
 
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนญุาต 
 
เสนอต่อผูถ้ือหุ้นและคณะกรรมการของบริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 มีนาคม    
2565 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ          
ผูถ้ือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อของบริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป 
จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงผู ้บริหารของกิจการเป็น
ผูร้ับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง 
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจ้าเป็นผูร้ับผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยผูส้อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วยการใช้วิธีการสอบถาม
บุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูร้ับผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่
ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่ได้แสดงความเห็นต่อขอ้มูล
ทางการเงินระหว่างกาลท่ีสอบทาน 
 
ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักลา่วไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐาน
การบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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เร่ืองอื่น 
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ท่ีแสดง

เป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึง
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอื่นในส านักงานเดียวกันกบัขา้พเจา้ ซ่ึงแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ตามรายงาน       
ลงวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2565 นอกจากน้ีงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้นและ     
งบกระแสเงินสด ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบสอบทานโดย
ผูส้อบบัญชีอื่นในส านักงานเดียวกันกับข้าพเจ้าเช่นกัน โดยให้ขอ้สรุปว่าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าข้อมูล           
ทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาลในสาระส าคญั ตามรายงานลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2564 

 
 
 
 

 (นางสาววราภรณ์ พนัธุ์ภกัดีนุพงษ)์ 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 12261 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษทั ซี ดบัเบ้ิลยู ดบัเบ้ิลยู พี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2565 
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ 31 มนีาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 31 มนีาคม 2565 31 ธันวาคม 2564
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
สอบทานแล้ว สอบทานแล้ว

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 31,648,946.24      49,130,408.96      31,084,375.90        42,663,388.62      
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 5 266,160,785.43    260,607,316.65    266,160,785.43      260,607,316.65    
สินคา้คงเหลือ 6 1,349,694,054.41 1,320,119,457.33 1,349,694,054.41   1,320,119,457.33 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 615,226.29           774,984.33           615,226.29             774,965.99           
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 238,377.34           183,739.84           238,377.34             183,739.84           
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,648,357,389.71 1,630,815,907.11 1,647,792,819.37   1,624,348,868.43 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                        -                        26,499,925.00        26,499,925.00      
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 25,307,817.01      20,233,720.23      -                          233,720.23           
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่พนกังาน 233,261.00           242,181.00           233,261.00             242,181.00           
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 124,988,568.42    124,988,568.42    124,988,568.42      124,988,568.42    
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 514,191,386.29    524,547,553.23    514,191,386.29      524,547,553.23    
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 10.1 52,410,268.61      55,159,782.22      52,410,268.61        55,159,782.22      
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3,603,210.10        3,809,267.32        3,603,210.10          3,809,267.32        
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 11 64,379,622.22      70,494,563.13      64,379,622.22        70,494,563.13      
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 9,188,821.26        8,844,799.29        9,188,802.92          8,844,799.29        
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 794,302,954.91    808,320,434.84    795,495,044.56      814,820,359.84    
รวมสินทรัพย์ 2,442,660,344.62 2,439,136,341.95 2,443,287,863.93   2,439,169,228.27 

บริษทั ซีพแีอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ 31 มนีาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 31 มนีาคม 2565 31 ธันวาคม 2564
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
สอบทานแล้ว สอบทานแล้ว

บริษทั ซีพแีอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 13 850,456,173.56    873,113,481.10    850,456,173.56      873,113,481.10    
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 14 333,833,119.84    350,788,467.35    333,789,794.84      350,777,332.35    
ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 15 61,368,000.00      62,485,000.00      61,368,000.00        62,485,000.00      
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 10.2 16,284,736.92      17,801,397.08      16,284,736.92        17,801,397.08      

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20.3 40,000,000.00      -                        40,000,000.00        -                        
หน้ีสินสัญญาอนุพนัธ์ 16 8,650,135.74        10,741,203.72      8,650,135.74          10,741,203.72      
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,310,592,166.06 1,314,929,549.25 1,310,548,841.06   1,314,918,414.25 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 15 29,208,000.00      44,550,000.00      29,208,000.00        44,550,000.00      
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 10.2 21,236,334.18      23,951,020.52      21,236,334.18        23,951,020.52      
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 11 4,023,071.59        3,114,978.76        4,023,071.59          3,114,978.76        
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 55,312,255.97      56,177,624.90      55,312,255.97        56,177,624.90      
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 314,650.00           314,650.00           314,650.00             314,650.00           
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 110,094,311.74    128,108,274.18    110,094,311.74      128,108,274.18    
รวมหนีสิ้น 1,420,686,477.80 1,443,037,823.43 1,420,643,152.80   1,443,026,688.43 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ 31 มนีาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 31 มนีาคม 2565 31 ธันวาคม 2564
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
สอบทานแล้ว สอบทานแล้ว

บริษทั ซีพแีอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้สามญั 439,844,340 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท 439,844,340.00    439,844,340.00    439,844,340.00      439,844,340.00    

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
หุน้สามญั 439,844,284 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท 439,844,284.00    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      574,095,791.76    
ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการรวมกิจการภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (242,518,625.38)   (242,518,625.38)   (242,518,625.38)     (242,518,625.38)   
กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้
ทุนสาํรองตามกฎหมาย 30,483,074.26      30,483,074.26      30,483,074.26        30,483,074.26      

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 220,159,361.78    194,284,013.48    220,830,206.09      194,328,034.80    
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (90,019.60)            (90,019.60)            (90,019.60)              (90,019.60)            
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,021,973,866.82 996,098,518.52    1,022,644,711.13   996,142,539.84    
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,442,660,344.62 2,439,136,341.95 2,443,287,863.93   2,439,169,228.27 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
สอบทานแล้ว
หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 มีนาคม 2565 31 มีนาคม 2564

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 521,102,389.16     521,102,389.16       438,774,063.31     
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (427,282,031.18)    (427,282,031.18)      (332,779,958.41)    
กําไรขั้นต้น 93,820,357.98       93,820,357.98         105,994,104.90     
รายไดอ่ื้น 8,210,922.15         8,210,922.15           5,816,659.26         
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 15,188,018.34       15,188,018.34         1,965,055.29         
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 -                         253,446.84              -                         
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (40,478,181.81)      (40,478,181.81)        (36,867,479.99)      
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (35,206,095.76)      (35,171,445.76)        (33,739,934.65)      
ตน้ทุนทางการเงิน (8,210,735.64)        (8,210,735.64)          (8,791,128.11)        
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 (425,903.22)           (87,177.07)               368,795.70            
กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 32,898,382.04       33,525,205.03         34,746,072.40       
(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ 17 (7,023,033.74)        (7,023,033.74)          5,107,737.74         
กําไรสําหรับงวด 25,875,348.30       26,502,171.29         39,853,810.14       
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน -                         -                           -                         
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด 25,875,348.30       26,502,171.29         39,853,810.14       

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 0.06                       0.06                         0.09                       

บริษัท ซีพแีอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
สอบทานแล้ว
หน่วย : บาท

ทุนที่ออก ส่วนเกินมูลค่า ส่วนตํ่ากว่าทุน องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น รวม
และชําระแล้ว หุ้นสามัญ จากการรวมกิจการ จัดสรรแล้ว ยงัไม่ได้จัดสรร กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น ส่วนของผู้ถือหุ้น

ภายใต้ ทุนสํารอง ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน)
การควบคุมเดยีวกัน ตามกฎหมาย เบ็ดเสร็จอื่น

หมายเหตุ ในบริษทัร่วม
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2565 439,844,284.00    574,095,791.76    (242,518,625.38)    30,483,074.26       194,284,013.48    (90,019.60)                                           996,098,518.52     
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
กาํไรสาํหรับงวด -                         -                         -                           -                         25,875,348.30        -                                                         25,875,348.30       
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                         -                         -                           -                         -                         -                                                         -                         
รวมการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น -                       -                       -                         -                        25,875,348.30      -                                                       25,875,348.30       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 439,844,284.00    574,095,791.76    (242,518,625.38)    30,483,074.26       220,159,361.78    (90,019.60)                                           1,021,973,866.82  

บริษทั ซีพแีอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565

งบการเงินรวม
กําไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
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ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
สอบทานแล้ว
หน่วย : บาท

ทุนที่ออก ส่วนเกินมูลค่า ส่วนตํ่ากว่าทุน องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น รวม
และชําระแล้ว หุ้นสามัญ จากการรวมกิจการ จัดสรรแล้ว ยงัไม่ได้จัดสรร กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น ส่วนของผู้ถือหุ้น

ภายใต้ ทุนสํารอง ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน)
การควบคุมเดยีวกัน ตามกฎหมาย เบ็ดเสร็จอื่น

หมายเหตุ ในบริษัทร่วม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 439,844,284.00    574,095,791.76    (242,518,625.38)     30,483,074.26      194,328,034.80      (90,019.60)                                              996,142,539.84       
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
กาํไรสําหรับงวด -                          -                          -                            -                          26,502,171.29        -                                                            26,502,171.29           
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่นสําหรับงวด -                          -                          -                            -                          -                          -                                                            -                             
รวมการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น -                        -                        -                          -                        26,502,171.29        -                                                         26,502,171.29         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 439,844,284.00    574,095,791.76    (242,518,625.38)     30,483,074.26      220,830,206.09      (90,019.60)                                              1,022,644,711.13    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 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       
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
กาํไรสําหรับงวด -                          -                          -                            -                          39,853,810.14        -                                                            39,853,810.14           
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่นสําหรับงวด -                          -                          -                            -                          -                          -                                                            -                             
รวมการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น -                        -                        -                          -                        39,853,810.14        -                                                         39,853,810.14         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 439,844,284.00    574,095,791.76    (242,518,625.38)     29,539,593.15      174,810,491.74      (90,019.60)                                              975,681,515.67       

