
 

บริษทั ไทยเพรซิเดนทฟู์ดส์ จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำนกำรสอบทำน และ ขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 



 

 

 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ไทยเพรซิเดนทฟู์ดส์ จ  ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับ
งวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแส             
เงินสดรวมส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหวำ่งกำลแบบยอ่ของ
บริษทั ไทยเพรซิเดนทฟู์ดส์ จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ
บริษทั ไทยเพรซิเดนทฟู์ดส์ จ  ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวำ่ “ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล”) ซ่ึง
ผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำน
กำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบในกำรใหข้อ้สรุป
เก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหสั 2410  เร่ือง กำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของกิจกำร กำรสอบทำนดงักล่ำวประกอบดว้ย กำรใชว้ธีิกำรสอบถำม
บุคลำกรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดำ้นกำรเงินและบญัชีและกำรวเิครำะห์เปรียบเทียบและวธีิกำรสอบทำนอ่ืน 
กำรสอบทำนน้ีมีขอบเขตจ ำกดักวำ่กำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ท ำใหข้ำ้พเจำ้ไม่สำมำรถไดค้วำม
เช่ือมัน่วำ่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส ำคญัทั้งหมดซ่ึงอำจพบไดจ้ำกกำรตรวจสอบ ดงันั้นขำ้พเจำ้จึงไม่ไดแ้สดงควำมเห็น
ต่อขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลท่ีสอบทำน 

ข้อสรุป  

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

สำยฝน อินทร์แกว้ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4434 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั  
กรุงเทพฯ: 16 สิงหำคม 2564  



บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที ่30 มิถุนำยน 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2 4,608,647           3,695,417           3,037,039           2,016,174           
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3, 4 3,117,312           3,237,727           2,090,193           2,030,352           
สินคา้คงเหลือ 1,902,122           1,420,943           721,527              629,416              
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 5 7,281,311           7,766,744           2,753,440           3,497,685           
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 108,913              104,360              28,352                27,364                
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 17,018,305         16,225,191         8,630,551           8,200,991           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 8,000                  8,000                  8,000                  8,000                  
ลูกหน้ีตามสญัญาขายฝาก 6 500,000              -                          500,000              -                          
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                          -                          3,530,249           3,530,249           
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 2,744,527           3,018,630           408,174              410,674              
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 9 29,280                29,819                -                          -                          
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 5 8,990,638           8,460,702           5,307,502           5,453,413           
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้ในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                          -                          295                      295                      
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 10 406,404              406,404              427,263              427,844              
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 8,812,410           9,051,885           3,035,418           3,132,533           
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 12 94,380                93,360                13,001                14,896                
เงินมดัจ าเพ่ือซ้ือเคร่ืองจกัร 2,645                  542                      -                          -                          
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 22,854                24,079                7,231                  8,281                  
ค่าความนิยม 1,219                  42,007                -                          -                          
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 36,694                40,816                -                          -                          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 22,747                15,132                3,788                  3,458                  
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 21,671,798         21,191,376         13,240,921         12,989,643         
รวมสินทรัพย์ 38,690,103         37,416,567         21,871,472         21,190,634         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรงบกำรเงนิรวม



บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่30 มิถุนำยน 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4, 13 1,872,158           1,781,038           1,168,845           1,167,438           
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนด
   ช าระภายในหน่ึงปี 4, 14 35,375                36,629                3,758                  3,691                  
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 332,084              321,182              160,739              163,016              
โบนสัคา้งจ่าย 254,438              368,515              134,154              206,378              
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้จากผูมี้ส่วนไดเ้สีย
   ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 41                        39                        -                          -                          
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายอ่ืน 4 361,208              335,798              140,480              122,637              
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 70,055                95,042                47,431                48,847                
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,925,359           2,938,243           1,655,407           1,712,007           

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจาก
   ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 4, 14 58,522                57,240                9,318                  11,214                
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,016,496           1,005,079           667,555              664,062              
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,982                  20,723                2,232                  19,612                
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 3,807                  3,831                  -                          -                          
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 1,082,807           1,086,873           679,105              694,888              

รวมหนีสิ้น 4,008,166           4,025,116           2,334,512           2,406,895           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร



บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่30 มิถุนำยน 2564

(หน่วย: พนับาท)

30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้สามญั 329,704,014 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 329,704              329,704              329,704              329,704              

ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้
หุน้สามญั 329,704,014 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 329,704              329,704              329,704              329,704              

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 712,963              712,963              712,963              712,963              
ส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนท่ีสูงกวา่มูลค่าตามบญัชีของบริษทัยอ่ย (1,377,595)          (1,377,595)          -                          -                          
ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 39,000                39,000                39,000                39,000                
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 26,972,937         25,884,952         18,004,821         17,218,808         

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 373,796              386,386              450,472              483,264              
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 27,050,805         25,975,410         19,536,960         18,783,739         
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของ
   บริษทัยอ่ย 7,631,132           7,416,041           -                          -                          
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 34,681,937         33,391,451         19,536,960         18,783,739         
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 38,690,103         37,416,567         21,871,472         21,190,634         

-                          -                          -                          -                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน 2564

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

งบกำรเงินรวม

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

ก ำไรขำดทุน:

รำยได้

รายไดจ้ากการขาย 4 5,765,852       6,185,458       3,444,060       3,782,784       

รายไดเ้งินปันผล 4 18,809            21,199            357,293          373,588          

รายไดอ่ื้น

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 13,062            -                      7,716              -                      

ก าไรจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,416              2,541              618                 540                 

อ่ืน ๆ 4 92,689            51,065            22,859            32,097            

รวมรายไดอ่ื้น 109,167          53,606            31,193            32,637            

รวมรำยได้ 5,893,828       6,260,263       3,832,546       4,189,009       

ค่ำใช้จ่ำย

ตน้ทนุขาย 4 3,777,407       3,828,216       2,598,065       2,646,496       

คา่ใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 4 442,716          437,509          94,897            81,907            

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 4 468,814          472,145          284,722          279,846          

ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน -                      12,466            -                      21,500            

รวมค่ำใช้จ่ำย 4,688,937       4,750,336       2,977,684       3,029,749       

ก ำไรจำกกจิกรรมด ำเนนิงำน 1,204,891       1,509,927       854,862          1,159,260       

ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 54,522            72,297            -                      -                      

รายไดท้างการเงิน 76,008            67,368            40,950            45,539            

ตน้ทนุทางการเงิน (671)                (718)                (124)                (156)                

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ 1,334,750       1,648,874       895,688          1,204,643       

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 15 (174,074)         (198,253)         (78,411)           (116,859)         

ก ำไรส ำหรับงวด 1,160,676       1,450,621       817,277          1,087,784       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน 2564

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

งบกำรเงินรวม

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะถกูบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน

    ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (4,859)             (44,159)           -                      -                      
ก าไร(ขาดทนุ)จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุในตราสารหน้ี

   ท่ีวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน - 

   สุทธิจากภาษีเงินได้ 15 8,295              (44,227)           2,884              (31,094)           

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั 

   - สุทธิภาษีเงินได้ 3,436              (88,386)           2,884              (31,094)           

รายการท่ีจะไม่ถกูบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

ผลก าไร(ขาดทนุ)จากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

   - สุทธิภาษีเงินได้ 15 (18)                  35                   (18)                  35                   

ก าไรจากเงินลงทนุในตราสารทนุท่ีก าหนดใหว้ดัมลูคา่ดว้ย

   มลูคา่ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน - 

   สุทธิจากภาษีเงินได้ 15 15,467            118,070          20,983            79,633            

รายการท่ีจะไมถู่กบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั 

   - สุทธิภาษีเงินได้ 15,449            118,105          20,965            79,668            

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด 18,885            29,719            23,849            48,574            
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 1,179,561       1,480,340       841,126          1,136,358       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน 2564

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

งบกำรเงินรวม

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กำรแบ่งปันก ำไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 877,895          1,141,601       817,277          1,087,784       

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 282,781          309,020          
1,160,676       1,450,621       

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 907,109          1,173,623       841,126          1,136,358       

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 272,452          306,717          
1,179,561       1,480,340       

ก ำไรต่อหุ้น (บำท) 16

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 2.66                3.46                2.48                3.30                

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุ้น) 329,704          329,704          329,704          329,704          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน 2564

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

งบกำรเงินรวม

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

ก ำไรขำดทุน:

รำยได้

รายไดจ้ากการขาย 4 11,557,354     12,097,011     6,953,157       7,158,299       

รายไดเ้งินปันผล 4 43,292            41,677            491,099          468,531          

รายไดอ่ื้น

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 39,384            3,248              32,953            -                      

ก าไรจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 5,567              4,979              1,365              2,579              

อ่ืน ๆ 4 125,560          100,410          44,846            60,439            

รวมรายไดอ่ื้น 170,511          108,637          79,164            63,018            

รวมรำยได้ 11,771,157     12,247,325     7,523,420       7,689,848       

ค่ำใช้จ่ำย

ตน้ทนุขาย 4 7,598,260       7,580,840       5,245,311       5,109,469       

คา่ใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 4 890,668          880,762          198,922          141,562          

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 4 990,271          941,104          571,512          544,976          

ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน -                      -                      -                      3,392              

รวมค่ำใช้จ่ำย 9,479,199       9,402,706       6,015,745       5,799,399       

ก ำไรจำกกจิกรรมด ำเนนิงำน 2,291,958       2,844,619       1,507,675       1,890,449       

ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 8, 9 139,800          148,839          -                      -                      

