
 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอต่อผูถื้อหุ้นและคณะกรรมการของบริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กันยายน 

2564 และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ สําหรับงวดสามเดือน และสาํหรับงวดเกา้เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น

เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และ

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ของ บริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั ซีพีแอล 

กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ี

ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุป

เก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงิน

ระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซ่ึง

ส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมี

ขอบเขตจาํกัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่ว่าจะพบเร่ืองที่มี

นยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล

ท่ีสอบทาน 

 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

 

 (นางสาววรรญา พุทธเสถียร) 

 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4387 

 

บริษทั ซี ดบัเบิ้ลย ูดบัเบิ้ลย ูพี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

วนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2564 
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หน่วย : บาท

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2564 30 กนัยายน 2564 31 ธันวาคม 2563

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

สอบทานแล้ว สอบทานแล้ว

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 145,612,643.01      139,121,024.45      69,396,616.01        

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวียนอื�น 5 293,394,451.21      293,394,451.21      234,263,620.94      

สินคา้คงเหลือ 6 1,298,348,254.00    1,298,348,254.00    986,152,927.14      

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 584,744.72             584,744.58             685,118.79             

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 494,964.93             494,964.93             126,485.44             

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,738,435,057.87    1,731,943,439.17    1,290,624,768.32    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                          26,499,925.00        -                          

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 20,717,505.91        717,505.91             99,997.50               

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังาน 247,073.00             247,073.00             147,470.42             

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 124,988,568.42      124,988,568.42      124,988,568.42      

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 532,259,962.06      532,259,962.06      549,500,886.17      

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 10.1 54,512,580.38        54,512,580.38        76,285,503.04        

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น 4,126,268.30          4,126,268.30          3,965,783.54          

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 11 67,054,315.11        67,054,315.11        60,372,722.76        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 13,412,628.85        13,412,628.85        26,424,821.37        

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 817,318,902.03      823,818,827.03      841,785,753.22      

รวมสินทรัพย์ 2,555,753,959.90    2,555,762,266.20    2,132,410,521.54    

บริษัท ซีพแีอล กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 30 กนัยายน 2564

งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหนึ�งของรายงานทางการเงินระหว่างกาลนี�
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หน่วย : บาท

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2564 30 กนัยายน 2564 31 ธันวาคม 2563

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

สอบทานแล้ว สอบทานแล้ว

บริษัท ซีพแีอล กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 30 กนัยายน 2564

งบการเงินเฉพาะกจิการ

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 13 978,290,407.41      978,290,407.41      662,487,909.76      

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวียนอื�น 14 345,831,496.50      345,805,921.50      248,989,867.02      

ส่วนของหนี� สินระยะยาวที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี

เงินกูย้มืระยะยาว 15 61,368,000.00        61,368,000.00        58,483,000.00        

หนี� สินตามสัญญาเช่า 10.2 18,360,728.25        18,360,728.25        19,414,295.16        

หนี� สินสัญญาอนุพนัธ์ 16 20,169,136.31        20,169,136.31        1,614,915.48          

รวมหนี�สินหมุนเวียน 1,424,019,768.47    1,423,994,193.47    990,989,987.42      

หนี�สินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาว 15 59,892,000.00        59,892,000.00        105,918,000.00      

หนี� สินตามสัญญาเช่า 10.2 25,101,183.19        25,101,183.19        39,557,326.52        

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 11 2,211,161.03          2,211,161.03          3,032,346.30          

ประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 59,026,054.77        59,026,054.77        56,863,655.77        

หนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น 314,650.00             314,650.00             221,500.00             

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 146,545,048.99      146,545,048.99      205,592,828.59      

รวมหนี�สิน 1,570,564,817.46    1,570,539,242.46    1,196,582,816.01    

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหนึ�งของรายงานทางการเงินระหว่างกาลนี�
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หน่วย : บาท

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2564 30 กนัยายน 2564 31 ธันวาคม 2563

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

สอบทานแล้ว สอบทานแล้ว

บริษัท ซีพแีอล กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 30 กนัยายน 2564

งบการเงินเฉพาะกจิการ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 439,844,340 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท 439,844,340.00      439,844,340.00      439,844,340.00      

ทุนที�ออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 439,844,284 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท 439,844,284.00      439,844,284.00      439,844,284.00      

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 574,095,791.76      574,095,791.76      574,095,791.76      

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

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 30,483,074.26        30,483,074.26        29,539,593.15        

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 183,374,637.40      183,408,518.70      134,956,681.60      

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถ้ือหุน้ (90,019.60)              (90,019.60)              (90,019.60)              

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 985,189,142.44      985,223,023.74      935,827,705.53      

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,555,753,959.90    2,555,762,266.20    2,132,410,521.54    

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหนึ�งของรายงานทางการเงินระหว่างกาลนี�
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ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

สอบทานแล้ว

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 30 กันยายน 2564 30 กันยายน 2564 30 กันยายน 2563

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 471,529,204.88   471,529,204.88   356,088,883.10   

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (356,261,053.11) (356,261,053.11) (281,133,724.67) 

กําไรขั�นต้น 115,268,151.77   115,268,151.77   74,955,158.43     

รายไดอื้�น 2,481,285.26       2,481,285.26       5,053,745.57       

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (37,944,773.39)   (37,944,773.39)   (42,349,031.61)   

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (37,958,195.49)   (37,941,535.49)   (31,812,763.64)   

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยน (29,050,843.16)   (29,050,843.16)   (5,673,575.73)     

ขาดทุนจากสญัญาอนุพนัธ์ (10,535,546.56)   (10,535,546.56)   -                      

ตน้ทุนทางการเงิน (8,142,387.75)     (8,142,387.75)     (10,226,121.26)   

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (21,769.61)          (21,769.61)          -                      

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (5,904,078.93)     (5,887,418.93)     (10,052,588.24)   

(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินได้ 18 (164,719.12)        (164,719.12)        (3,611,508.22)     

กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด (6,068,798.05)     (6,052,138.05)     (13,664,096.46)   

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�น

รายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชนพ์นกังาน

ที�กาํหนดไว ้- สุทธิจากภาษี -                      -                      -                      

รวมรายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง -                      -                      -                      

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด -                      -                      -                      

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสําหรับงวด (6,068,798.05)     (6,052,138.05)     (13,664,096.46)   

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน (0.01)                   (0.01)                   (0.03)                   

บริษัท ซีพแีอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กันยายน 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหนึ�งของรายงานทางการเงินระหว่างกาลนี�
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ยังไม่ได้ตรวจสอบ

สอบทานแล้ว

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2564 30 กนัยายน 2564 30 กนัยายน 2563

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 1,401,491,078.02   1,401,491,078.02   1,228,676,353.90  

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (1,068,154,461.16) (1,068,154,461.16) (958,490,385.12)   

กาํไรขั�นต้น 333,336,616.86      333,336,616.86      270,185,968.78     

รายไดอ้ื�น 12,221,263.04        12,221,249.34        25,274,952.49       

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (110,687,348.44)    (110,687,348.44)    (118,884,878.03)   

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (113,781,291.96)    (113,747,396.96)    (108,339,222.79)   

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยน (26,099,778.22)       (26,099,778.22)       (10,657,191.03)     

ขาดทุนจากสัญญาอนุพนัธ์ (20,169,136.31)       (20,169,136.31)       -                         

ตน้ทุนทางการเงิน (24,498,415.91)       (24,498,415.91)       (31,289,881.74)     

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 317,515.91             317,515.91             -                         

กาํไรก่อนภาษเีงินได้ 50,639,424.97        50,673,306.27        26,289,747.68       

(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินได้ 18 7,502,777.62          7,502,777.62          (11,926,398.25)     

กาํไรสําหรับงวด 58,142,202.59        58,176,083.89        14,363,349.43       

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�น

รายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังาน

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

รวมรายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั -                          -                          (8,009.60)               

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

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสําหรับงวด 58,142,202.59        58,176,083.89        14,355,339.83       

กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน 0.13                        0.13                        0.03                       

บริษทั ซีพแีอล กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กนัยายน 2564

งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหนึ�งของรายงานทางการเงินระหวา่งกาลนี�



7

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

สอบทานแล้ว

หน่วย : บาท

ทุนที�ออก ส่วนเกนิมูลค่า ส่วนตํ�ากว่าทุน องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น รวม

และชําระแล้ว หุ้นสามัญ จากการรวมกจิการ จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�น ส่วนของผู้ถือหุ้น

ภายใต้ ทุนสํารอง ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)

การควบคุมเดียวกนั ตามกฎหมาย เบ็ดเสร็จอื�น

หมายเหตุ ในบริษัทร่วม

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที� 1 มกราคม 2564 439,844,284.00 574,095,791.76 (242,518,625.38)      29,539,593.15       134,956,681.60   (90,019.60)                                             935,827,705.53     

