
 

บริษทั ไทยวา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ไทยวา จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด

สามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลแบบยอ่ของบริษทั ไทยวา 

จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ไทยวา 

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

ในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหลา่น้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงาน

ทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาล

ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410  เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน              

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถาม

บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 

การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม

เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไมไ่ดแ้สดงความเห็นต่อ

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

สุมนา พนัธ์พงษส์านนท ์

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5872 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 8 พฤศจิกายน 2565 



บริษทั ไทยวา จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 กันยายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 818,196              889,506              339,361              377,878              

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 2, 3 884,962              838,204              724,988              712,441              

เงินให้กูย้ืมระยะสนัแก่และดอกเบียคา้งรับจาก

   กิจการทีเกียวขอ้งกนั 3 -                          -                          14,052                157,065              

สินคา้คงเหลือ 1,584,810           1,615,527           625,695              658,063              

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 199                     248                     -                          -                          

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 236,554              543,236              236,392              532,583              

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 131,819              171,398              39,450                82,373                

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 3,656,540           4,058,119           1,979,938           2,520,403           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั 44,909                43,155                -                          -                          

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน 136,244              113,284              116,764              113,284              

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 4 -                          -                          870,549              735,291              

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่และดอกเบียคา้งรับจาก

   กิจการทีเกียวขอ้งกนั 3 -                          -                          683,750              576,176              

อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 71,227                70,226                9,516                  504                     

ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 5 3,536,561           3,458,483           2,265,232           2,174,909           

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 6 244,256              211,166              108,338              86,063                

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 460,107              474,675              424,107              435,158              

ค่าความนิยม 100,678              100,678              100,678              100,678              

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 27,711                22,305                -                          -                          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 52,922                52,005                5,571                  4,890                  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 4,674,615           4,545,977           4,584,505           4,226,953           

รวมสินทรัพย์ 8,331,155           8,604,096           6,564,443           6,747,356           

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ กรรมการ

งบการเงินรวม

(นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล) (นายโฮ เรน ฮวา)

งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั ไทยวา จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 30 กันยายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนสิีนหมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 8 375,408              287,536              140,000              -                          

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 3, 7 571,720              741,999              558,171              623,917              

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึงปี 3 39,960                29,113                22,444                13,954                

ส่วนของเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 8 202,860              60,000                202,860              60,000                

ส่วนของหุ้นกูที้ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 9 -                          999,539              -                          999,539              

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 27,870                37,088                11,077                -                          

หนีสินทางการเงินหมุนเวียนอืน 14,453                1,315                  10,637                923                     

หนีสินหมุนเวียนอืน 107,971              76,465                36,996                45,761                

รวมหนีสินหมุนเวยีน 1,340,242           2,233,055           982,185              1,744,094           

หนสิีนไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากและดอกเบียคา้งจ่าย

   แก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 3 2,716                  2,713                  60,068                -                          

หนีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจาก

   ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 3 178,556              152,152              96,889                73,445                

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจาก

    ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 8 683,978              210,000              683,978              210,000              

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 383,793              362,490              310,542              292,650              

หนีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 85,557                106,720              59,826                75,219                

หนีสินไมห่มุนเวียนอืน 3,241                  3,136                  3,133                  3,133                  

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 1,337,841           837,211              1,214,436           654,447              

รวมหนีสิน 2,678,083           3,070,266           2,196,621           2,398,541           

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม

(นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล) (นายโฮ เรน ฮวา)

กรรมการ กรรมการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั ไทยวา จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 30 กันยายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 กนัยายน 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              

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

      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              

ส่วนเกินทุนจากการเปลียนแปลงสดัส่วน

   การถือหุ้นในบริษทัยอ่ย 66,886                66,886                -                          -                          

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 89,705                89,705                89,705                89,705                

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,321,437           3,251,329           2,398,498           2,382,275           

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (160,668)             (191,031)             (66,409)               (69,193)               

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 5,263,388           5,162,917           4,367,822           4,348,815           

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 389,684              370,913              -                          -                          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,653,072           5,533,830           4,367,822           4,348,815           

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 8,331,155           8,604,096           6,564,443           6,747,356           

-                          -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ กรรมการ

งบการเงินรวม

(นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล) (นายโฮ เรน ฮวา)

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั ไทยวา จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 2,523,381        2,261,120        1,504,632        1,244,977        

รายไดจ้ากการบริการ 79,857             6,431               16,435             40,851             

รายไดเ้งินปันผล 3, 4 -                       -                       -                       3,652               

กาํไรจากการวดัมูลคา่ยติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ -                       1,404               -                       2,711               

รายไดอื้น 28,468             12,192             15,748             11,732             

รวมรายได้ 2,631,706        2,281,147        1,536,815        1,303,923        

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 2,179,345        1,848,553        1,239,219        1,026,591        

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 75,475             6,912               15,233             38,826             

คา่ใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 127,605           190,057           97,461             83,835             

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 181,767           172,579           123,770           100,247           

รวมค่าใช้จ่าย 2,564,192        2,218,101        1,475,683        1,249,499        

กาํไรจากการดาํเนินงาน 67,514             63,046             61,132             54,424             

ขาดทุนจากการวดัมูลคา่ยติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ (5,150)              -                       (5,460)              -                       

รายไดท้างการเงิน 1,277               135                  7,716               7,253               

ตน้ทุนทางการเงิน (14,193)            (16,419)            (9,231)              (13,605)            

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 49,448             46,762             54,157             48,072             

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 11 (9,406)              (9,528)              (7,696)              (5,684)              

กาํไรสําหรับงวด 40,042             37,234             46,461             42,388             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน:

รายการทีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลตา่งของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงคา่งบการเงิน

   ทีเป็นเงินตราตา่งประเทศ 29,684             58,564             -                       -                       

รายการทีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 29,684             58,564             -                       -                       

รายการทีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนทีกาํหนดใหว้ดัมูลคา่ดว้ย

   มูลคา่ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน - สุทธิจากภาษีเงินได้ (696)                 (2,784)              (696)                 (2,784)              

รายการทีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (696)                 (2,784)              (696)                 (2,784)              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสําหรับงวด 28,988             55,780             (696)                 (2,784)              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 69,030 93,014 45,765 39,604

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล)

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(นายโฮ เรน ฮวา)

กรรมการ



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั ไทยวา จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 47,526             38,900             46,461             42,388             

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไมมี่อาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (7,484)              (1,666)              

40,042             37,234             

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 66,033             80,514             45,765             39,604             

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไมมี่อาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 2,997               12,500             

69,030             93,014             

(หน่วย: บาท)

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน 12

กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.05                 0.04                 0.05                 0.05                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล)

กรรมการ กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(นายโฮ เรน ฮวา)



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั ไทยวา จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 7,684,744        6,601,329        4,338,799        3,605,361        

รายไดจ้ากการบริการ 116,287           17,424             65,874             46,036             

รายไดเ้งินปันผล 3, 4 -                       -                       3,845               8,719               

รายไดอื้น 61,455             70,529             50,525             52,435             

รวมรายได้ 7,862,486        6,689,282        4,459,043        3,712,551        

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 6,278,571        5,258,015        3,471,310        2,854,246        

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 111,325           20,608             62,389             44,206             

คา่ใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 541,921           549,968           284,530           255,943           

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 548,580           457,062           379,492           324,637           