รายไดท้างการเงิน 141,448          138,271          82,133            92,857            

ตน้ทนุทางการเงิน (1,328)             (1,467)             (257)                (321)                

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ 2,571,878       3,130,262       1,589,551       1,982,985       

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 15 (324,666)         (373,335)         (153,070)         (206,720)         

ก ำไรส ำหรับงวด 2,247,212       2,756,927       1,436,481       1,776,265       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน 2564

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

งบกำรเงินรวม

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะถกูบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน

    ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 2,938              10,420            -                      -                      
ขาดทนุจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุในตราสารหน้ี

   ท่ีวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน - 

   สุทธิจากภาษีเงินได้ 15 (1,716)             (43,076)           (3,598)             (32,391)           

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั 

   - สุทธิภาษีเงินได้ 1,222              (32,656)           (3,598)             (32,391)           

รายการท่ีจะไม่ถกูบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

ผลก าไร(ขาดทนุ)จากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

   - สุทธิภาษีเงินได้ 15 189                 (89)                  189                 (82)                  

ก าไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุในตราสารทนุท่ีก าหนดใหว้ดัมลูคา่ดว้ย

   มลูคา่ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน - 

   สุทธิจากภาษีเงินได้ 15 43,137            (188,920)         2,637              (149,431)         

รายการท่ีจะไมถู่กบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั 

   - สุทธิภาษีเงินได้ 43,326            (189,009)         2,826              (149,513)         

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด 44,548            (221,665)         (772)                (181,904)         
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 2,291,760       2,535,262       1,435,709       1,594,361       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน 2564

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

งบกำรเงินรวม

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กำรแบ่งปันก ำไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1,722,974       2,147,450       1,436,481       1,776,265       

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 524,238          609,477          
2,247,212       2,756,927       

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1,757,883       1,944,056       1,435,709       1,594,361       

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 533,877          591,206          
2,291,760       2,535,262       

ก ำไรต่อหุ้น (บำท) 16

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 5.23                6.51                4.36                5.39                

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุ้น) 329,704          329,704          329,704          329,704          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบกำรเงินรวม

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมด ำเนนิงำน

ก าไรก่อนภาษี 2,571,878       3,130,262       1,589,551       1,982,985       

ปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จาก

   กิจกรรมด าเนินงาน

คา่เส่ือมราคา 610,833          609,388          257,027          237,887          

คา่ตดัจ าหน่าย 2,904              4,376              1,262              2,635              

ก าไรจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (5,567)             (4,979)             (1,365)             (2,579)             

ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 61                   -                      3                     -                      

ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุบริษทัร่วม (44,493)           -                      -                      -                      

ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยท์างการเงินไมห่มนุเวียนอ่ืน (7,436)             (15,123)           (5,259)             (6,927)             

โอนกลบัคา่เผ่ือสินคา้เส่ือมสภาพ -                      (1,985)             -                      -                      

โอนกลบัคา่เผ่ือการดอ้ยคา่เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                      -                      -                      (4,165)             

คา่เผ่ือการดอ้ยคา่เงินลงทนุในบริษทัร่วม -                      -                      2,500              1,575              

(ก าไร)ขาดทนุจากการเปล่ียนแปลงมลูคา่สินทรัพยท์างการเงิน 14,587            (13,594)           22,035            (11,356)           

คา่เผ่ือผลขาดทนุท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 1,041              479                 -                      -                      

ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม (138,613)         (148,863)         -                      -                      

ส่วนแบง่(ก าไร)ขาดทนุจากเงินลงทนุในการร่วมคา้ (1,187)             24                   -                      -                      

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                      -                      (379,877)         (358,220)         

    เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม -                      -                      (82,150)           (78,525)           

เงินปันผลรับจากเงินลงทนุ (43,292)           (41,677)           (29,072)           (31,786)           

ดอกเบ้ียรับ (141,448)         (138,271)         (82,133)           (92,857)           

คา่ใชจ่้ายดอกเบ้ีย 1,328              1,467              257                 321                 

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวพนกังาน 41,147            42,213            25,353            26,337            

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน

   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 2,861,743       3,423,717       1,318,132       1,665,325       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบกำรเงินรวม

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมด ำเนนิงำน (ต่อ)

สินทรัพยด์ าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 132,360          (130,203)         (29,140)           41,288            

สินคา้คงเหลือ (482,220)         (396,826)         (92,111)           (57,001)           

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน (3,283)             (9,464)             (988)                (618)                

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน (7,615)             22,118            (330)                1,098              

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (38,504)           (205,078)         (79,000)           (75,047)           

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน (24,987)           (13,318)           (1,416)             (16,896)           

หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน (25)                  (57,204)           -                      (57,341)           

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (29,730)           (23,475)           (21,860)           (14,204)           

เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 2,407,739       2,610,267       1,093,287       1,486,604       

จ่ายภาษีเงินได้ (326,014)         (356,331)         (164,340)         (209,277)         

เงินสดสุทธิจำกกจิกรรมด ำเนนิงำน 2,081,725       2,253,936       928,947          1,277,327       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบกำรเงินรวม

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมลงทุน

สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน (5,772,627)      (5,321,244)      (4,967,191)      (4,415,184)      

สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืนลดลง 6,258,024       5,011,546       5,711,436       4,033,061       

สินทรัพยท์างการเงินไมห่มนุเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน (4,604,652)      (3,631,735)      (2,062,007)      (1,849,805)      

สินทรัพยท์างการเงินไมห่มนุเวียนอ่ืนลดลง 4,107,978       3,735,962       2,181,724       1,783,436       

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                      (1,000)             -                      (1,000)             

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง -                      1,000              -                      1,000              

ลูกหน้ีตามสญัญาขายฝากเพ่ิมข้ึน (500,000)         -                      (500,000)         -                      

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                      -                      -                      (160,449)         

เงินลงทนุในบริษทัร่วมเพ่ิมข้ึน -                      (150,000)         -                      (90,000)           

เงินลงทนุในบริษทัร่วมลดลง 393,940          -                      -                      -                      

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                      -                      346,860          358,220          

เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 82,150            90,807            82,150            78,525            

เงินปันผลรับจากการร่วมคา้ 1,726              2,047              -                      -                      

เงินปันผลรับจากเงินลงทนุ 43,252            41,618            29,040            31,730            

เงินปันผลรับโดยส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจ

   ของบริษทัยอ่ย (318,786)         (317,044)         -                      -                      

เงินจ่ายล่วงหนา้คา่หุ้นในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                      -                      -                      95,985            

คา่ความนิยมลดลง 40,788            -                      -                      -                      

สิทธิการเช่าลดลง -                      451                 -                      -                      

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (336,854)         (684,646)         (131,643)         (280,568)         

เงินมดัจ าเพ่ือซ้ือเคร่ืองจกัรเพ่ิมข้ึน (2,103)             (1,768)             -                      -                      

เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 5,960              7,985              1,366              4,054              

ซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (1,677)             (1,849)             (212)                (80)                  

เงินสดรับจากส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                      137,462          -                      -                      

เงินรับล่วงหนา้คา่หุ้นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม

  ของบริษทัยอ่ยลดลง -                      (91,601)           -                      -                      

ดอกเบ้ียรับ 130,093          126,369          84,740            86,971            

เงินสดสุทธิจำก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน (472,788)         (1,045,640)      776,263          (324,104)         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบกำรเงินรวม

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมจดัหำเงิน

ช าระคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่า (18,420)           (22,006)           (1,829)             (1,764)             

จ่ายเงินปันผล (682,259)         (724,870)         (682,259)         (724,870)         

จ่ายดอกเบ้ีย (1,328)             (1,467)             (257)                (321)                

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหำเงิน (702,007)         (748,343)         (684,345)         (726,955)         

ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศเพ่ิมข้ึน 6,300              5,671              -                      -                      

เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้สุทธิ 913,230          465,624          1,020,865       226,268          

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดคงเหลือ ณ วนัตน้งวด 3,695,417       3,320,232       2,016,174       1,979,253       
เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด (หมำยเหตุ 2) 4,608,647       3,785,856       3,037,039       2,205,521       

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเตมิ

รายการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกบัเงินสด

   โอนกลบัคา่เผ่ือผลขาดทนุท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 17,658            -                      17,658            -                      

   เจา้หน้ีอ่ืนจากการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 40,728            67,225            25,797            58,947            

   เจา้หน้ีตามสญัญาเช่า - สุทธิจากดอกเบ้ียรอตดับญัชี 16,563            36,903            -                      -                      

   เงินปันผลคา้งจ่าย 229                 479                 229                 479                 

   เงินปันผลคา้งรับ 40                   59                   33,049            56                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2564

(หน่วย: พนับาท)  

ส ารองการเปล่ียนแปลง

ส่วนเกินมูลคา่ ของสินทรัพยท์าง ส่วนของผูมี้

เงินลงทุน ผลต่างจาก การเงินท่ีวดัมูลคา่ ส่วนไดเ้สียท่ี

ทุนเรือนหุ้น ท่ีสูงกวา่ การแปลงคา่ ยติุธรรมผา่น รวม รวม ไม่มีอ  านาจ รวม

ท่ีออกและ ส่วนเกินมูลคา่ มูลคา่ตามบญัชี งบการเงินท่ีเป็น ก าไรขาดทุน องคป์ระกอบอ่ืน ส่วนของผูถื้อหุ้น ควบคุม ส่วนของ