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินปันผล 17 -                     -                     -                           -                         (8,780,765.68)     -                                                          (8,780,765.68)       

กาํไรสาํหรับงวด -                     -                     -                           -                         58,142,202.59     -                                                          58,142,202.59       

โอนกาํไรสะสมที�ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

เป็นสาํรองตามกฎหมาย 17 -                     -                     -                           943,481.11            (943,481.11)        -                                                          -                         

รวมการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น -                     -                     -                           943,481.11            48,417,955.80     -                                                          49,361,436.91       

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที� 30 กนัยายน 2564 439,844,284.00 574,095,791.76 (242,518,625.38)      30,483,074.26       183,374,637.40   (90,019.60)                                             985,189,142.44     

บริษัท ซีพแีอล กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กนัยายน 2564

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�



8

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 2564 439,844,284.00     574,095,791.76     (242,518,625.38)      29,539,593.15       134,956,681.60     (90,019.60)                                             935,827,705.53       

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินปันผล 17 -                        -                        -                          -                        (8,780,765.68)        -                                                        (8,780,765.68)          

กาํไรสาํหรับงวด -                        -                        -                          -                        58,176,083.89       -                                                        58,176,083.89         

โอนกาํไรสะสมที�ยงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 17 -                        -                        -                          943,481.11            (943,481.11)           -                                                        -                           

รวมการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น -                        -                        -                          943,481.11            48,451,837.10       -                                                        49,395,318.21         

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที� 30 กันยายน 2564 439,844,284.00     574,095,791.76     (242,518,625.38)      30,483,074.26       183,408,518.70     (90,019.60)                                             985,223,023.74       

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       

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

กาํไรสาํหรับงวด -                        -                        -                          -                        14,363,349.43       -                                                        14,363,349.43         

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื�นสาํหรับงวด -                        -                        -                          -                        (8,009.60)              -                                                        (8,009.60)                 

รวมการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น -                        -                        -                          -                        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       

บริษัท ซีพแีอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2564

กําไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหนึ�งของรายงานทางการเงินระหวา่งกาลนี�
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ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

สอบทานแล้ว

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2564 30 กนัยายน 2564 30 กนัยายน 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 58,142,202.59         58,176,083.89         14,363,349.43         

ปรับปรุงรายการที�กระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ(จ่าย)

การปรับปรุงดว้ยค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ (7,502,777.62)          (7,502,777.62)          11,926,398.25         

การปรับปรุงดอกเบี�ยรับ (52,351.69)               (52,337.99)               (54,999.00)               

การปรับปรุงตน้ทุนทางการเงิน 22,873,869.77         22,873,869.77         29,877,433.64         

การปรับปรุงดว้ยลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวียนอื�น(เพิ�มขึ�น)ลดลง (60,087,837.68)        (60,087,837.68)        1,719,038.54           

การปรับปรุงดว้ยสินคา้คงเหลือ(เพิ�มขึ�น)ลดลง (300,798,427.99)      (300,798,427.99)      79,676,954.72         

การปรับปรุงดว้ยสินทรัพยห์มุนเวียนอื�น(เพิ�มขึ�น)ลดลง (368,479.49)             (368,479.49)             (54,472.85)               

การปรับปรุงดว้ยเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังาน(เพิ�มขึ�น)ลดลง (99,602.58)               (99,602.58)               160,966.24              

การปรับปรุงดว้ยสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น(เพิ�มขึ�น)ลดลง 381,365.70              381,365.70              65,566.24                

การปรับปรุงดว้ยเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวียนอื�นเพิ�มขึ�น(ลดลง) 96,412,098.93         96,386,523.93         (40,875,390.69)        

การปรับปรุงดว้ยหนี� สินสัญญาอนุพนัธเ์พิ�มขึ�น(ลดลง) (1,614,915.48)          (1,614,915.48)          -                           

การปรับปรุงดว้ยหนี� สินไม่หมุนเวียนอื�นเพิ�มขึ�น(ลดลง) 93,150.00                93,150.00                -                           

ค่าเสื�อมราคา 59,273,577.84         59,273,577.84         62,389,486.04         

ค่าตดัจาํหน่ายสิทธิการเช่า -                           -                           49,605.13                

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น 1,202,215.24           1,202,215.24           1,704,375.35           

การปรับปรุงดว้ยผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในลูกหนี�การคา้(กลบัรายการ) 6,836,967.43           6,836,967.43           (1,234,526.54)          

การปรับปรุงดว้ยขาดทุนจากปรับมูลค่าสินคา้คงเหลือ(กลบัรายการ) (11,396,898.87)        (11,396,898.87)        (40,564,072.35)        

การปรับปรุงดว้ยประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 3,359,392.00           3,359,392.00           7,146,310.03           

การปรับปรุงดว้ยขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ�น 15,411,517.79         15,411,517.79         813,715.37              

การปรับปรุงดว้ยขาดทุนจากการปรับมูลค่ายติุธรรมสัญญาอนุพนัธ์ 20,169,136.31         20,169,136.31         -                           

การปรับปรุงดว้ยกาํไรจากการจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน -                           -                           (2,036,356.04)          

การปรับปรุงดว้ยกาํไรจากการจาํหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,372,942.31)          (1,372,942.31)          (243,153.76)             

การปรับปรุงดว้ยขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 91,204.33                91,204.33                1,952,631.53           

การปรับปรุงดว้ยขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่ไดใ้ชง้าน 4,711.06                   4,711.06                   -                           

การปรับปรุงดว้ยกาํไรจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น -                           -                           (90,293.72)               

การปรับปรุงดว้ยส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วม (317,515.91)             (317,515.91)             -                           

กระแสเงนิสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดาํเนินงาน (99,360,340.63)        (99,352,020.63)        126,692,565.56       

เงินสดรับดอกเบี�ยรับ 52,351.69                52,337.99                256,454.41              

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (584,744.72)             (584,744.58)             (473,452.44)             

เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนกังาน (1,196,993.00)          (1,196,993.00)          (4,168,591.00)          

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน (101,089,726.66)      (101,081,420.22)      122,306,976.53       

บริษทั ซีพแีอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2564

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหนึ�งของรายงานทางการเงินระหว่างกาลนี�
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ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

สอบทานแล้ว

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2564 30 กนัยายน 2564 30 กนัยายน 2563

บริษทั ซีพแีอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2564

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                           (26,499,925.00)        -                           

เงินสดจ่ายเจา้หนี� เงินลงทุนในบริษทัร่วม (99,997.50)               (99,997.50)               -                           

เงินสดจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้ในบริษทัร่วม (20,000,000.00)        -                           -                           

เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม (299,992.50)             (299,992.50)             -                           

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (5,503,800.12)          (5,503,800.12)          (13,437,503.35)        

เงินสดรับจากการขายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,434,956.37           1,434,956.37           243,157.76              

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (698,566.00)             (698,566.00)             -                           

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น (1,362,700.00)          (1,362,700.00)          (172,000.00)             

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน (26,530,099.75)        (33,030,024.75)        (13,366,345.59)        

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เพิ�มขึ�น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบญัชี (23,677,586.70)        (23,677,586.70)        (2,475,243.88)          

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 1,595,920,037.15    1,595,920,037.15    1,242,377,078.87    

เงินสดจ่ายในเงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน (1,278,747,127.62)   (1,278,747,127.62)   (1,176,577,663.48)   

เงินสดจ่ายจากเงินกูย้มืระยะสั�นจากบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั -                           -                           (60,000,000.00)        

เงินสดจ่ายในเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (43,141,000.00)        (43,141,000.00)        (8,470,000.00)          

เงินสดจ่ายในหนี� สินตามสัญญาเช่า (16,404,139.23)        (16,404,139.23)        (14,451,772.19)        

เงินสดจ่ายในเจา้หนี�ค่าสินทรัพย์ (12,424.00)               (12,424.00)               (1,519,392.60)          

เงินสดจ่ายดอกเบี�ยจ่าย (23,130,772.06)        (23,130,772.06)        (31,036,788.65)        

เงินสดจ่ายเงินปันผลจ่าย (8,779,411.09)          (8,779,411.09)          -                           

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ 202,027,576.45       202,027,576.45       (52,153,781.93)        

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ�มขึ�น(ลดลง)สุทธิก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปลี�ยน 74,407,750.04         67,916,131.48         56,786,849.01         

ผลกระทบของอตัราแลกเปลี�ยนที�มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,808,276.96           1,808,276.96           536,595.38              

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ�มขึ�น(ลดลง)สุทธิ 76,216,027.00         69,724,408.44         57,323,444.39         

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดต้นงวด 69,396,616.01         69,396,616.01         42,353,886.80         

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 145,612,643.01       139,121,024.45       99,677,331.19         

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหนึ�งของรายงานทางการเงินระหว่างกาลนี�
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บริษัท ซีพแีอล กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2564 

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 

 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ขอ้มูลบริษทั 

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

ไทยซ่ึงจดทะเบียนเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั ที่อยู่ตามท่ี

