัดจาํหนา่ย 62,210,706      44,112,515      

คา่ใชจ้่ายในการบริหาร 24,744,014      22,472,632      

รวมคา่ใชจ้่าย 847,500,893    687,124,692    

กาํไรจากกจิกรรมดําเนนิงาน 85,528,889      76,722,230      

ตน้ทนุทางการเงนิ 2,444,781        6,369,026        

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 83,084,108      70,353,204      

คา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได้ 16,493,640      14,246,746      

กาํไรสําหรับงวด 66,590,468      56,106,458      

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอื?นสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษ ี - -

กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 66,590,468      56,106,458      

กาํไรต่อหุ้นขัKนพืKนฐาน (บาท) 20 0.22               0.25               

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล ี.ยถ่วงน ํKาหนกั (หุ้น) 20 300,000,000    225,000,000    

ดหูมายเหตปุระกอบงบการเงนิแบบยอ่

บริษทั เอน็เอสแอล ฟู้ดส์ จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสิKนสุดวนัที. 31 มนีาคม 2565

หนว่ย : บาท

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”



ทุนที.ออก ส่วนเกนิมูลค่า รวม

และชําระแล้ว หุ้นสามญั จัดสรรแล้ว ยงัไม่ได้จัดสรร ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนสาํรอง

ตามกฎหมาย

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

กําไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -              -           -             56,106,458 56,106,458       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที. 31 มนีาคม 2564 225,000,000 -           30,000,000 255,891,283 510,891,283

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

กําไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 66,590,468        66,590,468

ยอดคงเหลือ ณ วนัที. 31 มนีาคม 2565 300,000,000 797,375,186     30,000,000 191,239,291 1,318,614,477

ดหูมายเหตปุระกอบงบการเงนิแบบยอ่

บริษทั เอน็เอสแอล ฟู้ดส์ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปล ี.ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิKนสุดวนัที. 31 มนีาคม 2565

หนว่ย : บาท

กาํไรสะสม

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”



หมายเหตุ 2565 2564

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนนิงาน

กาํไรสาํหรับงวด 66,590,468      56,106,458      

ปรับปรุงดว้ย

คา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได้ 16,493,640 14,246,746

คา่เสื?อมราคา 22,380,615      23,048,370      

คา่ตดัจาํหนา่ยสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 1,224,359        1,043,552        

คา่ตดัจาํหนา่ยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 283,466          267,267          

กาํไรจากการจาํหนา่ยสินทรัพยถ์าวร (4,836)            -

คา่ใชจ้่ายหนี:สินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 2,114,658        2,173,787        

คา่เผ ื?อผลขาดทนุดา้นเครดติที?คาดว่าจะเกดิขึ:น 165,556          150,511          

ขาดทนุจากสินคา้เสื?อมคณุภาพ 8,748,792        843,500          

ขาดทนุที?ยงัไม่เกดิขึ:นจริงจากอตัราแลกเปลี?ยน 284,646          1,516,791        

กาํไรที?ยงัไม่เกดิขึ:นจริงจากตราสารอนพุนัธ์ (341,535)         (1,119,386)      

ดอกเบี:ยรับ - (44)                 

ตน้ทนุทางการเงนิ 2,444,781        6,369,026        

กาํไรจากการดาํเนนิงานกอ่นการเปลี?ยนแปลงในสินทรัพย ์

  และหนี:สินดาํเนนิงาน 120,384,610 104,646,578

สินทรัพยด์าํเนนิงาน (เพิ?มขึ:น) ลดลง

ลกูหนี:การคา้และลกูหนี:หมุนเวียนอื?น (7,165,702)      (381,108)         

สินคา้คงเหลอื (10,012,069)     19,917,391      

สินทรัพยห์มุนเวียนอื?น 431,757          117,927          

หนี:สินดาํเนนิงานเพิ?มขึ:น (ลดลง)

เจ้าหนี:การคา้และเจ้าหนี:หมุนเวียนอื?น 6,722,975        (63,839,798)     

หนี:สินหมุนเวียนอื?น 1,543,003        (21,575,502)     

ประมาณการหนี:สินไม่หมุนเวียนผลประโยชนพ์นกังาน (689,224)         (546,192)         

เงนิสดรับจากการดาํเนนิงาน 111,215,350    38,339,296      

บริษทั เอน็เอสแอล ฟู้ดส์ จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือนสิKนสุดวนัที. 31 มนีาคม 2565

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หนว่ย : บาท



หมายเหตุ 2565 2564

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนนิงาน (ตอ่)

เงนิสดรับจากดอกเบี:ยเงนิฝาก -             44                  

เงนิสดจ่ายสาํหรับภาษเีงนิได้ (41,772)           (57,580)           

เงนิสดสุทธิไดม้าจากกจิกรรมดาํเนนิงาน 111,173,578    38,281,760      

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ

เงนิสดจ่ายเพื?อสินทรัพยท์างการเงนิหมุนเวียนอื?น - 

เงนิลงทนุช ั?วคราว (300,041,308) -

เงนิสดจ่ายเพื?อซ ื:อสินทรัพยถ์าวร 5.1 (38,141,674)     (4,025,797)      

เงนิสดรับจากการจาํหนา่ยสินทรัพยถ์าวร 4,837              -

เงนิสดจ่ายเพื?อซ ื:อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 5.2 (312,000)         -

เงนิสดสุทธิใชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ (338,490,145)   (4,025,797)      

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงนิสดรับ (จ่ายคนื) เงนิก ูย้มืระยะสั:นจากสถาบนัการเงนิ 5.3 3,656,120 (818,680)

เงนิสดจ่ายคนืเงนิก ูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 5.3 (26,734,223) (26,249,955)

เงนิสดจ่ายชาํระหนี:สินตามสัญญาเชา่ 5.3 (2,560,670)      (1,562,304)

เงนิสดจ่ายดอกเบี:ย 5.3 (2,582,560)      (5,963,338)

เงนิสดสุทธิใชไ้ปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (28,221,333)     (34,594,277)     

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดลดลงสุทธิ (255,537,900)   (338,314)         

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วันที? 1 มกราคม 459,329,247    9,934,075        

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที. 31 มนีาคม 4 203,791,347    9,595,761        

ดหูมายเหตปุระกอบงบการเงนิแบบยอ่

งบกระแสเงินสด (ตอ่)

สําหรับงวดสามเดือนสิKนสุดวนัที. 31 มนีาคม 2565

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หนว่ย : บาท

บริษทั เอน็เอสแอล ฟู้ดส์ จํากดั (มหาชน)



