
 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอคณะกรรมการ 

บริษัท เอน็เอสแอล ฟู้ดส์ จํากดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินของบริษทั เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 

2565 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 

และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี      

30 มิถุนายน 2565 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบใน

การจัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 เร่ือง      

“การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ส่วนขา้พเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ข้อสรุปเก่ียวกับข้อมูล     

ทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหว่างกาล โดยผูส้อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการ

สอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและ

วิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้

ขา้พเจ้าไม่สามารถได้ความเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยสําคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบได้จากการตรวจสอบ 

ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไมอ่าจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้
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ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐาน  

การบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

 มงคล  สมผล 

กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8444 

วนัท่ี 9 สิงหาคม 2565 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากดั 



หมายเหตุ ณ วนัที่ ณ วนัที่
30 มถุินายน 2565 31 ธันวาคม 2564

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”
สินทรัพย์

สินทรัพยห์มนุเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 153,104,820      459,329,247      
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน 6 544,959,661      496,282,374      
สินคา้คงเหลือ 7 221,482,849      188,839,047      
สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน - เงินลงทุนชัว่คราว 8 300,058,257      1,000                 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 9 480,255             166,232             
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 2,291,690          2,293,536          

  รวมสินทรัพยห์มนุเวียน 1,222,377,532   1,146,911,436   

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียน
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 915,131,557      914,355,489      
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 11 15,119,156        11,435,201        
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 6,649,486          7,108,084          
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12,505,576        10,712,134        
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 12 28,447,159        20,370,922        

  รวมสินทรัพยไ์มห่มนุเวียน 977,852,934      963,981,830      
รวมสินทรัพย์ 2,200,230,466   2,110,893,266   

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษทั เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2565
หน่วย : บาท



หมายเหตุ ณ วนัที่ ณ วนัที่
30 มถุินายน 2565 31 ธันวาคม 2564

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมนุเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 13 67,440,043 38,656,217
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน 14 469,321,131 453,247,081
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 16 102,297,383 102,797,888

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 15 5,234,907 4,626,714

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 38,684,339 20,718,994
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 17 209,373 199,101
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 8,105,077 7,930,504

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 691,292,253 628,176,499

หน้ีสินไมห่มนุเวียน 
      เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 16 123,735,216 175,290,466

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 15 7,432,666 5,575,393
ประมาณการหน้ีสินไมห่มนุเวียน
ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 18 53,366,990 49,826,899

รวมหน้ีสินไมห่มนุเวียน 184,534,872 230,692,758
รวมหน้ีสิน 875,827,125 858,869,257

บริษทั เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2565

หน่วย : บาท



หมายเหตุ ณ วนัที่ ณ วนัที่
30 มถุินายน 2565 31 ธันวาคม 2564

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  (ต่อ)

ส่วนของผูถื้อหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 19

ทุนจดทะเบียน
   หุ้นสามญั 300,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท 300,000,000 300,000,000

ทุนท่ีออกและช าระแลว้
   หุ้นสามญั 300,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท 
     ช าระครบแลว้ 300,000,000 300,000,000

ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั 19 797,375,186 797,375,186
ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้
ทุนส ารองตามกฎหมาย 30,000,000 30,000,000

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 197,028,155 124,648,823
รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 1,324,403,341 1,252,024,009

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,200,230,466 2,110,893,266

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2565
หน่วย : บาท

บริษทั เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)



หมายเหตุ 2565 2564
รายได้

รายไดจ้ากการขาย 988,276,998      798,450,758
รายไดอ่ื้น 2,195,861          1,080,524          

รวมรายได้ 990,472,859      799,531,282      

ค่าใชจ่้าย
ตน้ทุนขาย 798,634,428      645,468,139      
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 62,545,522        50,371,510        
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 25,522,416        22,098,890        

รวมค่าใชจ่้าย 886,702,366      717,938,539      

ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน 103,770,493      81,592,743        
ตน้ทุนทางการเงิน 2,535,922          5,005,948          
ก าไรก่อนภาษเีงินได้ 101,234,571      76,586,795        
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 20,446,007        9,693,883          
ก าไรส าหรับงวด 80,788,564        66,892,912        
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษี - -               
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 80,788,564        66,892,912        

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 22 0.27                   0.27                   
จ านวนหุ้นสามญัถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนัก (หุ้น) 22 300,000,000      244,889,503      

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษทั เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จ ากัด (มหาชน)
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2565

หน่วย : บาท

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”



หมายเหตุ 2565 2564
รายได้

รายไดจ้ากการขาย 1,919,937,020   1,561,412,128
รายไดอ่ื้น 3,565,621          1,849,747          

รวมรายได้ 1,923,502,641   1,563,261,875   

ค่าใชจ่้าย
ตน้ทุนขาย 1,559,180,601   1,266,007,684   
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 124,756,228      94,484,025        
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 50,266,430        44,455,193        

รวมค่าใชจ่้าย 1,734,203,259   1,404,946,902   

ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน 189,299,382      158,314,973      
ตน้ทุนทางการเงิน 4,980,703          11,374,974        
ก าไรก่อนภาษเีงินได้ 184,318,679      146,939,999      
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 36,939,647        23,940,629        
ก าไรส าหรับงวด 147,379,032      122,999,370      
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษี - -
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 147,379,032      122,999,370      

