
 

บริษทั ไทยวา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ไทยวา จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด

สามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลแบบยอ่ของบริษทั ไทยวา 

จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ไทยวา 

จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบ

ในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงาน

ทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล

ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410  เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน              

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม

บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 

การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม

เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อ

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

สุมนา พนัธ์พงษส์านนท ์

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5872 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 10 สิงหาคม 2565 



บริษทั ไทยวา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 909,525              889,506              385,240              377,878              
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 2, 3 884,245              838,204              543,858              712,441              
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่และดอกเบ้ียคา้งรับจาก
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -                         -                         165,947              157,065              
สินคา้คงเหลือ 1,718,493           1,615,527           682,298              658,063              
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 185                     248                     -                         -                         
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 239,475              543,236              239,290              532,583              
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 157,809              171,398              49,353                82,373                
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 3,909,732           4,058,119           2,065,986           2,520,403           
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 43,195                43,155                -                         -                         
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 137,114              113,284              117,634              113,284              
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 4 -                         -                         810,288              735,291              
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่และดอกเบ้ียคา้งรับจาก
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -                         -                         659,496              576,176              
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 71,742                70,226                17,395                504                     
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 5 3,471,660           3,458,483           2,213,258           2,174,909           
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 6 244,350              211,166              99,907                86,063                
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 466,646              474,675              429,824              435,158              
ค่าความนิยม 100,678              100,678              100,678              100,678              
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 23,330                22,305                -                         -                         
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 55,051                52,005                5,463                  4,890                  
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 4,613,766           4,545,977           4,453,943           4,226,953           
รวมสินทรัพย์ 8,523,498           8,604,096           6,519,929           6,747,356           

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(นายอ านาจ สุขประสงคผ์ล)
กรรมการ

งบการเงินเฉพาะกจิการ

(นายโฮ เรน ฮวา)
กรรมการ

งบการเงินรวม



บริษทั ไทยวา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 8 677,319              287,536              270,000              -                         
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3, 7 493,099              741,999              366,017              623,917              
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนด
   ช าระภายในหน่ึงปี 3 40,812                29,113                22,647                13,954                
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 8 202,860              60,000                202,860              60,000                
ส่วนของหุ้นกูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 9 -                         999,539              -                         999,539              
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 56,786                37,088                34,181                -                         
หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 9,423                  1,315                  5,275                  923                     
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 74,192                76,465                36,022                45,761                
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,554,491           2,233,055           937,002              1,744,094           
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้ืมระยะยาวจากและดอกเบ้ียคา้งจ่าย
   แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 2,715                  2,713                  60,068                -                         
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจาก
   ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 3 178,120              152,152              95,806                73,445                
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจาก
    ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 8 734,340              210,000              734,340              210,000              
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 374,653              362,490              303,032              292,650              
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 92,001                106,720              64,491                75,219                
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 3,136                  3,136                  3,133                  3,133                  
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 1,384,965           837,211              1,260,870           654,447              
รวมหนีสิ้น 2,939,456           3,070,266           2,197,872           2,398,541           

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(นายอ านาจ สุขประสงคผ์ล)
กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(นายโฮ เรน ฮวา)
กรรมการ



บริษทั ไทยวา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 880,420,930 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 880,421              880,421              880,421              880,421              
   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้
      หุ้นสามญั 880,420,930 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 880,421              880,421              880,421              880,421              
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 300,741              300,741              300,741              300,741              
ส่วนเกินทุนจากการควบบริษทั 764,866              764,866              764,866              764,866              
ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วน
   การถือหุ้นในบริษทัยอ่ย 66,886                66,886                -                         -                         
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 89,705                89,705                89,705                89,705                
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,273,911           3,251,329           2,352,037           2,382,275           
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (179,175)             (191,031)             (65,713)               (69,193)               
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 5,197,355           5,162,917           4,322,057           4,348,815           
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 386,687              370,913              -                         -                         
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,584,042           5,533,830           4,322,057           4,348,815           
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 8,523,498           8,604,096           6,519,929           6,747,356           

-                         -                         -                         -                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(นายอ านาจ สุขประสงคผ์ล)
กรรมการ

(นายโฮ เรน ฮวา)
กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ไทยวา จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่30 มถุินายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564
ก าไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 2,710,369        2,207,916        1,358,515        1,133,719        
รายไดจ้ากการบริการ 22,667             5,722               31,496             2,764               
ก าไรจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ -                       2,402               -                       2,381               
รายไดอ่ื้น 9,856               12,378             13,432             10,105             
รวมรายได้ 2,742,892        2,228,418        1,403,443        1,148,969        
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทนุขาย 2,221,779        1,763,239        1,105,845        895,562           
ตน้ทนุการให้บริการ 21,754             6,731               30,016             2,730               
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 224,869           188,470           91,275             81,576             
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 193,039           141,689           130,910           110,818           
รวมค่าใช้จ่าย 2,661,441        2,100,129        1,358,046        1,090,686        
ก าไรจากการด าเนินงาน 81,451             128,289           45,397             58,283             
ขาดทนุจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ (4,774)              -                       (1,751)              -                       
รายไดท้างการเงิน 1,534               3,420               8,076               10,622             
ตน้ทนุทางการเงิน (17,267)            (17,458)            (11,378)            (14,177)            
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 60,944             114,251           40,344             54,728             
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 11 (16,932)            (25,167)            (8,531)              (1,812)              
ก าไรส าหรับงวด 44,012             89,084             31,813             52,916             
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 30,030             23,208             -                       -                       
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 30,030             23,208             -                       -                       
รายการท่ีจะไม่ถกูบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง
ก าไรจากเงินลงทนุในตราสารทนุท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ย
   มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน - สุทธิจากภาษีเงินได้ 6,960               2,088               6,960               2,088               
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 6,960               2,088               6,960               2,088               
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด 36,990             25,296             6,960               2,088               
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 81,002 114,380 38,773 55,004

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(นายอ านาจ สุขประสงคผ์ล)
กรรมการ กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(นายโฮ เรน ฮวา)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ไทยวา จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่30 มถุินายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564
การแบ่งปันก าไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 46,039             75,487             31,813             52,916             
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (2,027)              13,597             

44,012             89,084             

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 74,409             95,728             38,773             55,004             
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 6,593               18,652             

81,002             114,380           
(หน่วย: บาท)

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 12
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.05                 0.09                 0.04                 0.06                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(นายอ านาจ สุขประสงคผ์ล)
กรรมการ

