
 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอต่อผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี  30 กันยายน 2563 และงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ สําหรับงวดสามเดือนและสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี  30 กันยายน 2563  งบแสดงการ

เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด สําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินแบบย่อของบริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบ

ในการจัดทาํและนําเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง การ

รายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทาง

การเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้

วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบ

และวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํให้

ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่ว่าจะพบเร่ืองที่มีนัยสําคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบได้จากการตรวจสอบ 

ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

 

ข้อสรุป 

ขา้พเจ้าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดัทําขึ้นตาม

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของ

ขา้พเจา้ 
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เร่ืองอ่ืน 

งบแสดงฐานะการเงินของบริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ท่ีแสดงเป็น

ขอ้มูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน  ซ่ึงแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไข ตามรายงานลงวนัท่ี 24 

กุมภาพันธ์ 2563 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับงวดสามเดือนและสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 

กนัยายน 2562 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด สําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัเดียวกนั ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบสอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนเช่นกัน โดยให้ขอ้สรุปว่าไม่พบ

ส่ิงที่เป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี  ฉบบั

ท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญั ตามรายงานลงวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2562 

 

 

 

 (นางสาววรรญา พุทธเสถียร) 

 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4387 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั ซี ดบัเบิ้ลย ูดบัเบิ้ลย ูพี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

วนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2563 
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สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที�

  หมายเหตุ 30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2562 30 กันยายน 2563

รายได้จากการขายและการให้บริการ 356,088,883.10        586,742,271.94        1,228,676,353.90     

ต้นทุนขายและการให้บริการ (281,133,724.67)       (513,349,973.55)       (958,490,385.12)       

กําไรขั�นต้น 74,955,158.43          73,392,298.39          270,185,968.78         

กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี�ยน (5,673,575.73)           5,769,003.06            (10,657,191.03)         

รายได้อื�น 5,053,745.57            6,547,012.00            25,274,952.49           

ต้นทุนในการจัดจําหน่าย (42,349,031.61)         (47,848,401.52)         (118,884,878.03)       

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (31,812,763.64)         (42,567,124.61)         (108,339,222.79)       

ต้นทุนทางการเงิน (10,226,121.26)         (11,951,224.68)         (31,289,881.74)         

ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม -                            -                            -                             

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (10,052,588.24)         (16,658,437.36)         26,289,747.68           

(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้ 16 (3,611,508.22)           2,596,323.54            (11,926,398.25)         

กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด (13,664,096.46)         (14,062,113.82)         14,363,349.43           

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�น

รายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน

ที�กําหนดไว้ - สุทธิจากภาษี -                            -                            (8,009.60)                   

รวมรายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง -                            -                            (8,009.60)                   

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด -                            -                            (8,009.60)                   

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสําหรับงวด (13,664,096.46)         (14,062,113.82)         14,355,339.83           

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน (0.03)                         (0.03)                         0.03                           

สําหรับงวดเก้าเดือ

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนและสําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อเป็นส่วนหนึ�งของรายงานทางการเงินระหว่างกาลนี�



7

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

สอบทานแล้ว

หน่วย : บาท

30 กันยายน 2562

1,998,981,162.61     

(1,772,977,730.83)   

226,003,431.78        

24,579,242.21          

16,577,866.39          

(151,533,965.27)       

(148,116,684.75)       

(36,870,415.01)         

(4,438,208.60)           

(73,798,733.25)         

10,137,376.16          

(63,661,357.09)         

-                            

-                            

-                            

(63,661,357.09)         

(0.14)                         

อนสิ�นสุดวันที�

    

   

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อเป็นส่วนหนึ�งของรายงานทางการเงินระหว่างกาลนี�
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

สอบทานแล้ว

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 99,677,331.19                 42,353,886.80                

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�หมุนเวียนอื�น 4 241,503,176.44               240,153,573.40              

สินค้าคงเหลือ 5 1,059,453,194.50            1,098,589,628.27           

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 473,452.44                      648,803.26                     

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 238,792.76                      184,319.91                     

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,401,345,947.33            1,381,930,211.64           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 6 -                                   -                                  

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน 166,643.76                      327,610.00                     

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 7 124,988,568.42               127,452,206.14              

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 565,453,251.09               637,825,133.60              

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 9.1 78,097,056.98                 -                                  

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื�น 4,487,509.75                   5,929,591.38                  

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 10 57,163,942.99                 68,967,602.84                

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 3,636,907.92                   8,678,341.90                  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 833,993,880.91               849,180,485.86              

รวมสินทรัพย์ 2,235,339,828.24            2,231,110,697.50           

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 30 กันยายน 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อเป็นส่วนหนึ�งของรายงานทางการเงินระหว่างกาลนี�
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

สอบทานแล้ว

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 30 กันยายน 2563

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวียน

หนี�สินผิดนัดชําระ -                                   21,562,032.28                

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 12 867,341,091.73               779,218,169.46              

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�หมุนเวียนอื�น 13 248,334,889.61               295,992,796.95              

เงินกู้ยืมระยะสั�น -                                   60,000,000.00                

ส่วนของหนี�สินระยะยาวที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี

เงินกู้ยืมระยะยาว 14 15,405,000.00                 60,451,000.00                

หนี�สินตามสัญญาเช่า 9.2 18,925,533.80                 10,247,970.43                

รวมหนี�สินหมุนเวียน 1,150,006,515.14            1,227,471,969.12           

หนี�สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาว 14 51,230,000.00                 14,654,000.00                

หนี�สินตามสัญญาเช่า 9.2 43,388,490.99                 15,667,531.13                

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 10 2,943,063.43                   2,822,327.43                  

ประมาณการหนี�สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 58,455,242.05                 55,533,693.02                

หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น 221,500.00                      221,500.00                     

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 156,238,296.47               88,899,051.58                

รวมหนี�สิน 1,306,244,811.61            1,316,371,020.70           

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อเป็นส่วนหนึ�งของรายงานทางการเงินระหว่างกาลนี�
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

สอบทานแล้ว

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 30 กันยายน 2563

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 439,844,340 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 439,844,340.00               439,844,340.00              

ทุนที�ออกและชําระแล้ว

หุ้นสามัญ 439,844,284 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 439,844,284.00               439,844,284.00              

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 574,095,791.76               574,095,791.76              

ส่วนตํ�ากว่าทุนจากการรวมกิจการภายใต้การควบคุมเดียวกัน (242,518,625.38)             (242,518,625.38)            

กําไรสะสม

จัดสรรแล้ว

ทุนสํารองตามกฎหมาย 29,539,593.15                 29,539,593.15                

ยังไม่ได้จัดสรร 128,223,992.70               113,868,652.87              

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น (90,019.60)                       (90,019.60)                      

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 929,095,016.63               914,739,676.80              

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,235,339,828.24            2,231,110,697.50           

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อเป็นส่วนหนึ�งของรายงานทางการเงินระหว่างกาลนี�
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ยังไม่ได้ตรวจสอบ

สอบทานแล้ว

หน่วย : บาท

ทุนที�ออก ส่วนเกินมูลค่า ส่วนตํ�ากว่าทุน องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น รวม

และชําระแล้ว หุ้นสามัญ จากการรวมกิจการ จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�น ส่วนของผู้ถือหุ้น

ภายใต้ ทุนสํารอง ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)

การควบคุมเดียวกัน ตามกฎหมาย เบ็ดเสร็จอื�น

หมายเหตุ ในบริษัทร่วม

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที� 1 มกราคม 2563 439,844,284.00     574,095,791.76     (242,518,625.38)    29,539,593.15       113,868,652.87     (90,019.60)                                          914,739,676.80       

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด -                        -                        -                        14,363,349.43       -                                                      14,363,349.43        

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด -                        -                        -                        -                        (8,009.60)              -                                                      (8,009.60)                

รวมกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                        -                        -                        -                        14,355,339.83       -                                                      14,355,339.83        

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที� 30 กันยายน 2563 439,844,284.00     574,095,791.76     (242,518,625.38)    29,539,593.15       128,223,992.70     (90,019.60)                                          929,095,016.63       

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที� 1 มกราคม 2562 439,844,284.00     574,095,791.76     (242,518,625.38)    28,940,744.21       284,295,561.37     (90,019.60)                                          1,084,567,736.36    

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด -                        -                        -                        -                        (63,661,357.09)      -                                                      (63,661,357.09)       

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด -                        -                        -                        -                        -                        -                                                      -                          

รวมกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                        -                        -                        -                        (63,661,357.09)      -                                                      (63,661,357.09)       

