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4. กำรวิเครำะหแ์ละค ำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร 

ขอ้ความในส่วนนีเ้ป็น (ก) ค าอธิบายของบริษัทฯ เกี่ยวกบัฐานะทางการเงนิ ผลการด าเนินงาน และกระแสเงนิสด
ในอดีตของบริษัทฯ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 และส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด 
วนัที ่30 กนัยายน 2564 และ 2565 และ (ข) การวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการของบริษัทฯ เกี่ยวกบัปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจส่งผล
กระทบต่อโอกาสทางธุรกิจและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต ผูล้งทุนควรพจิารณาค าอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ายจดัการนีป้ระกอบกบังบการเงนิรวมทีต่รวจสอบแลว้ของบริษัทฯ และขอ้มูลทางการเงนิรวม ระหว่างกาลทีส่อบทาน
แลว้ทีไ่ดร้ะบไุวใ้นเอกสารฉบบันี ้

งบการเงินรวมที่ตรวจสอบแลว้ของบริษัทฯ ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 แสดงขอ้มูลทางการเงินรวม
เปรียบเทยีบทีป่รบัปรุงใหม่ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ซึ่งถูกปรบัปรุงใหเ้สมือนว่าการซือ้ธุรกิจภายใตก้ารควบคุม
เดียวกนัไดเ้กิดขึน้ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 ซึ่งการรายงานเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทย (TFRS) 
ดงันัน้ ขอ้มูลทางการเงินรวมเปรียบเทียบที่ปรบัปรุงใหม่ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 จะแตกต่างจากงบการเงิน
รวมตน้ฉบบัส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 (มิไดป้รบัปรุงผลตามทีจ่ะกล่าวต่อไป) นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดเ้ขา้ท า
ธุรกรรมการปรบัโครงสรา้งธุรกิจซึ่งด าเนินการแลว้เสร็จในเดือนธนัวาคม 2564 และเดอืนกุมภาพนัธ์ 2565 อย่างไรก็ดบีริษัทฯ 
มิไดป้รบัปรุงขอ้มูลทางการเงนิเปรียบเทยีบส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2564 หรือปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
2562 และ 2563 ใหส้ะทอ้นถึงธุรกรรมดงักล่าว รวมถึงมิไดส้ะทอ้นการปรบัโครงสรา้งธุรกิจดงักล่าวลงไปในงบการเงินรวมที่
ตรวจสอบแลว้ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งส่งผลใหข้อ้มูลทางการเงินรวมส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 
2562 2563 และ2564 ไม่สามารถเทียบเคียงกับงวดเกา้เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2565 ได ้โดยบริษัทฯ  
จะอธิบายถึงผลกระทบที่เกิดจากการปรบัโครงสรา้งธุรกิจที่มีต่องบการเงินรวมที่ตรวจสอบแลว้และขอ้มูลทางการเงินรวม
ระหว่างกาลทีย่งัไม่ตรวจสอบของบริษัทฯ โปรดพจิารณาขอ้มูลเพิ่มเติมในส่วนทา้ยค านิยาม หวัขอ้ “การน าเสนอขอ้มูลทาง
การเงินและขอ้มูลอื่น” และส่วนที่ 2.2.4 หวัขอ้ 4.4 “การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ - ค าอธิบายและวิเคราะห์
ขอ้มูลทางการเงนิรวมเสมือน” ทีไ่ดร้ะบไุวใ้นเอกสารฉบบันี ้

ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการในส่วนนีม้ีข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต 
(Forward-Looking Statements) ซึ่งสะทอ้นความเห็นของบริษัทฯ ณ ปัจจุบันต่อเหตุการณ์และผลการด าเนินงานทาง
การเงินในอนาคต ทัง้นี ้ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคัญจากผลการด าเนินการที่
คาดการณ์ไวอ้นัเนื่องมาจากปัจจัยบางประการ เช่น ปัจจัยที่ระบุไวใ้นส่วนที่ 2.2.2 “การบริหารจัดการความเสี่ยง” และ 
ส่วนอืน่ ๆ ของเอกสารฉบบันี ้
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4.1 กำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงนิ 

4.1.1 ภำพรวม 

บรษิัทฯ เป็นหนึ่งในผูน้  าในการรบัจา้งผลิตผลิตภณัฑอ์าหารสตัวเ์ลีย้งแบบเปียก และในปี 2564 ไดถ้กูจดัอนัดบัโดย 
www.petfoodindustry.com ใหเ้ป็นบรษิัทที่ประกอบธุรกิจผลิตอาหารสตัวเ์ลีย้ง (Pet Food Company) อนัดบัที่สองของเอเชีย 
และติดอนัดบัหนึ่งในสิบของโลก เมื่อพิจารณาจากรายไดต้่อปี โดยบริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัวเ์ลีย้ง
และขนมส าหรับสัตว์เลีย้งประเภทแมวและสุนัขทั้งผลิตภัณฑ์ระดับทั่วไป (Mainstream Products) ไปจนถึงผลิตภัณฑ์
ระดบัพรีเมียม (Premium Products) โดยผลิตภณัฑอ์าหารสตัวเ์ลีย้งและขนมส าหรบัสตัวเ์ลีย้งของบรษิัทฯ ผลิตจากวตัถุดิบที่
มีคณุภาพสงู ซึ่งมีส่วนประกอบหลกัจากเนือ้ปลาและเนือ้ไก่ ทัง้นี ้ผลิตภณัฑอ์าหารสตัวเ์ลีย้งของบรษิัทฯ มีหลากหลายรูปแบบ
ที่ใหพ้ลงังานและสารอาหารอย่างเพียงพอส าหรบัความตอ้งการของสตัวเ์ลีย้งในแต่ละวนั เช่น เนือ้ปลาทนู่าหรือเนือ้ไก่ในเกรวี่ 
(Gravy) น า้ซุป (Broth) เยลล่ี (Jelly) ปาเต ้(Pate) ทัง้ที่มีชัน้เดียวและหลายชัน้ อาหารแมวในรูปแบบชิน้เนือ้ปลาทนู่าขนาดเล็ก 
(Tuna Flake) อาหารเม็ด (Kibble)  ชิน้เนือ้นึ่ง (Steamed Chunk) และรอ็คสตาร ์(Rockstar) ซึ่งเป็นชิน้โปรตีนที่มีลกัษณะและ
เนือ้สมัผสัเหมือนเนือ้สตัว ์รวมถึงบรรจุในบรรจุภณัฑห์ลากหลายขนาดและรูปแบบ โดย ณ วนัที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทฯ  
มีรายการผลิตภัณฑท์ี่จ  าหน่ายทั้งหมด 5,187 ชนิด ประกอบดว้ยผลิตภัณฑอ์าหารแมวและสุนัขแบบเปียก แบบกึ่งแหง้กึ่ง
เปียก และแบบแหง้ รวมไปถึงขนมส าหรบัสตัวเ์ลีย้ง โดยผลิตภณัฑอ์าหารสตัวเ์ลีย้งส่วนใหญ่ของบรษิัทฯ เป็นอาหารสตัวเ์ลีย้ง
แบบเปียก  

บรษิัทฯ จ าหน่ายอาหารสตัวเ์ลีย้งระดบัพรีเมียมหลากหลายประเภทใหก้บัลกูคา้เชิงกลยทุธร์ายส าคญัหลกั ๆ ซึ่งเป็น
ผูน้  าในธุรกิจอาหารสัตวเ์ลีย้งระดบัโลก เช่น Smucker Mars และ Aixia รวมถึง ลูกคา้แบรนดอ์าหารสัตวเ์ลีย้งและบริษัทคา้
ปลีกอาหารสตัวเ์ลีย้งรายใหญ่ของโลก โดยส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 และงวดเกา้เดือนสิน้สดุ
วนัที่ 30 กนัยายน 2564 และ 2565 บรษิัทฯ มีรายไดจ้ากการขายจากลกูคา้รายใหญ่สามอนัดบัแรกของบรษิัทฯ คิดเป็นรอ้ยละ 
54.9 รอ้ยละ 57.3 รอ้ยละ 52.8 รอ้ยละ 54.4 และรอ้ยละ 46.5 ของรายไดจ้ากการขายรวมเสมือนของบริษัทฯ ตามล าดับ 
นอกเหนือจากการรบัจา้งผลิตแลว้ บริษัทฯ ยงัจ าหน่ายอาหารสตัวเ์ลีย้งและขนมส าหรบัสตัวเ์ลีย้งภายใตแ้บรนดข์องบริษัทฯ 
ผลิตภณัฑภ์ายใตแ้บรนดข์องบรษิัทฯ ไดแ้ก่ Bellotta, Marvo, ChangeTer, Calico Bay และ Paramount 

บริษัทฯ ผลิตอาหารสตัวเ์ลีย้งแบบเปียกดว้ยกระบวนการอตัโนมตัิที่โรงงานในจงัหวดัสมทุรสาครและจงัหวดัสงขลา 
ซึ่งมีก าลังการผลิตผลิตภัณฑส์ าเร็จรูปรวม 172,786 ตันต่อปี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 โดย ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี ้
บรษิัทฯ อยู่ระหว่างก่อสรา้งโรงงานใหม่ในบรเิวณเดียวกับโรงงานที่จงัหวดัสมทุรสาคร ซึ่งบรษิัทฯ คาดว่าจะสามารถเพิ่มก าลงั
การผลิตไดป้ระมาณรอ้ยละ 18.7 ของก าลงัการผลิตรวม และคาดว่าการก่อสรา้งโรงงานใหม่ดงักล่าวจะแลว้เสรจ็และเริ่มผลิต
เชงิพาณิชยไ์ดป้ระมาณไตรมาสที่สามของปี 2566 

บริษัทฯ ใหค้วามส าคญัในการใชส่้วนผสมที่สดใหม่และมาจากธรรมชาติ รวมถึงใชบ้รรจุภัณฑท์ี่ยั่งยืนเพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไดม้ีการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอ์ย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการลงทุนใน
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อน าไปใชใ้นกระบวนการผลิต และใชป้ระโยชนจ์ากสิทธิบตัรต่าง ๆ  ท่ีบริษัทฯ ถืออยู่และที่อยู่ระหว่างการ
รอจดทะเบียนมาใชใ้นการพฒันาผลิตภัณฑใ์หม่ ๆ  ที่สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของลกูคา้และแนวโนม้ของตลาด 
โครงการวิจยัและพฒันาของบริษัทฯ ท าใหบ้ริษัทฯ สามารถกา้วตามทนัแนวโนม้ต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมอาหารสัตวเ์ลีย้งได ้
เช่น กระแสความตอ้งการอาหารสตัวเ์ลีย้งที่มีรูปลกัษณใ์กลเ้คียงอาหารคนก าลงัไดร้บัความนิยมเพิ่มมากขึน้ (Humanization)  
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บรษิัทฯ เชื่อว่า บรษิัทฯ อยู่ในต าแหน่งที่ดีที่จะไดร้บัประโยชนจ์ากการเติบโตที่แข็งแกร่งของตลาดอาหารสตัวเ์ลีย้งโลก
ที่คาดว่าจะมีอตัราการเติบโตเฉล่ียต่อปี (Compound Annual Growth Rate : CAGR) ท่ีอตัรารอ้ยละ 7.1 ในปี 2564 ถึงปี 2569 
จากขอ้มลูของ Frost & Sullivan โดยสามารถเห็นไดจ้ากรายไดจ้ากการขายเสมือนของบรษิัทฯ ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึน้
จาก 10,954.6 ลา้นบาทในปี 2562 เป็น 14,528.7 ลา้นบาทในปี 2564 และจาก 10,377.1 ลา้นบาทส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สุด
วันท่ี 30 กันยายน 2564 เป็น 15,828.8 ลา้นบาทส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 2565 โปรดพิจารณาข้อมูล
เพิ่มเติมส่วนที่ 2.2.1 หวัขอ้ 1.1.1 “โครงสรา้งและการด าเนินงานของบริษัทฯ – ภาพรวมการประกอบธุรกิจ” ที่ไดร้ะบุไวใ้น
เอกสารฉบบันี ้

4.1.2 ประมำณกำรทำงบัญชีทีส่ ำคัญ 

บรษิัทฯ จดัเตรียมงบการเงินรวมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS) การจดัเตรียมงบการเงนิ
ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยจ าเป็นตอ้งอาศยัการประมาณการและสมมติฐานของฝ่ายบริหาร
ซึ่งมีผลต่อจ านวนสินทรัพยแ์ละหนีสิ้นที่รายงาน และการเปิดเผยสินทรัพยแ์ละภาระหนี ้สินที่อาจเกิดขึน้ ณ วันที่ของ 
งบการเงิน และจ านวนรายไดแ้ละรายจ่ายในช่วงระยะเวลาที่รายงาน ในกรณีที่การประมาณการและส่ิงที่เกิดขึน้จรงินัน้มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญั อาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ทัง้นี ้บริษัทฯ 
ประมาณการโดยอา้งอิงจากประสบการณใ์นอดีตและสมมติฐานต่าง ๆ ที่บริษัทฯ เชื่อว่าสมเหตสุมผล โดยไดพ้ิจารณาถึง
สถานการณแ์ละความคาดหวงัในอนาคตตามขอ้มลูที่มีอยู่ โดยบรษิัทฯ มีการทบทวนประมาณการดงักล่าวอย่างต่อเนื่อง 

บรษิัทฯ จะถือว่าประมาณการทางบญัชีใด ๆ  มีความส าคญัหาก (ก) ก าหนดใหบ้รษิัทฯ ตอ้งตัง้สมมติฐานในเรือ่ง
ที่มีความไม่แน่นอนสงูในขณะท่ีมีการจดัท าการประมาณการทางบญัชีดงักล่าว และ (ข) การเปล่ียนแปลงในการประมาณ
การที่มีแนวโนม้ที่สมเหตุผลว่าจะเกิดขึน้ในแต่ละช่วงเวลา หรือการใชก้ารประมาณการอื่นที่แตกต่างไปซึ่งบริษัทฯ อาจ
ใช้ได้ในช่วงเวลาปัจจุบันซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษัทฯ
นอกจากนี ้อาจมีบางรายการในงบการเงินของบรษิัทฯ ที่จ  าเป็นตอ้งมีการประมาณการ แต่ไม่ถือว่าเป็นการประมาณการท่ี
ส าคัญ ตามความหมายที่ระบุดา้นบน การเปล่ียนแปลงในการประมาณการที่ใชใ้นรายการดังกล่าวและรายการอื่น ๆ  
อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่องบการเงินของบริษัทฯ ส าหรบัค าอธิบายในรายละเอียดเก่ียวกับนโยบายการบญัชี
และการใชดุ้ลยพินิจที่เก่ียวขอ้งที่มีความส าคญั โปรดพจิารณาหมายเหตุขอ้ 6 ของงบการเงินรวม ณ วนัทีแ่ละส าหรบัปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และหมายเหตุขอ้ 3 ของงบการเงินรวมระหว่างกาลที่ไม่ไดร้ับการตรวจ ณ วันที่ และ
ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2565 

บริษัทฯ เชื่อว่านโยบายดงัต่อไปนีถื้อเป็นนโยบายการบญัชีที่ส  าคญัและมีผลกระทบที่มีนยัส าคญัต่องบการเงิน
รวมของบรษิัทฯ 

4.1.2.1 ผลประโยชนพ์นักงำน  

(1) ผลประโยชนพ์นักงำนระยะสั้น 

หนีสิ้นเก่ียวกับผลประโยชนพ์นกังานระยะสัน้ เช่น ค่าจา้ง เงินเดือนและเงินโบนสัที่คาดว่าจะตอ้งจ่าย
ช าระเต็มจ านวนภายใน 12 เดือนหลงัจากวนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชี หนีสิ้นเหล่านีจ้ะถกูรบัรูต้ามช่วงเวลาการใหบ้รกิารของ
พนกังานจนถึงวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชนพ์นกังานระยะสัน้ดงักล่าวจะถกูวดัตามจ านวนที่คาดว่าจะตอ้งจ่าย 
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(2) โครงกำรเงนิสมทบทีก่ ำหนดไว้ 

โครงการเงินสมทบที่ก าหนดไว ้หรือกองทนุส ารองเลีย้งชีพเป็นแผนการหลงัเกษียณอายุที่บรษิัทฯ จ่ายเงิน
สมทบใหก้องทุนในจ านวนเงินที่คงที่ บริษัทฯ ไม่มีภาระผูกพนัในการช าระเงินเพิ่มเติมเมื่อบริษัทฯ ไดจ้่ายเงินสมทบครบแลว้ 
โดยเงินสมทบดงักล่าวถกูรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายผลประโยชนพ์นกังานเมื่อเงินสมทบนัน้ถึงก าหนดช าระ 

(3) ผลประโยชนเ์ม่ือเกษียณอำยุ 

จ านวนเงินผลประโยชนเ์มื่อเกษียณอายุถูกก าหนดโดยผลประโยชนท์ี่ตกลงกันไวซ้ึ่งพนกังานจะไดร้บั
หลังจากการจ้างงานไดสิ้น้สุดลง โดยจ านวนเงินที่ได้รับมักจะขึน้อยู่กับปัจจัยหลายประการ  เช่น อายุของพนักงาน  
จ านวนปีในการท างาน และค่าตอบแทนสดุทา้ยที่พนกังานไดร้บัเมื่อเกษียณอายุ 

ภาระผกูพนัผลประโยชนน์ีค้  านวณโดยนกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัอิสระทกุปีดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่
ประมาณการไวซ้ึ่งมลูค่าปัจจบุนัของโครงการ ผลประโยชนจ์ะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต โดยใช้
อัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาลซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินประมาณการกระแสเงินสด  และ 
วนัครบก าหนดของหุน้กูใ้กลเ้คียงกบัระยะเวลาที่ตอ้งช าระภาระผกูพนัโครงการผลประโยชนเ์มื่อเกษียณอายุ 

ก าไรขาดทุนจากการวดัมลูค่าใหม่จะตอ้งรบัรูร้ายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ ้น และ
รวมอยู่ในก าไรสะสมในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ 

ตน้ทนุบรกิารในอดีตจะถกูรบัรูท้นัทีในก าไรหรือขาดทนุ 

(4) ผลประโยชนร์ะยะยำวอื่นของพนักงำน 

บริษัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีโครงการผลประโยชนร์ะยะยาวอื่นส าหรบัพนกังานที่ท  างานครบจ านวนปีตามที่ระบุ
ไวใ้นนโยบาย หนีสิ้นผลประโยชนพ์นกังานนีจ้ะถกูบนัทึกเช่นเดยีวกบัผลประโยชนเ์มื่อเกษียณอายุ ยกเวน้การรบัรูก้  าไรและ
ขาดทนุจากการวดัมลูค่าใหม่ที่บนัทึกในก าไรหรือขาดทนุ 

(5) ผลประโยชนเ์ม่ือเลิกจ้ำง 

บรษิัทฯ รบัรูผ้ลประโยชนเ์มื่อเลิกจา้งก่อนถึงก าหนด (ก) เมื่อบรษิัทฯ ไม่สามารถยกเลิกขอ้เสนอการใหผ้ล
ประโยชน ์หรือ (ข) เมื่อบรษิัทฯ รบัรูต้น้ทนุส าหรบัการปรบัโครงสรา้ง หากผลประโยชนม์ีก าหนดช าระเกินกว่า 12 เดือนนบัจาก
วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชนเ์มื่อเลิกจา้งจะถกูคิดลดเป็นมลูค่าปัจจบุนั  

4.1.3 ค ำอธิบำยรำยกำรทีส่ ำคัญในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

4.1.3.1 รำยได้จำกกำรขำย 

บรษิัทฯ มีรายไดห้ลกัจากการขายผลิตภณัฑอ์าหารสตัวเ์ลีย้ง ซึ่งประกอบดว้ยอาหารสตัวเ์ลีย้งแบบเปียก อาหาร
สตัวเ์ลีย้งแบบกึ่งแหง้กึ่งเปียก และขนมส าหรบัสตัวเ์ลีย้ง โดยก่อนหนา้นี ้บรษิัทฯ มีการผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑอ์าหาร
ทะเลแปรรูป ผลิตภัณฑอ์าหารพรอ้มรบัประทาน และผลิตภัณฑอ์าหารจากพืชส าหรบัคนดว้ย ทั้งนี ้ณ วันที่ของเอกสาร
ฉบบันี ้บรษิัทฯ ไดย้ตุิการผลิตผลิตภณัฑอ์าหารทะเลแปรรูป ผลิตภณัฑอ์าหารพรอ้มรบัประทาน และผลิตภณัฑอ์าหารจาก
พืชส าหรบัคน โดยบรษิัทฯ มีแผนท่ีจะจ าหน่ายสินคา้คงคลงัประเภทผลิตภณัฑอ์าหารทะเลแปรรูป ผลิตภณัฑอ์าหารพรอ้ม
รบัประทาน และผลิตภัณฑอ์าหารจากพืชที่เหลืออยู่ และจะยุติการประกอบกิจการดังกล่าวอย่างสมบูรณ์ภายในสิน้ปี 
2565 บรษิัทฯ ก าหนดราคาผลิตภณัฑจ์ากตน้ทนุบวกอตัราก าไรขัน้ตน้ท่ีเหมาะสม (Cost-plus Margin) โดยค านึงถึงปัจจยั
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ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงตน้ทนุของวตัถดุิบ ปรมิาณการสั่งซือ้ อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ สภาวะตลาด และช่องทางการ
จดัจ าหน่าย 

ตารางต่อไปนีแ้สดงรายละเอียดรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑแ์ต่ละประเภท และอตัรารอ้ยละเมื่อเทียบกบัรายได้
จากการขายรวม ส าหรบัแต่ละรอบระยะเวลาที่ระบุ  

 
ส ำหรับปีสิน้สุด 
วันที่ 31 ธันวำคม 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สุด 
วันที่ 30 กันยำยน 

 2562 
2563 

(ปรับปรุงใหม่) 2564 
2564 

(ปรับปรุงใหม่) 2565 

 ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

ผลิตภณัฑอ์าหารสตัวเ์ลีย้ง 3,980.7 34.1 4,802.0 69.0 5,489.3 77.2 4,046.2 77.4 15,801.3 94.3 

ผลิตภณัฑอ์าหารทะเลแปรรูป 3,858.3 33.1 2,071.7 29.8 1,464.3 20.6 1,080.0  20.7 709.8 4.2 

ธุรกิจอ่ืน ๆ (1)  3,828.0 32.8 82.9 1.2 154.3 2.2 100.7 1.9 252.6  1.5 

รำยได้จำกกำรขำยรวม 11,667.0 100.0 6,956.6 100.0 7,107.9 100.0 5,226.9 100.0 16,763.7 100.0 

หมายเหตุ: 

(1) ธุรกิจอ่ืน ๆ ประกอบด้วยรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อาหารจากพืช ผลิตภัณฑ์พลอยได้จากวัตถุดิบทางทะเลของบริษัทฯ และ
ผลิตภณัฑบ์รรจภุณัฑ ์ทัง้นี ้รายไดจ้ากการขายบรรจภุัณฑเ์ป็นธุรกิจของบริษัทย่อยในอดีตของบริษัทฯ คือ APC ซึ่งไดถ้กูจดัประเภทใหม่
ไวใ้นส่วนการด าเนินงานที่ยกเลิกตัง้แต่ปี 2563 เป็นตน้มา 

 

4.1.3.2 ต้นทุนขำย 

ตน้ทนุขายของบรษิัทฯ โดยหลกัประกอบดว้ยตน้ทนุวตัถดุิบ บรรจภุณัฑ ์ส่วนผสมอื่น ค่าแรง และค่าใชจ้่ายโรงงาน 
เช่น ค่าสาธารณปูโภค ค่าเส่ือมราคา ค่าน า้มนัเชือ้เพลิง ค่าเช่า และค่าบ ารุงรกัษา  

ตารางต่อไปนีแ้สดงรายละเอียดตน้ทุนขายแต่ละประเภท และอตัรารอ้ยละเมื่อเทียบกับตน้ทุนขายรวม ส าหรบั
แต่ละรอบระยะเวลาที่ระบ ุ 

 
ส ำหรับปีสิน้สุด 
วันที่ 31 ธันวำคม 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สุด 
วันที่ 30 กันยำยน 

 2562 
2563 

(ปรับปรุงใหม่) 2564 
2564 

(ปรับปรุงใหม่) 2565 

 ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

ผลิตภณัฑอ์าหารสตัวเ์ลีย้ง  2,769.5 27.6 3,355.7 62.4 4,343.5 71.9 3,080.0 71.8 11,623.3 92.2 

ผลิตภณัฑอ์าหารทะเลแปรรูป 3,590.8 35.8 1,968.8 36.6 1,499.3 24.8 1,091.6 25.4 708.2 5.6 

ธุรกิจอ่ืน ๆ   3,663.7 36.6 53.4 1.0 200.3 3.3 121.0  2.8 276.2 2.2 

ต้นทุนขำยรวม 10,024.0 100.0 5,377.9 100.0 6,043.1 100.0 4,292.6 100.0 12,607.7 100.0 
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4.1.3.3 รำยได้อื่น 

รายไดอ้ื่นของบริษัทฯ โดยหลกัประกอบดว้ยเงินชดเชยค่าภาษีศุลกากร (บตัรภาษีรบั) ซึ่งเป็นเงินสนบัสนุนจาก
รฐับาลในการชดเชยภาษีศุลกากรที่จ่ายไปเพื่อการน าเขา้วตัถุดิบและวสัดุที่ใชใ้นการผลิตสินคา้เพื่อส่งออกของบริษัทฯ 
นอกจากนัน้ บรษิัทฯ ยงัมีรายไดเ้งินชดเชยค่าสินคา้จากลกูคา้ และดอกเบีย้รบั 

ตารางต่อไปนีแ้สดงรายละเอียดรายไดอ้ื่นแต่ละประเภทและอตัรารอ้ยละเมื่อเทียบกบัรายไดอ้ื่นรวมส าหรบัแตล่ะ
รอบระยะเวลาที่ระบ ุ

 
ส ำหรับปีสิน้สุด 
วันที่ 31 ธันวำคม 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สุด 
วันที่ 30 กันยำยน 

 2562 
2563 

(ปรับปรุงใหม่) 2564 
2564 

(ปรับปรุงใหม่) 2565 

 ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

บตัรภาษีรบั 51.2 31.3 46.1 60.8 46.8 55.5 36.0 52.6 48.9 34.9 

รายไดจ้ากการขายเศษวตัถดุิบ(1) 33.3 20.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

เงินชดเชยค่าสินคา้(1) 18.7 11.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

รายไดค้่าบริหารจดัการ 10.2 6.2 4.8 6.4 3.7 4.4 3.7 5.4 0.0 0.0 

ดอกเบีย้รบั 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

อ่ืน ๆ  50.2 30.7 24.9  32.8 33.7 40.0 28.6 41.9 91.3 65.0 

รวมรำยได้อ่ืน 163.7 100.0 75.9 100.0 84.3 100.0 68.4 100.0 140.3  100.0 

 

หมายเหตุ: 

(1) บริษัทฯ รบัรูร้ายไดจ้ากการขายเศษวตัถดุิบและเงินชดเชยค่าสินคา้ผ่าน APC และ YCC ในปี 2562 แต่ไม่มีการรบัรูร้ายไดด้งักล่าวตัง้แต่
ปี 2563 เป็นต้นไปเนื่องจากการจัดประเภทผลประกอบการของ APC และ YCC ไว้ในส่วนการด าเนินงานที่ยกเลิกตั้งแต่ปี  2563  
เป็นตน้มา  

 

4.1.3.4 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 

ค่าใชจ้่ายในการขายของบรษิัทฯ โดยหลกัประกอบดว้ยค่าใชจ้่ายดา้นการตลาดและการโฆษณา ค่าคอมมิชชั่นที่
จ่ายใหต้วัแทนจ าหน่ายและผูน้  าเขา้ที่เก่ียวเนื่องกบัการขายสินคา้จา้งผลิต ค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกบัการส่งออกและค่าขนส่ง
เช่น ค่าระวางสินคา้ ค่าขนส่ง และค่าจัดการขนส่ง ค่าบริหารจัดการดา้นการตลาดที่ด  าเนินการโดย TUM ค่าใชจ้่าย
พนกังานเก่ียวกบัการขายและการตลาด ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายที่เก่ียวขอ้งกบัเครื่องตกแต่ง ติดตัง้ คอมพิวเตอร์
และอปุกรณส์ านกังาน  
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ตารางต่อไปนีแ้สดงรายละเอียดค่าใชจ้่ายในการขายแต่ละประเภท และอตัรารอ้ยละเมื่อเทียบกับค่าใชจ้่ายใน
การขายรวม ส าหรบัแต่ละรอบระยะเวลาที่ระบ ุ

 
ส ำหรับปีสิ้นสุด 
วันที่ 31 ธันวำคม 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สุด 
วันที่ 30 กันยำยน 

 2562 
2563 

(ปรับปรุงใหม่) 2564 
2564 

(ปรับปรุงใหม่) 2565 

 ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

ค่าใช้จ่ายการตลาดและ
โฆษณา ......................  0.6 0.3 6.0 3.5 1.1 0.5 0.9 0.6 13.6 3.3 

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งออกและค่าขนส่ง .......  110.5 60.0 80.8 46.7 148.3 70.6 112.1  70.0 247.7  60.3 

ค่าใช้จ่ายพนักงานขาย .......  25.0 13.6 13.4 7.7 18.3 8.7 13.5 8.4 52.8 12.9 

ค่าคอมมิชชั่นการขาย .........  14.8 8.1 12.7 7.3 13.0 6.2 10.2 6.4 37.0 9.0 

ค่าบริหารจัดการดา้น
การตลาด .....................  0.0 0.0 30.7 17.7 27.9 13.3 21.9 13.7 15.8 3.8 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด
จ าหน่าย .......................  2.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 

ค่าใช้จ่ายในการขายอ่ืน ๆ ...  31.2 16.9 29.5 17.1 1.5 0.7 1.5 0.9 43.5 10.7 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยรวม ..  184.1 100.0 173.1 100.0 210.1 100.0 160.2  100.0 410.6  100.0 

 

4.1.3.5 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิารของบรษิัทฯ โดยหลกัประกอบดว้ยค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายที่เก่ียวขอ้งกบั อาคาร
และอปุกรณ ์ค่าใชจ้่ายบคุลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบรหิาร และค่าบรหิารจดัการโดยกลุ่มบรษิัทไทยยเูนี่ยน  

ตารางต่อไปนีแ้สดงรายละเอียดค่าใชจ้่ายในการบริหารแต่ละประเภท และอัตรารอ้ยละของค่าใชจ้่ายในการ
บรหิารรวม ส าหรบัแต่ละรอบระยะเวลาที่ระบุ 

 
ส ำหรับปีสิน้สุด 
วันที่ 31 ธันวำคม 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สุด 
วันที่ 30 กันยำยน 

 2562 
2563 

(ปรับปรุงใหม่) 2564 
2564 

(ปรับปรุงใหม่) 2565 

 ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

ค่าเสื่อมและค่าตดัจ าหน่าย ............  37.6 9.7 14.5 3.6 16.6 4.5 11.6 4.5 15.2  2.9 

ค่าใชจ้่ายบคุลากร - ค่าใชจ้่ายใน
การบริหาร ...................................  152.5 39.5 111.5 27.6 125.5 33.9 98.2  38.1  148.6  28.7  

ค่าบริหารจดัการ ..............................  86.2 22.3 49.9 12.4 83.8 22.6 52.2  20.3  166.0 32.0 
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ส ำหรับปีสิน้สุด 
วันที่ 31 ธันวำคม 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สุด 
วันที่ 30 กันยำยน 

 2562 
2563 

(ปรับปรุงใหม่) 2564 
2564 

(ปรับปรุงใหม่) 2565 

 ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 
อ่ืน ๆ  .............................................  110.0 28.5 228.0 56.4 144.2 39.0 95.6 37.1 189.0 36.4 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 386.3 100.0 403.9 100.0 370.1 100.0 257.6 100.0 518.8 100.0 

 

4.1.3.6 กำรกลับรำยกำร (ขำดทุน) จำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงนิสุทธิ 

การกลบัรายการ (ขาดทนุ) จากการดอ้ยค่าของสินทรพัยท์างการเงินสทุธิของบริษัทฯ โดยหลกัประกอบดว้ยการ
กลบัรายการของค่าเผ่ือผลขาดทนุลกูหนีก้ารคา้เมื่อบรษิัทฯ ไดร้บัช าระหนีค้งคา้ง  

4.1.3.7 ก ำไร (ขำดทุน) อื่นสุทธิ 

บรษิัทฯ รบัรูก้  าไร (ขาดทนุ) อื่นสทุธิ จากผลก าไร และ/หรือ ผลขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราและตราสารทาง
การเงิน ก่อนการปรบัปรุงงบการเงินในปี 2562 บริษัทฯ รบัรูก้  าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนเป็นรายการแยกต่างหากใน
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนประกอบไปดว้ยก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนที่รบัรูแ้ลว้จากเงินที่
ไดร้บัจากลกูคา้ซึ่งรบัเป็นสกุลเงินต่างประเทศ หรือการจ่ายช าระแก่ผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบเป็นสกุลเงินต่างประเทศ รวมถึงก าไร
จากอตัราแลกเปล่ียนที่ยงัไม่รบัรูจ้ากรายการที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศเจา้หนีก้ารคา้และลกูหนีก้ารคา้ และเงินฝากธนาคารที่
เป็นสกลุเงินต่างประเทศ 

4.1.3.8 ต้นทุนทำงกำรเงนิ 

ตน้ทนุทางการเงินประกอบดว้ย ดอกเบีย้จ่าย ดอกเบีย้จ่ายตามหนีสิ้นตามสญัญาเช่า และตน้ทนุทางการเงินอื่น  

4.1.3.9 ภำษีเงนิได้ 

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้งวดปัจจุบันที่ค้างจ่ายปรับปรุงด้วยภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและ 
การเปล่ียนแปลงในสินทรพัย/์หนีสิ้นภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
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4.1.4 กำรวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 

ตารางต่อไปนีแ้สดงขอ้มลูงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ที่ผ่านมาส าหรบัแต่ละรอบระยะเวลาที่ระบุ  

 
ส ำหรับปีสิน้สุด 
วันที ่31 ธันวำคม 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สุด 
วันที ่30 กันยำยน 

 2562 
2563 

(ปรับปรุงใหม่) 2564 
2564 

(ปรับปรุงใหม่) 2565 

 ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขาย ......  11,667.0 100.0 6,956.6 100.0 7,107.9 100.0 5,226.9  100.0 16,763.7 100.0 

ตน้ทนุขาย...................  (10,024.0) (85.9) (5,377.9) (77.3) (6,043.1) (85.0) (4,292.6) (82.1)  (12,607.7)  (75.2) 

ก ำไรข้ันต้น ................  1,643.0 14.1 1,578.7 22.7 1,064.8 15.0 934.3  17.9  4,156.0  24.8  

รายไดอ่ื้น ....................  163.7 1.4 75.9 1.1 84.3 1.2 68.4 1.3 140.3 0.8 

ก าไรจากอตัรา
แลกเปลี่ยนสทุธิ(1) ....  66.6 0.6 - - - - - - - - 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย ...  1,873.3 16.1 1,654.6 23.8 1,149.1 16.2 1,002.7  19.2  4,296.3  25.6  

ค่าใชจ้่ายในการขาย ....  (184.1) (1.6) (173.1) (2.5) (210.1) (3.0) (160.2)  (3.1)  (410.6)  (2.4)  

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร  (386.3) (3.3) (403.9) (5.8) (370.1) (5.2) (257.6)  (4.9)  (518.8)  (3.1)  

กลบัรายการ(ขาดทนุ)
จากการดอ้ยค่าของ
สินทรพัยท์างการเงิน
สทุธิ .......................  - - 22.8 0.3 (12.1) (0.2) - - (6.5) (0.0 ) 

ก าไร (ขาดทนุ) อ่ืนสทุธิ  - - 14.9 0.2 142.2 2.0 142.0  2.7 473.4  2.8 

ก ำไรจำกกำร
ด ำเนินงำน ............  1,302.9 11.2 1,115.3 16.0 699.0 9.8 726.9  13.9  3,833.8  22.9  

ตน้ทนุทางการเงิน ........  (92.0) (0.8) (26.3) (0.3) (24.7) (0.3) (19.9)  (0.4)  (52.3)  (0.4)  

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ .  1,210.9 10.4 1,089.0 15.7 674.3 9.5 707.0  13.5  3,781.5  22.5  

ภาษีเงินได ้..................  (133.6) (1.2) (10.2) (0.2) 19.7 0.3 1.2 0.0 (21.4) (0.1) 

ก ำไรส ำหรับงวดจำก
กำรด ำเนินงำน
ต่อเน่ือง ................  1,077.3 9.2 1,078.8 15.5 694.0 9.8 708.2  13.5  3,760.1  22.4  

ก าไรส าหรบังวดจาก
การด าเนินงานที่
ยกเลิก ....................  - 

 

- 766.0 11.0 881.9 12.4 747.2  14.3  39.5 0.3 

ก ำไรส ำหรับงวด 1,077.3 9.2 1,844.8 26.5 1,575.9 22.2 1,455.4  27.8  3,799.6  22.7  



 

บริษัท ไอ-เทล คอรป์อเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 

ส่วนท่ี 2.2.4 การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ หนา้ 10 

 
ส ำหรับปีสิน้สุด 
วันที ่31 ธันวำคม 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สุด 
วันที ่30 กันยำยน 

 2562 
2563 

(ปรับปรุงใหม่) 2564 
2564 

(ปรับปรุงใหม่) 2565 

 ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

ก ำไร (ขำดทุน) 
เบ็ดเสร็จอ่ืน
ส ำหรับงวดสุทธิ
จำกภำษีเงินได้ ......  (40.2) (0.3) 69.1 1.0 (135.4) (1.9) (336.3)  (6.4)  (960.7)  (5.8)  

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวม
ส ำหรับงวด ............  1,037.1 8.9 1,913.9 27.5 1,440.5 20.3 1,119.1  21.4  2,838.9  16.9  

หมายเหตุ: 

(1) ตัง้แต่ปี 2563 ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนสทุธิไดมี้การปรบัการแสดงรายการใหม่โดยแสดงไวภ้ายใตก้ าไร (ขาดทนุ) อ่ืนสทุธิ 

4.1.4.1 ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน 2565 เปรียบเทยีบกับงวดเก้ำเดือนสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน 
2564  

(1) รำยได้จำกกำรขำย 

ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สุดวนัท่ี 30 กันยายน 2565 บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการขายรวมจ านวน 16,763.7 
ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 11,536.8 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 220.7 จาก 5,226.9 ลา้นบาทส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่   
30 กันยายน 2564 โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายไดจ้ากการขายซึ่งเกิดจากกิจการผลิตอาหารสัตวเ์ลีย้งในส่วนของโรงงานที่
จงัหวดัสมทุรสาครที่บริษัทฯ ซือ้จาก TUM ตามแผนการปรบัโครงสรา้งธุรกิจ และจ านวนค าสั่งซือ้จากลกูคา้ที่เพิ่มมากขึน้อนั
เนื่องมาจากการเสนอขายผลิตภณัฑใ์หม่ของบริษัทฯ และการขายไปยงักลุ่มลกูคา้ใหม่ รวมถึงการที่บริษัทฯ สามารถจดัหาตู้
คอนเทนเนอรแ์ละพืน้ที่ตูค้อนเทนเนอรส์ าหรบัการส่งออกไดเ้พิ่มขึน้ซึ่งช่วยใหก้ารส่งออกสินคา้ของบรษิัทฯ เพิ่มมากขึน้ 

รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลีย้ง 

ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สุดวนัท่ี 30 กันยายน 2565 บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการขายผลิตภัณฑอ์าหารสัตว์
เลีย้งจ านวน 15,801.3 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 11,755.1 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 290.5 จาก 4,046.2 ลา้นบาทส าหรบังวดเกา้
เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2564 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากรายไดจ้ากการขายซึ่งเกิดจากกิจการผลิตอาหารสตัวเ์ลีย้งในส่วน
ของโรงงานที่จงัหวดัสมทุรสาครที่บรษิัทฯ ซือ้จาก TUM ตามแผนการปรบัโครงสรา้งธุรกิจ และจ านวนค าสั่งซือ้จากลกูคา้ที่เพิ่ม
มากขึน้อนัเนื่องมาจากการเสนอขายผลิตภณัฑใ์หม่ของบริษัทฯ และการขายผลิตภณัฑใ์หแ้ก่กลุ่มลูกคา้ใหม่เพิ่มขึน้ รวมถึง
การที่บริษัทฯ สามารถจดัหาตูค้อนเทนเนอรแ์ละพืน้ที่ตูค้อนเทนเนอรส์ าหรบัการส่งออกไดเ้พิ่มขึน้ซึ่งช่วยใหก้ารส่งออกสินคา้
ของบรษิัทฯ เพิ่มมากขึน้ นอกจากนี ้การเพิ่มขึน้ของรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑอ์าหารสตัวเ์ลีย้งยงัเป็นผลมาจากการปรบัขึน้
ราคาขายเฉล่ียของผลิตภณัฑข์องบริษัทฯ เพื่อสะทอ้นตน้ทุนค่าวตัถดุิบและค่าบรรจุภณัฑท์ี่เพิ่มขึน้ รวมไปถึงผลจากการอ่อน
ค่าของสกลุเงินบาทต่อสกลุดอลลารส์หรฐั 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง (1) รายไดจ้ากการขายอาหารแมวเพิ่มขึน้โดยมีสาเหตหุลกัมาจากยอดค าสั่งซือ้จ านวน
มากจากการเปิดตวัผลิตภณัฑใ์หม่ของลกูคา้แบรนดอ์าหารสตัวเ์ลีย้งและบริษัทคา้ปลีกอาหารสตัวเ์ลีย้งระดบัโลก รวมไปถึง
การปรบัขึน้ราคาขายเฉล่ียของผลิตภัณฑข์องบริษัทฯ (2) รายไดจ้ากการขายอาหารสุนัขที่เพิ่มขึน้มีสาเหตุหลักมาจากการ
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เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของลูกคา้ของบริษัทฯ และการขยายฐานลูกคา้ของบริษัทฯ เช่น การขยายฐานลูกคา้ไปยังเครือ
ซูเปอรม์ารเ์ก็ตในประเทศสหรฐัอเมริกา โดยเป็นผลิตภณัฑภ์ายใตแ้บรนดข์องซูเปอรม์ารเ์ก็ตดงักล่าว (Private Labels) และ 
(3) รายไดจ้ากการขายขนมส าหรบัแมวและขนมส าหรบัสุนัขเพิ่มขึน้โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเปิดตวัผลิตภัณฑใ์หม่ของ
ลกูคา้ของบรษิัทฯ การมีสดัส่วนของผลิตภณัฑร์ะดบัพรีเมียมที่เพิ่มมากขึน้ รวมถึงการปรบัขึน้ราคาขายสินคา้ของบรษิัทฯ 

รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป 

ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการขายผลิตภัณฑอ์าหาร
ทะเลแปรรูปจ านวน 709.8 ลา้นบาท ลดลง 370.2 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 34.3 จาก 1,080.0 ลา้นบาทส าหรบังวด
เกา้เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2564 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากแผนธุรกิจของบริษัทฯ ที่ตอ้งการทยอยหยดุธุรกิจอาหาร
ทะเลแปรรูปเพื่อมุ่งเนน้ในธุรกิจอาหารสตัวเ์ลีย้ง และส่งผลใหส้ดัส่วนรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑอ์าหารทะเลแปรรูปเมื่อ
เทียบกบัรายไดจ้ากการขายรวมลดลงจากรอ้ยละ 20.7 ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 เป็นรอ้ยละ 4.2 
ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 