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

กําไรสะสม
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้
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ยังไม่ได้ตรวจสอบ
สอบทานแล้ว
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 มีนาคม 2565 31 มีนาคม 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรสาํหรับงวด 25,875,348.30             26,502,171.29             39,853,810.14             
รายการปรับกระทบกาํไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 7,023,033.74               7,023,033.74               (5,107,737.74)             
ค่าเส่ือมราคา 18,274,019.64             18,274,019.64             20,227,549.30             
ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 316,057.22                 316,057.22                 348,781.07                 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (4,841,375.15)             (4,841,375.15)             -                              
ขาดทุนจากปรับมูลค่าสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) (13,695,608.30)           (13,695,608.30)           5,240,853.70               
(กาํไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายติุธรรมสัญญาอนุพนัธ์ (2,091,067.98)             (2,091,067.98)             136,749.62                 
กาํไรจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -                              -                              (666,500.32)                
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 887.20                        887.20                        5,154.25                     
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่ไดใ้ชง้าน -                              -                              4,711.07                     
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                              (253,446.84)                -                              
ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 425,903.22                 87,177.07                   (368,795.70)                
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 2,183,517.66               2,183,517.66               1,511,668.45               
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 1,097,298.07               1,097,298.07               1,128,976.57               
รายไดด้อกเบ้ียรับ (6,900.00)                    (6,900.00)                    (10,462.97)                  
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 7,747,974.90               7,747,974.90               8,166,427.62               

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 42,309,088.52             42,343,738.52             70,471,185.06             

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 1,024,420.81               1,024,420.81               (63,294,317.04)           
สินคา้คงเหลือ (15,878,988.78)           (15,878,988.78)           (52,630,464.41)           
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (54,637.50)                  (54,637.50)                  25,583.30                   
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่พนกังาน 8,920.00                     8,920.00                     (253,191.66)                
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 230,952.00                 230,952.00                 (180,500.01)                

หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน (16,865,050.35)           (16,897,240.35)           74,801,432.90             
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน -                              -                              63,150.00                   

เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 10,774,704.70             10,777,164.70             29,002,878.14             

บริษัท ซีพแีอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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ยังไม่ได้ตรวจสอบ
สอบทานแล้ว
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 มีนาคม 2565 31 มีนาคม 2564

บริษัท ซีพแีอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินสดรับดอกเบ้ียรับ 6,900.00                     6,900.00                     10,462.97                   
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (615,226.29)                (615,226.29)                (138,367.37)                
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนกังาน (1,962,667.00)             (1,962,667.00)             -                              

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 8,203,711.41               8,206,171.41               28,874,973.74             
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                              399,990.00                 -                              
เงินสดจ่ายเจา้หน้ีเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                              -                              (99,997.50)                  
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม (5,500,000.00)             -                              (299,992.50)                
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (3,550,765.63)             (3,550,765.63)             (739,761.61)                
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -                              -                              727,255.15                 
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (55,000.00)                  (55,000.00)                  -                              

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (9,105,765.63)             (3,205,775.63)             (412,496.46)                
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เพิ่มข้ึน (ลดลง) ในเงินเบิกเกินบญัชี 5,566,428.84               5,566,428.84               (18,925,203.43)           
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 558,807,636.87           558,807,636.87           470,379,203.27           
เงินสดจ่ายในเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (591,053,461.42)         (591,053,461.42)         (426,670,477.80)         
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 40,000,000.00             40,000,000.00             -                              
เงินสดจ่ายในเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (16,459,000.00)           (16,459,000.00)           (14,458,000.00)           
เงินสดจ่ายในหน้ีสินตามสัญญาเช่า (5,165,925.94)             (5,165,925.94)             (7,661,020.07)             
เงินสดจ่ายในเจา้หน้ีค่าสินทรัพย์ (150,014.00)                (150,014.00)                (12,424.00)                  
เงินสดจ่ายดอกเบ้ียจ่าย (8,182,246.41)             (8,182,246.41)             (8,399,945.43)             

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (16,636,582.06)           (16,636,582.06)           (5,747,867.46)             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึ้น (ลดลง) สุทธิ
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปล่ียน (17,538,636.28)           (11,636,186.28)           22,714,609.82             

ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 57,173.56                   57,173.56                   621,686.56                 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึ้น (ลดลง) สุทธิ (17,481,462.72)           (11,579,012.72)           23,336,296.38             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 49,130,408.96             42,663,388.62             69,396,616.01             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 31,648,946.24           31,084,375.90            92,732,912.39            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินแบบย่อ 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2565 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 

 
1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ขอ้มูลบริษทั 
บริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย

ซ่ึงจดทะเบียนเป็นบริษทัมหำชนจ ำก ัดตำมพระรำชบญัญตัิบริษทัมหำชนจ ำกัด  ที่อยู่ตำมที่     
จดทะเบียนของส ำนกังำนแห่งใหญ่ของบริษทัฯ ตั้งอยู่เลขท่ี 700 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ต ำบลบำงปูใหม ่
อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร จงัหวดัสมุทรปรำกำร ประเทศไทย 

บริษทัฯ จดทะเบียนกบัตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เมื่อวนัที่ 19 ธนัวำคม 2537 
บริษัทฯ มีกำรด ำเนินงำนและกิจกรรมหลักในกำรประกอบธุรกิจอุตสำหกรรมผลิตและ

จ ำหน่ำยผลิตภณัฑห์นงัส ำเร็จรูป ให้บริกำรฟอกหนงั และผลิตและจ ำหน่ำยอุปกรณ์นิรภยัส่วนบุคคล 
ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2565 และวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของบริษทัฯ คือ 

กลุ่มวงษเ์จริญสิน 
 
2. เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

2.1 งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ระหว่ำงกำล รวมถึงกำรตีควำมและแนวปฏิบตัิทำงกำรบญัชีที่ประกำศใชโ้ดยสภำวิชำชีพบญัชี และ
กฎระเบียบและประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยท์ี่เกี่ยวขอ้ง 

2.2 งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจดัท ำขึ้นเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจำกงบกำรเงินประจ ำปีท่ีน ำเสนอครั้ งล่ำสุด 
ดังนั้น รำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำลจึงเน้นกำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุกำรณ์ และ
สถำนกำรณ์ใหม่ เพ่ือไม่ให้ข้อมูลท่ีน ำเสนอซ ้ ำซ้อนกับข้อมูลท่ีได้รำยงำนไปแลว้ ผูใ้ช้รำยงำน
ทำงกำรเงินระหว่ำงกำลควรอ่ำนรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีควบคู่ไปกบังบกำรเงินประจ ำปี
ล่ำสุด 

2.3 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำลซ่ึงตำมปกติจ ำเป็นตอ้งใช้กำรประมำณกำรมำกกว่ำที่ต ้อง
ใช้ในกำรจดัท ำงบกำรเงินประจ ำปี ผูบ้ริหำรของบริษทัฯ ตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกระบวนกำรน ำนโยบำย
กำรบัญชีไปถือปฏิบัติและใช้กำรประมำณกำรที่มีควำมไม่แน่นอนในกำรประมำณกำรที่ มี
ผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อจ ำนวนเงินของรำยกำรที่รับรู้ในงบกำรเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริง
อำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนเงินที่ไดป้ระมำณกำรไว ้
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2.4 งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจดัท ำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบญัชีและวิธีกำรค ำนวณเช่นเดียวกับท่ีใช้
ในงบกำรเงิน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 

2.5 รำยงำนทำงกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็นรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทำงกำรตำม
กฎหมำย รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัภำษำองักฤษแปลจำกรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัภำษำไทย 
 

3. เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล 
งบกำรเงินรวมระหว่ำงกำลน้ีจัดท ำขึ้นโดยรวมงบกำรเงินของบริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จ ำกัด 

(มหำชน) และบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทัฯ”) และไดจ้ดัท ำขึ้นโดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกบังบกำรเงินรวม 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564  

 
4. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่ำงงวด กลุ่มบริษทัฯ ได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุงจ ำนวน
หลำยฉบับ ซ่ึงมีผลบังคบัใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกรำคม 
2565 มำถือปฏิบตัิ กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบตัิน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำง
เป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทัฯ 
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5. ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 
ประกอบดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 มีนำคม 2565  31 ธันวำคม 2564 

ลูกหน้ีกำรคำ้    
ลูกหน้ีกำรคำ้ในประเทศ 142,347,456.22  135,672,899.01 
ลูกหน้ีกำรคำ้ต่ำงประเทศ 110,806,721.14  116,932,623.76 
เช็ครับลงวนัท่ีล่วงหน้ำ 1,620,546.65  2,016,551.75 
ลูกหน้ีเช็คคืน 77,250.00  - 

รวม 254,851,974.01  254,622,074.52 
หัก ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน (25,499,843.27)  (30,341,218.42) 