รายการกับผู้เป็นเจ้าของ

เงินทุนที�ได้รับและการจัดสรรส่วนทุน

เงินปันผล 15 -                        -                        -                        -                        (8,796,885.68)        -                                                      (8,796,885.68)         

รวมเงินทุนที�ได้รับและการจัดสรรส่วนทุน -                        -                        -                        -                        (8,796,885.68)        -                                                      (8,796,885.68)         

รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของ -                        -                        -                        -                        (8,796,885.68)        -                                                      (8,796,885.68)         

จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย 15 -                        -                        -                        598,848.94            (598,848.94)           -                                                      -                          

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที� 30 กันยายน 2562 439,844,284.00     574,095,791.76     (242,518,625.38)    29,539,593.15       211,238,469.66     (90,019.60)                                          1,012,109,493.59    

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2563

กําไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อเป็นส่วนหนึ�งของรายงานทางการเงินระหว่างกาลนี�
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ยังไม่ได้ตรวจสอบ

สอบทานแล้ว

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด 14,363,349.43                    (63,661,357.09)                

ปรับปรุงรายการที�กระทบกําไร(ขาดทุน)เป็นเงินสดรับ(จ่าย)

การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 11,926,398.25                    (10,137,376.16)                

การปรับปรุงดอกเบี�ยรับ (54,999.00)                          (73,234.94)                       

การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน 29,877,433.64                    34,957,962.35                 

การปรับปรุงด้วยลูกหนี�การค้าและลูกหนี�หมุนเวียนอื�น(เพิ�มขึ�น)ลดลง 1,444,395.64                      351,993,749.91               

การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ(เพิ�มขึ�น)ลดลง 79,676,954.72                    (63,763,467.08)                

การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนอื�น(เพิ�มขึ�น)ลดลง (54,472.85)                          (19,629.58)                       

การปรับปรุงด้วยเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน(เพิ�มขึ�น)ลดลง 160,966.24                         (146,887.00)                     

การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น(เพิ�มขึ�น)ลดลง 65,566.24                           (435,810.00)                     

การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�หมุนเวียนอื�นเพิ�มขึ�น(ลดลง) (40,875,390.69)                  (35,886,102.23)                

ค่าเสื�อมราคา 62,389,486.04                    55,349,549.69                 

ค่าตัดจําหน่ายสิทธิการเช่า 49,605.13                           150,052.52                       

ค่าตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื�น 1,704,375.35                      1,467,833.85                   

การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย 274,642.90                         545,899.55                       

การปรับปรุงด้วยหนี�สูญ -                                      4,533.86                           

การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าในลูกหนี�การค้า(กลับรายการ) (1,234,526.54)                    33,840.58                         

การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ(กลับรายการ) (40,564,072.35)                  (779,754.88)                     

การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี�สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 7,146,310.03                      16,941,644.02                 

การปรับปรุงด้วยขาดทุน(กําไร)จากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยังไม่เกิดขึ�น 813,715.37                         (802,724.20)                     

การปรับปรุงด้วย(กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน (2,036,356.04)                    -                                    

การปรับปรุงด้วย(กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (243,153.76)                       (234,806.43)                     

การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการตัดจําหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,952,631.53                      882,173.63                       

การปรับปรุงด้วย(กําไร)ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื�น (90,293.72)                          328,630.22                       

การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่ง(กําไร)ขาดทุนจากบริษัทร่วม -                                      4,438,208.60                   

กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดําเนินงาน 126,692,565.56                  291,152,929.19               

เงินสดรับดอกเบี�ยรับ 256,454.41                         73,234.94                         

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (473,452.44)                       (448,051.05)                     

เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน (4,168,591.00)                    (4,486,450.00)                  

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 122,306,976.53                  286,291,663.08               

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อเป็นส่วนหนึ�งของรายงานทางการเงินระหว่างกาลนี�
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ยังไม่ได้ตรวจสอบ

สอบทานแล้ว

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2562

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (13,437,503.35)                  (60,053,926.63)                

เงินสดรับจากการขายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 243,157.76                         234,822.43                       

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื�น (172,000.00)                       (1,632,000.00)                  

เงินสดจ่ายในเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ -                                      (1,443,780.00)                  

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (13,366,345.59)                  (62,894,884.20)                

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เพิ�มขึ�น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชี (2,475,243.88)                    17,081,818.74                 

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 1,242,377,078.87               1,908,691,007.89            

เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน (1,176,577,663.48)             (2,191,821,519.90)           

เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั�นจากบุคคลที�เกี�ยวข้องกัน (60,000,000.00)                  -                                    

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน -                                      40,000,000.00                 

เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (8,470,000.00)                    (15,172,000.00)                

เงินสดจ่ายในหนี�สินตามสัญญาเช่า (14,451,772.19)                  (8,259,156.81)                  

เงินสดจ่ายในเจ้าหนี�ค่าสินทรัพย์ (1,519,392.60)                    (1,944,738.13)                  

เงินสดจ่ายดอกเบี�ยจ่าย (31,036,788.65)                  (36,199,029.34)                

เงินสดจ่ายเงินปันผลจ่าย -                                      (8,796,667.68)                  

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (52,153,781.93)                  (296,420,285.23)              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น(ลดลง)สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี�ยน 56,786,849.01                    (73,023,506.35)                

ผลกระทบของอัตราแลกเปลี�ยนที�มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 536,595.38                         62,070.93                         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น(ลดลง)สุทธิ 57,323,444.39                    (72,961,435.42)                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 42,353,886.80                    145,638,243.37               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 99,677,331.19                    72,676,807.95                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อเป็นส่วนหนึ�งของรายงานทางการเงินระหว่างกาลนี�
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บริษัท ซีพแีอล กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2563 

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 

 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ขอ้มูลบริษทั 

บริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศ

ไทยซ่ึงจดทะเบียนเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั ที่อยู่ตามท่ี

จดทะเบียนของสํานักงานแห่งใหญ่ของบริษทัฯ ตั้งอยูเ่ลขท่ี 700 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตาํบลบางปู

ใหม ่อาํเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ ประเทศไทย 

บริษทัฯ จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2537 

บริษทัฯ มีการดาํเนินงานและกิจกรรมหลกัในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตและ

จาํหน่ายผลิตภณัฑ์หนังสําเร็จรูป ให้บริการฟอกหนัง และผลิตและจาํหน่ายอุปกรณ์นิรภยัส่วน

บุคคล 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ คือ 

กลุ่มวงษเ์จริญสิน 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งขึ้น

อย่างต่อเน่ือง ทาํให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรม 

ส่วนใหญ่สถานการณ์ดงักล่าวอาจนาํมาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของ

การดําเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและ

ประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจ

เกิดขึ้ นอย่างต่อเน่ือง ทั้ งน้ีฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เม่ือ

สถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

 

2. เกณฑ์การจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

2.1 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน

ระหว่างกาล เพื่อเผยแพร่งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อท่ีมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมตาม

ขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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2.2 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนําเสนอคร้ัง

ล่าสุด ดงันั้น รายงานทางการเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การใหข้อ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และ

สถานการณ์ใหม่ เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีนําเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ช้รายงาน

ทางการเงินระหวา่งกาลควรอ่านรายงานทางการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปี

ล่าสุด 

2.3 ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลซ่ึงตามปกติจาํเป็นตอ้งใช้การประมาณการมากกว่าที่ตอ้ง

ใชใ้นการจดัทาํงบการเงินประจาํปี ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกระบวนการนาํนโยบาย

การบัญชีไปถือปฏิบตัิและใชก้ารประมาณการที่มีความไม่แน่นอนในการประมาณการที่มี

ผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อจาํนวนเงินของรายการที่รับรู้ในงบการเงิน  ผลที่เกิดขึ้นจริง

อาจแตกต่างไปจากจาํนวนเงินท่ีไดป้ระมาณการไว ้

2.4 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น

งบการเงิน สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เวน้แต่การนํามาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุงท่ีมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั

วนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติัโดยมีผลกระทบต่องบการเงิน ตามหมายเหตุ 3 

2.5 รายงานทางการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นรายงานทางการเงินฉบบัที่บริษทัฯ ใชเ้ป็นทางการตาม

กฎหมาย รายงานทางการเงินฉบบัภาษาองักฤษแปลจากรายงานทางการเงินฉบบัภาษาไทย 

 

3. การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และฉบับปรับปรุงมาถือปฏิบัติ  

บริษทัฯ ไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และฉบบัปรับปรุงท่ีมีผลบงัคบัใชส้ําหรับ

รอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติโดยไม่มีผลกระทบอย่างมี

สาระสําคัญต่องบการเงิน ซ่ึงการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทาง

การเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า มาถือปฏิบัติเป็นคร้ังแรก 

บริษทัฯ มีการนาํนโยบายการบญัชีใหม่ท่ีนํามาถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ไดอ้ธิบายไวใ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.1 

บริษทัฯ ไดน้าํมาตรฐานฉบบัดงักล่าวขา้งตน้มาถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 โดยใช้

วิธีรับรู้ผลกระทบสะสมจากการปรับใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวเป็นรายการ

ปรับปรุงกบักาํไรสะสมตน้งวด (Modified retrospective) และไม่ปรับปรุงขอ้มูลเปรียบเทียบ ดงันั้น 

การจดัประเภทรายการใหม่และรายการปรับปรุงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีจะรับรู้ใน

งบแสดงฐานะการเงิน ณ  วนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษัทฯไม่มีการปรับปรุงกําไรสะสม ณ  วนัท่ี 1 

มกราคม 2563 เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ขา้งตน้มาถือปฏิบติัไมมี่ผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อการปรับปรุงกาํไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 

2563  
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3.1 นโยบายการบญัชีใหม่ท่ีนาํมาถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

3.1.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 

• การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่า 

- สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวิธี

ราคาทุนตดัจาํหน่าย 

- สัญญาอนุพนัธ์ประเภทสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ บริษทัฯ รับรู้

การเปล่ียนแปลงของมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

• ขอ้กาํหนดการดอ้ยค่ากล่าวถึงการบญัชีสําหรับผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น

ต่อสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย โดยไม่จาํเป็นตอ้งรอให้

เกิดเหตุการณ์ด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน บริษทัฯใช้วิธีทั่วไป (General approach) ในการ

พิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า โดยมีขอ้ยกเวน้สําหรับลูกหน้ีการคา้ ซ่ึง

บริษทัฯ ใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่า 

3.1.2 สัญญาเช่า 

กรณีบริษทัฯ เป็นผูเ้ช่า บริษทัฯ รับรู้สิทธิการใชสิ้นทรัพยแ์ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า 

ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาจะปันส่วนระหว่างหน้ีสินและ

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ซ่ึงดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตลอดอายุสัญญาเช่าเพื่อ

ทาํใหอ้ตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีสาํหรับยอดคงเหลือของหน้ีสินท่ีเหลืออยู ่ 

  สิทธิการใช้สินทรัพยว์ดัมูลค่าโดยใช้ราคาทุน หักค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุน

จากการด้อยค่าสะสม สินทรัพยสิ์ทธิการใช้จะตดัค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใช้งานของ

สินทรัพยห์รืออายขุองสัญญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะนอ้ยกวา่ 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจาํนวนเงินท่ีต้องจ่ายตาม

สัญญาเช่าซ่ึงคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนัยของหน้ีสินสัญญาเช่าหากอตัรานั้นสามารถ

กาํหนดได้ แต่หากอตัรานั้นไม่สามารถกาํหนดไว ้บริษทัฯ จะใช้อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วน

เพิ่ม 

จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าท่ีมีอายสุัญญาระยะสั้นหรือสัญญาซ่ึงสินทรัพย์

อ้างอิงมีมูลค่าตํ่า (low-value assets) จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน โดยใช้วิธี

เส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่านั้น 
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3.2 แนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวสําหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อ

รองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราว

สาํหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบติัตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชีใน

ช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 

2563 และมีผลบงัคบัใชส้ําหรับการจดัทาํงบการเงินของบริษทัท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายใน

ช่วงเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

บริษทัฯ เลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราวสาํหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีดงัต่อไปน้ี 

- เลื อก ท่ี จะไม่ ต้อ งนําข้อ มู ล ท่ี มี ก ารค าด การณ์ ไป ใน อ น าคต  (Forward-looking 

information) มาใช้วดัมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ในกรณีท่ี

บริษทัฯ ใชว้ิธีการอยา่งง่ายในการวดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

- เลือกท่ีจะไม่นําสถานการณ์  COVID-19 มาถือเป็นข้อบ่งช้ีของการด้อยค่า ตาม

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
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3.3 ผลกระทบต่องบการเงิน 

ผลกระทบของการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาใช้เป็นคร้ังแรกท่ีมีต่อ

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นดงัน้ี 

       (หน่วย : บาท) 

 ผลกระทบ 

   ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2562 

 มาตรฐานการ

รายงานทาง

การเงินฉบบัท่ี 9 

 มาตรฐานการ

รายงานทาง

การเงินฉบบัท่ี 16 

 ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะทางการเงิน        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน        

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 637,825,133.60  -  (39,391,357.28)  598,433,776.32 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  -  83,624,665.40  83,624,665.40 

หนีสิ้นหมุนเวียน        

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึง           

     กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 10,247,970.43  -  7,806,133.42  18,054,103.85 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน        

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 15,667,531.13  -  36,427,174.70  52,094,705.83 

 

3.3.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 

การจดัประเภทและการวดัมลูค่า 

ณ วันท่ี  1 มกราคม 2563 (ว ันท่ีถือปฏิบัติคร้ังแรก) ผู ้บริหารของบริษัทฯ ได้

ประเมินโมเดลธุรกิจท่ีใช้จัดการสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินของบริษทัฯ  และจัด

ประเภทรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินดงัน้ี 
 

       (หน่วย : บาท) 

 การจดัประเภทและการวดัมูลค่า 

 มู ล ค่ ายุ ติ ธ ร ร ม

ผา่นกาํไรขาดทุน 

 มูลค่ายติุธรรมผา่น

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 

 ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 

 รวม 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563        

สินทรัพยท์างการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  -  42,353,886.80  42,353,886.80 

เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่พนกังาน -  -  327,610.00  327,610.00 
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       (หน่วย : บาท) 

 การจดัประเภทและการวดัมูลค่า 

 มู ล ค่ ายุ ติ ธ ร ร ม

ผา่นกาํไรขาดทุน 

 มูลค่ายติุธรรมผา่น

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 

 ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 

 รวม 

หน้ีสินทางการเงิน        

หน้ีสินผิดนดัชาํระ -  -  21,562,032.38  21,562,032.28 

เงินเบิกเกินบญัชีและ        

เงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน -  -  779,218,169.46  779,218,169.46 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  295,992,796.95  295,992,796.95 

เงินกูยื้มระยะส้ัน -  -  60,000,000.00  60,000,000.00 

ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนด          

     ชาํระภายในหน่ึงปี        

เงินกูยื้มระยะยาว -  -  60,451,000.00  60,451,000.00 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า -  -  10,247,970.43  10,247,970.43 

เงินกูยื้มระยะยาว -  -  14,654,000.00  14,654,000.00 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า -  -  15,667,531.13  15,667,531.13 

สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายมีมูลค่า

ใกลเ้คียงมูลค่ายติุธรรม  

การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 

ลูกหน้ีการคา้ 

บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามวิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ในการวดัมูลค่าของผล

ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายสุาํหรับลูกหน้ีการคา้ทั้งหมด 

ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น บริษทัฯ มีการจดักลุ่ม

ลูกหน้ีการคา้ตามความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีมีลกัษณะร่วมกนัและระยะเวลาเกินกาํหนดชาํระ

อตัราขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นพิจารณาจากลกัษณะการจ่ายชาํระเงินในอดีต 

ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและปัจจยัในอนาคตท่ีจะมีผลกระทบ

ต่ออตัราขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นดว้ยวิธีการดงักล่าว โดยผูบ้ริหารของบริษทัฯ 

พิจารณาแลว้ว่าการรับรู้รายการผลขาดทุนดา้นเครดิตไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญั

ใหมี้การปรับปรุงกาํไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
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3.3.2 สัญญาเช่า 

ในการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาใชเ้ป็นคร้ังแรก บริษทัฯ 

รับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าสําหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดําเนินงาน

ภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า เป็นสิทธิการใชสิ้นทรัพยโ์ดยมีมูลค่า

เท่ากบัหน้ีสินตามสัญญาเช่า ปรับปรุงดว้ยจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ีจ่าย

ล่วงหน้าหรือคา้งจ่ายซ่ึงเก่ียวข้องกับสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะทางการเงินก่อน

วนัท่ีนาํมาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก หน้ีสินตามสัญญาเช่าดงักล่าววดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของ

จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ียงัไม่ได้จ่ายชาํระคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงิน

กูย้ืมส่วนเพิ่ม อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มท่ีนาํมาคาํนวณหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2563 อยูร่ะหวา่งร้อยละ 3.58 ถึงร้อยละ 4.18 ต่อปี 

การกระทบยอดระหว่างหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และภาระ

ผูกพนัเก่ียวกับสัญญาเช่าดาํเนินงาน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงเปิดเผยตามมาตรฐาน

การบญัชี ฉบบัท่ี 17 แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  26,351,738.98 

หกั   สัญญาเช่าระยะสั้นท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรง  (647,542.86) 

บวก สิทธิท่ีจะซ้ือหรือขยายระยะเวลาท่ีค่อนขา้งแน่ท่ีจะมีการใชสิ้ทธิ  25,344,525.15 

หกั   สัญญาพิจารณาเป็นสญัญาบริการ  (976,864.59) 

หกั   ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี  (5,838,548.56) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัท่ี 16 มาปฏิบติัใช ้

  

44,233,308.12 

หน้ีสินสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2562  25,915,501.56 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  70,148,809.68 

 

 

  

หน้ีสินตามสัญญาเช่าขา้งตน้ ประกอบดว้ย   

หน้ีสินสัญญาเช่าหมุนเวียน  18,054,103.85 

หน้ีสินสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน  52,094,705.83 

  70,148,809.68 
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4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

ประกอบดว้ย 

   (หน่วย : บาท) 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 30 กนัยายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 

ลูกหน้ีการคา้    

ลูกหน้ีการคา้ในประเทศ 81,715,584.77  117,667,732.44 

ลูกหน้ีการคา้ต่างประเทศ 150,370,709.57  122,319,149.19 

ตัว๋เงินรับ 5,596,020.87  4,516,576.00 

ลูกหน้ีเช็คคืน -  58,753.70 

รวม 237,682,315.21  244,562,211.33 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (15,067,329.04)  (15,005,033.78) 

สุทธิ 222,614,986.17  229,557,177.55 

ลูกหน้ีอ่ืน 38,488,223.26  31,493,250.64 

หกั คา่เผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (19,600,032.99)  (20,896,854.79) 

สุทธิ 18,888,190.27  10,596,395.85 

รวม 241,503,176.44  240,153,573.40 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ลูกหน้ีการคา้แยกตามอายไุดด้งัน้ี 

   (หน่วย : บาท) 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 30 กนัยายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 

ยงัไม่ออกใบแจง้หน้ี -  410,325.76 

อยูใ่นกาํหนดชาํระ 102,854,565.29  102,112,179.11 

เกินกาํหนดชาํระ 1 – 30 วนั 72,017,475.29  66,957,661.32 

เกินกาํหนดชาํระ 31 – 60 วนั 11,624,306.75  26,653,634.96 

เกินกาํหนดชาํระ 61 – 90 วนั 15,528,672.53  14,096,486.23 

เกินกาํหนดชาํระ 91 – 180 วนั 8,691,573.24  7,568,568.74 

เกินกาํหนดชาํระ 181 – 365 วนั 11,898,393.07  11,758,321.43 

เกินกาํหนดชาํระมากกวา่ 365 วนั 15,067,329.04  15,005,033.78 

รวม 237,682,315.21  244,562,211.33 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (15,067,329.04)  (15,005,033.78) 

สุทธิ 222,614,986.17  229,557,177.55 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ลูกหน้ีอ่ืนประกอบดว้ย 

   (หน่วย : บาท) 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 30 กนัยายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 4,179,811.06  3,921,553.55 

เงินจ่ายลว่งหนา้คา่สินคา้ 26,144,543.37  22,672,070.28 

ลูกหน้ีกรมสรรพากร 1,148,574.34  363,814.74 

อ่ืน ๆ 7,015,294.49  4,535,812.07 

รวม 38,488,223.26  31,493,250.64 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (19,600,032.99)  (20,896,854.79) 

สุทธิ 18,888,190.27  10,596,395.85 
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สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ามี

รายการเคล่ือนไหวดงัน้ี 

   (หน่วย : บาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือน  สาํหรับงวดเกา้เดือน 

 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 

 30 กนัยายน 2563  30 กนัยายน 2562 

ยอดคงเหลือตน้งวด (35,901,888.57)  (474,973.63) 

ตั้งเพิ่ม (5,427,032.64)  (463,538.08) 

โอนกลบั 6,661,559.18  429,697.50 

ยอดคงเหลือปลายงวด (34,667,362.03)  (508,814.21) 

 

5. สินค้าคงเหลือ 

ประกอบดว้ย 

   (หน่วย : บาท) 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 30 กนัยายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 

สินคา้สาํเร็จรูป 356,389,567.45  386,566,409.75 

สินคา้ก่ึงสาํเร็จรูปประเภทหนงัผิว 419,549,503.20  372,594,108.01 

สินคา้ก่ึงสาํเร็จรูปประเภทหนงัทอ้ง 17,682,386.59  28,658,589.23 

สินคา้ก่ึงสาํเร็จรูปประเภทอุปกรณ์นิรภยัส่วนบุคคล 33,684,844.01  41,710,760.35 

สินคา้ระหวา่งผลิต 126,939,115.58  166,424,126.00 

วตัถุดิบ 58,978,478.45  61,022,755.22 

สารเคมี 28,051,123.31  31,810,618.86 

วสัดุส้ินเปลือง 17,532,579.19  20,545,808.83 

สินคา้ระหวา่งทาง 5,854,179.14  36,307,349.14 

สิทธิในการไดรั้บสินคา้คืน 5,550,217.55  4,271,975.20 

รวม 1,070,211,994.47  1,149,912,500.59 

หกั ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้คงเหลือลดลง (10,758,799.97)  (51,322,872.32) 

สุทธิ 1,059,453,194.50  1,098,589,628.27 
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สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2563 และ 2562 ค่าเผ่ือมูลค่าสินคา้คงเหลือลดลงมี

รายการเคล่ือนไหวดงัน้ี 

   (หน่วย : บาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือน  สาํหรับงวดเกา้เดือน 

 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 

 30 กนัยายน 2563  30 กนัยายน 2562 

ยอดคงเหลือตน้งวด (51,322,872.32)  (22,563,412.93) 

ตั้งเพิ่ม (20,585,272.06)  (25,806,973.40) 

โอนกลบั 61,149,344.41  26,586,728.28 

ยอดคงเหลือปลายงวด (10,758,799.97)  (21,783,658.05) 

ณ วนัที่ 30 กันยายน 2563 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลประโยชน์จากการประกันภยั

สินคา้คงเหลือในวงเงินตามสัญญาประกนัภยั จาํนวนเงิน 1,014.10 ลา้นบาท และจาํนวนเงิน 1,046.50 

ลา้นบาท ตามลาํดบั ถูกนาํไปเป็นหลกัประกนัหน้ีสินทุกประเภทกบัสถาบนัการเงิน ตามหมายเหตุ 11 

 

6. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

ประกอบดว้ย 

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ประเทศท่ี ทุนท่ีชาํระแลว้  สัดส่วนการลงทุน  วิธีส่วนไดเ้สีย 

  จดทะเบียนจดัตั้ง   และสิทธิออกเสียง  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

     ร้อยละ  30 กนัยายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 

บริษทั อินทิเกรเต็ด เลเธอร์ ศูนยก์ระจายสินคา้         

เน็ตเวอร์ค จาํกดั ประเภทหนงั ไทย 100,000,000.00  40.00  -  - 

รวม       -  - 
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สําหรับงวดเกา้เดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2563 และ 2562 เงินลงทุนในบริษทัร่วมมี

รายการเคล่ือนไหวดงัน้ี 

   (หน่วย : บาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือน  สาํหรับงวดเกา้เดือน 

 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 

 30 กนัยายน 2563  30 กนัยายน 2562 

มูลค่าตามบญัชีตน้งวด -  4,438,208.60 

เงินลงทุนเพิ่มขึ้น -  - 

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)ท่ีรับรู้    

รับรู้ในกาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด -  (4,438,208.60) 

มูลค่าตามบญัชีปลายงวด -  - 

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงิน

ลงทุนในบริษทัร่วมท่ียงัไม่ไดรั้บรู้มีรายการเคล่ือนไหวดงัน้ี 

   (หน่วย : บาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือน  สาํหรับงวดเกา้เดือน 

 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 

 30 กนัยายน 2563  30 กนัยายน 2562 

ยอดคงเหลือตน้งวด -  - 

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ (7,520,527.31)  (8,731,310.26) 

ยอดคงเหลือปลายงวด (7,520,527.31)  (8,731,310.26) 

 

7. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2563 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนมีรายการ

เคล่ือนไหว ดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

มูลค่าตามบญัชีตน้งวด 127,452,206.14 

ซ้ือสินทรัพย ์ - 

ขายสินทรัพย ์ (2,463,637.72) 

มูลค่าตามบญัชีปลายงวด 124,988,568.42 
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ณ วนัที่ 30 กันยายน  2563 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

ส่วนหน่ึงจาํนวนเงิน 124.99 ลา้นบาท และจาํนวนเงิน 127.43 ลา้นบาท ตามลาํดับ เป็นที่ดินและ

ส่วนปรับปรุงที่ดินที่บริษทัฯ ถือครองไวโ้ดยที่ปัจจุบนัยงัมิได้ระบุวตัถุประสงค์ของการใชง้านใน

อนาคต มีมูลค่ายุติธรรม จาํนวนเงิน  141.17 ลา้นบาท เท่าก ันทั้งสองงวด บริษทัฯ มีการวดัมูลค่า

ยุติธรรมจากผลการประเมินราคาโดยผูป้ระเมินอิสระตามวิธีราคาตลาดและวิธีราคาทุนตามรายงานลง

วนัท่ี 4 กรกฎาคม 2559 ซ่ึงเป็นขอ้มูลระดบั 3 ของลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

 

8. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี  30 กันยายน  2563 ท่ี ดิน อาคารและอุปกรณ์มีรายการ

เคล่ือนไหวดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 598,433,776.32 

ซ้ือสินทรัพย ์ 13,618,383.35 

รับโอน 5,547,598.74 

ขายสินทรัพย ์ (1,178,784.93) 

ตดัจาํหน่ายสินทรัพย/์โอนออก (16,222,784.61) 

ค่าเส่ือมราคาสะสมส่วนท่ีขาย/ตดัจาํหน่าย 15,448,842.01 

ค่าเส่ือมราคาท่ีรับรู้ในกาํไร(ขาดทนุ)สาํหรับงวด (50,193,779.79) 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 565,453,251.09 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส่วนหน่ึง มูลค่าตาม

บญัชี จาํนวนเงิน 159.48 ลา้นบาท และจาํนวนเงิน 168.02 ลา้นบาท ตามลาํดับ พร้อมผลประโยชน์จากการ

ประกันภัยในวงเงินตามสัญญาประกันภัย จาํนวนเงิน 696.70 ล้านบาท และจาํนวนเงิน 672.70 ล้านบาท 

ตามลาํดบั ถูกนาํไปเป็นหลกัประกนัหน้ีสินทุกประเภทกบัสถาบนัการเงิน ตามหมายเหตุ 11 
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9. สัญญาเช่า 

9.1 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

      สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้มีรายการเคล่ือนไหว 

ดงัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  83,624,665.40 

เพิ่มขึ้น  6,616,987.30 

ค่าเส่ือมราคาส่วนท่ีเขา้กาํไรหรือขาดทุนสาํหรับงวด  (12,144,595.72) 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563  78,097,056.98 
 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้บ่งตามประเภทสินทรัพยไ์ดด้งัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 

  ณ วนัท่ี 

  30 กนัยายน 2563 

อาคาร  42,948,125.58 

เคร่ืองจกัร  29,447,479.11 

ยานพาหนะ  5,701,452.32 

รวม  78,097,057.01 

 

9.2 หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

      ประกอบดว้ย 

  (หน่วย : บาท) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม  2563  70,148,809.68 

เพิ่มขึ้น  6,616,987.30 

เงินจ่ายชาํระ  (14,451,772.19) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 30 กนัยายน  2563  62,314,024.79 

หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี  (18,925,533.80) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า-สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี  43,388,490.99 
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10.  ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี คาํนวณโดยใช้อตัราภาษีร้อยละ 20 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็น

รายการผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างมูลค่าตามบญัชีและฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัฯ 

สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 ณ วนัท่ี  ส่วนท่ีรับรู้  ส่วนท่ีรับรู้  ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2562  ในกาํไร(ขาดทนุ)  ในกาํไร(ขาดทนุ)

เบด็เสร็จอ่ืน 

 30 กนัยายน 2563 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี        

ลูกหน้ีการคา้ 7,180,377.71  (490,105.30)  -  6,690,272.41 

สินคา้คงเหลือ 10,264,574.46  (8,112,814.47)  -  2,151,759.99 

การขายท่ีให้สิทธิในการคืน        

หน้ีสินเงินคนื 2,266,485.16  (2,688,513.50)  -  (422,028.34) 

สิทธิในการไดรั้บสินคา้คืน (854,395.04)  (255,648.47)  -  (1,110,043.51) 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน        

      สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 11,106,738.61  582,307.40  2,002.40  11,691,048.41 

ขาดทนุทางภาษท่ีียงัไม่ไดใ้ช ้ 39,003,821.94  (840,887.91)  -  38,162,934.03 

รวม 68,967,602.84  (11,805,662.25)  2,002.40  57,163,942.99 

หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

หน้ีสินตามสัญญาเช่า (2,822,327.43)  (120,736.00)  -  (2,943,063.43) 

รวม (2,822,327.43)  (120,736.00)  -  (2,943,063.43) 

 

11. สินเช่ือและการคํา้ประกนั 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ ได้รับวงเงินสินเช่ือจากสถาบัน

การเงินหลายแห่งในรูปวงเงินเบิก เกินบ ัญชี ตั ๋วสัญญาใช้เงิน เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีต 

หนังสือคํ้าประกัน และสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ รวมจาํนวนเงิน 2,732.00 ลา้นบาท 

และจาํนวนเงิน 2,835.00 ลา้นบาท ตามลาํดบั วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต จาํนวนเงิน 3.00 ลา้นดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา และวงเงินบตัรเครดิต จาํนวนเงิน 1.60 ลา้นบาท เท่ากนัทั้งสองงวด วงเงินสินเช่ือดงักล่าวมี

หลกัประกนัเป็นการยกผลประโยชน์จากการประกนัภยัสินคา้คงเหลือของบริษทัฯ ตามหมายเหตุ 5 ท่ีดิน 

อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัฯ พร้อมการยกผลประโยชน์จากการประกนัภยั ตามหมายเหตุ 8 และการ

คํ้าประกนัของกรรมการของบริษทัฯ 
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12. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

ประกอบดว้ย 

   (หน่วย : บาท) 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 30 กนัยายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 

เงินเบิกเกินบญัชี 18,100,960.98  20,576,204.86 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 310,000,000.00  310,000,000.00 

ทรัสตรี์ซีต 539,240,130.75  448,641,964.60 

รวม 867,341,091.73  779,218,169.46 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เงินเบิกเกินบัญชีทั้ งจํานวนเป็นเงิน

เบิกเกินบญัชีธนาคาร อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 6.50 – 7.12 ต่อปี และร้อยละ 6.25 – 6.70 ต่อปี ตามลาํดบั 

ณ วันที่  30 กันยายน  2563 และวันที่  31 ธันวาคม 2562 ตั๋วสัญญาใช้เงินทั้ งจาํนวนเป็น

ตั๋วสัญญาใช้เงิน อาย ุ3 – 6 เดือน เท่ากนัทั้งสองงวด อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 2.75 – 4.10 ต่อปี และร้อยละ 

3.00 – 4.25 ต่อปี ตามลาํดบั 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ทรัสตรี์ซีตทั้งจาํนวนเป็นทรัสตรี์ซีต

เพื ่อสั ่งซื้อสินค้าต่างประเทศ อัตราดอกเบ้ีย ร้อยละ 1.50 – 4.60 ต่อปี และร้อยละ 1.50 – 3.95 ต่อปี 

ตามลาํดบั ภายใตเ้ง่ือนไขสัญญาทรัสตรี์ซีต บริษทัฯ ไดรั้บสินคา้ท่ีสั่งซ้ือโดยการใชสิ้นเช่ือของสถาบนั

การเงิน ดังนั้น บริษทัฯ จึงมีภาระผูกพนัต่อสถาบนัการเงินสําหรับค่าสินคา้ดังกล่าวทั้งท่ีเก็บไวห้รือ

จาํหน่ายไป 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจาก

สถาบนัการเงินมีหลกัประกนั ตามหมายเหตุ 11 
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13. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

ประกอบดว้ย 

   (หน่วย : บาท) 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 30 กนัยายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 