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 22 0.49                   0.50                   
จ านวนหุ้นสามญัถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนัก (หุ้น) 22 300,000,000      244,889,503      

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษทั เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จ ากัด (มหาชน)
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2565
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : บาท



หมายเหตุ ทุนที่ออก ส่วนเกนิมูลค่า รวม

และช าระแล้ว หุ้นสามญั จัดสรรแล้ว ยงัไม่ได้จัดสรร ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนส ารอง

ตามกฎหมาย

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

เพ่ิมทุน 19 75,000,000 797,375,186 - - 872,375,186      

เงินปันผลจ่าย 20 - - - (191,250,000) (191,250,000)

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด - - - 122,999,370 122,999,370      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2564 300,000,000 797,375,186 30,000,000 131,534,195 1,258,909,381

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

เงินปันผลจ่าย 20 - - - (74,999,700) (74,999,700)

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด - - - 147,379,032        147,379,032

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2565 300,000,000 797,375,186      30,000,000 197,028,155 1,324,403,341

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษทั เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2565

หน่วย : บาท

ก าไรสะสม

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”



หมายเหตุ 2565 2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไรส าหรับงวด 147,379,032      122,999,370
ปรับปรุงดว้ย

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 36,939,647 23,940,629
ค่าเส่ือมราคา 45,340,152        45,889,214        
ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 2,631,893          2,210,074          
ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 570,598             542,901             
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร - 619                    
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร (4,836)                (74,570)              
ค่าใชจ่้ายหน้ีสินไมห่มนุเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 4,229,315          4,347,573          
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 698,199             255,017             
ขาดทุนจากสินคา้เส่ือมคุณภาพ 5,490,989          1,554,645          
ขาดทุนท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริงจากอตัราแลกเปล่ียน 963,755             1,844,609          
ก าไรท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริงจากตราสารอนุพนัธ์ (303,751)            (1,526,417)         
ก าไรจากการวดัมลูค่าสินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน (57,257)              -
ดอกเบ้ียรับ (287,828)            (70,734)              
ตน้ทุนทางการเงิน 4,980,703          11,374,974        
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย ์
  และหน้ีสินด าเนินงาน 248,570,611 213,287,904

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน (49,272,745)       (27,773,597)       
สินคา้คงเหลือ (38,134,791)       (2,692,980)         
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 108,732             (297,560)            

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน 23,133,655        (36,035,505)       
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 174,573             (23,187,763)       
ประมาณการหน้ีสินไมห่มนุเวียนผลประโยชน์พนกังาน (689,224)            (546,192)            

เงินสดรับจากการด าเนินงาน 183,890,811      122,754,307      

บริษทั เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จ ากัด (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2565
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : บาท



หมายเหตุ 2565 2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (ต่อ)

เงินสดรับจากดอกเบ้ียเงินฝาก 185,087             70,734               
เงินสดจ่ายส าหรับภาษีเงินได้ (20,874,630)       (23,714,145)       

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 163,201,268      99,110,896        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพ่ือสินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน - 
เงินลงทุนชัว่คราว (300,000,000) -

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยถ์าวร 5.1 (61,194,078)       (10,666,390)       
เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร 4,837                 316,355             
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 5.2 (368,000)            (675,000)            

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (361,557,241)     (11,025,035)       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับ (จ่ายคืน) เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 5.3 28,018,086 (194,101,089)
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 5.3 (51,578,824) (52,403,827)
เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า 5.3 (4,103,006)         (3,191,325)         
เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย 5.3 (5,205,010)         (11,152,289)       
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน 19 -                 872,375,186      
เงินปันผลจ่าย 20 (74,999,700)       (191,250,000)     

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (107,868,454)     420,276,656      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (306,224,427)     508,362,517      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 459,329,247      9,934,075
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที่ 30 มถุินายน 4 153,104,820      518,296,592      

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2565

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”
หน่วย : บาท

บริษทั เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จ ากัด (มหาชน)



 

 

 

บริษัท เอน็เอสแอล ฟู้ดส์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

1. การดําเนินงานและข้อมูลท่ัวไปของบริษัท 

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

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยข์องไทย เมื่อวนัที่ 23 มกราคม 2549 จดทะเบียนแปรสภาพเป็น

บริษทัมหาชนเมื่อวนัที่ 23 เมษายน 2563 และบริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

เมื่อวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2564 โดยมีที่อยู่ของสํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาตามที่จดทะเบียนไว้

ดงัน้ี 

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

อาํเภอบางบวัทอง  จงัหวดันนทบุรี  

สาํนกังานสาขาแห่งท่ีหน่ึง :  เลขท่ี 700/707 หมู่ท่ี 1 ตาํบลพานทอง อาํเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี 

สาํนกังานสาขาแห่งท่ีสอง :  เลขท่ี 700/836 หมู่ท่ี 6 ตาํบลหนองตาํลึง อาํเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี 

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

อาํเภอบางบวัทอง  จงัหวดันนทบรีุ 

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

อาํเภอบางบวัทอง  จงัหวดันนทบุรี 

วตัถุประสงค์หลักของบริษทั คือ ผลิตและจัดจาํหน่ายเบเกอร่ีทุกชนิด ขายส่งปลา ผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้ า 