ช าระแลว้ หุ้นสามญั ของบริษทัยอ่ย จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินตราต่างประเทศ เบ็ดเสร็จอ่ืน ของส่วนของผูถื้อหุ้น ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 329,704           712,963           (1,377,595)      39,000            23,493,692      (106,827)               587,607                480,780                23,678,544      6,651,974        30,330,518      

ก าไรส าหรับงวด -                      -                      -                      -                      2,147,450        -                            -                            -                            2,147,450        609,477           2,756,927        

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                      -                      -                      -                      (87)                  3,979                    (207,286)               (203,307)               (203,394)         (18,271)           (221,665)         

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                      -                      -                      -                      2,147,363        3,979                    (207,286)               (203,307)               1,944,056        591,206           2,535,262        

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                      -                      -                      -                      -                      -                            -                            -                            -                      137,462           137,462           

โอนส ารองการเปล่ียนแปลงของตราสารทุนท่ีวดัมูลคา่ยติุธรรม

   ผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนไปก าไรสะสม -                      -                      -                      -                      (45,873)           -                            45,873                  45,873                  -                      -                      -                      

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 17) -                      -                      -                      -                      (725,349)         -                            -                            -                            (725,349)         (317,044)         (1,042,393)      
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2563 329,704           712,963           (1,377,595)      39,000            24,869,833      (102,848)               426,194                323,346                24,897,251      7,063,598        31,960,849      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ

งบกำรเงินรวม

ก าไรสะสม

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2564

(หน่วย: พนับาท)  

ส ารองการเปล่ียนแปลง

ส่วนเกินมูลคา่ ของสินทรัพยท์าง ส่วนของผูมี้

เงินลงทุน ผลต่างจาก การเงินท่ีวดัมูลคา่ ส่วนไดเ้สียท่ี

ทุนเรือนหุ้น ท่ีสูงกวา่ การแปลงคา่ ยติุธรรมผา่น รวม รวม ไม่มีอ  านาจ รวม

ท่ีออกและ ส่วนเกินมูลคา่ มูลคา่ตามบญัชี งบการเงินท่ีเป็น ก าไรขาดทุน องคป์ระกอบอ่ืน ส่วนของผูถื้อหุ้น ควบคุม ส่วนของ

ช าระแลว้ หุ้นสามญั ของบริษทัยอ่ย จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินตราต่างประเทศ เบ็ดเสร็จอ่ืน ของส่วนของผูถื้อหุ้น ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2564 329,704           712,963           (1,377,595)      39,000            25,884,952      (96,899)                 483,285                386,386                25,975,410      7,416,041        33,391,451      

ก าไรส าหรับงวด -                      -                      -                      -                      1,722,974        -                            -                            -                            1,722,974        524,238           2,247,212        

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                      -                      -                      -                      189                 13,979                  20,741                  34,720                  34,909            9,639              44,548            

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                      -                      -                      -                      1,723,163        13,979                  20,741                  34,720                  1,757,883        533,877           2,291,760        

โอนส ารองการเปล่ียนแปลงของตราสารทุนท่ีวดัมูลคา่ยติุธรรม

   ผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนไปก าไรสะสม -                      -                      -                      -                      47,310            -                            (47,310)                 (47,310)                 -                      -                      -                      

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 17) -                      -                      -                      -                      (682,488)         -                            -                            -                            (682,488)         (318,786)         (1,001,274)      
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 329,704           712,963           (1,377,595)      39,000            26,972,937      (82,920)                 456,716                373,796                27,050,805      7,631,132        34,681,937      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ก าไรสะสม

งบกำรเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที ่30 มิถุนำยน 2564

(หน่วย: พนับาท)  

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

ส ารองการเปล่ียนแปลง
ของสินทรัพยท์าง
การเงินท่ีวดัมูลค่า

ทุนเรือนหุน้ ยติุธรรมผ่าน รวม
ท่ีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ก าไรขาดทุน องคป์ระกอบอ่ืน รวม
ช าระแลว้ หุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เบด็เสร็จอ่ืน ของส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกรำคม 2563 329,704                   712,963                   39,000                     15,772,479              574,450                   574,450                   17,428,596              
ก าไรส าหรับงวด -                              -                              -                              1,776,265                -                              -                              1,776,265                
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                              -                              -                              (82)                          (181,822)                 (181,822)                 (181,904)                 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                              -                              -                              1,776,183                (181,822)                 (181,822)                 1,594,361                
โอนส ารองการเปล่ียนแปลงของตราสารทุนท่ีวดัมูลค่ายติุธรรม
   ผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนไปก าไรสะสม -                              -                              -                              (34,675)                   34,675                     34,675                     -                              

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 17) -                              -                              -                              (725,349)                 -                              -                              (725,349)                 
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 มิถุนำยน 2563 329,704                   712,963                   39,000                     16,788,638              427,303                   427,303                   18,297,608              

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกรำคม 2564 329,704                   712,963                   39,000                     17,218,808              483,264                   483,264                   18,783,739              
ก าไรส าหรับงวด -                              -                              -                              1,436,481                -                              -                              1,436,481                
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                              -                              -                              189                          (961)                        (961)                        (772)                        
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                              -                              -                              1,436,670                (961)                        (961)                        1,435,709                
โอนส ารองการเปล่ียนแปลงของตราสารทุนท่ีวดัมูลค่ายติุธรรม
   ผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนไปก าไรสะสม -                              -                              -                              31,831                     (31,831)                   (31,831)                   -                              

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 17) -                              -                              -                              (682,488)                 -                              -                              (682,488)                 
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 มิถุนำยน 2564 329,704                   712,963                   39,000                     18,004,821              450,472                   450,472                   19,536,960              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

ก าไรสะสม



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2564  

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลของบริษัทฯ 

 บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย
จากการจดทะเบียนควบบริษทัเม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม 2560 และมีภูมิล าเนาในประเทศไทย โดยมีบริษทั         
สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัมหาชนท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทยเป็น                   
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือ ผลิตและจ าหน่ายบะหม่ีและอาหารก่ึงส าเร็จรูป ขนมปังกรอบ                  
ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนและส านกังานใหญ่ของบริษทัฯตั้งอยูเ่ลขท่ี 304 อาคารทีเอฟกรุ๊ป ถนนศรีนครินทร์                          
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร และมีโรงงาน 5 แห่ง ตั้ งอยู่ท่ีจงัหวดัชลบุรี จงัหวดัล าพูน 
จงัหวดัระยอง และอีก 2 แห่งตั้งอยูท่ี่จงัหวดัราชบุรี 

1.2    กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

          สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท  าให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมี
ผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและ
ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการด าเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัติดตามความคืบหน้าของ
สถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสิน
และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารไดใ้ช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ 
เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

1.3 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่ง
กาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษทัฯได้แสดงรายการใน             
งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแส
เงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  

      งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 
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   งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.4 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ  ากดั (มหาชน) 
และบริษัทย่อย และได้จัดท าข้ึนโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                                
31 ธนัวาคม 2563 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัในระหวา่งงวดปัจจุบนั  

1.5 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน  

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงจ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชี
และการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญั
ต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั  

นอกจากน้ี กลุ่มบริษัทได้มีการเลือกถือปฏิบัติตามข้อผ่อนปรนเก่ียวกับการยินยอมลดค่าเช่าท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์ COVID-19 ตามการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 
เ ร่ือง สัญญาเช่า ซ่ึงท าให้กิจการไม่จ  าเป็นต้องประเมินว่าการยินยอมการลดค่าเช่าเป็นการ
เปล่ียนแปลงสัญญาเช่าหรือไม่ ทั้งน้ี ขอ้ผ่อนปรนดงักล่าวให้ใช้กบักรณีการยินยอมลดค่าเช่าท่ีเกิด
จากผลโดยตรงของสถานการณ์ COVID-19 และต้องเป็นไปตามเง่ือนไขทุกข้ออนัได้แก่ การ
เปล่ียนแปลงการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท าให้ส่ิงตอบแทนส าหรับสัญญาเช่าหลงัปรับปรุงมีจ านวน
เกือบเท่าเดิมหรือน้อยกว่าส่ิงตอบแทนส าหรับสัญญาเช่าก่อนการเปล่ียนแปลงนั้น การลดลงใด ๆ 
ของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่ากระทบเพียงการจ่ายช าระซ่ึงเดิมครบก าหนดในหรือก่อนวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2565 เท่านั้น และไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัเก่ียวกบัเง่ือนไขและขอ้ก าหนดอ่ืนของ
สัญญาเช่า 

กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามขอ้ผอ่นปรนดงักล่าวกบัการยนิยอมลดค่าเช่า ทั้งน้ี การน าขอ้ผอ่นปรนมา
ถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
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ข.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินทีม่ีรอบระยะเวลำบัญชีทีเ่ร่ิมใน
หรือหลงัวนัที ่1 มกรำคม 2565 

สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซ่ึงจะมีผล
บงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธี
ปฏิบติัทางการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการให้ขอ้ผ่อนปรนในทาง
ปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือวา่การปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อ
งบการเงินของกลุ่มบริษทั 

1.6 นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ  

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ในงบ
การเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

2. เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

30 มิถุนายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

เงินสดในมือ 9,971 4,841 1,394 1,434 
เงินฝากธนาคาร 4,098,676 3,510,576 2,735,645 1,834,740 
ใบรับฝากเงิน 500,000 180,000 300,000 180,000 