(นายโฮ เรน ฮวา)
กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ไทยวา จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที ่30 มถุินายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564
ก าไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 5,161,363        4,340,209        2,834,167        2,360,384        
รายไดจ้ากการบริการ 36,430             10,993             49,439             5,185               
รายไดเ้งินปันผล 3, 4 -                       -                       3,845               5,067               
รายไดอ่ื้น 32,987             58,272             34,777             40,659             
รวมรายได้ 5,230,780        4,409,474        2,922,228        2,411,295        
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทนุขาย 4,099,226        3,409,462        2,232,091        1,827,655        
ตน้ทนุการให้บริการ 35,850             13,696             47,156             5,380               
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 414,316           359,911           187,069           172,108           
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 366,813           289,168           255,722           229,096           
รวมค่าใช้จ่าย 4,916,205        4,072,237        2,722,038        2,234,239        
ก าไรจากการด าเนินงาน 314,575           337,237           200,190           177,056           
ขาดทนุจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ (9,769)              (11,892)            (5,620)              (10,321)            
รายไดท้างการเงิน 1,730               6,338               15,828             19,868             
ตน้ทนุทางการเงิน (35,124)            (34,663)            (25,208)            (28,225)            
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 271,412           297,020           185,190           158,378           
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 11 (48,931)            (59,217)            (25,346)            (11,751)            
ก าไรส าหรับงวด 222,481           237,803           159,844           146,627           
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 15,982             52,697             -                       -                       
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 15,982             52,697             -                       -                       
รายการท่ีจะไม่ถกูบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง
ก าไรจากเงินลงทนุในตราสารทนุท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ย
   มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน - สุทธิจากภาษีเงินได้ 3,480               14,617             3,480               14,617             
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 3,480               14,617             3,480               14,617             
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด 19,462             67,314             3,480               14,617             
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 241,943 305,117 163,324 161,244

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(นายอ านาจ สุขประสงคผ์ล)
กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(นายโฮ เรน ฮวา)
กรรมการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ไทยวา จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที ่30 มถุินายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564
การแบ่งปันก าไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 212,664           203,224           159,844           146,627           
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 9,817               34,579             

222,481           237,803           

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 224,520           257,188           163,324           161,244           
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 17,423             47,929             

241,943           305,117           
(หน่วย: บาท)

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 12
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.24                 0.23                 0.18                 0.17                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(นายอ านาจ สุขประสงคผ์ล)
กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(นายโฮ เรน ฮวา)
กรรมการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ไทยวา จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที ่30 มถุินายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

2565 2564 2565 2564
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนภาษี 271,412           297,020           185,190           158,378           
รายการปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
   จากกิจกรรมด าเนินงาน:
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 243,711           233,435           137,716           135,520           
   หน้ีสูญและค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเพ่ิมข้ึน (โอนกลบั) 19,798             5,296               (2,072)              856                  
   ค่าเผ่ือการปรับลดราคาทนุของสินคา้คงเหลือ
      ให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเพ่ิมข้ึน (โอนกลบั) 395                  (3,210)              2,325               88                    
   ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุเพ่ิมข้ึน -                       420                  -                       -                       
   ขาดทนุ (ก าไร) จากการขายและตดัจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
      สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (69)                   457                  (447)                 (76)                   
   ก  าไรจากการขายเงินลงทนุ (473)                 (1,710)              (435)                 (1,690)              
   ขาดทนุจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทนุ 7,266               641                  7,191               695                  
   ขาดทนุจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ 9,769               11,892             5,620               10,321             
   ก  าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียน (9,022)              (13,315)            (8,175)              (13,072)            
   ตดัจ  าหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู้ 461                  712                  461                  712                  
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 18,199             17,952             14,909             14,713             
   ดอกเบ้ียรับ (1,730)              (6,338)              (15,828)            (19,868)            
   เงินปันผลรับจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                       -                       (3,845)              (5,067)              
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 34,663             33,951             24,747             27,513             
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 594,380           577,203           347,357           309,023           

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(นายอ านาจ สุขประสงคผ์ล)
กรรมการ

(นายโฮ เรน ฮวา)
กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ไทยวา จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที ่30 มถุินายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

2565 2564 2565 2564
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (56,484)            (158,301)          178,756           (100,002)          
   สินคา้คงเหลือ (103,361)          (390,335)          (26,560)            (142,193)          
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 11,434             51,011             30,220             37,651             
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (3,046)              (29,086)            (573)                 65                    
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (229,806)          (62,882)            (236,886)          (91,068)            
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (2,541)              16,715             (10,007)            (7,476)              
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน -                       (1)                     -                       (1)                     
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 210,576           4,324               282,307           5,999               
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (6,036)              (6,490)              (4,575)              (5,390)              
   จ่ายภาษีเงินได้ (47,057)            (19,515)            (2,763)              (1,051)              
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 157,483           (21,681)            274,969           (442)                 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบ้ียรับ 6,129               4,978               20,162             19,006             
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                       -                       (9,500)              (21,300)            
เงินสดจ่ายส าหรับเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                       -                       (180,808)          (22,870)            
เงินสดรับส าหรับเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                       -                       98,030             21,038             
ซ้ือเงินลงทนุ (230,228)          (443,545)          (210,748)          (433,545)          
ซ้ือเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                       -                       (74,997)            (5,396)              
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (222,754)          (157,403)          (169,813)          (84,228)            
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (5,747)              (4,836)              (5,747)              (3,204)              
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทนุ 491,630           567,184           481,591           557,284           
เงินสดรับจากเงินลงทนุในหุน้กูท่ี้ถือจนครบก าหนด 10,000             -                       10,000             -                       
เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,868               2,291               1,339               1,296               
เงินปันผลรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                       -                       3,845               2,647               
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 50,898             (31,331)            (36,646)            30,728             

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(นายอ านาจ สุขประสงคผ์ล)
กรรมการ

(นายโฮ เรน ฮวา)
กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ไทยวา จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที ่30 มถุินายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

2565 2564 2565 2564
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 389,783           17,600             270,000           -                       
เงินสดจ่ายตามสญัญาเช่า (16,731)            (15,091)            (9,131)              (7,343)              
รับเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                       -                       60,000             -                       
รับเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 700,000           -                       700,000           -                       
ช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (30,000)            (30,000)            (30,000)            (30,000)            
เงินสดจ่ายส าหรับไถ่ถอนหุน้กู้ (1,000,000)       -                       (1,000,000)       -                       
ดอกเบ้ียจ่าย (41,340)            (34,754)            (32,016)            (27,681)            
เงินปันผลจ่าย (189,814)          (117,809)          (189,814)          (117,809)          
เงินปันผลจ่ายท่ีบริษทัยอ่ยจ่ายให้แก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (1,649)              (1,021)              -                       -                       
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (189,751)          (181,075)          (230,961)          (182,833)          
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 1,389               26,076             -                       -                       
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 20,019             (208,011)          7,362               (152,547)          
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้งวด 889,506           853,230           377,878           434,626           
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 909,525           645,219           385,240           282,079           

-                   -                   
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีมิใช่เงินสด
   ซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระ 48,700             26,144             33,112             18,405             
   ซ้ือคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระ 1,177               80                    1,177               80                    
   การเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสญัญาเช่า 54,398             7,183               40,185             7,229               
   ขายอุปกรณ์ท่ียงัไม่ไดรั้บเงิน -                       -                       5,893               5,893               
   เงินปันผลคา้งรับ -                       -                       -                       2,420               
   เงินปันผลคา้งจ่าย 929                  1,891               929                  720                  
   ก  าไรจากเงินลงทนุในตราสารทนุท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 4,350               18,271             4,350               18,271             
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนลดลงจากการตดัหน้ีสูญ -                       3                      -                       3
   โอนจดัประเภทสินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้ป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 1,516               -                       16,891             -                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(นายอ านาจ สุขประสงคผ์ล)
กรรมการ กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(นายโฮ เรน ฮวา)



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ไทยวา จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)  