 

 

 

บริษทั เอน็เอสแอล ฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสิCนสุดวนัทีE 31 มนีาคม 2565 

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

1. การดาํเนินงานและข้อมูลทั4วไปของบริษทั 

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

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยข์องไทย เมืKอวนัทีK 23 มกราคม 2549 จดทะเบียนแปรสภาพเป็น

บริษทัมหาชนเมืKอวนัทีK 23 เมษายน 2563 และบริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

เมืKอวนัทีK 19 พฤษภาคม 2564 โดยมีทีKอยูข่องสาํนกังานใหญ่และสาํนกังานสาขาตามทีKจดทะเบียนไว้

ดงันีA  

สาํนกังานใหญ่ :  เลขทีK 55/22 หมู่ทีK 3 ถนนบางบวัทอง-สะพานนนทบุรี (345) ตาํบลลาํโพ 

อาํเภอบางบวัทอง  จงัหวดันนทบุรี  

สาํนกังานสาขาแห่งทีKหนึKง :  เลขทีK 700/707 หมู่ทีK 1 ตาํบลพานทอง อาํเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี 

สาํนกังานสาขาแห่งทีKสอง :  เลขทีK 700/836 หมู่ทีK 6 ตาํบลหนองตาํลึง อาํเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี 

สาํนกังานสาขาแห่งทีKสาม :  เลขทีK 29/52 หมู่ทีK 2 ถนนบางบวัทอง-สะพานนนทบุรี (345) ตาํบลลาํโพ 

อาํเภอบางบวัทอง  จงัหวดันนทบุรี 

สาํนกังานสาขาแห่งทีKสีK :  เลขทีK 55/11 หมู่ทีK 3 ถนนบางบวัทอง-สะพานนนทบุรี (345) ตาํบลลาํโพ 

อาํเภอบางบวัทอง  จงัหวดันนทบุรี 

วตัถุประสงค์หลกัของบริษทั คือ ผลิตและจดัจาํหน่ายเบเกอรีK ทุกชนิด ขายส่งปลา ผลิตภณัฑ์สัตว์นํA า 

เนืAอสตัว ์สาหร่ายและผกัต่าง ๆ แช่แขง็และแปรรูป 

ณ วนัทีK 31 มีนาคม 2565 และวนัทีK 31 ธนัวาคม 2564 ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัคือ นายสมชาย อศัวปิยานนท์

โดยถือหุน้ของบริษทัเป็นจาํนวนร้อยละ 74.99 ของทุนทีKชาํระแลว้ของบริษทั 

การแพร่ระบาดของโคติดเชืAอไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชืAอไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ทาํให้เกิดการชะลอตวัของ

เศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจนาํมาซึK งความไม่

แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการดาํเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษทัจะ

ติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวอยา่งต่อเนืKองและจะประเมินผลกระทบทางการเงินเกีKยวกบั

มูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหนีA สินและหนีA สินทีKอาจจะเกิดขึAนอยา่งสมํKาเสมอ 
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2. เกณฑ์การจัดทาํและการนําเสนองบการเงนิระหว่างกาล 

 2.1  งบการเงินระหวา่งกาลนีA ไดจ้ดัทาํขึAนในสกุลเงินบาทและตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัทีK 34 เรืKอง 

“การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล” และวิธีปฏิบติัทางการบญัชีทีKรับรองทัKวไปในประเทศไทย 

โดยหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นแบบยอ่ และมีการเปิดเผยขอ้มูลเพิKมเติมตาม

ขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

2.2 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัทีK 31 ธนัวาคม 2564 ซึK งนาํมาแสดงเปรียบเทียบไดม้าจากงบการเงิน

ของบริษทัสาํหรับปีสิAนสุดวนัเดียวกนัซึKงไดต้รวจสอบแลว้ 

2.3 ผลการดาํเนินงานซึK งยงัไม่ไดต้รวจสอบทีKปรากฏในงวดสามเดือนสิAนสุดวนัทีK 31 มีนาคม 2565 

มิใช่เครืKองบ่งชีAและมิใช่การคาดการณ์ถึงผลการดาํเนินงานเตม็ปี 

2.4 ขอ้มูลบางประการซึK งควรจะแสดงอยูใ่นงบการเงินประจาํปีทีKไดจ้ดัทาํขึAนตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินมิไดน้าํมาแสดงไว ้ณ ทีKนีA  เนืKองจากมิไดมี้การกาํหนดให้มีการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวใน

งบการเงินระหวา่งกาล ดงันัAน งบการเงินระหวา่งกาลสาํหรับงวดสามเดือนสิAนสุดวนัทีK 31 มีนาคม 2565

จึงควรอ่านประกอบกบังบการเงินสาํหรับปีสิAนสุดวนัทีK 31 ธนัวาคม 2564 ซึK งไดมี้การตรวจสอบแลว้ 

2.5 งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษไดจ้ดัทาํขึAนจากงบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยทีK

จดัทาํตามกฎหมายทีKเป็นภาษาไทย ในกรณีทีKมีเนืAอความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาทีK

แตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

2.6 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีKมีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน        

สาํหรับงวดบญัชีปัจจุบนั 

ในระหว่างงวด บริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงทีKออกโดยสภาวิชาชีพ

บญัชี ซึK งมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีKเริK มในหรือหลงัวนัทีK 1 มกราคม 2565 มาถือ

ปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึAนเพืKอให้มีเนืAอหา

เท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํ

และคาํศพัท์ และขอ้กาํหนดทางการบญัชีเกีKยวกบัการปฏิรูปอตัราดอกเบีA ยอา้งอิง ระยะทีK 2 การนาํ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันีA ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อ

งบการเงินระหวา่งกาลของบริษทั 
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3. นโยบายการบัญชีที4สําคญั 

งบการเงินระหวา่งกาลจดัทาํขึAนโดยใชห้ลกัเกณฑ ์นโยบายการบญัชีและวธีิการคาํนวณเช่นเดียวกบัทีKใชใ้น

งบการเงินสาํหรับปีสิAนสุดวนัทีK 31 ธนัวาคม 2564 ยกเวน้นโยบายการบญัชีเรืKองการวดัมูลค่าภายหลงัของ

สินทรัพยท์างการเงินทีKแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน เนืKองจากบริษทัมีรายการทีKเกีKยวขอ้ง