รวม 4,608,647 3,695,417 3,037,039 2,016,174 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์เงินฝากประจ า ใบรับฝากเงินมีอตัราดอกเบ้ีย
ระหวา่งร้อยละ 0.01 ถึง 1.1 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2563: ร้อยละ 0.01 ถึง 0.5 ต่อปี) 
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3. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 มิถุนายน 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
30 มิถุนายน 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไมถึ่งก าหนดช าระ 1,272,362 1,339,298 1,367,348 1,443,816 
คา้งช าระ      
 ไม่เกิน 3 เดือน 59,314 58,634 60,137 65,264 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  1,331,676 1,397,932 1,427,485 1,509,080 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
เงินปันผลคา้งรับ - - 33,017 - 
รายไดแ้ละดอกเบ้ียคา้งรับ 871 720 7,169 6,377 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  871 720 40,186 6,377 
รวมลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น -                  
กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 4)  1,332,547 1,398,652 1,467,671 1,515,457 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 1,303,111 1,144,671 503,219 429,839 
คา้งช าระ      
 ไม่เกิน 3 เดือน 339,336 580,928 81,086 76,482 
 3 - 6 เดือน 39,001 51,694 1,636 2,012 
 6 - 12 เดือน 13,980 17,913 - 1,785 
 มากกวา่ 12 เดือน 1,990 16,432 269 14,693 
รวม 1,697,418 1,811,638 586,210 524,811 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (4,819) (21,820) - (17,001) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่
เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 1,692,599 1,789,818 586,210 507,810 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั     
รายไดแ้ละดอกเบ้ียคา้งรับ 92,166 49,257 36,312 7,085 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 92,166 49,257 36,312 7,085 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน -       
กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 1,784,765 1,839,075 622,522 514,895 

รวมลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ 3,117,312 3,237,727 2,090,193 2,030,352 
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4. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

4.1 รำยกำรทีเ่กดิขึน้ระหว่ำงงวด 

 ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าหรือเกณฑ์ตามท่ีตกลงร่วมกันระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติทางธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

     (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2564 2563 2564 2563  
รำยกำรธุรกจิกบับริษัทย่อย                

(ตดัออกจำกงบกำรเงนิรวมแล้ว) 
     

รายไดจ้ากการขาย - - 107,337 107,808 ราคาทุนบวกก าไรขั้นตน้ 
เงินปันผลรับ  - - 335,777 358,220 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 
คา่เช่ารับและรายไดอ่ื้น - - 11,228 8,662 ราคาตามสญัญา 
ซ้ือสินคา้และวตัถุดิบ                          
และค่าใชจ่้ายในการผลิต                                            
(รวมอยูใ่นตน้ทุนขาย) 

- - 739,495 735,843 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาดโดย
ค านึงถึงปริมาณการซ้ือ 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ                                                   
(รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการ                   
ขายและจดัจ าหน่ายและบริหาร) 

- - 33,941 36,504 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

ขายอุปกรณ์ - - - 1,861 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
      
รำยกำรธุรกจิกบับริษัทร่วม      
รายไดจ้ากการขาย 10,115 41,919 10,115 41,919 ราคาทุนบวกก าไรขั้นตน้ 
เงินปันผลรับ  - - 8,050 525 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 
ค่าเช่ารับและรายไดอ่ื้น 1,870 2,970 1,857 2,970 ราคาตามสญัญา 
ซ้ือสินคา้และวตัถุดิบ                               
และค่าใชจ่้ายในการผลิต                                               
(รวมอยูใ่นตน้ทุนขาย) 

152,167 182,649 45,380 64,687 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาดโดย
ค านึงถึงปริมาณการซ้ือ 

ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 378 2 378 2 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ                                                   
(รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการ                   
ขายและจดัจ าหน่ายและบริหาร) 

461 2 - - ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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     (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2564 2563 2564 2563  
รำยกำรธุรกจิกบักำรร่วมค้ำ      
รายไดจ้ากการขาย 406 347 - - ราคาท่ีตกลงร่วมกนัซ่ึงใกลเ้คียง

กบัราคาตลาด 
รายไดค้่าบริการ 591 782 - - ราคาท่ีตกลงร่วมกนัซ่ึงใกลเ้คียง

กบัราคาตลาด 
ซ้ือสินคา้และวตัถุดิบ                              
และค่าใชจ่้ายในการผลิต                                           
(รวมอยูใ่นตน้ทุนขาย) 

56 151 - - ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาดโดย
ค านึงถึงปริมาณการซ้ือ 

      
รำยกำรธุรกจิกบับริษัททีเ่กีย่วข้องกนั      
รายไดจ้ากการขาย 2,310,431 2,424,129 2,306,999 2,416,415 ราคาทุนบวกก าไรขั้นตน้ 
เงินปันผลรับ 3,505 3,505 3,505 3,505 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 
ค่าเช่ารับและรายไดอ่ื้น 124 866 116 60 ราคาตามสญัญา 
ซ้ือสินคา้และวตัถุดิบ                              
และค่าใชจ่้ายในการผลิต                                           
(รวมอยูใ่นตน้ทุนขาย) 

89,561 96,722 75,134 81,297 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาดโดย
ค านึงถึงปริมาณการซ้ือ 

ค่านายหนา้และอ่ืน ๆ                                                   
(รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการ                  
ขายและจดัจ าหน่ายและบริหาร) 

17,288 17,740 1,982 1,756 ราคาตามสญัญา 

ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 4,727 23,611 4,727 23,611 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

 

 

 
 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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     (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2564 2563 2564 2563  
รำยกำรธุรกจิกบับริษัทย่อย                

(ตดัออกจำกงบกำรเงนิรวมแล้ว) 

     

รายไดจ้ากการขาย - - 229,133 226,078 ราคาทุนบวกก าไรขั้นตน้ 
เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 7) - - 379,877 358,220 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 
คา่เช่ารับและรายไดอ่ื้น - - 20,435 16,701 ราคาตามสญัญา 
ซ้ือสินคา้และวตัถุดิบ                          
และค่าใชจ่้ายในการผลิต                                            
(รวมอยูใ่นตน้ทุนขาย) 

- - 1,463,320 1,494,374 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาดโดย
ค านึงถึงปริมาณการซ้ือ 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ                                                   
(รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการ                   
ขายและจดัจ าหน่ายและบริหาร) 

- - 68,095 68,624 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

ขายอุปกรณ์ - - - 1,861 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
      
รำยกำรธุรกจิกบับริษัทร่วม      
รายไดจ้ากการขาย 44,817 65,992 44,813 65,992 ราคาทุนบวกก าไรขั้นตน้ 
เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 8) - - 82,150 78,525 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 
ค่าเช่ารับและรายไดอ่ื้น 4,402 4,620 4,389 4,615 ราคาตามสญัญา 
ซ้ือสินคา้และวตัถุดิบ                               
และค่าใชจ่้ายในการผลิต                                               
(รวมอยูใ่นตน้ทุนขาย) 

308,607 332,135 97,925 103,332 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาดโดย
ค านึงถึงปริมาณการซ้ือ 

ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 576 2,587 576 2,587 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ                                                   
(รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการ                   
ขายและจดัจ าหน่ายและบริหาร) 

461 2 - - ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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     (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2564 2563 2564 2563  
รำยกำรธุรกจิกบักำรร่วมค้ำ      
รายไดจ้ากการขาย 982 976 - - ราคาท่ีตกลงร่วมกนัซ่ึงใกลเ้คียง

กบัราคาตลาด 
เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 9) 1,726 2,047 - - ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 
รายไดค้่าบริการ 1,406 1,722 - - ราคาท่ีตกลงร่วมกนัซ่ึงใกลเ้คียง

กบัราคาตลาด 
ซ้ือสินคา้และวตัถุดิบ                              
และค่าใชจ่้ายในการผลิต                                           
(รวมอยูใ่นตน้ทุนขาย) 

80 216 - - ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาดโดย
ค านึงถึงปริมาณการซ้ือ 

      
รำยกำรธุรกจิกบับริษัททีเ่กีย่วข้องกนั      
รายไดจ้ากการขาย 4,640,613 4,729,890 4,629,039 4,712,609 ราคาทุนบวกก าไรขั้นตน้ 
เงินปันผลรับ 10,080 10,080 10,080 10,080 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 
ค่าเช่ารับและรายไดอ่ื้น 1,524 2,569 373 65 ราคาตามสญัญา 
ซ้ือสินคา้และวตัถุดิบ                              
และค่าใชจ่้ายในการผลิต                                           
(รวมอยูใ่นตน้ทุนขาย) 

182,601 200,046 145,859 159,700 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาดโดย
ค านึงถึงปริมาณการซ้ือ 

ค่านายหนา้และอ่ืน ๆ                                                   
(รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการ                  
ขายและจดัจ าหน่ายและบริหาร) 

33,972 52,631 3,360 3,544 ราคาตามสญัญา 

ซ้ือเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 6,758 28,038 6,613 28,038 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

4.2 ยอดคงค้ำง ณ วนัส้ินงวด 

ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี  
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 มิถุนายน 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
30 มิถุนายน 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 

ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น -                   
กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกัน (หมำยเหตุ 3)     
บริษทัยอ่ย - - 138,871 121,395 
บริษทัร่วม 13,024 24,404 12,712 24,066 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                                        
(มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 1,319,523 1,374,248 1,316,088 1,369,996 

รวมลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนี้อ่ืน                 
กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกัน 1,332,547 1,398,652 1,467,671 1,515,457 