ส่วนเกินทุนจาก ก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน ผลต่างของอตัรา ส่วนของผูมี้
ทุนเรือนหุ้น การเปล่ียนแปลง ในตราสารทุนท่ีก าหนดให้ แลกเปล่ียนจากการ รวม รวม ส่วนไดเ้สียท่ี รวม

ท่ีออกจ าหน่ายและ  ส่วนเกินมลูค่า  ส่วนเกินทุน สดัส่วนการถือหุ้น จดัสรรแลว้ - วดัมลูค่ายติุธรรมผา่น แปลงค่างบการเงินท่ีเป็น องคป์ระกอบอ่ืนของ ส่วนของผูถื้อหุ้น ไมมี่อ านาจควบคุม ส่วนของ
ช าระเตม็มลูค่าแลว้ หุ้นสามญั จากการควบบริษทั ในบริษทัยอ่ย ส ารองตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เงินตราต่างประเทศ ส่วนของผูถื้อหุ้น ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 880,421               300,741               764,866                66,886                      89,705                    3,046,276           (77,526)                                   (177,001)                          (254,527)                   4,894,368            311,280                5,205,648           
ก าไรส าหรับงวด -                           -                           -                             -                                -                              203,224              -                                              -                                       -                                203,224                34,579                  237,803              
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                           -                           -                             -                                -                              -                           14,617                                    39,347                             53,964                      53,964                  13,350                  67,314                
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                           -                           -                             -                                -                              203,224              14,617                                    39,347                             53,964                      257,188                47,929                  305,117              
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 10) -                           -                           -                             -                                -                              (117,976)             -                                              -                                       -                                (117,976)              -                             (117,976)             
บริษทัยอ่ยจ่ายเงินปันผล -                           -                           -                             -                                -                              -                           -                                              -                                       -                                -                            (2,192)                   (2,192)                 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 880,421               300,741               764,866                66,886                      89,705                    3,131,524           (62,909)                                   (137,654)                          (200,563)                   5,033,580            357,017                5,390,597           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2565 880,421               300,741               764,866                66,886                      89,705                    3,251,329           (69,174)                                   (121,857)                          (191,031)                   5,162,917            370,913                5,533,830           
ก าไรส าหรับงวด -                           -                           -                             -                                -                              212,664              -                                              -                                       -                                212,664                9,817                     222,481              
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                           -                           -                             -                                -                              -                           3,480                                      8,376                               11,856                      11,856                  7,606                     19,462                
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                           -                           -                             -                                -                              212,664              3,480                                      8,376                               11,856                      224,520                17,423                  241,943              
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 10) -                           -                           -                             -                                -                              (190,082)             -                                              -                                       -                                (190,082)              -                             (190,082)             
บริษทัยอ่ยจ่ายเงินปันผล -                           -                           -                             -                                -                              -                           -                                              -                                       -                                -                            (1,649)                   (1,649)                 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2565 880,421               300,741               764,866                66,886                      89,705                    3,273,911           (65,694)                                   (113,481)                          (179,175)                   5,197,355            386,687                5,584,042           

-                           -                           -                             -                                -                              -                           -                                -                            -                             -                          
-                           -                           -                             -                                -                              -                           -                                -                            -                             -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงนิรวม
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ

ก าไรสะสม

(นายอ านาจ สุขประสงคผ์ล) (นายโฮ เรน ฮวา)
กรรมการ

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ไทยวา จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2565
(หน่วย: พนับาท)  

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน
ก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุ

ทนุเรือนหุน้ ในตราสารทนุท่ีก าหนดให้ รวม รวม
ท่ีออกจ าหน่ายและ  ส่วนเกินทนุ จดัสรรแลว้ - วดัมูลค่ายติุธรรมผา่น องคป์ระกอบอ่ืนของ ส่วนของ
ช าระเตม็มูลค่าแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั จากการควบบริษทั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน ส่วนของผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 880,421                               300,741                               764,866                               89,705                                 2,283,452                            (77,545)                               (77,545)                               4,241,640                            
ก าไรส าหรับงวด -                                          -                                          -                                          -                                          146,627                               -                                          -                                          146,627                               
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                          -                                          -                                          -                                          -                                          14,617                                 14,617                                 14,617                                 
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                          -                                          -                                          -                                          146,627                               14,617                                 14,617                                 161,244                               
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 10) -                                          -                                          -                                          -                                          (117,976)                             -                                          -                                          (117,976)                             
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2564 880,421                               300,741                               764,866                               89,705                                 2,312,103                            (62,928)                               (62,928)                               4,284,908                            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2565 880,421                               300,741                               764,866                               89,705                                 2,382,275                            (69,193)                               (69,193)                               4,348,815                            
ก าไรส าหรับงวด -                                          -                                          -                                          -                                          159,844                               -                                          -                                          159,844                               
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                          -                                          -                                          -                                          -                                          3,480                                   3,480                                   3,480                                   
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                          -                                          -                                          -                                          159,844                               3,480                                   3,480                                   163,324                               
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 10) -                                          -                                          -                                          -                                          (190,082)                             -                                          -                                          (190,082)                             
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2565 880,421                               300,741                               764,866                               89,705                                 2,352,037                            (65,713)                               (65,713)                               4,322,057                            

-                                          -                                          -                                          -                                          -                                          -                                          -                                          
-                                          -                                          -                                          -                                          -                                          -                                          -                                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ก าไรสะสม

(นายอ านาจ สุขประสงคผ์ล) (นายโฮ เรน ฮวา)
กรรมการ

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้



…….……………………………....……… 

(นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล) 

กรรมการ 

 

…….……………………………....……… 

(นายโฮ เรน ฮวา) 

กรรมการ 

 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท ไทยวา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565  

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

บริษทั ไทยวา จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย              

ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือ การผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑป์ระเภทวุน้เส้น แป้งมนัสาํปะหลงัและผลิตภณัฑ์

อาหารอ่ืนๆ ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ี 21/11, 21/13 อาคารไทยวา 1 ชั้น 6 ถนนสาทรใต้              

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน

ระหวา่งกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรกต็ามบริษทัฯไดแ้สดงรายการ

ในงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและ                       

งบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 

ดงันั้นขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การใหข้อ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ 

เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชข้อ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นข้อมูลทางการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการ                      

ตามกฎหมาย ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล

ฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3    เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั ไทยวา จาํกดั (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ี

เรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัย่อย”) (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) โดยใช้

หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และไม่มีการเปล่ียนแปลง

โครงสร้างท่ีสาํคญัเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด 

  



…….……………………………....……… 

(นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล) 

กรรมการ 

 

…….……………………………....……… 

(นายโฮ เรน ฮวา) 

กรรมการ 

 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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1.4 นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั  

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น             

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี

ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

2. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 11 11 44,476 166,399 

คา้งชาํระ     

 ไม่เกิน 3 เดือน  - - 43,309 69,006 

 3 - 6 เดือน - - 7,279 9,976 

 6 - 12 เดือน - - 24,465 12,223 

 มากกวา่ 12 เดือน - - 21,942 11,905 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11 11 141,471 269,509 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 648,299 673,509 282,165 293,095 