สุทธิ 229,352,130.74  224,280,856.10 
- ลูกหน้ีอื่น 56,382,475.23  55,900,281.09 
- หัก ค่ำเผือ่ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ (19,573,820.54)  (19,573,820.54) 

สุทธิ 36,808,654.69  36,326,460.55 
รวม 266,160,785.43  260,607,316.65 
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ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2565 และวนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 ลูกหน้ีกำรคำ้แยกตำมอำยุไดด้งัน้ี 

ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2565 และวนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 ลูกหน้ีอ่ืนประกอบดว้ย 

 
 
 
 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 มีนำคม 2565  31 ธันวำคม 2564 

อยู่ในก ำหนดช ำระ 146,339,144.76  141,408,644.80 
เกินก ำหนดช ำระ 1 – 30 วนั 53,037,868.71  62,313,386.84 
เกินก ำหนดช ำระ 31 – 60 วนั 24,636,623.04  13,015,305.77 
เกินก ำหนดช ำระ 61 – 90 วนั 6,022,376.60  2,185,480.30 
เกินก ำหนดช ำระ 91 – 180 วนั 1,138,227.86  1,913,910.05 
เกินก ำหนดช ำระ 181 – 365 วนั 1,631,906.91  10,235,400.25 
เกินก ำหนดช ำระมำกกว่ำ 365 วนั 22,045,826.13  23,549,946.51 

รวม 254,851,974.01  254,622,074.52 
หัก ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน (25,499,843.27)  (30,341,218.42) 

สุทธิ 229,352,130.74  224,280,856.10 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 มีนำคม 2565  31 ธันวำคม 2564 

ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 5,051,276.75  3,418,475.33 
เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสินคำ้ 29,999,000.61  25,350,188.46 
ลูกหน้ีกรมสรรพำกร 5,218,214.59  9,600,667.43 
รำยไดค้ำ้งรับอืน่ 6,809,150.19  8,583,310.24 
อื่น ๆ 9,304,833.09  8,947,639.63 

รวม 56,382,475.23  55,900,281.09 
หัก ค่ำเผือ่ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ (19,573,820.54)  (19,573,820.54) 

สุทธิ 36,808,654.69  36,326,460.55 
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ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และ 2564 ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำ
จะเกิดขึ้น และค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำมีรำยกำรเคล่ือนไหวดงัน้ี 
   (หน่วย : บาท) 
 งบกำรเงินรวม/ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับงวดสำมเดือน  ส ำหรับงวดสำมเดือน 
 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 
 31 มีนำคม 2565  31 มีนำคม 2564 
ยอดคงเหลือตน้งวด (49,915,038.96)  (41,345,923.51) 
ตั้งเพ่ิม -  - 
โอนกลบั 4,841,375.15  - 
ยอดคงเหลือปลำยงวด (45,073,663.81)  (41,345,923.51) 

 
6. สินค้ำคงเหลือ 

ประกอบดว้ย 

 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 มีนำคม 2565  31 ธันวำคม 2564 

สินคำ้ส ำเร็จรูป 515,283,158.31  497,456,436.01 
สินคำ้กึ่งส ำเร็จรูปประเภทหนงัผิว 432,883,389.98  498,364,420.15 
สินคำ้กึ่งส ำเร็จรูปประเภทหนงัทอ้ง 16,232,339.65  10,830,763.01 
สินคำ้กึ่งส ำเร็จรูปประเภทอุปกรณ์นิรภยัส่วนบุคคล 17,836,827.58  16,380,946.06 
สินคำ้ระหว่ำงผลิต 111,646,015.54  94,770,907.43 
วตัถุดิบ 104,441,302.72  99,655,668.74 
สำรเคมี 58,089,828.94  58,242,163.36 
วสัดุส้ินเปลือง 19,950,267.14  18,884,169.34 
สินคำ้ระหว่ำงทำง 83,991,561.04  48,081,393.94 
สิทธิในกำรไดร้ับสินคำ้คืน 363,848.08  2,172,682.16 

รวม 1,360,718,538.98  1,344,839,550.20 
หัก ค่ำเผือ่มูลค่ำสินคำ้คงเหลือลดลง (11,024,484.57)  (24,720,092.87) 

สุทธิ 1,349,694,054.41  1,320,119,457.33 
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ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และ 2564 ค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้คงเหลือลดลงมี
รำยกำรเคล่ือนไหวดงัน้ี 
   (หน่วย : บาท) 
 งบกำรเงินรวม/ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับงวดสำมเดือน  ส ำหรับงวดสำมเดือน 
 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 
 31 มีนำคม 2565  31 มีนำคม 2564 
ยอดคงเหลือตน้งวด (24,720,092.87)  (14,094,244.61) 
ตั้งเพ่ิม (5,716,299.95)  (12,451,740.36) 
โอนกลบั 19,411,908.25  7,210,886.66 
ยอดคงเหลือปลำยงวด (11,024,484.57)  (19,335,098.31) 

ตำมงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2565 และวนัที่ 31 ธันวำคม 
2564 ผลประโยชน์จำกกำรประกันภัยสินค้ำคงเหลือในวงเงินตำมสัญญำประกันภัย จ ำนวนเงิน 894.10  
ลำ้นบำท เท่ำกนัทั้งสองงวด ถูกน ำไปเป็นหลกัประกนัหน้ีสินทุกประเภทกบัสถำบนักำรเงิน ตำมหมำยเหตุ 12 

 
7. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

ประกอบดว้ย 
       (หน่วย : บำท) 
       งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ช่ือกิจกำร ลกัษณะธุรกิจ ประเทศท่ี ทุนที่ช ำระแลว้  สัดส่วนกำรลงทุน  วิธีรำคำทุน 
  จดทะเบียนจดัตั้ง   และสิทธิออกเสียง  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
     ร้อยละ  31 มีนำคม 2565  31 ธันวำคม 2564 
บริษทั ซีพีแอล เวนเจอร์ ลงทุนในธุรกิจหรือ         
พลสั จ ำกดั ถือหุ้นบริษทัอ่ืน ๆ ไทย 26,500,000.00  99.997  26,499,925.00  26,499,925.00 

 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 บริษทัฯ ไม่มีเงินปันผลรับจำกบริษทัย่อย 
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8. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
ประกอบดว้ย 

           (หน่วย : บำท) 
ช่ือกิจกำร ลกัษณะธุรกิจ ประเทศท่ี ทุนท่ีช ำระแลว้  สัดส่วนกำรลงทุน  งบกำรเงินรวม 

  จดทะเบียน   และสิทธิออกเสียง  วิธีส่วนไดเ้สีย  วิธีส่วนไดเ้สีย 
  จดัตั้ง   ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
     31 มีนำคม 2565  31 ธันวำคม 2564  31 มีนำคม 2565  31 ธันวำคม 2564 
     ร้อยละ  ร้อยละ     
บริษทั อินทิเกรเต็ด เลเธอร์ ศูนยก์ระจำยสินคำ้           
เน็ตเวอร์ค จ ำกดั ประเภทหนัง ไทย 100,000,000.00  40.00  40.00  -  - 

บริษทั อิทธ์ิ 3 ฤทธ์ิ จ  ำกดั ซ้ือมำขำยไป           
 รองเทำ้แฟชัน่ ไทย 1,000,000.00  40.00  40.00  231,046.51  233,720.23 
บริษทั อีเลฟเฟ่นท์  
แคนน์ จ  ำกดั 

วิจยัพฒันำพนัธ์ุพืช
ท่ีใชใ้นกำรผลิตยำ 
รักษำโรค 

 
 

ไทย 

 
 

25,000,000.00 

  
 

20.00 

  
 

20.00 

  
 

19,914,128.11 

  
 

20,000,000.00 
บริษทั นำว เอนด์ออฟ 
เวสท์ จ  ำกดั 

กำรขำยส่ง
เคร่ืองจกัรและ 
อุปกรณ์อื่น ๆ  

 
ไทย 

 
 

3,000,000.00 

  
 

50.00 

  
 

- 

  
 

5,162,642.39 

  
 

- 
รวม         25,307,817.01  20,233,720.23 

 

           (หน่วย : บำท) 
ช่ือกิจกำร ลกัษณะธุรกิจ ประเทศท่ี ทุนท่ีช ำระแลว้  สัดส่วนกำรลงทุน  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  จดทะเบียน   และสิทธิออกเสียง  วิธีส่วนไดเ้สีย  วิธีส่วนไดเ้สีย 
  จดัตั้ง   ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
     31 มีนำคม 2565  31 ธันวำคม 2564  31 มีนำคม 2565  31 ธันวำคม 2564 
     ร้อยละ  ร้อยละ     
บริษทั อินทิเกรเต็ด เลเธอร์ ศูนยก์ระจำยสินคำ้           
เน็ตเวอร์ค จ ำกดั ประเภทหนัง ไทย 100,000,000.00  40.00  40.00  -  - 

บริษทั อิทธ์ิ 3 ฤทธ์ิ จ  ำกดั ซ้ือมำขำยไป           
 รองเทำ้แฟชัน่ ไทย 1,000,000.00  -  40.00  -  233,720.23 

รวม         -  233,720.23 
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ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และ 2564 เงินลงทุนในบริษทัร่วมมีรำยกำร
เคล่ือนไหวดงัน้ี 

ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และ 2564 ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำก

เงินลงทุนในบริษทัร่วม มีดงัน้ี 

 

ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2565 และวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบริษัทฯ และบริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่ง
ขำดทุนเงินลงทุนใน บริษทั อินทิเกรเต็ด เลเธอร์ เน็ตเวอร์ค จ ำกดั เต็มมูลค่ำเงินลงทุนแลว้ 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และ 2564 ไม่มีเงินปันผลรับจำกบริษทัร่วม
ดงักล่ำวขำ้งตน้  

 

 

 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับงวดสำมเดือน  ส ำหรับงวดสำมเดือน  ส ำหรับงวดสำมเดือน  ส ำหรับงวดสำมเดือน 
 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 
 31 มีนำคม 2565  31 มีนำคม 2564  31 มีนำคม 2565  31 มีนำคม 2564 

มูลค่ำตำมบัญชีตน้งวด 20,233,720.23  -  233,720.23  99,997.50 
เพ่ิมเงินลงทุน 5,500,000.00  -  -  299,992.50 
ส่วนแบ่งก ำไรรับรู้ในก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด (425,903.22)  -  (87,177.07)  368,795.70 
จ ำหน่ำยเงินลงทุน -  -  (146,543.16)  - 
มูลค่ำตำมบัญชีปลำยงวด 25,307,817.01  -  -  768,785.70 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับงวดสำมเดือน  ส ำหรับงวดสำมเดือน  ส ำหรับงวดสำมเดือน  ส ำหรับงวดสำมเดือน 
 ส้ินสุดวนัที่  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 
 31 มีนำคม 2565  31 มีนำคม 2564  31 มีนำคม 2565  31 มีนำคม 2564 

บริษทั อินทิเกรเต็ด เลเธอร์เน็ตเวอร์ค จ ำกดั -  -  -  - 
บริษทั อิทธ์ิ 3 ฤทธ์ิ จ ำกดั (2,673.72)  -  (87,177.07)  368,795.70 
บริษทั อีเลฟเฟ่นท์ แคนน์ จ ำกดั (85,871.89)  -  -  - 
บริษทั นำว เอนด์ออฟเวสท์ จ ำกดั (337,357.61)  -  -  - 
ส่วนแบ่งก ำไรรับรู้ในก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด (425,903.22)  -  (87,177.07)  368,795.70 
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งบกำรเงินระหว่ำงกำล ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2565 ของบริษัท อิทธ์ิ 3 ฤทธ์ิ จ ำกัด บริษทั อีเลฟ
เฟ่นท์ แคนน์ จ ำกัด และบริษทั นำว เอนด์ออฟเวสท์ จ ำกัดที่น ำมำใช้ในกำรปรับมูลค่ำเงินลงทุนใน
บริษทัร่วม ตำมวิธีส่วนได้เสียในงบกำรเงินรวม และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร บริษทัฯ ได้ใช้ขอ้มูลทำง
กำรเงินท่ีจดัท ำขึ้นโดยฝ่ำยบริหำรโดยยงัไม่ผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีอนุญำต เงินลงทุนใน
บริษัทร่วมน้ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 จ ำนวนเงิน 25.31 ลำ้นบำท 
คิดเป็นร้อยละ 1.04 ของสินทรัพยร์วมในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม และรับรู้ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) 
ในบริษทัร่วมดังกล่ำว แสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 
มีนำคม 2565 จ ำนวนเงิน 0.43 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 1.62 ของก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวดในงบก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม และรับรู้ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) ในบริษัทร่วมดังกล่ำว แสดงอยู่ในงบก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำร ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 จ ำนวนเงิน 0.09 ลำ้นบำท 
คิดเป็นร้อยละ 0.33 ของก ำไร(ขำดทุน) ส ำหรับงวดในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำร 

 

กำรเปลี่ยนแปลงในบริษัทร่วม 
งบกำรเงินรวม 
บริษทั นำว เอนด์ออฟเวสท ์จ ำกดั  

ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้ งท่ี 2/2565 ของบริษทั ซีพีแอล เวนเจอร์ พลสั จ ำกัด 
(บริษทัย่อย) เมื่อวนัที่ 2 กุมภำพันธ์ 2565 มีมติอนุมตัิให้ลงทุนในบริษัท นำว เอนด์ออฟเวสท์ จ ำกัด 
จ ำนวนเงิน  4,500,000.00 บำท เมื่อว ันที่  11 กุมภำพันธ์ 2565 ได้จ่ำยช ำระค่ำหุ้นแล้ว จ ำนวนเงิน 
4,500,000.00 บำท โดยไดร้ับหุ้นทั้งส้ิน จ ำนวน 50,000.00 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียน
ของบริษัทร่วมและเมื่อวนัที่  15 กุมภำพันธ์ 2565 บริษัทร่วมมีกำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกจ ำนวน 
400,000.00 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท เรียกช ำระค่ำหุ้นร้อยละ 50.00 โดยเมื่อวนัที่  15 กุมภำพนัธ์ 2565 
บริษทัย่อยไดจ้่ำยช ำระค่ำหุ้นเพ่ิมทุนตำมสัดส่วนกำรลงทุนแลว้จ ำนวนเงิน 1,000,000.00 บำท 

 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
บริษทั อิทธ์ิ 3 ฤทธ์ิ จ ำกดั  

ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรของบริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จ ำกัด ครั้ งท่ี 1/2565 เมื่อ
วนัที่ 11 กุมภำพนัธ์ 2565 ไดม้ีมติอนุมตัิรำยกำรจ ำหน่ำยหุ้นสำมญัของของบริษทั อิทธ์ิ 3 ฤทธ์ิ จ ำกดั (I3R) 
(บริษทัร่วม) ในสัดส่วนร้อยละ 40.00 ของจ ำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและช ำระแลว้ของบริษทัร่วม เมื่อ
วนัที่ 10 มีนำคม 2565 บริษทัฯ ไดเ้ขำ้ท ำสัญญำจะซ้ือจะขำยเงินลงทุนใน I3R กับบริษทั ซีพีแอล เวน
เจอร์ พลสั จ ำกัด (บริษทัย่อย) (ผูซ้ื้อ) ในมูลค่ำรำคำซ้ือขำยจ ำนวนเงิน 399,990.00 บำท และเมื ่อ
วนัที ่ 7 มีนำคม 2565 บริษทัฯ ได้รับช ำระค่ำหุ ้นและด ำเนินกำรโอนกรรมสิทธ์ิหุ ้นสำมญั I3R 
ให้กับบริษทัย่อยแลว้ 
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รำยละเอียดเกี่ยวกบั I3R ณ วนัที่จ ำหน่ำยเงินลงทุน มีรำยละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส่ิงตอบแทนสุทธิจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนในบริษทัร่วม 399,990.00 
มูลค่ำเงินลงทุนในบริษทัร่วมตำมวิธีส่วนไดเ้สีย ณ วนัจ ำหน่ำยเงินลงทุน 146,543.16 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัร่วม 253,446.84 

 

9. ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์มีรำยกำรเคล่ือนไหว

ดงัน้ี 
   (หน่วย : บำท) 
   งบกำรเงินรวม/ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
มูลค่ำตำมบญัชีตน้งวด   524,547,553.23 
ซ้ือสินทรัพย ์   4,089,636.49 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย ์   (311,112.11) 
โอนออก   (55,000.00) 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสมส่วนท่ีตดัจ ำหน่ำย   310,224.91 
ค่ำเส่ือมรำคำท่ีรับรู้ในก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด   (14,389,916.23) 
มูลค่ำตำมบญัชีปลำยงวด   514,191,386.29 

ตำมงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2565 และวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ส่วนหน่ึง มูลค่ำตำมบัญชี จ ำนวนเงิน 90.89 ลำ้นบำท และจ ำนวนเงิน 92.28 
ลำ้นบำท ตำมล ำดับ พร้อมผลประโยชน์จำกกำรประกันภยัในวงเงินตำมสัญญำประกันภยั จ ำนวนเงิน 
724.70 ลำ้นบำท เท่ำกันทั้งสองงวด ถูกน ำไปเป็นหลักประกันหน้ีสินทุกประเภทกับสถำบนักำรเงิน  
ตำมหมำยเหตุ 12 
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10. สินทรัพย์สิทธิกำรใช้และหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ 
10.1 สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้

      ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้มีรำยกำรเคล่ือนไหว 
ดงัน้ี 

   (หน่วย : บำท) 
   งบกำรเงินรวม/ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
มูลค่ำตำมบญัชีตน้งวด   55,159,782.22 
ซ้ือสินทรัพย ์   934,579.44 
ค่ำเส่ือมรำคำท่ีรับรู้ในก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด   (3,684,093.05) 
มูลค่ำตำมบญัชีปลำยงวด   52,410,268.61 

 

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้บ่งตำมประเภทสินทรัพยไ์ดด้งัน้ี 
   (หน่วย : บาท) 
 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 มีนำคม 2565  31 ธันวำคม 2564 
อำคำร 27,143,785.71  29,777,842.35 
เคร่ืองจกัร 16,784,420.43  17,395,117.13 
ยำนพำหนะ 8,482,062.47  7,986,822.74 

รวม 52,410,268.61  55,159,782.22 

10.2 หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 
ประกอบดว้ย 

   (หน่วย : บาท) 
 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 มีนำคม 2565  31 ธันวำคม 2564 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ    
ส่วนท่ีหมุนเวียน 16,284,736.92  17,801,397.08 
ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 21,236,334.18  23,951,020.52 

รวมหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 37,521,071.10  41,752,417.60 
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ค่ำใชจ้่ำยเกี่ยวกบัสัญญำเช่ำท่ีรับรู้ในรำยกำรต่อไปน้ีในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 
11. ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ค  ำนวณโดยใช้อตัรำภำษีร้อยละ 20 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีเป็น
รำยกำรผลแตกต่ำงชั่วครำวระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีและฐำนภำษีของสินทรัพย์และหน้ีสินของ          
กลุ่มบริษทัฯ สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี  ส่วนท่ีรับรู้ใน  ส่วนท่ีรับรู้ใน  ณ วนัท่ี 
 1 มกรำคม 2565  ก ำไร (ขำดทุน)  ก ำไร (ขำดทุน)  31 มีนำคม 2565 
   ส ำหรับงวด  เบ็ดเสร็จอื่น   
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี        
ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิต 

ท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน 
 

9,983,007.79 
  

(968,275.03) 
  

- 
  

9,014,732.76 
ค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้คงเหลือลดลง 4,944,018.57  (2,739,121.66)  -  2,204,896.91 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 687,434.29  -  -  687,434.29 
กำรขำยท่ีให้สิทธิในกำรคืน        
หน้ีสินเงินคืน 1,637,974.42  (1,012,137.77)  -  625,836.65 
สิทธิในกำรไดร้ับสินคำ้คืน (434,536.43)  361,766.81  -  (72,769.62) 

หน้ีสินสัญญำอนุพนัธ์ 2,148,240.74  (475,325.59)  -  1,672,915.15 
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียน        
ส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 11,235,524.98  (173,073.78)  -  11,062,451.20 
ขำดทุนทำงภำษี 40,292,898.77  (1,108,773.89)  -  39,184,124.88 

รวม 70,494,563.13  (6,114,940.91)  -  64,379,622.22 
        
        

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับงวดสำมเดือน  ส ำหรับงวดสำมเดือน  ส ำหรับงวดสำมเดือน  ส ำหรับงวดสำมเดือน 
 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 

 31 มีนำคม 2565  31 มีนำคม 2564  31 มีนำคม 2565  31 มีนำคม 2564 
ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ 3,684,093.05  -  3,684,093.05  4,060,341.29 
ดอกเบ้ียจ่ำยจำกหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 307,701.67  -  307,701.67  680,292.74 

รวม 3,991,794.72  -  3,991,794.72  4,740,634.03 
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 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี  ส่วนท่ีรับรู้ใน  ส่วนท่ีรับรู้ใน  ณ วนัท่ี 
 1 มกรำคม 2565  ก ำไร (ขำดทุน)  ก ำไร (ขำดทุน)  31 มีนำคม 2565 
   ส ำหรับงวด  เบ็ดเสร็จอื่น   
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี        
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ (3,114,978.76)  (908,092.83)  -  (4,023,071.59) 

รวม (3,114,978.76)  (908,092.83)  -  (4,023,071.59) 

 
12. สินเช่ือและกำรค ำ้ประกัน 

ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2565 และวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 บริษทัฯ ไดร้ับวงเงินสินเช่ือจำกสถำบนั
กำรเงินหลำยแห่งในรูปวงเงินเบิกเกินบญัชี ตัว๋สัญญำใชเ้งิน เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีต หนังสือค ้ำ
ประกนั และสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ รวมจ ำนวนเงิน 2,762.00 ลำ้นบำท และจ ำนวนเงิน 
2,692.00  ลำ้นบำท ตำมล ำดับ วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต จ ำนวนเงิน 3.00 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ 
และวงเงินบตัรเครดิต จ ำนวนเงิน 5.10 ลำ้นบำท เท่ำกันทั้งสองงวด วงเงินสินเช่ือดังกล่ำวมีหลกัประกัน
เป็นกำรยกผลประโยชน์จำกกำรประกันภยัสินคำ้คงเหลือของบริษทัฯ ตำมหมำยเหตุ 6 ที่ดิน อำคำรและ
อุปกรณ์ของบริษทัฯ พร้อมกำรยกผลประโยชน์จำกกำรประกันภยั ตำมหมำยเหตุ 9 และกำรค ้ำประกัน
ของกรรมกำรของบริษทัฯ 

 
13. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 

ประกอบดว้ย 

 

ตำมงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2565 และวนัที่ 31 ธนัวำคม 
2564 เงินเบิกเกินบญัชีทั้งจ ำนวนเป็นเงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร อตัรำดอกเบ้ีย ร้อยละ 5.82 – 6.80 ต่อปี 
เท่ำกนัทั้งสองงวด 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 มีนำคม 2565  31 ธันวำคม 2564 

เงินเบิกเกนิบญัชี 75,785,143.56  70,218,714.72 
ตัว๋สัญญำใชเ้งิน 290,000,000.00  235,000,000.00 
ทรัสตรี์ซีต 484,671,030.00  567,894,766.38 

รวม 850,456,173.56  873,113,481.10 
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ตำมงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2565 และวนัที่ 31 ธนัวำคม 
2564 ตัว๋สัญญำใช้เงินทั้งจ ำนวนเป็นตัว๋สัญญำใช้เงิน อำยุ 3 – 6 เดือน เท่ำกันทั้งสองงวด อตัรำดอกเบ้ีย 
ร้อยละ 2.90 – 4.40 ต่อปี เท่ำกนัทั้งสองงวด 

ตำมงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2565 และวนัที่ 31 ธนัวำคม 
2564 ทรัสต์รีซีตทั้งจ ำนวนเป็นทรัสต์รีซีตเพ่ือส่ังซ้ือสินคำ้ต่ำงประเทศ อตัรำดอกเบ้ีย ร้อยละ 1.22 – 
3.20 ต่อปี และร้อยละ 1.50 – 4.25 ต่อปี ตำมล ำดับ ภำยใต้เงื่อนไขสัญญำทรัสต์รีซีต บริษัทฯ ได้รับ
สินคำ้ท่ีส่ังซ้ือโดยกำรใช้สินเช่ือของสถำบนักำรเงิน ดงันั้น บริษทัฯ จึงมีภำระผูกพนัต่อสถำบนักำรเงิน
ส ำหรับค่ำสินคำ้ดงักล่ำวทั้งท่ีเก็บไวห้รือจ ำหน่ำยไป 

ตำมงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2565 และวนัที่ 31 ธนัวำคม 
2564 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงินมีหลกัประกนั ตำมหมำยเหตุ 12 

 
14. เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น 

ประกอบดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 31 มีนำคม 2565  31 ธันวำคม 2564  31 มีนำคม 2565  31 ธันวำคม 2564 

เจำ้หน้ีกำรคำ้        
เจำ้หน้ีกำรคำ้ในประเทศ 196,120,833.67  187,386,058.09  196,120,833.67  187,386,058.09 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ต่ำงประเทศ 37,534,071.17  42,618,418.66  37,534,071.17  42,618,418.66 

รวม 233,654,904.84  230,004,476.75  233,654,904.84  230,004,476.75 
เจำ้หน้ีอื่น 100,178,215.00  120,783,990.60  100,134,890.00  120,772,855.60 

รวม 333,833,119.84  350,788,467.35  333,789,794.84  350,777,332.35 
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ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2565 และวนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 เจำ้หน้ีอ่ืนประกอบดว้ย 

 
15. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 

ประกอบดว้ย 
   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 มีนำคม 2565  31 ธันวำคม 2564 
ส่วนท่ีหมุนเวียน    
ไม่เกิน 1 ปี 61,368,000.00  62,485,000.00 

รวมส่วนท่ีหมุนเวียน 61,368,000.00  62,485,000.00 
ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน    
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 29,208,000.00  44,550,000.00 

รวมส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 29,208,000.00  44,550,000.00 
รวม 90,576,000.00  107,035,000.00 

 

 
 
 
 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 31 มีนำคม 2565  31 ธันวำคม 2564  31 มีนำคม 2565  31 ธันวำคม 2564 

หน้ีสินเงินคืน 3,129,183.25  8,189,872.12  3,129,183.25  8,189,872.12 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 37,685,349.84  49,416,796.39  37,642,099.84  49,416,796.39 
เงินรับล่วงหน้ำค่ำสินคำ้ 22,882,321.71  22,803,686.43  22,882,321.71  22,803,686.43 
เจำ้หน้ีค่ำสินทรัพย ์ 576,591.82  150,014.00  576,591.82  150,014.00 
ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย 321,916.87  756,188.38  321,916.87  756,188.38 
เงินปันผลคำ้งจ่ำย 1,015,405.24  1,015,405.24  1,015,405.24  1,015,405.24 
เงินชดเชยเกษียณอำยุกรณีพิเศษคำ้งจ่ำย 3,494,000.00  3,494,000.00  3,494,000.00  3,494,000.00 
เงินประกนัตำมสัญญำฟอกหนงั 16,727,650.00  16,796,450.00  16,727,650.00  16,796,450.00 
อื่น ๆ 14,345,796.27  18,161,578.04  14,345,721.27  18,150,443.04 

รวม 100,178,215.00  120,783,990.60  100,134,890.00  120,772,855.60 
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ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2565 และวนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 เงินกูย้ืมระยะยำวมีเง่ือนไขกำรกูย้ืมดงัน้ี 
   (หน่วย : บำท)  

 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
วงเงินที่ วงเงินรวม  ยอดคงเหลือ เง่ือนไขกำรจ่ำยช ำระ 