 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 มิถุนายน 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
30 มิถุนายน 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรที่
เกีย่วข้องกัน (หมำยเหตุ 13)     
บริษทัยอ่ย - - 404,904 389,285 
บริษทัร่วม 120,330 141,811 6,902 14,237 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                                        
(มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 18,603 20,376 13,488 10,180 

รวมเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่ืน-กจิกำรที่
เกีย่วข้องกัน  138,933 162,187 425,294 413,702 

     
หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ - กจิกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน     
บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน          
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 65,826 59,309 - - 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (22,487) (21,067) - - 

หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วนทีถ่ึง
ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 43,339 38,242 - - 

     
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยอ่ืน - กจิกำรทีเ่กี่ยวข้องกนั     

บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 18,258 15,395 18,258 15,395 

รวมค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยอ่ืน - กจิกำรที่
เกีย่วข้องกัน 18,258 15,395 18,258 15,395 

 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กี่ยวข้องกนั  

ยอดคงค้างของเงินให้กู ้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี                        
31 ธนัวาคม 2563 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ยอดคงเหลือ               
ณ วนัท่ี                      

31 ธนัวาคม  ในระหวา่งงวด             

ยอดคงเหลือ               
ณ วนัท่ี                      

30 มิถุนายน  
ช่ือบริษทั 2563 เพิ่มข้ึน ลดลง              2564 

บริษทัร่วม     
บริษทั ไทยอินสแตนทโ์พรดกัส์ จ  ากดั 8,000 - - 8,000 

รวม 8,000 - - 8,000 

4.3 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 40 38 14 13 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานและ     
ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน 1 2 - - 

รวม 41 40 14 13 

 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 80 78 27 26 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานและ     
ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน 2 3 - - 

รวม 82 81 27 26 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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5. สินทรัพย์ทำงกำรเงินอ่ืน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนนอกเหนือจากเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 มิถุนายน 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
30 มิถุนายน 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
ตรำสำรหนี้ทีว่ดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัด
จ ำหน่ำย     

เงินฝากประจ า 2,668,958 3,832,582 892,075 1,845,887 
หุน้กู ้ใบรับฝากเงิน ตัว๋แลกเงิน 3,345,888 3,290,940 1,556,815 1,545,457 
ตรำสำรหนี้ทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 2,503,746 2,061,145 1,089,465 1,012,944 
หุน้กู ้ใบรับฝากเงิน ตัว๋แลกเงินหรือตรา
สารหน้ีท่ีออกโดยบริษทัหรือ
ภาคเอกชน 2,789,548 2,893,662 1,554,135 1,664,632 

ตรำสำรทุนทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     

ตราสารทุนของบริษทัท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย ์ 1,373,306 1,400,517 944,738 995,607 

ตราสารทุนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 471,330 471,330 447,072 447,072 
ตราสารทุนต่างประเทศ 50,300 32,318 50,300 32,318 
เงินลงทุนในกองทุนรวมและ
หน่วยทรัสต ์ 641,473 488,876 506,772 364,008 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินทีว่ดัมูลค่ำด้วย
มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน     

กองทุนเปิด 424,489 430,399 145,036 147,497 
หุน้กูด้อ้ยสิทธิ 1,905,390 1,205,201 874,534 895,676 
หุน้บุริมสิทธิ 97,398 120,476 - - 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ (หมายเหตุ 20) 123 - - - 

รวม 16,271,949 16,227,446 8,060,942 8,951,098 
จัดประเภทเป็น     
สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 7,281,311 7,766,744 2,753,440 3,497,685 
สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 8,990,638 8,460,702 5,307,502 5,453,413 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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ตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ไดแ้ก่ เงินลงทุนในตราสาร
ทุนของบริษทัจดทะเบียนและเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน ในระหวา่งงวดหก
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัไดมี้การขายเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีจดทะเบียน
บางบริษทั มูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีขาย มีจ านวนรวม 1,158.3 ลา้นบาท และเฉพาะกิจการจ านวน 606.8 ลา้น
บาท และผลสะสมของก าไรท่ีเคยรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจ านวน 64.1 ล้านบาทและเฉพาะกิจการ
จ านวน 33.9 ลา้นบาท ไดโ้อนเขา้ไปรับรู้ในก าไรสะสมแลว้ 

นอกจากน้ี ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัไดรั้บเงินปันผลจากเงินลงทุนใน
ตราสารทุนของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นจ านวน 28.8 ลา้นบาทและเฉพาะกิจการจ านวน 18 
ลา้นบาท 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัไดน้ าพนัธบตัรรัฐบาลทั้งหมดซ่ึงมีอายุเกิน 1 ปี จ  านวนประมาณ 45 ลา้น
บาท (31 ธนัวาคม 2563: 45 ลา้นบาท) และเฉพาะกิจการ 39 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 39 ลา้นบาท) ไปใช้
เป็นหลกัค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าและไอน ้าของกลุ่มบริษทั  

ในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2563 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทหารไทย จ ากดั (TMBAM Eastspring) ได้
ประกาศเลิกกองทุนเปิดทหารไทย ธนเพิ่มพูน (TMBUSB) และกองทุนเปิดทหารไทย ธนไพบูลย ์(TMBABF) 
ซ่ึงบริษทัย่อยมีเงินลงทุนในกองทุนดังกล่าว ณ วนัท่ีเลิกกองทุนเป็นจ านวน  259.8  ล้านบาทและ  24.0        
ล้านบาท ตามล าดบั บลจ. ดงักล่าวจ่ายคืนเงินแล้วในระหว่างปี 2563 จ านวน 240.4 ลา้นบาท และ 23.3                    
ลา้นบาท ตามล าดบั และในระหวา่งงวดปัจจุบนั มีการจ่ายคืนเงินจาก บลจ. จ านวน 17.2 ลา้นบาท และ 0.7 
ลา้นบาท ตามล าดบั คงเหลือจ านวนคา้งรับรวม 2.2 ลา้นบาท  

ณ วนัท่ี 3 กรกฎาคม 2563 บลจ. ขยายระยะเวลาช าระบญัชีออกไปอีก 90 วนั (ส้ินสุด วนัท่ี 7 ตุลาคม 2563) 

ณ วนัท่ี 27 สิงหาคม 2563 บลจ. ขยายระยะเวลาช าระบญัชีออกไปอีกจนถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 2566 ซ่ึงเป็นวนั
สุดทา้ยท่ีสินทรัพยใ์นกองทุนจะครบอายุ โดยหลงัจากวนัท่ี 7 ตุลาคม 2563 บลจ.จะถือสินทรัพยต่์อไป จนกวา่
สินทรัพยใ์นกองทุนจะครบอาย ุหรือสามารถขายสินทรัพยใ์นกองทุนไดท้ั้งหมด 

6. ลูกหนีต้ำมสัญญำขำยฝำก 

 ในเดือนมิถุนายน 2564 บริษทัฯและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามแห่ง (“ผูซ้ื้อ”)ไดเ้ขา้ท าสัญญาจะซ้ือจะขายฝาก
ทรัพยสิ์นกบับริษทัแห่งหน่ึง (“ผูข้าย”) ในราคา 2,000 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นสัดส่วนของบริษทัฯจ านวน 
500 ลา้นบาท สัญญาดงักล่าวคิดอตัราดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 12 ต่อปีและจ่ายช าระดอกเบ้ียปีละคร้ัง ผูข้าย
มีสิทธิไถ่ถอนสินทรัพยด์ังกล่าวภายในระยะเวลา 3 ปีนับจากวนัท่ีจดทะเบียนขายฝากทรัพย์สินกับ
ส านกังานท่ีดินและตามเง่ือนไขอ่ืนท่ีระบุในสัญญา ในกรณีท่ีมีการผิดนดัการช าระดอกเบ้ีย ผูข้ายจะตอ้งส่ง
มอบสินทรัพย์ให้แก่ผูซ้ื้อตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในสัญญา โดยผูซ้ื้อและผูข้ายได้จดทะเบียนขายฝาก
ทรัพยสิ์นกบัส านกังานท่ีดินแลว้ในเดือนมิถุนายน 2564 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

 

13 

7. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
  (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั (ลกัษณะธุรกิจ) 
ทุนเรียก              
ช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

เงินปันผลรับระหวา่ง
งวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี  

  30 
มิถุนายน 

2564 

31 
ธนัวาคม 

2563 

30 
มิถุนายน 

2564 

31 
ธนัวาคม 

2563 

30 
มิถุนายน 

2564 

30 
มิถุนายน 

2563 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั ไทซนัฟดูส์ จ  ากดั       
   (ผลิตและจ าหน่ายน ้าผลไมแ้ละเป็นผูแ้ทน

จ าหน่ายขนมปัง) 

50 ลา้นบาท 52.08 52.08 26,038 26,038 781 781 

บริษทั ไทย อนัเป่า ผลิตภณัฑก์ระดาษ จ ากดั                    
(ผลิตและจ าหน่ายบรรจุภณัฑ ์ซ่ึงท าดว้ย
กระดาษ) 

20 ลา้นบาท 51.00 51.00 10,200 10,200 10,200 10,200 

บริษทั ไดอิชิ แพคเกจจ้ิง จ  ากดั       
   (ผลิตและจ าหน่าย สินคา้ส่ิงพิมพป์ระเภทบรรจุ

ภณัฑ ์และให้บริการบรรจุสินคา้บริโภค
ต่างๆ) 

150 ลา้นบาท 50.10 50.10 75,721 75,721 60,120 52,605 

บริษทั คาลอล ไทยเพรซิเดนทฟ์ดูส์ (บีดี) จ  ากดั                      
(ผลิตและจ าหน่ายบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป) 