เจา้หน้ีการคา้    

เจา้หน้ีการคา้ในประเทศ 106,399,213.36  123,011,775.93 

เจา้หน้ีการคา้ต่างประเทศ 14,717,898.98  39,884,968.96 

เช็คจ่ายลงวนัท่ีล่วงหนา้ -  5,664,264.58 

รวม 121,117,112.34  168,561,009.47 

เจา้หน้ีอ่ืน 127,217,777.27  127,431,787.48 

รวม 248,334,889.61  295,992,796.95 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เจา้หน้ีอ่ืนประกอบดว้ย 

   (หน่วย : บาท) 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 30 กนัยายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 

หน้ีสินเงินคืน 2,110,141.71  11,332,425.78 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 40,222,844.45  44,786,425.80 

เงินรับล่วงหนา้ค่าสินคา้ 48,249,035.18  27,457,665.97 

เงินรับล่วงหนา้ค่าสินทรัพย ์ -  4,499,993.76 

เจา้หน้ีค่าสินทรัพย ์ 702,754.40  2,028,605.40 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 1,390,357.25  2,549,712.26 

เงินปันผลคา้งจ่าย 1,014,050.65  1,014,050.65 

เงินชดเชยเกษียณอายกุรณีพิเศษคา้งจ่าย 3,494,000.00  3,494,000.00 

ผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานคา้งจ่าย 8,490,862.00  10,062,218.50 

อ่ืน ๆ 21,543,731.63  20,206,689.36 

รวม 127,217,777.27  127,431,787.48 
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14. เงินกู้ยืมระยะยาว 

ประกอบดว้ย 

   (หน่วย : บาท) 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 30 กนัยายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 

ส่วนท่ีหมุนเวียน    

ไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในการรักษาอตัราส่วนทางการเงิน -  52,447,000.00 

ไม่เกิน 1 ปี 15,405,000.00  8,004,000.00 

รวมส่วนท่ีหมุนเวียน 15,405,000.00  60,451,000.00 

ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน    

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 51,230,000.00  14,654,000.00 

รวมส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 51,230,000.00  14,654,000.00 

รวม 66,635,000.00  75,105,000.00 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เงินกูย้มืระยะยาวมีเง่ือนไขการกูย้มืดงัน้ี 

วงเงินท่ี วงเงินรวม  ยอดคงเหลือ เง่ือนไขการกูยื้ม 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  

 30 กนัยายน 2563  31 ธนัวาคม 2562  30 กนัยายน 2563  31 ธนัวาคม 2562  

 บาท  บาท  บาท  บาท  

1 40,000,000.00  40,000,000.00  18,656,000.00  22,658,000.00 จ่ายชาํระเงินตน้และดอกเบ้ียทุกเดือน โดยชาํระ

คืนเงินตน้ จาํนวนเงิน 667,000.00 บาทต่อเดือน 

เป็นระยะเวลา 5 ปี อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ MLR-

1.00 ต่อปี 

2 27,000,000.00  27,000,000.00  16,650,000.00  18,450,000.00 จ่ายชาํระเงินตน้และดอกเบ้ียทุกเดือน โดยชาํระ

คืนเงินตน้ จาํนวนเงิน 450,000.00 บาทต่อเดือน 

เป็นระยะเวลา 5 ปี อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ MLR-

1.00 ต่อปี 

3 40,000,000.00  40,000,000.00  31,329,000.00  33,997,000.00 จ่ายชาํระเงินตน้และดอกเบ้ียทุกเดือน โดยชาํระ

คืนเงินตน้ จาํนวนเงิน 667,000.00 บาทต่อเดือน 

เป็นระยะเวลา 5 ปี อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ MLR-

2.15 ตอ่ปี 

รวม 107,000,000.00  107,000,000.00  66,635,000.00  75,105,000.00  
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เงินกู้ยืมระยะยาวมีเง่ือนไขการกู้ยืมท่ี

สาํคญัใหบ้ริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในการรักษาอตัราส่วนทางการเงินดงัน้ี 

- อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีไม่นอ้ยกวา่ 1.25 เท่า 

- อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อทุนไม่เกิน 1.50 เท่า 

- อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนไม่เกิน 2 เท่า 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ ไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในการรักษา

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ี จึงจดัประเภทยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ของเงินกูย้ืม

ระยะยาวท่ีเก่ียวขอ้งเป็นส่วนท่ีหมุนเวียน  

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เงินกู้ยืมระยะยาวมีหลักประกัน ตาม

หมายเหตุ 11 

 

15. การจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายและเงินปันผล 

เม่ือวนัที่ 26 เมษายน 2562 ที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ ประจาํปี 2562 ไดม้ีมติอนุมติั

การจดัสรรกาํไรสําหรับปี 2561 เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย จาํนวนเงิน598,848.94 บาท และ

จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัฯในอตัราหุน้ละ 0.02 บาท รวมจาํนวนเงิน 8,796,885.68 บาท 

 

16. (ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในกาํไรสาํหรับงวด ประกอบดว้ย 

       (หน่วย : บาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดเกา้เดือน  สาํหรับงวดเกา้เดือน 

 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 

 30 กนัยายน 2563  30 กนัยายน 2562  30 กนัยายน 2563  30 กนัยายน 2562 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั        

(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั -  -  -  - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี        

  (ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  (3,611,508.22)  2,596,323.54  (11,926,398.25)  10,137,376.16 

(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินไดท่ี้รับรู้ใน        

  กาํไรหรือขาดทุน (3,611,508.22)  2,596,323.54  (11,926,398.25)  10,137,376.16 
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17. ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 

17.1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัส่วนงาน 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดส่วนงานท่ีรายงานจากโครงสร้างระบบการบริหารจดัการและขอ้มูลทาง

การเงินภายในของบริษทัฯ ตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการซ่ึงเป็นส่วนงานดาํเนินงานท่ี

ผูบ้ริหารของบริษทัฯ มีการใช้กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ตามส่วนงานในการสอบทานผล

การดาํเนินงานอยา่งสมํ่าเสมอดงัน้ี 

- ส่วนงานอุตสาหกรรมฟอกหนังซ่ึงมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์หนังสําเร็จรูปและ

การใหบ้ริการฟอกหนงั 

- ส่วนงานอุปกรณ์นิรภยัส่วนบุคคลซ่ึงมีรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑอุ์ปกรณ์นิรภยัส่วนบุคคล 

17.2 ขอ้มูลเก่ียวกบักาํไรหรือขาดทุนตามส่วนงาน 

รายการระหว่างส่วนงานที ่รายงานกําหนดราคาตามเกณฑ ์ราคาปกติธุรกิจก ับ

บุคคลภายนอกและไดต้ดัออกจากรายงานทางการเงินระหวา่งกาลของบริษทัฯ แลว้ 

รายได ้และกาํไรหรือขาดทุนตามส่วนงานเป็นรายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงหรือท่ีสามารถ

ปันส่วนให้กบัส่วนงานที่รายงานไดอ้ย่างสมเหตุสมผลซ่ึงมีการวดัมูลค่าเช่นเดียวกบัรายได ้

และกาํไรหรือขาดทุนในรายงานทางการเงินระหวา่งกาลของบริษทัฯ 
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สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2563 และ 2562 ขอ้มูลจาํแนกตามส่วน

งานแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

 ส่วนงานท่ีรายงาน  รายการตดั  รวม 

 อุตสาหกรรมฟอกหนงั  อุปกรณ์นิรภยั  บญัชี   

 หนงัสาํเร็จรูป  ฟอกหนงั  รวม  ส่วนบุคคล     

รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้            

ลูกคา้ภายนอก 220,680  5,055  225,735  130,354  -  356,089 

ระหว่างส่วนงาน 5,300  30,371  35,671  -  (35,671)  - 

รวม 225,980  35,426  261,406  130,354  (35,671)  356,089 

การจาํแนกรายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้            

ตามเขตทางภูมิศาสตร์            

ในประเทศ 27,344  30,371  57,715  126,418  (35,671)  148,462 

ต่างประเทศ 198,636  5,055  203,691  3,936  -  207,627 

รวม 225,980  35,426  261,406  130,354  (35,671)  356,089 

กาํไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ 17,599  7,170  24,769  50,186  -  74,955 

กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน     (4,127)  (1,546)  -  (5,673) 

รายไดอ่ื้น     634  4,420  -  5,054 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย     (14,987)  (27,362)  -  (42,349) 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร     (16,198)  (15,764)  149  (31,813) 

ตน้ทุนทางการเงิน     (7,278)  (2,949)  -  (10,227) 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้     (17,187)  6,985  149  (10,053) 

(ค่าใชจ้่าย)รายไดภ้าษีเงินได ้           (3,611) 

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด           (13,664) 

            

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย     13,458  7,790  -  21,248 
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   (หน่วย : พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 ส่วนงานท่ีรายงาน  รายการตดั  รวม 