ตามทีKแสดงในงบการเงินสาํหรับงวดสามเดือนสิAนสุดวนัทีK 31 มีนาคม 2565 ดงัต่อไปนีA   

สินทรัพยท์างการเงินทีKแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

• ตราสารหนีA ทีKไม่เขา้เงืKอนไขราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืKน     

จดัประเภทแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

4. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัทีK 31 มีนาคม 2565 และวนัทีK 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

 ณ วนัที4  ณ วนัที4 

 31 มีนาคม 2565  31 ธันวาคม 2564 

เงินสดในมือ 159,294   193,137  

เงินฝากธนาคาร - ประเภทกระแสรายวนั 4,345,192   5,799,298  

เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย ์ 199,285,861   453,336,812  

เงินฝากธนาคาร - ประเภทฝากประจาํ 1,000  - 

 203,791,347  459,329,247 

5. การเปิดเผยข้อมูลเกี4ยวกบักระแสเงนิสดเพิ4มเติม 

5.1 รายการซืAอสินทรัพยถ์าวรสาํหรับงวดสามเดือนสิAนสุดวนัทีK 31 มีนาคม มีดงันีA   

หน่วย : บาท 

 หมายเหตุ 2565  2564 

เจา้หนีA ค่าซืAอสินทรัพยถ์าวรยกมา  12,723,392  255,128 

บวก  ซืAอสินทรัพยถ์าวรระหวา่งงวด 10 20,237,495  3,204,379 

บวก  เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซืAอสินทรัพยถ์าวร     

เพิKมขึAน1)  8,057,806  1,659,673 

หกั   เงินสดจ่ายระหวา่งงวด  (38,141,674)  (4,025,797) 

เจา้หนีA ค่าซืAอสินทรัพยถ์าวรยกไป 13 2,877,019  1,093,383 

1) เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซื0อสินทรัพยถ์าวรบนัทึกเป็นส่วนหนึ>งของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื>น  
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5.2 รายการซืAอสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับงวดสามเดือนสิAนสุดวนัทีK 31 มีนาคม มีดงันีA  

หน่วย : บาท 

 หมายเหตุ 2565  2564 

เจ้าหน้ีค่าซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนยกมา  256,000  169,000 

บวก ซ้ือสินทรัพย์ระหว่างงวด  56,000  506,000 

หัก เงินสดจ่ายระหว่างงวด  (312,000)  - 

เจ้าหน้ีค่าซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนยกไป 13 -  675,000 

5.3 รายการกระทบยอดหนีA สินทีKเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

ตารางดา้นล่างนีAแสดงการเปลีKยนแปลงของหนีA สินทีKเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน ซึK งรวมการเปลีKยนแปลง

ทัAงทีKเป็นรายการเงินสดและรายการทีKไม่ใช่เงินสด ดงันีA  
หน่วย : บาท 

  ยอดคงเหลือ  กระแสเงนิสดรับ  กระแสเงนิสดจ่าย  การเปลี:ยนแปลงที:ไม่เป็นเงนิสด ดอกเบี>ยจ่าย  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที:  จากกจิกรรม  จากกจิกรรม  ปรับปรุงดอกเบี>ย  สินทรัพย์  ขาดทุนที:ยงัไม่    ณ วนัที: 

 1 มกราคม  จัดหาเงนิ  จัดหาเงนิ  ตามวธีิอตัรา  ตามสัญญาเช่า  เกดิขึ>นจาก    31 มีนาคม 

 2565      ดอกเบี>ยที:แท้จริง  เพิ:มขึ>น  อตัราแลกเปลี:ยน    2565 

เงินกูย้มืระยะสั/น                

   จากสถาบนัการเงิน 38,656,217  3,656,120  -  -  -  19,542  -  42,331,879 

เงินกูย้มืระยะยาว                

   จากสถาบนัการเงิน 278,088,354  -  (26,734,223)  (250,146)  -  -  -  251,103,985 

หนี/ สินตามสญัญาเช่า 10,202,107  -  (2,560,670)  -  4,352,087  -  112,367  12,105,891 

ดอกเบี/ยคา้งจ่าย -  -  (2,582,560)  250,146  -  -  2,332,414  - 

รวม 326,946,678  3,656,120  (31,877,453)  -  4,352,087  19,542  2,444,781  305,541,755 

หน่วย : บาท 

  ยอดคงเหลือ  กระแสเงนิสดจ่าย  การเปลี:ยนแปลงที:ไม่เป็นเงนิสด ดอกเบี>ยจ่าย  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที:  จากกจิกรรม  ปรับปรุงดอกเบี>ย  สินทรัพย์  ขาดทุนที:ยงัไม่    ณ วนัที: 

 1 มกราคม  จัดหาเงนิ  ตามวธีิอตัรา  ตามสัญญาเช่า  เกดิขึ>นจาก    31 มีนาคม 

 2564    ดอกเบี>ยที:แท้จริง  เพิ:มขึ>น  อตัราแลกเปลี:ยน    2564 

เงินกูย้มืระยะสั/น              

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

เงินกูย้มืระยะยาว              

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

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

ดอกเบี/ยคา้งจ่าย -  (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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6. ลูกหนีAการค้าและลูกหนีAหมุนเวยีนอื4น 

ลูกหนีAการคา้และลูกหนีAหมุนเวยีนอืKน ณ วนัทีK 31 มีนาคม 2565 และวนัทีK 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

 หมายเหตุ ณ วนัที4  ณ วนัที4 

  31 มีนาคม 2565  31 ธันวาคม 2564 

ลูกหนีAการคา้ - บริษทัอืKน  494,204,330  487,585,468 

หกั ค่าเผืKอผลขาดทุนดา้นเครดิต     

ทีKคาดวา่จะเกิดขึAน  (388,158)  (222,602) 

ลูกหนีAการคา้ - กิจการทีKเกีKยวขอ้งกนั 21 802,069  400,051 

ลูกหนีA อืKน - บริษทัอืKน  805,571  1,078,194 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  7,858,708  7,441,263 

  503,282,520  496,282,374 

ลูกหนีAการคา้ ณ วนัทีK 31 มีนาคม 2565 และวนัทีK 31 ธนัวาคม 2564 แยกตามอายหุนีAไดด้งันีA  