630 ลา้นตากา 55.00 55.00 142,150 142,150 - - 

บริษทั เพรซิเดนทฟ์ลาวมิลล ์จ  ากดั                                                                                                             
(ผลิตและจ าหน่ายแป้งสาลี)                        

600 ลา้นบาท 60.00 60.00 360,000 360,000 44,100 28,800 

บริษทั ไทยเพรซิเดนทฟ์ดูส์ (ฮงัการี) จ  ากดั                             
(ผลิตและจ าหน่ายบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป) 

2,350 
ลา้นโฟรินท ์

65.00 65.00 209,185 209,185 33,017 - 

บริษทั เพรซิเดนท ์โคราคุเอน็ จ  ากดั                                                                                                
(ภตัตาคาร ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม) 

25 ลา้นบาท 70.00 70.00 17,500 17,500 - - 

บริษทั เพรซิเดนทเ์บเกอร่ี จ  ากดั (มหาชน)                             
(ผลิตและจ าหน่ายเบเกอร่ี)                                                                                         

450 ลา้นบาท 51.99 51.99 1,925,529 1,925,529 219,924 255,018 

บริษทั เพรซิเดนท ์ดี เวนเจอร์ จ  ากดั                                                                                                 
(ลงทุนและ/หรือให้กูย้มืในธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย)์ 

1,010 ลา้นบาท 70.00 70.00 707,000 707,000 9,050 8,131 

บริษทั อิระวดี ซคัเซส เวนเจอร์ ฟูดส์ จ  ากดั                          
(ผลิตและจ าหน่ายบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป) 

10 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ 

51.00 51.00 160,451 160,451 - - 

บริษทั เพรซิเดนทอิ์นเตอร์ฟดู จ  ากดั                          
(ตวัแทน นายหนา้) 

3 ลา้นบาท 59.67 59.67 9,622 9,622 2,685 
 

2,685 

    3,643,396 3,643,396 379,877 358,220 

หกั: ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน    (113,147) (113,147)   

รวม    3,530,249 3,530,249   

        



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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8. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

(หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั (ลกัษณะธุรกิจ) 
จดัตั้งข้ึนใน
ประเทศ 

ทุนเรียกช าระ
แลว้ สดัส่วนเงินลงทุน 

มูลค่าตามบญัชี                          
วิธีราคาทนุ 

มูลค่าตามบญัชี                          
วิธีส่วนไดเ้สีย 

ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)                
จากเงินลงทุนในบริษทั
ร่วมในระหวา่งงวด           
หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

มูลค่าตามบญัชีวิธี           
ราคาทุน 

เงินปันผลรับระหวา่ง
งวดหกเดือน                  
ส้ินสุดวนัท่ี                          

   30 มิถุนายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

30 มิถุนายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

30 มิถุนายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

30 มิถุนายน 
2564 

30 มิถุนายน 
2563 

30 มิถุนายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

30 มิถุนายน 
2564 

30 มิถุนายน 
2563 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)           
บริษทั เคอร่ี ฟลาวมิลล ์จ  ากดั  
  (ผลิตแป้งสาลี) 

ไทย 200 ลา้นบาท 39.00 39.00 92,630 92,630 1,632,719 1,608,822 97,997 99,646 92,630 92,630 74,100 78,000 

บริษทั อนัเปา เอน็ไวรอนเมนท ์ 
ไซน์เอน็ซ์ แอนด ์เทคโนโลย ีจ  ากดั   
(ผลิตผลิตภณัฑก์ระดาษ) 

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

50 ลา้นเรนมินบิ 35.00 35.00 87,324 87,324 213,001 211,202 1,800 9,203 87,324 87,324 - - 

บริษทั ไทย-เมียนม่าร์ ซคัเซสเวนเจอร์ 
จ  ากดั  (ธุรกิจลงทุน) 

ไทย 100 ลา้นบาท 35.00 35.00 35,040 35,040 36,246 42,892 354 401 35,040 35,040 7,000 - 

บริษทั ซนัโก แมชีนเนอร่ี (ประเทศ
ไทย) จ  ากดั (ประกอบเคร่ืองจกัร
บรรจุภณัฑอ์ตัโนมติั) 

ไทย 15 ลา้นบาท 35.00 35.00 5,587 5,587 78,559 74,725 4,884 6,521 5,587 5,587 1,050 525 

บริษทั เพรซิเดนทฟ์ดูส์ (คมัโบเดีย) 
จ  ากดั (ผลิตบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป) 

กมัพชูา 1.5 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ 

30.00 30.00 19,692 19,692 82,600 78,406 4,194 7,502 19,692 19,692 - - 

บริษทั ไทยอินสแตนท ์โพรดกัส์ 
จ  ากดั (ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
จากขา้ว มนัส าปะหลงั ขา้วโพด
และพืชผลเกษตร) 

ไทย 240 ลา้นบาท 25.00 25.00 21,500 21,500 4,537 5,411 (874) (1,614) 21,500 21,500 - - 

บริษทั ไอดีโอ โมบิ รางน ้า จ  ากดั 
(พฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละให้กูย้มื) 

ไทย 795.99 ลา้นบาท 49.00 49.00 390,035 390,035 437,619 415,211 22,408 5,839 - - - - 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั (ลกัษณะธุรกิจ) 
จดัตั้งข้ึนใน
ประเทศ 

ทุนเรียกช าระ
แลว้ สดัส่วนเงินลงทุน 

มูลค่าตามบญัชี                          
วิธีราคาทนุ 

มูลค่าตามบญัชี                          
วิธีส่วนไดเ้สีย 

ส่วนแบง่ก าไร(ขาดทุน)                
จากเงินลงทุนในบริษทั
ร่วมในระหวา่งงวด           
หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

มูลค่าตามบญัชีวิธี           
ราคาทุน 

เงินปันผลรับระหวา่ง
งวดหกเดือน                  
ส้ินสุดวนัท่ี                          

   30 มิถุนายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

30 มิถุนายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

30 มิถุนายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

30 มิถุนายน 
2564 

30 มิถุนายน 
2563 

30 มิถุนายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

30 มิถุนายน 
2564 

30 มิถุนายน 
2563 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)           
บริษทั ไอดีโอ คิว สุขมุวิท 36 จ  ากดั 
(พฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละให้กูย้มื) 

ไทย 664.43 ลา้นบาท - 49.00 - 325,571 - 341,036 8,411 (30) - - - - 

บริษทั สห แคปปิตอล ทาวเวอร์ 
จ  ากดั (ให้เช่าและพฒันา
อสงัหาริมทรัพย)์ 

ไทย 1,100 ลา้นบาท 25.00 25.00 275,000 275,000 273,698 274,258 (561) (384) 165,000 165,000 - - 

บริษทั ไอดีโอ นิว พระราม 9 จ  ากดั 
(พฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละให้กูย้มื) 

ไทย - - - - - - - - 21,779 - - - - 

     926,808 1,252,379 2,758,979 3,051,963 138,613 148,863 426,773 426,773 82,150 78,525 
หกั:  ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน       - -   (18,599) (16,099)   
 ผลต่างจากการแปลงค่างบ

การเงินท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ 

      

(14,452) (33,333) 

  

- - 

  

รวมเงนิลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ       2,744,527 3,018,630   408,174 410,674   

 ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมหา้แห่ง (2563: หา้แห่ง) ซ่ึงบนัทึกโดยวธีิส่วนไดเ้สียจ านวนขาดทุนรวมประมาณ 4 ลา้นบาท หรือเท่ากบัร้อยละ 0.3 
ของก าไรสุทธิในงบการเงินรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และก าไรรวมประมาณ 5 ลา้นบาท หรือเท่ากบัร้อยละ 0.2 ของก าไรสุทธิใน             
งบการเงินรวมส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 (2563: ก าไรรวม 4 ลา้นบาท และ 15 ลา้นบาท หรือเท่ากบัร้อยละ 0.3 และร้อยละ 0.6 ของก าไรสุทธิ
ในงบการเงินรวมส าหรับงวด) ค านวณข้ึนจากงบการเงินระหวา่งกาลซ่ึงยงัมิไดผ้า่นการสอบทานจากผูส้อบบญัชีของบริษทัร่วมดงักล่าว 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดมี้มติอนุมติัขายคืนเงินลงทุนทั้งหมดในหุ้นสามญัของบริษทั ไอดีโอ คิว สุขุมวิท 36 จ  ากดั 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 393.9 ล้านบาท โดยได้รับรู้ผลก าไรจากการขายเงินลงทุนดงักล่าวในส่วนก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี              
30 มิถุนายน 2564 จ านวน 44.5 ลา้นบาท และ 44.5 ลา้นบาท ตามล าดบั 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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9. เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 

 เงินลงทุนในการร่วมคา้น้ีเป็นเงินลงทุนในกิจการซ่ึงบริษทัยอ่ยและบริษทัอ่ืนควบคุมร่วมกนั โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ 
ทุนเรียก
ช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน 

มูลค่าตามบญัชี               
วิธีราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี               
วิธีส่วนไดเ้สีย 

ส่วนแบง่ก าไร
(ขาดทุน)จาก 

เงินลงทุนในการร่วม
คา้ระหวา่งงวดหก
เดือนส้ินสุดวนัท่ี  

เงินปันผลรับ 
ระหวา่งงวด               
หกเดือน             
ส้ินสุดวนัท่ี  

  (ลา้นบาท) 