 อุตสาหกรรมฟอกหนงั  อุปกรณ์นิรภยั  บญัชี   

 หนงัสาํเร็จรูป  ฟอกหนงั  รวม  ส่วนบุคคล     

รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้            

ลูกคา้ภายนอก 351,737  73,250  424,987  161,755  -  586,742 

ระหว่างส่วนงาน 15,880  23,243  39,123  -  (39,123)  - 

รวม 367,617  96,493  464,110  161,755  (39,123)  586,742 

การจาํแนกรายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้            

ตามเขตทางภูมิศาสตร์            

ในประเทศ 65,161  23,243  88,404  153,555  (39,123)  202,836 

ต่างประเทศ 302,456  73,250  375,706  8,200  -  383,906 

รวม 367,617  96,493  464,110  161,755  (39,123)  586,742 

กาํไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ 1,174  6,031  7,205  66,184  3  73,392 

กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน     4,949  820  -  5,769 

รายไดอ่ื้น     3,252  3,298  (3)  6,547 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย     (18,478)  (29,370)  -  (47,848) 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร     (27,196)  (15,371)  -  (42,567) 

ตน้ทุนทางการเงิน     (10,116)  (1,835)  -  (11,951) 

กาํไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได ้     (40,384)  23,726  -  (16,658) 

(ค่าใชจ้่าย)รายไดภ้าษีเงินได ้           2,596 

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด           (14,062) 

            

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย     14,030  5,495  -  19,525 
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 (หน่วย : พนับาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

 ส่วนงานท่ีรายงาน  รายการตดั  รวม 

 อุตสาหกรรมฟอกหนงั  อุปกรณ์นิรภยั  บญัชี   

 หนงัสาํเร็จรูป  ฟอกหนงั  รวม  ส่วนบุคคล     

รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้            

ลูกคา้ภายนอก 722,271  36,275  758,546  470,130  -  1,228,676 

ระหว่างส่วนงาน 29,493  93,711  123,204  -  (123,204)  - 

รวม 751,764  129,986  881,750  470,130  (123,204)  1,228,676 

การจาํแนกรายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้            

ตามเขตทางภูมิศาสตร์            

ในประเทศ 111,892  93,711  205,603  452,911  (123,204)  535,310 

ต่างประเทศ 639,872  36,275  676,147  17,219  -  693,366 

รวม 751,764  129,986  881,750  470,130  (123,204)  1,228,676 

กาํไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ 53,426  25,340  78,766  191,420  -  270,186 

กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน     (8,770)  (1,887)  -  (10,657) 

รายไดอ่ื้น     16,046  9,229  -  25,275 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย     (35,192)  (83,693)  -  (118,885) 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร     (59,217)  (49,271)  149  (108,339) 

ตน้ทุนทางการเงิน     (22,452)  (8,838)  -  (31,290) 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้     (30,819)  56,960  149  26,290 

(ค่าใชจ้่าย)รายไดภ้าษีเงินได ้           (11,926) 

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด           14,364 

            

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย     40,793  23,350  -  64,143 
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 (หน่วย : พนับาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 ส่วนงานท่ีรายงาน  รายการตดั  รวม 

 อุตสาหกรรมฟอกหนงั  อุปกรณ์นิรภยั  บญัชี   

 หนงัสาํเร็จรูป  ฟอกหนงั  รวม  ส่วนบุคคล     

รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้            

ลูกคา้ภายนอก 1,344,216  122,000  1,466,216  532,765  -  1,998,981 

ระหว่างส่วนงาน 42,154  85,625  127,779  -  (127,779)  - 

รวม 1,386,370  207,625  1,593,995  532,765  (127,779)  1,998,981 

การจาํแนกรายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้            

ตามเขตทางภูมิศาสตร์            

ในประเทศ 205,649  85,625  291,274  513,562  (127,779)  677,057 

ต่างประเทศ 1,180,721  122,000  1,302,721  19,203  -  1,321,924 

รวม 1,386,370  207,625  1,593,995  532,765  (127,779)  1,998,981 

กาํไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ 9,856  (1,066)  8,790  217,210  3  226,003 

กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน     21,658  2,921  -  24,579 

รายไดอ่ื้น     8,500  8,081  (3)  16,578 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย     (61,556)  (89,978)  -  (151,534) 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร     (99,823)  (48,293)  -  (148,116) 

ตน้ทุนทางการเงิน     (28,703)  (8,167)  -  (36,870) 

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)            

จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม     (4,438)  -  -  (4,438) 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้     (155,572)  81,774  -  (73,798) 

(ค่าใชจ้่าย)รายไดภ้าษีเงินได ้           10,137 

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด           (63,661) 

            

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย     40,014  16,953  -  56,967 
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18. รายการธุรกจิกบับุคคลและกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

บริษทัฯ มีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตาม

เง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงร่วมกันระหว่างบริษทัฯ กับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน

เหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

18.1 ลกัษณะความสัมพนัธ์ของบริษทัฯ 

ช่ือบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั อินทิเกรเตด็ เลเธอร์ เน็ตเวอร์ค จาํกดั บริษทัร่วมโดยการถือหุน้ทางตรง 

บริษทั อีเก้ิล เคมีคอล อินดสัตรี จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถื้อหุ้นและผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั แอพ็พลาย ดีบี จาํกดั (มหาชน) กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถื้อหุ้นและผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั มิมิ อินดสัเทรียล จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถื้อหุ้นและผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั แมนวูด อินเตอร์เทรด จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถื้อหุ้นและผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั ไทย ไวร์ร่ิง ซิสเตม็ จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถื้อหุ้นและผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั ไทย เทคนิคคอล นนัวูเวน่ จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถื้อหุ้นและผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั ซี เอส รับเบอร์ อินดสัทร่ี จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถื้อหุ้นและผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั จิงดง ซีเอส รับเบอร์ จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถื้อหุ้นและผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั เจริญสิน แอสเสท จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถื้อหุ้นและผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั เจริญสิน โฮลด้ิง จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถื้อหุ้นและผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั เจริญสินธานี จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถื้อหุ้นและผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั เจริญสิน คอนโดทาวน์ จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถื้อหุ้นและผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั อุตสาหกรรมฟอกหนงัเจริญสิน จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถื้อหุ้นและผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั วี ที บราเดอร์ จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถื้อหุ้นและผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั ฟูราโน่ แอร์ จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถื้อหุ้นและผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั สมาร์ท เซนส์ อินดสัเตรียล ดีไซน์ จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถื้อหุ้นและผูบ้ริหารร่วมกนั 

คุณภูวสิษฏ ์วงษเ์จริญสิน บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยเป็นกรรมการและผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

คุณณฐัจกัร์ วงษเ์จริญสิน บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ และกรรมการและ

ผูถื้อหุน้ของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

คุณธวชัชยั วงษเ์จริญสิน บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยเป็นผูถื้อหุน้และอดีตกรรมการของบริษทัฯ 

คุณไล่ จีเซียง บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยเป็นผูถื้อหุน้และอดีตกรรมการของบริษทัฯ 

คุณอาทิตย ์เชิญปรีชา บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยเป็นผูถื้อหุน้และอดีตกรรมการของบริษทัฯ 
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18.2 รายการคา้ระหวา่งกนั 

        (หน่วย : บาท) 

 นโยบายการกาํหนดราคา สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดเกา้เดือน  สาํหรับงวดเกา้เดือน 

  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 

  30 กนัยายน 2563  30 กนัยายน 2562  30 กนัยายน 2563  30 กนัยายน 2562 

บริษัทร่วม         

รายไดจ้ากการขาย ราคาเทียบเคียงกบับุคคลภายนอก -  4,272.00  -  25,802.50 

รายไดค้่าท่ีปรึกษา ราคาตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 627,750.00  742,047.85  1,149,229.08  2,599,914.14 

ซ้ือวตัถุดิบ ราคาท่ีตกลงร่วมกนั -  -  -  14,202,664.00 

ซ้ือสินทรัพย ์ ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 252,400.00  -  252,400.00  - 

ค่าบริการ ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 12,000.00  -  12,000.00  - 

กิจการที่เก่ียวข้องกัน         

รายไดจ้ากการขาย ราคาเทียบเคียงกบับุคคลภายนอก 142,824.00  340,591.50  329,862.75  803,983.15 

รายไดอ่ื้น ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 151,913.58  105,185.58  581,754.04  315,556.74 

