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บริษัท คาร์มาร์ท จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสิ@นสุดวนัทีB 31 มีนาคม 2565 

1. ข้อมูลทัBวไปของบริษัทฯ 

 บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซึE งจดัตัFงและมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย 

โดยมีธุรกิจหลกัคือการผลิตและจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค และการใหเ้ช่าคลงัสินคา้ ทีEอยูบ่ริษทัฯตามทีE

จดทะเบียนตัFงอยู่เลขทีE 81-81/1 ซอยเพชรเกษม 54 แยก 3 ถนนเพชรเกษม แขวงบางดว้น เขตภาษีเจริญ 

กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิ 

2.1 เกณฑ์ในการจัดทาํข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนีF จดัทาํขึFนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัทีE 34 เรืEอง การรายงานทางการเงิน

ระหวา่งกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรกต็ามบริษทัฯไดแ้สดงรายการ

ในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปลีEยนแปลงส่วนของผูถื้อ

หุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนีF จดัทาํขึFนเพืEอให้ขอ้มูลเพิEมเติมจากงบการเงินประจาํปีทีEนาํเสนอครัF งล่าสุด 

ดงันัFนขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การใหข้อ้มูลเกีEยวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ 

เพืEอไม่ให้ขอ้มูลทีEนาํเสนอซํF าซ้อนกบัขอ้มูลทีEไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชข้อ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลนีFควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นขอ้มูลทางการเงินฉบบัทีEบริษทัฯใช้เป็นทางการตาม

กฎหมาย ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบั

ภาษาไทยนีF  

2.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลนีF จัดทาํขึFนโดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปีสิFนสุดวนัทีE               

31 ธันวาคม 2564 ทัFงนีF  ในระหว่างงวด บริษทัฯ ไดล้งทุนในบริษทั เคเจเอฟ โกลบอล จาํกดั และบนัทึก   

เงินลงทุนดงักล่าวเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

 2.3 นโยบายการบัญชีทีBสําคญั  

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนีF จดัทาํขึFนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัทีEใชใ้น            

งบการเงินสาํหรับปีสิFนสุดวนัทีE 31 ธนัวาคม 2564  
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3. ลูกหนี@การค้าและลูกหนี@อืBน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

ลูกหนี'การค้า - กจิการที/เกี/ยวข้องกนั     

อายหุนี9คงคา้งนบัจากวนัที;ถึงกาํหนดชาํระ    

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 6,286 5,692 6,798 5,351 

คา้งชาํระ     

1 - 3 เดือน 59 783 59 783 

3 - 6 เดือน - - - - 

6 - 12 เดือน - - - - 

มากกวา่ 12 เดือน - - - - 

รวม 6,345 6,475 6,857 6,134 

หกั: ค่าเผื;อผลขาดทุนดา้นเครดิตที;คาดวา่จะเกิดขึ9น (22) (22) (22) (22) 

สุทธิ 6,323 6,453 6,835 6,112 

ลูกหนี'การค้า - กจิการที/ไม่เกี/ยวข้องกนั     

อายหุนี9คงคา้งนบัจากวนัที;ถึงกาํหนดชาํระ    

เชค็ลงวนัที;ล่วงหนา้ 7,466 4,466 7,466 4,466 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 170,416 161,753 170,013 161,751 

คา้งชาํระ     

1 - 3 เดือน 128,898 109,488 128,844 109,488 

3 - 6 เดือน 23,303 35,343 23,303 35,343 

6 - 12 เดือน 9,798 11,762 9,798 11,762 

มากกวา่ 12 เดือน 3,438 3,938 3,438 3,938 

เชค็คืน 327 225 327 225 

รวม  343,646 326,975 343,189 326,973 

หกั: ค่าเผื;อผลขาดทุนดา้นเครดิตที;คาดวา่จะเกิดขึ9น (14,444) (14,686) (14,444) (14,686) 

สุทธิ 329,202 312,289 328,745 312,287 

ลูกหนี'อื/น     

เงินทดรองแก่บุคคลและกิจการที;เกี;ยวขอ้งกนั 70 - 7 - 

ลูกหนี9 อื;น - กิจการที;เกี;ยวขอ้งกนั 450 - 10,616 8,994 

ลูกหนี9 อื;น - กิจการที;ไม่เกี;ยวขอ้งกนั 2,780 1,510 2,780 1,117 

รวม 3,300 1,510 13,403 10,111 

หกั: ค่าเผื;อผลขาดทุนดา้นเครดิตที;คาดวา่จะเกิดขึ9น (54) (121) (116) (210) 