รวมค่าใช้จ่าย 7,480,397        6,285,653        4,197,721        3,479,032        

กาํไรจากการดาํเนินงาน 382,089           403,629           261,322           233,519           

ขาดทุนจากการวดัมูลคา่ยติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ (14,919)            (10,488)            (11,080)            (7,610)              

รายไดท้างการเงิน 3,007               1,723               23,544             22,371             

ตน้ทุนทางการเงิน (49,317)            (51,082)            (34,439)            (41,830)            

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 320,860           343,782           239,347           206,450           

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 11 (58,337)            (68,745)            (33,042)            (17,435)            

กาํไรสําหรับงวด 262,523           275,037           206,305           189,015           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน:

รายการทีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลตา่งของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงคา่งบการเงิน

   ทีเป็นเงินตราตา่งประเทศ 45,666             111,261           -                       -                       

รายการทีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 45,666             111,261           -                       -                       

รายการทีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

กาํไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนทีกาํหนดใหว้ดัมูลคา่ดว้ย

   มูลคา่ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน - สุทธิจากภาษีเงินได้ 2,784               11,833             2,784               11,833             

รายการทีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 2,784               11,833             2,784               11,833             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสําหรับงวด 48,450             123,094           2,784               11,833             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 310,973 398,131 209,089 200,848

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล)

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(นายโฮ เรน ฮวา)

กรรมการ



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั ไทยวา จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 260,190           242,124           206,305           189,015           

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไมมี่อาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 2,333               32,913             

262,523           275,037           

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 290,553           337,702           209,089           200,848           

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไมมี่อาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 20,420             60,429             

310,973           398,131           

(หน่วย: บาท)

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน 12

กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.30                 0.28                 0.23                 0.21                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล)

กรรมการ กรรมการ

(นายโฮ เรน ฮวา)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั ไทยวา จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

2565 2564 2565 2564

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 320,860           343,782           239,347           206,450           

รายการปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน:

   คา่เสือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 371,912           354,706           211,535           203,808           

   หนีสูญและคา่เผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนเพมิขึน (โอนกลบั) 27,795             3,725               (1,786)              (876)                 

   คา่เผอืการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือ

      ใหเ้ป็นมูลคา่สุทธิทีจะไดรั้บเพมิขึน (โอนกลบั) 13,780             (8,393)              4,738               846                  

   คา่เผอืการดอ้ยคา่อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนเพิมขึน -                       420                  -                       -                       

   ขาดทุนจากการขายและตดัจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์

      สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 280                  3,521               403                  3,335               

   ขาดทุนจากการเปลียนแปลงสัญญาเช่า -                       24                    -                       24                    

   กาํไรจากการขายเงินลงทุน (473)                 (1,581)              (435)                 (1,458)              

   ขาดทุนจากการเปลียนแปลงมูลคา่ยติุธรรมของเงินลงทุน 5,864               1,027               5,789               999                  

   ขาดทุนจากการวดัมูลคา่ยติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ 14,919             10,488             11,080             7,610               

   กาํไรทียงัไมเ่กิดขึนจากอตัราแลกเปลียน (14,986)            (10,295)            (17,109)            (12,206)            

   ตดัจาํหน่ายคา่ธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย 353                  -                       353                  -                       

   ตดัจาํหน่ายคา่ใชจ่้ายในการออกหุน้กู้ 461                  1,079               461                  1,079               

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 27,399             26,961             22,455             22,071             

   ดอกเบียรับ (3,007)              (1,723)              (23,544)            (22,371)            

   เงินปันผลรับจากบริษทัทีเกียวขอ้งกนั -                       -                       (3,845)              (8,719)              

   คา่ใชจ่้ายดอกเบีย 48,503             50,003             33,625             40,751             

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

   และหนีสินดาํเนินงาน 813,660           773,744           483,067           441,343           

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล)

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(นายโฮ เรน ฮวา)

กรรมการ



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั ไทยวา จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

2565 2564 2565 2564

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (60,170)            (19,403)            6,027               (5,474)              

   สินคา้คงเหลือ 16,937             (281,187)          27,630             (106,899)          

   สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 38,996             25,674             40,123             17,950             

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (917)                 (31,520)            (681)                 65                    

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (153,222)          (59,804)            (52,912)            (40,004)            

   หนีสินหมุนเวียนอืน 31,284             12,983             (8,987)              3,445               

   หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 105                  (1)                     -                       (1)                     

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 686,673           420,486           494,267           310,425           

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (6,096)              (11,073)            (4,637)              (10,115)            

   จ่ายภาษีเงินได้ (93,915)            (49,003)            (38,054)            (29,493)            

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนินงาน 586,662           360,410           451,576           270,817           

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

ดอกเบียรับ 11,634             9,778               30,953             29,746             

เงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั (เพมิขึน) ลดลง -                       -                       500                  (37,800)            

เงินสดจ่ายสาํหรับเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                       -                       (184,808)          (27,870)            

เงินสดรับสาํหรับเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                       -                       163,876           23,278             

ซือเงินลงทุน (230,228)          (708,931)          (210,748)          (698,931)          

ซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                       -                       (78,408)            (5,396)              

ซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (375,555)          (220,132)          (276,140)          (118,897)          

ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (6,718)              (5,543)              (6,487)              (3,561)              

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุน 491,630           657,326           481,591           627,323           

เงินสดรับจากเงินลงทุนในหุน้กูที้ถือจนครบกาํหนด 10,000             30,000             10,000             30,000             

เงินสดรับจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,125               3,631               2,038               1,727               

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 231                  -                       231                  -                       

เงินปันผลรับจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั -                       -                       3,845               5,067               

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (95,881)            (233,871)          (63,557)            (175,314)          

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล)

กรรมการ กรรมการ

(นายโฮ เรน ฮวา)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั ไทยวา จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

2565 2564 2565 2564

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนัเพิมขึน (1,602)              -                       -                       -                       

เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงินเพิมขึน (ลดลง) 87,872             (36,935)            140,000           -                       

เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่า (27,769)            (23,325)            (15,179)            (11,588)            

รับเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั -                       -                       60,000             -                       

รับเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 700,000           -                       700,000           -                       

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (80,715)            (45,000)            (80,715)            (45,000)            

เงินสดจ่ายสาํหรับไถ่ถอนหุน้กู ้ (1,000,000)       -                       (1,000,000)       -                       

ดอกเบียจ่าย (54,460)            (40,726)            (40,782)            (30,835)            

เงินปันผลจ่าย (189,860)          (117,862)          (189,860)          (117,862)          

เงินปันผลจ่ายทีบริษทัยอ่ยจ่ายใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียทีไมมี่อาํนาจควบคุม (1,649)              (3,790)              -                       -                       

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (568,183)          (267,638)          (426,536)          (205,285)          

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน 6,092               52,789             -                       -                       

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (71,310)            (88,310)            (38,517)            (109,782)          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 889,506           853,230           377,878           434,626           

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 818,196           764,920           339,361           324,844           

-                   -                   

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพมิเตมิ

รายการทีมิใช่เงินสด

   ซือทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ทียงัไมไ่ดจ่้ายชาํระ 50,929             44,744             41,525             28,769             

   ซือคอมพวิเตอร์ซอฟตแ์วร์ทียงัไมไ่ดจ่้ายชาํระ 1,177               80                    1,177               80                    

   การเพิมขึนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหนีสินตามสัญญาเช่า 65,020             9,838               47,113             14,233             

   ขายอุปกรณ์ทียงัไมไ่ดรั้บเงิน -                       -                       5,893               5,893               

   เงินปันผลคา้งรับ -                       -                       -                       3,652               

   เงินปันผลคา้งจ่าย 883                  667                  883                  667                  

   กาํไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนทีกาํหนดใหว้ดัมูลคา่ดว้ยมูลคา่ยติุธรรม 3,480               14,791             3,480               14,791             

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืนลดลงจากการตดัหนีสูญ -                       3                      -                       3

   โอนจดัประเภทสินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้ป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 1,001               -                       9,012               -                       

   โอนจดัประเภทเงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัเป็น

      เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                       -                       141,451           -                       

   โอนเปลียนเงินใหกู้ย้มืระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกนัเป็น

      เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                       -                       56,850             -                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล)

กรรมการ กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(นายโฮ เรน ฮวา)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ไทยวา จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2565

(หน่วย: พนับาท)  

ส่วนเกินทุนจาก กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน ผลต่างของอตัรา ส่วนของผูมี้

ทุนเรือนหุน้ การเปลียนแปลง ในตราสารทุนทีกาํหนดให้ แลกเปลียนจากการ รวม รวม ส่วนไดเ้สียที รวม

ทีออกจาํหน่ายและ  ส่วนเกินมูลค่า  ส่วนเกินทุน สัดส่วนการถือหุน้ จดัสรรแลว้ - วดัมูลค่ายติุธรรมผา่น แปลงค่างบการเงินทีเป็น องคป์ระกอบอืนของ ส่วนของผูถื้อหุน้ ไม่มีอาํนาจควบคุม ส่วนของ

ชาํระเตม็มูลค่าแลว้ หุน้สามญั จากการควบบริษทั ในบริษทัยอ่ย สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน เงินตราต่างประเทศ ส่วนของผูถื้อหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี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           

กาํไรสาํหรับงวด -                          -                          -                            -                               -                             242,124              -                                             -                                      -                                242,124               32,913                  275,037              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                          -                          -                            -                               -                             -                          11,833                                   83,745                             95,578                      95,578                 27,516                  123,094              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                          -                          -                            -                               -                             242,124              11,833                                   83,745                             95,578                      337,702               60,429                  398,131              

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 10) -                          -                          -                            -                               -                             (117,976)             -                                             -                                      -                                (117,976)              -                            (117,976)             

บริษทัยอ่ยจ่ายเงินปันผล -                          -                          -                            -                               -                             -                          -                                             -                                      -                                -                           (3,790)                   (3,790)                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 กนัยายน 2564 880,421              300,741              764,866                66,886                      89,705                   3,170,424           (65,693)                                  (93,256)                           (158,949)                   5,114,094            367,919                5,482,013           

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี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           

กาํไรสาํหรับงวด -                          -                          -                            -                               -                             260,190              -                                             -                                      -                                260,190               2,333                    262,523              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                          -                          -                            -                               -                             -                          2,784                                     27,579                             30,363                      30,363                 18,087                  48,450                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                          -                          -                            -                               -                             260,190              2,784                                     27,579                             30,363                      290,553               20,420                  310,973              

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 10) -                          -                          -                            -                               -                             (190,082)             -                                             -                                      -                                (190,082)              -                            (190,082)             

บริษทัยอ่ยจ่ายเงินปันผล -                          -                          -                            -                               -                             -                          -                                             -                                      -                                -                           (1,649)                   (1,649)                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 กนัยายน 2565 880,421              300,741              764,866                66,886                      89,705                   3,321,437           (66,390)                                  (94,278)                           (160,668)                   5,263,388            389,684                5,653,072           

-                          -                          -                            -                               -                             -                          -                                -                           -                            -                          

-                          -                          -                            -                               -                             -                          -                                -                           -                            -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

(นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล) (นายโฮ เรน ฮวา)

กรรมการ กรรมการ

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2565

(หน่วย: พนับาท)  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนื

กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน

ทุนเรือนหุน้ ในตราสารทุนทีกาํหนดให้ รวม รวม

ทอีอกจาํหน่ายและ  ส่วนเกินทุน จดัสรรแลว้ - วดัมูลค่ายตุิธรรมผา่น องคป์ระกอบอืนของ ส่วนของ

ชาํระเตม็มูลค่าแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั จากการควบบริษทั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนื ส่วนของผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2564 880,421                               300,741                               764,866                               89,705                                 2,283,452                            (77,545)                                (77,545)                                4,241,640                            

กาํไรสาํหรับงวด -                                           -                                           -                                           -                                           189,015                               -                                           -                                           189,015                               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนืสาํหรับงวด -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           11,833                                 11,833                                 11,833                                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                           -                                           -                                           -                                           189,015                               11,833                                 11,833                                 200,848                               

เงินปันผลจา่ย (หมายเหตุ 10) -                                           -                                           -                                           -                                           (117,976)                              -                                           -                                           (117,976)                              

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี30 กันยายน 2564 880,421                               300,741                               764,866                               89,705                                 2,354,491                            (65,712)                                (65,712)                                4,324,512                            

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2565 880,421                               300,741                               764,866                               89,705                                 2,382,275                            (69,193)                                (69,193)                                4,348,815                            

กาํไรสาํหรับงวด -                                           -                                           -                                           -                                           206,305                               -                                           -                                           206,305                               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนืสาํหรับงวด -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           2,784                                   2,784                                   2,784                                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                           -                                           -                                           -                                           206,305                               2,784                                   2,784                                   209,089                               

เงินปันผลจา่ย (หมายเหตุ 10) -                                           -                                           -                                           -                                           (190,082)                              -                                           -                                           (190,082)                              

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี30 กันยายน 2565 880,421                               300,741                               764,866                               89,705                                 2,398,498                            (66,409)                                (66,409)                                4,367,822                            

-                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           

-                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ กรรมการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้

กาํไรสะสม

(นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล) (นายโฮ เรน ฮวา)



…….……………………………....……… 

(นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล) 

กรรมการ 

 

…….……………………………....……… 

(นายโฮ เรน ฮวา) 

กรรมการ 

 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

    1  

บริษัท ไทยวา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2565  

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

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

ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือ การผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑป์ระเภทวุน้เส้น แป้งมนัสาํปะหลงัและผลิตภณัฑ์

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

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน

ระหวา่งกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดงรายการ

ในงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและ                       

งบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 

ดงันั้นขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ 

เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใชข้อ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นข้อมูลทางการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการ                      

ตามกฎหมาย ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล

ฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3    เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทั 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 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ  

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน             

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี

ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

2. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

30 กนัยายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 13 11 139,277 166,399 

คา้งชาํระ     

 ไม่เกิน 3 เดือน  - - 12,732 69,006 

 3 - 6 เดือน - - 6,207 9,976 

 6 - 12 เดือน - - 26,897 12,223 

 มากกว่า 12 เดือน - - 27,726 11,905 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13 11 212,839 269,509 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 656,071 673,509 364,591 293,095 

คา้งชาํระ     

 ไม่เกิน 3 เดือน  214,007 118,107 79,797 66,967 

 3 - 6 เดือน 8,775 37,260 1,316 7,890 

 6 - 12 เดือน 8,361 181 87 46 

 มากกว่า 12 เดือน 25,710 5,365 2,104 2,108 

รวม 912,924 834,422 447,895 370,106 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ

เกิดขึ้น (35,068) (7,172) (2,844) (3,304) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

   - สุทธิ 877,856 827,250 445,051 366,802 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 877,869 827,261 657,890 636,311 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

 2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

30 กนัยายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

ลูกหน้ีอ่ืน     

ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 9 22 - - 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 69,171 77,018 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 8,119 12,057 1,398 4,149 

รวม 8,128 12,079 70,569 81,167 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ

เกิดขึ้น (1,035) (1,136)  (3,471) (5,037) 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 7,093 10,943 67,098 76,130 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 884,962 838,204 724,988 712,441 

3. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเ ง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามสัญญาท่ีตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือ                        

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ ทั้งน้ี ไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีมีสาระสําคญัใน

นโยบายการกาํหนดราคาของรายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม                งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน นโยบายการกาํหนดราคา 

 2565 2564 2565 2564  

รายการธุรกิจกบับริษัทย่อย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

ซ้ือสินคา้ - - 204,011 193,180 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 

ขายสินคา้ - - 375,936 283,003 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 

เงินปันผลรับ - - - 3,652 ตามท่ีประกาศจ่าย 

รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ - - 15,799 40,283 ราคาตามสัญญา  

ค่าใชจ้่ายค่าเช่าและค่าบริการ - - 923 293 ราคาตามสัญญา  

ดอกเบ้ียรับ - - 7,715 7,253 อตัราตามสัญญา  

ดอกเบ้ียจ่าย - - 208 - อตัราตามสัญญา 

รายไดอ่ื้น - - 2,175 2,970 ตามท่ีเกิดขึ้นจริง 

ค่าใชจ้่ายอ่ืน - - 1,742 508 ตามท่ีเกิดขึ้นจริง  
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม                งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน นโยบายการกาํหนดราคา 

 2565 2564 2565 2564  

รายการธุรกิจกบับริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน      

ซ้ือสินคา้ 913 1,220 - - ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 

ขายสินคา้ 42 5 42 5 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 

เงินปันผลจ่าย - 1,598 - - ตามท่ีประกาศจ่าย 

รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ 63 63 63 63 ราคาตามสัญญา  

ค่าใชจ้่ายค่าเช่าและค่าบริการ 2,694 1,835 2,694 1,835 ราคาตามสัญญา  

เงินสดจ่ายค่าเช่า 4,420 4,707 1,935 1,649 ราคาตามสัญญา 

ดอกเบ้ียจ่าย 1 1 - - อตัราตามสัญญา  

ค่าใชจ้่ายอ่ืน 2,733 705 2,733 705 ตามท่ีเกิดขึ้นจริง 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม                งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน นโยบายการกาํหนดราคา 

 2565 2564 2565 2564  

รายการธุรกิจกบับริษัทย่อย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

ซ้ือสินคา้ - - 570,272 414,291 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 

ขายสินคา้ - - 933,793 817,619 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 

เงินปันผลรับ - - 3,845 8,719 ตามท่ีประกาศจ่าย 

รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ - - 45,362 44,270 ราคาตามสัญญา  

ค่าใชจ้่ายค่าเช่าและค่าบริการ - - 2,769 879 ราคาตามสัญญา  

ดอกเบ้ียรับ - - 23,070 21,884 อตัราตามสัญญา  

ดอกเบ้ียจ่าย - - 337 - อตัราตามสัญญา 

รายไดอ่ื้น - - 5,600 8,332 ตามท่ีเกิดขึ้นจริง 

ค่าใชจ้่ายอ่ืน - - 3,357 574 ตามท่ีเกิดขึ้นจริง  
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม                งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน นโยบายการกาํหนดราคา 

 2565 2564 2565 2564  

รายการธุรกิจกบับริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน      

ซ้ือสินคา้ 3,703 4,172 - - ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 

ขายสินคา้ 125 28 125 28 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 

เงินปันผลจ่าย 1,649 3,790 - - ตามท่ีประกาศจ่าย 

รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ 189 189 189 189 ราคาตามสัญญา  

ค่าใชจ้่ายค่าเช่าและค่าบริการ 6,650 5,504 6,650 5,504 ราคาตามสัญญา  

เงินสดจ่ายค่าเช่า 14,121 14,121 5,518 4,945 ราคาตามสัญญา 

ดอกเบ้ียจ่าย 3 5 - - อตัราตามสัญญา  

ค่าใชจ้่ายอ่ืน 6,216 2,165 6,216 2,165 ตามท่ีเกิดขึ้นจริง 

ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 

มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

30 กนัยายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

ลูกหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 2)    

บริษทัยอ่ย - - 281,997 346,516 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13 11 13 11 

รวม 13 11 282,010 346,527 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น                      - - (3,471) (5,037) 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 13 11 278,539 341,490 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่และดอกเบีย้ค้างรับจากกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     

บริษทัยอ่ย - - 14,052 157,065 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น                      - - - - 

เงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่และดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการ                         

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ - - 14,052 157,065 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

30 กนัยายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่และดอกเบีย้ค้างรับจากกิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั     

บริษทัยอ่ย - - 716,308 608,494 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น                      - - (32,558) (32,318) 

เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่และดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการ                           

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ - - 683,750 576,176 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั (หมายเหตุ 7)    

บริษทัยอ่ย - - 198,984 145,450 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,730 3,663 2,526 2,057 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,730 3,663 201,510 147,507 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากและดอกเบีย้ค้างจ่ายแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั    

บริษทัยอ่ย - - 60,068 - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,716 2,713 - - 

รวมเงินกูยื้มระยะยาวจากและดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่ 

    กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,716 2,713 60,068 - 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั    

บริษทัยอ่ย - - 26,932 29,016 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 128,178 129,715 50,407 44,748 

รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่า - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 128,178 129,715 77,339 73,764 

 รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่และดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในระหว่างงวด

แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินให้กูยื้มระยะสั้นแก่และดอกเบ้ียคา้งรับ 

จากบริษทัยอ่ย 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2565 เพิ่มข้ึน ลดลง โอนจดัประเภทใหม่ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน 2565 

เงินตน้ ดอกเบ้ีย เงินตน้ ดอกเบ้ีย เงินตน้ ดอกเบ้ีย เงินตน้ ดอกเบ้ีย เงินตน้ ดอกเบ้ีย 

บริษทั ดีไอ จาํกดั 141,951 1,114 9,500 4,439 (10,000) (5,123) (141,451) (430) - - 

บริษทั พีที ไทยวา อินโดนีเซีย จาํกดั 14,000 - - 471 - (419) - - 14,000 52 

รวม 155,951 1,114 9,500 4,910 (10,000) (5,542) (141,451) (430) 14,000 52 

 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2565 เงินให้กู ้ยืมระยะสั้นแก่และดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีกาํหนด

ชาํระคืนเม่ือทวงถามและมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.50 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2564: ร้อยละ 4.50 และ 4.84 ต่อปี) 
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 รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่และดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในระหว่างงวด

ปัจจุบนัแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่และดอกเบ้ียคา้งรับ 

จากบริษทัยอ่ย 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2565 เพิ่มข้ึน ลดลง โอนจดัประเภทใหม่ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน 2565 