เน้ือสัตว ์สาหร่ายและผกัต่าง ๆ แช่แขง็และแปรรูป 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัคือ นายสมชาย อศัวปิยานนท์

โดยถือหุน้ของบริษทัเป็นจาํนวนร้อยละ 74.99 ของทุนท่ีชาํระแลว้ของบริษทั 

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ทาํให้เกิดการชะลอตวัของ

เศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจนาํมาซ่ึงความไม่

แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการดาํเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษทัจะ

ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวอย่างต่อเน่ืองและจะประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบั

มูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้นอยา่งสมํ่าเสมอ 
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2. เกณฑ์การจัดทําและการนําเสนองบการเงินระหว่างกาล 

2.1 งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดจ้ดัทาํขึ้นในสกุลเงินบาทและตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 34 เร่ือง 

“การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” และวิธีปฏิบติัทางการบญัชีที่รับรองทัว่ไปในประเทศไทย 

โดยหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นแบบย่อ และมีการเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมตาม

ขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

2.2 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงนาํมาแสดงเปรียบเทียบไดม้าจากงบการเงิน

ของบริษทัสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัซ่ึงไดต้รวจสอบแลว้ 

2.3 ผลการดาํเนินงานซ่ึงยงัไม่ไดต้รวจสอบที่ปรากฏในงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  

30 มิถุนายน 2565 มิใช่เคร่ืองบ่งช้ีและมิใช่การคาดการณ์ถึงผลการดาํเนินงานเตม็ปี 

2.4 ขอ้มูลบางประการซ่ึงควรจะแสดงอยู่ในงบการเงินประจาํปีท่ีไดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินมิไดน้าํมาแสดงไว ้ณ ท่ีน้ี เน่ืองจากมิไดมี้การกาํหนดให้มีการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวใน

งบการเงินระหวา่งกาล ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลสาํหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถุนายน 2565 จึงควรอ่านประกอบกบังบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ซ่ึงไดมี้

การตรวจสอบแลว้ 

2.5 งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษไดจ้ดัทาํขึ้นจากงบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยท่ี

จดัทาํตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาท่ี

แตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

2.6 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน        

สาํหรับงวดบญัชีปัจจุบนั 

ในระหว่างงวด บริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงท่ีออกโดยสภาวิชาชีพ

บญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาถือ

ปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหา

เท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํ

และคาํศพัท์ และขอ้กาํหนดทางการบญัชีเก่ียวกับการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง ระยะท่ี 2 การนํา

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อ

งบการเงินระหว่างกาลของบริษทั 
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3. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

งบการเงินระหวา่งกาลจดัทาํขึ้นโดยใชห้ลกัเกณฑ ์นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน

งบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ยกเวน้นโยบายการบญัชีเร่ืองการวดัมูลค่าภายหลงัของ

สินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน เน่ืองจากบริษทัมีรายการท่ีเก่ียวขอ้ง

ตามท่ีแสดงในงบการเงินสาํหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 ดงัต่อไปน้ี  

สินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

• ตราสารหน้ีท่ีไม่เขา้เง่ือนไขราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     

จดัประเภทแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 30 มิถุนายน 2565  31 ธันวาคม 2564 

เงินสดในมือ 118,604   193,137  

เงินฝากธนาคาร - ประเภทกระแสรายวนั 10,331,660   5,799,298  

เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย ์ 142,653,556   453,336,812  

เงินฝากธนาคาร - ประเภทฝากประจาํ 1,000  - 

 153,104,820  459,329,247 

5. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบักระแสเงินสดเพิม่เติม 

5.1 รายการซ้ือสินทรัพยถ์าวรสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี  

หน่วย : บาท 

 หมายเหตุ 2565  2564 

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรยกมา  12,723,392  255,128 

บวก  ซ้ือสินทรัพยถ์าวรระหวา่งงวด 10 46,116,221  9,928,766 

บวก  เงินจ่ายลว่งหนา้ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร     

เพิ่มขึ้น1)  8,076,237  1,018,710 

หกั   เงินสดจ่ายระหวา่งงวด  (61,194,078)  (10,666,390) 

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรยกไป 14 5,721,772  536,214 

1) เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรบนัทึกเป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน  
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5.2 รายการซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี 

หน่วย : บาท 

 หมายเหตุ 2565  2564 

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนยกมา  256,000  169,000 

บวก ซ้ือสินทรัพยร์ะหวา่งงวด  112,000  506,000 

หกั เงินสดจ่ายระหวา่งงวด  (368,000)  (675,000) 

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนยกไป 14 -  - 

5.3 รายการกระทบยอดหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

ตารางดา้นล่างน้ีแสดงการเปล่ียนแปลงของหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน ซ่ึงรวมการเปล่ียนแปลง

ทั้งท่ีเป็นรายการเงินสดและรายการท่ีไม่ใช่เงินสด ดงัน้ี 
หน่วย : บาท 

  ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสดรับ  กระแสเงินสดจ่าย  การเปลี่ยนแปลงท่ีไม่เป็นเงินสด ดอกเบีย้จ่าย  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันท่ี  จากกิจกรรม  จากกิจกรรม  ปรับปรุงดอกเบีย้  สินทรัพย์  ขาดทุนท่ียังไม่    ณ วันท่ี 