สุทธิ 3,246 1,389 13,287 9,901 

รวมลูกหนี9การคา้และลูกหนี9 อื;น - สุทธิ 338,771 320,131 348,867 328,300 
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4. รายการธุรกจิกบักจิการทีBเกีBยวข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจทีEสาํคญักบับุคคลหรือกิจการทีEเกีEยวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเงืEอนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามสัญญาทีEตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการทีE

เกีEยวขอ้งกนัเหล่านัFน ซึE งเป็นไปตามปกติธุรกิจ ทัFงนีF  ไม่มีการเปลีEยนแปลงทีEมีสาระสาํคญัในนโยบายการ

กาํหนดราคาของรายการธุรกิจกบักิจการทีEเกีEยวขอ้งกนั 

 รายการธุรกิจทีEสาํคญักบักิจการทีEเกีEยวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งันีF  

    (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ9นสุดวนัที; 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย     

(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)    

ซื9อสินคา้ - -  32,737  38,366 

ขายสินคา้ - -  15,090 18,387 

รายไดค้่าบริการ - -  1,578  2,432 

ค่าบริการจ่าย - -  892  1,462 

รายไดค้่าเช่า - -  428  428 

ดอกเบี9ยรับ - -    103 - 

รายการธุรกิจกบัการร่วมคา้และบริษทัร่วม     

ขายสินคา้ 6,548 4,423 6,548 4,423 

ดอกเบี9ยจ่าย 114 148 114 148 

รายการธุรกิจกบับริษทัที;เกี;ยวขอ้งกนั     

ขายสินคา้  25  - - - 

ซื9อสินคา้  205  426 - 216 

ค่าบริการจ่าย 100 - 100 - 

ดอกเบี9ยรับ - 33 - 33 
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 ยอดคงคา้งของรายการธุรกิจกบับุคคลหรือกิจการทีEเกีEยวขอ้งกนัไดแ้สดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัทีE 

31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 ดงันีF  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

31 มีนาคม

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

ลูกหนี'การค้าและลูกหนี'อื/น - กจิการที/เกี/ยวข้องกนั (หมายเหตุ 3)   

การร่วมคา้ 6,722 6,046 6,722 6,046 

บริษทัยอ่ย - - 10,753 9,082 

บริษทัที;เกี;ยวขอ้งกนั 143 429 5 - 

รวม 6,865 6,475 17,480 15,128 

หกั: ค่าเผื;อผลขาดทุนดา้นเครดิตที;คาดวา่จะเกิดขึ9น (22) (22) (84) (112) 

สุทธิ 6,843 6,453 17,396 15,016 

ลูกหนี'ตามสัญญาเช่า     

บริษทัยอ่ย - - 238 260 

เงนิให้กู้ยืมระยะสั'นแก่กจิการที/เกี/ยวข้องกนั     

บริษทัยอ่ย - - 20,000 21,000 

เจ้าหนี'การค้าและเจ้าหนี'อื/น - บุคคลและกจิการที/เกี/ยวข้องกนั   

บริษทัยอ่ย - - 13,216 7,956 

บริษทัที;เกี;ยวขอ้งกนั 9,004 134 378 65 

ค่าตอบแทนกรรมการคา้งจ่าย 230 1,150 230 1,150 

รวม 9,234 1,284 13,824 9,171 

เจ้าหนี'ค่าหุ้นเงนิลงทุนในบริษทัย่อย     

กรรมการและบุคคลที;เกี;ยวขอ้งกนั - 2,200 - 2,200 

เงนิกู้ยืมระยะสั'นจากกจิการที/เกี/ยวข้องกนั     

บริษทัร่วม 23,000 26,000 23,000 26,000 

กรรมการ - 26,051 - - 

บุคคลที;เกี;ยวขอ้งกนั - 4,281 - - 

รวม 23,000 56,332 23,000 26,000 
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ในระหวา่งงวดปัจจุบนั เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการทีEเกีEยวขอ้งกนัและเงินกูย้มืจากกิจการและบุคคลทีEเกีEยวขอ้งกนั

มีรายการเคลืEอนไหวดงัต่อไปนีF   

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  

 1 มกราคม 

2565 เพิ;มขึ9น ลดลง 

31 มีนาคม

2565 

เงนิกู้ยืมระยะสั'นจากกจิการที/เกี/ยวข้องกนั     

บริษทัร่วม     

บริษทั ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ตี9  จาํกดั 26,000 - 3,000 23,000 