จดทะเบียนของสาํนักงานแห่งใหญ่ของบริษทัฯ ตั้งอยูเ่ลขท่ี 700 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตาํบลบางปู

ใหม ่อาํเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ ประเทศไทย 

บริษทัฯ จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2537 

บริษทัฯ มีการดาํเนินงานและกิจกรรมหลักในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตและ

จาํหน่ายผลิตภณัฑห์นงัสาํเร็จรูป ใหบ้ริการฟอกหนงั และผลิตและจาํหน่ายอุปกรณ์นิรภยัส่วนบุคคล 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ คือ 

กลุ่มวงษเ์จริญสิน 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัยงัมีผลกระทบ

ต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่ วนให ญ ่อาจนํามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อ

สภาพแวดลอ้มของการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัฯ ติดตามความ

คืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์

ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองทั้งน้ี ฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการ

และดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

 

2. เกณฑ์การจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

2.1 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน

ระหว่างกาล รวมถึงการตีความและแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชี และ

กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
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2.2 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํขึ้นเพื่อใหข้อ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 

ดังนั้ น รายงานทางการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และ

สถานการณ์ใหม่ เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีนําเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ช้รายงาน

ทางการเงินระหวา่งกาลควรอ่านรายงานทางการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปี

ล่าสุด 

2.3 ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลซ่ึงตามปกติจาํเป็นตอ้งใช้การประมาณการมากกว่าที่ตอ้ง

ใชใ้นการจดัทาํงบการเงินประจาํปี ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกระบวนการนาํนโยบาย

การบัญชีไปถือปฏิบตัิและใชก้ารประมาณการที่มีความไม่แน่นอนในการประมาณการที่มี

ผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อจาํนวนเงินของรายการที่รับรู้ในงบการเงิน  ผลที่เกิดขึ้นจริง

อาจแตกต่างไปจากจาํนวนเงินท่ีไดป้ระมาณการไว ้

2.4 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํขึ้นโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัที่ใช้

ในงบการเงิน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  

2.5 รายงานทางการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นรายงานทางการเงินฉบบัที่บริษทัฯ ใชเ้ป็นทางการตาม

กฎหมาย รายงานทางการเงินฉบบัภาษาองักฤษแปลจากรายงานทางการเงินฉบบัภาษาไทย 

 

3. เกณฑ์การจัดทํางบการเงินรวม 

3.1 ในการจดัทาํงบการเงินรวมถือหลกัเกณฑ์การรวมเฉพาะบริษทัย่อยท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของ 

บริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ภายหลงัจากได้ตดัยอดคงเหลือ และรายการคา้ระหว่างกัน

แลว้ บริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ในบริษทัยอ่ยตามอตัราส่วนดงัน้ี 

ช่ือกิจการ อตัราร้อยละของการถือหุ้น จดัตั้งใน

ประเทศ 

ประเภทกิจการ 

 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี   

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563   

บริษทั ซีพีแอล เวนเจอร์ พลสั จาํกดั 

 

99.997 - ประเทศไทย ดําเนินการหรือลงทุนในธุรกิจใหม่ 

หรือเขา้หุ้นกบับริษทัอื่น 

3.2 เงินลงทุนในบริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 99.00 ในการจดัทาํงบการเงินรวม บริษทัฯ 

คาํนวณเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวเสมือนหน่ึงถือหุน้ร้อยละ 100 

3.3 รอบระยะเวลาบญัชีของบริษทัยอ่ยส้ินสุดวนัเดียวกนักบัของบริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

3.4 ในการจัดทํางบการเงินรวม บริษัทฯ ได้ตัดยอดสินทรัพย์และหน้ีสินคงเหลือและรายการค้า

ระหวา่งกนัแลว้ 

3.5 นโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยในส่วนของรายการบัญชีท่ีเหมือนกันใช้นโยบายการบัญชี

เช่นเดียวกนักบับริษทัฯ 
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4. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

4.1  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั 

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษัทฯ ได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ

มาตรฐาน การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับ

งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบั

วิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็น

สาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัฯ 

4.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ี

เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงท่ีประกาศใชแ้ลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช้

ในรอบระยะเวลารายงานปัจจุบนั ซ่ึงกลุม่บริษทัฯ ยงัไม่ไดน้าํมาถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้

อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัฯ อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่อ

งบการเงินในปีท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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5. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

ประกอบดว้ย 

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

ลูกหน้ีการคา้    

ลูกหน้ีการคา้ในประเทศ 108,440,408.96  87,542,959.41 

ลูกหน้ีการคา้ต่างประเทศ 168,140,181.11  140,337,739.76 

เช็ครับลงวนัท่ีล่วงหนา้ 4,053,712.43  5,820,214.77 

ลูกหน้ีเช็คคืน -  114,217.15 

รวม 280,634,302.50  233,815,131.09 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (28,609,070.40)  (21,772,102.97) 

สุทธิ 252,025,232.10  212,043,028.12 

ลูกหน้ีอ่ืน 60,943,039.65  41,794,413.36 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (19,573,820.54)  (19,573,820.54) 

สุทธิ 41,369,219.11  22,220,592.82 

รวม 293,394,451.21  234,263,620.94 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ลูกหน้ีการคา้แยกตามอายไุดด้งัน้ี 

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม/  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

อยูใ่นกาํหนดชาํระ 113,895,640.54  109,539,199.84 

เกินกาํหนดชาํระ 1 – 30 วนั 54,831,449.34  59,019,440.14 

เกินกาํหนดชาํระ 31 – 60 วนั 25,500,329.01  12,928,976.13 

เกินกาํหนดชาํระ 61 – 90 วนั 9,960,896.45  7,852,965.61 

เกินกาํหนดชาํระ 91 – 180 วนั 18,763,291.63  22,159,437.72 

เกินกาํหนดชาํระ 181 – 365 วนั 16,347,363.92  9,371,938.22 

เกินกาํหนดชาํระมากกวา่ 365 วนั 41,335,331.61  12,943,173.43 

รวม 280,634,302.50  233,815,131.09 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (28,609,070.40)  (21,772,102.97) 

สุทธิ 252,025,232.10  212,043,028.12 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ลูกหน้ีอ่ืนประกอบดว้ย 

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม/  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 4,399,138.53  2,758,004.44 

เงินจ่ายลว่งหนา้คา่สินคา้ 42,180,234.36  31,140,347.25 

ลูกหน้ีกรมสรรพากร 5,911,068.50  1,654,954.49 

อ่ืน ๆ 8,452,598.26  6,241,107.18 

รวม 60,943,039.65  41,794,413.36 

หกั คา่เผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ (19,573,820.54)  (19,573,820.54) 

สุทธิ 41,369,219.11  22,220,592.82 
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สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด

วา่จะเกิดขึ้น และค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ามีรายการเคล่ือนไหวดงัน้ี 

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดเกา้เดือน  สาํหรับงวดเกา้เดือน 

 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 

 30 กนัยายน 2564  30 กนัยายน 2563 

ยอดคงเหลือตน้งวด (41,345,923.51)  (35,901,888.57) 

ตั้งเพิ่ม (6,836,967.43)  (5,427,032.64) 

โอนกลบั -  6,661,559.18 

ยอดคงเหลือปลายงวด (48,182,890.94)  (34,667,362.03) 
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6. สินค้าคงเหลือ 

ประกอบดว้ย 

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

สินคา้สาํเร็จรูป 439,573,154.37  360,114,014.96 

สินคา้ก่ึงสาํเร็จรูปประเภทหนงัผิว 458,317,889.03  369,820,426.43 

สินคา้ก่ึงสาํเร็จรูปประเภทหนงัทอ้ง 12,410,841.56  11,256,897.39 

สินคา้ก่ึงสาํเร็จรูปประเภทอุปกรณ์นิรภยัส่วนบุคคล 21,281,218.11  33,345,559.86 

สินคา้ระหวา่งผลิต 78,077,634.91  74,535,476.98 

วตัถุดิบ 174,529,771.38  51,770,703.23 

สารเคมี 45,550,352.28  21,829,718.47 

วสัดุส้ินเปลือง 18,164,735.28  18,334,131.10 

สินคา้ระหวา่งทาง 52,411,449.62  45,964,526.84 

สิทธิในการไดรั้บสินคา้คนื 728,553.20  13,275,716.49 

รวม 1,301,045,599.74  1,000,247,171.75 

หกั ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้คงเหลือลดลง (2,697,345.74)  (14,094,244.61) 

สุทธิ 1,298,348,254.00  986,152,927.14 

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้คงเหลือลดลงมี

รายการเคล่ือนไหวดงัน้ี 

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดเกา้เดือน  สาํหรับงวดเกา้เดือน 

 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 

 30 กนัยายน 2564  30 กนัยายน 2563 

ยอดคงเหลือตน้งวด (14,094,244.61)  (51,322,872.32) 

