
บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2565



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผูถ้ือหุ้นของบริษทั ไทยเพรซิเดนทฟ์ูดส์ จาํกดั (มหาชน)

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดง

การเปลียนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัเดียวกนัและ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลแบบย่อของบริษทั ไทยเพรซิเดนทฟู์ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั (รวม

เรียกว่า “ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล”) ซึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูร้ับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูล

ทางการเงินระหว่างกาลเหล่านีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34 เรือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วน

ขา้พเจา้เป็นผูร้ับผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเกียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของ

ขา้พเจา้

ขอบเขตการสอบทาน

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เรือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม

บุคลากรซึงส่วนใหญ่เป็นผูร้ับผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอืน

การสอบทานนีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม

เชือมนัวา่จะพบเรืองทีมีนัยสําคญัทงัหมดซึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันนัขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็น

ต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลทีสอบทาน

ข้อสรุป

ขา้พเจ้าไมพ่บสิงทีเป็นเหตุให้เชือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัที 34 เรือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้

สาธิดา รัตนานุรักษ์

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4753

บริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกดั

กรุงเทพฯ: 13 พฤษภาคม 2565



บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,967,336 3,588,586 2,395,449 1,772,686

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 2, 3 3,491,758 3,649,020 2,449,535 2,374,065

สินคา้คงเหลือ 2,425,555 1,907,396 812,943 757,348

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 4 8,049,522 8,484,455 3,049,722 3,360,843

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 183,013 98,636 85,047 36,263

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 19,117,184 17,728,093 8,792,696 8,301,205

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 3 8,000 8,000 8,000 8,000

ลูกหนีตามสัญญาขายฝาก 500,000 500,000 500,000 500,000

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 5 - - 3,595,749 3,596,749

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 3,254,870 3,269,268 653,174 653,174

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 7 29,243 31,346 - -

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน 4 9,585,413 9,785,367 5,929,271 6,051,739

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นในกิจการทีเกียวขอ้งกนั 5 - - 51,270 -

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 406,404 406,404 427,264 427,264

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 8,453,080 8,594,920 2,898,723 2,951,494

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 85,687 84,035 10,133 11,075

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 20,561 21,584 5,816 6,362

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี 68,475 41,855 16,853 348

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 64,709 22,807 21,916 5,195

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 22,476,442 22,765,586 14,118,169 14,211,400

รวมสินทรัพย์ 41,593,626 40,493,679 22,910,865 22,512,605

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนสิีนหมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 9 248,005 - - -

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 3, 10 2,111,069 2,070,895 1,418,250 1,265,212

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึงปี 3 35,855 35,480 3,862 3,827

ภาษีเงินได้คา้งจ่าย 504,217 370,700 198,041 158,875

โบนสัคา้งจ่าย 114,315 340,829 51,828 174,063

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากผูม้ีส่วนได้เสีย

   ทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 49,260 - - -

ค่าใช้จ่ายคา้งจ่ายอืน 3 405,236 342,280 183,224 147,291

หนีสินหมุนเวียนอืน 67,436 75,502 35,673 41,218

รวมหนีสินหมุนเวียน 3,535,393 3,235,686 1,890,878 1,790,486

หนสิีนไม่หมุนเวียน

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจาก

   ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 3 50,484 48,944 6,408 7,387

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 977,621 982,520 652,092 653,324

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 4,180 3,989 - -

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 1,032,285 1,035,453 658,500 660,711

รวมหนีสิน 4,567,678 4,271,139 2,549,378 2,451,197

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามญั 329,704,014 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 329,704 329,704 329,704 329,704

ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้

หุ้นสามญั 329,704,014 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 329,704 329,704 329,704 329,704

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 712,963 712,963 712,963 712,963

ส่วนเกินทุนจากการเปลียนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (1,378,557) (1,378,557) - -

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 39,000 39,000 39,000 39,000

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 28,725,955 28,106,866 18,884,103 18,533,929

องค์ประกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 307,395 366,850 395,717 445,812

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 28,736,460 28,176,826 20,361,487 20,061,408

ส่วนของผูม้ีส่วนได้เสียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของ

   บริษทัยอ่ย 8,289,488 8,045,714 - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 37,025,948 36,222,540 20,361,487 20,061,408

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 41,593,626 40,493,679 22,910,865 22,512,605

- - - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กําไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 3 6,156,357 5,791,502 3,644,958 3,509,097

รายไดเ้งินปันผล 3 29,820 24,483 106,455 133,806

รายไดอื้น

กาํไรจากอตัราแลกเปลียน 4,400 26,322 4,456 25,237

กาํไรจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,126 2,151 117 747

อืน ๆ 31,701 34,550 22,743 23,667

รวมรายไดอื้น 37,227 63,023 27,316 49,651

รวมรายได้ 6,223,404 5,879,008 3,778,729 3,692,554

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 3 4,380,014 3,820,853 3,032,272 2,647,246

คา่ใช้จ่ายในการขายและจดัจาํหน่าย 3 484,941 447,952 138,784 104,025

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 3 499,909 523,136 288,275 288,470

รวมค่าใช้จ่าย 5,364,864 4,791,941 3,459,331 3,039,741

กําไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน 858,540 1,087,067 319,398 652,813

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 6, 7 41,475 85,278 - -

รายไดท้างการเงิน 98,743 65,440 56,000 41,183

ตน้ทุนทางการเงิน (868) (657) (99) (133)

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 997,890 1,237,128 375,299 693,863

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 11 (121,583) (150,592) (33,645) (74,659)

กําไรสําหรับงวด 876,307 1,086,536 341,654 619,204

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงคา่งบการเงิน

    ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ (7,452) 7,797 - -

ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี

   ทีวดัมูลค่าดว้ยมูลคา่ยุติธรรมผา่นกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน -

   สุทธิจากภาษีเงินได้ 11 (19,838) (10,011) (11,666) (6,482)

รายการทีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   - สุทธิภาษีเงินได้ (27,290) (2,214) (11,666) (6,482)

รายการทีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไรจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

   - สุทธิภาษีเงินได้ 11 31 207 31 207

กาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทนุในตราสารทนุทีกาํหนดให้วดัมลูคา่ดว้ย

   มูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน -

   สุทธิจากภาษีเงินได้ 11 (25,262) 27,670 (29,940) (18,346)

รายการทีจะไมถู่กบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   - สุทธิภาษีเงินได้ (25,231) 27,877 (29,909) (18,139)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด (52,521) 25,663 (41,575) (24,621)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 823,786 1,112,199 300,079 594,583

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม

2565 2564 2565 2564

การแบ่งปันกําไร

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 608,746 845,079 341,654 619,204

ส่วนทีเป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไมม่ีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 267,561 241,457

876,307 1,086,536

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 559,634 850,774 300,079 594,583

ส่วนทีเป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไมม่ีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 264,152 261,425

823,786 1,112,199

กําไรต่อหุ้น (บาท)

กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐาน

กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1.85 2.56 1.04 1.88

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (พนัหุ้น) 329,704 329,704 329,704 329,704

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนเกินทุน สาํรองการเปลียนแปลง