 1 มกราคม  จัดหาเงิน  จัดหาเงิน  ตามวิธีอัตรา  ตามสัญญาเช่า  เกิดขึ้นจาก    30 มิถุนายน 

 2565      ดอกเบีย้ท่ีแท้จริง  เพิ่มขึน้  อัตราแลกเปลีย่น    2565 

เงินกูยื้มระยะสั้น                

   จากสถาบนัการเงิน 38,656,217  28,018,086  -  -  -  765,740  -  67,440,043 

เงินกูยื้มระยะยาว                

   จากสถาบนัการเงิน 278,088,354  -  (51,578,824)  (476,931)  -  -  -  226,032,599 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 10,202,107  -  (4,103,006)  -  6,315,848  -  252,624  12,667,573 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย -  -  (5,205,010)  476,931  -  -  4,728,079  - 

รวม 326,946,678  28,018,086  (60,886,840)  -  6,315,848  765,740  4,980,703  306,140,215 

หน่วย : บาท 

  ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสดจ่าย  การเปลี่ยนแปลงท่ีไม่เป็นเงินสด ดอกเบีย้จ่าย  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันท่ี  จากกิจกรรม  ปรับปรุงดอกเบีย้  สินทรัพย์  ขาดทุนท่ียังไม่    ณ วันท่ี 

 1 มกราคม  จัดหาเงิน  ตามวิธีอัตรา  ตามสัญญาเช่า  เกิดขึ้นจาก    30 มิถุนายน 

 2564    ดอกเบีย้ท่ีแท้จริง  เพิ่มขึน้  อัตราแลกเปลีย่น    2564 

เงินกูยื้มระยะสั้น              

   จากสถาบนัการเงิน 224,023,632  (194,101,089)  -  -  1,820,156  -  31,742,699 

เงินกูยื้มระยะยาว              

   จากสถาบนัการเงิน 385,288,388  (52,403,827)  (43,715)  -  -  -  332,840,846 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 9,899,470  (3,191,325)  -  3,305,600  -  266,400  10,280,145 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย -  (11,152,289)  43,715  -  -  11,108,574  - 

รวม 619,211,490  (260,848,530)  -  3,305,600  1,820,156  11,374,974  374,863,690 
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6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

 หมายเหตุ ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

  30 มิถุนายน 2565  31 ธันวาคม 2564 

ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน  533,728,404  487,585,468 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต     

ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น  (920,801)  (222,602) 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 23 322,681  400,051 

ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน  3,109,262  1,078,194 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  8,720,115  7,441,263 

  544,959,661  496,282,374 

ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 แยกตามอายหุน้ีไดด้งัน้ี 

หน่วย : บาท 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 30 มิถุนายน 2565  31 ธันวาคม 2564 

บริษทัอ่ืน    

ยงัไมค่รบกาํหนดชาํระ 345,303,456  323,577,855 

เกินกาํหนดชาํระ    

ไม่เกิน 30 วนั 181,219,441  161,951,630 

เกินกวา่ 30 วนั แต่ไม่เกิน 60 วนั 2,768,623  725,938 

เกินกวา่ 60 วนั แต่ไม่เกิน 90 วนั 1,733,168  587,230 

เกินกวา่ 90 วนั แต่ไม่เกิน 120 วนั 15,150  364,202 

            เกินกวา่ 120 วนั แต่ไม่เกิน 180 วนั 982,179  130,146 

            เกินกวา่ 180 วนั แต่ไม่เกิน 365 วนั 1,499,612  51,731 

            เกินกวา่ 365 วนั 206,775  196,736 

 533,728,404  487,585,468 
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   หน่วย : บาท 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 30 มิถุนายน 2565  31 ธันวาคม 2564 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    

ยงัไมค่รบกาํหนดชาํระ 322,681  393,451 

เกินกาํหนดชาํระ    

ไม่เกิน 30 วนั -  6,600 

 322,681  400,051 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของบริษทัมีระยะเวลา 30 วนั 

บริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนสําหรับลูกหน้ีการคา้ด้วยจาํนวนท่ีเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะ

เกิดขึ้นตลอดอายุ ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นกบัลูกหน้ีการคา้ประมาณการโดยใช้ตารางการ 

ตั้งสาํรองขึ้นอยูก่บัขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตของลูกหน้ี และการวิเคราะห์ฐานะ

การเงินของลูกหน้ีในปัจจุบนัปรับปรุงดว้ยปัจจยัเฉพาะของลูกหน้ี บริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนในอัตรา 

ร้อยละ 100 สําหรับลูกหน้ีทุกรายการท่ีคา้งชาํระเกินกว่า 365 วนัเน่ืองจากประสบการณ์ในอดีตไดบ้่งช้ีว่า

ลูกหน้ีเหล่าน้ีจะไม่สามารถเรียกชาํระได ้

7. สินค้าคงเหลือ 

สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 30 มิถุนายน 2565  31 ธันวาคม 2564 