รายได้จากการขายอื่น 

ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการขายอื่นจ านวน 252.6 
ล้านบาท เพิ่มขึน้ 151.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 150.9 จาก 100.7 ล้านบาทส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่   
30 กันยายน 2564 โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายไดท้ี่เพิ่มขึน้จากการขายผลิตภัณฑพ์ลอยได้จากวตัถุดิบทางทะเลที่เกิด
จากการผลิตอาหารสตัวเ์ลีย้งในส่วนของโรงงานท่ีจงัหวดัสมทุรสาคร รวมถึงค่าบริหารจดัการที่ไดร้บัส าหรบัการใหบ้รกิาร
หอ้งเย็น การติดฉลาก และบรกิารจดัการคลงัสินคา้ใหก้บัโรงงานของ TUM  

(2) ต้นทุนขำย 

บริษัทฯ มีตน้ทุนขายจ านวน 12,607.7 ลา้นบาทส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สุดวนัที่ 30 กันยายน 2565 
เพิ่มขึน้ 8,315.1 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 193.7 จาก 4,292.6 ลา้นบาทส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 
2564 ซึ่งสอดคลอ้งกับการเพิ่มขึน้ของรายไดจ้ากการขายและราคาตลาดของปลา ค่าบรรจุภณัฑ ์และค่าจดัส่งสินคา้ ซึ่ง
ส่งผลใหต้น้ทนุในการน าเขา้วตัถดุิบนัน้เพิ่มสงูขึน้ตามไปดว้ย 

ต้นทุนขายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลีย้ง 

ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สุดวนัที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทฯ มีตน้ทุนขายผลิตภัณฑอ์าหารสัตวเ์ลีย้ง
จ านวน 11,623.3 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 8,543.3 หรือคิดเป็นรอ้ยละ 277.4 จาก 3,080.0  ลา้นบาทส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุ
วนัที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งสอดคลอ้งกับการเพิ่มขึน้ของรายไดจ้ากการขายและราคาตลาดของปลา ค่าบรรจุภณัฑ ์และ
ค่าจดัส่งสินคา้ ซึ่งส่งผลใหต้น้ทนุในการน าเขา้วตัถดุิบนัน้เพิ่มสงูขึน้ตามไปดว้ย 

ต้นทุนขายผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป 

ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สุดวนัท่ี 30 กันยายน 2565 บริษัทฯ มีตน้ทุนขายผลิตภัณฑอ์าหารทะเลแปรรูป
จ านวน 708.2 ลา้นบาท ลดลง 383.4 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 35.1 จาก 1,091.6 ลา้นบาทส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุ
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วันท่ี 30 กันยายน 2564 โดยมีสาเหตุหลักมาจากแผนธุรกิจของบริษัทฯ ที่ตอ้งการทยอยหยุดธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปเพื่อ
มุ่งเนน้ในธุรกิจอาหารสตัวเ์ลีย้ง 

ต้นทุนขายอื่น 

ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่  30 กันยายน 2565 บริษัทฯ มีตน้ทุนขายอื่นจ านวน 276.2 ลา้นบาท 
เพิ่มขึน้ 155.2 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 128.3 จาก 121.0 ลา้นบาทส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สุดวนัท่ี 30 กันยายน 2564 
โดยมีสาเหตุหลกัมาจากตน้ทุนการใหบ้ริการหอ้งเย็น และคลงัสินคา้ของโรงงานที่จงัหวดัสมุทรสาครที่บริษัทฯ ใหบ้ริการแก่ 
TUM 

(3) ก ำไรขั้นต้น 

ก าไรขัน้ตน้ของบริษัทฯ ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2565 มีจ านวน 4,156.0 ลา้นบาท 
เพิ่มขึน้ 3,221.7 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 344.8 จาก 934.3 ลา้นบาทส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2564 
โดยมีสาเหตุจากการรบัโอนธุรกิจผลิตอาหารสัตวเ์ลีย้งจาก TUM โดยก าไรขั้นตน้ของบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 17.9 
และรอ้ยละ 24.8 ของรายไดจ้ากการขายรวมของบริษัทฯ ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2565 
ตามล าดบั เนื่องจากบรษิัทฯ มีสดัส่วนผลิตภณัฑอ์าหารสตัวเ์ลีย้งระดบัพรีเมียมที่เพิ่มมากขึน้ 

(4) รำยได้อื่น 

รายไดอ้ื่นของบรษิัทฯ ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2565 มีจ านวน 140.3 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 
71.9 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 105.1 จาก 68.4 ลา้นบาทส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยมีสาเหตุ
หลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของบตัรภาษีรบั ซึ่งเป็นผลมาจากการขายสินคา้ส่งออกที่เพิ่มขึน้  

(5) ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 

ค่าใชจ้่ายในการขายของบรษิัทฯ ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2565 มีจ านวน 410.6 ลา้น
บาท เพิ่มขึน้ 250.4 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 156.3 จาก 160.2 ลา้นบาทส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 
2564 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของค่าคอมมิชชั่นส าหรบัตวัแทนจ าหน่ายและผูน้  าเขา้ ซึ่งสอดคลอ้งกบัปริมาณการ
ขายสินคา้ที่เพิ่มขึน้ รวมถึงการเพิ่มขึน้ของค่าระวางสินคา้และค่าใชจ้่ายพนกังานขายที่รบัโอนมาจาก TUM  

(6) ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

ค่าใชจ้่ายในการบริหารของบริษัทฯ ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สุดวนัท่ี 30 กันยายน 2565 มีจ านวน 518.8 
ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 261.2 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 101.4 จาก 257.6 ลา้นบาทส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 
2564 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการช าระค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกับการเสนอขายหุน้สามญัในครัง้นีท้ี่เป็นค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ครัง้
เดียว (One-time Expenses) ไดแ้ก่ ค่าจา้งที่ปรึกษาทางการเงินและค่าจา้งผูส้อบบัญชีในการใหค้วามเชื่อมั่นต่อขอ้มลูทาง
การเงินรวมเสมือน นอกจากนี ้บริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายครัง้เดียวที่ตอ้งช าระใหท้ี่ปรึกษาในการก าหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจส าหรบั
ธุรกิจอาหารสตัวเ์ลีย้ง และการเพิ่มขึน้ของค่าตอบแทนพนกังานซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มจ านวนพนกังานเพื่อรองรบัการเติบโต
ทางธุรกิจในอนาคต ซึ่งบางส่วนเป็นผลจากการเขา้ซือ้กิจการผลิตอาหารสัตวเ์ลีย้งของ TUM และนอกจากนี ้บริษัทฯ ยังมี
ค่าบรกิารในการบรหิารจดัการที่จ่ายใหแ้ก่ไทยยเูนี่ยน และ TUM 
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(7) ก ำไร (ขำดทุน) อื่นสุทธิ 

ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทฯ รบัรูก้  าไรอื่นสทุธิจ านวน 473.4 ลา้นบาท 
เพิ่มขึน้จ านวน 331.4 ลา้นบาท เมื่อเปรียบเทียบกบัก าไรอื่นสทุธิส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 โดยมี
สาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  

(8) ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 

จากเหตุผลขา้งตน้ ก าไรจากการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 
2565 มีจ านวน 3,833.8 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 3,106.9 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 427.4 จาก 726.9 ลา้นบาทส าหรบังวด
เกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

(9) ต้นทุนทำงกำรเงนิ 

ตน้ทนุทางการเงินของบรษิัทฯ ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2565 มีจ านวน 52.3 ลา้น
บาท เมื่อเปรียบเทียบกับตน้ทุนทางการเงินของบริษัทฯ ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งมีจ านวน 
19.9 ลา้นบาท โดยมีสาเหตหุลกัมาจากเงินกูย้ืมที่เพิ่มขึน้ ท าใหม้ีดอกเบีย้จ่ายเพิ่มขึน้  

(10) ภำษีเงนิได้ 

บริษัทฯ มีรายไดภ้าษีเงินไดจ้ านวน 21.4 ลา้นบาทส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2565 
เมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของบริษัทฯ ซึ่งมีจ านวน 1.2 ล้านบาทส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่   
30 กนัยายน 2564 เป็นผลมาจากการปรบัปรุงสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากก าไรขัน้ตน้จากสินคา้คงเหลือปลาย
งวดของ USPN ที่ซือ้มาจาก ITC เพิ่มสงูขึน้ 

(11) ก ำไรส ำหรับงวด 

จากปัจจัยที่กล่าวมาขา้งตน้ ก าไรส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 2565 จ านวน 3,799.6 
ล้านบาท เพิ่มขึน้ 2,344.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 161.1 จาก 1,455.4 ล้านบาทส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่   
30 กันยายน 2564 ก าไรส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2565 ประกอบดว้ยก าไรส าหรบังวดจากการด าเนินงาน
ต่อเนื่องจ านวน 3,760.1 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 3,051.9 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 430.9 จาก 708.2 ลา้นบาทส าหรบังวดเกา้
เดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 2564 การเพิ่มขึน้ของก าไรดังกล่าวเป็นผลจากก าไรขั้นตน้และอัตราก าไรขั้นตน้ที่เพิ่มสูงขึน้
ตามที่กล่าวมาขา้งตน้ แมว้่าบริษัทฯ จะมีค่าใชจ้่ายในการขายและค่าใชจ้่ายในการบริหารที่เพิ่มขึน้จากค่าระวางสินคา้ที่ปรบั
เพิ่มขึน้ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี ้ที่ เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ครั้งเดียว (One-time 
Expenses)  

(12) ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส ำหรับงวดสุทธิจำกภำษี 

บรษิัทฯ รบัรูข้าดทนุเบ็ดเสรจ็อื่นส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 จ านวน 960.7 ลา้น
บาท เมื่อเปรียบเทียบกับขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทฯ 336.3 ลา้นบาทส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สุดวนัที่ 30 กันยายน 
2564 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของส ารองรายการบญัชีป้องกันความเส่ียงของบริษัทฯ เพื่อรองรบัการอ่อนค่า
ของสกุลเงินบาท และการเพิ่มขึน้ของมลูค่ายุติธรรมของเครื่องมือป้องกันความเส่ียง ซึ่งส่วนใหญ่คือสญัญาแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ 
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(13) ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 

จากปัจจยัที่กล่าวมาขา้งตน้ บริษัทฯ มีก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 
2565 จ านวน 2,838.9 ลา้นบาท จาก 1,119.1 ลา้นบาทส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

4.1.4.2 ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 เปรียบเทยีบกับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 (ปรับปรุงใหม่) 

(1) รำยได้จำกกำรขำย 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บรษิัทฯ มีรายไดจ้ากการขายจ านวน 7,107.9 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 
151.3 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 2.2 จาก 6,956.6 ลา้นบาทส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีสาเหตุหลกั
มาจากการเพิ่มขึน้ของปริมาณการขายที่มาจากความตอ้งการของลูกคา้ที่เพิ่มสูงขึน้ การขยายช่องทางการจดัจ าหน่าย 
การน าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ รวมถึงการปรับขึน้ราคาผลิตภัณฑ์อันเป็นผลจากการที่บริษัทฯ  มีสัดส่วนผลิตภัณฑ์
ระดบัพรีเมียมเพิ่มมากขึน้ 

รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลีย้ง 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑอ์าหารสตัวเ์ลีย้งจ านวน 
5,489.3 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 687.3 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 14.3 จาก 4,802.0 ลา้นบาทส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 
2563 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากความตอ้งการในผลิตภณัฑอ์าหารสตัวเ์ลีย้งเพิ่มสงูขึน้ เนื่องจากคนเริ่มหนัมาเลีย้งสตัวเ์ลีย้ง
มากขึน้ในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 และความตอ้งการของลกูคา้ที่เพิ่มขึน้ โดยความตอ้งการท่ีเพิ่มขึน้ของลกูคา้
บางส่วนเป็นผลจากการท่ีบริษัทฯ น าเสนอผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ เขา้สู่ตลาดในประเทศสหรฐัอเมรกิา นอกจากนี ้รายไดจ้ากการ
ขายที่เพิ่มขึน้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการท่ีบริษัทฯ ปรบัขึน้ราคาผลิตภณัฑอ์าหารสตัวเ์ลีย้ง เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเพิ่มขึน้
ของตน้ทนุวตัถดุิบ รวมถึงบรษิัทฯ มีสดัส่วนผลิตภณัฑร์ะดบัพรีเมียมเพิ่มมากขึน้ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง (1) รายไดจ้ากการขายอาหารแมวแบบเปียกที่เพิ่มขึน้มีสาเหตุหลักมาจากความ
ตอ้งการที่เพิ่มสงูขึน้จากตลาดในประเทศสหรฐัอเมริกาและทวีปยุโรป (2) รายไดจ้ากการขายอาหารสนุขัแบบเปียกที่เพิ่มขึน้
โดยมีสาเหตุหลักมาจากความตอ้งการที่เพิ่มสูงขึน้จากตลาดในประเทศสหรฐัอเมริกา  และ (3) รายไดจ้ากการขายขนม
ส าหรบัสตัวเ์ลีย้งที่เพิ่มขึน้โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของความตอ้งการของแบรนดร์ะดับโลกในตลาดในประเทศ
สหรฐัอเมริกาและกระแสความนิยมอาหารสัตวเ์ลีย้งที่มีรูปแบบใกลเ้คียงอาหารคน ซึ่งเจา้ของสัตวเ์ลีย้งสามารถใชข้นม
ส าหรบัสตัวเ์ลีย้งเพื่อเสรมิสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดีและการมีส่วนรว่มกบัสตัวเ์ลีย้ง 

รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป 

ส าหรบัปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการขายผลิตภัณฑอ์าหารทะเลแปรรูป
จ านวน 1,464.3 ลา้นบาท ลดลง 607.4 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 29.3 จาก 2,071.7 ลา้นบาทส าหรบัปีสิน้สุดวันที่  
31 ธันวาคม 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของปริมาณการขายของผลิตภัณฑอ์าหารทะเลแปรรูปเนื่องจาก
บริษัทฯ ตอ้งปิดโรงงานที่จงัหวดัสงขลาเป็นการชั่วคราวในเดือนมิถนุายน 2564 เนื่องจากกลุ่มคนงานในโรงงานตรวจพบ
เชือ้โควิด-19 ซึ่งส่งผลใหก้ าลงัการผลิตและปริมาณการขายลดลง ประกอบกับการที่บริษัทฯ อยู่ในช่วงระหว่างทยอยหยดุ
ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปเพื่อมุ่งเนน้ในธุรกิจอาหารสตัวเ์ลีย้ง 
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รายได้จากการขายอื่น 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการขายอื่นจ านวน 154.3 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ 71.4 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 86.1 จาก 82.9 ลา้นบาทส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีสาเหตุ
หลกัมาจากรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑอ์าหารจากพืชส าหรบัคนที่เพิ่มขึน้ 57.2 ลา้นบาท และการเพิ่มขึน้ของรายไดจ้าก
การขายเศษปลา ผลิตภณัฑพ์ลอยไดจ้ากวตัถดุิบทางทะเลและสินคา้อื่น 

(2) ต้นทุนขำย 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีตน้ทุนขายจ านวน 6,043.1 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 665.2 
ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 12.4 จาก 5,377.9 ลา้นบาทส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก
การเพิ่มขึน้ของจ านวนค าสั่งซือ้ ราคาสินคา้โภคภณัฑท์ี่เพิ่มขึน้ เช่น เหล็ก ซึ่งส่งผลใหต้น้ทุนของบรรจุภณัฑม์ีราคาสงูขึน้ 
รวมไปถึงค่าระวางสินคา้ที่เพิ่มขึน้ซึ่งส่งผลใหบ้ริษัทฯ มีตน้ทุนในการน าเขา้วตัถุดิบและส่วนผสมอื่นเพิ่มขึน้ นอกจากนี ้
บรษิัทฯ ยงัมีค่าใชจ้่ายพนกังานเพิ่มขึน้อนัเป็นผลมาจากการกกัตวัและค่ารกัษาพยาบาลส าหรบักลุ่มคนงานที่ตรวจพบเชือ้
โควิด-19 

ต้นทุนขายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลีย้ง 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บรษิัทฯ มีตน้ทนุขายผลิตภณัฑอ์าหารสตัวเ์ลีย้งจ านวน 4,343.5 
ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 987.8 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 29.4 จาก 3,355.7 ลา้นบาทส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
โดยมีสาเหตุหลกัมาจากราคาสินคา้โภคภณัฑท์ี่เพิ่มขึน้ เช่น เหล็ก ซึ่งส่งผลใหต้น้ทนุของบรรจภุณัฑม์ีราคาสงูขึน้ รวมไปถึง
ค่าระวางสินคา้ที่เพิ่มขึน้ซึ่งส่งผลใหบ้รษิัทฯ มีตน้ทนุในการน าเขา้วตัถดุิบและส่วนผสมอื่นที่เพิ่มขึน้ นอกจากนี ้บรษิัทฯ ยงัมี
ค่าใชจ้่ายพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจอาหารสตัวเ์ลีย้งที่เพิ่มขึน้จากการกักตวัและค่ารกัษาพยาบาลส าหรบักลุ่มคนงานที่
ตรวจพบเชือ้โควิด-19 

ต้นทุนขายผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีตน้ทุนขายผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปจ านวน 
1,499.3 ลา้นบาท ลดลง 469.5 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 23.8 จาก 1,968.8 ลา้นบาทส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2563 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการลดลงของปรมิาณการขายผลิตภณัฑอ์าหารทะเลแปรรูปจากการที่บรษิัทฯ ตอ้งปิดโรงงาน
ที่จังหวัดสงขลาเป็นการชั่วคราวในเดือนมิถุนายน 2564 เนื่องจากกลุ่มคนงานในโรงงานตรวจพบเชือ้โควิด-19 ซึ่งท าให้
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานลดลงและส่งผลใหค้่าใชจ้่ายในการผลิตลดลง ซึ่งสอดคลอ้งกบัก าลงัการผลิตที่ลดลง  

ต้นทุนขายอื่น 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีตน้ทุนขายอื่นจ านวน 200.3 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 
146.9 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 275.1 จาก 53.4 ลา้นบาทส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งสอดคลอ้งกับ
การเพิ่มขึน้ของรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑอ์าหารจากพืช รายไดจ้ากการขายเศษปลา ผลิตภณัฑพ์ลอยไดจ้ากวตัถดิุบ 
ทางทะเลและสินคา้อื่น รวมถึงค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกับมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 
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(3) ก ำไรขั้นต้น 

ส าหรับปีสิ ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีก าไรขั้นต้นจ านวน 1,064.8 ล้านบาท ลดลง  
513.9 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 32.6 จาก 1,578.7 ลา้นบาทส าหรบัปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ก าไรขั้นตน้ของ
บริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 22.7 และรอ้ยละ 15.0 ของรายไดจ้ากการขายรวมส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
และ 2564 ตามล าดบั โดยก าไรขัน้ตน้ท่ีลดลงนัน้เป็นผลจากการท่ีบริษัทฯ ปิดโรงงานผลิตที่จงัหวดัสงขลาโดยสมคัรใจเป็น
ระยะสองสปัดาหใ์นเดือนมิถนุายน 2564 เนื่องจากกลุ่มคนงานในโรงงานตรวจพบเชือ้โควิด-19 ส่งผลใหบ้รษิัทฯ ไม่สามารถ
ด าเนินการผลิตไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพ ประกอบกบับรษิัทฯ มีค่าใชจ้่ายพนกังานที่เพิ่มขึน้จากการระบาดของโรคโควิด-19 
เช่น ค่าใชจ้่ายในการกกัตวัที่โรงแรม ค่ารกัษาพยาบาลส าหรบักลุ่มคนงานที่ตรวจพบเชือ้โควิด-19 และค่าวคัซีน เป็นตน้ 

(4) รำยได้อื่น 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีรายไดอ้ื่นจ านวน 84.3 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 8.4 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็นรอ้ยละ 11.1 จาก 75.9 ลา้นบาทส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของ
บัตรภาษีรบั เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของปริมาณการขายสินคา้ส่งออก รวมถึงการเพิ่มขึน้ของเงินชดเชยจากลูกคา้ส าหรบัการ
ท าลายวตัถดุิบและบรรจภุณัฑจ์ากการยตุิการผลิตผลิตภณัฑ ์ 

(5) ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บรษิัทฯ มีค่าใชจ้่ายในการขายจ านวน 210.1 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 
37.0 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 21.4 จาก 173.1 ลา้นบาทส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยมีสาเหตหุลกัมา
จากค่าคอมมิชชั่นส าหรบัตวัแทนจ าหน่ายและผูน้  าเขา้ที่เพิ่มขึน้ซึ่งสอดคลอ้งกบัปรมิาณการขายที่เพิ่มขึน้ และค่าใชจ้่ายที่
เก่ียวขอ้งกบัการส่งออกและค่าระวางสินคา้ที่เพิ่มขึน้  

(6) ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจ านวน 370.1 ลา้นบาท 
ลดลง 33.8 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 8.4 จาก 403.9 ลา้นบาทส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีสาเหตุ
หลักมาจากการจ่ายเงินค่าปรับและค่าอากรส าหรับการน าเข้าน า้มันถั่วเหลืองเพื่อใช้ในธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปของ  
บรษิัทฯ ที่เกิดขึน้ในปี 2558 โดยบรษิัทฯ ไดจ้่ายเงินค่าปรบัดงักล่าวจ านวน 87.0 ลา้นบาทในปี 2563 ซึ่งส่งผลใหค้่าใชจ้่าย
ในการบรหิารส าหรบัปี 2563 มีจ านวนสงูขึน้  

(7) กำรกลับรำยกำร (ขำดทุน) จำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงนิสุทธิ 

บริษัทฯ รบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยท์างการเงินสุทธิจ านวน 12.1 ลา้นบาท ส าหรบัปี
สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เมื่อเปรียบเทียบกับการกลับรายการจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยท์างการเงินสุทธิจ านวน 
22.8 ลา้นบาทส าหรบัปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการกลับรายการค่าเผ่ือผลขาดทุนลูกหนี ้
การคา้เมื่อบรษิัทฯ ไดร้บัช าระหนีค้งคา้ง 

(8) ก ำไรอื่นสุทธิ 

ส าหรบัปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีก าไรอื่นสทุธิจ านวน 142.2 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 127.3 
ลา้นบาท จาก 14.9 ลา้นบาทส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากก าไรจากอัตราแลกเปล่ียน
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เงินตราต่างประเทศ  

(9) ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 

จากเหตุผลขา้งตน้ ก าไรจากการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจ านวน 
699.0 ลา้นบาท ลดลง 416.3 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 37.3 จาก 1,115.3 ลา้นบาทส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

(10) ต้นทุนทำงกำรเงนิ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2564 ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ มีจ านวน 24.7 ล้านบาท  
เมื่อเปรียบเทียบกบัตน้ทนุทางการเงินของบรษิัทฯ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีจ านวน 26.3 ลา้นบาท โดย
มีสาเหตหุลกัมาจากการรีไฟแนนซเ์งินกูย้ืมจากธนาคารมาเป็นเงินกูย้ืมจากไทยยเูนี่ยน ซึ่งมีอตัราดอกเบีย้ที่ต  ่ากว่า รวมทัง้
บรษิัทฯ ไดช้ าระคืนเงินกูย้ืมจากไทยยเูนี่ยนบางส่วนในปี 2564 ซึ่งท าใหด้อกเบีย้จ่ายลดลง 

(11) ภำษีเงนิได้ 

บริษัทฯ มีรายไดภ้าษีเงินไดจ้ากสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับัญชีจ านวน 19.7 ลา้นบาทส าหรบัปี
สิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2564 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ จ านวน 10.2 ลา้นบาทส าหรับปีสิน้สุดวันที่   
31 ธันวาคม 2563 

(12) ก ำไรส ำหรับปี 

เนื่องจากปัจจัยที่ไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ บริษัทฯ มีก าไรส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จ านวน 
1,575.9 ลา้นบาท ลดลง 268.9 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 14.6 ลา้นบาท จาก 1,844.8 ลา้นบาทส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 
31 ธันวาคม 2563 ก าไรส าหรบัปีของบริษัทฯ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบดว้ยก าไรส าหรบัปีจากการ
ด าเนินงานต่อเนื่องจ านวน 694.0 ลา้นบาท ลดลง 384.8 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 35.7 จาก 1,078.8 ลา้นบาทส าหรบั
ปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นผลจากอตัราก าไรขัน้ตน้ที่ลดลงเนื่องจากการปิดโรงงานผลิตที่จงัหวดัสงขลาโดย
สมคัรใจหลงัจากที่ตรวจพบว่ากลุ่มคนงานในโรงงานติดโรคโควิด-19 และค่าใชจ้่ายพนกังานท่ีเพิ่มขึน้จากที่กล่าวไวข้า้งตน้ 
ประกอบกบัค่าใชจ้่ายในการขายในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าคอมมิชชั่นและค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกบัการส่งออกที่เพิ่มขึน้ 

(13) ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส ำหรับปีสุทธิจำกภำษี 

บริษัทฯ มีขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2564 จ านวน 135.4 ล้านบาท เมื่อ
เปรียบเทียบกับขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 69.1 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก
การเพิ่มขึน้ของมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือป้องกันความเส่ียงซึ่งส่วนใหญ่เป็นสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  
ประกอบกบัรายการปรบัปรุงซึ่งเกิดจากการวดัมลูค่าใหม่ของภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังานซึ่งเป็นผลจากการค านวณ
ภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังานใหม่ภายหลงัการรบัโอนพนกังานมาจาก TUM ตามการเปล่ียนแปลงของขอ้สมมติดา้น
ประชากรศาสตร ์และผลขาดทนุตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 

(14) ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 

จากเหตผุลขา้งตน้ บรษิัทฯ มีก าไรเบ็ดเสรจ็รวมส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 จ านวน 1,440.5 
ลา้นบาท ลดลง 473.4 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 24.7 จาก 1,913.9 ลา้นบาทส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
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4.1.4.3 ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 (ปรับปรุงใหม่) เปรียบเทยีบกับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2562 

(1) รำยได้จำกกำรขำย 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บรษิัทฯ มีรายไดจ้ากการขายจ านวน 6,956.6 ลา้นบาท ลดลง 
4,710.4 ลา้นบาท หรือคดิเป็นรอ้ยละ 40.4 จาก 11,667.0 ลา้นบาทส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดยมีสาเหตุ
หลกัมาจากการปรบัโครงสรา้งธุรกิจ ซึ่งส่งผลใหม้ีการจดัประเภทผลประกอบการของ APC และ YCC ไวใ้นส่วนการ
ด าเนินงานท่ียกเลิกตัง้แต่ปี 2563 เป็นตน้มา 

รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลีย้ง 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บรษิัทฯ มีรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑอ์าหารสตัวเ์ลีย้งจ านวน 
4,802.0 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 821.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.6 จาก 3,980.7 ล้านบาทส าหรับปีสิน้สุดวันที่   
31 ธันวาคม 2562 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการขยายช่องทางการจดัจ าหน่ายและการน าเสนอผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ  

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง (1) รายไดจ้ากการขายอาหารแมวแบบเปียกที่เพิ่มขึน้มีสาเหตุหลักมาจากการที่
ลูกค้ามีการเปล่ียนแปลงนโยบายสินคา้คงคลังโดยเพิ่มปริมาณการจัดเก็บสินค้าที่เป็นอาหารสัตวเ์ลีย้งเพื่อป้องกัน 
การขาดแคลนสินคา้ (2) รายไดจ้ากการขายอาหารสนุขัแบบเปียกที่เพิ่มขึน้มีสาเหตหุลกัมาจากการเปิดตวัผลิตภณัฑ์ใหม่
ซึ่งผลิตโดยบริษัทฯ (3) รายไดจ้ากการขายขนมส าหรับสัตวเ์ลีย้งที่เพิ่มขึน้ โดยมีสาเหตุหลักมาจากความตอ้งการใน
ผลิตภณัฑท์ี่เพิ่มขึน้จากลกูคา้หลกัในประเทศสหรฐัอเมริกาและลกูคา้ที่มีแบรนดข์องตวัเองในทวีปยุโรป และการที่ลกูคา้
เชิงกลยทุธร์ายส าคญัเปิดตวัผลิตภณัฑข์นมส าหรบัสตัวเ์ลีย้งใหม่  

รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป 

ส าหรบัปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการขายผลิตภัณฑอ์าหารทะเลแปรรูป
จ านวน 2,071.7 ลา้นบาท ลดลง 1,786.6 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 46.3 จาก 3,858.3 ลา้นบาทส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 
31 ธันวาคม 2562 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการจดัประเภทผลประกอบการของ APC และ YCC ไวใ้นส่วนการด าเนินงานที่
ยกเลิกตัง้แต่ปี 2563 เป็นตน้มา  

รายได้จากการขายอื่น 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการขายอื่นจ านวน 82.9 ลา้นบาท ลดลง 
3,745.1 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 97.8 จาก 3,828.0 ลา้นบาทส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีสาเหตุ
หลกัมาจากการจดัประเภทผลประกอบการของ APC และ YCC ไวใ้นส่วนการด าเนินงานท่ียกเลิกตัง้แต่ปี 2563 เป็นตน้มา 

(2) ต้นทุนขำย 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บรษิัทฯ มีตน้ทนุขายจ านวน 5,377.9 ลา้นบาท ลดลง 4,646.1 
ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 46.3 จาก 10,024.0 ลา้นบาทส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีสาเหตุหลกัมา
จากการปรบัโครงสรา้งธุรกิจ 

ต้นทุนขายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลีย้ง 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บรษิัทฯ มีตน้ทนุขายผลิตภณัฑอ์าหารสตัวเ์ลีย้งจ านวน 3,355.7 
ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 568.2 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 21.2 จาก 2,769.5 ลา้นบาทส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าวตัถุดิบและค่าบรรจุภัณฑท์ี่เพิ่มขึน้ ซึ่งบางส่วนถูกหกักลบดว้ยการลดลงของค่าเช่าหอ้งเย็นที่
จ่ายใหแ้ก่บคุคลภายนอก เนื่องจากบริษัทฯ มีการลงทุนสรา้งหอ้งเย็นเป็นของตนเอง ซึ่งช่วยใหส้ามารถบริหารจดัการสินคา้
คงคลงัและเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน นอกจากนี ้บรษิัทฯ ยงัสามารถลดค่าใชจ้่ายสาธารณูปโภคผ่านมาตรการลด
ตน้ทนุต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลใหต้น้ทนุขายลดลง 

ต้นทุนขายผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีต้นทุนขายผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปจ านวน 
1,968.8 ลา้นบาท ลดลง 1,622.0 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 45.2 จาก 3,590.8 ลา้นบาทส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 
2562 โดยหลกัเป็นผลจากการจดัประเภทผลประกอบการของ YCC ไวใ้นส่วนการด าเนินงานที่ยกเลิกตัง้แต่ปี 2563 เป็นตน้มา
ซึ่งเป็นผลจากการปรบัโครงสรา้งธุรกิจ 

ต้นทุนขายอื่น 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีตน้ทุนการขายอื่นจ านวน 53.4 ลา้นบาท ลดลง 
3,610.3 ล้านบาท จาก 3,663.7 ล้านบาทส าหรับปีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นผลจากการจัดประเภท 
ผลประกอบการของ APC และ YCC ไวใ้นส่วนการด าเนินงานท่ียกเลิกตัง้แต่ปี 2563 เป็นตน้มา 

(3) ก ำไรขั้นต้น 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีก าไรขั้นต้นจ านวน 1,578.7 ล้านบาท ลดลง  
64.3 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 3.9 จาก 1,643.0 ลา้นบาทส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดยมีสาเหตจุากการ
จดัประเภทผลประกอบการของ APC และ YCC ไวใ้นส่วนการด าเนินงานท่ียกเลิกในปี 2563 ตามที่ไดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้ 
โดยส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 ก าไรขัน้ตน้ของบริษัทฯ คิดเป็นรอ้ยละ 14.1 และ 22.7 ของรายได้
จากการขายรวม ตามล าดับ ทั้งนี ้สาเหตุที่อัตราก าไรขั้นตน้ในปี 2563 เพิ่มขึน้เนื่องจากบริษัทฯ มีสัดส่วนรายไดจ้าก
ผลิตภณัฑอ์าหารสตัวเ์ลีย้งเพิ่มขึน้ ซึ่งเป็นผลิตภณัฑท์ี่มีอตัราก าไรขัน้ตน้ท่ีสงู  

(4) รำยได้อื่น 

ส าหรับปีสิ ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีรายได้อื่นจ านวน 75.9 ล้านบาท ลดลง  
87.8 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 53.6 จากจ านวน 163.7 ลา้นบาทส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีสาเหตุ
หลักมาจากการปรับโครงสรา้งธุรกิจซึ่งเป็นผลให้มีการจัดประเภทผลประกอบการของ  APC และ YCC ไว้ในส่วน 
การด าเนินงานท่ียกเลิกตัง้แต่ปี 2563 เป็นตน้มา 

(5) ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 

ส าหรบัปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายในการขายจ านวน 173.1 ลา้นบาท ลดลง 
11.0 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 6.0 จาก 184.1 ลา้นบาทส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก
การจดัประเภทผลประกอบการของ APC และ YCC ไวใ้นส่วนการด าเนินงานท่ียกเลิกตัง้แต่ปี 2563 เป็นตน้มา ซึ่งบางส่วน
ถูกหกักลบจากการจดัประเภทรายการใหม่ของค่าบริหารจดัการดา้นการตลาดที่ด  าเนินการโดย TUM จากค่าใชจ้่ายในการ
บรหิารเป็นค่าใชจ้่ายในการขายในปี 2563 
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(6) ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บรษิัทฯ มีค่าใชจ้่ายในการบรหิารจ านวน 403.9 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 
17.6 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 4.6 จาก 386.3 ลา้นบาทส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก
การจ่ายเงินค่าปรบัและค่าอากรส าหรบัการน าเขา้น า้มนัถั่วเหลืองเพื่อใชใ้นธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปของบรษิัทฯ ที่เกิดขึน้ในปี 
2558 โดยบรษิัทฯ ไดจ้่ายเงินค่าปรบัดงักล่าวในปี 2563 ซึ่งบางส่วนถกูหกักลบดว้ยการจดัประเภทรายการใหม่บางส่วนของค่า
บรหิารจดัการดา้นการตลาดที่ด  าเนินการโดย TUM จากค่าใชจ้่ายในการบรหิารเป็นค่าใชจ้่ายในการขายในปี 2563 

(7) กำรกลับรำยกำร(ขำดทุน)จำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงนิสุทธิ 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บรษิัทฯ มีการกลบัรายการการดอ้ยคา่ของสินทรพัยท์างการเงนิ
สุทธิจ านวน 22.8 ลา้นบาท เนื่องจากการกลับรายการค่าเผ่ือผลขาดทุนลูกหนีก้ารคา้ของส่วนธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป  
ซึ่งบรษิัทฯ สามารถเรียกเก็บหนีค้งคา้งจากลกูคา้บางรายได ้

(8) ก ำไรอื่นสุทธิ 

ส าหรบัปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีก าไรอื่นสุทธิจ านวน 14.9 ลา้นบาท ซึ่งลดลงเมื่อ
เปรียบเทียบกับก าไรอื่นสทุธิของบริษัทฯ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 66.6 ลา้นบาท โดยมีสาเหตหุลกั
มาจากการลดลงของก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  

(9) ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 

จากเหตุผลข้างตน้ ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีก าไรจากการด าเนินงานจ านวน
1,115.3 ลา้นบาท ลดลง 187.6 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 14.4 จาก 1,302.9 ลา้นบาทส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 

(10) ต้นทุนทำงกำรเงนิ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินจ านวน 26.3 ล้านบาท เมื่อ
เปรียบเทียบกับตน้ทุนทางการเงินของบริษัทฯ ส าหรบัปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 92.0 ลา้นบาท โดยการ
ลดลงของตน้ทุนทางการเงินมีสาเหตหุลกัมาจากการที่ตน้ทุนทางการเงินของ APC ถกูตดัออกจากผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ เนื่องดว้ยการจัดประเภทผลประกอบการของ APC และ YCC ไวใ้นส่วนการด าเนินงานที่ยกเลิกตัง้แต่ปี 2563  
เป็นตน้มา รวมถึงการจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินบางส่วนซึ่งส่งผลใหด้อกเบีย้จ่ายของบรษิัทฯ ลดลง 

(11) ภำษีเงนิได้ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จ านวน 10.2 ล้านบาท  
เมื่อเปรียบเทียบกับค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้ าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 133.6 ลา้นบาท โดยการลดลง
ของค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดน้ัน้มีสาเหตหุลกัมาจากจดัประเภทผลประกอบการของ APC และ YCC ไวใ้นส่วนการด าเนินงาน
ที่ยกเลิกตัง้แต่ปี 2563 เป็นตน้มา ซึ่งเป็นผลจากการปรบัโครงสรา้งธุรกิจ นอกจากนี ้บรษิัทฯ มีรายไดภ้าษีเงินไดท้ี่เกิดจาก
ก าไรจากการด าเนินงานท่ียกเลิกส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

(12) ก ำไรส ำหรับปี 

จากปัจจัยที่กล่าวมาขา้งตน้ ส าหรบัปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีก าไรส าหรบัปีจ านวน  
1,844.8 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 767.5 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 71.2 จาก 1,077.3 ลา้นบาทส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 
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2562 ก าไรส าหรบัปีของบริษัทฯ ส าหรบัปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบดว้ยก าไรส าหรบัปีจากการด าเนินงาน
ต่อเนื่อง จ านวน 1,078.8 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 1.5 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 0.1 จาก 1,077.3 ลา้นบาทส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2562 ถึงแม้ว่าในปี 2563 จะไม่ไดร้วมผลการด าเนินงานของ APC และ YCC จากการจัดประเภทผลการ
ด าเนินงานของ APC และ YCC ไวใ้นส่วนการด าเนินงานที่ยกเลิก 

(13) ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส ำหรับปี  

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บรษิัทฯ มีก าไรเบ็ดเสรจ็อื่นจ านวน 69.1 ลา้นบาท เมื่อเปรียบเทียบ
กบัขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่นส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 40.2 ลา้นบาท โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของ
มลูค่ายตุิธรรมของเครื่องมือป้องกนัความเส่ียงซึ่งส่วนใหญ่เป็นสญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

(14) ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี  

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บรษิัทฯ มีก าไรเบ็ดเสรจ็รวมจ านวน 1,913.9 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 
876.8 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 84.5 จาก 1,037.1 ลา้นบาทส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

4.1.5 กำรอธิบำยเกี่ยวกับข้อมูลทำงกำรเงนิอื่น 

บริษัทฯ น าเสนอก าไรก่อน ดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจ าหน่าย (Earnings Before 
Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization : EBITDA) เนื่องจาก EBITDA เป็นตวัวดัความสามารถที่ใชก้ันอย่าง
แพร่หลายโดยนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องอื่น ๆ โดยเป็นตัววัดกระแสเงินสดจากการ
ด าเนินงาน โดย EBITDA นั้นค านวณจากก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัแต่ละงวดบวกกลับดว้ยภาษีเงินได ้ตน้ทุนทางการเงิน 
และค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย อย่างไรก็ตาม EBITDA ไม่ไดเ้ป็นตวัชีว้ดัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของ
ไทย (TFRS) และนกัลงทุนไม่ควรน า EBITDA มาใชเ้ป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการพิจารณากระแสเงินสดที่แทจ้ริงจากการ
ด าเนินงาน รวมทัง้ไม่ควรน ามาใชเ้ป็นตวัวดัสภาพคล่องที่บ่งชีถ้ึงความสามารถในการด าเนินงานของบริษัทฯ หรือไม่ควร
น ามาใชเ้ป็นตวัชีว้ดัความสามารถอื่น ๆ การค านวณ EBITDA ของบริษัทฯ อาจจะมีความแตกต่างจากวิธีการค านวณที่มี
ชื่อที่คลา้ยเคียงกนัของบรษิัทอื่น ๆ 

ตารางต่อไปนี ้แสดงรายละเอียดการกระทบยอดระหว่างก าไร  (ขาดทุน) ของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สุด วันที่   
31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 และงวดเกา้เดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 2564 และ 2565 และ EBITDA ส าหรบัรอบ
ระยะเวลาเดียวกนั  

 
ส ำหรับปีสิน้สุด  
วันที่ 31 ธันวำคม 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สุด  
วันที่ 30 กันยำยน 

 2562 2563 2564 2564 2565 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

ก าไรส าหรบังวด .................................  1,077.3 1,844.8 1,575.9 1,455.4 3,799.6 

บวก (ลบ):      

ภาษีเงินได ้..........................................  133.6 198.4 229.1 194.8 40.6 

ตน้ทนุทางการเงิน ..............................  92.0 74.3 54.6 40.4 55.3 
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ส ำหรับปีสิน้สุด  
วันที่ 31 ธันวำคม 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สุด  
วันที่ 30 กันยำยน 

 2562 2563 2564 2564 2565 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย  ....  497.0 532.6 538.4 406.2 447.4 

EBITDA ..............................................  1,799.9 2,650.1 2,398.0 2,096.8 4,342.9 

หกั EBITDA จากการด าเนินงานที่
ยกเลิก ............................................  - 1,303.4 1,463.4 1,194.0 80.2 

EBITDA จำกกำรด ำเนินงำน
ต่อเน่ือง ........................................  1,799.9 1,346.7 934.6 902.8 4,262.7 

 

ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่  30 กันยายน 2565 บริษัทฯ มี EBITDA จากการด าเนินงานต่อเนื่อง จ านวน 
4,262.7 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 372.2 จาก 902.8 ลา้นบาท ส าหรบั EBITDA จากการด าเนินงานต่อเนื่องส าหรบังวดเกา้
เดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยมีสาเหตุหลักมาจากก าไรส าหรบัรอบระยะเวลาที่เพิ่มขึน้จากการเพิ่มขึน้ของค า
สั่งซือ้ และค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายเนื่องจากบรษิัทฯ ไดซ้ือ้ที่ดิน อาคารและอปุกรณข์องโรงงานท่ีจงัหวดัสมทุรสาคร
จาก TUM ตามการด าเนินการเพื่อปรบัโครงสรา้งธุรกิจ 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มี EBITDA จากการด าเนินงานต่อเนื่องจ านวน 934.6 ลา้นบาท 
ลดลงรอ้ยละ 30.6 จาก 1,346.7 ลา้นบาท ส าหรบั EBITDA จากการด าเนินงานต่อเนื่องส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากก าไรส าหรบังวดที่ลดลงจากการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งท าใหต้น้ทุนขายของบริษัทฯ 
เพิ่มขึน้สงูกว่าการเติบโตของรายไดจ้ากการขาย ส่งผลท าใหต้อ้งมีการปิดโรงงานท่ีจงัหวดัสงขลาชั่วคราวในเดือนมิถนุายน 
2564 และท าใหเ้กิดค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มี EBITDA จากการด าเนินงานต่อเนื่องจ านวน 1,346.7 ลา้นบาท 
ลดลงคิดเป็นรอ้ยละ 25.2 จาก 1,799.9 ลา้นบาทส าหรบัปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการจัด
ประเภทผลประกอบการของ APC และ YCC ไวใ้นส่วนการด าเนินงานที่ยกเลิก 

4.1.6 กำรวิเครำะหฐ์ำนะกำรเงนิ 

 

ณ วันที ่31 ธันวำคม 
ณ วันที ่30 
กันยำยน 

2562 
2563 

(ปรับปรุงใหม่) 2564 2565 

 ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

สินทรัพย ์         

สินทรัพย์หมุนเวียน         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ..................  14.2 0.2 21.6 0.2 3.3 0.0 33.9  0.2 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้นสทุธิ .......................  1,951.9 21.5 2,248.1 21.7 1,089.9 7.3 3,996.9  27.7 
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ณ วันที ่31 ธันวำคม 
ณ วันที ่30 
กันยำยน 