จากการ ของสินทรัพยท์าง ส่วนของผูม้ี

เปลียนแปลง ผลต่างจาก การเงินทีวดัมูลคา่ ส่วนไดเ้สียที

ทุนเรือนหุ้น สัดส่วน การแปลงคา่ ยติุธรรมผา่น รวม รวม ไม่มีอาํนาจ รวม

ทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า เงินลงทุน งบการเงินทีเป็น กาํไรขาดทุน องคป์ระกอบอืน ส่วนของผูถ้ือหุ้น ควบคุม ส่วนของ

ชาํระแลว้ หุ้นสามญั ในบริษทัยอ่ย จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินตราต่างประเทศ เบ็ดเสร็จอืน ของส่วนของผูถ้ือหุ้น ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 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

กาํไรสาํหรับงวด - - - - 845,079 - - - 845,079 241,457 1,086,536

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับงวด - - - - 207 8,533 (3,045) 5,488 5,695 19,968 25,663

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - 845,286 8,533 (3,045) 5,488 850,774 261,425 1,112,199

โอนสาํรองการเปลียนแปลงของตราสารทุนทีวดัมูลคา่ยุติธรรม

   ผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนไปกาํไรสะสม - - - - 31,312 - (31,312) (31,312) - - -

เงินปันผลจ่าย - - - - - - - - - (25,588) (25,588)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2564 329,704 712,963 (1,377,595) 39,000 26,761,550 (88,366) 448,928 360,562 26,826,184 7,651,878 34,478,062

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ส่วนของผูถ้ือหุ้นบริษทัฯ

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนเกินทุน สาํรองการเปลียนแปลง

จากการ ของสินทรัพยท์าง ส่วนของผูม้ี

เปลียนแปลง ผลต่างจาก การเงินทีวดัมูลคา่ ส่วนไดเ้สียที

ทุนเรือนหุ้น สัดส่วน การแปลงคา่ ยติุธรรมผา่น รวม รวม ไม่มีอาํนาจ รวม

ทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า เงินลงทุน งบการเงินทีเป็น กาํไรขาดทุน องคป์ระกอบอืน ส่วนของผูถ้ือหุ้น ควบคุม ส่วนของ

ชาํระแลว้ หุ้นสามญั ในบริษทัยอ่ย จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินตราต่างประเทศ เบ็ดเสร็จอืน ของส่วนของผูถ้ือหุ้น ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2565 329,704 712,963 (1,378,557) 39,000 28,106,866 (81,342) 448,192 366,850 28,176,826 8,045,714 36,222,540

กาํไรสาํหรับงวด - - - - 608,746 - - - 608,746 267,561 876,307

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับงวด - - - - 31 (5,728) (43,415) (49,143) (49,112) (3,409) (52,521)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - 608,777 (5,728) (43,415) (49,143) 559,634 264,152 823,786

โอนสาํรองการเปลียนแปลงของตราสารทุนทีวดัมูลคา่ยุติธรรม

   ผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนไปกาํไรสะสม - - - - 10,312 - (10,312) (10,312) - - -

เงินปันผลจ่าย - - - - - - - - - (20,378) (20,378)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2565 329,704 712,963 (1,378,557) 39,000 28,725,955 (87,070) 394,465 307,395 28,736,460 8,289,488 37,025,948

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ส่วนของผูถ้ือหุ้นบริษทัฯ

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

กาํไรสะสม

งบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

สาํรองการเปลียนแปลง

ของสินทรัพยท์าง

การเงินทีวดัมูลคา่

ทุนเรือนหุ้น ยติุธรรมผา่น รวม

ทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า กาํไรขาดทุน องคป์ระกอบอืน รวม

ชาํระแลว้ หุ้นสามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เบ็ดเสร็จอืน ของส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนของผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2564 329,704 712,963 39,000 17,218,808 483,264 483,264 18,783,739

กาํไรสาํหรับงวด - - - 619,204 - - 619,204

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับงวด - - - 207 (24,828) (24,828) (24,621)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 619,411 (24,828) (24,828) 594,583

โอนสาํรองการเปลียนแปลงของตราสารทุนทีวดัมูลคา่ยติุธรรม

   ผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนไปกาํไรสะสม - - - 19,667 (19,667) (19,667) -

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2564 329,704 712,963 39,000 17,857,886 438,769 438,769 19,378,322

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2565 329,704 712,963 39,000 18,533,929 445,812 445,812 20,061,408

กาํไรสาํหรับงวด - - - 341,654 - - 341,654

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับงวด - - - 31 (41,606) (41,606) (41,575)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 341,685 (41,606) (41,606) 300,079

โอนสาํรองการเปลียนแปลงของตราสารทุนทีวดัมูลคา่ยติุธรรม

   ผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนไปกาํไรสะสม - - - 8,489 (8,489) (8,489) -

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2565 329,704 712,963 39,000 18,884,103 395,717 395,717 20,361,487

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนนิงาน

กาํไรก่อนภาษี 997,890 1,237,128 375,299 693,863

ปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จาก

   กิจกรรมดาํเนินงาน

คา่เสือมราคา 293,923 306,723 128,541 128,127

คา่ตดัจาํหน่าย 1,277 1,439 578 639

กาํไรจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,126) (2,151) (117) (747)

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 283 3 - 3

(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอืน 5,890 (4,485) 1,868 (3,077)

คา่เผือสินคา้เสือมสภาพ 540 576 - -

คา่เผือการดอ้ยคา่เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 1,000 -

คา่เผือการดอ้ยคา่เงินลงทุนในบริษทัร่วม - - - 1,250

ขาดทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน 31,057 35,108 17,324 23,205

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม (40,360) (84,170) - -

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทนุในการร่วมคา้ (1,115) (1,108) - -

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย - - (35,100) (44,100)

เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม - - (50,700) (74,100)

เงินปันผลรับจากตราสารทนุของบริษทัจดทะเบียน (19,122) (14,380) (12,765) (9,031)

เงินปันผลรับจากตราสารทนุของบริษทัทีไมใ่ช่จดทะเบียน (10,698) (10,103) (7,890) (6,575)

ดอกเบียรับ (98,743) (65,440) (56,000) (41,183)

คา่ใช้จ่ายดอกเบีย 868 657 99 133

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวพนกังาน 19,756 20,571 12,157 12,677

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงใน

   สินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 1,180,320 1,420,368 374,294 681,084

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนนิงาน (ต่อ)

สินทรัพยด์าํเนินงาน(เพิมขึน)ลดลง

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 184,172 (31,916) (19,233) (84,333)

สินคา้คงเหลือ (518,699) (236,773) (55,595) (55,574)

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน (74,477) 1,812 (48,784) 6,665

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน (2,727) (1,814) 79 181

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน(ลดลง)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (173,935) (136,731) 41,923 (110,055)

หนีสินหมุนเวยีนอืน (8,066) (27,769) (5,545) (10,530)

หนีสินไม่หมุนเวยีนอืน 191 10 - -

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (24,655) (25,095) (13,389) (19,422)

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 562,124 962,092 273,750 408,016