วตัถุดิบ 148,408,372  133,443,342 

วสัดุส้ินเปลืองและภาชนะบรรจุ 16,472,853  17,145,392 

งานระหวา่งทาํ 4,919,785  6,027,202 

สินคา้สาํเร็จรูป 30,020,969  22,907,586 

สินคา้ระหวา่งทาง 29,578,024  11,741,690 

หกั  ค่าเผื่อสินคา้เส่ือมคุณภาพ (7,917,154)  (2,426,165) 

 221,482,849  188,839,047 
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8. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน - เงินลงทุนช่ัวคราว 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน - เงินลงทุนชั่วคราว ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2564 ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 30 มิถุนายน 2565  31 ธันวาคม 2564 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่า    

ดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย    

(ดูหมายเหตุขอ้ 21)    

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

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่า    

ดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุน    

(ดูหมายเหตุขอ้ 21)    

- กองทุนเปิดตราสารหน้ี 200,057,257  - 

รวม 300,058,257  1,000 

9. สินทรัพย์ตราสารอนุพนัธ์ 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย 

 ณ วันท่ี 30 มถิุนายน 2565 

 จํานวนเงินตามสัญญา  มูลค่ายุติธรรมของสัญญา 

ประเภทสัญญา รับ  จ่าย  สินทรัพย์  หนีสิ้น 

 ดอลลาร์สหรัฐฯ  บาท  บาท  บาท 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้        

(ดูหมายเหตขุอ้ 21) 212,235  6,985,891  480,255  - 

รวมตราสารอนุพนัธ์ 212,235  6,985,891  480,255  - 

 

 ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 จํานวนเงินตามสัญญา  มูลค่ายุติธรรมของสัญญา 

ประเภทสัญญา รับ  จ่าย  สินทรัพย์  หนีสิ้น 

 ดอลลาร์สหรัฐฯ  บาท  บาท  บาท 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้        

(ดูหมายเหตขุอ้ 21) 376,235  12,410,648  166,232  - 

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

รายการเคล่ือนไหวของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี 

หน่วย : บาท 

 หมายเหตุ 2565  2564 

ราคาตามบญัชีสุทธิยกมา  914,355,489  972,490,444 

บวก ซ้ือสินทรัพยร์ะหว่างงวด 5.1 46,116,221  9,928,766 

หัก   จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายระหว่างงวด  (1)  (242,404) 

หัก   ค่าเส่ือมราคา  (45,340,152)  (45,889,214) 

ราคาตามบญัชีสุทธิยกไป  915,131,557  936,287,592 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัไดน้าํท่ีดินและอาคารทั้งหมด โดยมีมูลค่าสุทธิ

ตามบญัชีจาํนวน 718.62 ลา้นบาท และ 735.27 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจาก

สถาบนัการเงินและวงเงินเบิกเกินบญัชีท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชก้บัสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุขอ้ 13 ขอ้ 16 และ

ขอ้ 25) และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัได้นําเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือและอุปกรณ์ซ่ึงมีราคาทุนจาํนวน 

36.02 ลา้นบาท ไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุขอ้ 16) โดย ณ วนัท่ี 

30 มิถุนายน 2565 บริษทัไดจ่้ายชาํระเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินสําหรับวงเงินดงักล่าวเต็มจาํนวนแลว้

และไถ่ถอนหลกัประกนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคํ้าประกนัวงเงินดงักล่าวเสร็จส้ินแลว้  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ในงบการเงินท่ีได้

คาํนวณค่าเส่ือมราคาเต็มจาํนวนแลว้ แต่ยงัใช้งานอยู่มีจาํนวน 202.23 ลา้นบาท และ 191.35 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั 

11. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้าํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี 

หน่วย : บาท 

 2565  2564 

ราคาตามบญัชีสุทธิยกมา 11,435,201  10,492,372 

เพิ่มขึ้น 6,727,312  3,305,600 

ลดลง (411,464)  - 

ค่าตดัจาํหน่าย (2,631,893)  (2,210,074) 

ราคาตามบญัชีสุทธิปลายงวด 15,119,156  11,587,898 
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12. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 30 มิถุนายน 2565  31 ธันวาคม 2564 

เงินประกนัการใช้ไฟฟ้า 5,923,100  5,923,100 

เงินจ่ายลว่งหนา้ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร 22,524,059  14,447,822 

 28,447,159  20,370,922 

13. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

มีดงัน้ี 

 วงเงิน  ยอดคงเหลือ อัตราดอกเบีย้ 

 (บาท)  (บาท) ร้อยละต่อปี 

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

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

 2565  2564  2565  2564 2565 2564  
         

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

เลตเตอร์ออฟเครดิตและ/        อตัราตามท่ี อตัราตามท่ี 

หรือทรัสตรี์ซีท 150,000,000  90,000,000  67,440,0431)       38,656,2172) ตกลงกนั ตกลงกนั 

ตัว๋แลกเงินและ/หรือ        อตัราตามท่ี อตัราตามท่ี 

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

 390,000,000  330,000,000  67,440,043  38,656,217   

1) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัมีทรัสต์รีซีทท่ีออกโดยธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึงจาํนวน 

1,246,433 ดอลลาร์สหรัฐฯ และจาํนวน 940,560 ดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า 67,440,043 บาท  

2) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัมีทรัสต์รีซีทท่ีออกโดยธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึงจาํนวน 