คา้งชาํระ     

 ไม่เกิน 3 เดือน  219,219 118,107 67,068 66,967 

 3 - 6 เดือน 3,656 37,260 54 7,890 

 6 - 12 เดือน 28,182 181 15 46 

 มากกวา่ 12 เดือน 5,411 5,365 2,139 2,108 

รวม 904,767 834,422 351,441 370,106 

หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ

เกิดข้ึน (26,970) (7,172) (2,558) (3,304) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

   - สุทธิ 877,797 827,250 348,883 366,802 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 877,808 827,261 490,354 636,311 

  



…….……………………………....……… 

(นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล) 

กรรมการ 

 

…….……………………………....……… 

(นายโฮ เรน ฮวา) 

กรรมการ 

 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

    3  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

 2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

ลูกหน้ีอ่ืน     

ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 48 22 - - 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16 - 55,575 77,018 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 7,509 12,057 1,473 4,149 

รวม 7,573 12,079 57,048 81,167 

หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ

เกิดข้ึน (1,136) (1,136) (3,544) (5,037) 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 6,437 10,943 53,504 76,130 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 884,245 838,204 543,858 712,441 

3. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเ ง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามสัญญาท่ีตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือ                        

กิจการท่ีเก่ียวข้องกันเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ ทั้งน้ี ไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีมีสาระสําคญัใน

นโยบายการกาํหนดราคาของรายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม                งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2565 2564 2565 2564  

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

ซ้ือสินคา้ - - 185,735 116,890 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 

ขายสินคา้ - - 208,189 229,048 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 

รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ - - 15,731 1,996 ราคาตามสญัญา  

ค่าใชจ่้ายค่าเช่าและค่าบริการ - - 923 293 ราคาตามสญัญา  

ดอกเบ้ียรับ - - 7,603 7,655 อตัราตามสญัญา  

รายไดอ่ื้น - - 1,683 2,863 ตามท่ีเกิดข้ึนจริง 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 968 - ตามท่ีเกิดข้ึนจริง  



…….……………………………....……… 

(นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล) 

กรรมการ 

 

…….……………………………....……… 

(นายโฮ เรน ฮวา) 

กรรมการ 

 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม                งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2565 2564 2565 2564  

รายการธุรกจิกบับริษัทท่ีเกี่ยวข้องกนั      

ซ้ือสินคา้ 1,504 712 - - ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 

ขายสินคา้ 49 11 49 11 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 

รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ 63 63 63 63 ราคาตามสญัญา  

ค่าใชจ่้ายค่าเช่าและค่าบริการ 2,121 1,834 2,121 1,834 ราคาตามสญัญา  

เงินสดจ่ายค่าเช่า 4,994 4,707 1,935 1,648 ราคาตามสญัญา 

ดอกเบ้ียจ่าย 1 2 - - อตัราตามสญัญา  

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 2,572 734 2,572 734 ตามท่ีเกิดข้ึนจริง 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม                งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2565 2564 2565 2564  

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

ซ้ือสินคา้ - - 366,261 221,111 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 

ขายสินคา้ - - 557,857 534,616 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 

เงินปันผลรับ - - 3,845 5,067 ตามท่ีประกาศจ่าย 

รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ - - 29,563 3,987 ราคาตามสญัญา  

ค่าใชจ่้ายค่าเช่าและค่าบริการ - - 1,846 586 ราคาตามสญัญา  

ดอกเบ้ียรับ - - 15,355 14,631 อตัราตามสญัญา  

ดอกเบ้ียจ่าย - - 129 - อตัราตามสญัญา 

รายไดอ่ื้น - - 3,425 5,362 ตามท่ีเกิดข้ึนจริง 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 1,615 66 ตามท่ีเกิดข้ึนจริง  



…….……………………………....……… 

(นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล) 

กรรมการ 

 

…….……………………………....……… 

(นายโฮ เรน ฮวา) 

กรรมการ 

 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม                งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2565 2564 2565 2564  

รายการธุรกจิกบับริษัทท่ีเกี่ยวข้องกนั      

ซ้ือสินคา้ 2,790 2,952 - - ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 

ขายสินคา้ 83 23 83 23 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 

เงินปันผลจ่าย 1,649 2,192 - - ตามท่ีประกาศจ่าย 

รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ 126 126 126 126 ราคาตามสญัญา  

ค่าใชจ่้ายค่าเช่าและค่าบริการ 3,956 3,669 3,956 3,669 ราคาตามสญัญา  

เงินสดจ่ายค่าเช่า 9,701 9,414 3,583 3,296 ราคาตามสญัญา 

ดอกเบ้ียจ่าย 2 4 - - อตัราตามสญัญา  

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 3,483 1,460 3,483 1,460 ตามท่ีเกิดข้ึนจริง 

ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 

มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กจิการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 2)    

บริษทัยอ่ย - - 197,019 346,516 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 27 11 27 11 

รวม 27 11 197,046 346,527 

หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน                      - - (3,544) (5,037) 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 27 11 193,502 341,490 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่และดอกเบีย้ค้างรับจากกิจการท่ีเกีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย - - 165,947 157,065 

หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน                      - - - - 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่และดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการ                         

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ - - 165,947 157,065 



…….……………………………....……… 

(นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล) 

กรรมการ 

 

…….……………………………....……… 

(นายโฮ เรน ฮวา) 

กรรมการ 

 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่และดอกเบีย้ค้างรับจากกิจการท่ีเกีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย - - 691,981 608,494 

หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน                      - - (32,485) (32,318) 

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่และดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการ                           

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ - - 659,496 576,176 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กจิการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7)    

บริษทัยอ่ย - - 73,219 145,450 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,091 3,663 1,866 2,057 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,091 3,663 75,085 147,507 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากและดอกเบีย้ค้างจ่ายแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั    

บริษทัยอ่ย - - 60,068 - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,715 2,713 - - 

รวมเงินกูย้มืระยะยาวจากและดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่ 

    กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,715 2,713 60,068 - 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั    

บริษทัยอ่ย - - 27,632 29,016 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 132,127 129,715 51,937 44,748 

รวมหน้ีสินตามสญัญาเช่า - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 132,127 129,715 79,569 73,764 

 รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่และดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในระหว่างงวด

แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2565 เพิ่มข้ึน ลดลง 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน 2565 เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่และดอกเบ้ียคา้งรับ 

จากบริษทัยอ่ย เงินตน้ ดอกเบ้ีย เงินตน้ ดอกเบ้ีย เงินตน้ ดอกเบ้ีย เงินตน้ ดอกเบ้ีย 

บริษทั ดีไอ จาํกดั 141,951 1,114 9,500 3,128 - (3,798) 151,451 444 

บริษทั พีที ไทยวา อินโดนีเซีย จาํกดั 14,000 - - 313 - (261) 14,000 52 

รวม 155,951 1,114 9,500 3,441 - (4,059) 165,451 496 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่และดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีกาํหนด

ชาํระคืนเม่ือทวงถามและมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.57 และ 4.50 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2564: ร้อยละ 4.50 และ 

4.84 ต่อปี) 

  

  



…….……………………………....……… 

(นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล) 

กรรมการ 

 

…….……………………………....……… 

(นายโฮ เรน ฮวา) 

กรรมการ 

 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่และดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในระหวา่งงวด

ปัจจุบนัแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2565 เพิ่มข้ึน ลดลง 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน 2565 เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่และดอกเบ้ียคา้งรับ 