2562 
2563 

(ปรับปรุงใหม่) 2564 2565 

 ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั ......  - - - - 555.7 3.7 - - 

สินคา้คงเหลือสทุธิ ..........................................  3,074.4 33.8 3,706.6 35.8 3,844.6 25.7 5,169.1  35.9 

สินทรพัยส์ญัญาอนพุนัธ ์..................................  14.4 0.2 80.6 0.8 6.5 0.0 9.7 0.1 

สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น .....................................  59.9 0.6 90.5 0.8 65.1 0.4 183.4  1.3 

สินทรพัยข์องกลุ่มที่จ  าหน่ายที่จดัประเภทไวเ้พ่ือ
ขายจากการด าเนินงานที่ยกเลิก ..................  - - - - 4,894.6 32.9 - - 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน ...............................  5,114.8 56.3 6,147.4 59.3 10,459.7 70.0 9,393.0  65.2 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน         

เงินลงทนุที่วดัมลูค่าดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผ่าน
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน .............................  0.1 0.0 0.1 0.0 - - - - 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณส์ทุธิ ..........................  3,556.9 39.1 3,855.0 37.2 4,171.4 27.9 4,489.2  31.2 

สินทรพัยส์ิทธิการใชส้ทุธิ .................................  178.2 2.0 157.5 1.5 31.7 0.2 46.8 0.3 

ทรพัยส์ินไม่มีตวัตนสทุธิ ..................................  23.0 0.3 20.1 0.2 8.8 0.1 8.4 0.1 

สินทรพัยส์ญัญาอนพุนัธไ์ม่หมนุเวียน ...............  - - - - 2.0 0.0 - - 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีสทุธิ .................  22.3 0.2 27.8 0.3 37.0 0.3 81.6 0.6 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น .................................  190.4 2.1 156.9 1.5 223.1 1.5 390.8  2.6 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน ...........................  3,970.9 43.7 4,217.4 40.7 4,474.0 30.0 5,016.8  34.8 

รวมสินทรัพย ์................................................  9,085.7 100.0 10,364.8 100.0 14,933.7 100.0 14,409.8 100.0  

หนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ         

หนีสิ้นหมุนเวียน         

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูร้ะยะสัน้จาก 
สถาบนัการเงิน ...........................................  2,229.8 24.6 2,310.2 22.3 - - 6,336.3  44.0 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น .............................  1,094.0 12.0 1,429.2 13.8 4,356.3 29.1 2,686.1  18.6 

เงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั ........  900.0 9.9 1,011.9 9.8 672.3 4.5 - - 

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินที่
ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี .......................  64.3 0.7 60.4 0.6 - - - - 

ส่วนของหนีส้ินตามสญัญาเช่าที่ถึงก าหนดช าระ
ภายในหนึ่งปี สทุธิ ......................................  17.5 0.2 17.0 0.1 9.6 0.1 15.4 0.1 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย .........................................  75.7 0.8 117.9 1.1 - - 64.9 0.5 
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ณ วันที ่31 ธันวำคม 
ณ วันที ่30 
กันยำยน 

2562 
2563 

(ปรับปรุงใหม่) 2564 2565 

 ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

หนีส้ินสญัญาอนพุนัธ ์......................................  0.1 0.0 7.6 0.1 123.8 0.8 1,036.2 7.2 

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น .........................................  43.3 0.5 20.2 0.2 8.0 0.1 6.5 0.0 

หนีส้ินของกลุ่มที่จ  าหน่ายที่จดัประเภทไวเ้พ่ือ
ขายจากการด าเนินงานที่ยกเลิก ..................  - - - - 4,705.5 31.5 - - 

รวมหนี้สินหมุนเวียน ....................................  4,424.7 48.7 4,974.4 48.0 9,875.5 66.1 10,145.4 70.4 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน         

เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั.......  500.0 5.5 560.1 5.4 100.3 0.7 - - 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ...............  90.6 1.0 30.2 0.3 - - - - 

หนีส้ินตามสญัญาเช่าสทุธิ ...............................  37.0 0.4 22.7 0.2 22.5 0.2 31.7 0.2 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน ....................  421.2 4.6 442.8 4.3 578.3 3.9 613.1  4.3 

หนีส้ินสญัญาอนพุนัธไ์ม่หมนุเวียน ...................  - - - - 1.9 0.0 94.1 0.6 

หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น .....................................  13.6 0.2 10.7 0.1 23.8 0.1 18.6 0.1 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน................................  1,062.4 11.7 1,066.5 10.3 726.8 4.9 757.5  5.2 

รวมหนี้สิน ....................................................  5,487.1 60.4 6,040.9 58.3 10,602.3 71.0 10,902.9 75.6 

ส่วนของเจ้าของ         

ทนุเรือนหุน้         

ทนุจดทะเบียน         

หุน้สามญั 3,000,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้
ละ 1 บาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 หุน้สามญั 
36,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท)..  360.0 4.0 360.0 3.5 360.0 2.5 3,000.0 20.8 

         

ทนุที่ออกและเรียกช าระเต็มมลูค่าแลว้         

หุน้สามญั 2,400,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้
ละ 1 บาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 หุน้สามญั 
36,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10บาท) ...  360.0 4.0 360.0 3.5 360.0 2.5 2,400.0 16.7 

ส่วนเกินมลูคา่หุน้ ............................................  240.0 2.6 240.0 2.3 240.0 1.6 240.0 1.7 

ก าไรสะสม         

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย ....................  36.0 0.4 36.0 0.3 36.0 0.2 300.0  2.1 

                 - ส ารองอ่ืน ....................................  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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ณ วันที ่31 ธันวำคม 
ณ วันที ่30 
กันยำยน 

2562 
2563 

(ปรับปรุงใหม่) 2564 2565 

 ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ................................................  3,285.2 36.1 4,147.2 40.0 4,258.3 28.5 2,052.1  14.2 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ ................  (330.0) (3.6) (261.0) (2.5) (565.8) (3.8) (1,484.5) (10.3)  

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ ...............................  3,591.2 39.5 4,522.2 43.6 4,328.5 29.0 3,507.6  24.4 

ส่วนไดเ้สยีที่ไม่มีอ านาจควบคมุ .......................  7.4 0.1 (198.3) (1.9) 2.9 0.0 (0.7) (0.0)  

รวมส่วนของเจ้ำของ ....................................  3,598.6 39.6 4,323.9 41.7 4,331.4 29.0 3,506.9  24.4 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้ำของ ...................  9,085.7 100.0 10,364.8 100.0 14,933.7 100.0 14,409.8 100.0 

 

4.1.6.1 สินทรัพยร์วม 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 และวนัที่ 30 กนัยายน 2565 บรษิัทฯ มีสินทรพัยร์วมจ านวน 9,085.7 
ลา้นบาท 10,364.8 ลา้นบาท 14,933.7 ลา้นบาท และ 14,409.8 ลา้นบาท ตามล าดบั สินทรพัยร์วมที่เพิ่มขึน้ระหว่างวันที่ 
31 ธันวาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 นัน้มีสาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์เนื่องจาก
บริษัทฯ ไดซ้ือ้เครื่องจกัรเพิ่มเพื่อรองรบัการเติบโตทางธุรกิจ รวมถึงการเขา้ซือ้ที่ดิน อาคารและอุปกรณข์องโรงงานท่ีจงัหวดั
สมทุรสาครที่เก่ียวขอ้งกบัการซือ้ธุรกิจอาหารสตัวเ์ลีย้งจาก TUM ทัง้นี ้การลดลงของสินทรพัยร์วมระหว่างวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2564 ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2565 มีสาเหตหุลกัมาจากการจ าหน่ายเงินลงทนุใน APC 

(1) สินทรัพยห์มุนเวียน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทฯ โดยหลักประกอบดว้ยเงินสดและเงินฝากธนาคาร
ประเภทกระแสรายวนัและออมทรพัย ์ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 และวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 บรษิัทฯ มี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 14.2 ลา้นบาท 21.6 ลา้นบาท 3.3 ลา้นบาท และ 33.9 ลา้นบาท ตามล าดบั 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เพิ่มขึน้ระหว่างวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 มีสาเหตุหลกัมา
จากก าไรท่ีเพิ่มขึน้จากการด าเนินงานของบรษิทัฯ ส่วนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดที่ลดลงระหว่างวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2563 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีสาเหตมุาจากการช าระเงินกูย้ืมระยะสัน้จ านวน 1,159.1 ลา้นบาท และการจ่ายเงินปัน
ผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จ านวน 1,257.2 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เพิ่มขึน้ระหว่างวันที่   
31 ธันวาคม 2564 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 มีสาเหตหุลกัมาจากเงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพื่อ
ใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียน 
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ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่นสุทธิ 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่นสทุธิของบรษิัทฯ โดยหลกัประกอบดว้ยลกูหนีก้ารคา้สทุธิ และลกูหนีอ้ื่น รวมถึง
ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ บัตรภาษีรบั และเงินจ่ายล่วงหนา้ บริษัทฯ มีระยะเวลาการใหสิ้นเชื่อแก่ลูกหนีก้ารคา้ ส่วนใหญ่อยู่
ระหว่าง 30 วนัถึง 60 วนั ทัง้นี ้ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2565 บรษิัทฯ มีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ียเท่ากบั 39 วนั 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 และวนัที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทฯ มีลกูหนีก้ารคา้และ
ลกูหนีอ้ื่นสทุธิจ านวน 1,951.9 ลา้นบาท 2,248.1 ลา้นบาท 1,089.9 ลา้นบาท และ 3,996.9 ลา้นบาท ตามล าดบั ลกูหนี ้
การคา้และลูกหนีอ้ื่นสุทธิที่เพิ่มขึน้ระหว่างวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีสาเหตุหลักมาจากการ
เพิ่มขึน้ของค าสั่งซือ้ในช่วงปลายปี 2563 ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่นสทุธิที่ลดลงระหว่างวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ถึงวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2564 มีสาเหตุหลกัมาจากการที่บริษัทฯ เรียกเก็บหนีจ้ากลกูหนีก้ารคา้ไดเ้พิ่มขึน้ และการจ าหน่ายเงินลงทนุ
ใน YCC และการจดัประเภทรายการใหม่ของ APC เป็นสินทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อขายจากการด าเนินงานท่ียกเลิก ลกูหนีก้ารคา้
และลกูหนีอ้ื่นสทุธิที่เพิ่มขึน้ระหว่างวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 มีสาเหตหุลกัมาจากรายไดจ้ากการ
ขายที่เพิ่มขึน้จากโรงงานท่ีจงัหวดัสมทุรสาครอนัเนื่องมาจากการรบัโอนธุรกิจอาหารสตัวเ์ลีย้งจาก TUM  

ตารางต่อไปนีแ้สดงรายละเอียดเก่ียวกบัอายุหนีท้ี่คา้งช าระของลกูหนีก้ารคา้ของบรษิัทฯ ส าหรบั ณ วนัท่ีที่ระบ ุ

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม ณ วันที่ 30 กันยำยน 

 2562 2563 2564 2565 

 
ล้ำนบำท 

(ปรับปรุงใหม่) 
ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

ยงัไม่ครบก าหนดช าระ  1,600.7 1,956.8 839.9 3,187.7 

ไม่เกิน 3 เดือน  302.9 261.5 184.0 458.6 

3-6 เดือน  3.8 0.4 23.6 72.4 

6-12 เดือน  8.8 6.7 18.7 16.5 

เกินกว่า 12 เดือน  26.3 12.9 1.4 17.1 

รวมลกูหนีก้ารคา้ก่อนหกัค่าเผื่อผลขาดทนุ
ลกูหนีก้ารคา้ 1,942.5 2,238.3 1,067.6 3,752.3 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทนุลกูหนีก้ารคา้  (31.5) (27.8) (22.3) (31.8) 

ลูกหนี้กำรค้ำสุทธิ  1,911.0 2,210.5 1,045.3 3,720.5 

 

สินค้าคงเหลือสุทธิ 

สินคา้คงเหลือสุทธิของบริษัทฯ ประกอบดว้ยสินคา้ส าเร็จรูป งานระหว่างท า วัตถุดิบ ส่วนผสมและ
บรรจภุณัฑ ์สินคา้ระหว่างทาง และอะไหล่ส ารองและวสัดสิุน้เปลือง  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 และวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 บรษิัทฯ มีสินคา้คงเหลือสทุธิ
จ านวน 3,074.4 ลา้นบาท 3,706.6 ลา้นบาท 3,844.6 ลา้นบาท และ 5,169.1 ลา้นบาท ตามล าดบั สินคา้คงเหลือสทุธิ
เพิ่มขึน้ระหว่างวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึน้ของสินคา้ส าเร็จรูป 
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ส่วนผสมและบรรจุภัณฑ ์และสินคา้ระหว่างทางเพื่อรองรบัปริมาณการขายที่มีมากขึน้ โดยบางส่วนถูกหกักลบดว้ยการ
ลดลงของวัตถุดิบ และอะไหล่ส ารองและวัสดุสิน้เปลืองที่ใชใ้นการผลิตสินคา้ สินคา้คงเหลือสุทธิที่เพิ่มขึน้ระหว่างวนัที่  
31 ธันวาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 นัน้สอดคลอ้งกบัรายไดจ้ากการขายที่เพิ่มขึน้ และการรบัโอนสินคา้ส าเรจ็รูป
มาจาก TUM ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรับโอนธุรกิจอาหารสัตวเ์ลีย้งจาก TUM บางส่วนถูกหักกลบดว้ยจ านวนสินคา้
คงเหลือที่ลดลงเนื่องจากการจ าหน่ายเงินลงทุนใน YCC และการจดัประเภทรายการใหม่ของ APC เป็นสินทรพัยท์ี่ถือไว้
เพื่อขายจากการด าเนินงานที่ยกเลิก ในขณะที่การเพิ่มขึน้ของสินคา้คงเหลือระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่  
30 กนัยายน 2565 นัน้สอดคลอ้งกบัการเพิ่มขึน้ของจ านวนค าสั่งซือ้จากลกูคา้  

ตารางต่อไปนีแ้สดงรายละเอียดเก่ียวกบัสินคา้คงเหลือสทุธิของบรษิัทฯ ส าหรบั ณ วนัท่ีที่ระบ ุ

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม ณ วันที่ 30 กันยำยน 

 2562 2563 2564 2565 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

สินคา้ส าเรจ็รูป .................................................  786.0 1,244.4 1,900.6 2,461.9 

งานระหว่างท า .................................................  204.5 181.3 0.0 0.0 

วตัถดุิบ .............................................................  1,656.8 1,594.3 908.9 1,339.9 

ส่วนผสมและบรรจภุณัฑ ์.................................  259.2 406.5 831.6 906.3 

สินคา้ระหว่างทาง ............................................  185.5 289.1 300.2 548.9 

อะไหล่ส ารองและวสัดสุิน้เปลือง ....................  116.2 111.9 34.3 46.5 

หกั ค่าเผื่อการลดลงของสินคา้คงเหลือ ..........  (133.8) (120.9) (131.0) (134.4) 

สินค้ำคงเหลือสุทธิ .......................................  3,074.4 3,706.6 3,844.6 5,169.1 

 

ส่วนของสินทรัพย์สัญญาอนุพันธ์หมุนเวียนและส่วนของสินทรัพย์สัญญาอนุพันธ์ไม่หมุนเวียน 

บริษัทฯ ไดเ้ปิดเผยนโยบายการบัญชีเรื่องสัญญาอนุพันธ์และกิจกรรมป้องกันความเส่ียงไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแลว้ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ขอ้ที่ 6.21 

การถือสินทรพัยส์ญัญาอนุพันธเ์สมือนของบริษัทฯ เป็นไปเพื่อวตัถุประสงคใ์นการป้องกันความเส่ียง
ทางธุรกิจ มิใช่เพื่อการลงทุนเพื่อเก็งก าไร ทัง้นี ้สินทรพัยส์ญัญาอนุพันธ์จะถูกบันทึกเป็นรายการที่เกิดขึน้กรณีที่บริษัทฯ  
มีก าไรท่ียงัไม่รบัรูจ้ากการปรบัปรุงตามมลูค่ายตุิธรรมของสญัญาอนพุนัธท์ี่ยงัไม่ถึงก าหนด  

สินทรพัยส์ญัญาอนพุนัธจ์ะถกูแสดงเป็นสินทรพัยห์มนุเวียนหากสินทรพัยเ์หล่านัน้จะครบก าหนดภายใน 
12 เดือนหลงัจากรอบระยะเวลารายงานสิน้สดุลง โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 และวนัท่ี 30 กันยายน 
2565 บรษิัทฯ มีสินทรพัยส์ญัญาอนพุนัธจ์ านวน 14.4 ลา้นบาท 80.6 ลา้นบาท 6.5 ลา้นบาท และ 9.7 ลา้นบาท ตามล าดบั  

สินทรพัยส์ัญญาอนุพันธ์จะถูกแสดงเป็นสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนหากสินทรพัยเ์หล่านั้นจะครบก าหนด
มากกว่า 12 เดือนหลังจากรอบระยะเวลารายงานสิน้สุดลง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีสินทรพัยส์ัญญา
อนพุนัธท์ี่ถกูบนัทึกเป็นสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนจ านวน 2.0 ลา้นบาท และลดลงเป็น 0.0 ลา้นบาท ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2565 
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สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 

สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น ๆ โดยหลกัประกอบดว้ยภาษีมลูค่าเพิ่มรอรบัคืน ภาษีเงินไดท้ี่ไดช้ าระล่วงหนา้ 
และสินทรพัยอ์ื่น ๆ เช่น ส่วนลดที่ยงัไม่ไดต้ดัจ าหน่าย 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 และวนัท่ี 30 กันยายน 2565 บริษัทฯ มีสินทรพัยห์มนุเวียน
อื่นจ านวน 59.9 ลา้นบาท 90.5 ลา้นบาท 65.1 ลา้นบาท และ 183.4 ลา้นบาท ตามล าดบั การเพิ่มขึน้ของสินทรพัยห์มนุเวียน
อื่นระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึน้ของภาษีเงินไดท้ี่ช  าระ
ล่วงหนา้เนื่องจากรายไดจ้ากการขายของบรษิัทฯ มีแนวโนม้ในการเติบโตเพิ่มขึน้ และการเพิ่มขึน้ของภาษีมลูค่าเพิ่มรอรบัคืน
อนัเป็นผลจากการซือ้วตัถดุิบที่เพิ่มขึน้ ส่วนการลดลงของสินทรพัยห์มนุเวียนอื่น ๆ  ระหว่างวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ถึงวนัที่ 
31 ธันวาคม 2564 มีสาเหตุหลักมาจากการจ าหน่ายเงินลงทุนใน YCC และการจัดประเภทรายการใหม่ของ APC เป็น
สินทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อขายจากการด าเนินงานที่ยกเลิก โดยการเพิ่มขึน้ของสินทรพัยห์มนุเวียนอื่นระหว่างวนัที่ 31 ธันวาคม 
2564 ถึงวนัท่ี 30 กันยายน 2565 มีสาเหตุหลกัมาจากจ านวนภาษีมลูค่าเพิ่มรอรบัคืนที่เพิ่มขึน้ซึ่งเกิดจากการเขา้ซือ้ธุรกิจ
อาหารสตัวเ์ลีย้งของ TUM ซึ่งยงัมีภาษีมลูค่าเพิ่มรอรบัคืนคงคา้งอยู่ 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

(ก) ทีด่ิน อำคำร และอุปกรณสุ์ทธิ 

ที่ดิน อาคาร และอปุกรณข์องบรษิัทฯ ประกอบดว้ย (ก) ที่ดินและส่วนปรบัปรุงที่ดิน (ข) อาคาร
และส่วนปรบัปรุงอาคาร (ค) เครื่องจกัรและอุปกรณโ์รงงาน (ง) เครื่องตกแต่ง ติดตัง้และอุปกรณส์ านกังาน (จ) ยานพาหนะ
และ (ฉ) สินทรพัยร์ะหว่างติดตัง้และก่อสรา้ง 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 และวันที่  30 กันยายน 2565 บริษัทฯ มีที่ดิน 
อาคาร และอปุกรณส์ทุธิจ านวน 3,556.9 ลา้นบาท 3,855.0 ลา้นบาท 4,171.4 ลา้นบาท และ 4,489.2 ลา้นบาท ตามล าดบั 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณส์ทุธิที่เพิ่มขึน้ระหว่างวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีสาเหตุหลกัมาจากการ
ปรบัปรุงโรงงานผลิตของบริษัทฯ โดยการเพิ่มขึน้ของที่ดิน อาคารและอุปกรณส์ทุธิระหว่างวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ถึงวนัที่ 
31 ธันวาคม 2564 มีสาเหตหุลกัมาจากการซือ้เครื่องจกัรเพิ่มเตมิของบรษิัทฯ เพื่อรองรบัการขยายกิจการ รวมถึงมีเครื่องจกัร
และอปุกรณท์ี่บรษิัทฯ รบัโอนมาจาก TUM ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งตามแผนการปรบัโครงสรา้งธุรกิจ โดยบางส่วนหกักลบกบัค่าที่ดนิ 
อาคารและอุปกรณส์ุทธิที่ลดลงเนื่องจากการจ าหน่ายเงินลงทุนใน YCC และการจัดประเภทรายการใหม่ของ APC เป็น
สินทรัพยท์ี่ถือไว้เพื่อขายจากการด าเนินงานที่ยกเลิก โดยการเพิ่มขึน้ของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิระหว่างวันที่   
31 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่  30 กันยายน 2565 นั้นมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึน้ของสินทรัพยร์ะหว่างติดตัง้  และการ
ก่อสรา้งส าหรบัโรงงานใหม่ในบรเิวณเดียวกับโรงงานท่ีจงัหวดัสมทุรสาคร และการปรบัปรุงโรงงานที่จงัหวดัสมทุรสาคร และ
ซือ้เครื่องจกัรเพิ่มเติม เพื่อรองรบัการขยายกิจการ 

(ข) สินทรัพยส์ิทธิกำรใช้สุทธิ 

สินทรพัยสิ์ทธิการใช ้ประกอบดว้ยสิทธิของบริษัทฯ ในฐานะผูเ้ช่าที่จะใช ้(ก) ที่ดินและส่วน
ปรบัปรุงที่ดิน (ข) อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร และ (ค) เครื่องจกัรและอปุกรณโ์รงงาน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 และวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 บรษิัทฯ มีสินทรพัย์
สิทธิการใชส้ทุธิจ านวน 178.2 ลา้นบาท 157.5 ลา้นบาท 31.7 ลา้นบาท และ 46.8 ลา้นบาท ตามล าดบั สินทรพัยสิ์ทธิการ
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ใชส้ทุธิที่ลดลงระหว่างวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 นัน้มีสาเหตุหลกัมาจากการจ าหน่ายเงินลงทนุ
ใน YCC และการจัดประเภทรายการใหม่ของ APC เป็นสินทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อขายจากการด าเนินงานที่ยกเลิก โดยการ
เพิ่มขึน้ของสินทรพัยสิ์ทธิการใชส้ทุธิระหว่างวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ถึงวนัที่ 30 กันยายน 2565 นัน้มีสาเหตุหลกัมาจาก
การเพิ่มขึน้ของสินทรพัยสิ์ทธิการใชใ้นกระบวนการผลิตของบรษิัทฯ  

(ค) สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนสุทธิ 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนสทุธิของบรษิัทฯ โดยหลกัประกอบดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอรแ์ละซอฟตแ์วร ์

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 และวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 บรษิัทฯ มีสินทรพัย์
ไม่มีตวัตนสทุธิจ านวน 23.0 ลา้นบาท 20.1 ลา้นบาท 8.8 ลา้นบาท และ 8.4 ลา้นบาท ตามล าดบั สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนสทุธิ
ที่ลดลงระหว่างวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 นั้นมีสาเหตุมาจากค่าตัดจ าหน่ายของทรพัยสิ์นของ
บรษิัทฯ การลดลงของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนระหว่างวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีสาเหตมุาจากการ
จดัประเภทใหม่ของสินทรพัยบ์างประการของ APC และ YCC เป็นสินทรพัยภ์ายใตก้ารด าเนินงานท่ียกเลิก 

(ง) สินทรัพยภ์ำษีเงนิได้รอตัดบัญชีสุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 และวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 บรษิัทฯ มีสินทรพัย์
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีสทุธิจ านวน 22.3 ลา้นบาท 27.8 ลา้นบาท 37.0 ลา้นบาท และ 81.6 ลา้นบาท ตามล าดบั สินทรพัย์
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีสทุธิที่เพิ่มขึน้ระหว่างวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 นัน้มีสาเหตุหลกัมาจาก
การเพิ่มขึน้ของผลต่างชั่วคราวของค่าเผ่ือการลดลงของสินคา้คงเหลือ ส่วนสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีสทุธิที่เพิ่มขึน้
ระหว่างวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 นัน้มีสาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของผลต่างชั่วคราวค่าเผ่ือ
การลดลงของสินคา้คงเหลือและการเพิ่มขึน้ของผลขาดทุนสะสม สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับัญชีสุทธิที่เพิ่มขึน้ระหว่าง
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 นั้นมีสาเหตุหลักมาจากก าไรขั้นตน้จากสินคา้คงเหลือปลายงวดที่
สงูขึน้ของ USPN ซึ่งซือ้มาจาก ITC 

(จ) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น  

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่นของบริษัทฯ โดยหลกัประกอบดว้ยเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าอุปกรณแ์ละ
การก่อสรา้ง เงินมดัจ าและเงินค า้ประกนั และลกูหนีบ้รษิัทอื่นที่อยู่ภายใตก้ารควบคมุเดียวกนั  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 และวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 บรษิัทฯ มีสินทรพัย์
ไม่หมนุเวียนอื่นจ านวน 190.4 ลา้นบาท 156.9 ลา้นบาท 223.1 ลา้นบาท และ 390.8 ลา้นบาท ตามล าดบั สินทรพัยไ์ม่
หมนุเวียนอื่นที่ลดลงระหว่างวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 นัน้มีสาเหตหุลกัมาจากการกลบัรายงาน
เงินจ่ายล่วงหนา้เก่ียวกับสินทรพัยเ์มื่อการติดตัง้เครื่องจกัรและอุปกรณแ์ลว้เสร็จ ส่วนสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่นที่เพิ่มขึน้
ระหว่างวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 นัน้มีสาเหตหุลกัมาจากเงินล่วงหนา้ที่บรษิัทฯ ไดร้บัจาก TUM 
จากการรบัโอนภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังานเมื่อเกษียณอายุในส่วนของพนกังาน TUM ที่ถูกโอนมายงับริษัทฯ ส่วน
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่นท่ีเพิ่มขึน้ระหว่างวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 นัน้มีสาเหตหุลกัมาจากการ
ช าระเงินล่วงหนา้เพิ่มขึน้ส าหรบัการซือ้ที่ดิน อาคารและอุปกรณใ์หม่เพื่อก่อสรา้งโรงงานใหม่ในบริเวณเดียวกบัโรงงานที่
จงัหวดัสมทุรสาคร 
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4.1.6.2 หนีส้ินรวม 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 และวันที่  30 กันยายน 2565 บริษัทฯ มีหนี ้สินรวมจ านวน  
5,487.1 ลา้นบาท 6,040.9 ลา้นบาท 10,602.3 ลา้นบาท และ 10,902.9 ลา้นบาท ตามล าดบั หนีสิ้นรวมที่เพิ่มขึน้ระหว่าง
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 นัน้มีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของเจา้หนีก้ารคา้และค่าใชจ้่ายคา้ง
จ่ายจากการเพิ่มขึน้ของค าสั่งซือ้วัตถุดิบ รวมถึงการเพิ่มขึน้ของเงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวขอ้งกันและสถาบนั
การเงิน เพื่อน ามาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ หนี ้สินรวมที่เพิ่มขึน้ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่   
31 ธันวาคม 2564 นัน้มีสาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของเจา้หนีก้ารคา้ที่เกิดจากการซือ้สินคา้คงเหลือจาก TUM ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของการโอนกิจการ การเพิ่มขึน้ของหนีสิ้นสัญญาอนุพันธ์ ซึ่งรวมถึงการเพิ่มขึน้ของภาระผูกพันผลประโยชน์
พนกังาน ส่วนหนีสิ้นรวมที่เพิ่มขึน้ระหว่างวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ถึงวนัที่ 30 กันยายน 2565 นัน้มีสาเหตหุลกัมาจากเงิน
กูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินซึ่งน ามาใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนของบรษิัทฯ 

(1) หนีส้ินหมุนเวียน 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงิน 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินประกอบดว้ยเงินกูย้ืมระยะสัน้  และสินเชื่อ
เพื่อการน าเขา้ (ทรสัตร์ีซีท) และสินเชื่อเพื่อการส่งออก 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 และวนัที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทฯ มีเงินเบิกเกินบญัชี
และเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน จ านวน 2,229.8 ลา้นบาท 2,310.2 ลา้นบาท 0.0 ลา้นบาท และ 6,336.3 ลา้น
บาท ตามล าดับ ซึ่งเงินกูย้ืมดังกล่าวถูกใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียน การเพิ่มขึน้ระหว่างวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2563 นั้นมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึน้ของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพื่อน ามาใช้เป็นเงินทุน
หมนุเวียนของบริษัทฯ การลดลงระหว่างวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 นัน้มีสาเหตุหลกัมาจากการ
ช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินในปี 2564 การจ าหน่ายเงินลงทุนใน YCC และการจดัประเภทรายการใหม่
ของ APC เป็นหนีสิ้นที่ถือไวเ้พื่อขายจากการด าเนินงานท่ียกเลิก และการรีไฟแนนซเ์งินกูร้ะยะสัน้จากสถาบนัการเงินดว้ย
เงินกูย้ืมระยะสัน้จากไทยยูเนี่ยน การเพิ่มขึน้ของเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินระหว่างวันที่  
31 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึน้ของเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบันการเงิน
เพื่อน ามาช าระเงินกูย้ืมจากกิจการที่เก่ียวขอ้งกัน โดยบริษัทไดน้ าเงินกูย้ืมดงักล่าวไปใชเ้ป็นเงินทุนในการซือ้เครื่องจกัร 
การเขา้ซือ้กิจการผลิตอาหารสตัวเ์ลีย้งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรบัโครงสรา้งธุรกิจ และใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนของบรษิัทฯ 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่นของบรษิัทฯ โดยหลกัประกอบดว้ยเจา้หนีก้ารคา้สทุธิ เจา้หนีอ้ื่น และค่าใชจ้่าย
คา้งจ่ายเป็นหลกั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 และวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 บรษิัทฯ มีเจา้หนีก้ารคา้และ
เจา้หนีอ้ื่นจ านวน 1,094.0 ลา้นบาท 1,429.2 ลา้นบาท 4,356.3 ลา้นบาท และ 2,686.1 ลา้นบาท ตามล าดบั การเพิ่มขึน้
ของเจ้าหนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่นระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีสาเหตุหลักมาจากการ
เพิ่มขึน้ของเจา้หนีก้ารคา้และค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย การเพิ่มขึน้ของเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่นระหว่างวนัที่ 31 ธันวาคม 
2563 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 มีสาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีสิ้นทรพัยถ์าวรซึ่งเก่ียวโยง
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กับการซือ้กิจการผลิตอาหารสตัวเ์ลีย้งของ TUM และการลดลงของเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่นระหว่างวนัที่ 31 ธันวาคม 
2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 มีสาเหตุหลักมาจากการช าระหนีท้ี่เกิดจากการเขา้ซือ้ธุรกิจอาหารสัตวเ์ลีย้งที่บริษัทฯ 
คา้งอยู่คืนใหแ้ก่ TUM 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน 

บริษัทฯ ไดร้บัเงินกูย้ืมระยะสัน้จากไทยยูเนี่ยน โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 และ
วนัที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทฯ มีเงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวขอ้งกนัจ านวน 900.0 ลา้นบาท 1,011.9 ลา้นบาท 
672.3 ลา้นบาท และ 0.0 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึ่งเงินกูย้ืมดงักล่าวถกูน าไปใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียน โดยการเพิ่มขึน้ของเงนิ
กูย้ืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัระหว่างวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 นัน้มีสาเหตหุลกัมาจาก
เงินกูย้ืมเพิ่มเติมเพื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ การลดลงของเงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัระหว่าง
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 นัน้มีสาเหตหุลกัมาจากการช าระเงินกูย้ืมบางส่วนจากไทยยเูนี่ยน โดย
การลดลงของเงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวขอ้งกันระหว่างวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ถึงวนัที่ 30 กันยายน 2565 นัน้ 
มีสาเหตหุลกัมาจากการช าระเงินกูย้ืมทัง้หมดจากไทยยเูนี่ยน 

ส่วนของหนีส้ินตามสัญญาเช่าที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปีและส่วนของหนีส้ินตามสัญญา
เช่าสุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 และวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 บรษิัทฯ มีหนีสิ้นตามสญัญา
เช่าสทุธิจ านวน 54.5 ลา้นบาท 39.7 ลา้นบาท 32.1 ลา้นบาท และ 47.1 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึ่งประกอบดว้ย 

- ส่วนของหนี ้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปีสุทธิจ านวน 17.5 ล้านบาท  
17.0 ลา้นบาท 9.6 ลา้นบาท และ 15.4 ลา้นบาท ส าหรบัรอบระยะเวลาดงักล่าว ตามล าดบั 

- ส่วนของหนีสิ้นตามสญัญาเช่าสทุธิจ านวน 37.0 ลา้นบาท 22.7 ลา้นบาท 22.5 ลา้นบาท และ 
31.7 ลา้นบาท ส าหรบัรอบระยะเวลาดงักล่าว ตามล าดบั 

หนีสิ้นตามสญัญาเช่าที่เพิ่มขึน้ระหว่างวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 นัน้มีสาเหตุ
หลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของสินทรพัยสิ์ทธิการใชใ้นกระบวนการผลิตของบรษิัทฯ 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 และวันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทฯ มีภาษีเงินไดค้า้ง
จ่าย จ านวน 75.7 ลา้นบาท 117.9 ลา้นบาท 0.0 ลา้นบาท และ 64.9 ลา้นบาท ตามล าดบั ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายที่เพิ่มขึน้
ระหว่างวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 นัน้มีสาเหตุหลกัมาจากรายไดจ้ากการขายที่เพิ่มขึน้ ภาษีเงิน
ไดค้า้งจ่ายที่ลดลงระหว่างวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 นัน้มีสาเหตุหลกัมาจากการปรบัโครงสรา้ง
ธุรกิจ โดยภาษีเงินไดค้า้งจ่ายของ YCC และ APC ถูกจัดประเภทใหม่ใหเ้ป็นหนีสิ้นจากการด าเนินงานที่ยกเลิก และ
เนื่องจากบริษัทฯ ไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษีจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยไดร้บัการยกเวน้ภาษี
ส าหรบับริษัทท่ีตัง้ในประเทศไทย ดงันัน้ จึงไม่มีการบนัทึกภาษีเงินไดค้า้งจ่ายอนัเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัทฯ ที่เหลืออยู่
หลงัจากไดจ้ าหน่ายเงินลงทนุใน YCC และ APC ส่วนภาษีเงินไดค้า้งจ่ายที่เพิ่มขึน้ระหว่างวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ถึงวนัท่ี 
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30 กันยายน 2565 นัน้มีสาเหตุหลกัมาจากภาษีเงินไดค้า้งจ่ายของ USPN และค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดท้ี่เพิ่มขึน้จากส่วนที่
ไม่ไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษีจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ 

ส่วนของหนีส้ินสัญญาอนุพันธ์หมุนเวียนและส่วนของหนีส้ินสัญญาอนุพันธ์ไม่หมุนเวียน 

หนีสิ้นสัญญาอนุพันธ์จะถูกบันทึกเป็นรายการที่เกิดขึน้กรณีที่บริษัทฯ มีขาดทุนที่ยังไม่รบัรูจ้ากการ
ปรบัปรุงตามมลูค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพนัธ์ที่ยงัไม่ถึงก าหนด โดยสัญญาอนุพันธ์ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นสัญญา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 และวันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทฯ มีส่วนของหนีสิ้น
สญัญาอนพุนัธห์มนุเวียน จ านวน 0.1 ลา้นบาท 7.6 ลา้นบาท 123.8 ลา้นบาท และ 1,036.2 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 และวันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทฯ มีส่วนของหนีสิ้น
สญัญาอนพุนัธไ์ม่หมนุเวียนจ านวน 0.0 ลา้นบาท 0.0 ลา้นบาท 1.9 ลา้นบาท และ 94.1 ลา้นบาท ตามล าดบั 

หนีส้ินหมุนเวียนอื่น 

หนีสิ้นหมุนเวียนอื่นโดยหลักประกอบดว้ยภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน าส่งและเงินมัดจ าที่ไดร้บัจากลกูคา้ 
โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 และวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 บรษิัทฯ มีหนีสิ้นหมนุเวียนอื่นจ านวน 43.3 
ล้านบาท 20.2 ล้านบาท 8.0 ล้านบาท และ 6.5 ล้านบาท ตามล าดับ โดยหนี ้สินหมุนเวียนอื่นที่ลดลงระหว่างวันที่   
31 ธันวาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีสาเหตมุาจากการจ าหน่ายเงินลงทนุใน APC และ YCC  

สินทรัพย์และหนีส้ินของกลุ่มทีจ่ าหน่ายทีจั่ดประเภทไว้เพ่ือขายจากการด าเนินงานทีย่กเลิก 

เนื่องมาจากการปรับโครงสรา้งธุรกิจซึ่ง เก่ียวกับแผนในการจ าหน่ายเงินลงทุนใน APC ภายในสิน้ 
ไตรมาสที่หน่ึงของปี 2565 บริษัทฯ ไดจ้ัดประเภทสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นของ APC ใหม่ ใหเ้ป็นสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นของกลุ่มที่
จ  าหน่ายที่จดัประเภทไวเ้พื่อขายจากการด าเนินงานท่ียกเลิก ตามที่ระบุในงบการเงินรวมของบริษัทฯ โปรดพิจารณาส่วนที่ 
2.2.4 หวัขอ้ 4.2.1.1 “ การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ – การปรบัโครงสรา้งกิจการและการปรบัปรุงงบการเงิน” 
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีหนีสิ้นของกลุ่มที่จ  าหน่ายที่จัดประเภทไว้เพื่อขายจากการด าเนินงานที่ยกเลิก
จ านวน 4,705.5 ลา้นบาท 

(2) หนีส้ินไม่หมุนเวียน 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทใหญ่ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 และวนัที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทฯ มีเงินกูย้ืมระยะยาว
จากไทยยูเนี่ยน จ านวน 500.0 ลา้นบาท 560.1 ลา้นบาท 100.3 ลา้นบาท และ 0.0 ลา้นบาท ตามล าดับ โดยเงินกูย้ืม
ดังกล่าวไดถู้กน าไปใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียน การเพิ่มขึน้ของเงินกูย้ืมระยะยาวจากบริษัทใหญ่ระหว่างวนัที่ 31 ธันวาคม 
2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีสาเหตุหลักมาจากการปรบัปรุงขอ้มูลทางการเงินในปี 2563 เพื่อเขา้ซือ้กิจการของ 
USPN ตามมาตรฐานการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน  และการลดลงของเงินกู้ยืมระยะยาวจาก 
บรษิัทใหญ่ระหว่างวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีสาเหตหุลกัมาจากการจ าหน่ายเงินลงทนุใน YCC 
และการจดัประเภทรายการใหม่ของ APC เป็นหนีสิ้นที่ถือไวเ้พื่อขายจากการด าเนินงานที่ยกเลิก และการลดลงของเงิน
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กูย้ืมระยะยาวจากบริษัทใหญ่ระหว่างวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ถึงวนัที่ 30 กันยายน 2565 มาจากการที่ USPN จ่ายช าระ
คืนเงินกูย้ืมระยะยาวทัง้หมดคืนใหแ้ก่ไทยยเูนี่ยน 

ส่วนของเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี และเงินกู้ ยืม
ระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษัทฯ ประกอบดว้ยสินเชื่อและเงินกู ้โปรดพจิารณาส่วนที ่
2.2.4 หวัขอ้ 4.1.8 “การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ - ภาระหนี”้ และ ส่วนที ่2.2.5 หวัขอ้ 5.2.1.3 (1) “ขอ้มูล
ทั่วไปและขอ้มูลส าคญัอืน่ - สญัญาระหว่างบริษัทฯ กบัสถาบนัการเงนิ” 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 และวนัที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทฯ มีเงินกูย้ืมระยะยาว
จากสถาบนัการเงินจ านวน 154.9 ลา้นบาท 90.6 ลา้นบาท 0.0 ลา้นบาท และ 0.0 ลา้นบาท ตามล าดบั การลดลงของเงิน
กูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินระหว่างวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีสาเหตุหลักมาจากการ
ช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวบางส่วน โดยการลดลงของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 
2563 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 นัน้มีสาเหตหุลกัมาจากการจดัประเภทรายการใหม่ของ APC เป็นหนีสิ้นที่ถือไวเ้พื่อขาย
จากการด าเนินงานท่ียกเลิก เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินจะถกูแสดงเป็นหนีสิ้นหมนุเวียนหากเงินกูย้ืมเหล่านัน้จะ
ครบก าหนดช าระภายใน 12 เดือนหลงัจากรอบระยะเวลารายงานสิน้สดุลง 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 และวนัที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทฯ มีส่วนของเงินกูย้ืม
ระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี จ านวน 64.3 ลา้นบาท 60.4 ลา้นบาท 0.0 ลา้นบาท และ  
0.0 ลา้นบาท ตามล าดับ และมีส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจ านวน 90.6 ลา้นบาท 30.2 ลา้นบาท  
0.0 ลา้นบาท และ 0.0 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานประกอบด้วยผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุซึ่งต้องช าระให้แก่
พนักงานของบริษัทฯ จ านวนของผลประโยชนท์ี่ใหแ้ก่พนักงานนัน้ขึน้อยู่กับระยะเวลาการท างานของพนักงานแต่ละคน
และค่าตอบแทนสดุทา้ยที่พนกังานไดร้บัก่อนเกษียณอาย ุ

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 และวันที่  30 กันยายน 2565 บริษัทฯ มีภาระผูกพัน
ผลประโยชนพ์นกังานจ านวน 421.2 ลา้นบาท 442.8 ลา้นบาท 578.3 ลา้นบาท และ 613.1 ลา้นบาท ตามล าดบั ภาระผูกพนั
ผลประโยชนพ์นกังานที่เพิ่มขึน้ระหว่างวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 มีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของ
จ านวนพนกังานของบรษิัทฯ โดยเฉพาะการเพิ่มขึน้ที่มีนยัส าคญัในปี 2564 ส่วนหนึ่งนัน้เป็นผลมาจากการโอนพนกังานมาจาก 
TUM ในเดือนธันวาคม 2564 ส่วนภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่เพิ่มขึน้ระหว่างวันที่  31 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่   
30 กนัยายน 2565 นัน้มีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของจ านวนพนกังานและอายงุานของพนกังาน ที่เพิ่มขึน้ 

หนีส้ินไม่หมุนเวียนอื่น 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียนอื่นโดยหลักประกอบดว้ยเงินมัดจ าที่ตอ้งช าระคืนให้แก่ผู้รับเหมาก่อสรา้งของ 
บรษิัทฯ ที่ด  าเนินการติดตัง้เครื่องจกัรและอปุกรณม์ลูค่าสงู และการก่อสรา้งโรงงานของบรษิัทฯ เพื่อรบัประกนัการก่อสรา้ง
เงินมัดจ าดังกล่าวจะถูกคืนใหแ้ก่ผู้รบัเหมาก่อสรา้งเมื่อผู้รับเหมาก่อสรา้งไดป้ฏิบัติหนา้ที่ตามสัญญาที่เก่ียวขอ้งเสร็จ
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สมบูรณ ์โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 และวนัที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทฯ มีหนีสิ้นไม่หมนุเวียนอื่น
จ านวน 13.6 ลา้นบาท 10.7 ลา้นบาท 23.8 ลา้นบาท และ 18.6 ลา้นบาท ตามล าดบั 