มูลค่าการขายสินทรัพย ์ ราคาท่ีตกลงร่วมกนั -  -  12,000.00  481,246.72 

ซ้ือวตัถุดิบ ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 43,926,914.00  95,502,878.00  154,872,840.85  285,741,114.28 

ซ้ือวสัดุส้ินเปลือง ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 301,750.00  654,450.00  827,000.00  2,176,805.54 

มูลค่าการซ้ือสินทรัพย ์ ราคาท่ีตกลงร่วมกนั -  -  -  977,383.25 

ค่าเช่า/ค่าบริการ ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 288,767.49  1,666,800.00  1,658,840.79  5,003,252.00 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 1,501.50  500,044.58  6,891.96  1,522,956.43 

บุคคลที่เก่ียวข้องกัน         

ค่าเช่า ราคาท่ีตกลงร่วมกนั -  45,000.00  -  135,000.00 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ราคาท่ีตกลงร่วมกนั -  104,968.62  -  303,136.91 

ดอกเบ้ียจ่าย อตัราร้อยละ 2.50 ต่อปี -  -  148,954.08  - 

 

18.3 ยอดคงคา้งระหวา่งกนั 

   (หน่วย : บาท) 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 30 กนัยายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 

ลูกหนีก้ารค้า    

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 65,761.14  196,113.35 

รวม 65,761.14  196,113.35 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า    

บริษทัร่วม 5,335,637.02  7,848,458.82 

รวม 5,335,637.02  7,848,458.82 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (5,335,637.02)  (7,848,458.82) 

สุทธิ -  - 
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   (หน่วย : บาท) 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 30 กนัยายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 

เงินทดรองจ่าย    

บริษทัร่วม 1,216,000.00  - 

รวม 1,216,000.00  - 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (1,216,000.00)  - 

สุทธิ -  - 

ลูกหนีอ่ื้น    

บริษทัร่วม 857,235.24  180,285.00 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17,978.11  2,206.19 

รวม 875,213.35  182,491.19 

เจ้าหนีก้ารค้า    

บริษทัร่วม -  2,512,821.80 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 66,379,241.18  83,470,125.09 

รวม 66,379,241.18  85,982,946.89 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย    

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,465.00  5,070.00 

รวม 6,465.00  5,070.00 

ดอกเบีย้ค้างจ่าย    

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  52,054.79 

รวม -  52,054.79 

ผลประโยชน์พนักงานหลงัจากออกงานค้างจ่าย    

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,424,680.00  8,424,680.00 

รวม 8,424,680.00  8,424,680.00 

เจ้าหนีอ่ื้น    

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 37,674.40  122,918.81 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  28,922.73 

รวม 37,674.40  151,841.54 
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   (หน่วย : บาท) 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 30 กนัยายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 

เงินกู้ยืมระยะส้ัน    

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั    

ยอดคงเหลือตน้งวด 60,000,000.00  - 

กูย้มืเพิ่ม -  60,000,000.00 

ชาํระคืน (60,000,000.00)  - 

ยอดคงเหลือปลายงวด -  60,000,000.00 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า    

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 27,610,000.00  - 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 765,000.00  - 

รวม 28,375,000.00  - 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เงินกู้ยืมระยะสั้ นทั้งจาํนวนเป็นเงินกู้ยืมจากกรรมการของ

บริษทัฯ ในรูปสัญญากูเ้งิน ระยะเวลา 2 เดือน อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.50 ต่อปี ปัจจุบนับริษทัฯ ได้

ชาํระคืนครบถว้นแลว้ 

18.4 ภาระผกูพนัระหวา่งกนั 

ณ วนัที ่ 30 กนัยายน  2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัตาม

สัญญาจา้งผูเ้ช่ียวชาญหรือท่ีปรึกษากบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ตามหมายเหตุ 20.2 

18.5 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

       (หน่วย : บาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดเกา้เดือน  สาํหรับงวดเกา้เดือน 

 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 

 30 กนัยายน 2563  30 กนัยายน 2562  30 กนัยายน 2563  30 กนัยายน 2562 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 4,462,030.00  4,739,750.00  17,875,160.00  23,889,950.00 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน        

โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไว ้ 99,867.00  104,385.00  322,119.00  396,207.00 

โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้ 5,047,115.00  167,881.00  5,427,996.00  2,922,035.00 

เงินชดเชยเกษียณอายกุรณีพิเศษ -  -  -  2,535,000.00 

รวม 9,609,012.00  5,012,016.00  23,625,275.00  29,743,192.00 
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19. รายการท่ีไม่กระทบกระแสเงินสด 

ประกอบดว้ย 

   (หน่วย : บาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือน  สาํหรับงวดเกา้เดือน 

 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 

 30 กนัยายน 2563  30 กนัยายน 2562 

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์    

โดยการก่อเจา้หน้ีค่าสินทรัพย ์    

มูลค่าสินทรัพยใ์นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 180,880.00  817,977.37 

ภาษีมูลค่าเพิ่มในลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ี

หมุนเวียนอ่ืน 

 

12,661.40 

  

22,800.38 

โอนสินคา้คงเหลือเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 23,551.40  7,347,374.00 

โอนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน    

เป็นลูกหน้ีการคา้และลกูหน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  240,000.00 

โอนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินทรัพย ์    

เป็นลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  461,932.30 

โอนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินทรัพยเ์ป็นท่ีดิน อาคาร    

และอุปกรณ์ 5,524,047.34  3,522,840.00 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิ่มขึ้นจากการทาํสัญญาเช่า 50,850,295.42  - 

โอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย ์    

   ไม่หมุนเวียนอ่ืน 92.00  - 

เงินรับล่วงหนา้ค่าทรัพยสิ์นลดลงจากการจาํหน่าย    

   อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 4,499,993.76  - 

ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าใหม ่    

ของผลประโยชน์พนกังานท่ีกาํหนดไว ้    

ท่ีรับรู้ในกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน 10,012.00  - 
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20. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

นอกจากหน้ีสินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 และวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นดงัน้ี 

20.1 ณ วนัที่ 30 กันยายน 2563 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัและหน้ีสินท่ี

อาจเกิดขึ้น กบัสถาบนัการเงินดงัน้ี 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 วงเงินทั้งส้ิน  วงเงินใชไ้ป  วงเงินคงเหลือ  วงเงินทั้งส้ิน  วงเงินใชไ้ป  วงเงินคงเหลือ 

เงินเบิกเกินบญัชี            

ลา้นบาท 100.00  (18.38)  81.62  100.00  (20.58)  79.42 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน เลตเตอร์ออฟเครดิต            

และทรัสตรี์ซีต            

ลา้นบาท 1,527.00  (824.34)  702.66  1,630.00  (780.09)  849.91 

ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 3.00  (1.37)  1.63  3.00  (1.25)  1.75 

หนงัสือคํ้าประกนั            

ลา้นบาท 15.00  (7.73)  7.27  15.00  (7.59)  7.41 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้            

ลา้นบาท 1,090.00  -  1,090.00  1,090.00  (122.18)  967.82 

บตัรเครดิต            

ลา้นบาท 1.60  (0.22)  1.38  1.60  (0.22)  1.38 

20.2 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาจ้าง

ผูเ้ช่ียวชาญหรือท่ีปรึกษากับบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกัน สัญญามีระยะเวลา 12 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 อตัราค่าท่ีปรึกษา จาํนวนเงิน 0.30 ลา้นบาทและจาํนวนเงิน 0.60 ลา้นบาทต่อเดือน 

ตามลาํดบั 

20.3 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาจ้าง

บริการกบักิจการอ่ืน จาํนวนเงิน 10.53 ลา้นบาท และจาํนวนเงิน 6.44 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

20.4 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่า

ในอนาคตตามสัญญาเช่าเคร่ืองใชส้าํนกังานกบักิจการอ่ืนดงัน้ี 

   (หน่วย : ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 30 กนัยายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 

ไม่เกิน 1 ปี 0.22  0.22 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 0.26  0.43 

รวม 0.48  0.65 
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20.5 ณ วนัที ่ 30 กนัยายน  2563 และวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัจะตอ้งจ่าย

รายจ่ายฝ่ายทุนในอนาคตกบักิจการอื่นเพื่อให้ไดม้าซ่ึงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีมีสาระสําคญั

ซ่ึงยงัไม่ไดรั้บรู้ดงัน้ี 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 30 กนัยายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 

ลา้นบาท 1.36  1.36 

ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา -  0.02 

ลา้นยโูร -  0.11 

 

21. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จาํกัด 

(มหาชน) เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2563 

 

______________________________ 
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