จากบริษทัยอ่ย เงินตน้ ดอกเบ้ีย เงินตน้ ดอกเบ้ีย เงินตน้ ดอกเบ้ีย เงินตน้ ดอกเบ้ีย 

บริษทั ไทยวา ไบโอ พาวเวอร์ จาํกดั 360,500 2,410 - 7,086 (12,000) (8,350) 348,500 1,146 

บริษทั ทีดบับลิวพีซี อินเวสทเ์มนท ์         

 (กมัพชูา) จาํกดั 83,527 295 79,000 1,770 (78,640) (1,785) 83,887 280 

บริษทั ไทยวา เวียดนาม จาํกดั 101,300 8,399 16,808 2,237 - - 118,108 10,636 

บริษทั บางเทา (6) จาํกดั 935 1,439 - 19 - - 935 1,458 

บริษทั ท่าทุ่งนาแลนด ์จาํกดั 390 600 - 1 (390) (601) - - 

บริษทั ไทยนาํมนัสาํปะหลงั (1) จาํกดั 800 7 - 17 - (16) 800 8 

บริษทั แม่โจแ้ลนด ์จาํกดั 8,048 24,269 - 167 - - 8,048 24,436 

บริษทั ไทยวาอลัฟาสตาร์ช จาํกดั 15,450 125 - 316 (7,000) (400) 8,450 41 

บริษทั สาํปะหลงัพฒันา จาํกดั - - 85,000 302 - (54) 85,000 248 

รวม 570,950 37,544 180,808 11,915 (98,030) (11,206) 653,728 38,253 

หกั: ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่ 

จะเกิดข้ึน (8,048) (24,270) - - - (167) (8,048) (24,437) 

สุทธิ 562,902 13,274 180,808 11,915 (98,030) (11,373) 645,680 13,816 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่และดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีกาํหนด

ชาํระคืนในเดือนกรกฎาคม 2566 ถึงเดือนธันวาคม 2570 (31 ธันวาคม 2564: กรกฎาคม 2566 ถึงเดือน

กนัยายน 2568) และมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.57 ต่อปี และ 4.00 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2564: ร้อยละ 4.00 ต่อปี 

และ 4.84 ต่อปี) 

 รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระยะยาวจากและดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในระหว่างงวด

ปัจจุบนัแสดงไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2565 เพิ่มข้ึน ลดลง 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน 2565  

 เงินตน้ ดอกเบ้ีย เงินตน้ ดอกเบ้ีย เงินตน้ ดอกเบ้ีย เงินตน้ ดอกเบ้ีย 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากและดอกเบีย้ค้างจ่ายแก่

กจิการที่เกีย่วข้องกนั         

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล คอมเมอร์เชียล 

ดิเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 2,089 624 - 2 - - 2,089 626 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2565 เพิ่มข้ึน ลดลง 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน 2565  

 เงินตน้ ดอกเบ้ีย เงินตน้ ดอกเบ้ีย เงินตน้ ดอกเบ้ีย เงินตน้ ดอกเบ้ีย 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากและดอกเบีย้ค้างจ่ายแก่

กจิการที่เกีย่วข้องกนั         

บริษทั ไทยวา เวนเจอร์ส จาํกดั - - 60,000 129 - (61) 60,000 68 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 เงินกูร้ะยะยาวจากและดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีกาํหนดชาํระคืน

ภายในเดือนธนัวาคม 2567 (31 ธนัวาคม 2564: ภายในเดือนธนัวาคม 2567) และมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.20 

และ 1.38 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2564: ร้อยละ 0.20 ต่อปี)           

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่าย

ผลประโยชน์พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2565 2564 2565 2564 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 14,676 14,957 28,616 28,989 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 913 879 1,821 1,747 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 1,430 6 2,861 13 

รวม 17,019 15,842 33,298 30,749 

4. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

   สัดส่วนการถือหุน้  

  ทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ ของบริษทั เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 

 

จดัตั้งข้ึนใน

ประเทศ 

30 

มิถุนายน 

2565 

31 

ธนัวาคม 

2564 

30 

มิถุนายน 

2565 

31 

ธนัวาคม 

2564 

30           

มิถุนายน 

2565 

31              

ธนัวาคม 

2564 

  (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย        

ธุรกจิผลติภณัฑ์การเกษตร        

บริษทั ไทยวาอลัฟาสตาร์ช จาํกดั ไทย 18.00 18.00 99.99 99.99 17,999 17,999 

บริษทั ดีไอ จาํกดั ไทย 10.00 10.00 99.93 99.93 9,408 9,408 

บริษทั ไทยนาํมนัสาํปะหลงั จาํกดั ไทย 86.60 86.60 70.00 70.00 60,620 60,620 

บริษทั สาํปะหลงัพฒันา จาํกดั ไทย 50.00 50.00 33.33 33.33 54,751 54,751 

Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company เวียดนาม 192.53 192.53 69.99 69.99 86,877 86,877 

บริษทั ไทยวา เวียดนาม จาํกดั เวียดนาม 98.22 98.22 100.00 100.00 98,217 98,217 

บริษทั ไทยวา อินเตอร์เนชัน่แนล เทรด  จีน 5.27 5.27 100.00 100.00 5,267 5,267 

 (เซ่ียงไฮ)้ จาํกดั        

บริษทั ทีดบับลิวพีซี อินเวสทเ์มนท ์(กมัพูชา) 

จาํกดั 

กมัพูชา 46.72 46.72 100.00 100.00 46,721 46,721 

บริษทั พีที ไทยวา อินโดนีเซีย จาํกดั อินโดนีเซีย 11.10 11.10 99.00 99.00 10,989 10,989 
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   สัดส่วนการถือหุน้  

  ทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ ของบริษทั เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 

 

จดัตั้งข้ึนใน

ประเทศ 

30 

มิถุนายน 

2565 

31 

ธนัวาคม 

2564 

30 

มิถุนายน 

2565 

31 

ธนัวาคม 

2564 

30           

มิถุนายน 

2565 

31              

ธนัวาคม 

2564 

  (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) 

บริษัทถือเงินลงทุน        

บริษทั เอเชียผลิตภณัฑม์นัสาํปะหลงั จาํกดั ไทย 105.25 105.25 30.00 30.00 31,600 31,600 

บริษทั ไทยวา เวนเจอร์ส จาํกดั ไทย 100.00 25.00 99.99 99.99 99,996 24,999 

บริษัทถือครองท่ีดินและอ่ืน ๆ         

บริษทั ไทยวา ไบโอ พาวเวอร์ จาํกดั     ไทย 450.00 450.00 99.99 99.99 469,012 469,012 