ตั้งเพิ่ม (19,937,901.39)  (20,585,272.06) 

โอนกลบั 31,334,800.26  61,149,344.41 

ยอดคงเหลือปลายงวด (2,697,345.74)  (10,758,799.97) 
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ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และตามงบการเงิน

เฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ผลประโยชน์จากการประกันภัยสินคา้คงเหลือในวงเงินตาม

สัญญาประกนัภยั จาํนวนเงิน 894.10 ลา้นบาท และจาํนวนเงิน 1,014.10 ลา้นบาท ตามลาํดบั ถูกนาํไปเป็น

หลกัประกนัหน้ีสินทกุประเภทกบัสถาบนัการเงิน ตามหมายเหตุ 12 

 

7. เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

ประกอบดว้ย 

       (หน่วย : บาท) 

       งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ประเทศท่ี ทุนท่ีชาํระแลว้  สัดส่วนการลงทุน  วิธีราคาทุน 

  จดทะเบียนจดัตั้ง   และสิทธิออกเสียง  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

     ร้อยละ  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

บริษทั ซีพีแอล เวนเจอร์ ลงทนุในธุรกิจหรือ         

พลสั จาํกดั ถือหุ้นบริษทัอืน่ๆ ไทย 26,500,000.00  99.997  26,499,925.00  - 
 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2564 ของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2564 

มีมติอนุมติัให้จดัตั้ง บริษทั ซีพีแอล เวนเจอร์ พลสั จาํกดั เพื่อรองรับการลงทุนในธุรกิจใหม่ของบริษทั 

โดยมีทุนจดทะเบียน จาํนวนเงิน 10,000,000.00 บาท และเรียกชาํระแลว้ จาํนวนเงิน 2,500,000.00 บาท 

ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 ของบริษทั ซีพีแอล เวนเจอร์ พลสั จาํกดั เม่ือ

วนัท่ี 23 สิงหาคม 2564  มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน จาํนวนเงิน 40,000,000.00 บาท จากเดิม

จาํนวนเงิน 10,000,000.00 บาท เป็นจาํนวนเงิน 50,000,000.00 บาท และเรียกชําระแล้ว จาํนวนเงิน 

26,500,000.00 บาท โดยบริษทั ซีพีแอล เวนเจอร์ พลสั จาํกดั ไดด้าํเนินการเพิ่มทุนและจดทะเบียนการ

เพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2564 

สําหรับงวดสามเดือนและสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2564 บริษทัฯ ไม่มี

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 
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8. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

ประกอบดว้ย 

           (หน่วย : บาท) 

       งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ประเทศท่ี ทุนท่ีชาํระแลว้  สัดส่วนการลงทุน  วิธีส่วนไดเ้สีย  วิธีส่วนไดเ้สีย  วิธีส่วนไดเ้สีย 

  จดทะเบียน   และสิทธิออกเสียง  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

  จดัตั้ง   ร้อยละ  30 กนัยายน 2564  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

บริษทั อินทิเกรเต็ด เลเธอร์ ศูนยก์ระจายสินคา้           

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

บริษทั อิทธ์ิ 3 ฤทธ์ิ จาํกดั ซ้ือมาขายไป           

 รองเทา้แฟชัน่ ไทย 1,000,000.00  40.00  717,505.91  717,505.91  99,997.50 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุ้นใน            

บริษทั อีเลฟเฟ่นท ์ 

แคนน์ จาํกดั 

       

20,000,000.00 

  

- 

  

- 

รวม       20,717,505.91  717,505.91  99,997.50 

 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2564 ของบริษทั ซีพีแอล เวนเจอร์ พลสั จาํกดั 

(บริษทัยอ่ย) เม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2564  มีมติอนุมติัให้ลงทุนในบริษทั อีเลฟเฟ่นท ์แคนน์ จาํกดั จาํนวน

เงิน 40,000,000.00 บาท  เม่ือวันท่ี 15 กันยายน  2564 ได้จ่ายชําระค่าหุ้นล่วงหน้าแล้ว จํานวนเงิน 

20,000,000.00 บาท โดยไดรั้บหุน้ทั้งส้ิน จาํนวน 90,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 20 จากจาํนวนหุน้ทั้งหมด 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนเงินลงทุนใน 

บริษทั อินทิเกรเตด็ เลเธอร์ เน็ตเวอร์ค จาํกดั เตม็มลูคา่เงินลงทุนแลว้ 

ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯ ไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนเงินลงทุนในบริษทั อิทธ์ิ 3 ฤทธ์ิ จาํกัด 

เน่ืองจากมีมูลค่าไม่เป็นสาระสาํคญั 
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สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 เงินลงทุนในบริษทัร่วมมีรายการ

เคล่ือนไหวดงัน้ี 

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดเกา้เดือน  สาํหรับงวดเกา้เดือน 

 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 

 30 กนัยายน 2564  30 กนัยายน 2563 

มูลค่าตามบญัชีตน้งวด 99,997.50  - 

เพิ่มเงินลงทุน 299,992.50  - 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้ 20,000,000.00  - 

ส่วนแบ่งกาํไรรับรู้ในกาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด 317,515.91  - 

มูลค่าตามบญัชีปลายงวด 20,717,505.91  - 

 

9. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์มีรายการเคล่ือนไหว

ดงัน้ี 

   (หน่วย : บาท) 

   งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าตามบญัชีตน้งวด   549,500,886.17 

ซ้ือสินทรัพย ์   5,506,901.06 

รับโอน   23,583,430.23 

ขายสินทรัพย ์   (21,577,168.84) 

ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์   (9,588,642.37) 

ค่าเส่ือมราคาสะสมส่วนท่ีขาย/ตดัจาํหน่าย   31,012,592.82 

ค่าเส่ือมราคาท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับงวด   (46,178,037.01) 

มูลค่าตามบญัชีปลายงวด   532,259,962.06 
 

ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และตามงบการเงิน

เฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส่วนหน่ึง มูลค่าตามบญัชี จาํนวนเงิน 

93.82 ลา้นบาท และจาํนวนเงิน 157.79 ลา้นบาท ตามลาํดบั พร้อมผลประโยชน์จากการประกนัภยัใน

วงเงินตามสัญญาประกนัภยั จาํนวนเงิน 724.70 ลา้นบาท และจาํนวนเงิน 696.70 ลา้นบาท ตามลาํดับ 

ถูกนาํไปเป็นหลกัประกนัหน้ีสินทุกประเภทกบัสถาบนัการเงิน ตามหมายเหตุ 12 
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10. สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

10.1 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

      สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้มีรายการเคล่ือนไหว 

ดงัน้ี 

   (หน่วย : บาท) 

   งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564   76,285,503.04 

ซ้ือสินทรัพย ์   1,592,994.99 

โอนออก   (11,820,278.98) 

ค่าเส่ือมราคาท่ีรับรู้ในกาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด   (11,545,638.67) 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564   54,512,580.38 
 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้บ่งตามประเภทสินทรัพยไ์ดด้งัน้ี 

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

อาคาร 32,411,898.99  40,314,068.91 

เคร่ืองจกัร 18,019,384.83  28,623,781.54 

ยานพาหนะ 4,081,296.56  7,347,652.59 

รวม 54,512,580.38  76,285,503.04 

10.2 หน้ีสินตามสญัญาเช่า 

      ประกอบดว้ย 

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า    

ส่วนท่ีหมุนเวียน 18,360,728.25  19,414,295.16 

ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 25,101,183.19  39,557,326.52 

รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่า 43,461,911.44  58,971,621.68 
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ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดเกา้เดือน  สาํหรับงวดเกา้เดือน 

 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 

 30 กนัยายน 2564  30 กนัยายน 2563 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 11,545,638.67  12,144,595.72 

ดอกเบ้ียจ่ายจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า 1,669,144.67  2,211,771.42 

รวม 13,214,783.34  14,356,367.14 

 

11. ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี คาํนวณโดยใช้อตัราภาษีร้อยละ 20 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็น

รายการผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าตามบัญชีและฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของกลุ่ม

บริษทัฯ สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี  ส่วนท่ีรับรู้ใน  ส่วนท่ีรับรู้ใน  ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2563  กาํไร(ขาดทุน)  กาํไร(ขาดทุน)  30 กนัยายน 2564 

   สาํหรับงวด  เบด็เสร็จอ่ืน   

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี        

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต 

ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 

 

8,269,184.70 

  

1,367,393.49 

  

- 

  

9,636,578.19 

ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้คงเหลือลดลง 2,818,848.92  (2,279,379.77)  -  539,469.15 

การขายท่ีใหสิ้ทธิในการคืน        

หน้ีสินเงินคืน 2,081,184.16  (1,189,142.73)  -  892,041.43 

สิทธิในการไดรั้บสินคา้คืน (2,655,143.30)  2,509,432.66  -  (145,710.64) 