 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  
 31 มีนำคม 2565  31 ธันวำคม 2564  31 มีนำคม 2565  31 ธันวำคม 2564  

1 40,000,000.00  40,000,000.00  12,653,000.00  14,654,000.00 จ่ำยช ำระเงินต้นและดอกเบ้ียทุกเดือน โดยช ำระคืนเงินต้น 
จ ำนวนเงิน 667,000.00 บำทต่อเดือน เป็นระยะเวลำ 5 ปี 
อตัรำดอกเบ้ีย ร้อยละ MLR-1.00 ต่อปี 

2 27,000,000.00  27,000,000.00  8,550,000.00  10,350,000.00 จ่ำยช ำระเงินต้นและดอกเบ้ียทุกเดือน โดยช ำระคืนเงินต้น 
จ ำนวนเงิน 450,000.00 บำทต่อเดือน เป็นระยะเวลำ 5 ปี 
อตัรำดอกเบ้ีย ร้อยละ MLR-1.00 ต่อปี 

3 40,000,000.00  40,000,000.00  19,323,000.00  21,991,000.00 จ่ำยช ำระเงินต้นและดอกเบ้ียทุกเดือน โดยช ำระคืนเงินต้น 
จ ำนวนเงิน 667,000.00 บำทต่อเดือน เป็นระยะเวลำ 5 ปี 
อตัรำดอกเบ้ีย ร้อยละ MLR-2.15 ต่อปี 

4 100,000,000.00  100,000,000.00  50,050,000.00  60,040,000.00 จ่ำยช ำระเงินต้นและดอกเบ้ียทุกเดือน โดยช ำระคืนเงินต้น 
จ ำนวนเงิน 3,330,000.00 บำทต่อเดือน เป็นระยะเวลำ 2.5 
ปี อตัรำดอกเบ้ีย ร้อยละ MLR-1.75 ต่อปี 

รวม 207,000,000.00  207,000,000.00  90,576,000.00  107,035,000.00  
 

ณ วันที่  31 มีนำคม 2565 และวันที่  31 ธันวำคม 2564 เงินกู้ยืมระยะยำวมีหลักประกัน          
ตำมหมำยเหตุ 12 

 
16. หนี้สินสัญญำอนุพันธ์ 

ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2565 และวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 หน้ีสินสัญญำอนุพันธ์เกิดจำกกำรท ำ
สัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้กบัธนำคำรพำณิชยห์ลำยแห่ง ดงัน้ี 
     (หน่วย : บาท) 
   งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
   31 มีนำคม 2565  31 ธันวำคม 2564 
หนี้สิน      
สัญญำอนุพนัธ์      
สัญญำแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ   8,650,135.74  10,741,203.72 

รวม   8,650,135.74  10,741,203.72 
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มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีไม่ได้มีกำรซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง (ตรำสำร
อนุพนัธ์ท่ีมีกำรซ้ือขำยในตลำดรองท่ีไม่ไดมี้กำรจดัตั้งอย่ำงเป็นทำงกำร (Over the counter)) วดัมูลค่ำโดย
ใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ โดยเทคนิคกำรประเมินมูลค่ำน้ีใช้ประโยชน์สูงสุดจำกขอ้มูลในตลำดท่ี
สังเกตได้ที่มีอยู่และอำ้งอิงจำกประมำณกำรของบริษทัฯ เองมำใช้น้อยที่สุดเท่ำที่เป็นไปได้ ถำ้ขอ้มูลที่
เป็นสำระส ำคญัทั้งหมดในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมไดม้ำจำกขอ้มูลท่ีสังเกตได ้เคร่ืองมือนั้นจะรวมอยู่ใน
ระดบั 2 

 
17. (ค่ำใช้จ่ำย) รำยได้ภำษีเงินได้ 

ภำษีเงินไดท้ี่รับรู้ในก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด ประกอบดว้ย 
       (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับงวดสำมเดือน  ส ำหรับงวดสำมเดือน  ส ำหรับงวดสำมเดือน  ส ำหรับงวดสำมเดือน 
 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 
 31 มีนำคม 2565  31 มีนำคม 2564  31 มีนำคม 2565  31 มีนำคม 2564 
ภำษีเงินไดปั้จจุบนั        

(ค่ำใชจ่้ำย) รำยไดภ้ำษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั -  -  -  - 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี        
  (ค่ำใชจ่้ำย) รำยไดภ้ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  (7,023,033.74)  -  (7,023,033.74)  5,107,737.74 
(ค่ำใชจ่้ำย) รำยไดภ้ำษีเงินไดท่ี้รับรู้ใน        
  ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด (7,023,033.74)  -  (7,023,033.74)  5,107,737.74 

 
18. ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 

18.1 ขอ้มูลทัว่ไปเกี่ยวกบัส่วนงำน 
กลุ่มบริษทัฯ ไดก้ ำหนดส่วนงำนที่รำยงำนจำกโครงสร้ำงระบบกำรบริหำรจดักำรและขอ้มูล

ทำงกำรเงินภำยในของบริษทัฯ ตำมประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริกำรซ่ึงเป็นส่วนงำนด ำเนินงำนที่
ผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัฯ มีกำรใช้ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินไดต้ำมส่วนงำนในกำรสอบทำน
ผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงสม ่ำเสมอดงัน้ี 
- ส่วนงำนอุตสำหกรรมฟอกหนังซ่ึงมีรำยได้จำกกำรขำยผลิตภัณฑ์หนังส ำเร็จรูปและ

กำรให้บริกำรฟอกหนงั 
- ส่วนงำนอุปกรณ์นิรภยัส่วนบุคคลซ่ึงมีรำยไดจ้ำกกำรขำยผลิตภณัฑอุ์ปกรณ์นิรภยัส่วนบุคคล 

18.2 ขอ้มูลเกี่ยวกบัก ำไรหรือขำดทุนตำมส่วนงำน 
รำยกำรระหว่ำงส่วนงำนที ่รำยงำนก ำหนดรำคำตำมเกณฑ ์รำคำปกติธุรก ิจก ับ

บุคคลภำยนอกและไดต้ดัออกจำกรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำลของกลุ่มบริษทัฯ แลว้ 
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รำยได้ และก ำไรหรือขำดทุนตำมส่วนงำนเป็นรำยกำรที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงหรือที่สำมำรถ
ปันส่วนให้กับส่วนงำนที่รำยงำนได้อย่ำงสมเหตุสมผลซ่ึงมีกำรวดัมูลค่ำเช่นเดียวกับรำยได้ 
และก ำไรหรือขำดทุนในรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำลของกลุ่มบริษทัฯ 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และ 2564 ขอ้มูลจ ำแนกตำมส่วนงำน
แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 
 ส่วนงำนที่รำยงำน  รำยกำรตดั  รวม 
 อุตสำหกรรมฟอกหนงั  อุปกรณ์นิรภยั  บญัชี   
 หนงัส ำเร็จรูป  ฟอกหนงั  รวม  ส่วนบุคคล     
รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรให้บริกำร            
ลูกคำ้ภำยนอก 336,234  23,141  359,375  161,727  -  521,102 
ระหว่ำงส่วนงำน 5,195  34,031  39,226  184  (39,410)  - 

รวม 341,429  57,172  398,601  161,911  (39,410)  521,102 
กำรจ ำแนกรำยไดจ้ำกกำรขำยและ            
กำรให้บริกำรตำมเขตทำงภูมิศำสตร์            
ในประเทศ 35,811  6,961  42,772  157,724  (12,340)  188,156 
ต่ำงประเทศ 305,619  50,210  355,829  4,187  (27,070)  332,946 

รวม 341,430  57,171  398,601  161,911  (39,410)  521,102 
ก ำไรขั้นตน้     28,009  65,811  -  93,820 
รำยไดอ้ื่น     5,032  3,179  -  8,211 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลี่ยน     14,044  1,144  -  15,188 
ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย     (8,642)  (31,836)  -  (40,478) 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร     (17,222)  (17,984)  -  (35,206) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน     (4,689)  (3,522)  -  (8,211) 
ส่วนแบ่งขำดทุน            
จำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม     -  -  (426)  (426) 
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได ้     16,532  16,792  (426)  32,898 
(ค่ำใชจ้่ำย) รำยไดภ้ำษีเงินได ้           (7,023) 
ก ำไรส ำหรับงวด           25,875 

            
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย           18,590 
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 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 
 ส่วนงำนที่รำยงำน  รำยกำรตดั  รวม 
 อุตสำหกรรมฟอกหนงั  อุปกรณ์นิรภยั  บญัชี   
 หนงัส ำเร็จรูป  ฟอกหนงั  รวม  ส่วนบุคคล     
รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรให้บริกำร            
ลูกคำ้ภำยนอก 259,515  11,544  271,059  167,715  -  438,774 
ระหว่ำงส่วนงำน 5,111  16,978  22,089  -  (22,089)  - 

รวม 264,626  28,522  293,148  167,715  (22,089)  438,774 
กำรจ ำแนกรำยไดจ้ำกกำรขำยและ            
กำรให้บริกำรตำมเขตทำงภูมิศำสตร์            
ในประเทศ 33,013  16,978  49,991  164,327  (22,089)  192,229 
ต่ำงประเทศ 231,613  11,544  243,157  3,388  -  246,545 