บริษทั บางปะกงธุรกิจ จาํกดั ไทย 91.00 91.00 99.99 99.99 90,999 90,999 

บริษทั ไทยวา (6) จาํกดั ไทย 69.00 69.00 99.99 99.99 68,998 68,998 

บริษทั บางเทา (6) จาํกดั ไทย 21.50 21.50 99.99 99.99 21,499 21,499 

บริษทั ท่าทุ่งนาแลนด ์จาํกดั ไทย 15.00 15.00 99.99 99.99 14,999 14,999 

บริษทั ไทยสินมนัสาํปะหลงั (1989) จาํกดั ไทย 5.00 5.00 99.99 99.99 4,999 4,999 

บริษทั แม่ฮ่องสอนแลนด ์ ไทย 2.00 2.00 84.97 84.97 1,699 1,699 

   ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั        

บริษทั ไทยนาํมนัสาํปะหลงั (1) จาํกดั ไทย 1.00 1.00 69.95 69.95 700 700 

บริษทั ไทยโมดีไฟดส์ตาร์ช จาํกดั ไทย 10.00 10.00 94.62 94.62 9,462 9,462 

บริษทั แม่โจแ้ลนด ์จาํกดั ไทย 3.00 3.00 49.99 49.99 1,500 1,500 

รวม      1,206,312 1,131,315 

หกั: ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินลงทุน      (396,024) (396,024) 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ      810,288 735,291 

 บริษทัฯรับรู้เงินปันผลรับในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 

จากบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2565 2564 2565 2564 

Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company - - 3,845 5,067 

 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2565 กลุ่มบริษทัไดมี้การจ่ายเงินลงทุนในบริษทั ไทยวา เวนเจอร์ส จาํกดั เพิ่มเติมอีก

ร้อยละ 75 คิดเป็นจาํนวนเงิน 75 ลา้นบาท โดยบริษทัฯถือหุ้นทั้งทางตรงและทางออ้มในบริษทัดงักล่าวใน

สดัส่วนร้อยละ 100 
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5. ท่ีดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 สรุป

ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

                                        

งบการเงินรวม 

งบการเงิน               

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 3,458,483 2,174,909 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 208,935 155,329 

จาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (1,698) (791) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (208,257) (116,189) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 14,197 - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 3,471,660 2,213,258 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษทัไดน้าํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของกลุ่มบริษทับางแห่งจาํนวนมูลค่า

สุทธิตามบญัชีประมาณ 499.93 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: 505.86 ลา้นบาท) ไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ี

ได้รับจากสถาบันการเงิน (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 356.73 ล้านบาท และ 31 ธันวาคม 2564: 360.80                  

ลา้นบาท) 

6. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 สรุปได้

ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน                  

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 211,166 86,063 

โอนจดัประเภทใหม่เป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน (1,516) (16,891) 

เพิ่มระหวา่งงวด  54,035 40,050 

เพิ่มข้ึนจากการเปล่ียนแปลงสญัญาเช่า 363 135 

ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (101) (101) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (20,209) (9,349) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 612 - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 244,350 99,907 
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7.       เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน    

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

30 มิถุนายน    

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 438 1,531 70,899 144,001 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 200,619 325,671 127,227 191,569 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,653 2,132 4,186 3,150 

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย ์- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 356 

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย ์- กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 49,877 62,599 34,289 47,321 

เจา้หน้ีค่าไฟฟ้า 18,422 28,083 8,077 16,331 

ค่าใชจ่้ายโรงงานคา้งจ่าย 75,957 121,023 23,877 91,481 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 146,133 200,960 97,462 129,708 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 493,099 741,999 366,017 623,917 

8. เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 

 เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย                             

(ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน             

2565 

31 ธนัวาคม    

2564 

30 มิถุนายน             

2565 

31 ธนัวาคม    

2564 

30 มิถุนายน             

2565 
31 ธนัวาคม    

2564 
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 1.25 - 2.45 2.45 420,000 180,000 270,000 - 

เงินกูย้มืระยะสั้น 3.69 - 5.20 2.80 - 3.80 257,319 107,536 - - 

รวม   677,319 287,536 270,000 - 

  

 

 

 

 



…….……………………………....……… 

(นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล) 

กรรมการ 

 

…….……………………………....……… 

(นายโฮ เรน ฮวา) 

กรรมการ 

 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

    12  

 เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 

 
 

  

เงินกู ้

อตัราดอกเบ้ีย                           

(ร้อยละต่อปี) การชาํระคืน 

งบการเงินรวม /                                     

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

1 Prime rate - 2.50 จ่ายชาํระคืนเป็นรายเดือน เดือนละ 5 ลา้นบาท              

ครบกาํหนด มิถุนายน 2569 240,000 270,000 

2 2.90 จ่ายชาํระคืนเป็นงวดราย 3 เดือน งวดละ 36 ลา้นบาท 

ครบกาํหนด เมษายน 2572 700,000 - 

รวม 940,000 270,000 

หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย (2,800) - 

สุทธิ 937,200 270,000 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (202,860) (60,000) 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 734,340 210,000 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 มีรายละเอียด

ดงัน้ี 

                                                                                  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม /                           

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 

บวก: กูเ้พิ่ม 

270,000 

700,000 

หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (30,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 940,000 

 เงินกูย้ืมระยะสั้นและระยะยาวดงักล่าวคํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัยอ่ย

ในประเทศและของบริษทัฯตามลาํดบั ตามท่ีไดก้ล่าวในหมายเหตุ 5 

 เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2564 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาสินเช่ือกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึง โดยมี

วงเงินจาํนวนรวม 1,500 ล้านบาท มีระยะเวลาในการเบิกเงินสําหรับเงินกู้จาํนวนท่ี 1 ภายในไม่เกิน                        

24 เมษายน 2565 - 30 ธันวาคม 2565 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.90 ต่อปี กาํหนดชาํระคืนตั้งแต่เดือนท่ี 3 นับ

จากวนัท่ีเบิกเงินกูง้วดแรกเป็นตน้ไป และตอ้งชาํระใหเ้สร็จส้ินภายใน 7 ปี 10 เดือน และมีระยะเวลาในการ

เบิกเงินสาํหรับเงินกูจ้าํนวนท่ี 2 ภายในไม่เกิน 30 ธนัวาคม 2566 อตัราดอกเบ้ีย BIBOR 1 เดือน บวกร้อยละ 

2.21 ต่อปี เร่ิมชาํระเงินตน้เป็นงวดทุกราย 3 เดือน จาํนวน 24 งวด และตอ้งชาํระใหเ้สร็จส้ินภายใน 8 ปี 
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 ภายใตส้ญัญาเงินกูท้ั้งหมด บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสญัญา เช่น                    

การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีใหเ้ป็นไปตาม

อตัราท่ีกาํหนดในสญัญา เป็นตน้ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัฯมีวงเงินกูย้มืระยะยาวตามสัญญาท่ียงัไม่เบิกใชเ้ป็นจาํนวน 800 ลา้นบาท 

(31 ธนัวาคม 2564: 1,500 ลา้นบาท) 

9. หุ้นกู้ 

 งบการเงินรวม /                                                          

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 

 จาํนวนหน่วย             

(หน่วย) 

จาํนวนเงิน                      

(พนับาท) 

คร้ังท่ี 

อตัราดอกเบ้ีย 

(ร้อยละต่อปี) อาย ุ ครบกาํหนด 

30 

มิถุนายน 

2565 

31 

ธนัวาคม 

2564 

30 

มิถุนายน 

2565 

31 

ธนัวาคม 

2564 

คร้ังท่ี 1/2562 4.00 3 ปี 24 เมษายน 2565 - 1,000,000 - 1,000,000 

หกั: ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดัจ่าย   - (461) 

หุน้กู ้- สุทธิ   - 999,539 

หกั: ส่วนของหุ้นกูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี   - (999,539) 

หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี   - - 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีหุน้กูส้าํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 มีรายละเอียด ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม /              

งบการเงินเฉพาะกิจการ  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 999,539 

ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้ะหวา่งงวด 461 

ไถ่ถอนหุน้กูร้ะหวา่งงวด (1,000,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 - 
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 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2562 บริษทัฯออกและเสนอขายหุน้กูใ้หแ้ก่ผูล้งทุนสถาบนัและ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ 

ตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญัประจาํปีเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561 หุ้นกูด้งักล่าวเป็น

หุ้นกูป้ระเภทระบุช่ือผูถื้อ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนัและมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้น จาํนวนรวม 1 ลา้นหน่วย มูลค่าท่ี

ตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 1,000 ลา้นบาท หุ้นกูด้งักล่าวมีอาย ุ3 ปี อตัราดอกเบ้ียคงท่ี

ร้อยละ 4 ต่อปี ชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือนตลอดอายหุุน้กู ้เงินท่ีไดจ้ากการออกจาํหน่ายหุน้กูน้าํไปใชส้าํหรับ

การขยายธุรกิจและใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนทัว่ไป  

 นอกจากน้ี หุน้กูด้งักล่าวมีเง่ือนไขและขอ้กาํหนดต่าง ๆ เป็นการทัว่ไป ซ่ึงรวมถึงการดาํรงอตัราส่วนหน้ีสิน

ต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Debt to Equity Ratio) ไม่เกินอตัรา 1.5 เท่า ณ ทุกส้ินงวดบญัชีรายไตรมาส 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั หุ้นกูด้งักล่าวไดค้รบกาํหนดไถ่ถอนและบริษทัฯไดไ้ถ่ถอนหุ้นกูด้งักล่าวครบทั้ง

จาํนวนจากผูถื้อหุน้กูท้ ั้งหมดแลว้   

10. เงินปันผล 

  เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผล อนุมติัโดย (พนับาท) ต่อหุน้ (บาท) 

เงินปันผลจากกาํไรสะสม                   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้            

เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2565 190,082 0.2159 

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2565  190,082 0.2159 

    

เงินปันผลจากกาํไรสะสม                   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้            

เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2564 117,976 0.1340 

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2564  117,976 0.1340 

11. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้าํหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ียทั้ง

ปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 สรุปได้

ดงัน้ี 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 25,291 34,414 15,069 15,791 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (8,598) (9,343) (6,538) (13,979) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 239 96 - - 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ 16,932 25,167 8,531 1,812 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 64,467 73,115 36,944 29,015 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (16,615) (14,131) (11,598) (17,264) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 1,079 233 - - 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ 48,931 59,217 25,346 11,751 

จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวดสามเดือน

และหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบักาํไรจาก

การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม ของเงินลงทุน 

ในตราสารทุน 1,740 522 1,740 522 

รวม 1,740 522 1,740 522 
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(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบักาํไรจาก

การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม ของเงินลงทุน 

ในตราสารทุน 870 3,654 870 3,654 

รวม 870 3,654 870 3,654 

12. กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

กาํไรสาํหรับงวด (พนับาท)   46,039 75,487 31,813 52,916 

จาํนวนหุน้สามญั (หุน้) 880,420,930 880,420,930 880,420,930 880,420,930 

กาํไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.05 0.09 0.04 0.06 

 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

กาํไรสาํหรับงวด (พนับาท)   212,664 203,224 159,844 146,627 

จาํนวนหุน้สามญั (หุน้) 880,420,930 880,420,930 880,420,930 880,420,930 

กาํไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.24 0.23 0.18 0.17 
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13. ส่วนงานดาํเนินงาน 

 กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการ ในระหว่างงวด

ปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงาน 

ข้อมูลรายได้และกําไรของส่วนงานของกลุ่มบริษัทสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี                        

30 มิถุนายน 2565 และ 2564 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 ส่วนงานแป้ง 

ส่วนงาน

อาหาร 

รวมส่วนงาน

ท่ีรายงาน 

รายการ

ปรับปรุงและ

ตดัรายการ

ระหวา่งกนั 

งบการเงิน

รวม 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565       

รายได้จากการขายและบริการ      

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 2,247,219 488,058 2,735,277 (2,241) 2,733,036 

รวมรายได้ 2,247,219 488,058 2,735,277 (2,241) 2,733,036 

ผลการดําเนินงาน      

กาํไรของส่วนงาน 16,448 54,122 70,570 1,025 71,595 

รายไดอ่ื้น     9,856 

รายไดท้างการเงิน     1,534 

ขาดทุนจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์     (4,774) 

ตน้ทุนทางการเงิน     (17,267) 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้     60,944 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (16,932) 

กาํไรสุทธิสําหรับงวด     44,012 

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้      

รับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง     2,710,369 

รับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหน่ึง     22,667 

รวมรายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้     2,733,036 
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(หน่วย: พนับาท) 

 ส่วนงานแป้ง 

ส่วนงาน

อาหาร 

รวมส่วนงาน

ท่ีรายงาน 

รายการ

ปรับปรุงและ

ตดัรายการ

ระหวา่งกนั 

งบการเงิน

รวม 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564       

รายได้จากการขายและบริการ      

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,800,474 420,901 2,221,375 (7,737) 2,213,638 

รวมรายได้ 1,800,474 420,901 2,221,375 (7,737) 2,213,638 

ผลการดําเนินงาน      

กาํไรของส่วนงาน 59,598 53,339 112,937 572 113,509 

รายไดอ่ื้น     12,378 

รายไดท้างการเงิน     3,420 

กาํไรจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์     2,402 

ตน้ทุนทางการเงิน     (17,458) 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้     114,251 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (25,167) 

กาํไรสุทธิสําหรับงวด     89,084 

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้      

รับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง     2,207,916 

รับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหน่ึง     5,722 

รวมรายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้     2,213,638 

(หน่วย: พนับาท) 

 ส่วนงานแป้ง 

ส่วนงาน

อาหาร 

รวมส่วนงาน

ท่ีรายงาน 

รายการ

ปรับปรุงและ

ตดัรายการ

ระหวา่งกนั 

งบการเงิน

รวม 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565       

รายได้จากการขายและบริการ      

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 4,233,920 968,438 5,202,358 (4,565) 5,197,793 

รวมรายได้ 4,233,920 968,438 5,202,358 (4,565) 5,197,793 

ผลการดําเนินงาน      

กาํไรของส่วนงาน 168,192 111,712 279,904 1,684 281,588 

รายไดอ่ื้น     32,987 

รายไดท้างการเงิน     1,730 

ขาดทุนจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์     (9,769) 

ตน้ทุนทางการเงิน     (35,124) 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้     271,412 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (48,931) 

กาํไรสุทธิสําหรับงวด     222,481 

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้      

รับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง     5,161,363 

รับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหน่ึง     36,430 

รวมรายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้    
 

5,197,793 
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(หน่วย: พนับาท) 

 ส่วนงานแป้ง 

ส่วนงาน

อาหาร 

รวมส่วนงาน

ท่ีรายงาน 

รายการ

ปรับปรุงและ

ตดัรายการ

ระหวา่งกนั 

งบการเงิน

รวม 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564       

รายได้จากการขายและบริการ      

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 3,508,015 857,822 4,365,837 (14,635) 4,351,202 