หน้ีสินสัญญาอนุพนัธ์ 322,983.10  3,710,844.16  -  4,033,827.26 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน        

สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 11,372,731.15  432,479.80  -  11,805,210.95 

ขาดทุนทางภาษี 38,162,934.03  2,129,964.74  -  40,292,898.77 

รวม 60,372,722.76  6,681,592.35  -  67,054,315.11 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี  ส่วนท่ีรับรู้ใน  ส่วนท่ีรับรู้ใน  ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2563  กาํไร(ขาดทุน)  กาํไร(ขาดทุน)  30 กนัยายน 2564 

   สาํหรับงวด  เบด็เสร็จอ่ืน   

หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ (3,032,346.30)  821,185.27  -  (2,211,161.03) 

รวม (3,032,346.30)  821,185.27  -  (2,211,161.03) 

 

12. สินเช่ือและการคํา้ประกนั 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ ไดรั้บวงเงินสินเช่ือจากสถาบนั

การเงินหลายแห่งในรูปวงเงินเบิกเกินบญัชี ตัว๋สัญญาใชเ้งิน เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีต หนงัสือคํ้า

ประกนั และสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า รวมจาํนวนเงิน 2,692.00 ลา้นบาท และจาํนวนเงิน 

2,732.00 ลา้นบาท ตามลาํดบั วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต จาํนวนเงิน 3.00 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

และวงเงินบตัรเครดิต จาํนวนเงิน 1.60 ลา้นบาท เท่ากนัทั้งสองงวด วงเงินสินเช่ือดงักล่าวมีหลกัประกนั

เป็นการยกผลประโยชน์จากการประกนัภยัสินคา้คงเหลือของบริษทัฯ ตามหมายเหตุ 6 ท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณ์ของบริษทัฯ พร้อมการยกผลประโยชน์จากการประกนัภยั ตามหมายเหตุ 9 และการคํ้าประกนั

ของกรรมการของบริษทัฯ 

 

13. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

เงินเบิกเกินบญัชี 27,822,719.65  51,500,306.35 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 285,000,000.00  310,000,000.00 

ทรัสตรี์ซีต 665,467,687.76  300,987,603.41 

รวม 978,290,407.41  662,487,909.76 
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ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และตามงบการเงิน

เฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เงินเบิกเกินบญัชีทั้งจาํนวนเป็นเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร อตัรา

ดอกเบ้ีย ร้อยละ 6.80 ต่อปี และร้อยละ 5.82 – 6.25 ต่อปี ตามลาํดบั 

ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และตามงบการเงิน

เฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ตัว๋สัญญาใชเ้งินทั้งจาํนวนเป็นตัว๋สัญญาใชเ้งิน อายุ 3 – 6 เดือน 

เท่ากนัทั้งสองงวด อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 2.90 – 4.15 ต่อปี และร้อยละ 2.95 – 4.15 ต่อปี ตามลาํดบั 

ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และตามงบการเงิน

เฉพาะกิจการ ณ  วันท่ี  31 ธันวาคม 2563 ทรัสตรี์ซีตทั้งจํานวนเป็นทรัสตรี์ซีตเพื ่อสั ่งซื้อสินคา้

ต่างประเทศ อัตราดอกเบ้ีย ร้อยละ 1.50 – 4.25 ต่อปี และร้อยละ 1.34 – 4.25 ต่อปี ตามลาํดับ ภายใต้

เง่ือนไขสัญญาทรัสต์รีซีต บริษทัฯ ไดรั้บสินคา้ท่ีสั่งซ้ือโดยการใช้สินเช่ือของสถาบนัการเงิน ดังนั้น 

บริษทัฯ จึงมีภาระผกูพนัต่อสถาบนัการเงินสาํหรับค่าสินคา้ดงักลา่วทั้งท่ีเก็บไวห้รือจาํหน่ายไป 

ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และตามงบการเงิน

เฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงินมี

หลกัประกนั ตามหมายเหตุ 12 

 

14. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

ประกอบดว้ย 

     (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 30 กนัยายน 2564  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

เจา้หน้ีการคา้      

เจา้หน้ีการคา้ในประเทศ 183,552,631.12  183,552,631.12  91,674,325.48 

เจา้หน้ีการคา้ต่างประเทศ 38,017,323.14  38,017,323.14  53,664,618.77 

รวม 221,569,954.26  221,569,954.26  145,338,944.25 

เจา้หน้ีอ่ืน 124,261,542.24  124,235,967.24  103,650,922.77 

รวม 345,831,496.50  345,805,921.50  248,989,867.02 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เจา้หน้ีอ่ืนประกอบดว้ย 

     (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 30 กนัยายน 2564  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

หน้ีสินเงินคืน 4,460,207.17  4,460,207.17  10,405,920.82 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 46,543,900.28  46,543,900.28  37,767,634.38 

เงินรับล่วงหนา้ค่าสินคา้ 34,456,432.67  34,456,432.67  20,231,376.63 

เจา้หน้ีค่าสินทรัพย ์ 3,318.01  3,318.01  12,424.00 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 355,504.34  355,504.34  612,406.63 

เงินปันผลคา้งจ่าย 1,015,405.24  1,015,405.24  1,014,050.65 

เงินชดเชยเกษียณอายกุรณีพเิศษคา้งจ่าย 3,494,000.00  3,494,000.00  3,494,000.00 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานคา้งจ่าย -  -  8,424,680.00 

อ่ืน ๆ 33,932,774.53  33,907,199.53  21,688,429.66 

รวม 124,261,542.24  124,235,967.24  103,650,922.77 

 

15. เงินกู้ยืมระยะยาว 

ประกอบดว้ย 

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

ส่วนท่ีหมุนเวียน    

ไม่เกิน 1 ปี 61,368,000.00  58,483,000.00 

รวมส่วนท่ีหมุนเวียน 61,368,000.00  58,483,000.00 

ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน    

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 59,892,000.00  105,918,000.00 

รวมส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 59,892,000.00  105,918,000.00 

รวม 121,260,000.00  164,401,000.00 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เงินกูย้มืระยะยาวมีเง่ือนไขการกูย้มืดงัน้ี 

   (หน่วย : บาท)  

 งบการเงินรวม/ 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 งบการเงินรวม/ 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 

วงเงินท่ี วงเงินรวม  ยอดคงเหลือ เง่ือนไขการจ่ายชาํระ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  

 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563  

1 40,000,000.00  40,000,000.00  16,655,000.00  18,656,000.00 จ่ายชาํระเงินตน้และดอกเบ้ียทุกเดือน โดยชาํระคืนเงิน

ตน้ จาํนวนเงิน 667,000.00 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 

5 ปี อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ MLR-1.00 ต่อปี 

2 27,000,000.00  27,000,000.00  11,250,000.00  15,750,000.00 จ่ายชาํระเงินตน้และดอกเบ้ียทุกเดือน โดยชาํระคืนเงิน

ตน้ จาํนวนเงิน 450,000.00 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 

5 ปี อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ MLR-1.00 ต่อปี 

3 40,000,000.00  40,000,000.00  23,325,000.00  29,995,000.00 จ่ายชาํระเงินตน้และดอกเบ้ียทุกเดือน โดยชาํระคืนเงิน

ตน้ จาํนวนเงิน 667,000.00 บาทตอ่เดือน เป็นระยะเวลา 

5 ปี อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ MLR-2.15 ต่อปี 

4 100,000,000.00  100,000,000.00  70,030,000.00  100,000,000.00 จ่ายชาํระเงินตน้และดอกเบ้ียทุกเดือน โดยชาํระคืนเงิน

ตน้ จาํนวนเงิน 3,330,000.00 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 

2.5 ปี อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ MLR-1.75 ต่อปี 

รวม 207,000,000.00  207,000,000.00  121,260,000.00  164,401,000.00  

ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และตามงบการเงิน

เฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เงินกู้ยืมระยะยาวมีเง่ือนไขการกูย้ืมท่ีสําคญัให้บริษทัฯ ตอ้ง

ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในการรักษาอตัราส่วนทางการเงินดงัน้ี 

- อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ี ณ ทุกส้ินปีงบการเงินไม่นอ้ยกวา่ 1.25 เท่า 

- อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อทุนไม่เกิน 1.50 เท่า 

- อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนไม่เกิน 2 เท่า 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เงินกู้ยืมระยะยาวมีหลักประกัน ตาม

หมายเหตุ 12 
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16. หนีสิ้นสัญญาอนุพนัธ์ 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่า

ยติุธรรมในแต่ละระดบั แต่ไม่รวมถึงรายการท่ีมูลค่ายติุธรรมใกลเ้คียงกบัราคาตามบญัชี ประกอบดว้ย 

       (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ขอ้มูลระดบั 1  ขอ้มูลระดบั 2  ขอ้มูลระดบั 3  รวม 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 30 กนัยายน 2564  30 กนัยายน 2564  30 กนัยายน 2564  30 กนัยายน 2564 