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

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินทั้งหมด มีการคํ้าประกนัโดยท่ีดินและอาคาร 

(ดูหมายเหตุขอ้ 10) ของบริษทั สัญญาดงักล่าวกาํหนดใหบ้ริษทัตอ้งดาํรงสัดส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 

และสัดส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา  
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14. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

 หมายเหตุ ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

  30 มิถุนายน 2565  31 ธันวาคม 2564 

เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน  385,599,563  361,875,090 

เจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน  48,843,081  43,995,750 

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร 5.1 5,721,772  12,723,392 

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 5.2 -  256,000 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  29,156,715  34,396,849 

  469,321,131  453,247,081 

15. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

 จํานวนเงินขั้นตํ่าท่ีต้องจ่าย  มูลค่าปัจจุบันของ 

     จํานวนเงินขั้นตํ่าท่ีต้องจ่าย 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 30 มถิุนายน 2565  31 ธันวาคม 2564  30 มถิุนายน 2565  31 ธันวาคม 2564 

ภายใน 1 ปี 6,057,960  5,351,002  5,234,907  4,626,714 

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 8,385,266  6,274,815  7,432,666  5,575,393 

 14,443,226  11,625,817  12,667,573  10,202,107 

หกั  ดอกเบ้ียรอตดัจ่าย (830,767)  (663,143)  -  - 

หกั  ภาษีซ้ือรอตดัจ่าย (944,886)  (760,567)  -  - 

 12,667,573  10,202,107  12,667,573  10,202,107 

หน่วย : บาท 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 30 มถิุนายน 2565  31 ธันวาคม 2564 

การจดัประเภท    

  -  หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 5,234,907  4,626,714 

  -  หน้ีสินตามสัญญาเช่า 7,432,666  5,575,393 

 12,667,573  10,202,107 
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16. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 30 มิถุนายน 2565  31 ธันวาคม 2564 

ยอดคงเหลือตน้งวด 278,088,354  385,288,388 

จ่ายชาํระคืนระหวา่งปี/งวด (51,578,824)  (106,563,632) 

ปรับปรุงดอกเบ้ียตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง (476,931)  (636,402) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 226,032,599  278,088,354 

หกั  ส่วนท่ีจะถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (102,297,383)  (102,797,888) 

 123,735,216  175,290,466 

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 10) สัญญาเงินกูด้งักล่าวกาํหนดให้บริษทัตอ้งดาํรงสัดส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และ

สัดส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

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 10) บริษทัขอรับเงินกูย้ืมงวดแรก

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

จาํนวน 25,212,062 บาท 
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ต่อมาเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2564 บริษทัไดแ้กไ้ขเง่ือนไขสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินโดย

เปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียสาํหรับสัญญากูย้มืเงินจาํนวน 604 ลา้นบาท จาก MLR ลบดว้ยร้อยละ 1 ต่อปี 

เป็น MLR ลบดว้ยร้อยละ 2 ต่อปี 

อตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

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

หน่วย : บาท 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 30 มิถุนายน 2565  31 ธันวาคม 2564 

ภายใน 1 ปี 102,297,383  102,797,888 

หลงัจาก 1 ปี แต่ภายใน 5 ปี 123,735,216  175,290,466 

รวม 226,032,599  278,088,354 

17. หนีสิ้นตราสารอนุพนัธ์ 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย  

 ณ วันท่ี 30 มถิุนายน 2565 

 จํานวนเงินตามสัญญา  มูลค่ายุติธรรมของสัญญา 

ประเภทสัญญา รับ  จ่าย  สินทรัพย์  หนีสิ้น 

 ดอลลาร์ออสเตรเลีย  บาท  บาท  บาท 

สัญญาซ้ือขายเงินตรา        

ต่างประเทศล่วงหนา้        

(ดูหมายเหตขุอ้ 21) 940,560  22,907,814  -  209,373 

รวมตราสารอนุพนัธ์ 940,560  22,907,814  -  209,373 

 

 ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 จํานวนเงินตามสัญญา  มูลค่ายุติธรรมของสัญญา 

ประเภทสัญญา รับ  จ่าย  สินทรัพย์  หนีสิ้น 

 ดอลลาร์สหรัฐฯ  ดอลลาร์ออสเตรเลีย  บาท  บาท  บาท 

สัญญาซ้ือขายเงินตรา          

ต่างประเทศล่วงหนา้          

(ดูหมายเหตขุอ้ 21) 553,460  353,925  27,293,401  -  199,101 

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

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2565 และ

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 30 มิถุนายน 2565  31 ธันวาคม 2564 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน    

สาํหรับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน  25,315,607  23,927,638 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานระยะยาวอ่ืน    

สาํหรับการทาํงานกบับริษทัเป็นเวลานาน  28,051,383  25,899,261 

 53,366,990  49,826,899 

18.1 บริษทัมีโครงการผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงานตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานไทย 

ซ่ึงจดัเป็นโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวท่ี้ไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานหลงัออกจากงานสําหรับ 

งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี 

หน่วย : บาท 

 2565  2564 

มูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน    

   สาํหรับผลประโยชน์พนกังานตน้งวด 23,927,638  20,275,131 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 1,878,363  1,660,149 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 198,830  166,105 