30 
มิถุนายน 

2564  

31 
ธนัวาคม 

2563 

30 
มิถุนายน 

2564  

31 
ธนัวาคม 

2563 

30 
มิถุนายน 

2564  

31 
ธนัวาคม 

2563 

30 
มิถุนายน 

2564  

30 
มิถุนายน 

2563  

30 
มิถุนายน 

2564  

30 
มิถุนายน 

2563 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)         

บริษทั เพรซิเดนท ์กรีน เฮา้ส์ ฟู้ดส์ จ  ากดั ด าเนินธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่ น 15 39 39 5,850 5,850 29,280 29,819 1,187 (24) 1,726 2,047 

รวมเงนิลงทุนในกำรร่วมค้ำ     5,850 5,850 29,280 29,819 1,187 (24) 1,726 2,047 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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10. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน      

เฉพาะกิจการ 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2564 406,404 427,844 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด - (581) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 406,404 427,263 

11. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2564 9,051,885 3,132,533 
ซ้ือเพิม่ระหวา่งงวด - ราคาทุน 375,227 157,440 
จ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจ าหน่าย (396) (4) 
คา่เส่ือมราคาส าหรับงวด (592,377) (254,551) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (21,929) - 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 2564 8,812,410 3,035,418 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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12. สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564               
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2564 93,360 14,896 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 19,534 - 
จ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจ  าหน่าย (58) - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (18,456) (1,895) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 94,380 13,001 

13. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

30 มิถุนายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  133,693 159,214 404,084 392,798 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  5,240 2,973 21,210 20,904 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน -                   
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 4) 138,933 162,187 425,294 413,702 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,440,833 1,289,607 623,453 594,428 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 292,392 329,244 120,098 159,308 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 
กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,733,225 1,618,851 743,551 753,736 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,872,158 1,781,038 1,168,845 1,167,438 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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14.      หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

30 มิถุนายน 
2564 

31 ธนัวาคม  
2563 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 97,744 98,112 13,904 15,990 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ายรอการตดัจ าหน่าย (3,847) (4,243) (828) (1,085) 
สุทธิ 93,897 93,869 13,076 14,905 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (35,375) (36,629) (3,758) (3,691) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจาก 

ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน
หน่ึงปี 58,522 57,240 9,318 11,214 

15. ภำษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ียทั้ง
ปีท่ีประมาณไว ้

 คา่ใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 สรุปได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 176,780 198,195 79,225 117,112 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการ
เกิดผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบั
รายการผลแตกต่างชัว่คราว (2,706) 58 (814) (253) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบ
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 174,074 198,253 78,411 116,859 

 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 336,624 362,254 162,063 203,460 
ภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการ
เกิดผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบั
รายการผลแตกต่างชัว่คราว (11,958) 11,081 (8,993) 3,260 

ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบ
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 324,666 373,335 153,070 206,720 

 จ านวนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด             
สามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั     
การเปล่ียนแปลงจากการวดัมูลค่า            
เงินลงทุน (1,020) (20,354) (2,925) (14,014) 

ก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการ
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (18) 35 (18) 35 

รวม (1,038) (20,319) (2,943) (13,979) 
 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั     
การเปล่ียนแปลงจากการวดัมูลค่า            
เงินลงทุน 5,151 43,825 8,198 36,787 

ก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการ
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 189 (80) 189 (82) 

รวม 5,340 43,745 8,387 36,705 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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16. ก ำไรต่อหุ้น        

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดที่เป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ในระหว่างงวด  

17. เงินปันผล 

 เงินปันผลปี 2564 

 อตัราหุ้นละ รวม วนัท่ีจ่าย 

 (บาท) (พนับาท)  
งวดคร่ึงปีหลงัของปี 2563                                    
(อนุมติัโดยท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ของ
บริษทัฯ คร้ังท่ี 4/2564 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2564)   

 

กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 1.15 379,160  
กิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 0.92 303,328  

รวมเงินปันผลจ่ำยในปี 2564 2.07 682,488 27 พฤษภาคม 2564 
 

 เงินปันผลปี 2563 

 อตัราหุ้นละ รวม วนัท่ีจ่าย 

 (บาท) (พนับาท)  
งวดคร่ึงปีหลงัของปี 2562                                    
(อนุมติัโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ             
คร้ังท่ี 4/2563 เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2563)   

 

กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 1.10 362,674  
กิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 1.10 362,675  

รวมเงินปันผลจ่ำยในปี 2563 2.20 725,349 8 พฤษภาคม 2563 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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18. ส่วนงำนด ำเนินงำน 

 กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการ ในระหวา่งงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วน
งานด าเนินงานท่ีรายงาน 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 
บะหม่ีและ                 

อาหารก่ึงส าเร็จรูป เบเกอร่ี บรรจุภณัฑ ์ ขนมปังกรอบ น ้ าผลไม ้ อ่ืนๆ 
รายการตดัรายการ      

ระหวา่งกนั รวม 
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
รายไดจ้ากการขายให้ลูกคา้

ภายนอก 
                

 ประเทศไทย 2,275,793 2,385,910 1,709,184 1,791,684 261,898 268,282 176,085 174,064 52,110 47,482 58,946 46,662 - - 4,534,016 4,714,084 
 ประเทศอ่ืนๆ 1,075,147 1,306,857 - - 2,678 311 7,187 4,338 146,824 159,868 - - - - 1,231,836 1,471,374 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 24,890 26,355 6 7 465,909 482,382 82,454 81,454 174 31 268,787 249,795 (842,220) (840,024) - - 
รวมรายไดจ้ากการขาย 3,375,830 3,719,122 1,709,190 1,791,691 730,485 750,975 265,726 259,856 199,108 207,381 327,733 296,457 (842,220) (840,024) 5,765,852 6,185,458 
หัก: ตน้ทุนขาย (2,536,696) (2,599,941) (884,510) (925,425) (580,182) (573,945) (229,253) (208,105) (125,861) (134,587) (270,833) (232,556) 849,928 846,343 (3,777,407) (3,828,216) 

ก าไรขั้นตน้ของส่วนงาน 839,134 1,119,181 824,680 866,266 150,303 177,030 36,473 51,751 73,247 72,794 56,900 63,901 7,708 6,319 1,988,445 2,357,242 
รายไดเ้งินปันผล               18,809 21,199 
รายไดอ่ื้น               109,167 53,606 
ค่าใชจ่้ายในการขายและ       

จดัจ าหน่าย               (442,716) (437,509) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร               (468,814) (472,145) 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน               - (12,466) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน 
   ในบริษทัร่วมและการร่วมคา้               54,522 72,297 
รายไดท้างการเงิน               76,008 67,368 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน               (671) (718) 
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้               1,334,750 1,648,874 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้               (174,074) (198,253) 

ก าไรส าหรับงวด               1,160,676 1,450,621 
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ี

ไม่มีอ านาจควบคุมของ
บริษทัยอ่ย               (282,781) (309,020) 

ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้น
ของบริษทัฯ               877,895 1,141,601 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

 

23 

 

               1,141,601 

 งบการเงินรวมส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 
บะหม่ีและ                 

อาหารก่ึงส าเร็จรูป เบเกอร่ี บรรจุภณัฑ ์ ขนมปังกรอบ น ้ าผลไม ้ อ่ืนๆ 
รายการตดัรายการ      

ระหวา่งกนั รวม 
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
รายไดจ้ากการขายให้ลูกคา้

ภายนอก 
                

 ประเทศไทย 4,560,179 4,649,761 3,291,071 3,584,595 545,153 573,500 368,700 369,918 101,663 116,435 104,664 92,248 - - 8,971,430 9,386,457 
 ประเทศอ่ืนๆ 2,196,898 2,299,111 - - 4,653 928 16,867 18,032 367,506 392,483 - - - - 2,585,924 2,710,554 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 52,655 63,185 10 10 943,921 985,044 176,485 162,893 178 507 510,560 502,590 (1,683,809) (1,714,229) - - 

รวมรายไดจ้ากการขาย 6,809,732 7,012,057 3,291,081 3,584,605 1,493,727 1,559,472 562,052 550,843 469,347 509,425 615,224 594,838 (1,683,809) (1,714,229) 11,557,354 12,097,011 

หัก: ตน้ทุนขาย (5,119,827) (5,001,903) (1,728,210) (1,863,150) (1,167,855) (1,203,784) (475,256) (439,967) (296,431) (326,667) (507,883) (468,670) 1,697,202 1,723,301 (7,598,260) (7,580,840) 

ก าไรขั้นตน้ของส่วนงาน 1,689,905 2,010,154 1,562,871 1,721,455 325,872 355,688 86,796 110,876 172,916 182,758 107,341 126,168 13,393 9,072 3,959,094 4,516,171 

รายไดเ้งินปันผล               43,292 41,677 
รายไดอ่ื้น               170,511 108,637 
ค่าใชจ่้ายในการขายและ       

จดัจ าหน่าย               (890,668) (880,762) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร               (990,271) (941,104) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน 
   ในบริษทัร่วมและการร่วมคา้               139,800 148,839 
รายไดท้างการเงิน               141,448 138,271 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน               (1,328) (1,467) 
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้               2,571,878 3,130,262 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้               (324,666) (373,335) 

ก าไรส าหรับงวด               2,247,212 2,756,927 
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ี

ไม่มีอ านาจควบคุมของ
บริษทัยอ่ย               (524,238) (609,477) 

ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้น
ของบริษทัฯ               1,722,974 2,147,450 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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19. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