กรรมการและบุคคลที;เกี;ยวขอ้งกนั 30,332 - 30,332 - 

รวม 56,332 - 33,332 23,000 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 1 มกราคม   31 มีนาคม 

 2565 เพิ;มขึ9น ลดลง 2565 

เงนิให้กู้ยืมระยะสั'นแก่กจิการที/เกี/ยวข้องกนั     

บริษทัย่อย     

บริษทั ป่า ดอนพทุรา จาํกดั 21,000 20,000 (21,000) 20,000 

เงนิกู้ยืมระยะสั'นจากกจิการที/เกี/ยวข้องกนั     

บริษทัร่วม     

บริษทั ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ตี9  จาํกดั 26,000 - 3,000 23,000 

รวม 26,000 - 3,000 23,000 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนสิFนสุดวนัทีE 31 มีนาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์

พนกังานทีEใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนีF  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 

ผลประโยชน์ระยะสัFน 7 7 
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5. เงนิลงทุนในการร่วมค้า 

 เงินลงทุนในการร่วมค้าซึE งเป็นเงินลงทุนในกิจการทีEบริษทัฯและบุคคลอืEนควบคุมร่วมกัน ในบริษทั                    

คาร์มาร์ท เวียดนาม จาํกดั ซึE งจดัตัFงในประเทศเวียดนามเพืEอจาํหน่ายสินคา้กลุ่มเครืEองสาํอาง โดยบริษทัฯ

ลงทุนร้อยละ 49 มูลค่าของเงินลงทุนแสดงได ้ดงันีF  

 (หน่วย: พนับาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าตามบญัชี                            

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย ราคาทุน 

ค่าเผืCอการดอ้ยค่า                     

ของเงินลงทุน 

มูลค่าตามบญัชี                      

ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม  

2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

510 421 3,563 3,563 (3,563) (3,563) - - 
      

ณ วนัทีE 31 มีนาคม 2565 และวนัทีE 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯมีภาระผูกพนัเกีEยวกบัเงินลงทุนทีEยงัไม่เรียก

ชาํระในบริษทั คาร์มาร์ท เวยีดนาม จาํกดั จาํนวน 98,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 

6. เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

 เงินลงทุนในบริษทัร่วมเป็นเงินลงทุนในบริษทั ดิไอโคนิค พรอพเพอร์ตีF  จาํกดั ซึE งจดัตัFงในประเทศไทย และ

ประกอบธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์บริษทัฯลงทุนในบริษทัร่วมร้อยละ 33.33 มูลค่าของเงินลงทุนแสดง

ไดด้งันีF  

 (หน่วย: พนับาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าตามวธีิส่วนไดเ้สีย มูลค่าตามบญัชี - ราคาทุน            

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม  

2565 2564 2565 2564 

180,292 180,686 71,030 71,030 
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7. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ทุนเรียก  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทัยอ่ย ชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน วธีิราคาทุน 

 (ลา้นบาท) (ร้อยละ) 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

   2565 2564 

บริษทั เจ คอส แลบอราทอรีส์ จาํกดั 10.00 70.00 7,000 7,000 

บริษทั ป่า ดอนพทุรา จาํกดั 260.00 

(31 ธนัวาคม 2564: 

20.00) 

86.00 225,100 18,700 

บริษทั เคเจเอฟ โกลบอล จาํกดั 10.00 51.00 5,100 - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย   237,200 25,700 

เมืEอวนัทีE 4 มกราคม 2565 ทีEประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั ป่า ดอนพุทรา จาํกดั มีมติอนุมติัการเพิEมทุน

ของบริษทั ป่า ดอนพุทรา จาํกดั จาํนวน 240 ลา้นบาท (หุน้สามญั 2.4 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) หลงั

การเพิEมทุน บริษทัยอ่ยมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 260 ลา้นบาท (หุน้สามญั 2.6 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) 

เมืEอวนัทีE 18 มกราคม 2565 บริษทัยอ่ยไดจ้ดทะเบียนเพิEมทุนกบักระทรวงพาณิชย ์และเรียกชาํระค่าหุน้เตม็