เงินตน้ ดอกเบ้ีย เงินตน้ ดอกเบ้ีย เงินตน้ ดอกเบ้ีย เงินตน้ ดอกเบ้ีย เงินตน้ ดอกเบ้ีย 

บริษทั ไทยวา ไบโอ พาวเวอร์ จาํกดั 360,500 2,410 - 10,600 (12,000) (11,864) - - 348,500 1,146 

บริษทั ทีดบับลิวพีซี อินเวสทเ์มนท ์           

 (กมัพูชา) จาํกดั 83,527 295 83,000 2,557 (141,336) (2,615) - - 25,191 237 

บริษทั ไทยวา เวียดนาม จาํกดั 101,300 8,399 16,808 3,501 - - - - 118,108 11,900 

บริษทั บางเทา (6) จาํกดั 935 1,439 - 28 - - - - 935 1,467 

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

บริษทั ไทยนาํมนัสาํปะหลงั (1) จาํกดั 800 7 - 24 - (23) - - 800 8 

บริษทั แม่โจแ้ลนด ์จาํกดั 8,048 24,269 - 241 - - - - 8,048 24,510 

บริษทั ไทยวาอลัฟาสตาร์ช จาํกดั 15,450 125 - 393 (7,000) (493) - - 8,450 25 

บริษทั สาํปะหลงัพฒันา จาํกดั - - 85,000 815 (60,000) (713) - - 25,000 102 

บริษทั ดีไอ จาํกดั - - - - - - 141,451 430 141,451 430 

รวม 570,950 37,544 184,808 18,160 (220,726) (16,309) 141,451 430 676,483 39,825 

หัก: ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า 

จะเกิดข้ึน (8,048) (24,270) - - - (240) - - (8,048) (24,510) 

สุทธิ 562,902 13,274 184,808 18,160 (220,726) (16,549) 141,451 430 668,435 15,315 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่และดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันมีกาํหนด

ชําระคืนในเดือนธันวาคม 2567 ถึงเดือนธันวาคม 2570  (31 ธันวาคม 2564: กรกฎาคม 2566 ถึงเดือน

กนัยายน 2568) และมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.70 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 กนัยายน 2565  

 เงินตน้ ดอกเบ้ีย เงินตน้ ดอกเบ้ีย เงินตน้ ดอกเบ้ีย เงินตน้ ดอกเบ้ีย 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากและดอกเบีย้ค้างจ่ายแก่

กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน         

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล คอมเมอร์เชียล 

ดิเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 2,089 624 - 3 - - 2,089 627 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2565 เพิ่มข้ึน ลดลง 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน 2565  

 เงินตน้ ดอกเบ้ีย เงินตน้ ดอกเบ้ีย เงินตน้ ดอกเบ้ีย เงินตน้ ดอกเบ้ีย 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากและดอกเบีย้ค้างจ่ายแก่

กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน         

บริษทั ไทยวา เวนเจอร์ส จาํกดั - - 60,000 337 - (269) 60,000 68 

 



…….……………………………....……… 

(นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล) 

กรรมการ 

 

…….……………………………....……… 

(นายโฮ เรน ฮวา) 

กรรมการ 

 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 เงินกูร้ะยะยาวจากและดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีกาํหนดชาํระคืน

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

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

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่าย

ผลประโยชน์พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2565 2564 2565 2564 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 14,709 15,138 43,325 44,127 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 916 633 2,737 2,380 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 1,425 7 4,286 20 

รวม 17,050 15,778 50,348 46,527 

4. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัย่อยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

   สัดส่วนการถือหุ้น  

  ทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ ของบริษทั เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 

 

จดัตั้งขึ้นใน

ประเทศ 

30 

กนัยายน 

2565 

31 

ธนัวาคม 

2564 

30 

กนัยายน 

2565 

31 

ธนัวาคม 

2564 

30           

กนัยายน 

2565 

31              

ธนัวาคม 

2564 

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

เงินลงทุนในบริษัทย่อย        

ธุรกิจผลิตภัณฑ์การเกษตร        

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 106.98 46.72 100.00 100.00 106,982 46,721 

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

  



…….……………………………....……… 

(นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล) 

กรรมการ 

 

…….……………………………....……… 

(นายโฮ เรน ฮวา) 

กรรมการ 

 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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   สัดส่วนการถือหุ้น  

  ทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ ของบริษทั เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 

 

จดัตั้งขึ้นใน

ประเทศ 

30 

กนัยายน 

2565 

31 

ธนัวาคม 

2564 

30 

กนัยายน 

2565 

31 

ธนัวาคม 

2564 

30           

กนัยายน 

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 

บริษัทถือครองที่ดินและอ่ืน 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      1,266,573 1,131,315 

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

เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ      870,549 735,291 

 บริษทัฯรับรู้เงินปันผลรับในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 2564 

จากบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2565 2564 2565 2564 

Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company - 3,652 3,845 8,719 

 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2565 กลุ่มบริษทัไดมี้การจ่ายเงินลงทุนในบริษทั ไทยวา เวนเจอร์ส จาํกดั (บริษทัย่อย) 

เพิ่มเติมอีกร้อยละ 75 ในส่วนของทุนจดทะเบียนเดิมท่ียงัไม่เรียกชาํระ คิดเป็นจาํนวนเงิน 75 ลา้นบาท โดย

กลุ่มบริษทัยงัคงถือหุน้ในบริษทัยอ่ยดงักล่าวในสัดส่วนร้อยละ 100 

  



…….……………………………....……… 

(นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล) 

กรรมการ 

 

…….……………………………....……… 

(นายโฮ เรน ฮวา) 

กรรมการ 

 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ                 

บริษทั ทีดบับลิวพีซี อินเวสทเ์มนท ์(กมัพูชา) จาํกดั (บริษทัย่อย) ในประเทศกมัพูชา จาํนวน 4 ลา้นเหรียญ

สหรัฐฯ จากมูลค่าทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 3 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เป็น 7 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และปัจจุบนั

อยูร่ะหวา่งดาํเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนดงักล่าว ต่อมาเม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2565 บริษทัฯไดจ่้ายเงินลงทุน

ใหก้บับริษทัยอ่ยดงักล่าวในส่วนของทุนจดทะเบียนเดิมท่ียงัไม่เรียกชาํระรวม 1.59 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือ

ประมาณ 60.26 ลา้นบาท ทั้งน้ีบริษทัฯ ยงัคงมีสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ยดงักล่าวร้อยละ 100 

5. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 สรุป

ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

                                        

งบการเงินรวม 

งบการเงิน               

เฉพาะกิจการ 

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

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 363,965 270,069 

จาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (3,319) (2,355) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (316,546) (177,391) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 33,978 -    

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 3,536,561 2,265,232 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 กลุ่มบริษทัไดน้าํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของกลุ่มบริษทับางแห่งจาํนวนมูลค่า

สุทธิตามบญัชีประมาณ 496.79 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: 505.86 ลา้นบาท) ไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ี

ได้รับจากสถาบันการเงิน (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 354.96 ล้านบาท และ 31 ธันวาคม 2564: 360.80                  

ลา้นบาท) 

  



…….……………………………....……… 

(นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล) 

กรรมการ 

 

…….……………………………....……… 

(นายโฮ เรน ฮวา) 

กรรมการ 

 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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6. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้สําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 สรุปได้

ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน                  

เฉพาะกิจการ 

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

โอนจดัประเภทใหม่เป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (1,001) (9,012) 