จ่ายภาษีเงินได้ (3,337) (5,541) (552) (544)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 558,787 956,551 273,198 407,472

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอืนเพิมขึน (880,930) (2,892,351) (395,057) (2,362,640)

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอืนลดลง 1,315,863 1,922,338 706,178 1,785,313

สินทรัพยท์างการเงินไมห่มุนเวยีนอืนเพิมขึน (1,559,979) (1,914,793) (958,262) (1,031,465)

สินทรัพยท์างการเงินไมห่มุนเวยีนอืนลดลง 1,667,050 2,017,097 1,009,716 1,053,060

เงินให้กูย้ืมแก่บุคคลทีไมเ่กียวขอ้งกนัเพิมขึน (22,882) - - -

เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 50,700 74,100 50,700 74,100

เงินปันผลรับจากการร่วมคา้ 3,218 - - -

เงินปันผลรับจากตราสารทนุของบริษทัจดทะเบียน 11,644 5,415 8,249 6,085

เงินปันผลรับจากตราสารทนุของบริษทัทีไมใ่ช่จดทะเบียน 10,698 - 7,890 -

เงินปันผลรับโดยส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไมม่ีอาํนาจ

   ของบริษทัยอ่ย (20,378) (25,588) - -

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุ้นในกิจการทีเกียวขอ้งกนัเพิมขึน - - (51,270) -

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสิทธิในหลกัทรัพยเ์พิมขึน (24,000) - (16,800) -

คา่ความนิยมลดลง - 40,788 - -

ซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (96,645) (107,425) (50,272) (39,207)

เงินมดัจาํเพือซือเครืองจกัรเพิมขึน (1,813) (1,747) - -

เงินสดรับจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,543 2,400 374 747

ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (254) (860) (32) (163)

เงินสดรับจากส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไมม่ีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 49,260 - - -

ดอกเบียรับ 78,840 58,324 39,194 36,058

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน 582,935 (822,302) 350,608 (478,112)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงินเพิมขึน 248,005 - - -

ชาํระคืนหนีสินตามสัญญาเช่า (10,624) (8,830) (944) (911)

จ่ายดอกเบีย (868) (657) (99) (133)

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 236,513 (9,487) (1,043) (1,044)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินทีเป็นเงินตราต่างประเทศเพิมขึน 515 76 - -

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิมขึน(ลดลง)สุทธิ 1,378,750 124,838 622,763 (71,684)

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดคงเหลือ ณ วนัตน้งวด 3,588,586 3,695,417 1,772,686 2,016,174

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วนัสินงวด 4,967,336 3,820,255 2,395,449 1,944,490

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิมเติม

รายการทีไมเ่กียวขอ้งกบัเงินสด

   ตดับญัชีลูกหนีการคา้และลูกหนีอืนเป็นหนีสูญ - 17,658 - 17,658

   เจา้หนีอืนจากการซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 50,551 47,347 24,813 30,720

   การเพิมขึนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหนีสินตามสญัญาเช่า 12,076 1,834 - -

   เงินปันผลคา้งรับ 7,478 20,793 39,616 53,621

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2565

1. ข้อมูลทัวไป

1.1 ข้อมูลของบริษัทฯ

บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จาํกัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซึงจดัตงัและมีภูมิลาํเนาใน

ประเทศไทย โดยมีบริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง จาํกดั (มหาชน) ซึงเป็นบริษทัมหาชนทีจดทะเบียน

จดัตงัในประเทศไทยเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ธุรกิจหลกัของบริษัทฯคือ ผลิตและจาํหน่ายบะหมีและอาหาร

กึงสําเร็จรูป ขนมปังกรอบ ทีอยู่ตามทีจดทะเบียนและสํานักงานใหญ่ของบริษัทฯตังอยู่ เลขที 304

อาคารทีเอฟกรุ๊ป ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร และมีโรงงาน 5 แห่ง ตงัอยู่

ทีจงัหวดัชลบรีุ จงัหวดัลาํพนู จงัหวดัระยอง และอีก 2 แห่งตงัอยูท่ีจงัหวดัราชบรีุ

1.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล

งบการเงินระหว่างกาลนีจดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34 เรือง การรายงานทางการเงินระหว่าง

กาล โดยบริษทัฯเลือกนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อยา่งไรก็ตามบริษทัฯได้แสดงรายการใน

งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้น และงบกระแส

เงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี

งบการเงินระหว่างกาลนีจดัทาํขึนเพือให้ขอ้มูลเพิมเติมจากงบการเงินประจาํปีทนีาํเสนอครังล่าสุด ดงันนั

งบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเกียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพือไม่ให้

ขอ้มูลทีนาํเสนอซาํซ้อนกบัขอ้มูลทไีดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงินระหวา่งกาลนีควบคู่

ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด

งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัทบีริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน

ระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยนี

1.3 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม

งบการเงินรวมระหว่างกาลนีจดัทาํขึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จาํกัด (มหาชน)

และบริษัทย่อย และได้จัดทําขึนโดยใช้หลักเกณฑ์ เดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปีสินสุดวันที

31 ธนัวาคม 2564 โดยไม่มีการเปลียนแปลงโครงสร้างทีสําคญัเกียวกบับริษทัย่อยในระหวา่งงวด
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1.4 นโยบายการบัญชีทีสําคัญ

งบการเงินรวมระหว่างกาลนีจดัทาํขึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวธีิการคาํนวณเช่นเดียวกบัทีใช้ในงบ

การเงินสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีการปรับปรุงซึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชี

ทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั

2. ลูกหนีการค้าและลูกหนอีืน

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม

2565

31 ธนัวาคม

2564

31 มีนาคม

2565

31 ธนัวาคม

2564

ลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั

อายุหนีคงคา้งนบัจากวนัทีถึงกาํหนดชาํระ

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 1,440,109 1,427,762 1,547,221 1,548,238

คา้งชาํระ

ไม่เกิน 3 เดือน 63,165 72,693 66,508 75,121

รวมลูกหนีการคา้ -กิจการทีเกียวขอ้งกนั 1,503,274 1,500,455 1,613,729 1,623,359

ลูกหนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั

เงินปันผลคา้งรับ - - 35,100 -

รายไดแ้ละดอกเบยีคา้งรับ 1,119 970 53,176 53,270

รวมลกูหนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 1,119 970 88,276 53,270

รวมลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน -

กิจการทีเกียวข้องกนั (หมายเหตุ 3) 1,504,393 1,501,425 1,702,005 1,676,629



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

3

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม

2565

31 ธนัวาคม

2564

31 มีนาคม

2565

31 ธนัวาคม

2564

ลกูหนีการคา้ -กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั

อายุหนีคงคา้งนบัจากวนัทีถึงกาํหนดชาํระ

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 1,452,150 1,498,060 534,227 534,121

คา้งชาํระ

ไม่เกิน 3 เดือน 404,363 587,601 128,419 134,355

3 - 6 เดือน 4,669 492 968 376

6 - 12 เดือน 11,592 - 350 -

มากกวา่ 12 เดือน 1,966 1,974 272 271

รวม 1,874,740 2,088,127 664,236 669,123

หัก:ค่าเผือผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขนึ (3,075) (3,075) - -