รวมรายได้ 3,508,015 857,822 4,365,837 (14,635) 4,351,202 

ผลการดําเนินงาน      

กาํไรของส่วนงาน 181,961 90,672 272,633 6,332 278,965 

รายไดอ่ื้น     58,272 

รายไดท้างการเงิน     6,338 

ขาดทุนจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์     (11,892) 

ตน้ทุนทางการเงิน     (34,663) 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้     297,020 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (59,217) 

กาํไรสุทธิสําหรับงวด     237,803 

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้      

รับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง     4,340,209 

รับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหน่ึง     10,993 

รวมรายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้     4,351,202 

14. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

14.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัเงินลงทุน 

  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัฯมีส่วนของเงินลงทุนท่ียงัไม่เรียกชาํระในบริษทัย่อยในต่างประเทศ

จาํนวน 1.59 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และจาํนวน 5,000 ลา้นรูเปียห์ และในบริษทัย่อยภายในประเทศอีกแห่ง

หน่ึงเป็นจาํนวนเงินประมาณ 10.43 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: บริษทัฯมีส่วนของเงินลงทุนท่ียงัไม่เรียก

ชาํระในบริษทัย่อยในต่างประเทศจาํนวน 1.59 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และจาํนวน 5,000 ลา้นรูเปียห์ และใน

บริษทัยอ่ยภายในประเทศอีกสองแห่งเป็นจาํนวนเงินประมาณ 85.43 ลา้นบาท) 
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14.2    ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

  กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างอาคาร การซ้ือเคร่ืองจกัร อุปกรณ์และคอมพิวเตอร์

ซอฟตแ์วร์ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้น) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

บาท 108.39 59.19 92.62 46.14 

เวียดนามดอง 1,776.92 807.91 - - 

เหรียญสหรัฐฯ 0.02 0.02 0.02 0.02 

ยโูร 0.66 0.66 0.66 0.66 

14.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัการซ้ือวตัถุดบิ 

  กลุ่มบริษทัไดท้าํขอ้ตกลงในการซ้ือวตัถุดิบท่ีจะตอ้งจ่ายในอนาคต ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้น) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

เหรียญสหรัฐฯ 2.87 3.58 2.87 3.58 

14.4 ภาระผูกพนัจากข้อตกลงร่วมพฒันาอุตสาหกรรมมันสําปะหลงั 

 บริษทัฯไดเ้ขา้ร่วมโครงการความร่วมมือกบัมูลนิธิภายในประเทศแห่งหน่ึง เพื่อร่วมพฒันาและถ่ายโอน

พนัธ์ุมนัสาํปะหลงัชนิดใหม่ไปสู่เชิงธุรกิจมากยิง่ข้ึน ซ่ึงบริษทัฯไดรั้บมอบตน้พนัธ์ุจากมูลนิธิดงักล่าว เพื่อ

การขยายพนัธ์ุและเพาะปลูก  

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯมีภาระผกูพนัตามสัญญาท่ีตอ้งส่งคืนตน้พนัธ์ุมนั

สาํปะหลงัตามท่ีกาํหนดในสญัญาขอ้ตกลงร่วม คิดเป็นมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 5 ลา้นบาท 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัฯมีภาระผกูพนัตามสัญญาท่ีจะตอ้งจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนตามท่ีกาํหนด

ในสัญญาข้อตกลงร่วม คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1 ล้านบาทต่อปี เป็นระยะเวลา 3 ปี (31 ธันวาคม 2564:                       

0.68 ลา้นบาท) 
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14.5 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าดาํเนินงาน 

 กลุ่มบริษทัมีค่าเช่าจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าท่ีบอกเลิกไม่ไดซ่ึ้งยงัไม่เร่ิมมีผล และจาํนวนเงิน 

ขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วนัท่ี

สญัญาเช่าเร่ิมมีผล หรือมีสินทรัพยอ์า้งอิงท่ีมีมูลค่าตํ่า และสญัญาบริการท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้น) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

บาท     

ภายในหน่ึงปี 0.15 0.27 0.11 0.20 

1 ถึง 5 ปี 0.10 0.07 0.10 0.07 

รวม 0.25 0.34 0.21 0.27 

เวียดนามดอง     

ภายในหน่ึงปี 246.32 163.69 - - 

1 ถึง 5 ปี 303.22 357.53 - - 

รวม 549.54 521.22 - - 

14.6 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการอ่ืน 

(หน่วย: ลา้น) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

สญัญาบริการ     

บาท 20.63 14.10 20.17 12.12 

เหรียญสหรัฐฯ 0.03 0.12 0.02 0.11 
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14.7 การคํา้ประกนั 

 กลุ่มบริษทัมีหนังสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามกลุ่มบริษทั ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทาง

ปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษทัดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้น) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

  บาท 40.50 40.50 19.55 19.55 

  เวียดนามดอง 440.50 440.50 - - 

15. เคร่ืองมือทางการเงิน 

15.1 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้ นหรือมีอตัราดอกเบ้ีย

ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียง

กบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

15.2 ลาํดบัช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมโดยแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน      

 เงินลงทุนในกองทุนรวม 0.12 - - 0.12 

 เงินลงทุนในตราสารหน้ี - 239.11 9.75 248.86 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม

ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน     

 เงินลงทุนในตราสารทุน 107.89 - 19.48 127.37 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน      

 เงินลงทุนในกองทุนรวม 280.70 - - 280.70 

 เงินลงทุนในตราสารหน้ี - 260.62 9.75 270.37 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม

ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน     

 เงินลงทุนในตราสารทุน 103.54 - - 103.54 
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน      

 เงินลงทุนในตราสารหน้ี - 239.11 9.75 248.86 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม

ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน     

 เงินลงทุนในตราสารทุน 107.89 - - 107.89 

  



…….……………………………....……… 

(นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล) 

กรรมการ 

 

…….……………………………....……… 

(นายโฮ เรน ฮวา) 

กรรมการ 

 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน      

 เงินลงทุนในกองทุนรวม 270.51 - - 270.51 

 เงินลงทุนในตราสารหน้ี - 260.62 9.75 270.37 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม

ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน     

 เงินลงทุนในตราสารทุน 103.54 - - 103.54 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนวิธีการและสมมติฐานท่ีใชใ้นการประมาณมูลค่ายติุธรรม

ของเคร่ืองมือทางการเงินและไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

16. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ มีมติอนุมติัการรับเงินกูร้ะยะยาวจากธนาคาร

สาํหรับโครงการพลงังานทดแทนของบริษทัฯจาํนวน 135 ลา้นบาท และสาํหรับการสร้างโรงงานผลิตแป้ง

มนัสาํปะหลงัของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศแห่งหน่ึงจาํนวน 270 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ มีมติอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั  

ทีดบับลิวพีซี อินเวสทเ์มนท ์(กมัพูชา) จาํกดั (บริษทัย่อย) ในประเทศกมัพูชา จาํนวน 4 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

จากมูลค่าทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 3 ลา้นเหรียญสหรัฐ เป็น 7 ลา้นเหรียญสหรัฐ โดยบริษทัฯ จะยงัคง               

ถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวในสดัส่วนร้อยละ 100 

17. การอนุมัติข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2565 
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