หนีสิ้น        

สัญญาอนุพนัธ์        

สัญญาแลกเปล่ียนเงินตรา    

ต่างประเทศล่วงหนา้ 

 

- 

  

20,169,136.31 

  

- 

  

20,169,136.31 

รวม -  20,169,136.31  -  20,169,136.31 

 

       (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ขอ้มูลระดบั 1 ขอ้มูลระดบั 2 ขอ้มูลระดบั 3 รวม 

 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 

 30 กนัยายน  

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 กนัยายน

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 กนัยายน  

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

หนี้สิน         

สัญญาอนุพนัธ์         

สั ญ ญ าแ ล ก เป ลี่ ยน เงิน ต รา

ต่างประเทศล่วงหนา้ 

 

- 

 

- 

 

20,169,136.31 

 

1,614,915.48 

 

- 

 

- 

 

20,169,136.31 

 

1,614,915.48 

รวม - - 20,169,136.31 1,614,915.48 - - 20,169,136.31 1,614,915.48 

 

มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีไม่ได้มีการซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง (ตราสาร

อนุพนัธ์ท่ีมีการซ้ือขายในตลาดรองท่ีไม่ไดมี้การจดัตั้งอย่างเป็นทางการ (Over the counter)) วดัมูลค่าโดย

ใช้เทคนิคการประเมินมูลค่า โดยเทคนิคการประเมินมูลค่าน้ีใช้ประโยชน์สูงสุดจากขอ้มูลในตลาดท่ี

สังเกตไดท่ี้มีอยู่และอา้งอิงจากประมาณการของบริษทัเองมาใชน้อ้ยท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได ้ถา้ขอ้มูลท่ีเป็น

สาระสาํคญัทั้งหมดในการวดัมูลค่ายติุธรรมไดม้าจากขอ้มูลท่ีสงัเกตได ้เคร่ืองมือนั้นจะรวมอยูใ่นระดบั 2 
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17. การจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายและเงินปันผล 

เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ประจาํปี 2564 ไดมี้มติอนุมติั

การจดัสรรกาํไรสําหรับปี 2563 เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย จาํนวนเงิน 943,481.11 บาท และจ่ายเงินปันผล 

ให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัฯ ในอตัราหุ้นละ 0.02 บาท รวมจาํนวนเงิน 8,796,885.68 บาท (จ่ายจริง 

จาํนวนเงิน 8,780,765.68 บาท) โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2564 

 

18. (ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในกาํไรสาํหรับงวด ประกอบดว้ย 

       (หน่วย : บาท) 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดสามเดือน 

   ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 

   30 กนัยายน 2564  30 กนัยายน 2564  30 กนัยายน 2563 

ภาษเีงินไดปั้จจุบนั        

(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั   -  -  - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี        

  (ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินไดร้อการตดับญัชี    (164,719.12)  (164,719.12)  (3,611,508.22) 

(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินไดท่ี้รับรู้ใน        

  กาํไรหรือขาดทุน   (164,719.12)  (164,719.12)  (3,611,508.22) 

       (หน่วย : บาท) 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   สาํหรับงวดเกา้เดือน  สาํหรับงวดเกา้เดือน  สาํหรับงวดเกา้เดือน 

   ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 

   30 กนัยายน 2564  30 กนัยายน 2564  30 กนัยายน 2563 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั        

(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั   -  -  - 

ภาษเีงินไดร้อการตดับญัชี        

  (ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินไดร้อการตดับญัชี    7,502,777.62  7,502,777.62  (11,926,398.25) 

(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินไดท่ี้รับรู้ใน        

  กาํไรหรือขาดทุน   7,502,777.62  7,502,777.62  (11,926,398.25) 
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19. ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 

19.1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัส่วนงาน 

กลุ่มบริษทัฯ ไดก้าํหนดส่วนงานท่ีรายงานจากโครงสร้างระบบการบริหารจดัการและขอ้มูล

ทางการเงินภายในของบริษทัฯ ตามประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการซ่ึงเป็นส่วนงานดาํเนินงานท่ี

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัฯ มีการใช้กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ตามส่วนงานในการสอบ

ทานผลการดาํเนินงานอยา่งสมํ่าเสมอดงัน้ี 

- ส่วนงานอุตสาหกรรมฟอกหนังซ่ึงมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์หนังสําเร็จรูปและ

การใหบ้ริการฟอกหนงั 

- ส่วนงานอุปกรณ์นิรภยัส่วนบุคคลซ่ึงมีรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑอุ์ปกรณ์นิรภยัส่วนบุคคล 

19.2 ขอ้มูลเก่ียวกบักาํไรหรือขาดทุนตามส่วนงาน 

รายการระหว่างส่วนงานที ่รายงานกําหนดราคาตามเกณ ฑ ์ราคาปกติธุรกิจก ับ

บุคคลภายนอกและไดต้ดัออกจากรายงานทางการเงินระหวา่งกาลของกลุ่มบริษทัฯ แลว้ 

รายได ้และกาํไรหรือขาดทุนตามส่วนงานเป็นรายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงหรือท่ีสามารถ

ปันส่วนให้กบัส่วนงานที่รายงานไดอ้ย่างสมเหตุสมผลซ่ึงมีการวดัมูลค่าเช่นเดียวกบัรายได ้

และกาํไรหรือขาดทุนในรายงานทางการเงินระหวา่งกาลของกลุ่มบริษทัฯ 
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สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน  2564 และ 2563 ข้อมูล

จาํแนกตามส่วนงานแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 ส่วนงานท่ีรายงาน  รายการตดั  รวม 

 อุตสาหกรรมฟอกหนงั  อุปกรณ์นิรภยั  บญัชี   

 หนงัสาํเร็จรูป  ฟอกหนงั  รวม  ส่วนบุคคล     

รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้            

ลูกคา้ภายนอก 295,089  13,006  308,095  163,434  -  471,529 

ระหว่างส่วนงาน 9,218  70,616  79,834  -  (79,834)  - 

รวม 304,307  83,622  387,929  163,434  (79,834)  471,529 

การจาํแนกรายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้            

ตามเขตทางภูมิศาสตร์            

ในประเทศ 107,885  11,596  119,481  162,559  (20,814)  261,226 

ตา่งประเทศ 196,422  72,026  268,448  875  (59,020)  210,303 

รวม 304,307  83,622  387,929  163,434  (79,834)  471,529 

กาํไรขั้นตน้ 40,056  4,416  44,472  70,796  -  115,268 

รายไดอ่ื้น     243  2,238  -  2,481 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย     (8,800)  (29,145)  -  (37,945) 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร     (21,250)  (16,708)  -  (37,958) 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน     (25,567)  (3,483)  -  (29,050) 

ขาดทุนจากสัญญาอนุพนัธ์     (10,536)  -  -  (10,536) 

ตน้ทุนทางการเงิน     (5,060)  (3,082)  -  (8,142) 

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)            

จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม     -  (22)  -  (22) 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้     (26,498)  20,594  -  (5,904) 

(ค่าใชจ้่าย)รายไดภ้าษีเงินได ้           (165) 

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด           (6,069) 

            

คา่เส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย           18,371 
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 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 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 

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

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

กาํไรขั้นตน้ 17,599  7,170  24,769  50,186  -  74,955 

รายไดอ่ื้น     634  4,420  -  5,054 

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

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

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน     (4,127)  (1,546)  -  (5,673) 

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

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

(ค่าใชจ้่าย)รายไดภ้าษีเงินได ้           (3,611) 

กาํไร(ขาดทนุ)สาํหรับงวด           (13,664) 

            

คา่เส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย           21,248 
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 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 ส่วนงานท่ีรายงาน  รายการตดั  รวม 

 อุตสาหกรรมฟอกหนงั  อุปกรณ์นิรภยั  บญัชี   

 หนงัสาํเร็จรูป  ฟอกหนงั  รวม  ส่วนบุคคล     

รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้            

ลูกคา้ภายนอก 865,084  36,136  901,220  500,271  -  1,401,491 

ระหว่างส่วนงาน 15,899  129,113  145,012  -  (145,012)  - 

รวม 880,983  165,249  1,046,232  500,271  (145,012)  1,401,491 

การจาํแนกรายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้            

ตามเขตทางภูมิศาสตร์            

ในประเทศ 145,984  21,395  167,379  493,908  (37,293)  623,994 

ตา่งประเทศ 734,999  143,854  878,853  6,363  (107,719)  777,497 

รวม 880,983  165,249  1,046,232  500,271  (145,012)  1,401,491 

กาํไรขั้นตน้ 87,532  34,790  122,322  211,015  -  333,337 

รายไดอ่ื้น     2,447  9,774  -  12,221 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย     (25,141)  (85,546)  -  (110,687) 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร     (64,607)  (49,174)  -  (113,781) 

ขาดทุนอตัราแลกเปล่ียน     (21,461)  (4,639)  -  (26,100) 