รวมลกูหนีการคา้ - กิจการทีไม่

เกียวขอ้งกนั - สุทธิ 1,871,665 2,085,052 664,236 669,123

ลกูหนีอืน - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั

รายได้และดอกเบียค้างรับ 115,700 62,543 83,294 28,313

รวมลูกหนีอืน -กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 115,700 62,543 83,294 28,313

รวมลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื -

กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั - สุทธิ 1,987,365 2,147,595 747,530 697,436

รวมลูกหนีการค้าและลูกหนอีืน - สุทธิ 3,491,758 3,649,020 2,449,535 2,374,065
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3. รายการธุรกิจกับกิจการทีเกียวข้องกัน

3.1 รายการทีเกิดขนึระหว่างงวด

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจทีสําคญักบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเงือนไขทางการคา้หรือเกณฑ์ตามทีตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที

เกียวขอ้งกนัเหล่านนั ซึงเป็นไปตามปกติทางธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งันี

(หน่วย: พนับาท)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม

งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา

2565 2564 2565 2564

รายการธุรกจิกบับรษิัทย่อย

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

รายไดจ้ากการขาย - - 127,280 121,796 ราคาทุนบวกกาํไรขนัตน้

เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 5) - - 35,100 44,100 ตามอตัราทีประกาศจ่าย

คา่เช่ารับและรายไดอื้น - - 10,748 9,207 ราคาตามสัญญา

ซือสินคา้และวตัถุดิบ

และค่าใช้จ่ายในการผลิต

(รวมอยู่ในตน้ทุนขาย)

- - 950,641 723,825 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาดโดย

คาํนึงถึงปริมาณการซือ

ค่าใชจ้า่ยอืน ๆ

(รวมอยู่ในค่าใชจ้่ายในการ

ขายและจดัจาํหน่ายและบริหาร)

- - 35,447 34,154 ราคาทีตกลงร่วมกนั

รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม

รายไดจ้ากการขาย 29,817 34,702 24,296 34,698 ราคาทุนบวกกาํไรขนัตน้

เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 6) - - 50,700 74,100 ตามอตัราทีประกาศจ่าย

ค่าเช่ารับและรายไดอ้ืน 2,045 2,532 2,041 2,532 ราคาตามสัญญา

ซือสินคา้และวตัถดุิบ

และค่าใช้จ่ายในการผลิต

(รวมอยู่ในตน้ทุนขาย)

137,127 156,440 29,448 52,545 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาดโดย

คาํนึงถงึปริมาณการซือ

ซือเครืองจกัรและอุปกรณ์ 203 198 203 198 ราคาทีตกลงร่วมกนั
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(หน่วย: พนับาท)

สําหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา

2565 2564 2565 2564

รายการธุรกจิกับการร่วมค้า

รายไดจ้ากการขาย 606 576 - - ราคาทีตกลงร่วมกนัซึงใกลเ้คียง

กบัราคาตลาด

เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 7) 3,218 1,726 - - ตามอตัราทีประกาศจ่าย

รายไดค่้าบริการ 788 815 - - ราคาทีตกลงร่วมกนัซึงใกลเ้คียง

กบัราคาตลาด

ซือสินคา้และวตัถุดิบ

และค่าใชจ้า่ยในการผลติ

(รวมอยู่ในตน้ทุนขาย)

24 24 - - ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาดโดย

คาํนึงถึงปริมาณการซือ

รายการธุรกิจกับบริษัททีเกียวข้องกัน

รายไดจ้ากการขาย 2,368,433 2,330,182 2,359,782 2,322,040 ราคาทุนบวกกาํไรขนัตน้

เงินปันผลรับ 7,890 6,575 7,890 6,575 ตามอตัราทีประกาศจ่าย

ค่าเช่ารับและรายไดอื้น 1,988 1,400 1,162 257 ราคาตามสัญญา

ซือสินคา้และวตัถุดิบ

และค่าใช้จ่ายในการผลิต

(รวมอยู่ในตน้ทุนขาย)

112,833 93,040 102,993 70,725 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาดโดย

คาํนึงถึงปริมาณการซือ

ค่านายหน้าและอืน ๆ

(รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการ

ขายและจดัจาํหน่ายและบริหาร)

21,248 16,684 2,532 1,378 ราคาตามสัญญา

ซือเครืองจกัรและอปุกรณ์ 6,222 2,031 4,582 1,886 ราคาทีตกลงร่วมกนั
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3.2 ยอดคงค้าง ณ วันสินงวด

ยอดคงคา้งระหว่างกลุม่บริษทั ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 มีรายละเอียดดงันี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

31 มีนาคม

2565

31 ธนัวาคม

2564

31 มีนาคม

2565

31 ธนัวาคม

2564

ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน -

กิจการทีเกยีวข้องกัน (หมายเหตุ 2)

บริษทัย่อย - - 205,346 182,229

บริษทัร่วม 46,772 36,356 46,368 36,069

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั

(มีผูถ้ือหุ้นร่วมกนั) 1,457,621 1,465,069 1,450,291 1,458,331

รวมลกูหนีการค้าและลูกหนีอืน

กิจการทีเกียวข้องกัน 1,504,393 1,501,425 1,702,005 1,676,629

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน - กจิการที

เกยีวข้องกัน (หมายเหตุ 10)

บริษทัย่อย - - 487,040 421,893

บริษทัร่วม 124,480 99,980 10,340 8,593

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั

(มีผูถ้ือหุน้ร่วมกนั) 27,470 23,404 19,694 15,492

รวมเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน-กิจการที

เกยีวข้องกัน 151,950 123,384 517,074 445,978

หนสิีนตามสัญญาเช่า - กิจการทีเกียวข้องกัน

บริษทัทีเกียวข้องกัน

หนีสินตามสัญญาเช่า 56,574 56,977 - -

หัก: ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (20,911) (21,041) - -

หนสิีนตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนทถีงึ

กําหนดชําระภายในหนึงปี 35,663 35,936 - -

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอืน - กจิการทีเกียวข้องกัน

บริษัททีเกียวข้องกัน 26,309 21,648 26,309 21,648

รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอืน - กิจการที

เกียวข้องกัน 26,309 21,648 26,309 21,648



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

7

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการทีเกียวข้องกนั

ยอดคงคา้งของเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการทีเกยีวขอ้งกนั ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564

และการเคลือนไหวของเงินให้กูย้ืมดงักล่าวมีรายละเอียดดงันี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ

ณ วนัที

31 ธนัวาคม ในระหว่างงวด

ยอดคงเหลือ

ณ วนัที

31 มีนาคม

ชือบริษทั 2564 เพมิขนึ ลดลง 2565

บริษทัร่วม

บริษทั ไทยอินสแตนทโ์พรดกัส์ จาํกดั 8,000 - - 8,000

รวม 8,000 - - 8,000

3.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์

พนักงานทีให้แก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัตอ่ไปนี

(หน่วย: ลา้นบาท)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

ผลประโยชน์ระยะสัน 43 40 17 13

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานและ

ผลประโยชน์ระยะยาวอืน 1 1 - -

รวม 44 41 17 13
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4. สินทรัพย์ทางการเงินอืน