จาํนวน 

บริษทัฯไดช้าํระค่าหุน้เพิEมทุนจาํนวน 206.4 ลา้นบาท (2.064 ลา้นหุน้ หุน้ละ 100 บาท) และผูมี้ส่วนไดเ้สียทีE

ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยไดช้าํระค่าหุ้นเพิEมทุนจาํนวน 33.6 ลา้นบาท (0.336 ลา้นหุ้น หุ้นละ 100 

บาท) โดยบริษทัฯยงัคงถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวในสดัส่วนร้อยละ 86.00 

บริษัท เคเจเอฟ โกลบอล จาํกัด ได้รับการจดทะเบียนจัดตัF งเป็นบริษัทวนัทีE  2 ธันวาคม 2564 โดยมี                                        

ทุนจดทะเบียนจาํนวน 1 ลา้นบาท และบริษทัไดเ้ขา้ถือหุ้นในบริษทัแห่งนีF ทัFงหมดในวนัทีE 2 กุมภาพนัธ์ 

2565 และชาํระค่าหุน้เตม็จาํนวน 

เมืEอวนัทีE 28 กุมภาพนัธ์ 2565 ทีEประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยมีมติอนุมติัการเพิEมทุนจาํนวน 9 ลา้น

บาท (หุน้สามญั 90,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) หลงัการเพิEมทุนบริษทัแห่งนีF มีทุนจดทะเบียนจาํนวน 10 

ลา้นบาท (หุ้นสามญั 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) บริษทัฯ ซืFอหุ้นเพิEมทุนจาํนวน 41,000 หุ้น รวม 

4.1 ลา้นบาท และผูถื้อหุน้อืEนซืFอหุน้เพิEมทุนจาํนวน 49,000 หุน้ รวม 4.9 ลา้นบาท หลงัการเพิEมทุน สัดส่วน

การถือหุ้นของบริษทัฯในบริษทัแห่งนีF คิดเป็นร้อยละ 51.00 โดยบริษทัฯยงัคงมีการควบคุมในบริษทัย่อย

แห่งนีF   

บริษทั เคเจเอฟ โกลบอล จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนเพิEมทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมืEอวนัทีE 28 กมุภาพนัธ์ 2565 
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8. อสังหาริมทรัพย์เพืBอการลงทุน 

 บริษทัฯไดจ้ดจาํนองอสังหาริมทรัพยเ์พืEอการลงทุนส่วนใหญ่เพืEอเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเชืEอทีEไดรั้บจาก

ธนาคารพาณิชย ์

9. ทีBดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

รายการเปลีEยนแปลงของทีEดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับงวดสามเดือนสิFนสุดวนัทีE 31 มีนาคม 2565 สรุป

ไดด้งันีF  

(หน่วย: พนับาท) 

                                        

งบการเงินรวม 

งบการเงิน               

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัทีE 1 มกราคม 2565 466,553 431,156 

ซืFอเพิEมระหวา่งงวด - ราคาทุน 258,799 10,479 

โอนไปเป็นสินคา้คงเหลือ - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (157) (157) 

จาํหน่ายและตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (14) (14) 

ค่าเสืEอมราคาสาํหรับงวด (8,747) (7,874) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัทีE 31 มีนาคม 2565 716,434 433,590 

 บริษทัฯไดน้าํทีEดินพร้อมสิEงปลูกสร้างส่วนใหญ่ไปคํFาประกนัสินเชืEอทีEไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์ 

10. ทีBดนิรอการพฒันา 

 ทีEดินทีEอยูร่ะหว่างรอการพฒันา ซึE งมีมูลค่าจาํนวน 3.2 ลา้นบาท ไดถู้กนาํไปคํFาประกนัสินเชืEอทีEไดรั้บจาก

ธนาคารพาณิชย ์

11. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 รายการเคลืEอนไหวของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ําหรับงวดสามเดือนสิFนสุดวนัทีE 31 มีนาคม 2565 แสดงได้

ดงันีF  

(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน             

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัทีE 1 มกราคม 2565 28,560 28,331 

เพิEมระหวา่งงวด 5,608 5,608 

ค่าเสืEอมราคาสาํหรับงวด (4,055) (4,028) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัทีE 31 มีนาคม 2565 30,113 29,911 
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12. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะสั@นจากสถาบันการเงนิ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 

อตัราดอกเบีFย (ร้อยละต่อปี) 