หน่วย : บาท 

 ณ วนัที4  ณ วนัที4 

 31 มีนาคม 2565  31 ธันวาคม 2564 

บริษทัอืKน    

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 334,457,964  323,577,855 

เกินกาํหนดชาํระ    

ไม่เกิน 30 วนั 153,825,803  161,951,630 

เกินกวา่ 30 วนั แต่ไม่เกิน 60 วนั 2,531,130  725,938 

เกินกวา่ 60 วนั แต่ไม่เกิน 90 วนั 951,172  587,230 

เกินกวา่ 90 วนั แต่ไม่เกิน 120 วนั 1,388,706  364,202 

            เกินกวา่ 120 วนั แต่ไม่เกิน 180 วนั 387,013  130,146 

            เกินกวา่ 180 วนั แต่ไม่เกิน 365 วนั 481,045  51,731 

            เกินกวา่ 365 วนั 181,497  196,736 

 494,204,330  487,585,468 
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   หน่วย : บาท 

 ณ วนัที4  ณ วนัที4 

 31 มีนาคม 2565  31 ธันวาคม 2564 

กิจการทีKเกีKยวขอ้งกนั    

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 785,423  393,451 

เกินกาํหนดชาํระ    

ไม่เกิน 30 วนั 16,646  6,600 

 802,069  400,051 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเชืKอแก่ลูกคา้ของบริษทัมีระยะเวลา 30 วนั 

บริษทัรับรู้ค่าเผืKอผลขาดทุนสําหรับลูกหนีA การคา้ดว้ยจาํนวนทีKเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตทีKคาดว่าจะ

เกิดขึAนตลอดอาย ุผลขาดทุนดา้นเครดิตทีKคาดว่าจะเกิดขึAนกบัลูกหนีAการคา้ประมาณการโดยใชต้ารางการ 

ตัAงสาํรองขึAนอยูก่บัขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตของลูกหนีA  และการวเิคราะห์ฐานะ

การเงินของลูกหนีA ในปัจจุบนัปรับปรุงดว้ยปัจจยัเฉพาะของลูกหนีA  บริษทัรับรู้ค่าเผืKอผลขาดทุนในอตัรา 

ร้อยละ 100 สาํหรับลูกหนีA ทุกรายการทีKคา้งชาํระเกินกว่า 365 วนัเนืKองจากประสบการณ์ในอดีตไดบ่้งชีA ว่า

ลูกหนีA เหล่านีAจะไม่สามารถเรียกชาํระได ้

7. สินค้าคงเหลือ 

สินคา้คงเหลือ ณ วนัทีK 31 มีนาคม 2565 และวนัทีK 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

 ณ วนัที4  ณ วนัที4 

 31 มีนาคม 2565  31 ธันวาคม 2564 

วตัถุดิบ 123,342,657  133,443,342 

วสัดุสิAนเปลืองและภาชนะบรรจุ 15,896,854  17,145,392 

งานระหวา่งทาํ 4,794,706  6,027,202 

สินคา้สาํเร็จรูป 22,528,077  22,907,586 

สินคา้ระหวา่งทาง 34,714,987  11,741,690 

หกั  ค่าเผืKอสินคา้เสืKอมคุณภาพ (11,174,957)  (2,426,165) 

 190,102,324  188,839,047 
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8. สินทรัพย์ทางการเงนิหมุนเวยีนอื4น - เงนิลงทุนชั4วคราว 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืKน - เงินลงทุนชัKวคราว ณ วนัทีK 31 มีนาคม 2565 และวนัทีK 31 ธนัวาคม 2564 

ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

 ณ วนัที4  ณ วนัที4 

 31 มีนาคม 2565  31 ธันวาคม 2564 

สินทรัพยท์างการเงินทีKวดัมูลค่า    

ดว้ยวธีิราคาทุนตดัจาํหน่าย    

(ดูหมายเหตุขอ้ 19)    

- เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจาํ 12 เดือน 100,001,000  1,000 

สินทรัพยท์างการเงินทีKวดัมูลค่า    

ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุน    

(ดูหมายเหตุขอ้ 19)    

- กองทุนเปิดตราสารหนีA  200,041,308  - 

รวม 300,042,308  1,000 

9. สินทรัพย์ตราสารอนุพนัธ์ 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ ณ วนัทีK 31 มีนาคม 2565 และวนัทีK 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย 

 ณ วนัที' 31 มนีาคม 2565 

 จาํนวนเงนิตามสัญญา  มูลค่ายุตธิรรมของสัญญา 

ประเภทสัญญา รับ  จ่าย  สินทรัพย์  หนีCสิน 

 ดอลลาร์สหรัฐฯ  บาท  บาท  บาท 

สญัญาซื0อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้        

(ดูหมายเหตุขอ้ 19) 978,562  32,136,838  351,824  - 

รวมตราสารอนุพนัธ์ 978,562  32,136,838  351,824  - 

 

 ณ วนัที' 31 ธันวาคม 2564 

 จาํนวนเงนิตามสัญญา  มูลค่ายุตธิรรมของสัญญา 

ประเภทสัญญา รับ  จ่าย  สินทรัพย์  หนีCสิน 

 ดอลลาร์สหรัฐฯ  บาท  บาท  บาท 

สญัญาซื0อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้        

(ดูหมายเหตุขอ้ 19) 376,235  12,410,648  166,232  - 

รวมตราสารอนุพนัธ์ 376,235  12,410,648  166,232  - 

  



 
- 8 - 

 

 

10. ที4ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

รายการเคลืKอนไหวของทีKดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับงวดสามเดือนสิAนสุดวนัทีK 31 มีนาคม มีดงันีA  

หน่วย : บาท 

 หมายเหตุ 2565  2564 

ราคาตามบญัชีสุทธิยกมา  914,355,489  972,490,444 

บวก ซืAอสินทรัพยร์ะหว่างงวด 5.1 20,237,495  3,204,379 

หัก   ตดัจาํหน่ายระหว่างงวด  (1)  - 

หัก   ค่าเสืKอมราคา  (22,380,615)  (23,048,370) 

ราคาตามบญัชีสุทธิยกไป  912,212,368  952,646,453 

ณ วนัทีK 31 มีนาคม 2565 และวนัทีK 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัไดน้าํทีKดินและอาคารทัAงหมด โดยมีมูลค่าสุทธิ

ตามบญัชีจาํนวน 726.99 ลา้นบาท และ 735.27 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไปคํAาประกนัวงเงินสินเชืKอทีKไดรั้บจาก

สถาบนัการเงินและวงเงินเบิกเกินบญัชีทีKยงัไม่ไดเ้บิกใชก้บัสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุขอ้ 12 ขอ้ 15 และ