รวม 264,626  28,522  293,148  167,715  (22,089)  438,774 
ก ำไรขั้นตน้     36,604  69,390  -  105,994 
รำยไดอ้ื่น     1,070  4,746  -  5,816 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกอตัรำแลกเปลี่ยน     1,999  (34)  -  1,965 
ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย     (8,367)  (28,500)  -  (36,867) 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร     (17,516)  (16,224)  -  (33,740) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน     (5,840)  (2,951)  -  (8,791) 
ส่วนแบ่งก ำไร            
จำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม     -  369  -  369 

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได ้     7,950  26,796  -  34,746 
(ค่ำใชจ้่ำย) รำยไดภ้ำษีเงินได ้           5,108 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด           39,854 

            
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย           20,576 

 

18.3 ขอ้มูลเกี่ยวกบัลูกคำ้รำยใหญ่ 
ตำมงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 

มีนำคม 2565 กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีรำยได้จำกลูกคำ้รำยใดที่มีมูลค่ำเท่ำกับหรือมำกกว่ำร้อยละ 10 
ของรำยไดข้องกลุ่มบริษทัฯ 

ตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 บริษทัฯ 
ไม่มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใดที่มีมูลค่ำเท่ำกบัหรือมำกกว่ำร้อยละ 10 ของรำยไดข้องบริษทัฯ 
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19. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
19.1 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัฯ จดัอยู่ในประเภทระยะส้ัน
หรือมีอตัรำดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด กลุ่มบริษทัฯ จึงประมำณมูลค่ำยุติธรรม
ของเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ใกลเ้คียงกบัมูลค่ำตำมบญัชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน  

19.2 ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรม 
 ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2565 และวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสินที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมที่รับรู้ด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมแยก
แสดงตำมล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม ดังน้ี 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2565 
 มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 
   ขอ้มูลระดบั 1  ขอ้มูลระดบั 2  ขอ้มูลระดบั 3  รวม 
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม          

อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 124,988,568.42  -  -  185,360,000.00  185,360,000.00 
หนี้สินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม          
หน้ีสินตำมสัญญำอนุพนัธ์          
สัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำ 
ต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 

 
8,650,135.74 

  
- 

  
8,650,135.74 

  
- 

  
8,650,135.74 

 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 
 มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 
   ขอ้มูลระดบั 1  ขอ้มูลระดบั 2  ขอ้มูลระดบั 3  รวม 
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม          

อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 124,988,568.42  -  -  185,360,000.00  185,360,000.00 
หนี้สินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม          

หน้ีสินตำมสัญญำอนุพนัธ์          
สัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำ 
ต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 

 
10,741,203.72 

  
- 

  
10,741,203.72 

  
- 

  
10,741,203.72 

 

ในระหว่ำงงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัฯ ไม่มีกำรเปล่ียนวิธีกำรและสมมติฐำนที่ใช้ในกำรประมำณ
มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และไม่มีกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรม 
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20. รำยกำรธุรกิจกับบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
บริษัทฯ มีรำยกำรธุรกิจที่ส ำคญักับบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกัน รำยกำรธุรกิจดังกล่ำวเป็นไปตำม

เงื่อนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมที่ตกลงร่วมกันระหว่ำงบริษทัฯ กับบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกัน
เหล่ำนั้นซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 
20.1 ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ของบริษทัฯ 

ช่ือบุคคลและกิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกนั ลกัษณะควำมสัมพนัธ ์
บริษทั ซีพีแอล เวนเจอร์ พลสั จ ำกดั บริษทัยอ่ยโดยกำรถือหุ้นทำงตรง 
บริษทั อินทิเกรเต็ด เลเธอร์ เน็ตเวอร์ค จ ำกดั บริษทัร่วมโดยกำรถือหุ้นทำงตรง 
บริษทั อิทธ์ิ 3 ฤทธ์ิ จ ำกดั บริษทัร่วมโดยกำรถือหุ้นทำงออ้มผ่ำนบริษทัย่อย 
บริษทั นำว เอนด์ออฟเวสท ์จ ำกดั บริษทัร่วมโดยกำรถือหุ้นทำงออ้มผ่ำนบริษทัย่อย 
บริษทั อีเกิ้ล เคมีคอล อินดสัตรี จ ำกดั กิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถ้ือหุ้นและผูบ้ริหำรร่วมกนั 
บริษทั แอ็พพลำย ดีบี จ ำกดั (มหำชน) กิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถ้ือหุ้นและผูบ้ริหำรร่วมกนั 
บริษทั มิมิ อินดสัเทรียล จ ำกดั กิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถ้ือหุ้นและผูบ้ริหำรร่วมกนั 
บริษทั แมนวูด อินเตอร์เทรด จ ำกดั กิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถ้ือหุ้นและผูบ้ริหำรร่วมกนั 
บริษทั ไทย ไวร์ร่ิง ซิสเต็ม จ ำกดั กิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถ้ือหุ้นและผูบ้ริหำรร่วมกนั 
บริษทั ทีทีเอ็น นนัวูเว่น โซลูชัน่ จ ำกดั กิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถ้ือหุ้นและผูบ้ริหำรร่วมกนั 
บริษทั ซี เอส รับเบอร์ อินดสัทร่ี จ ำกดั กิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถ้ือหุ้นและผูบ้ริหำรร่วมกนั 
บริษทั เจริญสิน แอสเสท จ ำกดั กิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถ้ือหุ้นและผูบ้ริหำรร่วมกนั 
บริษทั เจริญสิน โฮลด้ิง จ ำกดั กิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถ้ือหุ้นและผูบ้ริหำรร่วมกนั 
บริษทั เจริญสินธำนี จ ำกดั กิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถ้ือหุ้นและผูบ้ริหำรร่วมกนั 
บริษทั เจริญสิน คอนโดทำวน์ จ ำกดั กิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถ้ือหุ้นและผูบ้ริหำรร่วมกนั 
บริษทั อุตสำหกรรมฟอกหนงัเจริญสิน จ ำกดั กิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถ้ือหุ้นและผูบ้ริหำรร่วมกนั 
บริษทั เจริญสิน เรสซิเดน้ท ์จ ำกดั กิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถ้ือหุ้นและผูบ้ริหำรร่วมกนั 
บริษทั สมำร์ท เซนส์ อินดสัเตรียล ดีไซน์ จ ำกดั กิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถ้ือหุ้นและผูบ้ริหำรร่วมกนั 
บริษทั เขตประกอบกำรอุตสำหกรรมฟอกหนงั ก.ม. 

34 จ ำกดั 
กิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถ้ือหุ้นและผูบ้ริหำรร่วมกนั 

คุณภูวสิษฏ ์วงษเ์จริญสิน บุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งกนัโดยเป็นกรรมกำรและผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ 
คุณณัฐจกัร์ วงษเ์จริญสิน บุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งกนัโดยเป็นผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ และกรรมกำร

และผูถ้ือหุ้นของกิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 
คุณธวชัชยั วงษเ์จริญสิน บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกันโดยเป็นผู ้ถือหุ้นและอดีตกรรมกำรของ

บริษทัฯ 
คุณไล่ จีเซียง บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกันโดยเป็นผู ้ถือหุ้นและอดีตกรรมกำรของ

บริษทัฯ 
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ช่ือบุคคลและกิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกนั ลกัษณะควำมสัมพนัธ ์
คุณอำทิตย ์เชิญปรีชำ บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกันโดยเป็นผู ้ถือหุ้นและอดีตกรรมกำรของ

บริษทัฯ 
 

20.2 รำยกำรคำ้ระหว่ำงกนั 
       (หน่วย : บำท) 
   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ  ส ำหรับงวดสำมเดือน  ส ำหรับงวดสำมเดือน  ส ำหรับงวดสำมเดือน 
   ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 
   31 มีนำคม 2565  31 มีนำคม 2565  31 มีนำคม 2564 
บริษัทร่วม        
รำยไดจ้ำกกำรขำย รำคำที่ตกลงร่วมกนั  556,300.00  556,300.00  412,000.00 
รำยไดค้่ำที่ปรึกษำ รำคำที่ตกลงร่วมกนั  300,000.00  300,000.00  - 
กิจกำรที่เก่ียวข้องกัน        
รำยไดจ้ำกกำรขำย รำคำเทียบเคียงกบับุคคลภำยนอก  106,153.58  106,153.58  427,640.75 
รำยไดอ้ื่น รำคำที่ตกลงร่วมกนั  151,523.58  151,523.58  153,197.58 
ซ้ือวตัถุดิบ รำคำที่ตกลงร่วมกนั  77,178,035.00  77,178,035.00  61,392,122.50 
ซ้ือวสัดุส้ินเปลือง รำคำที่ตกลงร่วมกนั  390,350.00  390,350.00  364,920.00 
ค่ำเช่ำบริกำร รำคำที่ตกลงร่วมกนั  310,347.99  310,347.99  198,738.99 
ค่ำที่ปรึกษำ รำคำที่ตกลงร่วมกนั  750,000.00  750,000.00  - 
ค่ำใชจ้่ำยอื่น รำคำที่ตกลงร่วมกนั  5,822,845.00  5,822,845.00  6,172,062.00 
บุคคลที่เก่ียวข้องกัน        
ค่ำที่ปรึกษำ รำคำที่ตกลงร่วมกนั  900,000.00  900,000.00  900,000.00 
ค่ำใชจ้่ำยอื่น รำคำที่ตกลงร่วมกนั  109,318.34  109,318.34  4,182.00 
ดอกเบ้ียจ่ำย อตัรำร้อยละ 4.50 ต่อปี  76,438.36  76,438.36  - 
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20.3 ยอดคงคำ้งระหว่ำงกนั 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 มีนำคม 2565  31 ธันวำคม 2564 