งบการเงินรวม /                                

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

ทรัสตรี์ซีท 1.80 - 3.89 1.80 - 3.00 193,882 133,193 

ตั_วสญัญาใชเ้งิน 2.72 - 3.97 2.63 - 2.77 36,453 29,815 

รวม   230,335 163,008 

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัF นจากสถาบันการเงินคํF าประกันโดยการจดจํานองทีE ดินพร้อม               

สิEงปลูกสร้างและอสงัหาริมทรัพยเ์พืEอการลงทุนส่วนใหญ่ของบริษทัฯ 

13. เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 

(หน่วย: พนับาท) 

เงินกู ้

อตัราดอกเบี9ย              

(ร้อยละต่อปี) การชาํระคืน 

งบการเงินรวม /                                     

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

1 MLR - 2.00 ชาํระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบี9ยทุกสิ9นเดือน                    

งวดละ 1.49 ลา้นบาท 12,062 16,410 

หกั: ส่วนที;ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ;งปี (12,062) (16,410) 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจากส่วนที;ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ;งปี - - 

การเปลีEยนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวสาํหรับงวดสามเดือนสิFนสุดวนัทีE 31 มีนาคม 2565 มีรายละเอียด

ดงันีF  

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/                 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัทีE 1 มกราคม 2565 16,410 

หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (4,348) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัทีE 31 มีนาคม 2565 12,062 

เงินกูย้มืระยะยาวนีFค ํFาประกนัโดยการจาํนองทีEดินพร้อมสิEงปลูกสร้างส่วนใหญ่ของบริษทัฯ  
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 ภายใตส้ัญญาเงินกู ้บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเงืEอนไขทางการเงินบางประการตามทีEระบุในสัญญา เช่น การ

ดาํรงอตัราส่วนหนีF สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ และอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนีF  เป็นตน้ 

14. ภาษเีงนิได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลคาํนวณขึFนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้าํหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉลีEยทัFง

ปีทีEประมาณไว ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนสิFนสุดวนัทีE 31 มีนาคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งันีF  

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ9นสุดวนัที; 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 15,900 12,543 15,900 12,206 

ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชั;วคราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชั;วคราว 1,606 (1,977) 1,606 (1,977) 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ที/แสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุน 17,506 10,566 17,506 10,229 

15. มูลค่ายุติธรรมของเครืBองมือทางการเงนิ 

 เนืEองจากเครืE องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสัF นหรือมีอตัราดอกเบีF ย

ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบีFยในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเครืEองมือทางการเงินใกลเ้คียง

กบัมูลค่าตามบญัชีทีEแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

16. ภาระผูกพนัและหนี@สินทีBอาจเกดิขึ@น 

16.1 ภาระผูกพนัเกีBยวกบัสัญญาเช่าและสัญญาบริการ 

 บริษทัฯมีค่าเช่าจ่ายในอนาคตทัFงสิFนภายใตส้ญัญาเช่าทีEบอกเลิกไม่ไดซึ้E งยงัไม่เริEมมีผล และจาํนวนเงินขัFนตํEา

ทีEตอ้งจ่ายในอนาคตทัFงสิFนภายใตส้ญัญาเช่าทีEมีอายสุญัญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกวา่นบัตัFงแต่วนัทีEสญัญาเช่า

เริEมมีผล หรือมีสินทรัพยอ์า้งอิงทีEมีมูลค่าตํEา และสญัญาบริการทีEบอกเลิกไม่ได ้ดงันีF  

 (หน่วย: ลา้นบาท)  

 31 มีนาคม 2565  

จ่ายชาํระ   

ภายใน 1 ปี 16.2  

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 19.0  
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16.2 ภาระผูกพนัเกีBยวกบัการซื@อสินค้าและรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัทีE 31 มีนาคม 2565 บริษทัฯมีภาระผูกพนัทีEเกีEยวขอ้งกับการซืFอทีEดิน การก่อสร้างอาคาร การซืFอ

เครืEองจกัร อุปกรณ์ และสินคา้ ดงันีF  

(หน่วย: ลา้น) 

สกลุเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บาท 21.3 9.5 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.5 0.5 

หยวน 0.3 0.3 

16.3 หนังสือคํ@าประกนัธนาคาร 

 ณ วนัทีE 31 มีนาคม 2565 บริษทัฯมีหนงัสือคํFาประกนัซึEงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยูจ่าํนวน 0.5 