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม

2565

31 ธนัวาคม

2564

31 มีนาคม

2565

31 ธนัวาคม

2564

ตราสารหนีทีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัด

จําหน่าย

เงินฝากประจาํ 2,467 2,639 952 1,251

หุ้นกู ้ใบรับฝากเงิน ตวัแลกเงิน 2,319 2,569 313 313

หุ้นบริุมสิทธิทีกาํหนดระยะเวลาไถถ่อน 189 185 105 103

ตราสารหนีทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 3,189 3,342 1,624 1,759

หุ้นกู ้ใบรับฝากเงิน ตวัแลกเงินหรือ

ตราสารหนีทีออกโดยบริษทัหรือ

ภาคเอกชน 3,977 3,973 2,555 2,512

ตราสารทุนทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

ตราสารทุนของบริษทัทีจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์

บริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง

จาํกดั (มหาชน) 449 494 449 494

บริษทั สหพฒันพบิูล จาํกดั (มหาชน) 125 115 125 115

ตราสารทุนอืน ๆ 1,313 1,369 805 843

ตราสารทุนทีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน

บริษทั ควิพ ี(ประเทศไทย) จาํกดั 302 302 302 302

บริษทัอืน ๆ 72 72 58 58

ตราสารทุนต่างประเทศ 33 56 33 56

เงินลงทุนในกองทุนรวมและหน่วยทรัสต์

กองทนุรวมโครงสร้างขนัพืนฐาน

โทรคมนาคมดิจิทลั 170 165 111 106

ทรัสตเ์พือการลงทุนในสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 94 88 86 81

กองทุนอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการ

เช่าโลตสั รีเทล โกรท 80 85 72 75

อืน ๆ 439 385 365 310
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(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม

2565

31 ธนัวาคม

2564

31 มีนาคม

2565

31 ธนัวาคม

2564

สินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน

กองทุนเปิด 450 453 163 171

หุน้กูด้อ้ยสิทธิ 1,866 1,878 861 864

หุ้นบุริมสิทธิ 101 100 - -

รวม 17,635 18,270 8,979 9,413

จัดประเภทเป็น

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน 8,050 8,485 3,050 3,361

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน 9,585 9,785 5,929 6,052

ตราสารทุนทีกาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน ไดแ้ก่ เงินลงทุนในตราสาร

ทุนของบริษทัจดทะเบียนและเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัททีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน ซึงกลุ่มบริษทั

พจิารณาวา่เป็นการลงทุนในเชิงกลยทุธ์ ในระหว่างงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัไดม้ี

การขายเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัทีจดทะเบียนบางบริษทั มูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีขาย มีจาํนวนรวม

629.5 ล้านบาท และเฉพาะกิจการจาํนวน 453.5 ล้านบาท และผลสะสมของกาํไรทีเคยรับรู้ในกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอืนจาํนวน 15.0 ล้านบาทและเฉพาะกิจการจาํนวน 10.6 ลา้นบาท ได้โอนเข้าไปรับรู้ในกาํไรสะสม

แลว้

ตราสารหนีและตราสารทุนวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในระดับที 1 และไม่มีการโอนรายการระหว่างลาํดบัชนั

ของมูลค่ายุติธรรมในระหว่างงวด

ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัไดน้ําพนัธบตัรรัฐบาลทงัหมดซึงมีอายุเกิน 1 ปี จาํนวนประมาณ 45 ลา้น

บาท (31 ธนัวาคม 2564: 45 ลา้นบาท) และเฉพาะกิจการ 39 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2564: 39 ลา้นบาท) ไปใช้

เป็นหลกัคาํประกนัการใชไ้ฟฟ้าและไอนาํของกลุ่มบริษทั
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5. เงินลงทุนในบริษทัย่อย

(หน่วย : พนับาท)

บริษทั (ลกัษณะธุรกิจ) ราคาทุน

เงนิปันผลรับ

ระหว่างงวดสาม

เดือนสินสุดวนัที

31

มีนาคม

2565

31

ธันวาคม

2564

31

มีนาคม

2565

31

มีนาคม

2564

บริษทั ไทซนัฟูดส์ จาํกดั (ผลิตและจาํหน่ายนาํผลไมแ้ละเป็นผูแ้ทนจาํหน่ายขนมปัง) 26,038 26,038 - -

บริษทั ไทย อนัเป่า ผลิตภณัฑ์กระดาษ จาํกดั (ผลติและจาํหน่ายบรรจุภณัฑ ์ซึงทาํดว้ยกระดาษ) 10,200 10,200 - -

บริษทั ไดอิชิ แพคเกจจิง จาํกดั

(ผลิตและจาํหน่าย สินคา้สิงพิมพป์ระเภทบรรจุภณัฑแ์ละให้บริการบรรจุสินคา้บริโภคตา่งๆ)

75,721 75,721 - -

บริษทั คาลอล ไทยเพรซิเดนทฟู์ดส์ (บีดี) จาํกดั (ผลิตและจาํหน่ายบะหมกีึงสําเร็จรูป) 142,150 142,150 - -

บริษทั เพรซิเดนท์ฟลาวมิลล ์จาํกดั (ผลติและจาํหนา่ยแป้งสาล)ี 360,000 360,000 35,100 44,100

บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (ฮงัการี) จาํกดั (ผลิตและจาํหน่ายบะหมีกึงสําเร็จรูป) 209,185 209,185 - -

บริษทั เพรซิเดนท ์โคราคุเอน็ จาํกดั (ภตัตาคาร ร้านอาหารและเครืองดืม) 17,500 17,500 - -

บริษทั เพรซิเดนท์เบเกอรี จาํกัด (มหาชน) (ผลติและจาํหน่ายเบเกอรี) 1,925,529 1,925,529 - -

บริษทั เพรซิเดนท์ ดี เวนเจอร์ จาํกดั (ลงทุนและ/หรือให้กู้ยืมในธุรกิจอสังหาริมทรัพย)์ 773,500 773,500 - -

บริษทั อิระวดี ซัคเซส เวนเจอร์ ฟูดส์ จาํกดั (ผลิตและจาํหน่ายบะหมีกึงสําเร็จรูป) 160,451 160,451 - -

บริษทั เพรซิเดนท์อนิเตอร์ฟูด จาํกดั (ตวัแทน นายหน้า) 9,622 9,622 - -

3,709,896 3,709,896 35,100 44,100

หกั: ค่าเผือการด้อยค่าของเงินลงทุน (114,147) (113,147)

รวม 3,595,749 3,596,749

เมือวนัที 17 พฤศจิกายน 2564 ทีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯครังที 11/2564 ไดมี้มติอนุมตัิให้บริษทั

อิระวดี ซัคเซส เวนเจอร์ ฟูดส์ จาํกดั เพิมทุนในหุ้นสามญัจาํนวน 3,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 1

เหรียญสหรัฐ เป็นจาํนวนเงิน 3.00 ลา้นเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่า 117.6 ลา้นบาท) บริษทัดงักล่าวได้เรียก