4.1.6.3 ส่วนของเจ้ำของ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 และวันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทฯ มีส่วนของเจา้ของจ านวน 
3,598.6 ลา้นบาท 4,323.9 ลา้นบาท 4,331.4 ลา้นบาท และ 3,506.9 ลา้นบาท ตามล าดับ ส่วนของเจา้ของที่เพิ่มขึน้
ระหว่างวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึน้ของก าไรส าหรบัปีและก าไร
เบ็ดเสร็จอื่น ซึ่งบางส่วนถูกหักกลบด้วยเงินปันผลที่จ่ายในปี 2563 ในขณะที่ส่วนของเจ้าของที่ลดลงระหว่างวันที่   
31 ธันวาคม 2564 ถึงวนัที่ 30 กันยายน 2565 มีสาเหตุหลกัมาจากการจ่ายเงินปันผลจ านวน 3,600.0 ลา้นบาทในเดือน
เมษายน 2565  และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจ านวน 2,100.0 ล้านบาทให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่   
30 สิงหาคม 2565 

นอกจากนั้น ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ไดม้ีมติอนุมัติการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจ านวน 1,980.0 ลา้นบาท และบรษิัทฯ ไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ เมื่อ
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 โดยใชแ้หล่งเงินทุนจากเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงิน การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ดงักล่าวส่งผลใหอ้ตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เพิ่มขึน้จาก 3.1 เท่า เป็น 8.4 เท่า (ค านวณจากผลรวม
ของหนี ้สินรวมและจ านวนเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว หารด้วย ส่วนของเจ้าของตามงบการเงินรวม ณ วันที่   
30 กันยายน 2565 หักดว้ยเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว โดยยังไม่ไดร้วมผลการด าเนินงานที่เกิดขึน้ภายหลังวันที่  
30 กนัยายน 2565) ทัง้นี ้การเพิ่มขึน้ของอตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ขา้งตน้นัน้ ไม่มีผลกระทบต่อการกูย้ืมเงินของ
บริษัทฯ จากสถาบนัการเงิน เนื่องจากสญัญากูย้ืมเงินที่บริษัทฯ เขา้ท ากับสถาบนัการเงินไม่มีการก าหนดเงื่อนไขทางการ
เงินเก่ียวกบัการด ารงอตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ไวใ้นสญัญากูย้ืมเงินดงักล่าว 

4.1.7 สภำพคล่องและแหล่งเงนิทุน 

ในช่วงระยะเวลาที่ ผ่านมา แหล่งเงินทุนหลักของบริษัทฯ ได้แก่ กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานและ 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน ซึ่งเงินทุนของบริษัทฯ ถูกใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนและเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน ภายหลงัการ
เสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี ้  บริษัทฯ คาดว่าจะใช้เงินทุนที่ ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี ้  รวมถึง 
กระแสเงินสดจากการด าเนินงานของบริษัทฯ เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหลกัตามแผนการด าเนินงานของบริษัทฯ ทัง้นี ้บริษัทฯ มีการ
ประเมินความตอ้งการเงินทุนของบริษัทฯ อย่างสม ่าเสมอโดยค านึงถึงกระแสเงินสดของบริษัทฯ และสภาวะตลาด โดยหาก
บริษัทฯ ไม่สามารถสรา้งกระแสเงินสดที่เพียงพอจากกิจกรรมด าเนินงานหรือจากกิจกรรมจดัหาเงินที่มีอยู่ บริษัทฯ อาจตอ้ง
อาศยักิจกรรมจดัหาเงินอื่น ๆ เช่น การจดัหาเงินกูเ้พิ่มเติม 
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4.1.7.1 กระแสเงนิสด 

ตารางต่อไปนีส้รุปขอ้มลูเก่ียวกับกระแสเงินสดสทุธิและตวัชีว้ดัส าคญัที่เก่ียวขอ้งกับสภาพคล่อง ส าหรบัแต่ละ
รอบระยะเวลาที่ระบ ุ

 
ส ำหรับปีสิน้สุด 
วันที่ 31 ธันวำคม 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สุด 
วันที่ 30 กันยำยน 

 2562 
2563 

(ปรับปรุงใหม่) 2564 
2564 

(ปรับปรุงใหม่) 2565 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

เงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) 
กิจกรรมด าเนินงาน .......................  1,303.0 1,974.9 1,122.9 903.3 533.4 

เงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) 
กิจกรรมลงทนุ ...............................  (752.6) (548.3) (549.5) (91.4) (2,199.1)  

เงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) 
กิจกรรมจดัหาเงิน .........................  (564.4) (1,435.1) (588.6) (756.6) 1,688.3 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เพิ่มขึน้ (ลดลง) สทุธิ .....................  (14.0) (8.5) (15.2) 55.3 22.6 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด – 
ณ วนัตน้ปี .....................................  30.6 29.7 21.6 21.6 3.3 

บวก สินทรพัยข์องกลุ่มที่ถูกขายซึ่ง
ถกูจดัประเภทรายการเป็นการถือ
ไวเ้พื่อขายจากการด าเนินงานที่
ยกเลิก - ณ วนัเริ่มรอบระยะเวลา .  - - - - 9.5 

ลบ สินทรัพย์ของกลุ่มที่ถูกขายซึ่ง
ถกูจดัประเภทรายการเป็นการถือ
ไวเ้พื่อขายจากการด าเนินงานที่
ยกเลิก - ณ วนัเริ่มรอบระยะเวลา .  - - (9.5) (77.9) - 

ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลี่ยน
ของเงินสดและรายการเทียบ 
เงินสด ............................................  (2.4) 0.4 6.4 4.1 (1.5) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด – 
ณ วนัสิน้รอบระยะเวลา ................  14.2 21.6 3.3 3.1 33.9 

 

เงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 

(1) ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2565 บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน
จ านวน 533.4 ลา้นบาท ซึ่งประกอบดว้ยเงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานจากการด าเนินงานต่อเนื่องจ านวน 223.1 
ลา้นบาท และเงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานจากการด าเนินงานที่ยกเลิกแลว้จ านวน 310.3 ลา้นบาท เงินสดสทุธิ
ไดม้าจากการด าเนินงานต่อเนื่องของบรษิัทฯ โดยหลกัประกอบดว้ยก าไรก่อนภาษีเงินไดจ้ากการด าเนินงานต่อเนื่องจ านวน 
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3,781.5 ลา้นบาท ซึ่งถกูปรบัปรุงเป็นรายการที่ไม่ใช่เงินสดรวม จ านวน 394.8 ลา้นบาท โดยมีรายการที่ส  าคญั เช่น ค่าเส่ือม
ราคา จ านวน 427.5 ลา้นบาท ซึ่งบางส่วนถกูหกักลบดว้ยก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศจ านวน 198.0 ลา้น
บาท และการเปล่ียนแปลงในสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นด าเนินงานจ านวน 3,931.5 ลา้นบาท และรายการจ่ายภาษีเงินไดจ้ านวน 
21.7 ลา้นบาท การเปล่ียนแปลงในสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นด าเนินงานโดยหลกัประกอบดว้ยการเพิ่มขึน้ของลูกหนีก้ารคา้และ
ลกูหนีอ้ื่นจ านวน 2,621.1 ลา้นบาท การเพิ่มขึน้ของสินคา้คงเหลือจ านวน 1,158.9 ลา้นบาท และการเพิ่มขึน้ของสินทรพัย์
หมนุเวียนอื่นจ านวน 105.7 ลา้นบาท 

(2) ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2564 บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 
จ านวน 903.3 ลา้นบาท ซึ่งประกอบดว้ยเงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานจากการด าเนินงานต่อเนื่องจ านวน 507.3 
ลา้นบาท และเงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานจากการด าเนินงานท่ียกเลิกแลว้จ านวน 396.0 ลา้นบาท เงินสดสทุธิ
ไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานจากการด าเนินงานต่อเนื่องของบริษัทฯ โดยหลักประกอบดว้ยก าไรก่อนภาษีเงินได้จากการ
ด าเนินงานต่อเนื่องจ านวน 707.0 ลา้นบาท ซึ่งถูกปรบัปรุงเป็นรายการที่ไม่ใช่เงินสดรวม จ านวน 240.5 ลา้นบาท โดยมี
รายการท่ีส าคญั เช่น ค่าเส่ือมราคา จ านวน 174.7 ลา้น ซึ่งบางส่วนถกูหกักลบดว้ยการเปล่ียนแปลงในสินทรพัยแ์ละหนีสิ้น
ด าเนินงานจากการด าเนินงานต่อเนื่องจ านวน 423.3 ล้านบาท และรายการจ่ายภาษีเงินได้จ านวน 16.9 ล้านบาท  
การเปล่ียนแปลงในสินทรพัยแ์ละหนีสิ้น โดยหลกัประกอบดว้ยการเพิ่มขึน้ของสินคา้คงเหลือจ านวน 553.5 ลา้นบาท  และ
การลดลงของเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่นจ านวน 214.9 ลา้นบาท ซึ่งบางส่วนถูกหกักลบดว้ยการลดลงของลูกหนีก้ารคา้
และลกูหนีอ้ื่นจ านวน 361.0 ลา้นบาท 

(3) ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 
1,122.9 ลา้นบาท ซึ่งประกอบดว้ยเงินสดสทุธิไดม้าจากกจิกรรมด าเนินงานจากการด าเนินงานต่อเนื่องจ านวน 602.3 ลา้น
บาท และเงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานจากการด าเนินงานที่ยกเลิกแลว้จ านวน 520.6 ลา้นบาท เงินสดสทุธิ
ไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานจากการด าเนินงานต่อเนื่องของบริษัทฯ โดยหลกัประกอบดว้ยก าไรก่อนภาษีเงินได้จากการ
ด าเนินงานต่อเนื่องจ านวน 674.2 ลา้นบาท ซึ่งถูกปรบัปรุงเป็นรายการที่ไม่ใช่เงินสดรวม จ านวน 368.2 ลา้นบาท และ
บางส่วนถูกหกักลบดว้ยการเปล่ียนแปลงในสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นด าเนินงานจ านวน 427.9 ลา้นบาท รวมถึงรายการจ่าย
ภาษีเงินไดจ้ านวน 12.4 ลา้นบาท การเปล่ียนแปลงในสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นโดยหลักประกอบดว้ยการเพิ่มขึน้ของสินคา้
คงเหลือจ านวน 1,805.8 ลา้นบาท ซึ่งบางส่วนถกูหกักลบดว้ยการเพิ่มขึน้ของเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่นจ านวน 1,174.2 
ลา้นบาท และการลดลงของลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่นจ านวน 247.1 ลา้นบาท 

(4) ส าหรบัปีที่ปรบัปรุงใหม่สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 (ปรบัปรุงใหม่) บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิไดม้าจาก
กิจกรรมด าเนินงานจ านวน 1,974.9 ลา้นบาท ซึ่งประกอบดว้ยเงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานจากการด าเนินงาน
ต่อเนื่องจ านวน 828.8 ลา้นบาท และเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานจากการด าเนินงานที่ยกเลิกแลว้จ านวน 
1,146.1 ลา้นบาท เงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานจากการด าเนินงานต่อเนื่องของบรษิัทฯ โดยหลกัประกอบดว้ย 
ก าไรก่อนภาษีเงินไดจ้ากการด าเนินงานต่อเนื่องจ านวน 1,089.2 ลา้นบาท ซึ่งถกูปรบัปรุงรายการเป็นรายการท่ีไม่ใชเ่งนิสด 
เช่น ค่าเส่ือมราคาจ านวน 229.1 ลา้นบาท ขาดทุนจากการขายสินทรพัยแ์ละตดัจ าหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณจ์ านวน 
35.4 ลา้นบาท ภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังานจ านวน 28.2 ลา้นบาท และตน้ทุนทางการเงินจ านวน 26.3 ลา้นบาท ซึ่ง
บางส่วนถูกหกักลบดว้ยการกลบัรายงานค่าเผ่ือการลดลงของสินคา้คงเหลือจ านวน 47.9 ลา้นบาท และการเปล่ียนแปลง
ในสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นจ านวน 532.4 ลา้นบาท การเปล่ียนแปลงในสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นด าเนินงานโดยหลกัประกอบดว้ย 
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การเพิ่มขึน้ของสินคา้คงเหลือจ านวน 504.2 ลา้นบาท และการเพิ่มขึน้ของลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่นจ านวน 206.1 ลา้น
บาท ซึ่งบางส่วนถกูหกักลบดว้ยการเพิ่มขึน้ของเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่นจ านวน 171.2 ลา้นบาท 

(5) ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 
1,303.0 ลา้นบาท ซึ่งประกอบดว้ยกระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานจากการด าเนินงานต่อเนื่องจ านวน 1,392.2 
ลา้นบาท ซึ่งบางส่วนถูกหกักลบดว้ยรายการจ่ายภาษีเงินไดจ้ านวน 89.1 ลา้นบาท เงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน
จากการด าเนินงานต่อเนื่องของบริษัทฯ โดยหลักประกอบดว้ย ก าไรก่อนภาษีเงินไดจ้ านวน 1,210.9 ลา้นบาท ซึ่งถูก
ปรบัปรุงรายการเป็นรายการท่ีไม่ใช่เงินสด เช่น ค่าเส่ือมราคาจ านวน 493.8 ลา้นบาท ตน้ทนุทางการเงินจ านวน 92.0 ลา้น
บาท ภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังานจ านวน 75.5 ลา้นบาท และค่าเผ่ือการลดลงของสินคา้คงเหลือ จ านวน 64.1 ลา้น
บาท ซึ่งบางส่วนถกูหกักลบดว้ยก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนจ านวน 32.7 ลา้นบาท และ เงินสดที่ใชไ้ปจากการเปล่ียนแปลง
ในสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นด าเนินงานจ านวน 536.9 ลา้นบาท การเปล่ียนแปลงในสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นด าเนินงานโดยหลกั
ประกอบดว้ยการลดลงของเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่นจ านวน 384.6 ลา้นบาท และการเพิ่มขึน้ของลูกหนีก้ารคา้และ
ลกูหนีอ้ื่นจ านวน 123.3 ลา้นบาท  

เงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 

(1) ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 บรษิัทฯ มีเงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุจ านวน 
2,199.1 ลา้นบาท ซึ่งประกอบดว้ยเงินสดจ่ายเพื่อการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคมุเดียวกนัจ านวน 2,301.6 ลา้นบาท และ
การช าระค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณจ์ านวน 736.9 ลา้นบาท ซึ่งบางส่วนถูกหกักลบดว้ยเงินสดรบัสุทธิจากเงินใหกู้ย้ืม
ระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกันจ านวน 555.7 ลา้นบาท และเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมลงทุนจากการด าเนินงานที่
ยกเลิกจ านวน 279.1 ลา้นบาท 

(2) ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บรษิัทฯ มีเงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุจ านวน 
91.4 ลา้นบาท ซึ่งโดยหลกัประกอบดว้ยการช าระค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณจ์ านวน 296.8 ลา้นบาท ซึ่งบางส่วนถูกหกั
กลบดว้ยเงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมลงทนุจากการด าเนินงานท่ียกเลิกจ านวน 203.0 ลา้นบาท 

(3) ส าหรับปีสิ ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจ านวน  
549.5 ล้านบาท ซึ่งโดยหลักประกอบด้วยเงินสดจ่ายสุทธิเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เก่ียวข้องกันจ านวน  
555.7 ลา้นบาท การช าระค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณจ์ านวน 380.9 ลา้นบาท และเงินสดจ่ายเพื่อการรวมธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกันจ านวน 267.8 ลา้นบาท ซึ่งบางส่วนถูกหักกลบดว้ยเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมลงทุนจากการ
ด าเนินงานท่ียกเลิกจ านวน 654.2 ลา้นบาท 

(4) ส าหรบัปีที่ปรบัปรุงใหม่สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ปรบัปรุงใหม่) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใชไ้ปใน
กิจกรรมลงทุนจ านวน 548.3 ล้านบาท ซึ่งโดยหลักประกอบด้วยการช าระค่าที่ดิน  อาคารและอุปกรณ์จ านวน  
301.1 ลา้นบาท และเงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุจากการด าเนินงานท่ียกเลิกจ านวน 540.7 ลา้นบาท ซึ่งบางส่วนถกู
หกักลบดว้ยเงินสดรบัจากการจ าหน่ายที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์และสินทรพัยสิ์ทธิการใชจ้ านวน 293.5 ลา้นบาท 

(5) ส าหรับปีสิ ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจ านวน  
752.6 ลา้นบาท ซึ่งโดยหลักประกอบดว้ยการช าระค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณจ์ านวน 762.2 ลา้นบาท และการช าระ 
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ค่าซอฟตแ์วรค์อมพิวเตอรจ์ านวน 6.8 ลา้นบาท ซึ่งบางส่วนถูกหกักลบดว้ยเงินสดรบัจากการจ าหน่ายที่ดิน อาคาร และ
อปุกรณจ์ านวน 16.3 ลา้นบาท 

เงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงนิ 

(1) ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน
จ านวน 1,688.3 ลา้นบาท ซึ่งโดยหลักประกอบดว้ยเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจัดหาเงินจากการด าเนินงานต่อเนื่อง
จ านวน 1,811.1 ลา้นบาท ซึ่งบางส่วนถูกหกักลบดว้ยเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินจากการด าเนินงานที่ยกเลิก
แลว้จ านวน 122.8 ลา้นบาท เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงินจากการด าเนินงานต่อเนื่อง โดยหลักประกอบดว้ย 
เงินสดรบัสทุธิจากเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินจ านวน 6,336.3 ลา้นบาท และเงินสดรบัจากออกและเสนอขายหุน้
สามญัจ านวน 2,040.0 ลา้นบาท ซึ่งบางส่วนถูกหกักลบดว้ยเงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทใหญ่จ านวน 5,691.4 
ลา้นบาท เงินสดจ่ายสทุธิเพื่อช าระเงินกูย้มืระยะสัน้จากบรษิัทใหญ่จ านวน 706.1 ลา้นบาท และการช าระคืนเงินกูย้ืมระยะ
ยาวจากบรษิัทใหญ่จ านวน 105.3 ลา้นบาท 

(2) ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจัดหาเงิน
จ านวน 756.6 ลา้นบาท ซึ่งประกอบดว้ยเงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินจากการด าเนินงานต่อเนื่องจ านวน 1,902.7 
ลา้นบาท ซึ่งบางส่วนถูกหักกลบดว้ยเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจัดหาเงินจากการด าเนินงานที่ยกเลิกแลว้จ านวน 
1,146.1 ลา้นบาท เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินจากการด าเนินงานต่อเนื่อง โดยหลกัประกอบดว้ย เงินปันผลจ่าย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษิัทใหญ่จ านวน 1,257.2 ลา้นบาท และเงินสดจ่ายสทุธิเพื่อช าระเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน
จ านวน 1,159.1 ลา้นบาท ดอกเบีย้จ่ายจ านวน 15.8 ลา้นบาท และเงินสดจ่ายเพื่อช าระหนีสิ้นตามสญัญาเช่าจ านวน 9.3 
ลา้นบาท ซึ่งบางส่วนถกูหกักลบดว้ยเงินสดรบัสทุธิจากเงินกูย้ืมระยะสัน้จากบรษิัทใหญ่จ านวน 539.5 ลา้นบาท 

(3) ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจ านวน  
588.6 ลา้นบาท ซึ่งประกอบดว้ยเงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินจากการด าเนินงานต่อเนื่องจ านวน 2,248.0 ลา้น
บาท และเงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงินจากการด าเนินงานท่ียกเลิกแลว้จ านวน 1,659.4 ลา้นบาท เงินสดสทุธิใช้
ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจากการด าเนินงานต่อเนื่อง โดยหลักประกอบดว้ย เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทใหญ่
จ านวน 1,257.2 ลา้นบาท และเงินสดจ่ายสทุธิเพื่อช าระเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินจ านวน 1,159.1 ลา้นบาท ซึ่ง
บางส่วนถกูหกักลบดว้ยเงินสดรบัสทุธิจากเงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัจ านวน 203.8 ลา้นบาท 

(4) ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 (ปรบัปรุงใหม่) บรษิัทฯ มีเงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน
จ านวน 1,435.1 ลา้นบาท ซึ่งโดยหลกัประกอบดว้ย เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทใหญ่จ านวน 898.0 ลา้นบาท 
การช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัจ านวน 264.4 ลา้นบาท และเงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน
จากการด าเนินงานที่ยกเลิกจ านวน 624.0 ลา้นบาท ซึ่งบางส่วนถูกหกักลบดว้ย เงินสดรบัสทุธิจากเงินกูย้ืมระยะสัน้จาก
สถาบนัการเงินจ านวน 255.2 ลา้นบาท และเงินสดรบัสทุธิจากเงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวขอ้งกันจ านวน 133.2 
ลา้นบาท 

(5) ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจ านวน  
564.4 ลา้นบาท ซึ่งโดยหลักประกอบดว้ย เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่จ านวน 826.3 ลา้นบาท และ  
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การช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการที่เก่ียวขอ้งกนัจ านวน 450.0 ลา้นบาท ซึ่งบางส่วนถกูหกักลบดว้ยเงินสดรบัสทุธิ
จากเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินจ านวน 888.5 ลา้นบาท 

4.1.8 ภำระหนี ้

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 บรษิัทฯ มีภาระหนีร้วมจ านวน 6,336.3 ลา้นบาท ซึ่งเป็นเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนั
การเงิน  

4.1.9 รำยกำรนอกงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 

ณ วันที่  30 กันยายน 2565 นอกจากหนี ้คงค้างตามหนังสือค า้ประกันของธนาคารจ านวน 12.1 ล้านบาท 
นอกเหนือจากที่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ บรษิัทฯ ไม่มีรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินท่ีมีนยัส าคญั 

4.1.10 ภำระผูกพันและหนีส้ินทีอ่ำจจะเกิดขึน้ 

บริษัทฯ มีภาระผูกพนัและหนีสิ้นที่อาจจะเกิดขึน้ตามสญัญาก่อสรา้งโรงงาน อาคาร และคลงัสินคา้ สญัญาซือ้
เครื่องจกัรและอปุกรณ ์สญัญาโปรแกรมคอมพิวเตอร ์

บริษัทฯ เชื่อว่าภาระผูกพันและหนี ้สินที่อาจจะเกิดขึน้ดงักล่าวจะไดร้บัแหล่งเงินทุนจากเงินทุนภายในบริษัทฯ  
ซึ่งรวมถึงเงินสดในมือของบรษิัทฯ 

โปรดพิจารณาหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 37 ของงบการเงินรวมทีต่รวจสอบแลว้ ณ วนัที ่และส าหรบัปี
บญัชีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 และหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ที ่22 ของขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทาง
การเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาล ณ วนัที ่และส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2565 

4.1.11 ภำระผูกพันทีเ่ป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

ภาระผูกพันที่เป็นรายจ่ายฝ่ายทุนของบริษัทฯ โดยหลักมาจากการซือ้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่ดินและส่วน
ปรบัปรุงอาคาร และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน เช่น ซอฟตแ์วรค์อมพิวเตอร ์

ตารางต่อไปนีแ้สดงรายละเอียดภาระผกูพนัที่เป็นรายจ่ายฝ่ายทนุของบรษิัทฯ ส าหรบัระยะเวลาที่ระบ ุ

 
ส ำหรับปีสิน้สุด 
วันที่ 31 ธันวำคม 

ส ำหรับงวด 
เก้ำเดือนสิน้สุด 
วันที่ 30 กันยำยน 

 2562 2563 2564 2565 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

สญัญาซือ้ขายที่ดิน 243.1 - - - 

สญัญาสรา้งอาคารโรงงานและคลงัสินคา้ .................  26.8 52.8 33.9 1,090.0 

สญัญาซือ้เครื่องจักรและอปุกรณ ์...............................  236.4 196.2 249.8 316.8 

สญัญาโปรแกรมคอมพิวเตอร ์.....................................  0.0 6.4 6.5 - 

รวม ...............................................................................  506.3 255.4 290.2 1,406.8 
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บริษัทฯ คาดว่าจะมีรายจ่ายฝ่ายทุนเพิ่มขึน้ส าหรบั (1) การซือ้เครื่องจักรและอุปกรณเ์พิ่มเติมส าหรบัโรงงาน
ตน้แบบของบรษิัทฯ (2) การจดัตัง้ศนูยป์ฏิบตัิการทดสอบรสชาติอาหารแมวโดยกลุ่มแมวทดลอง “Cattery” (3) เป็นเงินทนุ
ส าหรบัการก่อสรา้งโรงงานใหม่ในบรเิวณเดียวกบัโรงงานท่ีจงัหวดัสมทุรสาคร (4) การปรบัปรุงโรงงานท่ีจงัหวดัสมทุรสาคร 
และโรงงานที่จงัหวดัสงขลาใหท้นัสมยัดว้ยระบบและเครื่องจกัรอตัโนมตัิ (5) การก่อสรา้งคลงัสินคา้ที่ใชร้ะบบอตัโนมตัิที่
โรงงานท่ีจงัหวดัสมทุรสาคร และโรงงานท่ีจงัหวดัสงขลา (6) การลงทนุในเครื่องติดฉลากและบรรจผุลิตภณัฑอ์ตัโนมตัิใหม่ 
และ (7) การลงทุนในโครงการวิจัยและพัฒนา (R&D) นวัตกรรม เทคโนโลยี โดยบริษัทฯ คาดว่าจะมีรายจ่ายฝ่ายทุน
เพิ่มขึน้จ านวน 2,200.0 ลา้นบาทส าหรบัปีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2565 และ 4,200.0 ลา้นบาทในปี 2566 ถึงปี 2568 
ตามแผนโครงการดงักล่าว ซึ่งคาดว่าจะใชแ้หล่งเงินทนุที่มาจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้

บริษัทฯ มีความตัง้ใจที่จะหาเงินทนุเพื่อใชเ้ป็นรายจ่ายฝ่ายทุนในอนาคตของบริษัทฯ จากเงินสดในปัจจุบนัของ
บริษัทฯ เงินที่ไดจ้ากการเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุน และการกูย้ืม โดยความสามารถในการจดัหาเงินและช าระคืนเงินกู้
ตามระยะเวลาที่เหมาะสมของบริษัทฯ นั้นขึน้อยู่กับปัจจัยที่ไม่แน่นอนหลายประการ ซึ่งรวมถึง ผลการด าเนินงานใน
อนาคต ฐานะทางการเงิน และกระแสเงินสด สภาวะเศรษฐกิจ และตลาดอาหารสตัวเ์ลีย้ง ตน้ทุนทางการเงิน ภาวะตลาด
เงิน และการใหกู้ย้ืมโดยธนาคาร ทัง้นี ้รายจ่ายฝ่ายทนุจะยงัถกูใชเ้ป็นการลงทนุเพื่อรองรบัการเติบโตของธุรกิจของบรษิัทฯ  
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4.1.12 อัตรำส่วนทำงกำรเงนิ 

ตารางต่อไปนีแ้สดงอตัราส่วนทางการเงินของบรษิัทฯ ส าหรบัระยะเวลาที่ระบ ุ 

 
ณ วันที่และส ำหรับปีสิน้สุด 

วันที่ 31 ธันวำคม 
ณ วันที่และส ำหรับงวดเกำ้เดือน

สิน้สุดวันที่ 30 กันยำยน 

 2562 2563 2564 2564 2565 

อัตรำส่วนสภำพคล่อง      

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)(1) ......................................  1.2 1.2 1.1 n/a 0.9 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)(2) ........................  0.4 0.5 0.1 n/a 0.4 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)(3) ...............  0.3 0.2 0.1 n/a 0.0 

อตัราส่วนหมุนเวียนลกูหนีก้ารคา้ (เท่า)(4) ...................  6.2 3.3 4.3 n/a 9.3(33) 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั)(5) ......................................  59 110 85 n/a 39 

อตัราส่วนหมุนเวียนของสินคา้ส าเร็จรูป (เท่า) (6) ........  12.6 5.3 3.8 n/a 7.7(33) 

ระยะเวลาขายสินคา้ส าเร็จรูปเฉลี่ย (วนั) (7) .................  29 69 95 n/a 47 

อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ (เท่า)(8) .................  3.1 1.5 1.5 n/a 3.6(33) 

ระยะเวลาขายสินคา้ (วนั)(9) ..........................................  117 239 236 n/a 101 

อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หนีก้ารคา้ (เท่า)(10) .................  10.0 5.6 4.1 n/a 9.4(33) 

ระยะเวลาช าระหนี ้เฉลี่ย(วนั)(11) ...................................  36 65 89 n/a 39 

วงจรเงินสด (วนั)(12) .......................................................  140 283 231 n/a 101 

อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร       

อตัราก าไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ)(13) ........................................  14.1 22.7 15.0 17.9 24.8 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (รอ้ยละ)(14) ...................  9.2 14.4 6.8 9.9 19.2 

อตัรารายไดอ่ื้นต่อรายไดร้วม (รอ้ยละ)(15) ....................  1.4 1.1 1.2 1.3 0.8 

อตัราเงินสดต่อการท าก าไร  
(รอ้ยละ)(16) ................................................................  121.5 82.7 124.3 98.2 6.9 

อตัราก าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายภาษีเงินได ้ 
ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่าย  
(รอ้ยละ)(17) ................................................................  15.2 19.1 13.0 17.1 25.2 

อตัราก าไรสทุธิจากการด าเนินงานต่อเนื่อง  
(รอ้ยละ)(18)  ................................................................  9.1 15.3 9.6 13.4 22.2 

อตัราก าไรสทุธิ (รอ้ยละ)(19) ...........................................  9.1 26.2 21.9 27.5 22.5 

อตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุน้ (รอ้ยละ)(20) .........................  30.9 26.6 15.7 n/a 128.0(33) 

อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน       

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์(รอ้ยละ)(21)................  12.1 19.0  12.5  n/a 34.5(33) 
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ณ วันที่และส ำหรับปีสิน้สุด 

วันที่ 31 ธันวำคม 
ณ วันที่และส ำหรับงวดเกำ้เดือน

สิน้สุดวันที่ 30 กันยำยน 

 2562 2563 2564 2564 2565 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวร  
(รอ้ยละ)(22) .....................................................................  42.2 60.3 50.6 

 
n/a 128.5(33) 

อตัราการหมนุของสินทรพัย ์(เท่า)(23) ...........................  1.3 0.7 0.6 n/a 1.5(33) 

อัตรำส่วนวิเครำะหน์โยบำยทำงกำรเงิน      

อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ (เท่า)(24) .............  1.5 1.4 2.4 n/a 3.1 

อตัราส่วนหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้ือ
หุน้ (เท่า)(25) ....................................................................  1.1 0.9 0.2 

 
n/a 1.8 

อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบีย้  
(เท่า)(26) ...........................................................................  19.6 51.3 37.9 

 
n/a 81.4 

อตัราส่วนหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ต่อก าไรก่อน
ดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเสื่อมราคาและค่าตดั
จ าหน่าย (เท่า) (27) ..........................................................  2.1 2.9 0.8 

 
n/a 1.1(33) 

อตัราส่วนหนีส้ินสทุธิต่อก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษี
เงินได ้ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (เท่า)(28) .......  2.1 2.9 0.8 

 
n/a 1.1(33) 

อตัราส่วนความสามารถในการช าระภาระผกูพนั 
(เท่า)(29) ...........................................................................  0.6 0.4 1.4 

 
n/a 0.9(33) 

อตัราการจ่ายเงินปันผล (รอ้ยละ)(30).............................  56.8 54.6 91.4 n/a 183.2 

เงินปันผลต่อหุน้ (Fully Diluted)(34) (บาท) 0.26 0.42 0.60 n/a  2.90 

 

หมายเหตุ: 

(1) อตัราส่วนสภาพคล่อง ค านวณโดยใชส้ินทรพัยห์มนุเวียนรวม หารดว้ยหนีส้ินหมนุเวียนรวม 

(2) อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว ค านวณโดยใชผ้ลรวมของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด บวกลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ่ื้นสุทธิหาร
ดว้ยหนีส้ินหมนุเวียนรวม 

(3) อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด ค านวณโดยใชเ้งินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน หารดว้ยหนีส้ินหมนุเวียนรวมเฉลี่ย  

(4) อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารคา้ ค านวณโดยใชร้ายไดจ้ากการขาย หารดว้ยลกูหนีก้ารคา้ก่อนหกัค่าเผื่อผลขาดทนุลกูหนีก้ารคา้เฉลี่ย  

(5) ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย ค านวณโดยใช ้365 หารดว้ยอตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารคา้ 

(6) อตัราส่วนหมนุเวียนของสินคา้ส าเรจ็รูป ค านวณโดยใชต้น้ทนุขาย หารดว้ยสินคา้ส าเรจ็รูปเฉลี่ย 

(7) ระยะเวลาขายสินคา้ส าเรจ็รูปเฉลี่ยค านวณโดยใช ้365 หารดว้ยอตัราส่วนหมนุเวียนของสินคา้ส าเรจ็รูป 

(8) อตัราส่วนหมนุเวียนสินคา้คงเหลือ ค านวณโดยใชต้น้ทนุขาย หารดว้ยสินคา้คงเหลือเฉลี่ย 

(9) ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี่ย ค านวณโดยใช ้365 หารดว้ยอตัราส่วนหมนุเวียนสินคา้คงเหลือ 

(10) อตัราส่วนหมนุเวียนเจา้หนีก้ารคา้ ค านวณโดยใชต้น้ทนุขาย หารดว้ยเจา้หนีก้ารคา้เฉลี่ย 
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(11) ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลี่ย ค านวณโดยใช ้365 หารดว้ยอตัราส่วนหมนุเวียนเจา้หนีก้ารคา้ 

(12) วงจรเงินสด ค านวณโดยใชผ้ลรวมของระยะเวลาเรียกเก็บหนีเ้ฉลี่ยและระยะเวลาขายสินคา้เฉลี่ย ลบดว้ยระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลี่ย 

(13) อตัราก าไรขัน้ตน้ ค านวณโดยใชก้ าไร (ขาดทนุ) ขัน้ตน้ หารดว้ยรายไดจ้ากการขาย คณูดว้ย 100 

(14) อตัราก าไรจากการด าเนินงาน ค านวณโดยใชก้ าไรจากการด าเนินงานที่ไม่รวมรายไดอ่ื้นและก าไร (ขาดทุน) อ่ืน หารดว้ยรายไดจ้ากการขาย 
คณูดว้ย 100 

(15) อตัราส่วนรายไดอ่ื้นต่อรายไดร้วม ค านวณโดยใช ้รายไดอ่ื้น หารดว้ยรายไดร้วม(31) คณูดว้ย 100 

(16) อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร ค านวณโดยใชเ้งินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงานต่อเนื่อง หารดว้ยก าไรจากการด าเนินงาน 
คณูดว้ย 100 

(17) อตัราก าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายภาษีเงินได ้ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่าย ค านวณโดยใช ้ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายภาษีเงินได ้ค่าเสื่อมราคา 
และค่าตดัจ าหน่าย จากการด าเนินงานต่อเนื่อง หารดว้ยรายไดร้วม(31) คณูดว้ย 100 

(18) อตัราก าไรสทุธิจากการด าเนินงานต่อเนื่อง ค านวณโดยใชก้ าไร (ขาดทุน) ส าหรบังวดจากการด าเนินงานต่อเนื่อง หารดว้ยรายไดร้วม(31) 
คณูดว้ย 100 

(19) อตัราก าไรสทุธิ ค านวณโดยใชก้ าไร (ขาดทนุ) ส าหรบังวด หารดว้ยรายไดร้วม(31) คณูดว้ย 100 

(20) อตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุน้ ค านวณโดยใชก้ าไร (ขาดทนุ) ส าหรบังวดจากการด าเนินงานต่อเนื่อง หารดว้ยส่วนของเจา้ของของบริษัทใหญ่
รวมเฉลี่ย คณูดว้ย 100 

(21) อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์ค านวณโดยใชก้ าไร (ขาดทนุ) ส าหรบังวด หารดว้ยสินทรพัยร์วมเฉลี่ย คณูดว้ย 100 

(22) อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวร ค านวณโดยใชก้ าไร (ขาดทุน) ส าหรบังวด บวกค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย หารดว้ยผลรวม
ของที่ดิน อาคารและอปุกรณส์ทุธิ สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน และสินทรพัยส์ิทธิการใชเ้ฉลี่ย คณูดว้ย 100 

(23) อตัราการหมนุของสินทรพัย ์ค านวณโดยใชร้ายไดร้วม(31) หารดว้ยสินทรพัยร์วมเฉลี่ย 

(24) อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ ค านวณโดยใชห้นีส้ินรวม หารดว้ยส่วนของผูถ้ือหุน้รวม  

(25) อตัราส่วนหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ค านวณโดยใชห้นีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้รวม(32) หารดว้ยส่วนของผูถ้ือหุน้รวม 

(26) อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบีย้ ค านวณโดยใชก้ าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่าย จาก
การด าเนินงานต่อเนื่องหารดว้ยตน้ทนุทางการเงิน  

(27) อตัราส่วนหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ต่อก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่าย ค านวณโดยใชห้นีส้ินที่มีภาระ
ดอกเบีย้รวม หารดว้ยก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่ายจากการด าเนินงานต่อเนื่อง 

(28) อตัราส่วนหนีส้ินสุทธิต่อก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย ค านวณโดยใชห้นีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้รวม
ลบดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด แลว้หารดว้ยก าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่ายจากการ
ด าเนินงานต่อเนื่อง 

(29) อตัราส่วนความสามารถในการช าระภาระผกูพนั ค านวณโดยใชก้ าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่ายจาก
การด าเนินงานต่อเนื่องหารดว้ยผลรวมของหนีส้ินระยะสัน้ที่มีภาระดอกเบีย้ และส่วนของหนีส้ินระยะยาวที่มีภาระดอกเบีย้ที่ถึงก าหนด
ช าระภายในหนึ่งปี 

(30) อตัราการจ่ายเงินปันผล ค านวณโดยการหารเงินปันผลดว้ยก าไรส าหรบัปีซึ่งมาจากส่วนที่เป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษัทใหญ่คณูดว้ย 100 

(31) รายไดร้วม ค านวณโดยใชผ้ลรวมของรายไดจ้ากการขาย และรายไดอ่ื้น 



 

บริษัท ไอ-เทล คอรป์อเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 

ส่วนท่ี 2.2.4 การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ หนา้ 44 

(32) หนีส้ินรวมที่มีภาระดอกเบีย้ ค านวณโดยใช ้ผลรวมของเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน เงินกูย้ืมจากกิจการที่
เกี่ยวขอ้งกนั เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั และเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

(33) อตัราส่วนทางการเงินดงักล่าวปรบัตวัเลขเป็นเต็มปีเพ่ือการเปรียบเทียบ (annualized) 

(34) ค านวณดว้ยฐานจ านวนหุน้ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2565 จ านวน 2,400,000,000 หุน้ เพื่อการเปรียบเทียบ 

4.1.13 กำรวิเครำะหอ์ัตรำส่วนทำงกำรเงนิทีส่ ำคัญ 

4.1.13.1 อัตรำส่วนสภำพคล่อง (Liquidity Ratios) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 2564 และวันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ  
1.2 เท่า 1.2 เท่า 1.1 เท่า และ 0.9 เท่า ตามล าดบั วงจรเงินสดของบริษัทฯ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 
และ 2564 และงวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 เท่ากบั 140 วนั 283 วนั 231 วนั และ 101 วนั ตามล าดบั โดย
วงจรเงินสดของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 นั้นเพิ่มขึน้จากการจัดประเภทผล
ประกอบการของ YCC และ APC ไวใ้นส่วนการด าเนินงานที่ยกเลิก การลดลงของวงจรเงินสดระหว่างวนัที่ 31 ธันวาคม 
2563 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 นัน้มีสาเหตุหลกัมาจากการจ าหน่ายเงินลงทนุใน YCC และการจดัประเภทรายการใหม่
ของ APC เป็นรายการที่ถือไวเ้พื่อขายจากการด าเนินงานที่ยกเลิก การลดลงของวงจรเงินสดระหว่างวนัที่ 31 ธันวาคม 
2564 ถึงงวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2565 นัน้มีสาเหตุหลกัมาจากการเปล่ียนแปลงของผลการด าเนินงานจาก
การรบัโอนโรงงานที่จงัหวดัสมทุรสาครมาจาก TUM 

4.1.13.2 อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร (Profitability Ratios) 

อตัราก าไรขัน้ตน้ของบริษัทฯ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 และงวดเกา้เดือนสิน้สดุ
วันที่  30 กันยายน 2564 และ 2565 เท่ากับรอ้ยละ 14.1 ร ้อยละ 22.7 ร ้อยละ 15.0 ร ้อยละ 17.9 และร้อยละ 24.8 
ตามล าดบั การลดลงของอตัราก าไรขัน้ตน้ของบริษัทฯ ในปี 2564 นัน้มีสาเหตุหลกัมาจากการปิดโรงงานที่จงัหวดัสงขลา
ชั่วคราว ในเดือนมิถนุายน 2564 เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในกลุ่มคนงานในโรงงานของบรษิัทฯ ซึ่งในปีต่อมา
อตัราก าไรขัน้ตน้ของบรษิัทฯ ไดเ้พิ่มขึน้เนื่องจากบรษิัทฯ มีสดัส่วนผลิตภณัฑอ์าหารสตัวเ์ลีย้งระดบัพรีเมียมที่เพิ่มมากขึน้ 

อตัราก าไรสทุธิของบริษัทฯ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 และส าหรบังวดเกา้เดือน
สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2565 เท่ากับรอ้ยละ 9.1 รอ้ยละ 26.2 รอ้ยละ 21.9 รอ้ยละ 27.5 และรอ้ยละ 22.5 
ตามล าดับ และอัตราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 และส าหรบังวดเกา้
เดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2565 เท่ากับรอ้ยละ 30.9 รอ้ยละ 26.6 รอ้ยละ 15.7 และ รอ้ยละ 128.0 ตามล าดบั การ
เพิ่มขึน้ของอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้สอดคลอ้งกบัการเพิ่มขึน้ของก าไรส าหรบังวด 

อัตราส่วนก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย (EBITDA) ส าหรบัปีสิน้สุดวันที่  
31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 และส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2564 และ 2565 เท่ากับรอ้ยละ 15.2 
รอ้ยละ 19.1 รอ้ยละ 13.0 รอ้ยละ 17.1 และรอ้ยละ 25.2 ตามล าดับ การเพิ่มขึน้ของอัตราส่วน EBITDA ระหว่างวันที่   
31 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 นั้นมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึน้ของก าไรในงวด โดยมีสาเหตุตามที่ได้
กล่าวไปแลว้ขา้งตน้ ส่วนการลดลงของอตัราส่วน EBITDA ระหว่างวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 นัน้มี
สาเหตุหลกัมาจากการปิดโรงงานท่ีจงัหวดัสงขลาชั่วคราวในเดือนมิถนุายน 2564 เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 ใน
กลุ่มคนงานในโรงงานของบริษัทฯ ซึ่งมีผลกระทบต่อก าไรส าหรบังวด โดยในระหว่างรอบระยะเวลาเกา้เดือนสิน้สุดวันท่ี  



 