เพิ่มระหวา่งงวด  64,657 46,978 

เพิ่มขึ้นจากการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า 363 135 

ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (101) (101) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (32,283) (15,725) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 1,455 - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 244,256 108,338 

7.       เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน    

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

30 กนัยายน    

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 1,531 195,799 144,001 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 257,756 325,671 158,444 191,569 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,730 2,132 5,673 3,150 

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย ์- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 38 356 

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย ์- กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 52,106 62,599 42,664 47,321 

เจา้หน้ีค่าไฟฟ้า 35,113 28,083 18,910 16,331 

ค่าใชจ้่ายโรงงานคา้งจ่าย 95,207 121,023 64,918 91,481 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 128,808 200,960 71,725 129,708 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 571,720 741,999 558,171 623,917 
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8. เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 

 เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย                             

(ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน             

2565 

31 ธนัวาคม    

2564 

30 กนัยายน             

2565 

31 ธนัวาคม    

2564 

30 กนัยายน             

2565 
31 ธนัวาคม    

2564 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 1.25 - 2.45 2.45 260,000 180,000 140,000 - 

เงินกูย้มืระยะสั้น 4.25 - 6.30 2.80 - 3.80 115,408 107,536 - - 

รวม   375,408 287,536 140,000 - 

 เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 

 
 

  

เงินกู ้

อตัราดอกเบ้ีย                           

(ร้อยละต่อปี) การชาํระคืน 

งบการเงินรวม /                                     

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   30 กนัยายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

1 Prime rate - 2.50 จ่ายชาํระคืนเป็นรายเดือน เดือนละ 5 ลา้นบาท              

ครบกาํหนด มิถุนายน 2569 225,000 270,000 

2 2.90 จ่ายชาํระคืนเป็นงวดราย 3 เดือน งวดละ 36 ลา้นบาท 

ครบกาํหนด เมษายน 2572 664,285 - 

รวม 889,285 270,000 

หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย (2,447) - 

สุทธิ 886,838 270,000 

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

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 683,978 210,000 
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การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 มีรายละเอียด

ดงัน้ี 

                                                                                  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม /                           

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 270,000 

บวก: กูเ้พิ่ม 700,000 

หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (80,715) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 889,285 

 เงินกูย้ืมระยะสั้นและระยะยาวดงักล่าวคํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัยอ่ย

ในประเทศและของบริษทัฯตามลาํดบั ตามท่ีไดก้ล่าวในหมายเหตุ 5 

 เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2564 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาสินเช่ือกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึง โดยมี

วงเงินจํานวนรวม 1,500 ล้านบาท มีระยะเวลาในการเบิกเงินสําหรับเงินกู้จ ํานวนท่ี 1 ภายในไม่เกิน                        

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

จากวนัท่ีเบิกเงินกูง้วดแรกเป็นตน้ไป และตอ้งชาํระให้เสร็จส้ินภายใน 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 

 ภายใตส้ัญญาเงินกูท้ ั้งหมด บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น                    

การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีให้เป็นไปตาม

อตัราท่ีกาํหนดในสัญญา เป็นตน้ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 บริษทัฯมีวงเงินกูย้ืมระยะยาวตามสัญญาท่ียงัไม่เบิกใชเ้ป็นจาํนวน 800 ลา้นบาท 

(31 ธนัวาคม 2564: 1,500 ลา้นบาท) 
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9. หุ้นกู้ 

 งบการเงินรวม /                                                          

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 

 จาํนวนหน่วย             

(หน่วย) 

จาํนวนเงิน                      

(พนับาท) 

คร้ังท่ี 

อตัราดอกเบ้ีย 

(ร้อยละต่อปี) อาย ุ ครบกาํหนด 

30 

กนัยายน 

2565 

31 

ธนัวาคม 

2564 

30 

กนัยายน 

2565 

31 

ธนัวาคม 

2564 

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

หกั: ค่าใชจ้่ายในการออกหุ้นกูร้อตดัจ่าย   - (461) 

หุ้นกู ้- สุทธิ   - 999,539 

หกั: ส่วนของหุ้นกูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี   - (999,539) 

หุ้นกู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี   - - 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีหุน้กูส้าํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 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 กนัยายน 2565 - 

 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2562 บริษทัฯออกและเสนอขายหุ้นกูใ้ห้แก่ผูล้งทุนสถาบนัและ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ 

ตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญัประจาํปีเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561 หุ้นกูด้งักล่าวเป็น

หุ้นกูป้ระเภทระบุช่ือผูถื้อ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนัและมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้น จาํนวนรวม 1 ลา้นหน่วย มูลค่าท่ี

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

ร้อยละ 4 ต่อปี ชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู ้เงินท่ีไดจ้ากการออกจาํหน่ายหุ้นกูน้าํไปใชส้ําหรับ

การขยายธุรกิจและใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนทัว่ไป  

 นอกจากน้ี หุน้กูด้งักลา่วมีเง่ือนไขและขอ้กาํหนดต่าง ๆ เป็นการทัว่ไป ซ่ึงรวมถึงการดาํรงอตัราส่วนหน้ีสิน

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

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั หุ้นกูด้งักล่าวไดค้รบกาํหนดไถ่ถอนและบริษทัฯไดไ้ถ่ถอนหุ้นกูด้งักล่าวครบทั้ง

จาํนวนจากผูถื้อหุน้กูท้ ั้งหมดแลว้   
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10. เงินปันผล 

  เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผล อนุมติัโดย (พนับาท) ต่อหุ้น (บาท) 

เงินปันผลจากกาํไรสะสม                   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น            

เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2565 190,082 0.2159 

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2565  190,082 0.2159 

    

เงินปันผลจากกาํไรสะสม                   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น            

เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2564 117,976 0.1340 

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2564  117,976 0.1340 

11. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณขึ้นจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ียทั้ง

ปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2565 2564 2565 2564 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลระหว่างกาล 17,101 12,521 12,187 9,507 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (10,651) (3,122) (4,491) (3,823) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 2,956 129 - - 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ 9,406 9,528 7,696 5,684 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2565 2564 2565 2564 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลระหว่างกาล 81,568 85,636 49,131 38,522 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (27,266) (17,253) (16,089) (21,087) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 4,035 362 - - 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ 58,337 68,745 33,042 17,435 

จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวดสามเดือน

และเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2565 2564 2565 2564 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัขาดทนุ 

จากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม                            

ของเงินลงทุน ในตราสารทุน (174) (696) (174) (696) 

รวม (174) (696) (174) (696) 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2565 2564 2565 2564 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบักาํไรจาก

การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม ของเงินลงทุน 

ในตราสารทุน 696 2,958 696 2,958 

รวม 696 2,958 696 2,958 

 

  



…….……………………………....……… 

(นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล) 

กรรมการ 

 

…….……………………………....……… 

(นายโฮ เรน ฮวา) 

กรรมการ 

 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

    17  

12. กาํไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2565 2564 2565 2564 

กาํไรสาํหรับงวด (พนับาท)   47,526 38,900 46,461 42,388 

จาํนวนหุ้นสามญั (หุ้น) 880,420,930 880,420,930 880,420,930 880,420,930 

กาํไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.05 0.04 0.05 0.05 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2565 2564 2565 2564 