ชาํระเงินค่าหุน้เตม็จาํนวน และบริษทัฯไดช้าํระเงินค่าหุ้น เพือคงสัดส่วนการถือหุ้นเท่าเดิม เป็นจาํนวน 1.5

ลา้นเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่า 51.3 ลา้นบาท) ในเดือนมกราคม 2565 และรวมแสดงภายใตร้ายการ “เงินจ่าย

ลว่งหน้าค่าหุ้นในกิจการทีเกียวขอ้งกนั” ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 มีนาคม 2565
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6. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั (ลกัษณะธุรกิจ)

มูลคา่ตามบญัชี

วิธีราคาทนุ

มูลค่าตามบญัชี

วิธีส่วนไดเ้สีย

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)

จากเงินลงทุนในบริษทั

ร่วมในระหวา่งงวด

สามเดือนสินสุดวนัที

มูลค่าตามบญัชีวิธี

ราคาทุน

เงนิปันผลรับระหวา่ง

งวดสามเดือน

สินสุดวนัที

31มีนาคม

2565

31ธันวาคม

2564

31มีนาคม

2565

31ธันวาคม

2564

31มีนาคม

2565

31มีนาคม

2564

31มีนาคม

2565

31 ธันวาคม

2564

31มีนาคม

2565

31มีนาคม

2564

บริษทั เคอรี ฟลาวมิลล์ จาํกดั (ผลิตแป้งสาล)ี 92,630 92,630 1,702,527 1,714,613 38,614 48,206 92,630 92,630 50,700 74,100

บริษทั อนัเปา เอน็ไวรอนเมนท์ ไซน์เอน็ซ์ แอนด์ เทคโนโลย ีจาํกดั (ผลิตผลติภณัฑ์กระดาษ) 87,324 87,324 227,470 221,958 5,512 6,146 87,324 87,324 - -

บริษทั ไทย-เมียนม่าร์ ซคัเซสเวนเจอร์ จาํกดั (ธุรกิจลงทุน) 35,040 35,040 36,548 36,456 92 182 35,040 35,040 - -

บริษทั ซันโก แมชีนเนอรี (ประเทศไทย) จาํกดั (ประกอบเครืองจกัรบรรจุภณัฑ์อตัโนมตั)ิ 5,587 5,587 83,176 82,191 985 2,999 5,587 5,587 - -

บริษทั เพรซิเดนท์ฟูดส์ (คมัโบเดีย) จาํกดั (ผลติบะหมีกึงสําเร็จรูป) 19,692 19,692 83,845 84,084 (239) 3,068 19,692 19,692 - -

บริษทั ไทยอินสแตนท ์โพรดกัส์ จาํกดั (ผลิตและจาํหน่ายผลติภณัฑจ์ากขา้ว มนัสําปะหลงั

ขา้วโพดและพืชผลเกษตร)

21,500 21,500 6,250 5,102 1,148 (355) 21,500 21,500 - -

บริษทั ไอดีโอ โมบิ รางนาํ จาํกดั (พฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละให้กูยื้ม) 390,035 390,035 432,542 437,516 (4,974) 15,793 - - - -
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(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั (ลกัษณะธุรกิจ)

มูลค่าตามบญัชี

วิธีราคาทุน

มูลค่าตามบญัชี

วิธีส่วนไดเ้สีย

ส่วนแบง่กาํไร(ขาดทุน)

จากเงินลงทนุในบริษทั

ร่วมในระหวา่งงวด

สามเดือนสินสุดวนัที

มูลคา่ตามบญัชีวิธี

ราคาทุน

เงินปันผลรับระหว่าง

งวดสามเดือน

สินสุดวนัที

31มีนาคม

2565

31ธันวาคม

2564

31มีนาคม

2565

31ธันวาคม

2564

31มีนาคม

2565

31มีนาคม

2564

31มีนาคม

2565

31 ธนัวาคม

2564

31มีนาคม

2565

31มีนาคม

2564

บริษทั ไอดโีอ คิว สุขุมวิท 36 จาํกดั (พฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละให้กูยื้ม) - - - - - 8,411 - - - -

บริษทั สห แคปปิตอล ทาวเวอร์ จาํกดั (ให้เชา่และพฒันาอสังหาริมทรัพย)์ 687,500 687,500 684,348 685,126 (778) (280) 412,500 412,500 - -

1,339,308 1,339,308 3,256,706 3,267,046 40,360 84,170 674,273 674,273 50,700 74,100

หัก: ค่าเผอืการดอ้ยค่าของเงินลงทุน - - (21,099) (21,099)

ผลตา่งจากการแปลงค่างบการเงินทีเป็นเงนิตราต่างประเทศ (1,836) 2,222 - -

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ 3,254,870 3,269,268 653,174 653,174

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมหา้แห่ง (2564: ห้าแห่ง) ซึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สียจาํนวนกาํไรรวมประมาณ 6 ลา้นบาท หรือเท่ากบัร้อยละ 1 ของ

กาํไรสุทธิในงบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2565 (2564: กาํไรรวม 9 ลา้นบาท หรือเท่ากบัร้อยละ 1 ของกาํไรสุทธิในงบการเงินรวม

สําหรับงวด) คาํนวณขึนจากงบการเงินระหว่างกาลซึงยงัมิไดผ้่านการสอบทานจากผูส้อบบญัชีของบริษทัร่วมดงักลา่ว
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7. เงินลงทุนในการร่วมค้า

เงินลงทุนในการร่วมค้านีเป็นเงินลงทุนในกิจการซึงบริษัทย่อยและบริษัทอืนควบคุมร่วมกัน  โดยมี

รายละเอียดดงัต่อไปนี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

การร่วมคา้ มูลคา่ตามบญัชีวิธีราคาทุน

มูลค่าตามบญัชี

วิธีส่วนไดเ้สีย

31 มีนาคม

2565

31 ธนัวาคม

2564

31 มีนาคม

2565

31 ธนัวาคม

2564

บริษทั เพรซิเดนท ์กรีน เฮา้ส์ ฟู้ดส์ จาํกดั 5,850 5,850 29,243 31,346

รวมเงินลงทุนในการร่วมค้า 5,850 5,850 29,243 31,346

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

การร่วมคา้

ส่วนแบง่กาํไรจาก

เงินลงทุนในการร่วมคา้

ระหวา่งงวดสามเดือน

สินสุดวนัที

เงินปันผลรับระหว่างงวด

สามเดือนสินสุดวนัที

31 มีนาคม

2565

31 มีนาคม

2564

31 มีนาคม

2565

31 มีนาคม

2564

บริษทั เพรซิเดนท ์กรีน เฮา้ส์ ฟู้ดส์ จาํกดั 1,115 1,108 3,218 1,726

1,115 1,108 3,218 1,726
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8. ทีดิน อาคารและอุปกรณ์

รายการเปลียนแปลงของบญัชีทีดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31มีนาคม 2565

สรุปไดด้งันี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะ

กิจการ

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วันที 1 มกราคม 2565 8,594,920 2,951,494

ซือเพมิระหว่างงวด - ราคาทุน 147,196 75,085

จาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัทีจาํหน่าย (370) (257)

คา่เสือมราคาสําหรบังวด (284,746) (127,599)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (3,920) -