บริษัท ไอ-เทล คอรป์อเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 

ส่วนท่ี 2.2.4 การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ หนา้ 45 

30 กนัยายน 2565 อตัราส่วน EBITDA ของบรษิัทฯ ไดเ้พิ่มขึน้และกลบัมาอยู่ในระดบัปกติ โดยปรบัตวัเพิ่มขึน้สอดคลอ้งกับ
การเพิ่มขึน้ของอตัราก าไรขัน้ตน้ของบรษิัทฯ เนื่องจากการด าเนินงานของบรษิัทฯ กลบัเขา้สู่ภาวะปกติ 

4.1.13.3 อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน (Efficiency Ratios) 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยร์วมของบริษัทฯ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 และงวด
เกา้เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2565 เท่ากับรอ้ยละ 12.1 รอ้ยละ 19.0 รอ้ยละ 12.5 และรอ้ยละ 34.5 ตามล าดบั ในขณะที่
อัตราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวรส าหรบัปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 และงวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัที่  
30 กันยายน 2565 เท่ากับรอ้ยละ 42.2 รอ้ยละ 60.3 รอ้ยละ 50.6 และรอ้ยละ 128.5 ตามล าดับ การเปล่ียนแปลงของอตัรา
ผลตอบแทนจากสินทรพัยน์ัน้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของก าไรในงวด 

4.1.13.4 อัตรำส่วนวิเครำะหน์โยบำยทำงกำรเงนิ (Financial Policy Ratios) 

อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 และวันที่   
30 กนัยายน 2565 เท่ากบั 1.5 เท่า 1.4 เท่า 2.4 เท่า และ 3.1 เท่า ตามล าดบั การลดลงระหว่างวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ถึง
วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 มีสาเหตหุลกัมาจากการลดลงของหนีสิ้นของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ช าระคืนเงินกูย้ืมบางส่วน 
การเพิ่มขึน้ของอตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ที่เพิ่มขึน้ระหว่างวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2564  
มีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของหนีสิ้นรวมซึ่งโดยหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของเจา้หนีก้ารคา้และการเพิ่มขึน้ของเงินกูย้ืม
ระยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวขอ้งเพื่อน ามาใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียน และการเพิ่มขึน้ของอตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 
ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เพิ่มขึน้เพื่อน าไปช าระคืนเงินกูย้ืมจากบรษิัทใหญ่ ใชเ้ป็นเงินทุนส าหรบัการด าเนินกิจการ ใชใ้นการซือ้เครื่องจกัรใหม่ และ
การก่อสรา้งโรงงานแห่งใหม่ของบรษิัทฯ 

อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ของบริษัทฯ ส าหรบัปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 และ 
งวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2565 เท่ากับ 19.6 เท่า 51.3 เท่า 37.9 เท่า และ 81.4 เท่า ตามล าดบั การเปล่ียนแปลง
ในอตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ของบรษิัทฯ นัน้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของ EBITDA ของบรษิัทฯ  

4.2 ปัจจัยส ำคัญทีมี่ผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 

ผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ไดร้บัผลกระทบจากปัจจยัที่ส  าคญัต่าง ๆ ซึ่งปัจจยัเหล่านีจ้ะยงัคงส่งผลกระทบต่อ
ผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ต่อไปในอนาคต 

4.2.1 ปัจจัยส ำคัญทีมี่ผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 

4.2.1.1 กำรปรับโครงสร้ำงกิจกำรและกำรปรับปรุงงบกำรเงนิ 

เมื่อวันที่  6 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจและ 
การด าเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งรวมไปถึงการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยสองแห่ง  กล่าวคือ APC ซึ่งเป็นบริษัทที่
ประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑใ์นประเทศไทยใหแ้ก่ไทยยูเนี่ยน และ YCC ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการ
การผลิตปลาทูน่าแปรรูปและอาหารทะเลแปรรูปในประเทศเวียดนามใหแ้ก่บริษัทที่เก่ียวขอ้งกนัซึ่งอยู่ภายใตก้ารควบคมุ
เดียวกนัของไทยยเูนี่ยน บรษิัทฯ ไดจ้ าหน่ายเงินลงทนุใน YCC แลว้เสรจ็ในเดือนธันวาคม 2564 และจ าหน่ายเงินลงทนุใน 
APC แลว้เสรจ็ในเดือนกมุภาพนัธ ์2565  
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จากผลของแผนการปรบัโครงสรา้งธุรกิจ บริษัทฯ ไดจ้ัดประเภทรายการสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นของ APC ขึน้ใหม่
โดยจดัเป็นรายการทรพัยสิ์นและหนีสิ้นที่ถือไวเ้พื่อขายจากการด าเนินงานท่ียกเลิก ตามที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน
รวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ผลการด าเนินงานของ YCC และ APC ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2564 
ไดถ้กูรายงานไวเ้ป็นก าไรจากการด าเนินงานท่ียกเลิกซึ่งแสดงไวใ้นงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ 

ในปี 2564 บริษัทฯ ไดจ้ัดตัง้ ITA เป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศสหรฐัอเมริกาและถือหุน้ทั้งหมดโดย
บริษัทฯ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลงทุนใน USPN ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ภายใตก้ารควบคุมของไทยยูเนี่ยน บริษัทฯ รบัรูก้ารซือ้
เงินลงทุนใน USPN ในงบการเงินรวมเป็นรายการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกัน โดยบริษัทฯ รบัรูสิ้นทรพัยแ์ละ
หนีสิ้นสุทธิที่รับโอนมาตามมูลค่าตามบัญชีของไทยยูเนี่ยน ผลต่างระหว่างค่าตอบแทนที่ช าระไปกับมูลค่าตามบัญชี
ดงักล่าว ณ วนัท่ีโอนธุรกิจจะแสดงเป็นรายการในส่วนของผูถื้อหุน้ ภายใตห้วัขอ้ “ส่วนเกินทนุ (แตกต่าง) จากการรวมธุรกจิ
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกัน” บริษัทฯ ไดป้รบัปรุงขอ้มูลทางการเงินเปรียบเทียบส าหรบัปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
เสมือนว่าการรวมธุรกิจนั้นไดเ้กิดขึน้ตัง้แต่วันที่  1 มกราคม 2563 โปรดพิจารณาหมายเหตุขอ้ 5 ของงบการเงินรวมที่
ตรวจสอบแลว้ ณ วนัทีแ่ละส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ของบริษัทฯ ส าหรบัรายละเอียดเกี่ยวกบัผลกระทบที่
เกิดจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ของบริษัทฯ ทัง้นี ้ขอ้มลูทางการเงินเปรียบเทียบส าหรบัปีสิน้สดุ
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 นั้นยังไม่ถูกปรบัปรุงใหม่ ซึ่งอาจส่งผลต่อความสามารถในการเทียบเคียง ข้อมูลทางการเงิน
ส าหรบัรอบระยะเวลาสิน้สุดวนัที่  31 ธันวาคม 2563 และ 2564 กับ ขอ้มูลทางการเงินส าหรบัรอบระยะเวลาสิน้สดุวนัที่   
31 ธันวาคม 2562  

นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดเ้ขา้ซือ้กิจการผลิตอาหารสัตวเ์ลีย้งของ TUM ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ภายใตก้ารควบคุมของ 
ไทยยูเนี่ยน ซึ่งการเขา้ซือ้นัน้รวมไปถึงสินทรพัย ์และหนีสิ้น เช่น โรงงานที่จงัหวดัสมทุรสาครและภาระผูกพนัผลประโยชน์
พนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการอาหารสตัวเ์ลีย้ง บริษัทฯ รบัรูก้ารรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคมุเดียวกนันีใ้นงบการเงินรวมที่
ตรวจสอบแลว้ส าหรบัปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เนื่องจากการโอนกิจการอาหารสัตวเ์ลีย้งส่วนใหญ่แลว้เสร็จใน 
เดือนธันวาคม 2564 บริษัทฯ ไม่ไดป้รบัปรุงขอ้มลูทางการเงินเปรียบเทียบส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ในส่วน
การเข้าซือ้กิจการอาหารสัตวเ์ลีย้งเนื่องจากข้อมูลทางการเงินส าหรับกิจการดังกล่าวไม่เพียงพอที่จะน ามาปรับปรุง 
งบการเงินรวมและขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกิจการยอ้นหลงัส าหรบัปีก่อนหนา้ ทัง้นี ้หากการเขา้ซือ้กิจการอาหารสตัวเ์ลีย้ง
ของ TUM ถูกรวมในงบการเงินรวมตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2564 จะท าใหง้บก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2564 แสดงรายได้จากการขายเพิ่มขึน้เป็น 9,656.1 ล้านบาท และก าไรสุทธิเป็น 1,825.1 ล้านบาท  
ในขณะเดียวกัน หากบริษัทฯ ปรับปรุงงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับรอบระยะเวลาสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2563  
จะแสดงรายไดจ้ากการขายเพิ่มขึน้เป็น 7,424.5 ลา้นบาท และก าไรสทุธิเป็น 1,457.6 ลา้นบาท โปรดพจิารณาหมายเหต ุ
ขอ้ 40 ของงบการเงนิรวมทีต่รวจสอบแลว้ ณ วนัที ่และส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564  

บริษัทฯ รบัรูค้่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกับการเขา้ซือ้กิจการภายใตก้ารควบคุมเดียวกันจ านวน 0.7 ลา้นบาท เป็น
ค่าใชจ้่ายในการบริหารในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 โปรดพิจารณาหมายเหตุ 
ขอ้ 5 และขอ้ 40 ของงบการเงินรวมทีต่รวจสอบแลว้ ณ วนัทีแ่ละส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ส าหรบัขอ้มูล
เกีย่วกบัผลกระทบจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคมุเดยีวกนัและการจดัประเภทรายการใหม่ บนงบแสดงฐานะการเงนิ 
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ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และงบกระแสเงนิสดส าหรบั
ปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

บริษัทฯ ไดป้รบัปรุงขอ้มูลทางการเงินเปรียบเทียบส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2564 เพื่อให้
สะทอ้นถึงธุรกรรมการปรบัโครงสรา้งธุรกิจซึง่ด  าเนินการแลว้เสรจ็ในระหว่างเดือนธันวาคม 2564 ถึงเดือนกมุภาพนัธ ์2565 

ที่ประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  14 ธันวาคม 2564 ไดม้ีมติอนุมัติใหยุ้ติการผลิตและ
จ าหน่ายอาหารทะเลแปรรูปเพื่อใหบ้ริษัทฯ มุ่งเนน้การประกอบธุรกิจอาหารสัตวเ์ลีย้งเพียงอย่างเดียว โดย ณ วันที่ของ
เอกสารฉบบันี ้โรงงานผลิตของบริษัทฯ ในจงัหวดัสงขลา ไดยุ้ติการผลิตผลิตภณัฑอ์าหารทะเลแปรรูป ผลิตภณัฑอ์าหาร
พรอ้มรบัประทาน และผลิตภัณฑอ์าหารจากพืชส าหรบัคน โดยบริษัทฯ ไดว้างแผนที่จะจ าหน่ายสินคา้คงคลังประเภท
ผลิตภณัฑอ์าหารทะเลแปรรูป ผลิตภณัฑอ์าหารพรอ้มรบัประทาน และผลิตภณัฑอ์าหารจากพืชที่เหลืออยู่ และจะยตุิการ
ประกอบกิจการดงักล่าวอย่างสมบูรณ์ภายในปี 2565 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีแผนในการขายสินทรพัยห์รือเลิกจา้ง
พนกังานในส่วนที่เก่ียวขอ้งกับการยกเลิกส่วนงานดงักล่าว เนื่องจากสินทรพัยแ์ละทรพัยากรดงักล่าวสามารถน าไปใชใ้น
การด าเนินงานและการผลิตของส่วนงานอื่นของบรษิัทได ้

4.2.1.2 ควำมผันผวนของรำคำวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ ์

ตน้ทนุค่าวตัถดุิบเป็นองคป์ระกอบที่ใหญ่ที่สดุของตน้ทุนขายของบรษิัทฯ วตัถดุิบหลกัที่ใชใ้นกระบวนการผลิตของ
บริษัทฯ ประกอบไปดว้ยวัตถุดิบประเภทอาหารทะเล (Sea-Based) เช่น ปลา และอาหารทะเล วัตถุดิบประเภทเนือ้สัตว ์
(Land-Based) เช่น ไก่ และส่วนผสมอื่น ๆ ไดแ้ก่ ผัก วิตามิน แร่ธาตุ และสารเพิ่มรสชาติและเนือ้สัมผัส เป็นตน้ บริษัทฯ  
ใช้บรรจุภัณฑ์หลากหลายรูปแบบส าหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เช่น กระป๋อง ถุงสุญญากาศ ซอง ถ้วยพลาสติก และ 
ถาดอะลมูิเนียม ซึ่งบรรจภุณัฑด์งักล่าวถกูออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่เจา้ของสตัวเ์ลีย้ง 

บริษัทฯ จัดหาวัตถุดิบจากผู้จ  าหน่ายวัตถุดิบรายใหญ่ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ บริษัทฯ สามารถใช้
ประโยชนจ์ากความสามารถในการจดัหาและการจดัการห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มไทยยูเนี่ยนเพื่อจดัหาวตัถุดิบท่ีเพียงพอใน
ราคาที่เหมาะสม ทีมจดัซือ้ของไทยยูเนี่ยนจะช่วยบริษัทฯ ในการจดัหาวตัถุดิบประเภทอาหารทะเลน าเขา้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ปลาทูน่าจากผูป้ระกอบการประมงรายใหญ่หลายรายที่ท  าการประมงดว้ยตนเอง หรือจัดซือ้อาหารทะเลจากเรือประมง
ทอ้งถิ่นขนาดเล็กรายอื่นในมหาสมทุรแปซิฟิกตะวนัตก มหาสมุทรอินเดีย และมหาสมุทรแอตแลนติก ไทยยูเนี่ยนท าการ
สั่งซือ้วตัถดุิบดงักล่าวทัง้ในรูปแบบของใบสั่งซือ้และสญัญาระยะสัน้ โดยปกติราคาวตัถดุิบประเภทอาหารทะเลที่ไทยยูเนี่ยน
จดัหานัน้จะมีการเจรจาตกลงราคากับผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบเป็นรายเดือน โดยพิจารณาจากสภาวะของตลาด ณ ขณะนัน้ ใน
ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยงัมีการสั่งซือ้วตัถดุิบประเภทอาหารทะเลในประเทศโดยตรงจากผูจ้ดัจ าหน่ายในประเทศที่รวบรวม
ปลาที่จบัไดจ้ากเรือประมงต่าง ๆ  ในทะเลอนัดามนัและอ่าวไทยโดยการจดัท าใบสั่งซือ้วตัถุดิบที่ราคาตลาด นอกจากนี ้เพื่อ
เป็นการบรหิารกระบวนการจดัหาวตัถดุิบของกลุ่ม บรษิัทฯ อาจซือ้วตัถดุิบประเภทอาหารทะเลจากบรษิัทอื่นในกลุ่มของไทย
ยูเนี่ยนดว้ย ในส่วนของการผลิตอาหารสตัวเ์ลีย้งและขนมส าหรบัสตัวเ์ลีย้งจากวตัถดุิบประเภทเนือ้สตัว์ บริษัทฯ ใชว้ตัถดุิบ
ประเภทไก่เป็นหลกั โดยบรษิัทฯ ไดส้ั่งซือ้เนือ้ไก่ดิบจากผูจ้  าหน่ายวตัถดุิบในประเทศตามค าสั่งซือ้ที่จะมีการก าหนดปริมาณ
ซือ้ขายและราคาที่ตกลงกนั โดยมีระยะเวลาจดัส่งวตัถดุิบระหว่าง 6 เดือนถึง 12 เดือน นอกจากนี ้บรษิัทฯ จดัหาบรรจภุณัฑ์
จากผูจ้ดัจ าหน่ายทัง้ในประเทศและต่างประเทศ รวมถึง APC และ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิกส ์จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ของไทยยเูนี่ยน การซือ้บรรจภุณัฑจ์ะมีทัง้ในรูปแบบของการจดัท าสญัญาการจดัหาวตัถดุิบ (Supply Agreement) ซึ่งจดัหา
วตัถุดิบดงักล่าวในราคาคงที่ โดยจะมีการเจรจาราคาในทุกไตรมาสตามสภาวะของตลาด และในรูปแบบของค าสั่งซือ้ตาม



 

บริษัท ไอ-เทล คอรป์อเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 

ส่วนท่ี 2.2.4 การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ หนา้ 48 

ราคาตลาด ณ ขณะนัน้ โปรดพิจารณาส่วนที ่2.2.1 หวัขอ้ 1.3.7 “โครงสรา้งและการด าเนินงานของบริษัทฯ – การจัดหา
วตัถดุบิ” 

เนื่องจากการจดัซือ้วตัถุดิบของบริษัทฯ เป็นไปตามสญัญาซือ้ขายระยะสัน้หรือใบสั่งซือ้ ดงันัน้ โดยทั่วไปราคา
วัตถุดิบจึงมีความแตกต่างขึน้อยู่กับการเจรจาตกลงกับผู้จ  าหน่ายวตัถุดิบซึ่งจะน าราคาตลาดมาพิจารณาประกอบการ
เจรจา ตวัอย่างเช่น ผลสืบเนื่องจากการด าเนินการทางทหารของประเทศรสัเซียในประเทศยเูครนในเดือนกมุภาพนัธ ์2565 
ราคาสินคา้โภคภัณฑ์ รวมถึงราคาเหล็ก ทองแดง และอะลูมิเนียมไดเ้พิ่มสูงขึน้ซึ่งท าให้ราคาบรรจุภัณฑ์ของบริษัทฯ  
เพิ่มสงูขึน้ตาม ความสามารถของบรษิัทฯ ในการบรหิารจดัการราคาตน้ทนุของวตัถดุิบและบรรจภุณัฑท์ี่มีความผนัผวนนัน้ 
โดยหลกัจะขึน้อยู่กบัความสามารถในการบริหารจดัการวตัถุดิบใหม้ีประสิทธิภาพและความสามารถในการปรบัราคาขาย
ผลิตภัณฑข์องบริษัทฯ เพื่อใหร้าคาขายนัน้สะทอ้นถึงราคาตน้ทุนวตัถุดิบที่เปล่ียนแปลงไป โปรดพิจารณาส่วนที ่2.2.2 
หวัขอ้ 2.2.1.6 “การบริหารจดัการความเสี่ยง - หากบริษัทฯ ไม่สามารถบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทานไดอ้ย่างเหมาะสม 
หรือไม่สามารถส่งมอบผลิตภณัฑ์ใหแ้ก่ลูกคา้ไดใ้นปริมาณทีเ่พยีงพอหรือทนัเวลา ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อาจจะ
ไดร้บัผลกระทบในทางลบ” 

4.2.1.3 ควำมผันผวนของค่ำเงนิตรำต่ำงประเทศ 

บรษิัทฯ ใชส้กลุเงินบาทในการรายงานทางการเงินและในการด าเนินงานของบรษิัทฯ แมว้่าส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 
ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 และงวดเกา้เดือนสิน้สุดวนัที่ 30 กันยายน 2564 และ 2565 บริษัทฯ มีรายไดเ้สมือนเป็น
สกุลเงินตราต่างประเทศ (ส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินดอลลารส์หรฐั) คิดเป็นสัดส่วน รอ้ยละ 93.6 รอ้ยละ 93.0 รอ้ยละ 93.6  
รอ้ยละ 93.7 และ รอ้ยละ 95.8 ตามล าดับ นอกจากนี ้ตน้ทุนวัตถุดิบ ส่วนผสม และบรรจุภัณฑ์ที่บริษัทฯ น าเขา้บางส่วน 
ตอ้งช าระเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ หรืออา้งอิงกบัสกลุเงินต่างประเทศ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 
2564 และงวดเกา้เดือนสิน้สุดวนัที่ 30 กันยายน 2564 และ 2565 บริษัทฯ มียอดสั่งซือ้วตัถุดิบ ส่วนผสม และบรรจุภัณฑ์
เสมือนเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ (ส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินดอลลารส์หรัฐ) คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 28.4 รอ้ยละ 28.8  
รอ้ยละ 28.2 รอ้ยละ 29.9 และ รอ้ยละ 24.1 ตามล าดบั ทัง้นี ้โดยหลกับรษิัทฯ จะท าสญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ
ซึ่งมีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปี เพื่อป้องกันความเส่ียงต่อสินทรัพย์และหนี ้สินทางการเงินของบริษัทฯ ที่เป็นสกุลเงิน
ต่างประเทศ สญัญาแลกเปล่ียนเงินตราที่บรษิัทฯ ท ายงัมีความเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณร์ายการซือ้ขายที่จะเกิดขึน้ในสกลุ
เงินต่างประเทศ 

4.2.1.4 กำรระบำดของโรคโควิด-19  

การระบาดของโรคโควิด-19 ไดส่้งผลกระทบอย่างรุนแรงซึ่งท าใหเ้กิดการหยุดชะงกัทางเศรษฐกิจและการชะลอตวั
ของเศรษฐกิจทัง้ในประเทศไทยและทั่วโลก อีกทัง้ยงัส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ และการจดัหาวตัถุดิบของ
บรษิัทฯ นอกจากนี ้ในการรบัมือกบัการระบาดของโรคโควิด-19 รฐับาลไทยและหน่วยงานต่าง ๆ ไดก้ าหนดมาตรการป้องกนั
ต่าง ๆ ซึ่งรวมไปถึงการจ ากดัการน าเขา้และส่งออกสินคา้ โดยมาตรการของรฐัดงักล่าว อีกทัง้จ านวนตูค้อนเทนเนอรข์นส่งที่
มีจ ากัด ท าใหก้ารจดัหาแหล่งวตัถุดิบและการส่งสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ท าไดย้ากและใชเ้วลามากขึน้ นอกจากนี ้โรคโควิด-19  
ยังส่งผลต่อราคาของวัตถุดิบ โปรดพิจารณาส่วนที่ 2.2.4 หวัขอ้ 4.2.1.2 “การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ - 
ความผนัผวนของราคาวตัถดุบิและบรรจุภณัฑ์” 

เพื่อเป็นการตอบสนองต่อการระบาดของโรคโควิด-19 และขอ้จ ากัดที่รฐับาลบงัคบัใช ้บริษัทฯ ไดอ้อกมาตรการ
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ป้องกันต่าง ๆ เพื่อปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานของบริษัทฯ รวมถึงการเริ่มใช้รูปแบบการท างาน
ระยะไกลส าหรบัพนักงานบางต าแหน่ง รวมถึงนโยบายการตรวจโรคโควิด-19 การติดตัง้จุดลา้งมือและจุดวัดอุณหภูมิ
เพิ่มเติมที่ทางเขา้อาคารส านกังานและโรงงานต่าง ๆ การจดัหาชุดตรวจโรคโควิด-19 ส าหรบัพนกังาน และจดัเตรียมการ
ฉีดวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 นอกจากนี ้บรษิัทฯ บงัคบัใชม้าตรการเวน้ระยะห่างทางสงัคมและจดัใหม้ีการฆ่าเชือ้ในพืน้ที่
ท  างานทั้งหมดในโรงงานอย่างสม ่าเสมอ มาตรการเหล่านี ้ท  าให้บริษัทฯ ตอ้งเสียค่าด าเนินการเพิ่มเติมบางประการ  
หากบริษัทฯ จ าเป็นตอ้งรกัษามาตรการดงักล่าวต่อไป หรือใชม้าตรการเพิ่มเติมที่อาจมีค่าใชจ้่ายสงูหรือมีความยุ่งยากใน
อนาคต ธุรกิจ ผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน และแนวทางในอนาคตของบริษัทฯ อาจไดร้บัผลกระทบในทางลบ
อย่างมีนยัส าคญั 

ในเดือนมิถนุายน 2564 บรษิัทฯ ไดต้ดัสินใจปิดโรงงานท่ีจงัหวดัสงขลาเป็นระยะเวลาสองสปัดาหห์ลงัจากที่ตรวจ
พบว่ากลุ่มคนงานในโรงงานติดโรคโควิด-19 ก าลังการผลิตที่ลดลงชั่วคราวอันเป็นผลมาจากการปิดโรงงานชั่วคราว
ดงักล่าวส่งผลต่อความสามารถของบรษิัทฯ ในการผลิตผลิตภณัฑอ์าหารสตัวเ์ลีย้งใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของลกูคา้ 
และท าใหก้ารส่งมอบผลิตภณัฑไ์ปยงัลกูคา้เกิดความล่าชา้ แมว้่าบรษิัทฯ จะยงัไม่จ าเป็นตอ้งยกเลิกค าสั่งซือ้ของลกูคา้ แต่
หากสถานการณก์ารระบาดของโรคโควดิ-19 ยงัคงด าเนินต่อไปหรือแย่ลงในอนาคต บรษิัทฯ อาจมีความจ าเป็นตอ้งยกเลิก
ค าสั่งซือ้ของลกูคา้ ซึ่งการยกเลิกอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ และความสมัพนัธท์ี่บริษัทฯ มีกับลกูคา้ 
นอกจากนี ้การระบาดเพิ่มในกลุ่มพนักงานและบุคลากรของบริษัทฯ อาจส่งผลให้มีตน้ทุนเพิ่มเติมและอาจต้องปิด
โรงงานผลิตชั่วคราวในอนาคต ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อจ านวนสินคา้คงคลังและความสามารถในการส่งมอบผลิตภัณฑ์
ใหก้ับลกูคา้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด นอกจากนี ้การระบาดของโรคโควิด-19 ยงัส่งผลใหก้ารก่อสรา้งโรงงานใหม่ซึ่งอยู่
ในบริเวณเดียวกับโรงงานที่จังหวดัสมทุรสาครเกิดความล่าชา้ และดว้ยมาตรการที่รฐับาลไทยที่ไดอ้อกขอ้จ ากัดในการ
ควบคุมชายแดนและนโยบายการยา้ยถิ่นฐานอย่างเข้มงวด บริษัทฯ จึงประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานต่างดา้ว  
ท าใหบ้ริษัทฯ มีความจ าเป็นตอ้งจ่ายค่าแรงล่วงเวลาเพิ่มเติมใหแ้ก่พนกังานเดิมของบริษัทฯ เพื่อทดแทนแรงงานที่ขาด
แคลน 

ในขณะที่การระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึน้จนถึงขณะนีส่้งผลกระทบต่อธุรกิจและฐานะทางการเงินของบรษิัทฯ 
อย่างจ ากัด เนื่องจากความต้องการผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี ้ยงที่ เพิ่มขึ ้นในช่วงของการแพร่ระบาดจากการที่  
ความนิยมในการเลีย้งสัตวเ์พิ่มมากขึน้ อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ที่จะส่งผลต่อธุรกิจ  
ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบรษิัทฯ ขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายอย่างที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ
บริษัทฯ และไม่อาจคาดการณไ์ดแ้น่ชดั เช่น ระยะเวลาของการระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงลกัษณะและประสิทธิผลของ
การด าเนินการของภาครัฐและสาธารณะเพื่อรับมือกับการระบาดของโรคโควิด-19 โปรดพิจารณาส่วนที่ 2.2.2 หัวขอ้ 
2.2.1.16 “การบริหารจดัการความเสีย่ง- สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทีย่งัคงอยู่และการหยุดชะงกัทีเ่กิดจาก
มาตรการควบคุมโรคต่าง ๆ ที่บงัคบัใชโ้ดยรฐับาลของประเทศต่าง ๆ เพือ่ลดการแพร่กระจายของโรคระบาดที่เกิดขึ้นได้
ส่งผลกระทบและอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างต่อเนื่องต่อเศรษฐกิจโลก และอุตสาหกรรมของบริษัทฯ ธุรกิจ ผลการ
ประกอบการ รวมถึงสถานะทางการเงนิของบริษัทฯ” 

4.2.1.5 ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำผลิตภัณฑใ์หม่และกำรขยำยฐำนลูกค้ำของบริษัทฯ 

ปัจจยัความตอ้งการของผลิตภณัฑอ์าหารสตัวเ์ลีย้งขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายประการ เช่น ความสามารถของบรษิัทฯ 
ในการระบแุละตอบสนองต่อแนวโนม้การเปล่ียนแปลงของโครงสรา้งประชากร และกระแสความพึงพอใจของผูบ้รโิภคและ
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สงัคม ซึ่งจะท าใหบ้รษิัทฯ มีฐานลกูคา้เดิมที่เพิ่มขึน้ สามารถดงึดดูลกูคา้ใหมไ่ดม้ากขึน้ และท าใหค้่าเฉล่ียของมลูค่าการซือ้
ผลิตภณัฑข์องบริษัทฯ ต่อครัง้สงูขึน้ เช่น อาหารสตัวเ์ลีย้งที่มีรูปแบบใกลเ้คียงกับอาหารคนก าลงัไดร้บัความนิยมเพิ่มขึน้
อย่างต่อเนื่องในตลาดอาหารสัตว์เลีย้ง และลูกค้าเริ่มให้ความสนใจในบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน  (Sustainability 
Packaging) เพิ่มมากขึน้ ดังนั้น หากบริษัทฯ ไม่สามารถระบุหรือตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของรสนิยมและความ
พอใจของผูบ้ริโภคเก่ียวกับผลิตภณัฑแ์ละบริการ รูปแบบการใชจ้่าย ตลอดจนแนวโนม้ความนิยมในการเลีย้งสตัว ์อาหาร
สตัวเ์ลีย้ง และการดูแลสตัวเ์ลีย้งไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและทนัเวลา ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อาจไดร้บัผลกระทบ
ในทางลบ นอกจากนี ้ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยียงัเพิ่มทางเลือกที่หลากหลายส าหรบัผลิตภณัฑอ์าหารสตัวเ์ลีย้ง  หาก
บรษิัทฯ ไม่สามารถพฒันาและน าเสนอผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ ที่ตรงตามความตอ้งการของผูบ้รโิภคออกสู่ตลาดไดท้นัเวลา อาจ
ส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อธุรกิจของบริษัทฯ โปรดพิจารณาส่วนที ่2.2.2 หวัขอ้ 2.2.1.15 “การบริหาร
จดัการความเสีย่ง - การใชจ้่ายทีล่ดลง ความพอใจทีเ่ปลีย่นแปลงไปของผูบ้ริโภค หรือความผิดพลาดในการจดัการและ
ด าเนนิการตามแผนการน าเสนอสนิคา้ใหม่ไดอ้ย่างประสบความส าเร็จ อาจท าใหย้อดขายหรือก าไรของบริษัทฯ ลดลงและ
อาจสรา้งความเสยีหายต่อธุรกิจของบริษัทฯ” 

ความสามารถของบริษัทฯ ในการขยายกิจการนัน้ไม่ไดข้ึน้อยู่กับแค่ความสามารถในการรกัษาความสมัพนัธก์บั
ลกูคา้เดิม โดยเฉพาะความสมัพนัธก์บัลกูคา้ที่ส  าคญัรายต่าง ๆ ของบรษิัทฯ แต่เพียงอย่างเดียว หากยงัขึน้อยู่กบัการสรา้ง
ความสมัพนัธต์่อกลุ่มลกูคา้ใหม่ทัง้ในประเทศไทยและในต่างประเทศ 

4.2.1.6 กฎระเบียบ นโยบำย มำตรกำรเพื่อจูงใจและริเร่ิมของรัฐบำล 

การด าเนินงานและผลประกอบการของบรษิัทฯ นัน้ไดร้บัผลกระทบจากสภาพแวดลอ้มของกฎระเบียบท่ีบงัคบัใช้
ในพืน้ท่ีที่บรษิัทฯ จ าหน่ายผลิตภณัฑ ์

ในการด าเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ ไดร้บัสิทธิประโยชนเ์พื่อส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ส าหรบักิจการการ
ผลิตอาหารแปรรูปและอาหารกึ่งแปรรูปในภาชนะปิด อาหารแช่แข็งพรอ้มรบัประทาน สตัวท์ะเลแช่แข็ง และอาหารสตัว์
เลีย้งในภาชนะปิด สิทธิประโยชนท์ี่ไดร้บั ไดแ้ก่ การไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรบัเครื่องจกัร ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลส าหรบั
ก าไรสทุธิ ภาษีเงินปันผลอากรขาเขา้ส าหรบัวตัถดุิบและวสัดจุ าเป็นท่ีตอ้งน าเขา้มาจากต่างประเทศ เพื่อใชใ้นการผลิตเพื่อ
การส่งออกและอากรขาเขา้ส าหรบัสินคา้ที่น าเขา้มาเพื่อส่งกลบัออกไป (Re-Export) โดยสิทธิประโยชนท์ี่ทางภาษีเหล่านี ้ 
โดยเฉพาะสิทธิที่เก่ียวข้องกับภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิจะสิน้สุดลงในวันที่  1 ตุลาคม 2568 และวันที่   
25 กรกฎาคม 2570 โดยเมื่อครบก าหนดนัน้แลว้ บริษัทฯ จะด าเนินการขอรบัการส่งเสริมการลงทุนใหม่เพื่อใหไ้ดร้บัสิทธิ
ประโยชนท์างภาษีส าหรบัการลงทนุเพิ่มเติมในโรงงาน เครื่องจกัร และอปุกรณท์ี่ใชใ้นกิจการผลิตอาหารสตัวเ์ลีย้ง อย่างไร
ก็ตาม หากระยะเวลาที่ไดร้บัสิทธิในการไดร้ับการยกเวน้ภาษีหมดอายุลง หรือบริษัทฯ ไม่สามารถขอขยายระยะเวลา
ยกเวน้ภาษีได ้อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลด าเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี ้จ านวนภาษีทั้งหมดที่จะไดร้บัการ
ยกเวน้ตลอดระยะเวลาของสิทธิประโยชนต์ามบตัรส่งเสริมการลงทุนนัน้มีวงเงินจ ากดั ดงันัน้ บริษัทฯ อาจตอ้งจ่ายภาษีที่
เกินวงเงินดังกล่าว โปรดพิจารณาขอ้มูลเพิ่มเติมส่วนที่ 2.2.5 หวัขอ้ 5.2.1.1 (11) “ขอ้มูลทั่วไปและขอ้มูลส าคญัอื่น –  
บตัรส่งเสริมการลงทนุ” ทีร่ะบไุวใ้นเอกสารฉบบันี ้ 

บตัรส่งเสรมิการลงทนุของบรษิัทฯ แต่ละฉบบัมีเงื่อนไขและขอ้ก าหนดต่าง ๆ เช่น ตอ้งน าเครื่องจกัรที่ไดร้บัยกเวน้
อากรขาเข้ามาใช้เฉพาะในกิจการที่ไดร้ับการส่งเสริมเท่านั้น  โรงงานตอ้งตั้งอยู่ในจังหวัดที่  BOI อนุมัติ บริษัทฯ ตอ้ง
ด าเนินการตามแผนโครงการท่ี BOI อนมุตัิ และบรษิัทฯ ตอ้งมีบคุคลสญัชาติไทยถือหุน้รวมกนัทัง้สิน้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 51 
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ของทุนจดทะเบียน หากบริษัทฯ ไม่ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขที่เก่ียวขอ้ง บริษัทฯ อาจสญูเสียสิทธิประโยชนท์าง
ภาษีบางส่วนหรือทัง้หมด รวมถึงสิทธิประโยชนอ์ื่น ๆ ที่ไดร้บัจาก BOI  

นอกจากนี ้รัฐบาลไทยยังไดเ้ข้าท าขอ้ตกลงทางการคา้ต่าง ๆ เช่น ข้อตกลงการคา้เสรีอาเซียนและข้อตกลง 
ทวิภาคีอื่น ๆ โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อลดหรือขจดัภาษีศลุกากรส าหรบัสินคา้ที่ส่งออกหรือน าเขา้มาในประเทศไทย ขอ้ตกลง
เหล่านีช้่วยใหบ้ริษัทฯ สามารถส่งออกสินคา้ไปยงัภูมิภาคอาเซียนไดด้ว้ยตน้ทุนที่ต  ่าลง หากขอ้ตกลงทางการคา้ดงักล่าว
ถกูแกไ้ขและส่งผลใหก้ารยกเวน้ภาษีศลุกากรถกูยกเลิกหรืออตัราภาษีศลุกากรส าหรบัสินคา้ส่งออกถกูปรบัขึน้ ราคาสินคา้
ของบริษัทฯ อาจสงูขึน้ซึ่งจะส่งผลใหค้วามสามารถในการแข่งขนัของบริษัทฯ ในตลาดส่งออกลดลง นอกจากนี ้ธุรกิจของ
บรษิัทฯ อาจไดร้บัผลกระทบในทางลบหากรฐับาลของประเทศต่าง ๆ ที่บรษิัทฯ มีการส่งออกก าหนดอตัราภาษีศลุกากรใน
อตัราที่สงูหรือก าหนดขอ้จ ากดัในการน าเขา้สินคา้อื่นใด หรือจะถอนตวัจากหรือแกไ้ขสาระส าคญัของขอ้ตกลงทางการคา้
ระหว่างประเทศใด ๆ ขอ้จ ากดั ภาษีศลุกากร หรือการเปล่ียนแปลงอื่นใดขา้งตน้อาจท าใหเ้กดิค่าใชจ้า่ยเพิ่มขึน้ ความล่าชา้
ในการขนส่ง การหา้มส่งสินคา้ และความไม่แน่นอนอื่น ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อความสัมพันธ์ของบริษัทฯ  
กบัลกูคา้ในต่างประเทศ 

กฎระเบียบ นโยบายที่ออกโดยรัฐบาล รวมไปถึงการบังคับใช้กฎระเบียบและนโยบายดังกล่าวอาจมีการ
เปล่ียนแปลง โดยหากมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางลบอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และ 
ฐานะทางการเงินของบรษิัทฯ โปรดพจิารณาส่วนที ่2.2.2 หวัขอ้ 2.2.1.11 “การบริหารจดัการความเสีย่ง - สิทธิประโยชน์
ทางภาษี เงินอุดหนุนจากรฐับาล ผลประโยชน์จูงใจทางเศรษฐกิจ รวมถึงมาตรการทางการคา้ต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ไดร้บั  
ซึ่งรวมถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษีทีไ่ดร้บัจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอาจมีการเปลีย่นแปลงหรือยกเลิก 
ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัส าคญัต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของ 
บริษัทฯ” 

4.2.2 กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับควำมเสี่ยงของตลำดทัง้ในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ 

บริษัทฯ มีความเส่ียงของตลาดที่ส าคัญประกอบดว้ยความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน ความเส่ียงจากอัตรา
ดอกเบีย้ ความเส่ียงดา้นเครดิต และความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง ในปัจจุบันบริษัทฯ ไดเ้ขา้ท าธุรกรรมป้องกันความเส่ียง
ส าหรบัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน  

4.2.2.1 ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 

บริษัทฯ มีความเส่ียงที่เก่ียวขอ้งกบัความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศโดยมีสาเหตุหลกัมา
จากการที่บริษัทฯ รบัช าระเงินจากลกูคา้ส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ และบริษัทฯ ช าระราคาวตัถุดิบเป็นสกุล
เงินตราต่างประเทศใหแ้ก่ผูจ้  าหน่ายวตัถดุิบบางราย  

บริษัทฯ จะเข้าท าสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อลดความเส่ียงจาก  
อตัราแลกเปล่ียน อีกทัง้บริษัทฯ ยงัเขา้ท าสญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศส าหรบัการซือ้ขายที่คาดการณไ์วใ้นช่วง  
12 เดือนขา้งหนา้ ซึ่งไม่ไดถ้กูออกแบบใหเ้ป็นเครื่องมือบรหิารความเส่ียงซึ่งใชก้บัการบญัชีบรหิารความเส่ียง 

4.2.2.2 ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบีย้ 

บริษัทฯ มีความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ที่เก่ียวกับการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบีย้  โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
จ านวนเงินฝากในบญัชีธนาคารที่มีดอกเบีย้ และเงินกูย้ืมทัง้ระยะสัน้และระยะยาว โดยที่สินทรพัยแ์ละหนีสิ้นทางการเงิน
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ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่นัน้มีอตัราดอกเบีย้คงที่  ดงันัน้ บริษัทฯ เห็นว่าความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้นัน้ไม่ใช่ความเส่ียงใน
การประกอบธุรกิจที่ส  าคญัของบรษิัทฯ  

4.2.2.3 ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต 

บริษัทฯ ไม่มีความเส่ียงดา้นเครดิตที่มีนยัส าคญั บริษัทฯ มีนโยบายเพื่อท าใหม้ั่นใจว่าการขายสินคา้ใหก้บัลกูคา้
ที่มีประวตัิดา้นเครดิตที่เหมาะสม โดยบรษิัทฯ พิจารณาจากฐานะทางการเงิน ประสบการณใ์นการท าการคา้ที่ผ่านมา และ
ปัจจยัอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งประกอบกนั บริษัทฯ บริหารจดัการความเส่ียงโดยจดัใหม้ีนโยบายและขัน้ตอนการควบคมุเครดิตที่
เหมาะสม ดังนั้น บริษัทฯ ไม่คาดหมายว่าจะเกิดความเสียหายทางการเงินที่มีนัยส าคัญ บริษัทฯ จ ากัดความเส่ียง 
ดา้นเครดิตสงูสดุที่มลูค่าตามบญัชีของลกูหนีก้ารคา้และเงินกูย้ืม 

4.2.2.4 ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง 

หนีสิ้นทางการเงินของบริษัทฯ นัน้จะถึงก าหนดช าระภายในหา้ปี บริษัทฯ ตัง้ใจที่จะรกัษาความยืดหยุ่นของการ
จดัหาเงินทนุดว้ยการรกัษาวงเงินสินเชื่อที่มีอยู่เอาไว้ 

4.3 ข้อมูลจำกงบกำรเงนิทีส่ ำคัญ 

4.3.1 สรุปรำยงำนกำรสอบบัญชีของบริษัท 

ประจ ำปี/งวด ผู้สอบบัญชี สรุปรำยงำนกำรตรวจสอบ 

งบการเงินส าหรบัปีสิน้สดุ
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

(ตรวจสอบ) 

นายพงทวี รตันโกเศศ 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 
เลขทะเบียน 7795 

จากบริษัท ไพร้ซวอเตอรเ์ฮาส ์
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด ซึ่ง
เป็นผู้สอบบัญชีท่ีได้รับความ
เห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 

ผูส้อบบัญชีใหค้วามเห็นไวใ้นรายงานของผูส้อบบัญชีอย่างไม่มี
เงื่อนไขว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ 
แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และผลการด าเนินงานรวม และผลการ
ด าเนินงานเฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงินสดรวม และกระแสเงิน
สดเฉพาะกิจการส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกัน โดยถกูตอ้งตามท่ีควร
ในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

งบการเงินส าหรบัปีสิน้สดุ
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

(ตรวจสอบ) 

นายพงทวี รตันโกเศศ 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 
เลขทะเบียน 7795 

จากบริษัท ไพร้ซวอเตอรเ์ฮาส ์
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด ซึ่ง
เป็นผู้สอบบัญชีท่ีได้รับความ
เห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 

ผูส้อบบัญชีใหค้วามเห็นไวใ้นรายงานของผูส้อบบัญชีอย่างไม่มี
เงื่อนไขว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของ 
บริษัทฯ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และผลการด าเนินงานรวม 
และผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงินสดรวม และ
กระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปี  สิ ้นสุดวันเดียวกัน โดย
ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน 

งบการเงินส าหรบัปีสิน้สดุ
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

(ตรวจสอบ) 

นายพงทวี รตันโกเศศ 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 
เลขทะเบียน 7795 

จากบริษัท ไพร้ซวอเตอรเ์ฮาส ์
คู เปอร์ส  เ อบี เ อ เอส  จ ากัด  

ผูส้อบบัญชีใหค้วามเห็นไวใ้นรายงานของผูส้อบบัญชีอย่างไม่มี
เงื่อนไขว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของ 
บริษัทฯ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และผลการด าเนินงานรวม 
และผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงินสดรวม และ
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ประจ ำปี/งวด ผู้สอบบัญชี สรุปรำยงำนกำรตรวจสอบ 

ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดร้บัความ
เห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 

กระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกันโดยถูกตอ้ง
ตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ขอ้มลูทางการเงินส าหรบั
งวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี  

30 กันยายน 2565 
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 

นายพงทวี รตันโกเศศ 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 
เลขทะเบียน 7795 

จากบริษัท ไพร้ซวอเตอรเ์ฮาส ์
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด ซึ่ง
เป็นผู้สอบบัญชีท่ีได้รับความ
เห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 

ผู้สอบบัญชีได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย และข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ระหว่างกาลของบริษัทฯ ซึ่งประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงิน
รวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 
2565 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวม และ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการ รวมถึงงบ
กระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรบังวด
เก้าเดือนสิน้สุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบข้อมูลทาง
การเงินระหว่างกาลแบบย่อ ผูส้อบบญัชีไม่พบสิ่งท่ีเป็นเหตุใหเ้ชื่อ
ว่าข้อมูลทางการเงินรวม และข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลในสาระส าคญั 

 

4.3.2 ตำรำงสรุปงบกำรเงนิรวม 

4.3.2.1 งบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ 

 

ณ วันที ่31 ธันวำคม 
ณ วันที ่30 
กันยำยน 

2562 
2563 

(ปรับปรุงใหม่) 2564 2565 

 ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

สินทรัพย ์

สินทรัพย์หมุนเวียน   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ..................  14.2 0.2 21.6 0.2 3.3 0.0 33.9 0.2 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้นสทุธิ .......................  1,951.9 21.5 2,248.1 21.7 1,089.9 7.3 3,996.9 27.7 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั ......  - - - - 555.7 3.7 - - 

สินคา้คงเหลือสทุธิ ..........................................  3,074.4 33.8 3,706.6 35.8 3,844.6 25.7 5,169.1 35.9 

สินทรพัยส์ญัญาอนพุนัธ ์..................................  14.4 0.2 80.6 0.8 6.5 0.0 9.7 0.1 

สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น .....................................  59.9 0.6 90.5 0.8 65.1 0.4 183.4  1.3 

สินทรพัยข์องกลุ่มที่จ  าหน่ายที่จดัประเภทไวเ้พ่ือ
ขายจากการด าเนินงานที่ยกเลิก ..................  - - - - 4,894.6 32.9 - - 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน ...............................  5,114.8 56.3 6,147.4 59.3 10,459.7 70.0 9,393.0  65.2 
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ณ วันที ่31 ธันวำคม 
ณ วันที ่30 
กันยำยน 

2562 
2563 

(ปรับปรุงใหม่) 2564 2565 

 ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน         

เงินลงทนุที่วดัมลูค่าดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผ่าน
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน .............................  0.1 0.0 0.1 0.0 - - - - 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณส์ทุธิ ..........................  3,556.9 39.1 3,855.0 37.2 4,171.4 27.9 4,489.2  31.2 

สินทรพัยส์ิทธิการใชส้ทุธิ .................................  178.2 2.0 157.5 1.5 31.7 0.2 46.8 0.3 

ทรพัยส์ินไม่มีตวัตนสทุธิ ..................................  23.0 0.3 20.1 0.2 8.8 0.1 8.4 0.1 

สินทรพัยส์ญัญาอนพุนัธไ์ม่หมนุเวียน ...............  - - - - 2.0 0.0 - - 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีสทุธิ .................  22.3 0.2 27.8 0.3 37.0 0.3 81.6 0.6 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น .................................  190.4 2.1 156.9 1.5 223.1 1.5 390.8  2.6 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน ...........................  3,970.9 43.7 4,217.4 40.7 4,474.0 30.0 5,016.8  34.8 

รวมสินทรัพย ์................................................  9,085.7 100.0 10,364.8 100.0 14,933.7 100.0 14,409.8 100.0  

หนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ         

หนีสิ้นหมุนเวียน         

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูร้ะยะสัน้จาก 
สถาบนัการเงิน ...........................................  2,229.8 24.6 2,310.2 22.3 - - 6,336.3  44.0 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น .............................  1,094.0 12.0 1,429.2 13.8 4,356.3 29.1 2,686.1  18.6 

เงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั ........  900.0 9.9 1,011.9 9.8 672.3 4.5 - - 

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินที่
ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี .......................  64.3 0.7 60.4 0.6 - - - - 

ส่วนของหนีส้ินตามสญัญาเช่าที่ถึงก าหนดช าระ
ภายในหนึ่งปี สทุธิ ......................................  17.5 0.2 17.0 0.1 9.6 0.1 15.4 0.1 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย .........................................  75.7 0.8 117.9 1.1 - - 64.9 0.5 

หนีส้ินสญัญาอนพุนัธ ์......................................  0.1 0.0 7.6 0.1 123.8 0.8 1,036.2 7.2 

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น .........................................  43.3 0.5 20.2 0.2 8.0 0.1 6.5 0.0 

หนีส้ินของกลุ่มที่จ  าหน่ายที่จดัประเภทไวเ้พ่ือ
ขายจากการด าเนินงานที่ยกเลิก ..................  - - - - 4,705.5 31.5 - - 

รวมหนี้สินหมุนเวียน ....................................  4,424.7 48.7 4,974.4 48.0 9,875.5 66.1 10,145.4 70.4 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน         

เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั.......  500.0 5.5 560.1 5.4 100.3 0.7 - - 
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ณ วันที ่31 ธันวำคม 
ณ วันที ่30 
กันยำยน 

2562 
2563 

(ปรับปรุงใหม่) 2564 2565 

 ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ...............  90.6 1.0 30.2 0.3 - - - - 

หนีส้ินตามสญัญาเช่าสทุธิ ...............................  37.0 0.4 22.7 0.2 22.5 0.2 31.7 0.2 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน ....................  421.2 4.6 442.8 4.3 578.3 3.9 613.1  4.3 

หนีส้ินสญัญาอนพุนัธไ์ม่หมนุเวียน ...................  - - - - 1.9 0.0 94.1 0.6 

หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น .....................................  13.6 0.2 10.7 0.1 23.8 0.1 18.6 0.1 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน................................  1,062.4 11.7 1,066.5 10.3 726.8 4.9 757.5  5.2 

รวมหนี้สิน ....................................................  5,487.1 60.4 6,040.9 58.3 10,602.3 71.0 10,902.9 75.6 

ส่วนของเจ้าของ         

ทนุเรือนหุน้         

ทนุจดทะเบียน         

หุน้สามญั 3,000,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้
ละ 1 บาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 หุน้สามญั 
36,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท)  360.0 4.0 360.0 3.5 360.0 2.5 3,000.0 20.8 

         

ทนุที่ออกและเรียกช าระเต็มมลูค่าแลว้         

หุน้สามญั 2,400,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้
ละ 1 บาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 หุน้สามญั 
36,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท)  360.0 4.0 360.0 3.5 360.0 2.5 2,400.0 16.7 

ส่วนเกินมลูคา่หุน้ ............................................  240.0 2.6 240.0 2.3 240.0 1.6 240.0 1.7 

ก าไรสะสม         

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย ....................  36.0 0.4 36.0 0.3 36.0 0.2 300.0  2.1 

                 - ส ารองอ่ืน ....................................  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ................................................  3,285.2 36.1 4,147.2 40.0 4,258.3 28.5 2,052.1  14.2 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ ................  (330.0) (3.6) (261.0) (2.5) (565.8) (3.8) (1,484.5) (10.3)  

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ ...............................  3,591.2 39.5 4,522.2 43.6 4,328.5 29.0 3,507.6  24.4 

ส่วนไดเ้สยีที่ไม่มีอ านาจควบคมุ .......................  7.4 0.1 (198.3) (1.9) 2.9 0.0 (0.7) (0.0)  

รวมส่วนของเจ้ำของ ....................................  3,598.6 39.6 4,323.9 41.7 4,331.4 29.0 3,506.9  24.4 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้ำของ ...................  9,085.7 100.0 10,364.8 100.0 14,933.7 100.0 14,409.8 100.0 
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4.3.2.2 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

 
ส ำหรับปีสิน้สุด 
วันที ่31 ธันวำคม 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สุด 
วันที ่30 กันยำยน 

 2562 
2563 

(ปรับปรุงใหม่) 2564 
2564 

(ปรับปรุงใหม่) 2565 

 ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขาย ......  11,667.0 100.0 6,956.6 100.0 7,107.9 100.0 5,226.9 100.0 16,763.7 100.0 

ตน้ทนุขาย...................  (10,024.0) (85.9) (5,377.9) (77.3) (6,043.1) (85.0) (4,292.6) (82.1) (12,607.7)  (75.2) 

ก ำไรข้ันต้น ................  1,643.0 14.1 1,578.7 22.7 1,064.8 15.0 934.3 17.9 4,156.0  24.8  

รายไดอ่ื้น ....................  163.7 1.4 75.9 1.1 84.3 1.2 68.4 1.3 140.3 0.8 

ก าไรจากอตัรา
แลกเปลี่ยนสทุธิ(1) ....  66.6 0.6 - - - - - - - - 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย ...  1,873.3 16.1 1,654.6 23.8 1,149.1 16.2 1,002.7 19.2 4,296.3  25.6  

ค่าใชจ้่ายในการขาย ....  (184.1) (1.6) (173.1) (2.5) (210.1) (3.0) (160.2) (3.1) (410.6)  (2.4)  

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร  (386.3) (3.3) (403.9) (5.8) (370.1) (5.2) (257.6) (4.9) (518.8)  (3.1)  

กลบัรายการ(ขาดทนุ)
จากการดอ้ยค่าของ
สินทรพัยท์างการเงิน
สทุธิ .......................  - - 22.8 0.3 (12.1) (0.2) - - (6.5) (0.0 ) 

ก าไร (ขาดทนุ) อ่ืนสทุธิ  - - 14.9 0.2 142.2 2.0 142.0 2.7 473.4  2.8 

ก ำไรจำกกำร
ด ำเนินงำน ............  1,302.9 11.2 1,115.3 16.0 699.0 9.8 726.9 13.9 3,833.8  22.9  

ตน้ทนุทางการเงิน ........  (92.0) (0.8) (26.3) (0.3) (24.7) (0.3) (19.9) (0.4) (52.3)  (0.4)  

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ .  1,210.9 10.4 1,089.0 15.7 674.3 9.5 707.0 13.5 3,781.5  22.5  

ภาษีเงินได ้..................  (133.6) (1.2) (10.2) (0.2) 19.7 0.3 1.2 0.0 (21.4) (0.1) 

ก ำไรส ำหรับงวดจำก
กำรด ำเนินงำน
ต่อเน่ือง ................  1,077.3 9.2 1,078.8 15.5 694.0 9.8 708.2 13.5 3,760.1  22.4  

ก าไรส าหรบังวดจาก
การด าเนินงานที่
ยกเลิก ....................  - 

 

- 766.0 11.0 881.9 12.4 747.2 14.3 39.5 0.3 

ก ำไรส ำหรับงวด 1,077.3 9.2 1,844.8 26.5 1,575.9 22.2 1,455.4 27.8 3,799.6  22.7  

ก ำไร (ขำดทุน) 
เบ็ดเสร็จอ่ืน
ส ำหรับงวดสุทธิ
จำกภำษีเงินได้ ......  (40.2) (0.3) 69.1 1.0 (135.4) (1.9) (336.3) (6.4) (960.7)  (5.8)  

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวม
ส ำหรับงวด ............  1,037.1 8.9 1,913.9 27.5 1,440.5 20.3 1,119.1 21.4 2,838.9  16.9  
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ส ำหรับปีสิน้สุด 
วันที ่31 ธันวำคม 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สุด 
วันที ่30 กันยำยน 

 2562 
2563 

(ปรับปรุงใหม่) 2564 
2564 

(ปรับปรุงใหม่) 2565 

 ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ 
(Fully Diluted)(1) 
(บาท) 0.45  0.77  0.66  0.61  1.58  

หมายเหตุ: (1) ค านวณดว้ยฐานจ านวนหุน้ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2565 จ านวน 2,400,000,000 หุน้ เพื่อการเปรียบเทียบ 

 

4.3.2.3 งบกระแสเงนิสด 

 ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สุด 

วันที่ 30 กันยำยน 

 2562 
2563 

(ปรับปรุงใหม่) 2564 
2564 

(ปรับปรุงใหม่) 2565 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

เงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน)
กิจกรรมด าเนินงาน ..........................  1,303.0 1,974.9 1,122.9 903.3 533.4 

เงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน)
กิจกรรมลงทนุ ..................................  (752.6) (548.3) (549.5) (91.4) (2,199.1)  

เงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน)
กิจกรรมจดัหาเงิน ............................  (564.4) (1,435.1) (588.6) (756.6) 1,688.3 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลดลงสทุธิ .........................................  (14.0) (8.5) (15.2) 55.3 22.6 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 
คงเหลือ .............................................  30.6 29.7 21.6 21.6 3.3 

บวก ดว้ยสินทรพัยข์องกลุ่มที่ถกูขาย
ซึ่งถกูจดัประเภทรายการเป็นการ
ถือไวเ้พื่อขายจากการด าเนินงานที่
ยกเลิก - ณ วนัเริ่มรอบระยะเวลา - - - - 9.5 

ลบ ดว้ยสินทรพัยข์องกลุ่มที่ถูกขายซึ่ง
ถูกจัดประเภทรายการเป็นการถือ
ไว้เพื่อขายจากการด าเนินงานที่
ยกเลิก - ณ วนัเริ่มรอบระยะเวลา - - (9.5) (77.9) - 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
จากก าไร (ขาดทุน) จากอตัรา
แลกเปลี่ยน .......................................  (2.4) 0.4 6.4 4.1 (1.5) 
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 ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สุด 

วันที่ 30 กันยำยน 

 2562 
2563 

(ปรับปรุงใหม่) 2564 
2564 

(ปรับปรุงใหม่) 2565 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 
คงเหลือ .............................................  14.2 21.6 3.3 3.1 33.9 

 

4.3.2.4 อัตรำส่วนทำงกำรเงนิทีส่ ำคัญ 

โปรดพจิารณารายละเอยีดในหวัขอ้ 4.1.12 

4.4 ค ำอธิบำยและวิเครำะหข์้อมูลทำงกำรเงนิรวมเสมือน 

ขอ้ความในส่วนนีเ้ป็นค าอธิบายของบริษัทฯ เกี่ยวกับขอ้มูลทางการเงินรวมเสมือน (Pro Forma Consolidated 
Financial Information) ซึ่งอา้งอิงมาจากขอ้มูลทางการเงินรวมเสมือนตามทีป่รากฏในเอกสารฉบบันี ้ผูล้งทุนควรพิจารณา
ค าอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการตามทีป่รากฏในส่วนนีค้วบคู่ไปกบัขอ้มูลทางการเงนิรวมเสมือน รวมถึงขอ้มูลอืน่ ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งทีไ่ดร้ะบไุวใ้นเอกสารฉบบันี ้โปรดพจิารณาขอ้มูลเพิ่มเตมิในส่วนที ่2.2.4 หวัขอ้ 4 “การวเิคราะห์และค าอธิบายของ
ฝ่ายจดัการ”  

ขอ้มูลทางการเงินรวมเสมือนนีถู้กจดัท าขึน้โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่แสดงถึงผลกระทบของเหตุการณ์หรือรายการที่อาจ
เกิดขึ้นต่อข้อมูลทางการเงินรวมในอดีตของบริษัทฯ เสมือนว่าเหตุการณ์หรือรายการดังกล่าวได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่  
1 มกราคม 2562 การรายงานในขอ้มูลทางการเงินรวมเสมือนไม่ไดส้ะทอ้นถึงฐานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานทีเ่กิดขึ้น
จริง และถูกจัดท าภายใต้สถานการณ์สมมติเพื่อวัตถุประสงค์ในการอธิบายเท่านั้น ทั้งนี ้ ในการปรับปรุงข้อมูล 
ทางการเงินรวมเสมือน มิไดม้ีการตรวจสอบพืน้ฐานของขอ้มูลทางการเงินดงักล่าวเป็นการเฉพาะ รวมทัง้มิไดม้ีการตรวจสอบ
นโยบายทางการบัญชี  หรือสมมติฐานที่ ใช้ในการปรับปรุงดังกล่าว ผลการด าเนินงานในอดีตของบริษั ทฯ  
ไม่สามารถชีว้ดัผลการด าเนินงานในอนาคต ผลการด าเนินงานเสมือนของบริษัทฯ ถูกรวบรวมบนพืน้ฐานของสมมติฐานบาง
ประการเพือ่วตัถปุระสงคใ์นการอธิบายเท่านัน้ 

ขอ้มูลทางการเงินรวมเสมือนทีถู่กระบุไวใ้นเอกสารฉบบันีถู้กจดัเตรียมขึ้นตามมาตรฐานงานทีใ่หค้วามเชื่อมั่น 
รหัส 3420 และมาตรฐานรายงานทางการเงินของประเทศไทย (TFRS) และรวมถึงแนวปฏิบัติของสภาวิชาชีพบญัช ี
ในพระบรมราชูปถมัภ์ 

4.4.1 หลักกำรในกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงนิรวมเสมือน 

ขอ้มลูทางการเงินรวมเสมือนนีถ้กูจดัท าขึน้โดยฝ่ายบรหิารของบรษิัทฯ โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อแสดงถึงผลกระทบ
ของเหตกุารณห์รือรายการท่ีส าคญัที่อาจเกิดขึน้ต่อขอ้มลูทางการเงินในอดีตของบรษิัทฯ เสมือนว่าเหตกุารณห์รือรายการ
ดงักล่าวไดเ้กิดขึน้ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 แมว้่าฝ่ายบรหิารของบรษิัทฯ เชื่อว่าขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมือนนีถ้กูจดัท า
ขึน้บนขอ้สมมติฐานที่สมเหตุสมผล อย่างไรก็ดี ขอ้มลูทางการเงินรวมเสมือนนีอ้าจไม่สะทอ้นถึงขอ้มูลทางการเงินที่อาจ
เกิดขึน้จรงิหากการปรบัโครงสรา้งธุรกิจ (ตามที่นิยามไวด้า้นล่างนี)้ เกิดขึน้ก่อนวนัเริ่มตน้ของรอบระยะเวลาที่น าเสนอ และ
มิไดเ้ป็นตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานในอนาคต โปรดพจิารณาในส่วนทา้ยค านิยาม หวัขอ้ “การน าเสนอขอ้มูลทางการเงิน
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และขอ้มูลอืน่” และส่วนที ่2.2.2 หวัขอ้ 2.2.3.2 “การบริหารจดัการความเสีย่ง - ขอ้มูลทางการเงินรวมเสมือนทีบ่ริษัทฯ  
ไดแ้นบมาพรอ้มกบัเอกสารฉบบันี ้อาจไม่สะทอ้นผลการด าเนนิงานตามผลกระทบทีร่ะบไุวไ้ดอ้ย่างแทจ้ริง” 

ขอ้มลูทางการเงินรวมเสมือนของบริษัทฯ ประกอบดว้ย (ก) งบแสดงฐานะการเงินรวมเสมือน (ข) งบก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จรวมเสมือน และ (ค) งบกระแสเงินสดรวมเสมือน โดยที่ขอ้มลูทางการเงินรวมเสมือนและหมายเหตปุระกอบขอ้มลู
ทางการเงินรวมเสมือน ไดถู้กจดัท าขึน้โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชป้ระกอบเอกสารฉบบันีข้องบริษัทฯ เพื่อแสดงถึงผลกระทบ
อันเป็นสาระส าคัญจากการปรับโครงสรา้งธุรกิจที่จะมีต่อข้อมูลทางการเงิน  ทั้งนี ้ ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน มิใช ่
เครื่องชีว้ดัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานท่ีอาจเกิดขึน้จริง เนื่องจากขอ้มลูทางการเงินรวมเสมือนนีไ้ดจ้ดัท าขึน้โดยใช้
สมมติฐานท่ีเป็นเหตุการณซ์ึ่งไม่ไดเ้กิดขึน้จริง ขอ้สมมติฐานที่ใชใ้นการจดัท าขอ้มลูทางการเงินรวมเสมือน ถูกเปิดเผยไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบที่เก่ียวข้อง แม้ว่าผู้สอบบัญชีจะไดใ้ห้ความเชื่อมั่นต่อการรวบรวมข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน 
อย่างไรก็ตาม ขอ้มลูทางการเงินดงักล่าวไม่ใช่งบการเงินที่ไดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี โปรดพจิารณาขอ้มูลเพิ่มเติม
ในขอ้สมมติฐานที่ใชใ้นการจัดท าขอ้มูลทางการเงินเสมือนตามที่เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวม
เสมือนขอ้ 4 

4.4.1.1 สมมติฐำนทีส่ ำคัญทีใ่ช้ในกำรรวบรวมข้อมูลทำงกำรเงนิรวมเสมือน 

สมมติฐานท่ีส าคญัในการจดัท าขอ้มลูทางการเงินรวมเสมือนมีดงันี ้

(1) กำรปรับโครงสร้ำงธุรกิจ 

ในปี 2564 ผูบ้ริหารของบริษัทฯ ไดอ้นุมตัิแผนการปรบัโครงสรา้งธุรกิจโดย (ก) การจ าหน่ายเงินลงทนุ
ในบริษัทย่อยใหแ้ก่บริษัทในกลุ่มที่อยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกันของไทยยูเนี่ยน (ข) การยุติธุรกิจการผลิตและส่งออก
อาหารทะเลแปรรูปซึ่งไม่ไดม้ีการด าเนินงานแลว้ (ค) การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกัน และ (ง) การรบัโอนธุรกิจ
อาหารสตัวเ์ลีย้งจากบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งที่อยู่ภายใตก้ารควบคมุเดียวกนั ซึ่งสามารถสรุปไดด้งันี ้

ขอ้มลูทางการเงินรวมเสมือนแสดงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ต่องบการเงินของบรษิัทฯ ส าหรบัปีสิน้สดุ
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 และงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่  30 กันยายน 2564 และ 2565 หากเหตุการณ์
ดงัต่อไปนี ้("กำรปรับโครงสร้ำงธุรกิจ”) เกิดขึน้ในวนัท่ี 1 มกราคม 2562 

(ก) เมื่อวนัที่ 9 กุมภาพนัธ ์2565 บริษัทฯ ไดเ้ขา้ท าสญัญาซือ้ขายหุน้กับไทยยูเนี่ยน ส าหรบัการ
จ าหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดใน APC ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 99.00 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ APC  
ที่มลูค่า 351.4 ลา้นบาท โดยการซือ้ขายดงักล่าวแลว้เสรจ็ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2565 

(ข) เมื่อวนัท่ี 15 ธันวาคม 2564 บรษิัทฯ ไดเ้ขา้ท าสญัญาจ าหน่ายเงินลงทนุกบับรษิัทในกลุ่มที่อยู่
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกันของไทยยูเนี่ยน ส าหรบัการจ าหน่ายเงินลงทุนทัง้หมดใน YCC ซึ่งคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 100 
ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ YCC ที่มลูค่า 350,000.0 ลา้นเวียดนามดอง (503.3 ลา้นบาท) โดยการซือ้
ขายดงักล่าวแลว้เสรจ็ในเดือนธันวาคม 2564 

(ค) เมื่อวนัที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดม้ีมติอนุมตัิการยตุิส่วนงาน
การผลิตและจ าหน่ายอาหารทะเลแปรรูป ผลิตภัณฑอ์าหารพรอ้มรบัประทาน และผลิตภัณฑอ์าหารจากพืชส าหรบัคน  
โดย ณ วนัท่ีของเอกสารฉบบันีบ้รษิัทฯ ไดย้ตุิการผลิตผลิตภณัฑด์งักล่าว และมีแผนท่ีจะยตุิการจ าหน่ายผลิตภณัตข์า้งตน้
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ใหเ้สร็จสิน้ภายในปี 2565 พรอ้มโอนธุรกิจดงักล่าวใหแ้ก่ไทยยูเนี่ยน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีแผนในการขายสินทรพัย์
หรือเลิกจา้งพนกังานที่เก่ียวขอ้งกับการยุติส่วนงานดงักล่าว เนื่องจากรายการดงักล่าวสามารถน าไปใชใ้นการด าเนินงาน
และการผลิตของส่วนงานอื่นของบรษิัทฯ ได ้

(ง) เมื่อวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ITA ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ ไดเ้ขา้ท าสญัญา Membership 
Interest Purchase Agreement เพื่อซือ้เงินลงทุนใน USPN โดย USPN เป็นบริษัทย่อยแห่งหนึ่งในประเทศสหรฐัอเมรกิา
ซึ่งอยู่ภายใตก้ารควบคมุเดียวกนัของไทยยเูนี่ยน ที่มลูค่า 4.5 ลา้นเหรียญสหรฐั (170.6 ลา้นบาท) โดยการซือ้ขายดงักล่าว
แลว้เสรจ็ในเดือนธันวาคม 2564 

(จ) เมื่อวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บรษิัทฯ ไดท้ าสญัญาโอนธุรกิจกบั TUM เพื่อซือ้และรบัโอนหน่วย
ธุรกิจเก่ียวกับอาหารสตัวเ์ลีย้ง ซึ่งรวมถึงโรงงานที่จงัหวดัสมทุรสาคร และรบัโอนพนกังานที่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจดงักล่าวที่
มลูค่า 2,224.4 ลา้นบาท ซึ่งเท่ากบัมลูค่าตามบญัชีของสินทรพัยส์ทุธิที่รบัโอนมาจาก TUM ซึ่งประกอบดว้ย ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ ์โปรแกรมคอมพิวเตอร ์และภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังาน โดยการโอนทรพัยสิ์นส่วนใหญ่ด าเนินการแลว้
เสรจ็ในเดือนธันวาคม 2564 ในขณะท่ีการโอนสินคา้คงเหลือไดด้  าเนินการแลว้เสรจ็ในเดือนมกราคม 2565  

สืบเนื่องจากการเข้าซือ้กิจการดังที่ได้กล่าวมาข้างตน้  ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนของบริษัทฯ  
จะรวมถึงขอ้มลูของบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ ซึ่งไดแ้ก่ USPN และ ITA ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยที่บรษิัทฯ ถือหุน้ทัง้หมด และรวมถึง 
JPN ซึ่งเป็นบรษิัทท่ีจดัตัง้ขึน้ใหม่ในประเทศญ่ีปุ่ นในปี 2564  

(2) กำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อยให้แก่บริษัทในกลุ่มที่อยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันของ
บริษัทใหญ่  

บริษัทฯ รบัรูร้ายการจ าหน่ายเงินลงทุนใน APC และ YCC เสมือนว่ารายการดงักล่าวไดเ้กิดขึน้ตัง้แต่
วันที่ 1 มกราคม 2562 และรบัรูค้่าตอบแทนที่จะไดจ้ากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ
กระแสเงินสดในระหว่างงวดที่เกิดรายการขายในขอ้มลูทางการเงินรวมเสมือนส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ใน
ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ไม่ไดร้บัรูร้ายไดเ้งินปันผลที่ไดร้บัจาก APC และ YCC ภายหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 ในขอ้มูล 
ทางการเงินรวมเสมือน 

(3) กำรยุติกำรผลิตและส่งออกอำหำรทะเลแปรรูป 

บริษัทฯ ปรับปรุงรายการที่เป็นสาระส าคัญที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของการผลิตและจ าหน่าย
อาหารทะเลแปรรูปอื่น ๆ เพื่อใหข้อ้มลูทางการเงินรวมเสมือนสะทอ้นการยตุิธุรกิจดงักล่าว โดย (ก) ส าหรบัรายการที่เก่ียวกบั
ธุรกิจที่ยุติ รายการปรับปรุงจะก าหนดตามกิจกรรมที่มีความเก่ียวข้อง (ข) ส าหรับรายการที่เก่ียวข้องทางอ้อมกับการ
ด าเนินงานของธุรกิจดงักล่าว บริษัทฯ จะปันส่วนรายการปรบัปรุงบางส่วนโดยอา้งอิงเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งตามลักษณะของ
รายการ และบางส่วนจะปรบัปรุงตามขอ้มลูของบรษิัทฯ (Company Records) ทัง้นี ้รายการท่ีเป็นสาระส าคญัที่ปรบัปรุงใน
ขอ้มลูทางการเงินรวมเสมือน ไดแ้ก่ ลกูหนีก้ารคา้ สินคา้คงเหลือ เจา้หนีก้ารคา้ ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลคา้งจ่าย และผลการ
ด าเนินงานที่เก่ียวขอ้งกบัการผลิตและการจ าหน่ายอาหารทะเลแปรรูปอื่น ๆ 

บริษัทฯ รบัรูร้ายการปรบัปรุงผลการด าเนินงานที่ปันส่วนใหก้ับธุรกิจที่ยุติ  เสมือนว่าไม่มีรายไดแ้ละ
ค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งของธุรกิจนีร้วมอยู่ในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็รวมเสมือนส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 2563 
และ 2564 และงวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2564 และ 2565 และรบัรูร้ายการปรบัปรุงสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นท่ีปัน
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ส่วนของธุรกิจที่ยุติตามเกณฑท์ี่อธิบายไวข้า้งตน้ กับก าไรสะสมที่เกิดขึน้จากผลการด าเนินงานของธุรกิจที่ยุติตัง้แต่วันที่   
1 มกราคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่เสมือนว่าธุรกิจนีไ้ดยุ้ติการด าเนินงานแลว้จนถึงวันที่  31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 
โดยรบัรูผ้ลต่างที่เหลือของแต่ละปีไปยงัเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

(4) กำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน 

บริษัทฯ รบัรูก้ารซือ้เงินลงทุนใน USPN เสมือนหนึ่งว่าเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 
2562 บรษิัทฯ รบัรูร้ายการซือ้เงินลงทนุเป็นส่วนหนึ่งของกระแสเงินสดจ่ายส าหรบังวดที่มีการซือ้ 

มูลค่ายุติธรรมของหนีสิ้นสุทธิหลังหักสินทรพัยไ์ดท้ี่ไดม้าจากการซือ้ธุรกิจ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562  
คิดเป็นจ านวนประมาณ 262.8 ลา้นบาท โดยเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าของค่าตอบแทนการซือ้ธุ รกิจข้างตน้จ านวน  
146.7 ลา้นบาท การซือ้ธุรกิจดงักล่าวจึงเกิดผลต่างจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคมุเดียวกันจ านวน 409.4 ลา้นบาท 
ซึ่งแสดงไวเ้ป็นส่วนหนึ่งขององคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ 

ในการรวบรวมขอ้มลูทางการเงินรวมเสมือนนี ้ บริษัทฯ ไดต้ัดรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทฯ กับ 
USPN ที่เกิดขึน้ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 และ 2564 และรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทฯ กบั 
USPN ที่เกิดขึน้ในงวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 ส าหรบัภาษีเงินไดแ้ละภาษีเงินไดร้อตดับญัชีที่เก่ียวขอ้งกับ 
USPN ในขอ้มลูทางการเงินรวมเสมือนนีไ้ดแ้สดงตามจ านวนที่เคยรบัรูไ้วใ้นขอ้มลูทางการเงินของ USPN ส าหรบัปีสิน้สดุ
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 และ 2564 โดยไม่ไดม้ีการค านวณใหม่ ส าหรบัขอ้มลูทางการเงินรวมเสมือนส าหรบั
งวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2565 บริษัทฯ ไดร้วมขอ้มลูทางการเงินของรอบระยะเวลาบญัชีดงักล่าวของ USPN 
เป็นรายการปรบัปรุงขอ้มลูทางการเงินเสมือนดว้ยวิธีเดียวกันกบัการจดัท าขอ้มลูทางการเงินรวมระหว่างกาลของบรษิัทฯ
ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่  30 กันยายน 2565 เนื่องจากกลุ่มบริษัทได้ซือ้เงินลงทุนใน USPN แล้วตั้งแต่วันที่   
31 ธันวาคม 2564 และงบแสดงฐานะทางการเงินรวมเสมือน ณ วันที่  30 กันยายน 2565 ไดร้วมรายการปรบัปรุงก าไร
สะสมที่เกิดจากผลการด าเนินงานของ USPN ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ซึ่งเป็นวนัท่ีเสมือนว่าบรษิัทฯ ไดซ้ือ้เงินลงทนุใน 
USPN จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยปรับปรุงไปยังรายการเงินสดในงบแสดงฐานะการเงินรวมเสมือน ณ วันที่   
30 กนัยายน 2565 

(5) กำรรับโอนธุรกิจอำหำรสัตวเ์ลีย้งจำกบริษัททีเ่กี่ยวข้องทีอ่ยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน 

ส าหรบัการรบัโอนธุรกิจผลิตภณัฑอ์าหารสตัวเ์ลีย้งจาก TUM บริษัทฯ รบัรูสิ้นทรพัยแ์ละหนีสิ้นที่รบัมา
สทุธิ ซึ่งประกอบดว้ยที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์โปรแกรมคอมพิวเตอร ์และภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังานของพนกังาน
ที่รบัโอนดว้ยมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 โดยมูลค่าการจ่ายซือ้เท่ากับมูลค่าตามบัญชีของสินทรพัยแ์ละ
หนีสิ้นสุทธิ จึงไม่มีผลต่างจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกันเกิดขึน้จากรายการนี ้  นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้
ปรบัปรุงรายการท่ีเป็นสาระส าคญัที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของธุรกิจอาหารสตัวเ์ลีย้งเพื่อใหข้อ้มลูทางการเงินเสมือน
นีส้ะทอ้นลักษณะการด าเนินธุรกิจและผลการด าเนินงานของธุรกิจดังกล่าว โดยขอ้สมมติที่ใชใ้นการปรบัปรุงรายการ
ปรบัปรุงดงักล่าวมีดงันี ้

(ก) ส าหรับรายการที่เฉพาะเจาะจงกับธุรกิจอาหารสัตว์เลีย้งที่รับโอนมา รายการปรับปรุง 
จะก าหนดตามกิจกรรมที่มีความเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัธุรกิจ 
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(ข) ส าหรบัรายการที่เก่ียวขอ้งทางออ้มกับการด าเนินงานของธุรกิจดงักล่าว บริษัทฯ จะปันส่วน
รายการปรบัปรุงบางส่วนโดยอา้งอิงตามเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งตามลกัษณะของรายการ และบางส่วนจะปรบัปรุงตามข้อมูล
ของบรษิัทฯ (Company Records) 

รายการท่ีเป็นสาระส าคญัที่ปรบัปรุงในขอ้มลูทางการเงินรวมเสมือน ไดแ้ก่ ลกูหนีก้ารคา้ สินคา้คงเหลือ 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์และเงินจ่ายล่วงหนา้ที่เก่ียวขอ้ง โปรแกรมคอมพิวเตอร ์เจา้หนีก้ารคา้ ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย รายได้
รบัล่วงหนา้ เจา้หนีท้ี่เก่ียวขอ้งกับการซือ้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์และเจา้หนีอ้ื่น ภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังาน และ 
ผลการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ 

บริษัทฯ รบัรูร้ายการปรบัปรุงผลการด าเนินงานส าหรบัธุรกิจอาหารสตัวเ์ลีย้งเสมือนว่าผลการด าเนินงาน
ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเสมือนส าหรบัปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 และ
งวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2564 และรบัรูร้ายการปรบัปรุงสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นที่ปันส่วนของธุรกิจอาหารสตัวเ์ลีย้ง
ตามเกณฑท์ี่อธิบายไวข้า้งตน้ กบัก าไรสะสมที่เกิดขึน้จากผลการด าเนินงานของธุรกิจดงักล่าวตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2562 ซึ่ง
เป็นวนัที่เสมือนว่าไดร้บัโอนธุรกิจอาหารสตัวเ์ลีย้งมาจาก TUM จนถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยรบัรูผ้ลต่างที่เหลือของแต่ละ
ปีไปยังเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบแสดงฐานะการเงินรวมเสมือน บริษัทฯ ไม่ตอ้งรบัรูร้ายการปรบัปรุงผลการ
ด าเนินงานธุรกิจอาหารสตัวเ์ลีย้งในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเสมือนส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2565 
เนื่องจากการรบัโอนกิจการนัน้ไดเ้กิดขึน้มาตัง้แต่วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 

(6) แหล่งเงนิทุนและดอกเบีย้จ่ำย 

ในการจดัท าขอ้มลูทางการเงินรวมเสมือนของบริษัทฯ ณ วันที่ และส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 
2562 2563 และ 2564 ส่วนหนึ่งของสมมติฐานส าหรบัรายการปรบัปรุงของขอ้มลูทางการเงินรวมเสมือนเก่ียวขอ้งกบัเงิน
กูย้ืมระยะยาวจากไทยยูเนี่ยน จ านวน 2,300.0 ลา้นบาท โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2562 และครบก าหนดช าระใน
วนัที่ 31 ธันวาคม 2565 ดว้ยอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 0.88 ต่อปี ทัง้นี ้ในการจดัท าขอ้มลูทางการเงินรวมเสมือนของบรษิัทฯ 
ณ วันที่ และส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2565 มีการเปล่ียนแปลงข้อสมมติฐานดังกล่าว 
เสมือนหน่ึงว่าบรษิัทฯ ไดช้ าระคืนเงินที่เหลือทัง้หมดในเดือนมกราคม 2565 

เงินกู้ยืมข้างตน้ถูกใชเ้พื่อการปรับโครงสรา้งธุรกิจ  บริษัทฯ รับรูเ้งินกูย้ืมและดอกเบีย้จ่ายเสมือนว่า
บรษิัทฯ ไดเ้ขา้ท าสญัญากูย้ืมเงินตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ดอกเบีย้จ่ายที่รวมในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็เสมือนส าหรบั
ปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 และส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สุดวนัที่ 30 กันยายน 2564 ค านวณจาก
ขอ้มลูขา้งตน้ ซึ่งมีจ านวน 20.2 ลา้นบาทต่อปี ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลส าหรบัดอกเบีย้จ่ายดงักล่าวค านวณโดยใชอ้ตัราภาษีที่
แทจ้รงิถวัเฉล่ียของบรษิัทฯ ในแต่ละรอบระยะเวลา 

(7) ภำษีเงนิได้ 

ในการรวบรวมขอ้มลูทางการเงินรวมเสมือนนี ้บรษิัทฯ ปรบัปรุงภาษีเงินไดน้ิติบคุคลที่เก่ียวขอ้งกับการ
ปรบัโครงสรา้งธุรกิจโดยค านวณจากอตัราภาษีที่แทจ้รงิถวัเฉล่ียของบรษิัทฯ กบัก าไรก่อนภาษีเงินไดท้างบญัชีในแตล่ะรอบ
ระยะเวลา บริษัทฯ ปรบัปรุงภาษีเงินไดใ้นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเสมือน คู่กับภาษีเงินไดค้า้งจ่ายในงบแสดงฐานะทาง
การเงินเบ็ดเสรจ็เสมือน ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไม่ไดป้รบัปรุงรายการท่ีเก่ียวขอ้งไปยงัภาษีเงินไดร้อตดับญัชี เนื่องจากผลกระทบต่อ
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีไม่เป็นสาระส าคญั 
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4.4.1.2 กำรปรับปรุงข้อมูลทำงกำรเงนิในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมเสมือน 

ในการจัดท าขอ้มูลทางการเงินในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเสมือน ใหถื้อว่าการปรบัโครงสรา้งธุรกิจเกิดขึน้  
ในวนัท่ี 1 มกราคม 2562 

(1) ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน 2565 

ตารางต่อไปนีแ้สดงรายละเอียดการปรับปรุงข้อมูลทางการเงินเสมือนต่องบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เฉพาะกิจการส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 

 ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน 2565 

 

งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 
ของบริษัทฯ 

กำรปรับปรุง
ข้อมูลทำง
กำรเงินรวม

เสมือนตำมข้อ
สมมติฐำน 

ตัดรำยกำร
ระหว่ำงกัน 

ข้อมูลทำงกำร
เงินรวมเสมือน 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

รายไดจ้ากการขาย ...........................................  14,868.0 4,771.5 (3,810.7) 15,828.8 

ตน้ทนุขาย .......................................................  (10,975.9) (4,490.0) 3,735.7 (11,730.2) 

ก ำไรข้ันต้น ....................................................  3,892.1 281.5 (75.0) 4,098.6 

รายไดอ่ื้น.........................................................  168.4 (0.7) (28.1) 139.6 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย ........................................  4,060.5 280.8 (103.1) 4,238.2 

ค่าใชจ้่ายในการขาย.........................................  (350.5) (46.3) 4.6 (392.2) 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร .....................................  (454.6) (51.2) - (505.8) 

ก าไร (ขาดทนุ) อ่ืน สทุธิ ....................................  475.5 (15.8) (18.7) 441.0 

ก าไร (ขาดทนุ) จากการจ าหน่ายเงินลงทนุใน
บริษัทย่อย ...............................................  

 

65.8 

 

(65.8) 

 

- 

 

- 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน ................................  3,796.7 101.7 (117.2) 3,781.2 

ตน้ทนุทางการเงิน ............................................  (52.5) (23.2) 23.2 (52.5) 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้......................................  3,744.2 78.5 (94.0) 3,728.7 

ภาษีเงินได ้.......................................................  (27.5) (4.5) 28.8 (3.2) 

ก ำไรส ำหรับงวด ............................................  3,716.7 74.0 (65.2) 3,725.5 

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวดสุทธิ
จำกภำษี .................................................  (897.5) (30.5) (5.2) (933.2) 

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด .......................  2,819.2 43.5 (70.4) 2,792.3 
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(2) ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน 2564 

ตารางต่อไปนีแ้สดงรายละเอียดการปรับปรุงข้อมูลทางการเงินเสมือนต่องบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เฉพาะกิจการส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 ส ำหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยำยน 2564 

 

งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 
ของบริษัทฯ 

กำรปรับปรุง
ข้อมูลทำงกำรเงิน
รวมเสมือนตำม
ข้อสมมติฐำน 

ตัดรำยกำร
ระหว่ำงกัน 

ข้อมูลทำงกำรเงิน
รวมเสมือน 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

รายไดจ้ากการขาย ..........................................  4,878.8  7,277.1 (1,778.8) 10,377.1 

ตน้ทนุขาย ......................................................  
(4,102.5 ) 

 (5,597.7) 1,764.2 (7,936.0) 

ก ำไรข้ันต้น ...................................................  776.3 1,679.4 (14.6) 2,441.1 

รายไดเ้งินปันผล..............................................  1,663.2 (1,663.2) - - 

รายไดอ่ื้น........................................................  69.4 36.7 (9.4) 96.7 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย .......................................  2,508.9 52.9 (24.0)  2,537.8 

ค่าใชจ้่ายในการขาย........................................  
(128.5) 

(183.8) 
 10.0 (302.3) 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร ....................................  
(203.3) 

 
(138.4) 

 (0.6) (342.3) 

ก าไร (ขาดทนุ) อ่ืน สทุธิ ...................................  142.0 145.2 (12.8) 274.4 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน ...............................  2,319.1 
(124.1) 

 (27.4) 2,167.6 

ตน้ทนุทางการเงิน ...........................................  (10.0) (15.0) - (25.0) 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้.....................................  2,309.1 
(139.1) 

 (27.4) 2,142.6 

ภาษีเงินได ้......................................................  1.2 (10.5) - (9.3) 

ก ำไรส ำหรับงวด ...........................................  2,310.3 
(149.6) 

 (27.4) 2,133.3 

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด
สุทธิจำกภำษี ........................................  