กาํไรสาํหรับงวด (พนับาท)   260,190 242,124 206,305 189,015 

จาํนวนหุ้นสามญั (หุ้น) 880,420,930 880,420,930 880,420,930 880,420,930 

กาํไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.30 0.28 0.23 0.21 

13. ส่วนงานดําเนินงาน 

 กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการ ในระหว่างงวด

ปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงาน 

ข้อมูลรายได้และกําไรของส่วนงานของกลุ่มบริษัทสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี                        

30 กนัยายน 2565 และ 2564 มีดงัต่อไปน้ี 
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(หน่วย: พนับาท) 

 ส่วนงานแป้ง 

ส่วนงาน

อาหาร 

รวมส่วนงาน

ท่ีรายงาน 

รายการ

ปรับปรุงและ

ตดัรายการ

ระหว่างกนั 

งบการเงิน

รวม 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2565       

รายได้จากการขายและบริการ      

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 2,093,695 512,439 2,606,134 (2,896) 2,603,238 

รวมรายได้ 2,093,695 512,439 2,606,134 (2,896) 2,603,238 

ผลการดําเนินงาน      

กําไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน (8,281) 46,372 38,091 955 39,046 

รายไดอ่ื้น     28,468 

รายไดท้างการเงิน     1,277 

ขาดทุนจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์     (5,150) 

ตน้ทุนทางการเงิน     (14,193) 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้     49,448 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (9,406) 

กําไรสุทธิสําหรับงวด     40,042 

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้      

รับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง     2,523,381 

รับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหน่ึง     79,857 

รวมรายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้     2,603,238 

(หน่วย: พนับาท) 

 ส่วนงานแป้ง 

ส่วนงาน

อาหาร 

รวมส่วนงาน

ท่ีรายงาน 

รายการ

ปรับปรุงและ

ตดัรายการ

ระหว่างกนั 

งบการเงิน

รวม 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564       

รายได้จากการขายและบริการ      

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,839,349 429,397 2,268,746 (1,195) 2,267,551 

รวมรายได้ 1,839,349 429,397 2,268,746 (1,195) 2,267,551 

ผลการดําเนินงาน      

กําไรของส่วนงาน 20,185 27,924 48,109 1,341 49,450 

รายไดอ่ื้น     12,192 

รายไดท้างการเงิน     135 

กาํไรจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์     1,404 

ตน้ทุนทางการเงิน     (16,419) 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้     46,762 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (9,528) 

กําไรสุทธิสําหรับงวด     37,234 

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้      

รับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง     2,261,120 

รับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหน่ึง     6,431 

รวมรายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้     2,267,551 
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(หน่วย: พนับาท) 

 ส่วนงานแป้ง 

ส่วนงาน

อาหาร 

รวมส่วนงาน

ท่ีรายงาน 

รายการ

ปรับปรุงและ

ตดัรายการ

ระหว่างกนั 

งบการเงิน

รวม 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2565       

รายได้จากการขายและบริการ      

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 6,327,615 1,480,877 7,808,492 (7,461) 7,801,031 

รวมรายได้ 6,327,615 1,480,877 7,808,492 (7,461) 7,801,031 

ผลการดําเนินงาน      

กําไรของส่วนงาน 159,911 158,084 317,995 2,639 320,634 

รายไดอ่ื้น     61,455 

รายไดท้างการเงิน     3,007 

ขาดทุนจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์     (14,919) 

ตน้ทุนทางการเงิน     (49,317) 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้     320,860 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (58,337) 

กําไรสุทธิสําหรับงวด     262,523 

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้      

รับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง     7,684,744 

รับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหน่ึง     116,287 

รวมรายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้    
 

7,801,031 

(หน่วย: พนับาท) 

 ส่วนงานแป้ง 

ส่วนงาน

อาหาร 

รวมส่วนงาน

ท่ีรายงาน 

รายการ

ปรับปรุงและ

ตดัรายการ

ระหว่างกนั 

งบการเงิน

รวม 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564       

รายได้จากการขายและบริการ      

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 5,347,364 1,287,219 6,634,583 (15,830) 6,618,753 

รวมรายได้ 5,347,364 1,287,219 6,634,583 (15,830) 6,618,753 

ผลการดําเนินงาน      

กําไรของส่วนงาน 202,062 123,365 325,427 7,673 333,100 

รายไดอ่ื้น     70,529 

รายไดท้างการเงิน     1,723 

ขาดทุนจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์     (10,488) 

ตน้ทุนทางการเงิน     (51,082) 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้     343,782 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (68,745) 

กําไรสุทธิสําหรับงวด     275,037 

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้      

รับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง     6,601,329 

รับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหน่ึง     17,424 

รวมรายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้     6,618,753 
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14. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

14.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัเงินลงทุน 

  ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2565 บริษทัฯมีส่วนของเงินลงทุนท่ียงัไม่เรียกชําระในบริษทัย่อยในต่างประเทศ

จาํนวน 5,000 ลา้นรูเปียห์ และในบริษทัยอ่ยภายในประเทศอีกแห่งหน่ึงเป็นจาํนวนเงินประมาณ 10.43 ลา้น

บาท (31 ธนัวาคม 2564: บริษทัฯมีส่วนของเงินลงทุนท่ียงัไม่เรียกชาํระในบริษทัยอ่ยในต่างประเทศจาํนวน 

1.59 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และจาํนวน 5,000 ลา้นรูเปียห์ และในบริษทัย่อยภายในประเทศอีกสองแห่งเป็น

จาํนวนเงินประมาณ 85.43 ลา้นบาท) 

14.2    ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

  กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัท่ีเก่ียวขอ้งกับการก่อสร้างอาคาร การซ้ือเคร่ืองจกัร อุปกรณ์และคอมพิวเตอร์

ซอฟตแ์วร์ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้น) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

30 กนัยายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

บาท 92.29 59.19 84.90 46.14 

เวียดนามดอง 1,516.57 807.91 - - 

เหรียญสหรัฐฯ 1.25 0.02 0.02 0.02 

ยโูร 0.66 0.66 0.66 0.66 

14.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัการซ้ือวัตถุดิบ 

  กลุ่มบริษทัไดท้าํขอ้ตกลงในการซ้ือวตัถุดิบท่ีจะตอ้งจ่ายในอนาคต ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้น) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

30 กนัยายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

เหรียญสหรัฐฯ 4.76 3.58 4.76 3.58 
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14.4 ภาระผูกพนัจากข้อตกลงร่วมพฒันาอุตสาหกรรมมันสําปะหลงั 

 บริษทัฯไดเ้ขา้ร่วมโครงการความร่วมมือกับมูลนิธิภายในประเทศแห่งหน่ึง เพื่อร่วมพฒันาและถ่ายโอน

พนัธุ์มนัสําปะหลงัชนิดใหม่ไปสู่เชิงธุรกิจมากยิ่งขึ้น ซ่ึงบริษทัฯไดรั้บมอบตน้พนัธุ์จากมูลนิธิดงักล่าว เพื่อ

การขยายพนัธุ์และเพาะปลูก  

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯมีภาระผูกพนัตามสัญญาท่ีตอ้งส่งคืนตน้พนัธุ์มนั

สาํปะหลงัตามท่ีกาํหนดในสัญญาขอ้ตกลงร่วม คดิเป็นมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 5 ลา้นบาท 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 บริษทัฯมีภาระผูกพนัตามสัญญาท่ีจะตอ้งจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนตามท่ีกาํหนด