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที 31 มีนาคม 2565 8,453,080 2,898,723

9. เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน

เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงินประกอบดว้ยทรัสตรี์ซีทระหว่างบริษทัย่อยกบัสถาบนัการเงินแห่งหนึง

ซึงมีอตัราดอกเบียร้อยละ 1.65 ต่อปี และครบกาํหนดชาํระวนัที 20 มิถนุายน 2565

10. เจ้าหนกีารค้าและเจ้าหนีอืน

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม

2565

31 ธนัวาคม

2564

31 มีนาคม

2565

31 ธนัวาคม

2564

เจา้หนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 144,592 114,295 496,364 420,946

เจา้หนีอนื - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 7,358 9,089 20,710 25,032

รวมเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน -

กิจการทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) 151,950 123,384 517,074 445,978

เจา้หนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 1,659,469 1,634,850 789,439 664,765

เจา้หนีอนื - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 299,650 312,661 111,737 154,469

รวมเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน -

กิจการทีไม่เกยีวขอ้งกนั 1,959,119 1,947,511 901,176 819,234

รวมเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 2,111,069 2,070,895 1,418,250 1,265,212
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11. ภาษเีงินได้

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณขนึจากกาํไรก่อนภาษเีงินไดส้ําหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉลยีทงั

ปีทีประมาณไว้

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งันี

(หน่วย: พนับาท)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

ภาษีเงินได้ปัจจบุัน:

ภาษเีงินไดนิ้ติบคุคลระหวา่งกาล 136,867 159,844 39,718 82,838

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี:

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการ

เกิดผลแตกต่างชวัคราวและการกลบั

รายการผลแตกต่างชวัคราว (15,284) (9,252) (6,073) (8,179)

ค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ทีแสดงอยู่ใน

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ 121,583 150,592 33,645 74,659

จาํนวนภาษีเงินได้ทีเกียวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด

สามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งันี

(หน่วย: พนับาท)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม

งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกียวขอ้งกบั

การเปลียนแปลงจากการวดัมูลค่า

เงินลงทุน 11,307 6,171 10,401 11,123

กาํไรจากการประมาณการตาม

หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 31 207 31 207

รวม 11,338 6,378 10,432 11,330
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12. ส่วนงานดําเนินงาน

กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ ในระหว่างงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไมม่ีการเปลียนแปลงโครงสร้างของส่วน

งานดาํเนินงานทรีายงาน

ขอ้มลูรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของกลุม่บริษทัสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2565 และ 2564 มีดงัต่อไปนี
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวมสาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม

บะหมีและ

อาหารกึงสําเร็จรูป เบเกอรี บรรจุภณัฑ์ ขนมปังกรอบ นาํผลไม้ อืนๆ

รายการตดัรายการ

ระหวา่งกนั รวม

2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564

รายไดจ้ากการขายใหล้กูคา้

ภายนอก

ประเทศไทย 2,343,899 2,284,386 1,740,298 1,581,887 277,944 283,255 188,457 192,615 53,595 49,553 84,745 45,718 - - 4,688,939 4,437,414

ประเทศอืนๆ 1,223,083 1,121,751 - - 7,128 1,975 6,722 9,680 230,486 220,682 - - - - 1,467,418 1,354,088

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 32,982 27,765 21 4 524,982 478,012 94,298 94,031 430 4 420,334 241,773 (1,073,047) (841,589) - -

รวมรายไดจ้ากการขาย 3,599,964 3,433,902 1,740,319 1,581,891 810,054 763,242 289,477 296,326 284,511 270,239 505,079 287,491 (1,073,047) (841,589) 6,156,357 5,791,502

หกั: ตน้ทุนขาย (2,986,925) (2,583,131) (939,697) (843,700) (664,768) (587,673) (254,245) (246,003) (189,777) (170,570) (428,590) (237,050) 1,083,988 847,274 (4,380,014) (3,820,853)

กาํไรขนัตน้ของส่วนงาน
613,039 850,771 800,622 738,191 145,286 175,569 35,232 50,323 94,734 99,669 76,489 50,441 10,941 5,685 1,776,343 1,970,649

รายไดเ้งินปันผล 29,820 24,483

รายไดอ้ืน 37,227 63,023

คา่ใชจ้่ายในการขายและ

จดัจาํหน่าย (484,941) (447,952)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (499,909) (523,136)

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน

ในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 41,475 85,278

รายไดท้างการเงิน 98,743 65,440

ตน้ทุนทางการเงิน (868) (657)

กาํไรกอ่นคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 997,890 1,237,128

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ (121,583) (150,592)

กาํไรสําหรบังวด 876,307 1,086,536

ส่วนทีเป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียที

ไมม่อีาํนาจควบคุมของ

บริษทัย่อย (267,561) (241,457)

กาํไรส่วนทีเป็นของผูถ้อืหุ้น

ของบริษทัฯ 608,746 845,079
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13. ภาระผูกพันและหนสิีนทีอาจเกดิขึน

13.1 ภาระผูกพันเกียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเกียวกับรายจ่ายฝ่ายทุนตามสัญญาซือเครืองจกัรและ

อุปกรณ์เพือใช้ในการผลิตสินคา้ จาํนวนเงินประมาณ 3.3 ลา้นบาท 0.03 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย และ 0.19

ล้านเหรียญสหรัฐ รวมเป็นจํานวนเงินประมาณ 10.4 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2564: 0.03 ล้านเหรียญ

ออสเตรเลีย และ 0.02 ลา้นเหรียญสหรัฐ รวมเป็นจาํนวนเงินประมาณ 1.1 ลา้นบาท) สัญญาปรับปรุงอาคาร

สํานักงานจาํนวนประมาณ 5.4 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จาํนวน 5.4 ลา้นบาท) (31 ธนัวาคม 2564:

3.2 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จาํนวน 3.2 ล้านบาท)) สัญญาปรับปรุงอาคารโรงงานจาํนวน

ประมาณ 5.2 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จาํนวน 5.2 ล้านบาท) สัญญาติดตงัอุปกรณ์ไฟฟ้าและ

เครืองใชโ้รงงานจาํนวนประมาณ 21.8 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: 35.3 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ:

จาํนวน 23.0 ลา้นบาท))

13.2 ภาระผูกพนัเกยีวกบัสัญญาซือสินค้าระยะยาว

บริษัทย่อยมีภาระผูกพนัตามสัญญาซือก๊าซธรรมชาติเพือการผลิตเป็นระยะเวลา 1 - 5 ปี ภายใต้สัญญา

ดงักลา่ว บริษทัยอ่ยมีขอ้ผกูพนัทีจะตอ้งสังซือก๊าซธรรมชาติขนัตาํตามปริมาณทีระบใุนสญัญาดงันี

ลาํดบัที ระยะเวลาสัญญา วนัทีสินสุดสัญญา ปริมาณการสังซือกา๊ซเฉลีย

(ปี) (ลา้นบีทียู)