ขาดทุนจากสัญญาอนุพนัธ์     (20,169)  -  -  (20,169) 

ตน้ทุนทางการเงิน     (15,842)  (8,656)  -  (24,498) 

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทนุ)            

จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม     -  317  -  317 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้     (22,451)  73,091  -  50,640 

(ค่าใชจ้่าย)รายไดภ้าษีเงินได ้           7,502 

กาํไร(ขาดทนุ)สาํหรับงวด           58,142 

            

คา่เส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย           60,476 
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 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 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 

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

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

กาํไรขั้นตน้ 53,426  25,340  78,766  191,420  -  270,186 

รายไดอ่ื้น     16,046  9,229  -  25,275 

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

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

ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน     (8,770)  (1,887)  -  (10,657) 

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 

            

คา่เส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย           64,143 

19.3 ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2564 กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากับหรือ

มากกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดข้องกลุ่มบริษทัฯ 

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

2563 บริษทัฯ ไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดข้อง

บริษทัฯ 
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20. เคร่ืองมือทางการเงิน 

20.1 มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เนื่องจากสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน ซ่ึงไดแ้ก่ เงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น หน้ีสินตามสัญญาเช่า มีระยะเวลาครบ

กาํหนดระยะสั้น และเงินใหกู้ย้ ืมและเงินกูย้มืมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราตลาด ฝ่าย

บริหารของกลุ ่มบริษทัฯ จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสิน

ทางการเงินดงักล่าวใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

20.2 ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

 ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563  กลุ ่มบริษทัฯ มีหน้ีสินที่วดั

มูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 มูลคา่ตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 

   ขอ้มูลระดบั 1  ขอ้มูลระดบั 2  ขอ้มูลระดบั 3  รวม 

หนีสิ้น          

หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย          

มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน          

ตราสารอนุพนัธ์ 20,169,136.31  -  20,169,136.31  -  20,169,136.31 

          

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 

   ขอ้มูลระดบั 1  ขอ้มูลระดบั 2  ขอ้มูลระดบั 3  รวม 

หนีสิ้น          

หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย          

มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน          

ตราสารอนุพนัธ์ 1,614,915.48  -  1,614,915.48  -  1,614,915.48 
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21. รายการธุรกจิกบับุคคลและกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

บริษทัฯ มีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตาม

เง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงร่วมกันระหว่างบริษทัฯ กับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน

เหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

21.1 ลกัษณะความสัมพนัธข์องบริษทัฯ 

ช่ือบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ลกัษณะความสัมพนัธ ์

บริษทั ซีพีแอล เวนเจอร์ พลสั จาํกดั บริษทัยอ่ยโดยการถือหุน้ทางตรง 

บริษทั อินทิเกรเตด็ เลเธอร์ เน็ตเวอร์ค จาํกดั บริษทัร่วมโดยการถือหุน้ทางตรง 

บริษทั อิทธ์ิ 3 ฤทธ์ิ จาํกดั บริษทัร่วมโดยการถือหุน้ทางตรง 

บริษทั อีเก้ิล เคมีคอล อินดสัตรี จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถื้อหุน้และผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั แอพ็พลาย ดีบี จาํกดั (มหาชน) กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถื้อหุน้และผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั มิมิ อินดสัเทรียล จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถื้อหุน้และผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั แมนวูด อินเตอร์เทรด จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถื้อหุน้และผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั ไทย ไวร์ร่ิง ซิสเตม็ จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถื้อหุน้และผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั ทีทีเอน็ นนัวูเวน่ โซลูชัน่ จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถื้อหุน้และผูบ้ริหารร่วมกนั 

(เดิมช่ือ บริษทั ไทย เทคนิคคอล  

นนัวูเวน่ จาํกดั) 

 

บริษทั ซี เอส รับเบอร์ อินดสัทร่ี จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถื้อหุน้และผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั เจริญสิน แอสเสท จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถื้อหุน้และผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั เจริญสิน โฮลด้ิง จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถื้อหุน้และผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั เจริญสินธานี จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถื้อหุน้และผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั เจริญสิน คอนโดทาวน์ จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถื้อหุน้และผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั อุตสาหกรรมฟอกหนงัเจริญสิน จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถื้อหุน้และผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั เจริญสิน เรสซิเดน้ท ์จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถื้อหุน้และผูบ้ริหารร่วมกนั 

(เดิมช่ือ บริษทั วีที บราเดอร์ จาํกดั)  

บริษทั สมาร์ท เซนส์ อินดสัเตรียล ดีไซน์ จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถื้อหุน้และผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั เขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง 

ก.ม. 34 จาํกดั 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถื้อหุน้และผูบ้ริหารร่วมกนั 

คุณภูวสิษฏ ์วงษเ์จริญสิน บุคคลท่ีเก่ียวข้องกันโดยเป็นกรรมการและผู ้ถือหุ้นของ

บริษทัฯ 

คณุณฐัจกัร์ วงษเ์จริญสิน บุคคลท่ี เก่ียวข้องกันโดยเป็นผู ้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ

กรรมการและผูถื้อหุน้ของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
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ช่ือบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ลกัษณะความสัมพนัธ ์

คุณธวชัชยั วงษเ์จริญสิน บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยเป็นผูถื้อหุ้นและอดีตกรรมการของ

บริษทัฯ 

คุณไล่ จีเซียง บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยเป็นผูถื้อหุ้นและอดีตกรรมการของ

บริษทัฯ 

คณุอาทิตย ์เชิญปรีชา บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยเป็นผูถื้อหุ้นและอดีตกรรมการของ

บริษทัฯ 
 

21.2 รายการคา้ระหวา่งกนั 

     (หน่วย : บาท) 

   งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 นโยบายการกาํหนดราคา  สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดสามเดือน 

   ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 

   30 กนัยายน 2564  30 กนัยายน 2563 

บริษัทร่วม      

รายไดจ้ากการขาย ราคาเทียบเคียงกบับุคคลภายนอก  34,000.00  - 

รายไดค้่าท่ีปรึกษา ราคาตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม  -  627,750.00 

ซ้ือสินทรัพย ์ ราคาท่ีตกลงร่วมกนั  -  252,400.00 

ค่าบริการ ราคาท่ีตกลงร่วมกนั  -  12,000.00 

กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั      

รายไดจ้ากการขาย ราคาเทียบเคียงกบับุคคลภายนอก  394,435.00  142,824.00 

รายไดอ่ื้น ราคาท่ีตกลงร่วมกนั  200,603.58  151,913.58 

ซ้ือสินคา้สาํเร็จรูป ราคาท่ีตกลงร่วมกนั  24,000.00  - 

ซ้ือวตัถุดิบ ราคาท่ีตกลงร่วมกนั  68,632,688.00  43,926,914.00 

ซ้ือวสัดุส้ินเปลือง ราคาท่ีตกลงร่วมกนั  394,350.00  301,750.00 

คา่เช่าบริการ ราคาท่ีตกลงร่วมกนั  275,241.99  288,767.49 

ค่าท่ีปรึกษา ราคาท่ีตกลงร่วมกนั  500,000.00  - 

คา่ใชจ่้ายอ่ืน ราคาท่ีตกลงร่วมกนั  7,673,419.56  1,501.50 

บุคคลท่ีเกีย่วข้องกนั      

คา่ท่ีปรึกษา ราคาท่ีตกลงร่วมกนั  900,000.00  - 

คา่ใชจ่้ายอ่ืน ราคาท่ีตกลงร่วมกนั  129,719.00  - 
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     (หน่วย : บาท) 

   งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 นโยบายการกาํหนดราคา  สาํหรับงวดเกา้เดือน  สาํหรับงวดเกา้เดือน 

   ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 

   30 กนัยายน 2564  30 กนัยายน 2563 

บริษัทร่วม      

รายไดจ้ากการขาย ราคาเทียบเคียงกบับุคคลภายนอก  485,000.00  - 

รายไดค้่าท่ีปรึกษา ราคาตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม  -  1,149,229.08 

ซ้ือวตัถุดิบ ราคาท่ีตกลงร่วมกนั  1,166,431.44  - 

ซ้ือสินทรัพย ์ ราคาท่ีตกลงร่วมกนั  -  252,400.00 

ค่าบริการ ราคาท่ีตกลงร่วมกนั  -  12,000.00 

กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั      

รายไดจ้ากการขาย ราคาเทียบเคียงกบับุคคลภายนอก  1,468,839.05  329,862.75 

รายไดอ่ื้น ราคาท่ีตกลงร่วมกนั  522,292.74  581,754.04 

มูลค่าการขายสินทรัพย ์ ราคาท่ีตกลงร่วมกนั  -  12,000.00 

ซ้ือสินคา้สาํเร็จรูป ราคาท่ีตกลงร่วมกนั  90,900.00  - 

ซ้ือวตัถุดิบ ราคาท่ีตกลงร่วมกนั  204,120,627.50  154,872,840.85 

ซ้ือวสัดุส้ินเปลือง ราคาท่ีตกลงร่วมกนั  1,178,070.00  827,000.00 

ค่าเช่าบริการ ราคาท่ีตกลงร่วมกนั  835,183.47  1,658,840.79 

ค่าท่ีปรึกษา ราคาท่ีตกลงร่วมกนั  500,000.00  - 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ราคาท่ีตกลงร่วมกนั  20,179,020.96  6,891.96 