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

0.68 ลา้นบาท) 

14.5 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าดําเนินงาน 

 กลุ่มบริษทัมีค่าเช่าจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าท่ีบอกเลิกไม่ไดซ่ึ้งยงัไม่เร่ิมมีผล และจาํนวนเงิน 

ขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วนัท่ี

สัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือมีสินทรัพยอ์า้งอิงท่ีมีมูลค่าตํ่า และสัญญาบริการท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้น) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

30 กนัยายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

บาท     

ภายในหน่ึงปี 0.97 0.27 0.95 0.20 

1 ถึง 5 ปี 0.08 0.07 0.08 0.07 

รวม 1.05 0.34 1.03 0.27 

เวียดนามดอง     

ภายในหน่ึงปี 208.07 163.69 - - 

1 ถึง 5 ปี 276.06 357.53 - - 

รวม 484.13 521.22 - - 
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14.6 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการอ่ืน 

(หน่วย: ลา้น) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

30 กนัยายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

สัญญาบริการ     

บาท 29.02 14.10 28.39 12.12 

เหรียญสหรัฐฯ 0.02 0.12 0.02 0.11 

เวียดนามดอง 59.00                   -                   -                   - 

รูเปียห์ 391.64                   -                   -                   - 

14.7 การคํา้ประกนั 

 กลุ่มบริษทัมีหนังสือคํ้าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามกลุ่มบริษทั ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพนัทาง

ปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษทัดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้น) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

30 กนัยายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

  บาท 40.56 40.50 19.55 19.55 

  เวียดนามดอง 440.50 440.50                    -                         - 

15. เคร่ืองมือทางการเงิน 

15.1 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้ นหรือมีอัตราดอกเบ้ีย

ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียง

กบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

  



…….……………………………....……… 

(นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล) 

กรรมการ 

 

…….……………………………....……… 

(นายโฮ เรน ฮวา) 

กรรมการ 
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15.2 ลาํดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมโดยแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน      

 เงินลงทุนในกองทุนรวม 0.12 - - 0.12 

 เงินลงทุนในตราสารหน้ี - 236.31 9.75 246.06 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน     

 เงินลงทุนในตราสารทุน 126.50 - - 126.50 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน      

 เงินลงทุนในกองทุนรวม 280.70 - - 280.70 

 เงินลงทุนในตราสารหน้ี - 260.62 9.75 270.37 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน     

 เงินลงทุนในตราสารทุน 103.54 - - 103.54 
  



…….……………………………....……… 

(นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล) 

กรรมการ 

 

…….……………………………....……… 

(นายโฮ เรน ฮวา) 

กรรมการ 

 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

    24  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน      

 เงินลงทุนในตราสารหน้ี - 236.31 9.75 246.06 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม

ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน     

 เงินลงทุนในตราสารทุน 107.02 - - 107.02 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน      

 เงินลงทุนในกองทุนรวม 270.51 - - 270.51 

 เงินลงทุนในตราสารหน้ี - 260.62 9.75 270.37 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม

ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน     

 เงินลงทุนในตราสารทุน 103.54 - - 103.54 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนวิธีการและสมมติฐานท่ีใชใ้นการประมาณมูลค่ายุติธรรม

ของเคร่ืองมือทางการเงินและไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

  



…….……………………………....……… 

(นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล) 

กรรมการ 

 

…….……………………………....……… 

(นายโฮ เรน ฮวา) 

กรรมการ 
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16. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2565 บริษทัย่อยในประเทศแห่งหน่ึงได้ทาํการโอนจดัประเภทรายการจองซ้ือหุ้นใน

บริษทัในต่างประเทศแห่งหน่ึงเป็นสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน เน่ืองจากได้รับใบหุ้นจากเงิน

ลงทุนดงักล่าวแลว้ 

 เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2565 กลุ่มบริษทัไดจ่้ายเงินลงทุนในบริษทั พีที ไทยวา อินโดนีเซีย จาํกดั (บริษทัย่อย) 

ในส่วนของทุนจดทะเบียนเดิมท่ียงัไม่เรียกชาํระ รวมเป็นจาํนวนเงิน 5,000 ลา้นรูเปียห์ หรือประมาณ 12.65 

ลา้นบาท ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัยงัคงมีสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ยดงักล่าวร้อยละ 100 

 เม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม 2565 ท่ีประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้นของบริษัท ท่าทุ่งนาแลนด์ จํากัด (บริษัทย่อย)                      

มีมติอนุมติัให้ดาํเนินการปิดบริษทั โดยบริษทัย่อยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพาณิชยใ์น

วนัเดียวกนั และอยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี 

 เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ มีมติอนุมติัใหจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ย 2 แห่ง ดงัน้ี 

- บริษัทย่อยแห่งหน่ึงในประเทศเพื่อประกอบธุรกิจออกแบบ พัฒนา และจัดจําหน่ายสินค้าหรือ

ผลิตภัณฑ์รวมถึงบริการโดยใช้เทคโนโลยี เกษตรชีวภาพแบบองค์รวมสําหรับกลุ่มบริษัท                                        

มีทุนจดทะเบียน 5 ลา้นบาท โดยบริษทัฯจะถือหุ้นในบริษทัย่อยดงักล่าวในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุน               

จดทะเบียน 

- บริษทัย่อยแห่งหน่ึงในต่างประเทศเพื่อประกอบธุรกิจซ้ือและจดัจาํหน่ายแป้งมนัสาํปะหลงั พลาสติก

ชีวภาพ และผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการเกษตรและอาหาร มีทุนจดทะเบียนเทียบเท่า 5 ลา้นบาท โดย

บริษทัฯจะถือหุน้ในบริษทัยอ่ยดงักล่าวในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน 

 เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ มีมติอนุมติั  

- การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ไทยวาอัลฟาสตาร์ช จํากัด (บริษัทย่อย) จํานวน 50 ล้านบาท                      

จากมูลค่าทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 18 ลา้นบาท เป็น 68 ลา้นบาท โดยบริษทัฯจะยงัคงถือหุ้นในบริษทั

ดงักล่าวในสัดส่วนร้อยละ 99.99 

- การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดี ไอ จํากัด (บริษัทย่อย) จํานวน 50 ล้านบาท จากมูลค่าทุน                         

จดทะเบียนเดิมจาํนวน 10 ลา้นบาท เป็น 60 ลา้นบาท โดยบริษทัฯจะยงัคงถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวใน

สัดส่วนร้อยละ 99.93 

- การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั ไทยวา เวียดนาม จาํกดั (บริษทัยอ่ย) ในประเทศเวียดนาม จาํนวน 3.5 

ลา้นเหรียญสหรัฐฯ จากมูลค่าทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 3 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เป็น 6.5 ลา้นเหรียญ

สหรัฐฯ โดยบริษทัฯจะยงัคงถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวในสัดส่วนร้อยละ 100 



…….……………………………....……… 

(นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล) 
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- การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั พีที ไทยวา อินโดนีเซีย จาํกดั (บริษทัย่อย) ในประเทศอินโดนีเซีย 

จํานวน 10,000 ล้านรูเปียห์ จากมูลค่าทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 10,000 ล้านรูเปียห์ เป็น 20,000                     

ลา้นรูเปียห์ โดยกลุ่มบริษทัจะยงัคงถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวในสัดส่วนร้อยละ 100 

17. การอนุมัติข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2565 
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