ขอ้ 23) และได้นําเครืK องจกัร เครืK องมือและอุปกรณ์โดยมีราคาทุนจาํนวน 36.02 ลา้นบาทในแต่ละปี 

ไปคํAาประกนัวงเงินสินเชืKอทีKไดรั้บจากสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุขอ้ 15 และขอ้ 23) 

ณ วนัทีK 31 มีนาคม 2565 และวนัทีK 31 ธนัวาคม 2564 ราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ในงบการเงินทีKได้

คาํนวณค่าเสืKอมราคาเต็มจาํนวนแลว้ แต่ยงัใชง้านอยู่มีจาํนวน 197.44 ลา้นบาท และ 191.35 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั 

11. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

รายการเคลืKอนไหวของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้าํหรับงวดสามเดือนสิAนสุดวนัทีK 31 มีนาคม มีดงันีA  

หน่วย : บาท 

 2565  2564 

ราคาตามบญัชีสุทธิยกมา 11,435,201  10,492,372 

เพิKมขึAน 4,763,551  1,391,589 

ลดลง (411,464)  - 

ค่าตดัจาํหน่าย (1,224,359)  (1,043,552) 

ราคาตามบญัชีสุทธิปลายงวด 14,562,929  10,840,409 
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12. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะสัAนจากสถาบันการเงนิ 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสัAนจากสถาบนัการเงิน ณ วนัทีK 31 มีนาคม 2565 และวนัทีK 31 ธนัวาคม 2564 

มีดงันีA  

 วงเงนิ  ยอดคงเหลือ อตัราดอกเบี4ย 

 (บาท)  (บาท) ร้อยละต่อปี 

 ณ วนัที;  ณ วนัที;  ณ วนัที;  ณ วนัที; ณ วนัที; ณ วนัที; 

 31 มนีาคม  31 ธันวาคม  31 มนีาคม  31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 

 2565  2564  2565  2564 2565 2564  
         

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

เลตเตอร์ออฟเครดิตและ/        อตัราตามที8 อตัราตามที8 

หรือทรัสตรี์ซีท 150,000,000  90,000,000  42,331,8791)       38,656,2172) ตกลงกนั ตกลงกนั 

ตั=วแลกเงินและ/หรือ        อตัราตามที8 อตัราตามที8 

ตั=วสญัญาใชเ้งิน 210,000,000  210,000,000  -  - ตกลงกนั ตกลงกนั 

 390,000,000  330,000,000  42,331,879  38,656,217   

1) ณ วนัทีK 31 มีนาคม 2565 บริษทัมีทรัสต์รีซีททีKออกโดยธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหนึK งจาํนวน 

1,265,327 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่า 42,331,879 บาท  

2) ณ วนัทีK 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีทรัสตรี์ซีททีKออกโดยธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหนึK งจาํนวน 

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

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัAนจากสถาบนัการเงินทัAงหมด มีการคํAาประกนัโดยทีKดินและอาคาร 

(ดูหมายเหตุขอ้ 10) ของบริษทั สญัญาดงักล่าวกาํหนดใหบ้ริษทัตอ้งดาํรงสดัส่วนหนีA สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

และสดัส่วนความสามารถในการชาํระหนีAตามทีKระบุไวใ้นสญัญา  
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13. เจ้าหนีAการค้าและเจ้าหนีAหมุนเวยีนอื4น 

เจา้หนีAการคา้และเจา้หนีAหมุนเวยีนอืKน ณ วนัทีK 31 มีนาคม 2565 และวนัทีK 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

 หมายเหตุ ณ วนัที4  ณ วนัที4 

  31 มีนาคม 2565  31 ธันวาคม 2564 

เจา้หนีAการคา้ - บริษทัอืKน  374,560,462  361,875,090 

เจา้หนีA อืKน - บริษทัอืKน  34,477,357  43,995,750 

เจา้หนีA ค่าซืAอสินทรัพยถ์าวร 5.1 2,877,019  12,723,392 

เจา้หนีA ค่าซืAอสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 5.2 -  256,000 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  38,217,949  34,396,849 

  450,132,787  453,247,081 

14. หนีAสินตามสัญญาเช่า 

หนีA สินตามสญัญาเช่า ณ วนัทีK 31 มีนาคม 2565 และวนัทีK 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

 จาํนวนเงนิขัCนตํ'าที'ต้องจ่าย  มูลค่าปัจจุบันของ 

     จาํนวนเงนิขัCนตํ'าที'ต้องจ่าย 

 ณ วนัที'  ณ วนัที'  ณ วนัที'  ณ วนัที' 

 31 มนีาคม 2565  31 ธันวาคม 2564  31 มนีาคม 2565  31 ธันวาคม 2564 

ภายใน 1 ปี 5,789,712  5,351,002  4,979,126  4,626,714 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 8,037,553  6,274,815  7,126,765  5,575,393 

 13,827,265  11,625,817  12,105,891  10,202,107 

หกั  ดอกเบี0ยรอตดัจ่าย (816,785)  (663,143)  -  - 

หกั  ภาษีซื0อรอตดัจ่าย (904,589)  (760,567)  -  - 

 12,105,891  10,202,107  12,105,891  10,202,107 

หน่วย : บาท 

 ณ วนัที'  ณ วนัที' 

 31 มนีาคม 2565  31 ธันวาคม 2564 

การจดัประเภท    

  -  หนี0 สินตามสญัญาเช่าที>ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ>งปี 4,979,126  4,626,714 

  -  หนี0 สินตามสญัญาเช่า 7,126,765  5,575,393 

 12,105,891  10,202,107 
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15. เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัทีK 31 มีนาคม 2565 และวนัทีK 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

 ณ วนัที4  ณ วนัที4 

 31 มีนาคม 2565  31 ธันวาคม 2564 

ยอดคงเหลือตน้งวด 278,088,354  385,288,388 

จ่ายชาํระคืนระหวา่งปี/งวด (26,734,223)  (106,563,632) 

ปรับปรุงดอกเบีAยตามวธีิอตัราดอกเบีAยทีKแทจ้ริง (250,146)  (636,402) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 251,103,985  278,088,354 

หกั  ส่วนทีKจะถึงกาํหนดชาํระภายในหนึKงปี (101,488,458)  (102,797,888) 

 149,615,527  175,290,466 

เมืKอวนัทีK 23 มีนาคม 2561 บริษทัได้ทาํสัญญากู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึK งจาํนวน  