(328.1) 
 (18.1) 2.4 (343.8) 

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด ......................  1,982.2 
(167.7) 

 (25.0) 1,789.5 
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(3) ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 

ตารางต่อไปนีแ้สดงรายละเอียดการปรับปรุงข้อมูลทางการเงินเสมือนต่องบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เฉพาะกิจการส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 

 

งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 
ของบริษัทฯ 

กำรปรับปรุง
ข้อมูลทำงกำรเงิน
รวมเสมือนตำม
ข้อสมมติฐำน 

ตัดรำยกำร
ระหว่ำงกัน 

ข้อมูลทำงกำรเงิน
รวมเสมือน 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

รายไดจ้ากการขาย .........................................................  6,790.3 11,197.7 (3,459.3) 14,528.7 

ตน้ทนุขาย .......................................................................  (5,760.6) (8,854.4) 3,442.3 (11,172.7) 

ก ำไรข้ันต้น ...................................................................  1,029.7 2,343.3 (17.0) 3,356.0 

รายไดเ้งินปันผล .............................................................  2,261.5 (2,261.5) – – 

รายไดอ่ื้น .........................................................................  97.0 40.9 (17.3) 120.6 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย .....................................................  3,388.2 122.7 (34.3) 3,476.6 

ค่าใชจ้่ายในการขาย.......................................................  (172.2) (291.0) – (463.2) 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร ..................................................  (294.6) (241.9) 18.2 (518.3) 

ก าไร (ขาดทนุ) อ่ืน สทุธิ .................................................  142.2 144.6 (1.4) 285.4 

ก าไร (ขาดทนุ) จากการจ าหน่ายเงินลงทุนใน 
บริษัทย่อย .............................................................  (76.7) 76.7 – – 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน.............................................  2,986.9 (188.9) (17.5) 2,780.5 

ตน้ทนุทางการเงิน...........................................................  (11.5) (20.3) – (31.8) 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ ...................................................  2,975.4 (209.2) (17.5) 2,748.7 

ภาษีเงินได ้......................................................................  19.2 (46.9) – (27.7) 

ก ำไรส ำหรับปี ...............................................................  2,994.6 (256.1) (17.5) 2,721.0 

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี  
สุทธิจำกภำษี.......................................................  (234.1) 1.3 7.6 (225.2) 

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี ......................................  2,760.5 (254.8) (9.9) 2,495.8 
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(4) ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 

ตารางต่อไปนีแ้สดงรายละเอียดการปรับปรุงข้อมูลทางการเงินเสมือนต่องบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เฉพาะกิจการส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 

 

งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 
ของบริษัทฯ 

กำรปรับปรุง
ข้อมูลทำงกำรเงิน
รวมเสมือนตำม
ข้อสมมติฐำน 

ตัดรำยกำร
ระหว่ำงกัน 

ข้อมูลทำงกำรเงิน
รวมเสมือน 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

รายไดจ้ากการขาย .........................................................  6,799.3 7,074.6 (1,649.7) 12,224.2 

ตน้ทนุขาย .......................................................................  (5,413.4) (5,291.2) 1,656.4 (9,048.2) 

ก ำไรข้ันต้น ...................................................................  1,385.9 1,783.4 6.7 3,176.0 

รายไดอ่ื้น .........................................................................  85.2 53.3 (6.2) 132.3 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย .....................................................  1,471.1 1,836.7 0.5 3,308.3 

ค่าใชจ้่ายในการขาย.......................................................  (102.9) (202.8) – (305.7) 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร ..................................................  (337.6) (62.1) 6.2 (393.5) 

ก าไร (ขาดทนุ) อ่ืน สทุธิ .................................................  14.9 (3.9) (7.9) 3.1 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน.............................................  1,045.5 1,567.9 (1.2) 2,612.2 

ตน้ทนุทางการเงิน...........................................................  (11.0) (25.7) – (36.7) 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ ...................................................  1,034.5 1,542.2 (1.2) 2,575.5 

ภาษีเงินได ้......................................................................  (10.2) (16.9) – (27.1) 

ก ำไรส ำหรับปี ...............................................................  1,024.3 1,525.3 (1.2) 2,548.4 

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี  
สุทธิจำกภำษี.......................................................  69.8 (1.2) 1.3 69.9 

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี ......................................  1,094.1 1,524.1 0.1 2,618.3 
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(5) ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2562 

ตารางต่อไปนีแ้สดงรายละเอียดการปรับปรุงข้อมูลทางการเงินเสมือนต่องบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เฉพาะกิจการส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 

 

งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
ของบริษัทฯ 

กำรปรับปรุง
ข้อมูลทำง
กำรเงินรวม

เสมือนตำมข้อ
สมมติฐำน 

ตัดรำยกำร
ระหว่ำงกัน 

ข้อมูลทำงกำร
เงินรวมเสมือน 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

รายได้จากการขาย......................................  6,388.4 5,824.9 (1,258.7) 10,954.6 

ต้นทุนขาย .................................................  (5,596.5) (4,383.7) 1,246.8 (8,733.4) 

ก ำไรข้ันต้น ..............................................  791.9 1,441.2 (11.9) 2,221.2 

รายได้อ่ืน ..................................................  97.3 41.5 (6.4) 132.4 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย ...................................  889.2 1,482.7 (18.3) 2,353.6 

ค่าใช้จ่ายในการขาย ...................................  (100.4) (156.0) – (256.4) 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ................................  (264.0) (141.6) 6.5 (399.1) 

ก าไร (ขาดทุน) อ่ืน สุทธิ ...............................  55.7 14.2 (6.8) 63.1 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน ............................  580.5 1,199.3 (18.6) 1,761.2 

ต้นทุนทางการเงิน .......................................  (22.1) (30.9) – (53.0) 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ .................................  558.4 1,168.4 (18.6) 1,708.2 

ภาษีเงินได ้................................................  (7.2) (6.3) – (13.5) 

ก ำไรส ำหรับปี ...........................................  551.2 1,162.1 (18.6) 1,694.7 

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี  
สุทธิจำกภำษี .....................................  3.5 18.9 2.3 24.7 

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี .......................  554.7 1,181.0 (16.3) 1,719.4 
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4.4.2 ผลกำรด ำเนินงำนเสมือน 

ตารางต่อไปนีแ้สดงงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเสมือนที่ไม่ไดต้รวจสอบโดยสรุปส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 
2562 2563 และ 2564 และอตัรารอ้ยละเมื่อเทียบกบัรายไดจ้ากการขายรวมเสมือนส าหรบัแต่ละรอบระยะเวลา ขอ้มลูทางการ
เงินเสมือนดงักล่าวสะทอ้นผลกระทบของการปรบัโครงสรา้งธุรกิจเสมือนว่าการปรบัโครงสรา้งเกิดขึน้ก่อนรอบระยะเวลานัน้ ๆ 

 ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 

 2562 2563 2564 

 ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขาย ...................................................  10,954.6 100.0 12,224.2 100.0 14,528.7 100.0 

ตน้ทนุขาย ................................................................  (8,733.4) (79.7) (9,048.2) (74.0) (11,172.7) (76.9) 

ก ำไรข้ันต้น .............................................................  2,221.2 20.3 3,176.0 26.0 3,356.0 23.1 

รายไดอ่ื้น ..................................................................  132.4 1.2 132.3 1.1 120.6 0.8 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย ...............................................  2,353.6 21.5 3,308.3 27.1 3,476.6 23.9 

ค่าใชจ้่ายในการขาย ................................................  (256.4) (2.3) (305.7) (2.5) (463.2) (3.2) 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร ............................................  (399.1) (3.6) (393.5) (3.2) (518.3) (3.6) 

ก าไร (ขาดทนุ) อ่ืน สทุธิ ...........................................  63.1 0.5 3.1 0.0 285.4 2.0 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน ......................................  1,761.2 16.1 2,612.2 21.4 2,780.5 19.1 

ตน้ทนุทางการเงิน ....................................................  (53.0) (0.5) (36.7) (0.3) (31.8) (0.2) 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ ............................................  1,708.2 15.6 2,575.5 21.1 2,748.7 18.9 

ภาษีเงินได ้................................................................  (13.5) (0.1) (27.1) (0.3) (27.7) (0.2) 

ก ำไรส ำหรับปี ........................................................  1,694.7 15.5 2,548.4 20.8 2,721.0 18.7 

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี  
สุทธิจำกภำษี ....................................................  24.7 0.2 69.9 0.6 (225.2) (1.5) 

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี ................................  1,719.4 15.7 2,618.3 21.4 2,495.8 17.2 
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ตารางต่อไปนีแ้สดงงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเสมือนที่ไม่ไดต้รวจสอบโดยสรุป ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สุดวันท่ี  
30 กนัยายน 2564 และ 2565 และอตัรารอ้ยละเมื่อเทียบกบัรายไดจ้ากการขายรวมเสมือนส าหรบัแต่ละรอบระยะเวลาที่ระบุ  

 ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยำยน 

 2564 2565 

 ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขาย ...........................................................  10,377.1 100.0 15,828.8 100.0 

ตน้ทนุขาย ........................................................................  (7,936.0) (76.5) (11,730.2 ) (74.1) 

ก ำไรข้ันต้น .....................................................................  2,441.1 23.5 4,098.6 25.9 

รายไดอ่ื้น ..........................................................................  96.7 1.0 139.6 0.9 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย .......................................................  2,537.8 24.5 4,238.2 26.8 

ค่าใชจ้่ายในการขาย ........................................................  (302.3) (2.9) (392.2) (2.5) 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร ....................................................  (342.3) (3.3) (505.8) (3.2) 

ก าไร (ขาดทนุ) อ่ืน สทุธิ ...................................................  274.4 2.6 441.0 2.8 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน ..............................................  2,167.6 20.9 3,781.2 23.9 

ตน้ทนุทางการเงิน ............................................................  (25.0) (0.2) (52.5) (0.3) 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ ....................................................  2,142.6 20.7 3,728.7 23.6 

ภาษีเงินได ้........................................................................  (9.3) (0.1) (3.2) (0.1) 

ก ำไรส ำหรับปี ................................................................  2,133.3 20.6 3,725.5 23.5 

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด  
สุทธิจำกภำษี ............................................................  (343.8) (3.3) (933.2) (5.9) 

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด ....................................  1,789.5 17.3 2,792.3 17.6 
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4.4.3 ค ำอธิบำยรำยกำรทีส่ ำคัญในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเสมือน 

โปรดพจิารณาขอ้มูลเพิ่มเตมิในส่วนที ่2.2.4 หวัขอ้ 4.1.3 “การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ - ค าอธิบาย
รายการทีส่  าคญัในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ” ส าหรบัรายละเอยีดของรายการทีส่  าคญัในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จเสมือน 

4.4.3.1 รำยได้จำกกำรขำยเสมือน 

ตารางต่อไปนีแ้สดงรายละเอียดรายไดจ้ากการขายเสมือนส าหรบัผลิตภณัฑข์องบริษัทฯ ในแต่ละประเภทและ
ชนิดและอตัรารอ้ยละเมื่อเทียบกบัรายไดจ้ากการขายรวมเสมือน ส าหรบัแต่ละรอบระยะเวลาที่ระบ ุ 

 ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สุด 

วันที่ 30 กันยำยน 

 2562 2563 2564 2564 2565 

 ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

ผลิตภณัฑ ์
อาหารสตัวเ์ลีย้ง: 

 

อาหารแมว ...................  8,900.6 81.3 9,323.8 76.3 10,708.1 73.7 7,669.8  73.9  11,397.7  72.0  

อาหารสนุขั ...................  1,041.0 9.5 1,325.3 10.8 1,653.3 11.4 1,372.4  13.2  1,867.0  11.8  

ผลิตภณัฑข์นมส าหรบั
สตัวเ์ลีย้ง:           

ขนมส าหรบัแมว ...........  657.0 6.0 1,098.7 9.0 1,375.2 9.5 837.1  8.1  1,348.1  8.5 

ขนมส าหรบัสนุขั ..........  297.4 2.7 455.1 3.7 772.9 5.3 496.8  4.8  1,143.8  7.2 

ผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ (1) ..............  58.6 0.5 21.3 0.2 19.2 0.1 1.0  0.0    72.2 0.5 

รำยได้จำกกำร 
ขำยรวมเสมือน .........  10,954.6 100.0 12,224.2 100.0 14,528.7 100.0 10,377.1 100.0 15,828.8  100.0 

 

หมายเหตุ: 

(1) ผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ ประกอบดว้ยเศษวตัถดุิบและผลิตภณัฑพ์ลอยไดจ้ากวตัถดุิบทางทะเลของบริษัทฯ 

 

ตารางต่อไปนีแ้สดงรายละเอียดรายไดจ้ากการขายเสมือนส าหรบัผลิตภณัฑข์องบริษัทฯ ในแต่ละประเทศและ
อตัรารอ้ยละเมื่อเทียบกบัรายไดจ้ากการขายรวมเสมือน ส าหรบัแต่ละรอบระยะเวลาที่ระบุ  

 ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สุด 

วันที ่30 กันยำยน 

 2562 2563 2564 2564 2565 

 ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

ผลิตภณัฑอ์าหารสตัวเ์ลีย้ง
และขนมส าหรบัสตัวเ์ลีย้ง:           

ประเทศสหรฐัอเมริกา ....  4,932.4 45.0 5,499.5 45.0 6,527.0 44.9 4,584.5  44.2  8,651.5  54.6  
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 ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สุด 

วันที ่30 กันยำยน 

 2562 2563 2564 2564 2565 

 ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

ประเทศในทวีปยโุรป 
(รวมถึงสหราชอาณาจักร)  2,160.0 19.7 2,451.6 20.1 2,819.9 19.4 2,061.0  19.9  2,401.6  15.2  

ประเทศญ่ีปุ่ น ...............  1,666.5 15.2 1,691.9 13.8 2,099.4 14.5 1,525.9  14.7  1,739.1  11.0  

ประเทศจีน ...................  315.3 2.9 452.8 3.7 466.5 3.2 354.8  3.4 501.1  3.2 

ประเทศไทย..................  123.7 1.2 107.9 0.9 181.5 1.3 114.2  1.1 146.9  0.9 

ประเทศอ่ืนในทวีปเอเชีย
และทวีปโอเชียเนีย(1)  .......  1,636.6 14.9 1,871.4 15.3 2,221.6 15.3 1,597.9  15.4 2,131.9  13.5 

ประเทศอ่ืนในทวีปอเมริกา(2) 61.5 0.6 127.8 1.0 193.6 1.3 137.8  1.3 184.6  1.2 

ผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ(3)  ..........  58.6 0.5 21.3 0.2 19.2 0.1 1.0 0.0 72.1  0.4 

รำยได้จำกกำรขำยรวม
เสมือน 10,954.6 100.0 12,224.2 100.0 14,528.7 100.0 10,377.1 100.0 15,828.8 100.0 

หมายเหตุ: 

(1) ประเทศอ่ืนในทวีปเอเชียและทวีปโอเชียเนีย เช่น ประเทศมาเลเซีย ประเทศออสเตรเลีย ประเทศเกาหลีใต ้ประเทศสิงคโปร ์และประเทศ
นิวซีแลนด ์  

(2) ประเทศอื่นในทวีปอเมริกา เช่น ประเทศแคนาดา และประเทศบราซิล  

(3) ผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ ประกอบดว้ยเศษวตัถดุิบและผลิตภณัฑพ์ลอยไดจ้ากวตัถดุิบทางทะเลของบริษัทฯ 

 

ตารางต่อไปนีแ้สดงรายละเอียดปริมาณการขายผลิตภณัฑอ์าหารสตัวเ์ลีย้งและขนมส าหรบัสตัวเ์ลีย้งเสมือนใน
แต่ละประเทศและอตัรารอ้ยละเมื่อเทียบกบัปรมิาณการขายรวมเสมือน ส าหรบัแต่ละรอบระยะเวลาที่ระบุ  

 ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สุด 

วันที่ 30 กันยำยน 

 2562 2563 2564 2564 2565 

 ตัน ร้อยละ ตัน ร้อยละ ตัน ร้อยละ ตัน ร้อยละ ตัน ร้อยละ 

ประเทศสหรฐัอเมริกา 40,108.5 47.5  42,279.4 46.9 45,037.8 43.8 33,230.50 44.0 52,902.1 53.0 

ประเทศในทวีปยุโรป (รวมถึง 
สหราชอาณาจกัร)  14,307.4 16.9 16,254.5 18.0 19,463.7 18.9 14,533.50 19.2  14,804.2   14.8  

ประเทศญ่ีปุ่ น  13,689.7 16.2 13,637.0 15.1 15,965.0 15.5 11,605.70 15.4  12,538.7 12.6  

ประเทศจีน  1,945.6 2.3 2,424.1 2.7 2,563.7 2.5 2,011.10  2.7  2,445.5 2.4 

ประเทศไทย  1,429.0 1.7 1,127.1 1.3 1,966.3 1.9 1,284.90  1.7  1,495.1 1.5 
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 ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สุด 

วันที่ 30 กันยำยน 

 2562 2563 2564 2564 2565 

 ตัน ร้อยละ ตัน ร้อยละ ตัน ร้อยละ ตัน ร้อยละ ตัน ร้อยละ 

ประเทศอ่ืนในทวีปเอเชีย
และทวีปโอเชียเนีย(1)   12,448.8 14.7 13,405.4 14.9 16,467.4 16.0 11,934.00 15.8  14,603.3  14.6 

ประเทศอ่ืนในทวีปอเมริกา(2)  583.4 0.7 978 1.1 1,357.4 1.4  983.6  1.2 1,115.7  1.1 

ปริมำณกำรขำย
ผลิตภัณฑอ์ำหำรสัตว์
เลีย้งและขนมส ำหรับ
สัตวเ์ลีย้งรวมเสมือน(3) 84,512.4 100.0 90,105.5 100.0 102,821.3 100.0 75,583.3  100.0 99,904.6  100.0 

 

หมายเหตุ: 

(1) ประเทศอ่ืนในทวีปเอเชียและทวีปโอเชียเนีย เข่น ประเทศมาเลเซีย ประเทศออสเตรเลีย ประเทศเกาหลีใต ้ประเทศสิงคโปรแ์ละประเทศ
นิวซีแลนด ์ 

(2) ประเทศอื่นในทวีปอเมริกา เช่น ประเทศแคนาดา และประเทศบราซิล  

(3) ไม่รวมปริมาณการขายเสมือนของผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ ประกอบดว้ยเศษวตัถดุิบและผลิตภณัฑพ์ลอยไดจ้ากวตัถดุิบทางทะเลของบริษัทฯ 

4.4.3.2 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยเสมือน 

ตารางต่อไปนีแ้สดงรายละเอียดค่าใชจ้่ายในการขายเสมือน แต่ละประเภทและอตัรารอ้ยละเมื่อเทียบกับค่าใชจ้่าย
ในการขายรวมเสมือน ส าหรบัแต่ละรอบระยะเวลาที่ระบ ุ 

 ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สุด 

วันที่ 30 กันยำยน 

 2562 2563 2564 2564 2565 

 ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

ค่าใชจ้่ายการตลาดและ
โฆษณา ...........................  24.2 9.4 10.9 3.6 13.0 2.8 6.4 2.1 13.6 3.4 

ค่าคอมมิชชั่นการขาย .........  5.1 2.0 19.8 6.5 39.1 8.4 27.7 9.2 34.4 8.8 

ค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
ส่งออกและค่าขนส่ง .......  122.4 47.7 124.9 40.9 227.0 49.0 152.1  50.3 232.5  59.3  

ค่าเสื่อมราคา .......................  0.1 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1 0.3 0.1 0.2 0.1 

ค่าใชจ้่ายพนกังานขาย .......  54.4 21.2 86.8 28.4 100.8 21.8 71.5 23.7 49.8 12.7  

ค่าใชจ้่ายในการขายอ่ืน ๆ  50.2 19.6 62.9 20.5 82.9 17.9 44.3 14.6 61.7 15.7  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยรวม
เสมือน ...........................  256.4 100.0 305.7 100.0 463.2 100.0 302.3  100.0 392.2  100.0 
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4.4.3.3 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรเสมือน 

ตารางต่อไปนี ้แสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการบริหารเสมือน แต่ละประเภทและอัตรารอ้ยละเมื่อเทียบกับ
ค่าใชจ้่ายในการบรหิารรวมเสมือน ส าหรบัแต่ละรอบระยะเวลาที่ระบ ุ 

 ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สุด 

วันที่ 30 กันยำยน 

 2562 2563 2564 2564 2565 

 ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

   

ค่าใชจ้่ายพนกังาน ...............  240.9 60.4 201.6 51.2 252.9 48.8 179.2  52.4 157.8  31.2  

ค่าเสื่อมราคา .......................  33.1 8.3 25.6 6.5 31.6 6.1 22.6 6.6 13.9 2.7 

ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน  125.1 31.3 166.3 42.3 233.8 45.1 140.5  41.0 334.1  66.1  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
รวมเสมือน ....................  399.1 100.0 393.5 100.0 518.3 100.0 342.3  100.0 505.8 100.0 

 

4.4.4 กำรวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำนเสมือน 

4.4.4.1 ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน 2565 เสมือน เปรียบเทียบกับงวดเก้ำเดือนสิน้สุดวันที่ 
30 กันยำยน 2564 เสมือน 

(1) รำยได้จำกกำรขำยเสมือน 

ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่  30 กันยายน 2565 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายเสมือนจ านวน 
15,828.8 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 5,451.7 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 52.5 จาก 10,377.1 ลา้นบาทส าหรับงวดเกา้เดือน
สิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2564 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของจ านวนค าสั่งซือ้ผลิตภณัฑใ์หม่จากลกูคา้รายหลกั
บางราย รวมถึงการขายผลิตภัณฑใ์หแ้ก่กลุ่มลูกคา้ใหม่เพิ่มขึน้  รวมถึงการที่บริษัทฯ สามารถจดัหาตูค้อนเทนเนอรแ์ละ
พืน้ที่ตูค้อนเทนเนอรส์ าหรับการส่งออกไดเ้พิ่มขึน้ซึ่งช่วยใหก้ารส่งออกสินคา้ของบริษัทฯ เพิ่มมากขึน้ นอกจากนี ้การ
เพิ่มขึน้ของรายไดจ้ากการขายเสมือนยงัเป็นผลมาจากการปรบัขึน้ราคาขายเฉล่ียของผลิตภณัฑข์องบริษัทฯ เพื่อสะทอ้น
ตน้ทนุค่าวตัถดุิบและค่าบรรจภุณัฑท์ี่เพิ่มขึน้ รวมไปถึงผลจากการอ่อนค่าของสกลุเงินบาทต่อสกลุดอลลารส์หรฐั 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง (1) รายไดจ้ากการขายอาหารแมวเพิ่มขึน้รอ้ยละ 48.6 จาก 7,669.8 ลา้นบาทส าหรบั
งวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2564 เป็น 11,397.7 ลา้นบาทส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2565 โดย
มีสาเหตหุลกัมาจากยอดค าสั่งซือ้จ านวนมากจากการเปิดตวัผลิตภณัฑใ์หม่ของลกูคา้แบรนดอ์าหารสตัวเ์ลีย้งและบริษัทคา้
ปลีกอาหารสตัวเ์ลีย้งระดบัโลก รวมไปถึงการปรบัขึน้ราคาขายเฉล่ียของผลิตภณัฑข์องบรษิัทฯ (2) รายไดจ้ากการขายอาหาร
สนุขัเพิ่มขึน้รอ้ยละ 36.0 จาก 1,372.4 ลา้นบาทส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2564 เป็น 1,867.0 ลา้นบาท
ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2565 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเปิดตวัผลิตภณัฑใ์หม่ของลกูคา้ของบริษัทฯ 
และการขยายฐานลูกคา้ของบริษัทฯ เช่น การขยายฐานลูกคา้ไปยงัเครือซูเปอรม์ารเ์ก็ตในประเทศสหรฐัอเมริกา โดยเป็น
ผลิตภณัฑภ์ายใตแ้บรนดข์องซูเปอรม์ารเ์ก็ตดงักล่าว (Private Labels) (3) รายไดจ้ากการขายขนมส าหรบัแมวเพิ่มขึน้รอ้ย
ละ 61.1 จาก 837.1 ลา้นบาทส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2564 เป็น 1,348.1 ลา้นบาทส าหรบังวดเกา้
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เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2565 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเปิดตวัผลิตภณัฑใ์หม่ของลกูคา้ของบริษัทฯ การมีสดัส่วน
ของผลิตภณัฑร์ะดบัพรีเมียมที่เพิ่มมากขึน้ รวมถึงการปรบัขึน้ราคาขายสินคา้ของบรษิัทฯ (4) รายไดจ้ากการขายขนมส าหรบั
สนุขัเพิ่มขึน้รอ้ยละ 130.2 จาก 496.8 ลา้นบาทส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2564 เป็น 1,143.8 ลา้นบาท 
ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2565 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเปิดตวัผลิตภณัฑใ์หม่ของลกูคา้ของบริษัทฯ 
การมีสดัส่วนของผลิตภณัฑร์ะดบัพรีเมียมที่เพิ่มมากขึน้ รวมถึงการปรบัขึน้ราคาขายสินคา้ของบรษิัทฯ 

(2) ต้นทุนขำยเสมือน 

ต้นทุนขายเสมือนของบริษัทฯ มีจ านวน 11,730.2 ล้านบาทส าหรับงวดเก้าเดือนสิ ้นสุดวันที่   
30 กันยายน 2565 เพิ่มขึน้ 3,794.2 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 47.8 จาก 7,936.0 ลา้นบาทส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุ
วันที่  30 กันยายน 2564 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก (1) การเพิ่มขึน้ของราคาปลาในตลาด ต้นทุนของบรรจุภัณฑ์  
(2) การเพิ่มขึน้ของค่าระวางสินคา้ในการขนส่ง ซึ่งส่งผลใหต้น้ทุนในการน าเขา้วัตถุดิบ และตน้ทุนในการน าเขา้สินคา้
ส าเรจ็รูปเพื่อจ าหน่ายของ USPN เพิ่มขึน้ และ (3) การเพิ่มขึน้ของตน้ทนุการผลิตอนัเป็นผลมาจากการจ่ายค่าบรกิารใหแ้ก่ 
TUM ส าหรับการใช้บริการสนับสนุนการผลิตในส่วนต่าง ๆ ที่โรงงานที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งรวมถึงบริการติดฉลาก  
การบรหิารจดัการคลงัสินคา้ และบรกิารอื่น ๆ  

(3) ก ำไรขั้นต้นเสมือน 

ก าไรขั้นตน้เสมือนของบริษัทฯ ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2565 มีจ านวน 4,098.6 
ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,657.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 67.9 จาก 2,441.1 ล้านบาทส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่   
30 กนัยายน 2564 โดยมีสาเหตตุามที่ไดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้ โดยอตัราก าไรขัน้ตน้ของบรษิัทฯ เท่ากบัรอ้ยละ 23.5 และ 25.9 
ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2564 และ 2565 ตามล าดบั การเพิ่มขึน้ของก าไรขัน้ตน้เสมือนของบริษัทฯ มี
สาเหตุหลักมาจากการปรับราคาขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้สูงขึน้เพื่อสะท้อนตน้ทุนค่าวัตถุดิบและค่าบรรจุภัณฑท์ี่
เพิ่มขึน้ และค่าระวางสินคา้ที่เพิ่มขึน้ รวมไปถึงสดัส่วนการขายของผลิตภณัฑร์ะดบัพรีเมียมที่มีอตัราก าไรสงูเพิ่มมากขึน้  

(4) รำยได้อื่นเสมือน 

รายไดอ้ื่นเสมือนของบริษัทฯ ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 2565 มีจ านวน 139.6 ลา้น
บาท เพิ่มขึน้ 42.9 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 44.4 จาก 96.7 ลา้นบาท ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2564 
โดยมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึน้ของเงินชดเชยค่าภาษีศุลกากรส าหรบัสินคา้ส่งออก (บตัรภาษีรบั) ซึ่งเป็นผลมาจากยอดขาย
สินคา้ส่งออกที่เพิ่มขึน้ 

(5) ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยเสมือน 

ค่าใชจ้่ายในการขายเสมือนของบริษัทฯ ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สุดวนัที่ 30 กันยายน 2565 มีจ านวน 
392.2 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 89.9 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 29.7 จาก 302.3 ลา้นบาท ส าหรับงวดเกา้เดือนสิน้สุดวันที่   
30 กนัยายน 2564 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของค่าคอมมิชชั่นที่จ่ายใหแ้ก่นายหนา้และผูน้  าเขา้สินคา้ การเพิ่มขึน้
ของค่าระวางสินคา้ในการขนส่งสินคา้ส่งออกใหแ้ก่ลูกคา้ที่มีเงื่อนไขการสั่งซือ้แบบรวมค่าระวางสินคา้ การเพิ่มขึน้ของ
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ค่าใชจ้่ายดา้นการตลาดและการโฆษณาอนัเป็นผลมาจากค่าใชจ้่ายในการออกแบบบรรจุภณัฑส์ าหรบัสินคา้ใหม่จากการท่ี
หนึ่งในลกูคา้หลกัของบรษิัทฯ มีการเปล่ียนแบบบรรจภุณัฑใ์หม่ และค่าใชจ้่ายทางการตลาดเพื่อสรา้งแบรนดใ์หเ้ป็นที่รูจ้กั  

(6) ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรเสมือน 

ค่าใชจ้่ายในการบริหารเสมือนของบริษัทฯ ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2565 มีจ านวน 
505.8 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 163.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 47.8 จาก 342.3 ล้านบาท ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันท่ี  
30 กันยายน 2564 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ครัง้เดียว (One-time Expense) ที่เก่ียวขอ้งกับการเสนอขายหุ้น
สามญัในครัง้นี ้ซึ่งรวมถึง ค่าจา้งที่ปรกึษาวิชาชีพ ค่าจา้งที่ปรกึษากฎหมาย ค่าจา้งผูส้อบบญัชีในการใหค้วามเชื่อมั่นต่อขอ้มลู
ทางการเงินรวมเสมือน ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จากการพฒันาเว็บไซตอ์งคก์รของบริษัทฯ และวิดิโอน าเสนอ ค่าที่ปรกึษาโครงการใน
การก าหนดกลยุทธท์างธุรกิจ นอกจากนี ้ยงัมีค่าใชจ้่ายส่วนเพิ่มที่เกิดขึน้จากค่าเช่าส านกังาน ค่าบริการการใชสิ้ทธิระบบ SAP 
และค่าใชจ้่ายในการบรหิารที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ ในประเทศญ่ีปุ่ น 

(7) ก ำไร (ขำดทุน) อื่น สุทธิเสมือน 

ก าไรอื่นสทุธิเสมือนของบรษิัทฯ ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2565 มีจ านวน 441.0 ลา้น
บาท เพิ่มขึน้ 166.6 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 60.7 จาก 274.4 ลา้นบาท ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 
2564 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึน้ของก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและเครื่องมือทางการเงิน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการอ่อนค่าของสกลุเงินเยนและสกลุดอลลารส์หรฐั 

(8) ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนเสมือน 

จากเหตผุลขา้งตน้ ก าไรจากการด าเนินงานเสมือนของบรษิัทฯ ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 
2565 มีจ านวน 3,781.2 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 1,613.6 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 74.5 จาก 2,167.6 ลา้นบาทส าหรบังวดเก้า
เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2564  

(9) ต้นทุนทำงกำรเงนิเสมือน 

ตน้ทุนทางการเงินเสมือนส าหรับงวดเกา้เดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 2565 มีจ านวน 52.5 ลา้นบาท 
เพิ่มขึน้ 27.6 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 110.9 จาก 25.0 ลา้นบาท ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2564 โดย
มีสาเหตหุลกัมาจากเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินและดอกเบีย้จ่ายที่เกิดขึน้จากเงินกูย้ืมที่เพิ่มขึน้ดงักล่าว 

(10) ภำษีเงนิได้เสมือน 

รายไดภ้าษีเงินไดเ้สมือนส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สุดวนัที่ 30 กันยายน 2565 มีจ านวน 3.2 ลา้นบาท 
เมื่อเปรียบเทียบกับค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดจ้ านวน 9.3 ลา้นบาทส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยมี
สาเหตุหลกัมาจากการปรบัปรุงสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากก าไรขัน้ตน้ในสินคา้คงเหลือปลายงวดของ USPN 
ที่ซือ้มาจาก ITC เพิ่มสงูขึน้ 

(11) ก ำไรส ำหรับงวดเสมือน 

ก าไรส าหรบังวดเสมือนของบรษิัทฯ ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2565 มีจ านวน 3,725.5 
ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,592.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 74.6 จาก 2,133.3 ล้านบาทส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่   
30 กันยายน 2564 คิดเป็นอตัราก าไรสทุธิเท่ากบัรอ้ยละ 20.4 และ รอ้ยละ 23.3 ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 
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2564 และ 2565 ตามล าดบั ซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มขึน้ของรายไดจ้ากการขายเสมือนรอ้ยละ 52.5 ประกอบกบัอตัราก าไรขัน้ตน้
ที่เพิ่มสงูขึน้จากรอ้ยละ 23.5 ในงวดเดียวกนัของปีก่อนเป็นรอ้ยละ 25.9 แมว้่าบรษิัทฯ จะมีค่าใชจ้่ายในการขายและค่าใชจ้่าย
ในการบรหิารที่เพิ่มขึน้ตามที่กล่าวขา้งตน้  

(12) ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส ำหรับงวดสุทธิจำกภำษีเสมือน 

ก าไรเบ็ดเสร็จอื่นเสมือนของบริษัทฯ ส าหรับงวดเกา้เดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2565 มีจ านวน 
933.2 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเสมือน 343.8 ล้านบาท ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่   
30 กันยายน 2564 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของมลูค่ายุติธรรมและการปรบัมลูค่าตามราคาตลาด (Mark-to-
Market) ของรายการบญัชีป้องกนัความเส่ียงสญัญาอนพุนัธ ์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสญัญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

(13) ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวดเสมือน 

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมเสมือนของบริษัทฯ ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2565 มีจ านวน 
2,792.3 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 1,002.8 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 56.0 จาก 1,789.5 ลา้นบาทส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุ
วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 โดยมีสาเหตตุามที่ไดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้ 

4.4.4.2 ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 เสมือน เปรียบเทยีบกับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 เสมือน 

(1) รำยได้จำกกำรขำยเสมือน 

ส าหรับปีสิ ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวมเสมือนจ านวน  
14,528.7 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 2,304.5 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 18.9 จาก 12,224.2 ลา้นบาทส าหรับปีสิน้สุดวันที่   
31 ธันวาคม 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากความตอ้งการผลิตภัณฑอ์าหารสัตวเ์ลีย้งที่มีรูปแบบใกลเ้คียงกับอาหารคน 
และผลิตภณัฑอ์าหารสตัวเ์ลีย้งระดบัพรีเมียมที่เพิ่มขึน้ในตลาดโลก อนัเป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของจ านวนสตัวเ์ลีย้งที่
ไดร้บัอิทธิพลมาจากรูปแบบการใชช้ีวิตที่เปล่ียนมาเป็นการอาศยัอยู่ที่บา้นเป็นหลกัในช่วงของการระบาดของโรคโควิด-19 
และการเพิ่มกลุ่มผลิตภัณฑข์องลูกคา้ในส่วนของผลิตภัณฑท์ี่ผลิตโดยบริษัทฯ เช่น เครื่องดื่มกระป๋องส าหรบัแมว และ 
ผลิตภณัฑอ์าหารสุนขัประกอบดว้ยเนือ้สตัวบ์รรจุลงในถว้ยพลาสติก (Wholesome Bowls) ส่งผลใหร้ายไดจ้ากการขาย
ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี ้ยงเพิ่มขึน้ร ้อยละ 16.1 และรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ขนมส าหรับสัตว์เลี ้ยงเพิ่มขึน้  
รอ้ยละ 38.2 นอกจากนี ้รายไดจ้ากการขายเสมือนที่เพิ่มขึน้ยังเป็นผลมาจากราคาขายผลิตภัณฑอ์าหารสัตวเ์ลีย้งโดย
เฉล่ียของบริษัทฯ ที่เพิ่มสูงขึน้ซึ่งเกิดจากการปรับราคาตามการเพิ่มขึน้ของค่าใชจ้่ายในการผลิต และการเพิ่มขึน้ของ
สดัส่วนผลิตภณัฑร์ะดบัพรีเมียม เช่น เครื่องดื่มกระป๋องส าหรบัแมว ผลิตภณัฑอ์าหารสนุขัประกอบดว้ยเนือ้สตัวบ์รรจลุงใน
ถว้ยพลาสติก (Wholesome Bowls) และผลิตภณัฑอ์าหารสตัวเ์ลีย้งที่บรรจใุนซองขนาดเล็ก (Sachet) ที่ไดร้บัความนิยม
มากขึน้ในตลาดต่าง ๆ 

ความตอ้งการผลิตภณัฑอ์าหารสตัวเ์ลีย้งของบรษิัทฯ ในทกุประเภทเพิ่มขึน้อย่างชดัเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
(1) รายไดจ้ากการขายอาหารแมวเพิ่มขึน้รอ้ยละ 14.8 จาก 9,323.8 ลา้นบาทส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 เป็น 
10,708.1 ลา้นบาทส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 (2) รายไดจ้ากการขายอาหารสนุขัเพิ่มขึน้รอ้ยละ 24.7 จาก 1,325.3 
ลา้นบาทส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็น 1,653.3 ลา้นบาทส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 (3) รายไดจ้าก
การขายขนมส าหรบัแมวเพิ่มขึน้รอ้ยละ 25.2 จาก 1,098.7 ลา้นบาทส าหรบัปีสิน้สดุวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็น 1,375.2 ลา้น
บาทส าหรบัปีสิน้สดุวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (4) รายไดจ้ากการขายขนมส าหรบัสนุัขเพิ่มขึน้รอ้ยละ 69.8 จาก 455.1 ลา้นบาท
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ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็น 772.9 ลา้นบาท ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 

(2) ต้นทุนขำยเสมือน 

ตน้ทุนขายเสมือนของบริษัทฯ มีจ านวน 11,172.7 ลา้นบาทส าหรบัปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
เพิ่มขึน้ 2,124.5 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 23.5 จาก 9,048.2 ลา้นบาทส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมี
สาเหตุหลกัมาจากการสั่งซือ้วตัถุดิบที่เพิ่มขึน้เพื่อรองรบัจ านวนค าสั่งซือ้จากลกูคา้ที่เพิ่มขึน้  รวมถึงการเพิ่มขึน้ของตน้ทนุ
ในการน าเขา้วตัถดุิบและส่วนผสมอื่น และตน้ทุนในการน าเขา้สินคา้ส าเร็จรูปเพื่อจ าหน่ายของ USPN เนื่องจากค่าระวาง
สินคา้ที่เพิ่มขึน้อันเป็นผลมาจากการหยุดชะงกัของห่วงโซ่อุปทานจากการระบาดของโรคโควิด-19 และตน้ทุนของบรรจุ
ภัณฑ์ที่เพิ่มขึน้ซึ่งเป็นผลมาจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity) ที่เพิ่มขึน้ เช่น เหล็ก นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังมี
ค่าใชจ้่ายพนกังานเพิ่มขึน้ จากผลของการระบาดของโรคโควิด-19 เช่น ค่าใชจ้่ายในการกกัตวัที่โรงแรม ค่ารกัษาพยาบาล
ส าหรบัพนกังานรายวนัท่ีตรวจพบเชือ้โควิด-19 และค่าวคัซีน เป็นจ านวนเงินประมาณ 91.0 ลา้นบาท เป็นตน้  

(3) ก ำไรขั้นต้นเสมือน 

ก าไรขั้นตน้เสมือนของบริษัทฯ ส าหรบัปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจ านวน 3,356.0 ลา้นบาท 
เพิ่มขึน้ 180.0 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 5.7 จาก 3,176.0 ลา้นบาทส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นผล
จากการท่ีบรษิัทฯ มีรายไดจ้ากการขายรวมเสมือนเพิ่มขึน้รอ้ยละ 18.9 ในขณะท่ี มีอตัราก าไรขัน้ตน้ลดลงจากรอ้ยละ 26.0 
เป็นรอ้ยละ 23.1 ส าหรบัปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2564 ตามล าดับ เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของตน้ทุนในการ
น าเขา้วัตถุดิบและส่วนผสมอื่น ซึ่งเป็นผลมาจากการระบาดของโรคโควิด-19 ประกอบกับค่าใชจ้่ายพนักงานที่เพิ่มขึน้
ตามที่ไดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้ 

(4) รำยได้อื่นเสมือน 

รายไดอ้ื่นเสมือนของบริษัทฯ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจ านวน 120.6 ลา้นบาท ลดลง 
11.7 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 8.8 จาก 132.3 ลา้นบาทส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีสาเหตุหลกัมา
จากการลดลงของเงินชดเชยค่าภาษีศุลกากรส าหรบัสินคา้ส่งออก (บัตรภาษีรบั) ซึ่งเป็นผลจากการลดลงของอัตราเงิน
ชดเชยจากอตัรารอ้ยละ 1.4 ส าหรบัปี 2563 เป็นรอ้ยละ 1.1 ส าหรบัปี 2564 

(5) ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยเสมือน 

ค่าใชจ้่ายในการขายเสมือนของบริษัทฯ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจ านวน 463.2 ลา้น
บาท เพิ่มขึน้ 157.5 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 51.5 จาก 305.7 ลา้นบาท ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยมี
สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการส่งออกและค่าระวางสินคา้ในการส่งออกสินคา้ไปยัง
ต่างประเทศ จากจ านวน 124.9 ลา้นบาทส าหรบัปี 2563 เป็น 227.0 ลา้นบาท ส าหรบัปี 2564 หรือคิดเป็นรอ้ยละ 81.7 
จากการที่อตัราค่าระวางสินคา้ในปี 2564 เพิ่มขึน้หลายเท่าตวัซึ่งเป็นผลจากสถานการณข์าดแคลนตูค้อนเทนเนอรข์นส่ง
ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 และการเพิ่มขึน้ของราคาน า้มนั จึงส่งผลใหบ้รษิัทฯ มีค่าใชจ้่ายส าหรบัการจดัหาเรือใน
การน าส่งสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ที่มีเงื่อนไขการสั่งซือ้แบบรวมค่าระวางสินคา้เพิ่มขึน้  โดยรายไดจ้ากลูกคา้กลุ่มดังกล่าวมี
สดัส่วนประมาณรอ้ยละ 10.0 ถึง รอ้ยละ 12.0 ของรายไดจ้ากการขายเสมือนส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 2563 
และ 2564 นอกจากนี ้การเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายในการขายเสมือนยังเกิดจากค่าคอมมิชชั่นที่จ่ายให้แก่นายหน้าและ  



 

บริษัท ไอ-เทล คอรป์อเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 

ส่วนท่ี 2.2.4 การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ หนา้ 78 

ผูน้  าเขา้สินคา้ รวมถึงค่าใชจ้่ายพนกังานท่ีเพิ่มขึน้เนื่องจากการขยายทีมงานฝ่ายขายและพฒันาลกูคา้เพื่อรองรบัการขยาย
ธุรกิจในอนาคต 

(6) ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรเสมือน 

ค่าใชจ้่ายในการบริหารเสมือนของบริษัทฯ ส าหรบัปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจ านวน 518.3 
ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 124.8 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 31.7 จาก 393.5 ลา้นบาทส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ครัง้เดียว (One-time Expenses) ที่เกิดขึน้จากการเตรียมความพรอ้มในการ
ปรบัโครงสรา้งธุรกิจของบริษัทฯ และการเสนอขายหุน้สามญัในครัง้นี ้ ซึ่งรวมถึงค่าจา้งที่ปรกึษาวิชาชีพ ค่าจา้งที่ปรกึษา
กฎหมาย ค่าจา้งผูส้อบบัญชีจ านวน 9.1 ลา้นบาท ค่าที่ปรึกษาส าหรบัหนึ่งในโครงการในการก าหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ
จ านวน 32.9 ลา้นบาท รวมถึงค่าที่ปรึกษาระบบ SAP ที่เก่ียวข้องกับการปรับโครงสรา้งธุรกิจจ านวน 10.6 ลา้นบาท 
นอกจากนี ้การเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายในการบริหารเสมือนนั้นส่วนหนึ่งยังเกิดจากการเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ
สวสัดิการพนกังานเนื่องจากการปรบัผลประโยชนเ์มื่อเกษียณอายุ และการปรบัสวสัดิการอื่นเนื่องจากการระบาดของโรค
โควิด-19 