1 1 30 พฤศจิกายน 2565 45,565 ต่อปี

2 1 30 พฤศจิกายน 2565 25,895 ต่อปี

3 5 31 ธนัวาคม 2566 307 ต่อวนั

13.3 การคาํประกัน

ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 มีหนงัสือคาํประกนัซึงออกโดยธนาคารในนามกลุ่มบริษทั คงเหลืออยู่เป็นจาํนวน

เงินประมาณ 33 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2564: 33 ล้านบาท) และงบการเงินเฉพาะกิจการ 1 ล้านบาท

(31 ธนัวาคม 2564: 1 ลา้นบาท) ซึงเกียวเนืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่ม

บริษทั

13.4 ภาระผูกพันจากการลงทุน

เมือวนัที 31 มีนาคม 2565 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญากับ บริษทั กรุงศรี ฟินโนเวต จาํกัด และ Finnoventure

Private Equity Trust I สําหรับการลงทุนในกองทรัสต์ Finnoventure Private Equity Trust I ทาํให้ ณ วนัที

31 มีนาคม 2565 บริษทัฯมีภาระผูกพนัตอ้งจ่ายเงินลงทุนเป็นจาํนวน 300 ลา้นบาท
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14. ความเสียงจากอัตราแลกเปลียน

กลุ่มบริษทัมีความเสียงจากอตัราแลกเปลียนทีสําคญัอนัเกียวเนืองจากการซือหรือขายสินคา้เป็นเงินตรา

ต่างประเทศ กลุ่มบริษทัไดต้กลงทาํสัญญาซือขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซึงส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่

เกินหนึงปีเพอืใชเ้ป็นเครืองมอืในการบริหารความเสียง

ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินทีเป็นสกุลเงินตรา

ต่างประเทศ ดงันี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ อตัราแลกเปลียนเฉลยี

สกุลเงนิ

สินทรัพยท์าง

การเงิน

หนีสินทาง

การเงิน

สินทรัพยท์าง

การเงนิ

หนีสินทาง

การเงิน

ณ วนัที

31 มีนาคม 2565

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

ต่างประเทศ)

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 13,028 3,447 12,795 1,194 33.2973

ยโูร 235 61 235 61 37.1827

เยนญปีุ่ น - 15,594 - 15,324 0.2728

ริงกติ 532 181 532 181 7.9237

ดอลลาร์ออสเตรเลีย - 29 - - 24.9499

หยวนจีน - 896 - - 5.2456

ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 กลุม่บริษทัมีสญัญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือดงันี

งบการเงินรวม

สกุลเงิน จาํนวนทีขาย จาํนวนทีซือ วนัทีครบกาํหนด อตัราแลกเปลยีนล่วงหนา้

(พนั) (พนั) จาํนวนทีขาย จาํนวนทีซือ

(บาทตอ่หน่วยเงินตราต่างประเทศ)

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 8,543 9,957 1 เมษายน -

22 สิงหาคม 2565

32.3615 - 33.6809 32.3500 - 33.3400

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สกุลเงิน จาํนวนทขีาย วนัทีครบกาํหนด อตัราแลกเปลียนล่วงหน้า

(พนั) จาํนวนทีขาย

(บาทต่อหน่วยเงินตราตา่งประเทศ)

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 8,543 5 เมษายน - 30 มิถุนายน 2565 32.3615 - 33.6809
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15. ลําดับชันของมูลค่ายุติธรรม

ณ  วนัที 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดง

ตามลาํดบัชนัของมูลคา่ยุติธรรม ดงันี

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินรวม

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

สินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

สินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไร

หรือขาดทนุ

กองทุนเปิด - 450 - 450

หุ้นกูด้อ้ยสิทธิ - 1,866 - 1,866

หุ้นบุริมสิทธิ - - 101 101

สินทรัพยท์างการเงนิทีวดัมูลคา่ยติุธรรมผ่านกาํไร

หรือขาดทนุเบด็เสร็จอืน

เงินลงทุนในตราสารทนุในความตอ้งการตลาด 1,887 - - 1,887

เงินลงทนุในตราสารทุนทไีม่ใช่บริษทัจดทะเบียน - - 374 374

เงินลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ - 33 - 33

เงินลงทุนในตราสารหนี - 7,166 - 7,166

เงินลงทนุในกองทุนรวมและหน่วยทรัสต์ - 783 - 783

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

สินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

สินทรพัยท์างการเงินทีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไร

หรือขาดทนุ

กองทนุเปิด - 163 - 163

หุ้นกูด้อ้ยสิทธิ - 861 - 861

สินทรัพยท์างการเงินทวีดัมูลคา่ยุติธรรมผ่านกาํไร

หรือขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน

เงินลงทนุในตราสารทนุในความตอ้งการตลาด 1,379 - - 1,379

เงินลงทนุในตราสารทุนทีไม่ใชบ่ริษทัจดทะเบียน - - 360 360

เงินลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ - 33 - 33

เงนิลงทนุในตราสารหนี - 4,179 - 4,179

เงนิลงทุนในกองทนุรวมและหน่วยทรัสต์ - 634 - 634

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการเปลียนวิธีการและสมมติฐานทีใชใ้นการประมาณมูลค่ายุติธรรม

ของเครืองมือทางการเงิน และไม่มีการโอนรายการระหว่างลาํดบัชนัของมูลค่ายุติธรรม
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16. เหตกุารณ์ภายหลังรอบระยะเวลาการรายงาน

บริษัทฯ

เมือวนัที 27 เมษายน 2565 ทีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯครังที 5/2565 ไดมี้มติอนุมติัการ

จ่ายเงินปันผลจากการดาํเนินงานสําหรับปี 2564 ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 4.08 บาท รวมเป็นเงินปันผล

ทงัสิน 1,345.19 ลา้นบาท ซึงบริษทัฯไดจ้่ายเงินปันผลระหวา่งกาลสําหรับผลการดาํเนินงานครึงปีแรกของ

ปี 2564 ในอตัราหุ้นละ 2.18 บาทไปแลว้ คงเหลือเงินปันผลของครึงปีหลงัของปี 2564 ในอตัราหุ้นละ 1.90

บาท รวมเป็นเงิน 626.44 ลา้นบาท โดยเงินปันผลนีจะจ่ายแก่ผูถ้ือหุ้นในวนัที 26 พฤษภาคม 2565

บริษัทย่อย

เมือวนัที 28 เมษายน 2565 ทีประชุมสามญัประจาํปีผูถ้ือหุ้นของบริษทัย่อยไดม้ีมติอนุมตัิการจ่ายเงินปันผล

จากผลการดาํเนินงานสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 ให้แก่ผูถ้ือหุ้นในอตัราหุ้นละ 1.90 บาท ซึง

บริษทัย่อยไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับผลการดาํเนินงานงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน

2564 ในอตัราหุ้นละ 0.84 บาท คงเหลือเงนิปันผลงวดสุดทา้ยในอตัราหุ้นละ 1.06 บาท คิดเป็นเงิน 477 ลา้น

บาท โดยบริษทัย่อยจะจ่ายเงินปันผลดงักลา่วในวนัที 26 พฤษภาคม 2565

17. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล

งบการเงินระหว่างกาลนีไดรั้บอนุมตัิให้ออกโดยกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทัฯในวนัที 13พฤษภาคม 2565