ลูกหนี้กำรค้ำ    
บริษทัร่วม 820,813.01  734,464.01 
กิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 34,443.30  298,454.78 

รวม 855,256.31  1,032,918.79 

เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสินค้ำ    
บริษทัร่วม 6,525,424.57  6,525,424.57 
กิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกนั -  338,015.15 

รวม 6,525,424.57  6,863,439.72 
หัก ค่ำเผือ่จำกกำรดอ้ยค่ำ (6,525,424.57)  (6,525,424.57) 

สุทธิ -  338,015.15 

ลูกหนี้อ่ืน    
บริษทัร่วม 267,500.00  - 
กิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 17,849.71  24,455.89 

รวม 285,349.71  24,455.89 

เงินทดรองจ่ำย    
บริษทัร่วม 10,064.50  - 

รวม 10,064.50  - 

เจ้ำหนี้กำรค้ำ    
กิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 134,030,738.58  126,921,929.29 

รวม 134,030,738.58  126,921,929.29 

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย    
กิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 125,508.80  123,670.52 
บุคคลท่ีเกีย่วขอ้งกนั 3,591,526.11  3,753,867.65 

รวม 3,717,034.91  3,877,538.17 

รำยได้รับล่วงหน้ำ    
กิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 297,000.00  - 

รวม 297,000.00  - 
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ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2565 เงินกูย้ืมระยะส้ันจำกบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งกันทั้งจ ำนวนเป็นเงินกู้ยืม
จำกกรรมกำรของบริษทัฯ ในรูปสัญญำกูเ้งิน ระยะเวลำ 3 เดือน อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 4.50 ต่อปี 
โดยเมื่อวนัที่ 29 เมษำยน 2565 และวนัที่ 6 พฤษภำคม 2565 บริษทัฯ ไดจ้่ำยช ำระคืนเงินกูย้ืมแลว้
ทั้งจ ำนวน 

20.4 ภำระผูกพนัระหว่ำงกนั 
ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2565 และวนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 บริษทัฯ มีภำระผูกพนัตำมสัญญำ

จ้ำงผูเ้ช่ียวชำญหรือที่ปรึกษำกับบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกนั ตำมหมำยเหตุ 22.2 
 
 
 
 
 
 
 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 มีนำคม 2565  31 ธันวำคม 2564 

เจ้ำหนี้อื่น    
กิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 39,647.68  28,606.13 
บุคคลท่ีเกีย่วขอ้งกนั 56,393.00  800.00 

รวม 96,040.68  29,406.13 

เงินกู้ยืมระยะส้ัน    
บุคคลท่ีเกีย่วขอ้งกนั    
ยอดคงเหลือตน้งวด -  - 
กูย้ืมเพ่ิม 40,000,000.00  - 
ช ำระคนื -  - 
ยอดคงเหลือปลำยงวด 40,000,000.00  - 

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ    
กิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 13,830,000.00  27,099,016.00 
บุคคลท่ีเกีย่วขอ้งกนั 495,000.00  540,000.00 

รวม 14,325,000.00  27,639,016.00 
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20.5 ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำคญั 
       (หน่วย : บำท) 
   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
   ส ำหรับงวดสำมเดือน  ส ำหรับงวดสำมเดือน  ส ำหรับงวดสำมเดือน 
   ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 
   31 มีนำคม 2565  31 มีนำคม 2565  31 มีนำคม 2564 
ผลประโยชน์ระยะสั้น   8,870,850.00  8,870,850.00  6,481,030.00 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน        

โครงกำรสมทบเงินที่ก ำหนดไว ้   145,135.00  145,135.00  99,867.00 
โครงกำรผลประโยชน์ที่ก ำหนดไว ้   81,740.72  81,740.72  79,006.64 

รวม   9,097,725.72  9,097,725.72  6,659,903.64 

 
21. รำยกำรที่ไม่กระทบกระแสเงินสด 

ประกอบดว้ย 
       (หน่วย : บำท) 
   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
   ส ำหรับงวดสำมเดือน  ส ำหรับงวดสำมเดือน  ส ำหรับงวดสำมเดือน 
   ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 
   31 มีนำคม 2565  31 มีนำคม 2565  31 มีนำคม 2564 
ซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์เป็นเงินเช่ือ        

มูลค่ำสินทรัพยใ์นที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์   538,870.86  538,870.86  150,000.00 
ภำษีมูลค่ำเพิ่มในลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น   37,720.96  37,720.96  10,500.00 

โอนที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน   55,000.00  55,000.00  - 
ซ้ือสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชโ้ดยกำรท ำสัญญำเช่ำ   934,579.44  934,579.44  - 
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22. ภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจเกิดขึน้ 

นอกจำกหน้ีสินท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ ว ันท่ี 31 มีนำคม 2565 และวันที่  31 
ธนัวำคม 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีภำระผูกพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้นดงัน้ี 
22.1 ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2565 และวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีภำระผูกพนัและหน้ีสิน

ท่ีอำจเกิดขึ้นกบัสถำบนักำรเงินดงัน้ี 
 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2565  ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 
 วงเงินทั้งส้ิน  วงเงินใชไ้ป  วงเงินคงเหลือ  วงเงินทั้งส้ิน  วงเงินใชไ้ป  วงเงินคงเหลือ 
เงินเบิกเกินบญัชี            
ลำ้นบำท 100.00  (75.79)  24.21  100.00  (70.22)  29.78 

ตัว๋สัญญำใชเ้งิน เลตเตอร์ออฟเครดิต            
และทรัสต์รีซีต            
ลำ้นบำท 1,527.00  (835.57)  691.43  1,527.00  (770.07)  756.93 
ลำ้นดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ 3.00  -  3.00  3.00  -  3.00 

หนงัสือค ้ำประกนั            
ลำ้นบำท 15.00  (6.75)  8.25  15.00  (7.09)  7.91 

สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ            
ลำ้นบำท 1,120.00  (295.98)  824.02  1,050.00  (270.84)  779.16 

บตัรเครดิต            
ลำ้นบำท 5.10  (0.65)  4.45  5.10  (0.55)  4.55 

22.2 ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2565 และวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 บริษัทฯ มีภำระผูกพันตำมสัญญำจ้ำง
ผูเ้ช่ียวชำญหรือที่ปรึกษำกับบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกัน สัญญำมีระยะเวลำ 12 เดือน อตัรำค่ำที่ปรึกษำ 
จ ำนวนเงิน 0.10 ลำ้นบำท ต่อเดือน เท่ำกนัทั้งสองงวด 

22.3 ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2565 และวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 บริษัทฯ มีภำระผูกพันตำมสัญญำจ้ำง
บริกำรกบักิจกำรอ่ืน จ ำนวนเงิน 27.06 ลำ้นบำท และจ ำนวนเงิน 27.41 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

22.4 ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2565 และวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 บริษทัฯ มีภำระผูกพนัที่จะตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำ
ในอนำคตตำมสัญญำเช่ำเคร่ืองใชส้ ำนกังำนกบักิจกำรอ่ืนดงัน้ี 
   (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
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 31 มีนำคม 2565  31 ธันวำคม 2564 
ไม่เกิน 1 ปี 0.16  0.20 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี -  0.01 

รวม 0.16  0.21 
 

22.5 ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2565 และวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 บริษทัฯ มีภำระผูกพนัจะตอ้งจ่ำยรำยจ่ำย
ฝ่ำยทุนในอนำคตกับกิจกำรอื่นเพื ่อให้ได้มำซ่ึงที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ที่มีสำระส ำคญัซ่ึงยงั
ไม่ไดร้ับรู้ จ ำนวนเงิน 3.12 ลำ้นบำท และจ ำนวนเงิน 1.36 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

22.6 ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2565 และวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 บริษทัย่อยมีภำระผูกพนัจะตอ้งจ่ำยตำม
หนงัสือสัญญำร่วมทุนระหว่ำงบริษทัย่อยกบับุคคลอ่ืนจ ำนวนเงิน 20.00 ลำ้นบำท เท่ำกนัทั้งสองงวด 

 
23. เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 

เมื่อวนัที่ 28 เมษำยน 2565 ที่ประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ประจ ำปี 2565 ได้มมีติอนุมตัิกำร
จดัสรรก ำไรส ำหรับปี 2564 เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย จ ำนวนเงิน 3,452,938.92 บำท และจ่ำยเงินปันผล
ให้แก่ผูถื้อหุ้นสำมญัของบริษทัฯ ในอตัรำหุ้นละ 0.05 บำท รวมจ ำนวนเงิน 21,992,217.00 บำท โดยก ำหนด
จ่ำยเงินปันผลในวนัที่ 20 พฤษภำคม 2565 

 
24. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีได้รับอนุมตัิให้ออกโดยคณะกรรมกำรของบริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จ ำกัด 
(มหำชน) เมื่อวนัที่ 10 พฤษภำคม 2565 

 
______________________________ 
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