บุคคลท่ีเกีย่วข้องกนั      

ค่าท่ีปรึกษา ราคาท่ีตกลงร่วมกนั  2,700,000.00  - 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ราคาท่ีตกลงร่วมกนั  172,503.48  - 

ดอกเบ้ียจ่าย อตัราร้อยละ 2.50 ต่อปี  -  148,954.08 
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21.3 ยอดคงคา้งระหวา่งกนั 

    (หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

ลูกหนีก้ารค้า     

บริษทัร่วม  7,490.00  - 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  169,428.62  388,805.64 

รวม  176,918.62  388,805.64 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า     

บริษทัร่วม  6,525,424.57  6,525,424.57 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  117,635.00  - 

รวม  6,643,059.57  6,525,424.57 

หกั คา่เผื่อจากการดอ้ยค่า  (6,525,424.57)  (6,525,424.57) 

สุทธิ  117,635.00  - 

ลูกหนีอ่ื้น     

บริษทัร่วม  -  185,542.74 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  20,160.91  17,978.11 

รวม  20,160.91  203,520.85 

เจ้าหนีก้ารค้า     

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  126,340,750.76  62,045,742.79 

รวม  126,340,750.76  62,045,742.79 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย     

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  87,002.52  5,880.48 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั  3,503,000.00  3,617,002.27 

รวม  3,590,002.52  3,622,882.75 

ผลประโยชน์พนักงานหลงัจากออกงานค้างจ่าย     

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  8,424,680.00 

รวม  -  8,424,680.00 
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    (หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

เจ้าหนีอ่ื้น     

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  29,027.12  41,606.08 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  32,127.71 

รวม  29,027.12  73,733.79 

เงินลงทุนค้างจ่าย     

บริษทัร่วม  -  99,997.50 

รวม  -  99,997.50 

รายได้รับล่วงหน้า     

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  99,000.00  - 

รวม  99,000.00  - 

เงินกู้ยืมระยะส้ัน     

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

ยอดคงเหลือตน้งวด  -  60,000,000.00 

กูย้มืเพิม่  -  - 

ชาํระคืน  -  (60,000,000.00) 

ยอดคงเหลือปลายงวด  -  - 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า     

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  29,367,016.00  36,171,016.00 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั  585,000.00  720,000.00 

รวม  29,952,016.00  36,891,016.00 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เงินกูย้ืมระยะสั้ นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัทั้งจาํนวนเป็นเงิน

กูย้ืมจากกรรมการของบริษทัฯ ในรูปสัญญากูเ้งิน ระยะเวลา 2 เดือน อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.50 

ต่อปี ปัจจุบนั บริษทัฯ ไดช้าํระคืนครบถว้นแลว้ 
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21.4 ภาระผกูพนัระหวา่งกนั 

ณ วนัที ่ 30 กนัยายน  2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัตาม

สัญญาจา้งผูเ้ช่ียวชาญหรือท่ีปรึกษากบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ตามหมายเหตุ 23.2 

21.5 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 

     (หน่วย : บาท) 

   งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดสามเดือน 

   ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 

   30 กนัยายน 2564  30 กนัยายน 2563 

ผลประโยชน์ระยะสั้น   5,642,240.00  4,462,030.00 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน      

โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไว ้   129,777.00  99,867.00 

โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้   83,603.81  5,047,115.00 

รวม   5,855,620.81  9,609,012.00 

     (หน่วย : บาท) 

   งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   สาํหรับงวดเกา้เดือน  สาํหรับงวดเกา้เดือน 

   ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 

   30 กนัยายน 2564  30 กนัยายน 2563 

ผลประโยชน์ระยะสั้น   17,412,900.00  17,875,160.00 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน      

โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไว ้   345,197.00  322,119.00 

โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้   246,214.38  5,427,996.00 

รวม   18,004,311.38  23,625,275.00 

 

 

 

 

 



41 

 

22. รายการท่ีไม่กระทบกระแสเงินสด 

ประกอบดว้ย 

    (หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สาํหรับงวดเกา้เดือน  สาํหรับงวดเกา้เดือน 

  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 

  30 กนัยายน 2564  30 กนัยายน 2563 

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์โดยการก่อเจา้หน้ีค่าสินทรัพย ์     

มูลค่าสินทรัพยใ์นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  3,100.94  180,880.00 

ภาษีมูลค่าเพิ่มในลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  217.07  12,661.40 

โอนสินคา้คงเหลือเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  -  23,551.40 

โอนลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  1,818.86  - 

โอนสินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้ป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  11,820,278.98  - 

โอนสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  11,761,332.39  - 

โอนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินทรัพยเ์ป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  -  5,524,047.34 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิม่ขึ้นจากการทาํสัญญาเช่า  894,428.99  50,850,295.42 

โอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  -  92.00 

เงินรับล่วงหนา้ค่าทรัพยสิ์นลดลงจาก     

การจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน  -  4,499,993.76 

ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์     

พนกังานท่ีกาํหนดไวท่ี้รับรู้ในกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน  -  10,012.00 

เงินปันผลคา้งจ่าย  1,354.59  - 
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23. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

นอกจากหน้ีสินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 และวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัฯ มีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นดงัน้ี 

23.1  ณ  วนัท่ี 30 ก ันยายน  2564 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ ่มบริษทัฯ มีภาระผูกพนัและ

หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น กบัสถาบนัการเงินดงัน้ี 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 วงเงินทั้งส้ิน  วงเงินใชไ้ป  วงเงินคงเหลือ  วงเงินทั้งส้ิน  วงเงินใชไ้ป  วงเงินคงเหลือ 

เงินเบิกเกินบญัชี            

ลา้นบาท 100.00  (27.82)  72.18  100.00  (51.50)  48.50 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน เลตเตอร์ออฟเครดิต            

และทรัสตรี์ซีต            

ลา้นบาท 1,527.00  (1,004.33)  522.67  1,527.00  (704.58)  822.42 

ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 3.00  -  3.00  3.00  (0.87)  2.13 

หนงัสือคํ้าประกนั            

ลา้นบาท 15.00  (7.39)  7.61  15.00  (7.45)  7.55 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้            

ลา้นบาท 1,050.00  (335.92)  714.08  1,090.00  (53.58)  1,036.42 

บตัรเครดิต            

ลา้นบาท 1.60  (0.21)  1.39  1.60  (0.17)  1.43 

23.2 ณ วนัท่ี 30 กันยายน  2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัตามสัญญาจ้าง

ผูเ้ช่ียวชาญหรือท่ีปรึกษากับบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกัน สัญญามีระยะเวลา 12 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 อตัราค่าท่ีปรึกษา จาํนวนเงิน 0.10 ลา้นบาท ต่อเดือน เท่ากนัทั้งสองงวด 

23.3 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัตามสัญญาจ้างผูเ้ช่ียวชาญหรือท่ีปรึกษากับ

กิจการอ่ืน สัญญามีระยะเวลา 12 เดือน บริษทัฯ มีภาระผูกพนั จาํนวนเงิน 56,000.00 ดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา 

23.4 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาจ้าง

บริการกบักิจการอ่ืน จาํนวนเงิน 12.88 ลา้นบาท และจาํนวนเงิน 10.86 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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23.5 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่า

ในอนาคตตามสัญญาเช่าเคร่ืองใชส้าํนกังานกบักิจการอ่ืนดงัน้ี 

   (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม/  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

ไม่เกิน 1 ปี 0.21  0.22 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 0.06  0.21 

รวม 0.27  0.43 
 

23.6 ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัจะตอ้งจ่ายรายจ่าย

ฝ่ายทุนในอนาคตกบักิจการอื่นเพื่อให้ไดม้าซ่ึงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีมีสาระสําคญัซ่ึงยงั

ไม่ไดรั้บรู้ จาํนวนเงิน 1.36 ลา้นบาท เท่ากนัทั้งสองงวด 

23.7 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัย่อย มีภาระผกูพนัจะตอ้งจ่ายตามหนงัสือสัญญาร่วมทุนระหวา่ง

บริษทัยอ่ย กบั บริษทั อีเลฟเฟ่นท ์แคนน์ จาํกดั จาํนวนเงิน 20.00 ลา้นบาท  

 

24. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จาํกัด 

(มหาชน) เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2564 

 

______________________________ 
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