จ่ายระหวา่งงวด (689,224)  - 

มูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน    

   สาํหรับผลประโยชน์พนกังานปลายงวด 25,315,607  22,101,385 
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18.2 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานระยะยาวอ่ืนสาํหรับการทาํงานกบับริษทัเป็นเวลานาน 

การเปล่ียนแปลงของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานระยะยาวอ่ืนสาํหรับการทาํงานกบับริษทัเป็น

เวลานานสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี 

หน่วย : บาท 

 2565  2564 

มูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน    

   สาํหรับผลประโยชน์พนกังานตน้งวด 25,899,261  21,402,815 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 2,092,782  2,466,363 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 59,340  54,956 

จ่ายระหวา่งงวด -  (546,192) 

มูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน    

   สาํหรับผลประโยชน์พนกังานปลายงวด 28,051,383  23,377,942 

19. ทุนเรือนหุ้น 

เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2564 บริษทัไดรั้บชาํระค่าหุ้นเพิ่มทุนจาํนวน 75,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 12 บาท 

รวมเป็นจํานวน 900,000,000 บาท จากการเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นคร้ังแรก โดยบริษัทได้            

จดทะเบียนเพิ่มทุนชาํระแลว้กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้แลว้ในวนัเดียวกนั ทั้งน้ีบริษทับนัทึกค่าใชจ่้าย

เก่ียวกับการจดัจาํหน่ายหุ้นจาํนวน 27,624,814 บาท เป็นรายการหักในบัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ       

ดงันั้น บริษทัมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัจาํนวน 797,375,186 บาท โดยหุ้นสามญัของบริษทัไดเ้ร่ิมทาํการ

ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตั้งแต่วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2564 

20. เงินปันผลจ่าย 

20.1 เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 ของบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้จ่าย 

เงินปันผลสําหรับผลประกอบการปี 2563 และกาํไรสะสม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ในอตัราหุ้นละ 

0.85 บาทเป็นจํานวนเงินรวม 191.25 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้ผูถื้อหุ้นในเดือน 

เมษายน 2564 

20.2 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2565 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2565 ของบริษทัได้มีมติอนุมติัให้จ่าย  

เงินปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2564 ในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท ทั้งน้ีบริษทัไดจ่้ายเงิน

ปันผลระหว่างกาลไปแลว้ เม่ือวนัท่ี 10 กนัยายน 2564 ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท คงเหลือจ่ายงวด 

ส้ินปีหุ้นละ 0.25 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 75 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายให้ผูถื้อหุ้นใน

เดือนพฤษภาคม 2565  
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21. มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงิน 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงิน 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยของบริษทักาํหนดให้มีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลง

แลกเปล่ียนสินทรัพยห์รือชาํระหน้ีสินกนั ในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนกนั 
และสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั วตัถุประสงคข์อง

การวดัมูลค่าและ/หรือการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมกําหนดโดยวิธีต่อไปน้ีโดยข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับ

สมมติฐานในการกาํหนดมูลค่ายติุธรรมไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้น ๆ 

สินทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ้นทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจดัลาํดบัชั้นมูลค่ายุติธรรมในลาํดบัท่ี 2 ซ่ึงคาํนวณโดยการ

ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด โดยกระแสเงินสดในอนาคตประมาณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหนา้ (จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าท่ีสามารถสังเกตได ้ณ วนัส้ิน

รอบระยะเวลารายงาน) และอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ตามสัญญาซ่ึงคิดลดดว้ยอตัราท่ีเก่ียวขอ้งกบัตลาด 

(ดูหมายเหตุขอ้ 9 และขอ้ 17) 

สินทรัพยท์างการเงินที่วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุน - กองทุนเปิดตราสารหน้ีจดัลาํดบัชั้นมูลค่า

ยุติธรรมในลาํดบัที่ 2 ซ่ึงคาํนวณจากขอ้มูลอื่นที่สามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสินไม่ว่าจะ

เป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม (ดูหมายเหตุขอ้ 8) 

สินทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ้นทางการเงินท่ีไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

วิธีการท่ีบริษทัใชใ้นการประมาณมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรม มีดงัน้ี 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธี

ราคาทุนตดัจาํหน่าย - เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจาํ 12 เดือน และสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนซ่ึง 

วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย มีราคาตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรม เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการ

เงินเหล่าน้ีจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั้น 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน และ

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนซ่ึงวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจาํหน่าย มีราคาตามบญัชี ใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรม 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ีจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั้น 

มูลค่าตามบัญชีของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินท่ีมีอัตราดอกเบ้ียลอยตัวและหน้ีสินตาม 

สัญญาเช่าซ่ึงวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมลูค่ายติุธรรมโดยประมาณ  
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22. กาํไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสําหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัด้วย

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นในระหวา่งงวด 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565  2564 

กาํไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน    

กาํไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั (บาท) 80,788,564  66,892,912 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุ้น) 300,000,000  244,889,503 

กาํไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน (บาท) 0.27  0.27 

 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565  2564 

กาํไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน    

กาํไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั (บาท) 147,379,032  122,999,370 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุ้น) 300,000,000  244,889,503 

กาํไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน (บาท) 0.49  0.50 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 คาํนวณไดด้งัน้ี 

หน่วย : หุ้น 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565  2564 

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

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกระหวา่งงวดสามเดือน     

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน -  19,889,503 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 300,000,000  244,889,503 

หน่วย : หุ้น 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565  2564 

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

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกระหวา่งงวดหกเดือน     

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน -  19,889,503 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 300,000,000  244,889,503 
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การคาํนวณกาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานสําหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 

และ 2564 คาํนวณโดยการหารกาํไรสําหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญั 

ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งงวด  

23. รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัหมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุม บริษทัถูกควบคุม 

โดยบริษทัไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึง

บริษทัท่ีทาํหน้าท่ีถือหุ้นบริษทัย่อยและกิจการท่ีเป็นบริษทัย่อยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ี บุคคลหรือ

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึง บริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่วา่ทางตรงหรือ

ทางออ้ม และมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญักบับริษทั ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษทั 

ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับุคคลเหล่านั้น 

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ 

บริษทัคาํนึงถึงเน้ือหาของความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย  

ความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทักบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี  

ช่ือบุคคลและกจิการที่เกี่ยวข้องกัน ลักษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั ถงัทองประสพโชค จาํกดั กรรมการบริษทัเป็นสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบั 

 ผูบ้ริหารคนสาํคญั 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

รายการ นโยบายการกําหนดราคา 

รายไดจ้ากการขาย ราคาท่ีตกลงกนัตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

ค่าตอบแทนกรรมการ ตามท่ีไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมการและผูถื้อหุ้น 

ยอดคงเหลือท่ีสําคัญระหว่างบริษัทกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 

หน่วย : บาท 

ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 30 มิถุนายน 2565  31 ธันวาคม 2564 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 6)    

บริษทั ถงัทองประสพโชค จาํกดั 322,681  400,051 
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รายการบญัชีท่ีสาํคญัระหว่างบริษทักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดังน้ี 

หน่วย : บาท 

 สําหรับงวดสามเดือน 

 ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 

 2565  2564 

รายได้จากการขาย    

บริษทั ถงัทองประสพโชค จาํกดั 989,030  779,447 

    ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร    

ค่าตอบแทนกรรมการ 560,000  560,000 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร - ผลประโยชน์ระยะสั้น 5,670,000  5,670,000 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร - ผลประโยชน์ระยะยาว 263,060  265,548 

 6,493,060  6,495,548 

หน่วย : บาท 

 สําหรับงวดหกเดือน 

 ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 

 2565  2564 

รายได้จากการขาย    

บริษทั ถงัทองประสพโชค จาํกดั 2,561,720  1,467,431 

    ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร    

ค่าตอบแทนกรรมการ 1,120,000  1,120,000 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร - ผลประโยชน์ระยะสั้น 11,340,000  11,340,000 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร - ผลประโยชน์ระยะยาว 526,120  531,096 

 12,986,120  12,991,096 
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24. 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 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายจากลูกคา้รายใหญ่

รายเดียวเป็นจาํนวนรวมประมาณร้อยละ 91 และร้อยละ 94 ตามลาํดบั ของยอดรายไดจ้ากการขายของบริษทั 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายจากลูกคา้รายใหญ่

รายเดียวเป็นจาํนวนรวมประมาณร้อยละ 91 และร้อยละ 94 ตามลาํดบั ของยอดรายไดจ้ากการขายของบริษทั 

25. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

25.1 ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2565 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีที่ยงัไม่ได้

เบิกใชก้บัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึงจาํนวน 30 ลา้นบาทในแต่ละปี วงเงินเบิกเกินบญัชี

คํ้าประกนัโดยท่ีดินและอาคาร (ดูหมายเหตุขอ้ 10) ของบริษทั 

25.2 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัมีวงเงินสําหรับตั๋วแลกเงินและ/   

หรือตัว๋สัญญาใช้เงินท่ียงัไม่ได้ใช้กับสถาบนัการเงินในประเทศจาํนวน 210 ลา้นบาทในแต่ละปี 

และมีวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตและ/หรือทรัสตรี์ซีทท่ียงัไม่ไดใ้ชก้บัสถาบนัการเงินในประเทศ

จาํนวน 82.56 ลา้นบาทและ 51.34 ลา้นบาท ตามลาํดบั วงเงินดงักล่าวคํ้าประกนัโดยบญัชีเงินฝาก

ประจาํของบริษทัและท่ีดินและอาคาร 

25.3 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีวงเงินซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหนา้ท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชก้บัสถาบนัการเงินในประเทศจาํนวน 2.05 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ และ 

50 ลา้นบาท และจาํนวน 0.02 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ และ 50 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

25.4 บริษทัมีขอ้ตกลงทางการคา้กับลูกคา้แห่งหน่ึง โดยบริษทัตอ้งปฏิบติัตามขอ้ตกลงทางการคา้

ตามท่ีระบุในสัญญาภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด 
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26. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 4/2565 ของบริษทัได้มีมติอนุมัติ              

การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากกาํไรสุทธิสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 ในอตัรา

หุ้นละ 0.25 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 75 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวจะจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นในเดือน

กนัยายน 2565 

27. การอนุมัตงิบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2565 
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