ลา้นบาท เกีEยวเนืEองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ 

16.4 คดฟ้ีองร้อง 

 เมืEอวนัทีE 7 กมุภาพนัธ์ 2565 กรมศุลกากร และกรมสรรพากรไดฟ้้องร้องบริษทัฯ ต่อศาลภาษีอากรกลางเพืEอ

เรียกค่าอากรขาเขา้และภาษีมูลค่าเพิEมจาํนวน 1.8 ลา้นบาท บริษทัฯไดย้ืEนคาํใหก้ารโตแ้ยง้เนืEองจากเป็นความ

บกพร่องในกระบวนการประเมินภาษีของโจทก ์และไม่ดาํเนินการภายในระยะเวลาทีEกฎหมายกาํหนด คดี

จึงขาดอายุความแลว้ ปัจจุบนัคดีความอยู่ระหว่างนัดพิจารณาเพืEอไกล่เกลีEย ผูบ้ริหารของบริษทัฯ เชืEอว่า

บริษทัฯจะไม่ตอ้งจ่ายค่าอากรและภาษีมูลค่าเพิEมในจาํนวนทีEเป็นสาระสําคญั จึงไม่บนัทึกประมาณการ

หนีF สินจากคดีฟ้องร้องดงักล่าว 

17. ส่วนงานดาํเนินงาน 

 กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ ในไตรมาสทีE 4 ของ

ปี 2564 ไดเ้พิEมส่วนงานทาํเกษตรกรรม 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัสาํหรับงวดสามเดือนสิFนสุดวนัทีE 31 มีนาคม 2565 และ 

2564 มีดงัต่อไปนีF  
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  (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ5นสุดวนัที8 31 มีนาคม 2565 

 ส่วนงานผลิตและ

จาํหน่ายสินคา้ ส่วนงานใหเ้ช่า 

 

ส่วนงานทาํ  

 อุปโภคบริโภค คลงัสินคา้ เกษตรกรรม งบการเงินรวม 

รายได้จากการขายและบริการ     

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 407,161 5,292 20 412,473 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - - - 

รวมรายได้ 407,161 5,292 20 412,473 

ผลการดาํเนินงาน     

กาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 79,700 5,270 (1,359) 83,611 

รายไดอื้8น    3,069 

กาํไรจากการขายอุปกรณ์    1,953 

กาํไรจากอตัราแลกเปลี8ยน    633 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และ

บริษทัร่วม 

    

(394) 

รายไดท้างการเงิน    122 

ตน้ทุนทางการเงิน    (2,263) 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้    86,731 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้    (17,506) 

กาํไรสําหรับงวด    69,225 

 
  (หน่วย: พนับาท) 

  สาํหรับงวดสามเดือนสิ5นสุดวนัที8 31 มีนาคม 2564 

  ส่วนงานผลิตและ 

จาํหน่ายสินคา้ ส่วนงานใหเ้ช่า  

  อุปโภคบริโภค คลงัสินคา้ งบการเงินรวม 

รายได้จากการขายและบริการ     

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก  335,789 5,292 341,081 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน  - - - 

รวมรายได้  335,789 5,292 341,081 

ผลการดาํเนินงาน     

กาํไรของส่วนงาน  49,210 5,255 54,465 

รายไดอื้8น    834 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม   327 

รายไดท้างการเงิน    213 

ตน้ทุนทางการเงิน    (1,810) 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้    54,029 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้    (10,566) 

กาํไรสําหรับงวด    43,463 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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18. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน  

เมืEอวนัทีE 25 เมษายน 2565 ทีEประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล

ให้แก่ผูถื้อหุ้นจากกาํไรของปี 2564 ในอตัราหุ้นละ 0.18 บาท ซึE งเมืEอหักจากเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 

0.12 บาท จะเป็นเงินปันผลในงวดสิFนปีอนัเป็นงวดสุดทา้ยในอตัราหุน้ละ 0.06 บาท รวมจาํนวน 52.8 ลา้น

บาท โดยกาํหนดจ่ายในวนัทีE 24 พฤษภาคม 2565 

เมืEอวนัทีE 13 พฤษภาคม 2565 ทีEประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่าง

กาลเป็นเงินสดจากผลการดาํเนินงานของไตรมาส 1 ปี 2565 ในอตัราหุ้นละ 0.06 บาท รวมจาํนวน 52.8  

ลา้นบาท โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัทีE 10 มิถุนายน 2565 

19. การอนุมัติข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนีF ไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของ

บริษทัฯเมืEอวนัทีE 13 พฤษภาคม 2565 

 