19.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนตามสัญญาซ้ือเคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์เพื่อใช้ในการผลิตสินคา้ จ านวนเงินประมาณ 9.7 ลา้นบาท และจ านวนเงินประมาณ 0.03 ลา้น
เหรียญออสเตรเลียรวมเป็นจ านวนเงินประมาณ 10.3 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 0.03 ลา้นเหรียญ
ออสเตรเลีย และ 0.01 ลา้นเหรียญสหรัฐ รวมเป็นจ านวนเงินประมาณ 0.8 ลา้นบาท) สัญญาก่อสร้างอาคาร
ส านกังานจ านวนประมาณ 21.3 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไม่มี) (31 ธนัวาคม 2563: 42.4 ลา้นบาท 
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: จ านวน 4.2 ลา้นบาท)) สัญญาก่อสร้างอาคารโรงงานจ านวนประมาณ 52.2 ลา้น
บาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จ านวน 52.2 ลา้นบาท) (31 ธนัวาคม 2563: 53.5 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะ
กิจการ: จ านวน 47.1 ลา้นบาท))  

19.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำสินทรัพย์อ้ำงองิทีม่ีมูลค่ำต ่ำและสัญญำบริกำร 

 บริษทัฯ บริษทัย่อยและการร่วมคา้ไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพยอ์า้งอิงท่ีมีมูลค่าต ่าและ
บริการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง อายสุัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 4 ปี  

 บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและการร่วมคา้มีภาระผกูพนัในการจ่ายค่าเช่าตามสัญญาและค่าบริการต่างๆ ดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 มิถุนายน 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
30 มิถุนายน 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 

จ่ายช าระ     
ภายใน 1 ปี 25 17 9 2 
1 ถึง 4 ปี 3 2 - - 

 28 19 9 2 

19.3 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำให้บริกำรระยะยำว  

  การร่วมค้าของบริษทัย่อยได้ท าสัญญาค่าสิทธิและสัญญาการรับความช่วยเหลือทางเทคนิคกบับริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงในต่างประเทศเพื่อการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ และรับขอ้มูลดา้นการด าเนินกิจการและการ
จดัการภตัตาคาร โดยภายใตเ้ง่ือนไขตามสัญญา การร่วมคา้ตอ้งจ่ายค่าสิทธิรายปีตามอตัราท่ีระบุในสัญญา ซ่ึง
ในระหวา่งงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 การร่วมคา้ดงักล่าวมีค่าสิทธิภายใตส้ัญญา
ดงักล่าวเป็นจ านวนเงินประมาณ 0.3 ลา้นบาท และ 0.7 ลา้นบาท ตามล าดบั (2563: 0.3 ลา้นบาท และ 0.7 ลา้น
บาท ตามล าดบั) 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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19.4 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำซ้ือสินค้ำระยะยำว 

  บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัตามสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติเพื่อการผลิตเป็นระยะเวลา 1 - 5 ปี ภายใตส้ัญญา
ดงักล่าว บริษทัยอ่ยมีขอ้ผกูพนัท่ีจะตอ้งสั่งซ้ือก๊าซธรรมชาติขั้นต ่าตามปริมาณท่ีระบุในสัญญาดงัน้ี 

ล าดบัท่ี ระยะเวลาสัญญา วนัท่ีส้ินสุดสัญญา ปริมาณการสั่งซ้ือก๊าซเฉล่ีย 
 (ปี)  (ลา้นบีทีย)ู 

1 1 30 พฤศจิกายน 2564 47,986 ต่อปี 
2 1 30 พฤศจิกายน 2564 26,256 ต่อปี 
3 5 31 ธนัวาคม 2566 296 ต่อวนั 

19.5 กำรค ำ้ประกนั 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีหนังสือค ้ าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามกลุ่มบริษทั คงเหลืออยู่เป็น
จ านวนเงินประมาณ 70 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 70 ลา้นบาท) และงบการเงินเฉพาะกิจการ 2 ลา้นบาท              
(31 ธนัวาคม 2563: 2 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่ม
บริษทั ซ่ึงประกอบดว้ยหนงัสือค ้าประกนัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 มิถุนายน 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
30 มิถุนายน 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
ประเภทของหนงัสือค ้าประกนั     
การจ่ายช าระเจา้หน้ี 32 32 1 1 
ภาษีกรมศุลกากร 1 1 1 1 
การประเมินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลยอ้นหลงั 37 37 - - 

 70 70 2 2 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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19.6 คดีฟ้องร้อง 

 ในเดือนมีนาคม 2563 บริษทัยอ่ยถูกกรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพิการฟ้องร้องเรียกให้ส่งเงินเขา้
กองทุนส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการพร้อมกับดอกเบ้ีย เป็นจ านวนเงินรวม 7.7 ล้านบาท                  
ซ่ึงปัจจุบนัคดีความอยูร่ะหวา่งการพจิารณาของศาล 

20. ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่น 

 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือหรือขายสินคา้เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ กลุ่มบริษทัไดต้กลงท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซ่ึงส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่
เกินหน่ึงปีเพือ่ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

สกลุเงิน 
สินทรัพยท์าง

การเงิน 
หน้ีสินทาง
การเงิน 

สินทรัพยท์าง
การเงิน 

หน้ีสินทาง
การเงิน 

ณ วนัท่ี                                   
30 มิถุนายน 2564 

 
(พนั) (พนั) (พนั) (พนั) (บาทต่อหน่วยเงินตรา

ต่างประเทศ) 
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 10,757 3,643 10,524 1,082 32.0047 
ยโูร 1,056 119 1,056 64 38.0864 
เยนญ่ีปุ่น - 47,685 - 41,741 0.2897 
ริงกิต 762 141 762 141 7.7004 
ดอลลาร์ออสเตรเลีย - 29 - - 24.0615 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือดงัน้ี 

งบการเงินรวม 

สกลุเงิน จ านวนท่ีขาย จ านวนท่ีซ้ือ วนัท่ีครบก าหนด อตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ 
 (พนั) (พนั)  จ านวนท่ีขาย จ านวนท่ีซ้ือ 

    (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 6,787 1,168 2 กรกฎาคม -                           

15 ธนัวาคม 2564 
31.0300 - 32.0490 31.1900 - 31.3300 

ยโูร 678 - 23 กรกฎาคม -                            
4 ตุลาคม 2564 

37.6847 - 38.1343 - 

 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกลุเงิน จ านวนท่ีขาย วนัท่ีครบก าหนด อตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ 
 (พนั)  จ านวนท่ีขาย 
   (บาทต่อหน่วยเงินตราตา่งประเทศ) 

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 6,787 2 กรกฎาคม - 4 ตุลาคม 2564 31.0300 - 32.0490 
ยโูร 678 23 กรกฎาคม - 4 ตุลาคม 2564 37.6847 - 38.1343 

21. กำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดง
ตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม     
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร             
หรือขาดทุน     
กองทุนเปิด - 424,489 - 424,489 
หุน้กูด้อ้ยสิทธิ - 1,905,390 - 1,905,390 
หุน้บุริมสิทธิ - - 97,398 97,398 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์     
 สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 123 - 123 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร             
หรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     
เงินลงทุนในตราสารทุนในความตอ้งการตลาด 1,373,306 - - 1,373,306 
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน - - 471,330 471,330 
เงินลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ - 50,300 - 50,300 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี - 5,293,294 - 5,293,294 
เงินลงทุนในกองทุนรวมและหน่วยทรัสต ์ - 641,473 - 641,473 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม     
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร             
หรือขาดทุน     
กองทุนเปิด - 145,036 - 145,036 
หุน้กูด้อ้ยสิทธิ - 874,534 - 874,534 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร             
หรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     
เงินลงทุนในตราสารทุนในความตอ้งการตลาด 944,738 - - 944,738 
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน - - 447,072 447,072 
เงินลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ - 50,300 - 50,300 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี - 2,643,600 - 2,643,600 
เงินลงทุนในกองทุนรวมและหน่วยทรัสต ์ - 506,772 - 506,772 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนวธีิการและสมมติฐานท่ีใชใ้นการประมาณมูลค่ายุติธรรม
ของเคร่ืองมือทางการเงิน และไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม  

22. กำรจัดประเภทรำยกำรในงบกำรเงิน 

 บริษทัฯได้จัดประเภทรายการบัญชีดังต่อไปน้ีในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนและ                  
หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชีในงวดปัจจุบนั 
การจดัประเภทรายการบญัชีดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อก าไรหรือส่วนของผูถื้อหุน้ตามท่ีไดร้ายงานไว ้

  (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี                             

30 มิถุนายน 2563 
 ตามท่ีจดัประเภทใหม่ ตามท่ีเคยรายงานไว ้
งบก าไรขาดทุนรวม   
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 472,145 470,646 
ตน้ทุนทางการเงิน 718 2,217 
   
งบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ   
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 279,846 279,305 
ตน้ทุนทางการเงิน 156 697 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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  (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี                             

30 มิถุนายน 2563 
 ตามท่ีจดัประเภทใหม่ ตามท่ีเคยรายงานไว ้
งบก าไรขาดทุนรวม   
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 941,104 937,929 
ตน้ทุนทางการเงิน 1,467 4,642 
   
งบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ   
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 544,976 543,910 
ตน้ทุนทางการเงิน 321 1,387 

23.    กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยกรรมการผูมี้อ านาจของบริษทัฯในวนัท่ี 16 สิงหาคม 2564   