604 ล้านบาท โดยมีกําหนดชําระคืนเงินต้นและดอกเบีA ยเป็นรายเดือนภายใน 7 ปีนับจากวนัทีKกู ้ยืม 

เงินกู้ยืมนีA มีอัตราดอกเบีA ยปีทีK 1 ถึงปีทีK 3 เท่ากับ Minimum Loan Rate (MLR) ลบด้วยร้อยละ 1.75 ต่อปี

หลงัจากนัAนจะมีอตัราดอกเบีAยเท่ากบั MLR ลบดว้ยร้อยละ 1 ต่อปี และมีการคํAาประกนัโดยทีKดินและอาคาร 

(ดูหมายเหตุขอ้ 10) สัญญาเงินกูด้งักล่าวกาํหนดใหบ้ริษทัตอ้งดาํรงสัดส่วนหนีA สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ และ

สดัส่วนความสามารถในการชาํระหนีAตามทีKระบุไวใ้นสญัญา 

ต่อมาเมืKอวนัทีK 8 สิงหาคม 2562 บริษทัได้ทาํสัญญากู้ยืมเงินเพิKมเติมกับสถาบนัการเงินในประเทศ 

แห่งเดียวกนัเป็นวงเงินรวม 50 ลา้นบาท ซึK งมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้และดอกเบีAยเป็นรายเดือนภายใน  

5 ปีนบัจากวนัทีKกูย้ืม เงินกูย้ืมนีA มีอตัราดอกเบีAยปีทีK 1 ถึงปีทีK 3 เท่ากบั Minimum Loan Rate (MLR) ลบดว้ย

ร้อยละ 1.75 ต่อปี หลงัจากนัAนจะมีอตัราดอกเบีAยเท่ากบั MLR ลบดว้ยร้อยละ 1 ต่อปี และมีการคํAาประกนั

โดยทีKดินและอาคาร เครืKองจกัร เครืKองมือและอุปกรณ์ (ดูหมายเหตุขอ้ 10) บริษทัขอรับเงินกูย้มืงวดแรก

ในวนัเดียวกนัจาํนวน 3,000,000 บาท ต่อมาเมืKอวนัทีK 19 กนัยายน 2562 บริษทัไดข้อรับเงินกูย้มืงวดทีKสอง

จาํนวน 25,212,062 บาท 
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ต่อมาเมืKอวนัทีK 1 มิถุนายน 2564 บริษทัไดแ้กไ้ขเงืKอนไขสัญญาเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินโดย

เปลีKยนแปลงอตัราดอกเบีAยสาํหรับสญัญากูย้มืเงินจาํนวน 604 ลา้นบาท จาก MLR ลบดว้ยร้อยละ 1 ต่อปี 

เป็น MLR ลบดว้ยร้อยละ 2 ต่อปี 

อตัราดอกเบีAยของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัทีK 31 มีนาคม 2565 และวนัทีK 31 ธนัวาคม 2564 

เท่ากบัร้อยละ 3.58 - 3.83 ต่อปี และร้อยละ 3.58 - 4.58 ต่อปี ตามลาํดบั และระยะทีKครบกาํหนดชาํระมีดงันีA  

หน่วย : บาท 

 ณ วนัที4  ณ วนัที4 

 31 มีนาคม 2565  31 ธันวาคม 2564 

ภายใน 1 ปี 101,488,458  102,797,888 

หลงัจาก 1 ปี แต่ภายใน 5 ปี 149,615,527  175,290,466 

รวม 251,103,985  278,088,354 

16. หนีAสินตราสารอนุพนัธ์ 

หนีA สินตราสารอนุพนัธ์ ณ วนัทีK 31 มีนาคม 2565 และ วนัทีK 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย  

 ณ วนัที' 31 มนีาคม 2565 

 จาํนวนเงนิตามสัญญา  มูลค่ายุตธิรรมของสัญญา 

ประเภทสัญญา รับ  จ่าย  สินทรัพย์  หนีCสิน 

 ดอลลาร์สหรัฐฯ  บาท  บาท  บาท 

สญัญาซื0อขายเงินตรา        

ต่างประเทศล่วงหนา้        

(ดูหมายเหตุขอ้ 19) 273,000  9,119,310  -  43,158 

รวมตราสารอนุพนัธ์ 273,000  9,119,310  -  43,158 

 

 ณ วนัที' 31 ธันวาคม 2564 

 จาํนวนเงนิตามสัญญา  มูลค่ายุตธิรรมของสัญญา 

ประเภทสัญญา รับ  จ่าย  สินทรัพย์  หนีCสิน 

 ดอลลาร์สหรัฐฯ  ดอลลาร์ออสเตรเลยี  บาท  บาท  บาท 

สญัญาซื0อขายเงินตรา          

ต่างประเทศล่วงหนา้          

(ดูหมายเหตุขอ้ 19) 553,460  353,925  27,293,401  -  199,101 

รวมตราสารอนุพนัธ์ 553,460  353,925  27,293,401  -  199,101 
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17. ประมาณการหนีAสินไม่หมุนเวยีนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 

ประมาณการหนีA สินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนักงาน ณ วนัทีK 31 มีนาคม 2565 และวนัทีK 

31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

 ณ วนัที4  ณ วนัที4 

 31 มีนาคม 2565  31 ธันวาคม 2564 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน    

สาํหรับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน  24,277,011  23,927,638 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานระยะยาวอืKน    

สาํหรับการทาํงานกบับริษทัเป็นเวลานาน  26,975,322  25,899,261 

 51,252,333  49,826,899 

17.1 บริษทัมีโครงการผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงานตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานไทย 

ซึK งจดัเป็นโครงการผลประโยชน์ทีKกาํหนดไวที้Kไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน 

การเปลีKยนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานหลงัออกจากงานสําหรับ 

งวดสามเดือนสิAนสุดวนัทีK 31 มีนาคม มีดงันีA  

หน่วย : บาท 

 2565  2564 

มูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหนีA สินไม่หมุนเวยีน    

   สาํหรับผลประโยชน์พนกังานตน้งวด 23,927,638  20,275,131 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 939,182  830,074 

ตน้ทุนดอกเบีAย 99,415  83,053 

จ่ายระหวา่งงวด (689,224)  - 

มูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหนีA สินไม่หมุนเวยีน    

   สาํหรับผลประโยชน์พนกังานปลายงวด 24,277,011  21,188,258 
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17.2 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานระยะยาวอืKนสาํหรับการทาํงานกบับริษทัเป็นเวลานาน 

การเปลีKยนแปลงของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานระยะยาวอืKนสาํหรับการทาํงานกบับริษทัเป็น

เวลานานสาํหรับงวดสามเดือนสิAนสุดวนัทีK 31 มีนาคม มีดงันีA  

หน่วย : บาท 

 2565  2564 

มูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหนีA สินไม่หมุนเวยีน    

   สาํหรับผลประโยชน์พนกังานตน้งวด 25,899,261  21,402,815 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 1,046,391  1,233,182 

ตน้ทุนดอกเบีAย 29,670  27,478 

จ่ายระหวา่งงวด -  (546,192) 

มูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหนีA สินไม่หมุนเวยีน    

   สาํหรับผลประโยชน์พนกังานปลายงวด 26,975,322  22,117,283 

18. ทุนเรือนหุ้น 

เมืKอวนัทีK 14 พฤษภาคม 2564 บริษทัไดรั้บชาํระค่าหุน้เพิKมทุนจาํนวน 75,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 12 บาท 

รวมเป็นจาํนวน 900,000,000 บาท จากการเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครัA งแรก โดยบริษัทได้            

จดทะเบียนเพิKมทุนชาํระแลว้กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้แลว้ในวนัเดียวกนั ทัAงนีAบริษทับนัทึกค่าใชจ่้าย

เกีKยวกบัการจดัจาํหน่ายหุ้นจาํนวน 27,624,814 บาท เป็นรายการหักในบญัชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั       

ณ วนัทีK 31 ธนัวาคม 2564 ดงันัAน บริษทัมีส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัจาํนวน 797,375,186 บาท โดยหุน้สามญั

ของบริษทัไดเ้ริKมทาํการซืAอขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตัAงแต่วนัทีK 19 พฤษภาคม 2564 

19. มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีAสินทางการเงนิ 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีAสินทางการเงนิ 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยของบริษทักาํหนดให้มีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมทัAงสินทรัพยแ์ละ

หนีA สินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จาํนวนเงินทีKผูซื้A อและผูข้ายตกลง

แลกเปลีKยนสินทรัพยห์รือชาํระหนีA สินกนั ในขณะทีKทัAงสองฝ่ายมีความรอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปลีKยนกนั 
และสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูที้Kไม่มีความเกีKยวขอ้งกนั วตัถุประสงคข์อง

การวดัมูลค่าและ/หรือการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมกาํหนดโดยวิธีต่อไปนีA โดยข้อมูลเพิKมเติมเกีKยวกับ

สมมติฐานในการกาํหนดมูลค่ายติุธรรมไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุทีKเกีKยวขอ้งกบัสินทรัพยแ์ละหนีA สินนัAน ๆ 
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สินทรัพย์ทางการเงนิและหนีAสินทางการเงนิที4วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

สัญญาซืAอขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้จดัลาํดบัชัAนมูลค่ายุติธรรมในลาํดบัทีK 2 ซึK งคาํนวณโดยการ

ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด โดยกระแสเงินสดในอนาคตประมาณจากอตัราแลกเปลีKยนเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหนา้ (จากอตัราแลกเปลีKยนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ทีKสามารถสังเกตได ้ณ วนัสิAน

รอบระยะเวลารายงาน) และอตัราแลกเปลีKยนล่วงหนา้ตามสญัญาซึKงคิดลดดว้ยอตัราทีKเกีKยวขอ้งกบัตลาด 

(ดูหมายเหตุขอ้ 9 และขอ้ 16) 

สินทรัพยท์างการเงินทีKวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน - กองทุนเปิดตราสารหนีAจดัลาํดบัชัAนมูลค่า

ยตุิธรรมในลาํดบัทีK 2 ซึK งคาํนวณจากขอ้มูลอืKนทีKสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหนีA สินไม่วา่จะ

เป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม (ดูหมายเหตุขอ้ 8) 

สินทรัพย์ทางการเงนิและหนีAสินทางการเงนิที4ไม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

วิธีการทีKบริษทัใชใ้นการประมาณมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหนีA สินทางการเงินทีKไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรม มีดงันีA  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนีAการคา้และลูกหนีA อืKน สินทรัพยท์างการเงินทีKวดัมูลค่าดว้ยวิธี

ราคาทุนตดัจาํหน่าย - เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจาํ 12 เดือน และสินทรัพยห์มุนเวียนอืKนซึK ง 

วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย มีราคาตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม เนืKองจากเครืKองมือทางการ

เงินเหล่านีAจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสัAน 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัAนจากสถาบนัการเงิน เจา้หนีA การคา้และเจา้หนีAหมุนเวียนอืKน และ

หนีA สินหมุนเวียนอืKนซึK งวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย มีราคาตามบญัชี ใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรม 

เนืKองจากเครืKองมือทางการเงินเหล่านีAจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสัAน 

มูลค่าตามบัญชีของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินทีKมีอตัราดอกเบีA ยลอยตัวและหนีA สินตาม 

สญัญาเช่าซึKงวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณ 

20. กาํไรต่อหุ้นขัAนพืAนฐาน 

กาํไรต่อหุน้ขัAนพืAนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสาํหรับงวดทีKเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัดว้ยจาํนวน

หุน้สามญัถวัเฉลีKยถ่วงนํAาหนกัทีKถือโดยผูถื้อหุน้ 

  



 
- 16 - 

 

 

21. รายการกบับุคคลหรือกจิการที4เกี4ยวข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการทีKเกีKยวขอ้งกนักบับริษทัหมายถึง บุคคลหรือกิจการทีKมีอาํนาจควบคุม บริษทัถูกควบคุม 

โดยบริษทัไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึง

บริษทัทีKทาํหนา้ทีKถือหุ้นบริษทัยอ่ยและกิจการทีKเป็นบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั นอกจากนีA  บุคคลหรือ

กิจการทีKเกีKยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึง บริษทัร่วมและบุคคลซึKงถือหุน้ทีKมีสิทธิออกเสียงไม่วา่ทางตรงหรือ

ทางออ้ม และมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญักบับริษทั ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษทั 

ตลอดทัAงสมาชิกในครอบครัวทีKใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการทีKเกีKยวขอ้งกนักบับุคคลเหล่านัAน 

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการทีK เกีKยวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ 

บริษทัคาํนึงถึงเนืAอหาของความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย  

ความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทักบับุคคลและบริษทัทีKเกีKยวขอ้งกนัมีดงันีA   

ชื#อบุคคลและกจิการที#เกี#ยวข้องกนั ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั ถงัทองประสพโชค จาํกดั กรรมการบริษทัเป็นสมาชิกในครอบครัวที=ใกลชิ้ดกบั 

 ผูบ้ริหารคนสาํคญั 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปนีA  

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 

รายไดจ้ากการขาย ราคาที=ตกลงกนัตามที=ระบุไวใ้นสญัญา 

ค่าตอบแทนกรรมการ ตามที=ไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมการและผูถื้อหุน้ 

ยอดคงเหลือทีKสําคัญระหว่างบริษัทกับกิจการทีK เกีKยวข้องกัน ณ วนัทีK  31 มีนาคม 2565 และวนัทีK   

31 ธนัวาคม 2564 มีดงันีA  

หน่วย : บาท 

ประเภทรายการ/ชื4อบริษทั ณ วนัที4  ณ วนัที4 

 31 มีนาคม 2565  31 ธันวาคม 2564 
    

ลูกหนีAการค้า - กจิการที4เกี4ยวข้องกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 6)    

บริษทั ถงัทองประสพโชค จาํกดั 802,069  400,051 
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รายการบญัชีทีKสําคญัระหว่างบริษทักบักิจการทีKเกีKยวขอ้งกนัสําหรับงวดสามเดือนสิAนสุดวนัทีK  

31 มีนาคม มีดงันีA  

หน่วย : บาท 

 สําหรับงวดสามเดือน 

 สิAนสุดวนัที4 31 มีนาคม 

 2565  2564 

รายได้จากการขาย    

บริษทั ถงัทองประสพโชค จาํกดั 1,572,690  687,984 

    ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร    

ค่าตอบแทนกรรมการ 560,000   560,000 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร - ผลประโยชน์ระยะสัAน 5,670,000   5,670,000 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร - ผลประโยชน์ระยะยาว 263,060   265,548 

 6,493,060  6,495,548 

22. ส่วนงานดาํเนินงาน 

บริษทัไดน้าํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน โดยแสดงส่วนงานดาํเนินงานตามมุมมอง

ผูบ้ริหาร โดยพิจารณาจากการบริหารการจดัการ โครงสร้างการบริหารและการรายงานภายในของบริษทั

เป็นเกณฑใ์นการกาํหนดส่วนงาน บริษทัมีสองส่วนงาน คือ ส่วนงานผลิตและจดัจาํหน่ายเบเกอรีK ทุกชนิด

และส่วนงานขายส่งปลา ผลิตภณัฑส์ตัวน์ํA า เนืAอสตัว ์สาหร่ายและผกัต่าง ๆ แช่แขง็และแปรรูป อยา่งไรกต็าม

ส่วนงานขายส่งปลา ผลิตภณัฑ์สัตวน์ํA า เนืAอสัตว ์สาหร่ายและผกัต่าง ๆ แช่แข็งและแปรรูปไม่เขา้เกณฑ ์

เชิงปริมาณทีKต้องแสดงส่วนงานดาํเนินงาน และบริษทัดาํเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียว 

คือ ประเทศไทย ดงันัAน รายได ้กาํไรจากการดาํเนินงานและสินทรัพยที์KแสดงในงบการเงินนีA จึงถือเป็น

การรายงานตามส่วนงานแลว้  

ข้อมูลเกี4ยวกบัลูกค้ารายใหญ่ 

สาํหรับงวดสามเดือนสิAนสุดวนัทีK 31 มีนาคม 2565 และ 2564 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายจากลูกคา้รายใหญ่

รายเดียวเป็นจาํนวนรวมประมาณร้อยละ 91 และร้อยละ 93 ตามลาํดบั ของยอดรายไดจ้ากการขายของบริษทั 
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23. ภาระผูกพนัและหนีAสินที4อาจเกดิขึAน 

23.1 ณ วนัทีK 31 มีนาคม 2565 และวนัทีK 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีทีKยงัไม่ได้

เบิกใชก้บัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหนึKงจาํนวน 30 ลา้นบาทในแต่ละปี วงเงินเบิกเกินบญัชี

คํAาประกนัโดยทีKดินและอาคาร (ดูหมายเหตุขอ้ 10) ของบริษทั 

23.2 ณ วนัทีK 31 มีนาคม 2565 และวนัทีK 31 ธันวาคม 2564 บริษทัมีวงเงินสําหรับตัaวแลกเงินและ/     

หรือตัaวสัญญาใชเ้งินทีKยงัไม่ไดใ้ชก้บัสถาบนัการเงินในประเทศจาํนวน 210 ลา้นบาทในแต่ละปี 

และมีวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตและ/หรือทรัสตรี์ซีททีKยงัไม่ไดใ้ชก้บัสถาบนัการเงินในประเทศ

จาํนวน 107.67 ลา้นบาทและ 51.34 ลา้นบาท ตามลาํดบั วงเงินดงักล่าวคํAาประกนัโดยบญัชีเงิน

ฝากประจาํของบริษทัและทีKดินและอาคาร 

23.3 ณ วนัทีK 31 มีนาคม 2565 และวนัทีK 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีวงเงินซืAอขายเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหนา้ทีKยงัไม่ไดเ้บิกใชก้บัสถาบนัการเงินในประเทศจาํนวน 1.95 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ และ 

50 ลา้นบาท และจาํนวน 0.02 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ และ 50 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

23.4 บริษทัมีขอ้ตกลงทางการคา้กบัลูกคา้แห่งหนึK ง โดยบริษทัตอ้งปฏิบติัตามขอ้ตกลงทางการคา้

ตามทีKระบุในสญัญาภายในระยะเวลาทีKกาํหนด 

24. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เมืKอวนัทีK 22 เมษายน 2565 ทีKประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2565 ของบริษทัไดมี้มติให้จ่ายเงินปันผล

สาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2564 ในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท ทัAงนีAบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหว่าง

กาลไปแลว้ เมืKอวนัทีK 10 กนัยายน 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท คงเหลือจ่ายงวดสิAนปีหุน้ละ 0.25 บาท 

เป็นจาํนวนเงินทัAงสิAน 75 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวจะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในเดือนพฤษภาคม 2565 

25. การอนุมัติงบการเงนิระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลนีAไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัเมืKอวนัทีK 13 พฤษภาคม 2565 
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