(7) ก ำไรอื่นสุทธิเสมือน 

ก าไรอื่นสทุธิเสมือนส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจ านวน 285.4 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 282.3 
ลา้นบาท จาก 3.1 ลา้นบาท ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ 

(8) ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนเสมือน 

จากเหตผุลขา้งตน้ ก าไรจากการด าเนินงานเสมือนของบรษิัทฯ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
มีจ านวน 2,780.5 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 168.3 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 6.4 จาก 2,612.2 ลา้นบาท ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2563  

(9) ต้นทุนทำงกำรเงนิเสมือน 

ตน้ทุนทางการเงินเสมือนส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจ านวน 31.8 ลา้นบาท ลดลง 4.9 
ลา้นบาทหรือคิดเป็นรอ้ยละ 13.4 จาก 36.7 ลา้นบาทส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการ
รีไฟแนนซเ์งินกูย้ืมจากธนาคารมาเป็นเงินกูย้ืมจากไทยยูเนี่ยน ซึ่งมีอตัราดอกเบีย้ที่ต  ่ากว่า รวมทัง้บริษัทฯ ไดช้ าระคืนเงิน
กูย้ืมจากไทยยเูนี่ยนบางส่วนในปี 2564  

(10) ภำษีเงนิได้เสมือน 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดเ้สมือน ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจ านวน 27.7 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 
0.6 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 2.2 จาก 27.1 ลา้นบาทส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เนื่องจากก าไรท่ีเพิ่มขึน้ 

(11) ก ำไรส ำหรับปีเสมือน 

ก าไรส าหรบัปีเสมือนของบริษัทฯ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจ านวน 2,721.0 ลา้นบาท 
เพิ่มขึน้ 172.6 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 6.8 จาก 2,548.4 ลา้นบาทส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 คิดเป็น
อตัราก าไรสทุธิเท่ากับรอ้ยละ 20.8 และรอ้ยละ 18.7 ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2564 ตามล าดบั โดย
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ก าไรสทุธิส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 เพิ่มขึน้สอดคลอ้งกับรายไดจ้ากการขายที่เพิ่มขึน้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ 
มีอตัราก าไรสทุธิที่ลดลงเนื่องจากอตัราก าไรขัน้ตน้ที่ลดลง ประกอบกบัมีค่าใชจ้่ายในการขายและค่าใชจ้่ายในการบรหิารที่
เพิ่มขึน้ ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกบัการส่งออกและค่าระวางสินคา้ 

(12) ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส ำหรับปีสุทธิจำกภำษีเสมือน 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเสมือนของบริษัทฯ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจ านวน 225.2 ลา้น
บาท เมื่อเปรียบเทียบกับก าไรเบ็ดเสร็จอื่นเสมือน 69.9 ลา้นบาทส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 สาเหตุหลกัมา
จากการเพิ่มขึน้ของมลูค่ายตุิธรรมของเครื่องมือป้องกันความเส่ียงซึ่งส่วนใหญ่เป็นสญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
ประกอบกบัรายการปรบัปรุงซึ่งเกิดจากการวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน ซึ่งเป็นผลจากการค านวณ
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังานใหม่ภายหลงัการรบัโอนพนกังานมาจาก TUM ซึ่งเก่ียวขอ้งกบัการปรบัโครงสรา้งธุรกิจ 

(13) ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวดเสมือน 

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมเสมือนของบริษัทฯ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจ านวน 2,495.8 ลา้น
บาท ลดลง 122.5 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 4.7 จาก 2,618.3 ลา้นบาท ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยมี
สาเหตตุามที่ไดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้ 

4.4.4.3 ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 เสมือนเปรียบเทยีบกับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2562 เสมือน 

(1) รำยได้จำกกำรขำยเสมือน 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการขายรวมเสมือนจ านวน 12,224.2 ลา้น
บาท เพิ่มขึน้ 1,269.6 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 11.6 จาก 10,954.6 ลา้นบาทส าหรบัปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
โดยมีสาเหตหุลกัมาจากปรมิาณการขายของบรษิัทฯ ที่เพิ่มขึน้รอ้ยละ 11.2 ซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มกลุ่มผลิตภณัฑข์องลกูคา้
เชิงกลยทุธร์ายส าคญัของบริษัทฯ ซึ่งไดม้ีการพฒันาร่วมกนัตัง้แต่ปี 2562 เช่น อาหารเสรมิระหว่างมือ้ และขนมส าหรบัสตัว์
เลีย้ง นอกจากนีก้ารเพิ่มขึน้ของรายไดจ้ากขายยงัมีสาเหตุมาจากการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งส่งผลใหม้ีการเปล่ียนแปลง
นโยบายสินคา้คงคลงัของลกูคา้บางรายที่เพิ่มปรมิาณการจดัเก็บสินคา้คงคลงัเพื่อป้องกนัการขาดแคลนสินคา้ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง (1) รายไดจ้ากการขายอาหารแมวเพิ่มขึน้รอ้ยละ 4.8 จาก 8,900.6 ลา้นบาท ส าหรบัปี
สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 เป็น 9,323.8 ลา้นบาทส าหรบัปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการ
เพิ่มขึน้ของจ านวนค าสั่งซือ้จากลกูคา้โดยรวม (2) รายไดจ้ากการขายอาหารสนุขัเพิ่มขึน้รอ้ยละ 27.3 จาก 1,041.0 ลา้นบาท 
ส าหรบัปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เป็น 1,325.3 ลา้นบาทส าหรบัปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยมีสาเหตุหลกัมา
จากการเปิดตวัผลิตภณัฑอ์าหารสนุขัใหม่ของลกูคา้เชิงกลยุทธร์ายส าคญัของบรษิัทฯ ซึ่งท าใหย้อดขายอาหารสนุขัแบบเปียก
เพิ่มมากขึน้ (3) รายไดจ้ากการขายขนมส าหรบัแมวเพิ่มขึน้รอ้ยละ 67.2 จาก 657.0 ลา้นบาท ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 
2562 เป็น 1,098.7 ลา้นบาทส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ (4) รายไดจ้ากการขายขนมส าหรบัสนุขัเพิ่มขึน้รอ้ย
ละ 53.0 จาก 297.4 ลา้นบาท ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็น 455.1 ลา้นบาทส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 
2563 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเปิดตวัผลิตภณัฑข์นมส าหรบัสตัวเ์ลีย้งใหม่ของลกูคา้เชิงกลยทุธร์ายส าคญัของบรษิัทฯ  

(2) ต้นทุนขำยเสมือน 

ตน้ทุนขายเสมือนของบริษัทฯ มีจ านวน 9,048.2 ลา้นบาท ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
เพิ่มขึน้ 314.8 ลา้นบาทหรือคิดเป็นรอ้ยละ 3.6 จาก 8,733.4 ลา้นบาทส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 การเพิ่มขึน้
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ของตน้ทุนขายเสมือนมีสาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของการซือ้วตัถดุิบและวสัดุสิน้เปลืองเพื่อรองรบัปริมาณการขายที่
เพิ่มขึน้ ซึ่งบางส่วนถูกหกักลบดว้ยการลดลงของตน้ทุนการผลิต ดว้ยมาตรการลดตน้ทุนต่าง ๆ เช่น การลดลงของค่าเช่า
หอ้งเย็น จากการท่ีบรษิัทฯ มีการลงทนุสรา้งหอ้งเย็นเป็นของตนเอง ซึ่งช่วยใหส้ามารถบรหิารจดัการสินคา้คงคลงัและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  

(3) ก ำไรขั้นต้นเสมือน 

ก าไรขั้นตน้เสมือนของบริษัทฯ ส าหรบัปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจ านวน 3,176.0 ลา้นบาท 
เพิ่มขึน้ 954.8 ลา้นบาทหรือคิดเป็นรอ้ยละ 43.0 จาก 2,221.2 ลา้นบาทส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นผล
จากการที่บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการขายรวมเสมือนเพิ่มขึน้รอ้ยละ 11.6 ประกอบกับอตัราก าไรขัน้ตน้ของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึน้
จากรอ้ยละ 20.3 เป็นรอ้ยละ 26.0 ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 ตามล าดบั เนื่องจากการลดลงของ
ตน้ทนุการผลิต จากการด าเนินมาตรการลดตน้ทนุต่าง ๆ ตามที่กล่าวมาขา้งตน้ 

(4) รำยได้อื่นเสมือน 

รายไดอ้ื่นเสมือนของบริษัทฯ คงที่ส  าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 มีจ านวน 132.4 
ลา้นบาท และ 132.3 ลา้นบาท ตามล าดบั 

(5) ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยเสมือน 

ค่าใชจ้่ายในการขายเสมือนของบริษัทฯ ส าหรบัปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจ านวน 305.7 ลา้น
บาท เพิ่มขึน้ 49.3 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 19.2 จาก 256.4 ลา้นบาทส าหรบัปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมี
สาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของค่าใชจ้่ายพนกังานอนัเป็นผลมาจากการจดัตัง้ทีมขายและการตลาดในประเทศในปี 2563  

(6) ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรเสมือน 

ค่าใชจ้่ายในการบริหารเสมือนของบริษัทฯ ค่อนขา้งคงที่ส  าหรบัปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 
2563 มีจ านวน 399.1 ลา้นบาท และ 393.5 ลา้นบาท ตามล าดบั ค่าใชจ้่ายในการบริหารส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2563 ลดลงเล็กนอ้ยเนื่องจากในปี 2562 บริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายพิเศษที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงกฎหมายแรงงานของประเทศ
ไทยในปีดังกล่าว ท าใหก้ารตัง้ส ารองผลประโยชนพ์นักงานเมื่อเกษียณอายุเพิ่มขึน้จากการปรบัสิทธิชดเชยจาก 300 วัน                     
เป็น 400 วนั  

(7) ก ำไรอื่นสุทธิเสมือน 

ก าไรอื่นสุทธิเสมือนส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจ านวน 3.1 ลา้นบาท ลดลง 60.0 ลา้น
บาท จาก 63.1 ลา้นบาทส าหรบัปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ 

(8) ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนเสมือน 

จากเหตผุลขา้งตน้ ก าไรจากการด าเนินงานเสมือนของบรษิัทฯ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
มีจ านวน 2,612.2 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 851.0 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 48.3 จาก 1,761.2 ลา้นบาทส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2562 
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(9) ต้นทุนทำงกำรเงนิเสมือน 

ตน้ทุนทางการเงินเสมือนส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจ านวน 36.7 ลา้นบาท ลดลง 16.3 
ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 30.8 จาก 53.0 ลา้นบาท ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก
การจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมของ USPN ซึ่งท าใหด้อกเบีย้จ่ายลดลง 

(10) ภำษีเงนิได้เสมือน 

ภาษีเงินไดเ้สมือนส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจ านวน 27.1 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 13.6 ลา้น
บาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 100.7 จาก 13.5 ลา้นบาทส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการ
เพิ่มขึน้ของก าไร 

(11) ก ำไรส ำหรับปีเสมือน 

ก าไรส าหรบัปีเสมือนของบริษัทฯ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจ านวน 2,548.4 ลา้นบาท 
เพิ่มขึน้ 853.7 ลา้นบาทหรือคิดเป็นรอ้ยละ 50.4 จาก 1,694.7 ลา้นบาทส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 คิดเป็น
อัตราก าไรสทุธิเท่ากับรอ้ยละ 15.5 และ รอ้ยละ 20.8 ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 ตามล าดับ ซึ่ง
เป็นผลจากก าไรขัน้ตน้และอตัราก าไรขัน้ตน้ท่ีเพิ่มขึน้จากเหตผุลที่กล่าวมาขา้งตน้ ในขณะท่ีบรษิัทฯ มีค่าใชจ้่ายในการขาย
และค่าใชจ้่ายในการบรหิารเสมือนที่ค่อนขา้งคงที่ 

(12) ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส ำหรับปีสุทธิจำกภำษีเสมือน 

ก าไรเบ็ดเสร็จอื่นเสมือนของบริษัทฯ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจ านวน 69.9 ลา้นบาท 
เพิ่มขึน้ 45.2 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 183.0 จาก 24.7 ลา้นบาทส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีสาเหตุ
หลักมาจากการเพิ่มขึน้ของส ารองรายการบัญชีป้องกันความเส่ียงอันเป็นผลมาจากการอ่อนค่าของสกุลเงินบาท  และ 
การเพิ่มขึน้ของมลูค่ายตุิธรรมของรายการบญัชีป้องกนัความเส่ียงสญัญาอนพุนัธข์องบรษิัทฯ 

(13) ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปีเสมือน 

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมเสมือนของบริษัทฯ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจ านวน 2,618.3 ลา้น
บาท เพิ่มขึน้ 898.9 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 52.3 จาก 1,719.4 ลา้นบาทส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดย
มีสาเหตตุามที่ไดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้ 
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4.4.5 กำรวิเครำะหฐ์ำนะกำรเงนิเสมือน 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
ณ วันที่ 30 
กันยำยน 

 2562 2563 2564 2565 

 ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

สินทรัพย ์

สินทรัพย์หมุนเวียน          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด .........................  1,118.4 13.0 2,111.6 19.6 702.6 6.1 2,543.5  15.1 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น สทุธิ .............................  1,564.3 18.1 2,117.2 19.7 2,207.1 19.2 3,975.1  23.6 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั ............. - - - - 555.7 4.8 - - 

สินคา้คงเหลือ สทุธิ ..................................................  1,527.0 17.7 2,230.9 20.7 3,497.9 30.4 5,096.6  30.3 

สินทรพัยส์ญัญาอนุพนัธ ์.........................................  14.4 0.2 80.6 0.8 6.5 0.1 9.7 0.1 

สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน .............................................  37.0 0.4 34.4 0.3 65.1 0.5 196.5  1.1 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน .......................................  4,261.1 49.4 6,574.7 61.1 7,034.9 61.1 11,821.4 70.2 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน         

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์สทุธิ .................................  4,096.0 47.5 3,961.6 36.8 4,171.4 36.3 4,489.2  26.7 

สินทรพัยส์ิทธิการใช ้สทุธิ ........................................  57.9 0.7 18.6 0.2 31.7 0.3 46.8 0.3 

โปรแกรมคอมพิวเตอร ์สทุธิ .....................................  16.7 0.2 9.8 0.1 8.8 0.1 8.4 0.1 

สินทรพัยส์ญัญาอนุพนัธ ์.........................................  - - - - 2.0 0.0 - - 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี สทุธิ .....................  5.2 0.1 5.9 0.1 36.5 0.3 81.6 0.5 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน .........................................  187.4 2.1 182.3 1.7 223.2 1.9 390.7  2.2 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน ..................................  4,363.2 50.6 4,178.2 38.9 4,473.6 38.9 5,016.7  29.8 

รวมสินทรัพย ์..........................................................  8,624.3 100.0 10,752.9 100.0 11,508.5 100.0 16,838.1 100.0 

หนี้สินและส่วนของเจ้ำของ         

หนีสิ้นหมุนเวียน         

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จาก 
สถาบนัการเงิน .....................................................  904.0 10.5 1,159.1 10.8 - - 6,336.3  37.6 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น ....................................  1,048.6 12.1 1,166.2 10.8 1,576.0 13.7 2,669.4  15.9 

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากบริษัทใหญ่ที่ถึง
ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี ..................................  - - - - 2,300.0 20.00 - - 

ส่วนของหนีส้ินตามสญัญาเช่าที่ถึงก าหนดช าระ
ภายในหนึ่งปี สทุธิ ...............................................  13.6 0.2 8.5 0.1 9.6 0.1 15.4  0.1 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย ...................................................  9.7 0.1 23.2 0.2 47.0 0.4 60.6 0.4 
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 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
ณ วันที่ 30 
กันยำยน 

 2562 2563 2564 2565 

 ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

หนีส้ินสญัญาอนุพนัธ ์..............................................  - - 7.6 0.1 123.8 1.0 1,036.2 6.1 

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน ..................................................  5.1 0.1 6.4 0.1 8.1 0.1 6.6 0.0 

รวมหนิ้สินหมุนเวียน ............................................  1,981.0 23.00 2,371.0 22.1 4,064.5 35.3 10,124.5  60.1 

หนี้สินไม่หมุนเวียน         

เงินกูย้ืมระยะยาวจากบริษัทใหญ่ ...........................  2,300.0 26.7 2,300.0 21.4 - - - - 

หนีส้ินตามสญัญาเช่า สทุธิ .....................................  19.0 0.2 10.3 0.1 22.5 0.2 31.7 0.2 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นักงาน ...........................  446.2 5.2 478.0 4.4 578.3 5.0 613.1  3.6 

หนีส้ินสญัญาอนุพนัธ ์..............................................  - - - - 1.9 0.1 94.1 0.6 

หนีส้ินไม่หมนุเวียนอ่ืน .............................................  13.6 0.1 10.7 0.1 23.8 0.2 18.6 0.1 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน .......................................  2,778.8 32.2 2,799.0 26.0 626.5 5.5 757.5  4.5 

รวมหนี้สิน ...............................................................  4,759.8 55.2 5,170.0 48.1 4,691.0 40.8 10,882.0 64.6 

ส่วนของเจ้าของ         

ทนุเรือนหุน้         

ทนุจดทะเบียน         

หุน้สามญั 3,000,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้
ละ 1 บาท ( 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 หุน้สามญั 
36,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท).  360.0 4.2 360.0 3.4 360.0 3.1 3,000.0 17.8 

ทนุที่ออกและเรียกช าระเต็มมลูค่าแลว้         

หุน้สามญั 2,400,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้
ละ 1 บาท ( 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 หุน้สามญั 
36,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท).  360.0 4.2 360.0 3.4 360.0 3.1 2,400.0 14.3 

ส่วนเกินมลูค่าหุน้ .....................................................  240.0 2.8 240.0 2.2 240.0 2.1 240.0 1.4 

ก าไรสะสม         

จดัสรรแลว้ – ส ารองตามกฎหมาย ...........................  36.0 0.4 36.0 0.3 36.0 0.3 300.0  1.8 

 – ส ารองอ่ืน ..........................................  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ..........................................................  3,427.0 39.7 5,075.5 47.2 6,513.1 56.6 4,460.0  26.4 

ส่วนเกินจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคมุ
เดียวกนั ................................................................  (409.4) (4.8) (409.4) (3.8) (409.4) (3.6) (409.4)  (2.4)  

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ ......................  210.9 2.5 280.8 2.6 77.8 0.7 (1,034.3)  (6.1) 

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ .......................................  3,864.5 44.8 5,582.9 51.9 6,817.5 59.2 5,956.3  35.4 
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 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
ณ วันที่ 30 
กันยำยน 

 2562 2563 2564 2565 

 ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ ..............................  - - - - - - (0.2) (0.0) 

รวมส่วนของเจ้ำของ ..............................................  3,864.5 44.8 5,582.9 51.9 6,817.5 59.2 5,956.1  35.4 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้ำของ .........................  8,624.3 100.0 10,752.9 100.0 11,508.5 100.0 16,838.1 100.0 

 

4.4.5.1 สินทรัพยร์วมเสมือน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 และ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 บรษิัทฯ มีสินทรพัยร์วมเสมือนจ านวน 
8,624.3 ลา้นบาท 10,752.9 ลา้นบาท 11,508.5 ลา้นบาท และ 16,838.1 ลา้นบาท ตามล าดับ สินทรพัยร์วมเสมือนที่
เพิ่มขึน้ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 นั้นมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึน้ของเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด การเพิ่มขึน้ของลูกหนีก้ารคา้โดยมีสาเหตุหลักมาจากจ านวนค าสั่งซือ้ที่เพิ่มขึน้  และกิจกรรม
การคา้ที่เพิ่มขึน้ การเพิ่มขึน้ของสินคา้คงเหลือซึ่งสอดคลอ้งกับการเพิ่มขึน้ของจ านวนค าสั่งซือ้จากลกูคา้ รวมถึงการลงทุน
เพิ่มในที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์เพื่อรองรบัยอดขายที่เพิ่มขึน้  

(1) สินทรัพยห์มุนเวียนเสมือน 

(ก) เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเสมือน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเสมือนของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ประกอบดว้ยเงินสดและเงิน
ฝากธนาคารประเภทออมทรพัยแ์ละกระแสรายวัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 และวันที่ 30 กันยายน 
2565 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเสมือนจ านวน 1,118.4 ลา้นบาท 2,111.6 ลา้นบาท 702.6 ลา้นบาท 
และ 2, 543.5 ลา้นบาท ตามล าดบั การเพิ่มขึน้ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเสมือนระหว่างวนัที่  31 ธันวาคม 
2562 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 มีสาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของก าไรจากการด าเนินงานของบริษัทฯ ส่วนการลดลง
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเสมือนระหว่างวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีสาเหตหุลกัมา
จากการช า ระคืน เ งินกู้ยื มระยะสั้นจ านวน  1,159.1 ล้านบาท  และการจ่ าย เ งิน ปันผลให้แก่ผู้ ถื อหุ้นของ 
บริษัทฯ จ านวน 1,257.2 ล้านบาท และส าหรับการเพิ่มขึน้ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเสมือนระหว่าง  
วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ถึงวนัที่ 30 กันยายน 2565 มีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของก าไรจากการด าเนินงาน และการ
เพิ่มขึน้ของเงินกูย้ืม 

(ข) ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ื่น สุทธิเสมือน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 และวันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทฯ มีลูกหนี ้
การคา้และลกูหนีอ้ื่นสทุธิเสมือนจ านวน 1,564.3 ลา้นบาท 2,117.2 ลา้นบาท 2,207.1 ลา้นบาท และ 3,975.1 ลา้นบาท 
ตามล าดบั  
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ลูกหนีก้ารค้าสุทธิเสมือน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 และวันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทฯ มีลูกหนี ้
การคา้สทุธิเสมือนจ านวน 1,520.0 ลา้นบาท 2,061.5 ลา้นบาท 2,162.5 ลา้นบาท และ 3, 696.5 ลา้นบาท ตามล าดบั การ
เพิ่มขึน้ของลกูหนีก้ารคา้เสมือนระหว่างวนัที่  31 ธันวาคม 2562 ถึงวนัที่ 30 กันยายน 2565 นัน้มีสาเหตุหลกัมาจากการ
เพิ่มขึน้ของจ านวนค าสั่งซือ้จากลกูคา้  

ทั้งนี ้โดยทั่วไป บริษัทฯ มีระยะเวลาการใหสิ้นเชื่อแก่ลูกคา้ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 30 วันถึง  
60 วนั และ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 2564 และวนัที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ียเท่ากบั 
51 วนั 54 วนั 53 วนั และ 51 วนั ตามล าดบั โดยลกูหนีก้ารคา้ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นลกูหนีท้ี่ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ ซึ่ง
คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 84.9 ของลกูหนีก้ารคา้ก่อนหกัค่าเผ่ือผลขาดทนุลกูหนีก้ารคา้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 

ตารางต่อไปนีแ้สดงรายละเอียดเก่ียวกับอายุบัญชีของลูกหนีก้ารคา้เสมือนของบริษัทฯ  ณ 
วนัท่ี 30 กนัยายน 2565  

 ณ วันที่ 30 กันยำยน 

 2565 

 ล้ำนบำท 

ยังไม่ครบก าหนดช าระ  3,165.3 

ไม่เกิน 3 เดือน  457.0 

3-6 เดือน  72.4 

6-12 เดือน  16.5 

เกินกว่า 12 เดือน  17.1 

รวมลูกหนี้กำรค้ำเสมือนก่อนหักค่ำเผื่อผลขำดทุนลูกหน้ีกำรค้ำ  3,728.3 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหนีก้ารคา้  (31.8) 

ลูกหนี้กำรค้ำสุทธิ  3,696.5 

บรษิัทฯ ไดน้ ามาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงินมาใช ้โดยในการ
บนัทึกค่าเผ่ือผลขาดทุนลกูหนีก้ารคา้ บริษัทฯ จะประเมินอตัราผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้บนโอกาสการผิดนดั
ช าระหนีจ้ากลักษณะการจ่ายช าระหนีใ้นอดีต และจากประสบการณ์ในอดีต รวมทั้งข้อมูลและปัจจัยในอนาคตที่อาจมี
ผลกระทบต่อการจ่ายช าระของลกูหนี ้โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 2564 และวนัที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทฯ มีค่า
เผ่ือผลขาดทนุลกูหนีก้ารคา้ จ านวน 10.6 ลา้นบาท 10.6 ลา้นบาท 22.3 ลา้นบาท และ 31.8 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ลูกหนีอ้ื่นเสมือน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 และวันที่ 30 กันยายน 2565 ลูกหนีอ้ื่นเสมือน
ของบริษัทฯ ประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ บตัรภาษีรบั และเงินจ่ายล่วงหนา้ บริษัทฯ มีลกูหนีอ้ื่นเสมือนจ านวน 44.3 
ลา้นบาท 55.7 ลา้นบาท 44.6 ลา้นบาท และ 278.6 ลา้นบาท ตามล าดับ โดยลูกหนีอ้ื่นส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัที่  
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30 กนัยายน 2565 เพิ่มขึน้ เนื่องจากค่าธรรมเนียมเอกสารประกอบการยื่นค าขอใบอนญุาตท างาน (work permit) ส าหรบั
คนงานต่างดา้วที่ช  าระล่วงหน้าแก่กรมการจัดหางาน และลูกหนีอ้ื่นที่เก่ียวข้องกับการให้บริการห้องเย็นและบริหาร
คลงัสินคา้ของโรงงานท่ีจงัหวดัสมทุรสาครแก่ TUM 

(ค) สินค้ำคงเหลือสุทธิเสมือน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 และ วันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทฯ มีสินคา้
คงเหลือสทุธิเสมือน จ านวน 1,527.0 ลา้นบาท 2,230.9 ลา้นบาท 3,497.9 ลา้นบาท และ 5,096.6 ลา้นบาท ตามล าดบั  

การเพิ่มขึน้ของสินคา้คงเหลือสทุธิเสมือนระหว่างวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 
2563 มีสาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของสินคา้ส าเร็จรูป ซึ่งเพิ่มขึน้ตามค าสั่งซือ้ของลกูคา้ที่เพิ่มขึน้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2562 2563 และ 2564 และ วนัท่ี 30 กันยายน 2565 สินคา้คงเหลือประเภทสินคา้ส าเร็จรูปของบริษัทฯ เพิ่มขึน้จาก 654.1 
ลา้นบาท เป็น 1,108.6 ลา้นบาท 1,759.8 ลา้นบาท และ 2,413.3 ลา้นบาท ตามล าดับ นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังไดร้ับ
ผลกระทบจากสถานการณข์าดแคลนตูค้อนเทนเนอรข์นส่งที่เกิดขึน้ทั่วโลกตัง้แต่ปี 2563 ส่งผลใหล้กูคา้ไม่สามารถจดัหาผู้
ใหบ้รกิารโลจิสติกสส์ าหรบัการส่งออกไดจ้ึงท าใหม้ีสินคา้ส าเรจ็รูปบางส่วนที่ยงัอยู่ระหว่างรอการส่งมอบใหล้กูคา้ 

นอกจากนี ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บรษิัทฯ มีสินคา้คงเหลือประเภทวตัถดุิบ ส่วนผสมและ
บรรจุภณัฑ ์และสินคา้ระหว่างทางที่เพิ่มขึน้ เนื่องจากในปี 2564 บริษัทฯ มีการปรบันโยบายการส ารองสินคา้คงเหลือใน
กลุ่มที่เป็นวตัถดุิบส่วนผสม และบรรจภุณัฑเ์พิ่มขึน้เพื่อป้องกนัการขาดแคลนวตัถดุิบที่อาจเกิดจากสถานการณข์าดแคลน
ตูค้อนเทนเนอรข์นส่งที่เกิดขึน้ทั่วโลก รวมถึงเพื่อรองรบัปรมิาณการขายที่มีมากขึน้ นอกจากนี ้บรษิัทฯ มีการสั่งซือ้วตัถดุิบ
ประเภทอาหารทะเล (Sea-Based) มากขึน้ เนื่องจากคาดการณ์ว่าราคาวัตถุดิบดังกล่าวมีแนวโน้มสูงขึน้  ในขณะที่ 
การเพิ่มขึน้ของสินคา้คงเหลือสทุธิเสมือนระหว่างวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 นัน้สอดคลอ้งกบัการ
เพิ่มขึน้ของจ านวนค าสั่งซือ้จากลกูคา้ในไตรมาสที่สามของปี 2565 และการเพิ่มขึน้ของสินคา้ส าเรจ็รูป และสินคา้คงเหลือ
ที่คา้งส่งเพื่อตอบสนองต่อจ านวนค าสั่งซือ้ที่เพิ่มขึน้ในไตรมาสที่สามของปี 2565  

ตารางต่อไปนีแ้สดงรายละเอียดเก่ียวกบัสินคา้คงเหลือสทุธิเสมือนของบรษิัทฯ  

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
ณ วันที่ 30 
กันยำยน 

 2562 2563 2564 2565 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

สินคา้ส าเรจ็รูป  654.1 1,108.6 1,759.8 2,413.3 

งานระหว่างท า  - - 0.0 0.0 

วตัถดุิบ  450.7 434.5 663.3 1,320.1 

ส่วนผสมและบรรจภุณัฑ ์  364.1 565.7 821.8 899.3 

สินคา้ระหว่างทาง  102.8 146.5 331.9 549.5 

อะไหล่ส ารองและวสัดสุิน้เปลือง  29.1 30.2 34.3 46.5 

หกั ค่าเผื่อการลดลงของสินคา้คงเหลือ  (73.8) (54.6) (113.2) (132.1) 

สินค้ำคงเหลือ สุทธิ  1,527.0 2,230.9 3,497.9 5,096.6 
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บริษัทฯ มีนโยบายในการบนัทึกค่าเผ่ือการลดลงของสินคา้คงเหลือตามมลูค่าสทุธิที่จะไดร้บั
ประกอบกับการพิจารณาเผ่ือการลดมลูค่าของสินคา้ลา้สมยัโดยอา้งอิงขอ้มลูอายุการเก็บรกัษา (Shelf Life) ของสินคา้
และวตัถดุิบแต่ละชนิดเพื่อประกอบการพิจารณา โดยบรษิัทฯ บนัทึกค่าเผ่ือการลดลงของสินคา้คงเหลือจ านวน 73.8 ลา้น
บาท 54.6 ลา้นบาท 113.2 ลา้นบาท และ 132.1 ลา้นบาท ส าหรบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 และ วนัท่ี 
30 กันยายน 2565 ตามล าดบั การเพิ่มขึน้ของค่าเผ่ือการลดลงของสินคา้คงเหลือระหว่างปี 2563 ถึงปี 2564 และส าหรบั
งวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 มีสาเหตมุาจากการเพิ่มขึน้ของสินคา้คงเหลือประเภทวตัถุดิบและบรรจุภัณฑ์ 
เพื่อรองรบัการผลิตที่เกิดจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึน้ในระยะเวลาดังกล่าว และ การเพิ่มขึน้ของค่าเผ่ือการลดลงของ
สินคา้คงเหลือประเภทสินคา้ส าเร็จรูป ซึ่งสอดคลอ้งกับการเพิ่มขึน้ของสินคา้ส าเร็จรูปที่อยู่ระหว่างรอการส่งมอบใหแ้ก่
ลกูคา้ซึ่งเป็นผลจากสถานการณข์าดแคลนตูค้อนเทนเนอรข์นส่ง 

(ง) ส่วนของสินทรัพยส์ัญญำอนุพันธห์มุนเวียน และ ส่วนของสินทรัพยส์ัญญำอนุพันธ์
ไม่หมุนเวียนเสมือน  

การถือสินทรพัยส์ัญญาอนุพันธ์เสมือนของบริษัทฯ เป็นไปเพื่อวัตถุประสงคใ์นการป้องกัน
ความเส่ียงทางธุรกิจมิใช่เพื่อการลงทุน สินทรพัยส์ญัญาอนุพนัธเ์สมือนจะถกูบนัทึกเป็นรายการที่เกิดขึน้กรณีที่บริษัทฯ มี
ก าไรท่ียงัไม่รบัรูจ้ากการปรบัปรุงตามมลูค่ายตุิธรรมของสญัญาอนพุนัธท์ี่ยงัไม่ถึงก าหนด 

สินทรพัยส์ญัญาอนุพนัธเ์สมือนจะถกูแสดงเป็นสินทรพัยห์มนุเวียนหากสินทรพัยเ์หล่านัน้จะ
ครบก าหนดภายใน 12 เดือนหลงัจากรอบระยะเวลารายงานสิน้สดุลง โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 
และ วนัที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทฯ มีสินทรพัยส์ญัญาอนุพันธเ์สมือนที่ถูกบันทึกเป็นสินทรพัยห์มุนเวียนจ านวน 14.4 
ลา้นบาท 80.6 ลา้นบาท 6.5 ลา้นบาท และ 9.7 ลา้นบาท ตามล าดบั  

สินทรพัยส์ญัญาอนุพนัธเ์สมือนจะถกูแสดงเป็นสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนหากสินทรพัยเ์หล่านัน้
จะครบก าหนดหลังจาก 12 เดือนหลังจากรอบระยะเวลารายงานสิน้สุดลง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มี
สินทรพัยส์ญัญาอนุพนัธเ์สมือนที่ถูกบนัทึกเป็นสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนจ านวน 2.0 ลา้นบาท และลดลงเป็น 0.0 ลา้นบาท  
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565  

(จ) สินทรัพยห์มุนเวียนอื่นเสมือน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 และ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 บรษิัทฯ มีสินทรพัย์
หมนุเวียนอื่นเสมือนจ านวน 37.0 ลา้นบาท 34.4 ลา้นบาท 65.1 ลา้นบาท และ 196.5 ลา้นบาท ตามล าดบั การเพิ่มขึน้
ของสินทรพัยห์มนุเวียนอื่นเสมือน ระหว่างวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 มีสาเหตุหลกัมาจากการ
เพิ่มขึน้ของภาษีเงินไดท้ี่ช  าระล่วงหนา้เนื่องจากรายไดจ้ากการขายของบริษัทฯ มีแนวโนม้เพิ่มสงูขึน้ และการเพิ่มขึน้ของ
ภาษีมลูค่าเพิ่มรอรบัคืนซึ่งเกิดจากการเขา้ซือ้กิจการผลิตอาหารสตัวเ์ลีย้งของ TUM  

(2) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนเสมือน 

(ก) ทีด่ิน อำคำร และอุปกรณ ์สุทธิเสมือน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 และ วันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทฯ มีที่ดิน 
อาคาร และอุปกรณส์ทุธิเสมือนจ านวน 4,096.0 ลา้นบาท 3,961.6 ลา้นบาท 4,171.4 ลา้นบาท และ 4,489.2 ลา้นบาท 
ตามล าดบั การลดลงของที่ดิน อาคารและอุปกรณส์ทุธิเสมือนระหว่างวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
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มีสาเหตหุลกัมาจากการขายโรงงานผลิตของ USPN ในประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึ่งไดด้  าเนินการแลว้เสรจ็ในตน้ปี 2563 และ
ในส่วนการเพิ่มขึน้ของที่ดิน อาคารและอปุกรณส์ทุธิเสมือนระหว่างวนัที่  31 ธันวาคม 2563 ถึงวนัที่ 30 กันยายน 2565 มี
สาเหตหุลกัมาจากการซือ้ที่ดินในปี 2564 และซือ้เครื่องจกัรเพิ่มเติม เพื่อรองรบัการขยายกิจการ และการสรา้งโรงงานใหม่
ในบรเิวณเดียวกบัโรงงานท่ีจงัหวดัสมทุรสาคร 

(ข) สินทรัพยส์ิทธิกำรใช้สุทธิเสมือน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 และ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 บรษิัทฯ มีสินทรพัย์
สิทธิการใชส้ทุธิเสมือนจ านวน 57.9 ลา้นบาท 18.6 ลา้นบาท 31.7 ลา้นบาท และ 46.8 ลา้นบาท ตามล าดบั การลดลงของ
สินทรัพยสิ์ทธิการใชสุ้ทธิเสมือนระหว่างวันที่  31 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีสาเหตุหลักมาจากการ
ยกเลิกสญัญาเช่าที่เก่ียวขอ้งกบัโรงงานผลิตของ USPN อนัเป็นผลมาจากการขายโรงงานผลิตดงักล่าวในตน้ปี 2563 และ
ค่าตัดจ าหน่ายของสินทรพัยสิ์ทธิการใช้ ส่วนการเพิ่มขึน้ของสินทรพัยสิ์ทธิการใชสุ้ทธิเสมือนระหว่างวันที่  31 ธันวาคม 
2563 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีสาเหตหุลกัมาจากการเช่าอาคารส านกังานเพื่อรองรบัการเติบโตในการด าเนินงานของ
บริษัทฯ การเพิ่มขึน้ของสินทรพัยสิ์ทธิการใชสุ้ทธิเสมือนระหว่างวันที่  31 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 มี
สาเหตหุลกัมาจากค่าเชา่เครื่องจกัรซึ่งใชใ้นการด าเนินงานของบรษิัทฯ เพื่อรองรบัการเติบโตทางธุรกิจของบรษิทัฯ และการ
เช่ารถโฟลค์ลิฟทเ์พื่อใชส้นบัสนนุการผลิต 

(ค)  โปรแกรมคอมพิวเตอรสุ์ทธิเสมือน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 และวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 บรษิัทฯ มีโปรแกรม
คอมพิวเตอรส์ทุธิเสมือนจ านวน 16.7 ลา้นบาท 9.8 ลา้นบาท 8.8 ลา้นบาท และ 8.4 ลา้นบาท ตามล าดบั 

(ง) สินทรัพยภ์ำษีเงนิได้รอตัดบัญชีสุทธิเสมือน 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 และ วนัที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทฯ มีสินทรพัย์
ภาษีเงินไดร้อตัดบัญชีสุทธิเสมือนจ านวน 5.2 ลา้นบาท 5.9 ลา้นบาท 36.5 ลา้นบาท และ 81.6 ลา้นบาท ตามล าดับ การ
เพิ่มขึน้ของสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตัดบัญชีสุทธิเสมือนระหว่างวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 มีสาเหตุ
หลักมาจากการเพิ่มขึน้ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานอันเกิดจากการเพิ่มขึน้ของจ านวนพนักงานของบริษัทฯ เพื่อ
รองรับการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ส่วนการเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสุทธิเสมือนระหว่างวันที่   
31 ธันวาคม 2563 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 มีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของค่าเผ่ือการลดลงของสินคา้คงเหลือและการ
เพิ่มขึน้ของขาดทุนสะสมของ USPN การเพิ่มขึน้ของสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีสทุธิระหว่างวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ถึง
วนัที่ 30 กนัยายน 2565 มีสาเหตหุลกัมาจากก าไรขัน้ตน้จากสินคา้คงเหลือปลายงวดของ USPN ซึ่ง USPN ซือ้มาจากบรษิัทฯ  

(จ) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่นเสมือน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 และ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 บรษิัทฯ มีสินทรพัย์
ไม่หมุนเวียนอื่นเสมือนจ านวน 187.4 ลา้นบาท 182.3 ลา้นบาท 223.2 ลา้นบาท และ 390.7 ลา้นบาท ตามล าดบั การ
ลดลงของสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่นเสมือนระหว่างวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 นัน้มีสาเหตหุลกัมา
จากการกลบัรายการเงินจ่ายล่วงหนา้เก่ียวกับสินทรพัยเ์มื่อการติดตัง้เครื่องจกัรและอุปกรณแ์ลว้เสร็จ  ส าหรบัการเพิ่มขึน้
ของสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอื่นเสมือนระหว่างวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 มีสาเหตุหลกัมาจากการ
เพิ่มขึน้ของการช าระเงินล่วงหนา้ที่ไดร้บัจาก TUM ส าหรบัภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังานเมื่อเกษียณอายุในส่วนของ
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พนักงานที่ถูกโอนมายังบริษัทฯ และส าหรบัการเพิ่มขึน้ของสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอื่นเสมือนระหว่างวันที่  31 ธันวาคม 
2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 มีสาเหตุหลักมาจากการช าระเงินล่วงหนา้เพิ่มขึน้ส าหรบัการก่อสร้างโรงงานใหม่ใน
บรเิวณเดียวกบัโรงงานท่ีจงัหวดัสมทุรสาคร 

4.4.5.2 หนีส้ินรวมเสมือน 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 และวนัที่ 30 กนัยายน 2565 บรษิัทฯ มีหนีสิ้นรวมเสมือน 4,759.8 ลา้น
บาท 5,170.0 ลา้นบาท 4,691.0 ลา้นบาท และ 10,882.0 ลา้นบาท ตามล าดบั การเพิ่มขึน้ของหนีสิ้นรวมเสมือนระหว่างวนัที่ 
31 ธันวาคม 2562 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 มีสาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของเจา้หนีก้ารคา้และการเพิ่มขึน้ของเงินกูย้ืม
ระยะสัน้จากสถาบันการเงินเพื่อน ามาใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนของบริษัทฯ การลดลงของหนีสิ้นรวมเสมือนระหว่างวนัท่ี 31 
ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจาก
สถาบนัการเงิน ส่วนการเพิ่มขึน้ของหนีสิ้นรวมเสมือนระหว่างวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2565 มีสาเหตหุลกั
มาจากเงินกูย้ืมระยะสัน้เพิ่มเติมจากสถาบนัการเงินส าหรบัน ามาช าระเงินกูย้ืมจากบริษัทใหญ่และส าหรบัเป็นเงินทุนในการ
ด าเนินงานของบรษิัทฯ รวมถึงการเพิ่มขึน้ของเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่นซึ่งสอดคลอ้งกบัการเพิ่มขึน้ของค าสั่งซือ้วตัถดุิบ 

(1) หนีส้ินหมุนเวียนเสมือน 

(ก) เงนิเบิกเกินบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงนิเสมือน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 และ วันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทฯ มีเงิน
เบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบันการเงินเสมือนจ านวน 904.0 ลา้นบาท 1,159.1 ลา้นบาท 0.0 ลา้นบาท 
และ 6,336.3 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึ่งเงินดงักล่าวถูกน ามาใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียน การเพิ่มขึน้ระหว่างวนัที่ 31 ธันวาคม 
2562 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเพื่อน ามาใชเ้ป็น
เงินทุนหมนุเวียนของบริษัทฯ การลดลงตัง้แต่วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 มีสาเหตุหลกัมาจากการช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสัน้
จากสถาบนัการเงินในปี 2564 และบริษัทฯ ไม่มีเงินกูย้ืมจากสถาบันการเงินเพิ่มเติมในปี 2564 การเพิ่มขึน้ระหว่างวันที่   
31 ธันวาคม 2564 ถึงวนัที่ 30 กันยายน 2565 มีสาเหตุหลกัมาจากเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินซึ่งถกูน ามาช าระเงินกูย้ืม
จากบริษัทใหญ่ และน ามาใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ซือ้เครื่องจักร และก่อสรา้งโรงงานใหม่ของบริษัทฯ ใน
บรเิวณเดียวกบัโรงงานท่ีจงัหวดัสมทุรสาคร 

(ข) เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่นเสมือน 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 และ วนัที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทฯ มีเจา้หนี ้
การคา้และเจ้าหนีอ้ื่นเสมือนจ านวน 1,048.6 ลา้นบาท 1,166.2 ลา้นบาท 1,576.0 ลา้นบาท และ 2,669.4 ลา้นบาท 
ตามล าดบั โดยทั่วไป บริษัทฯ ไดร้บัเครดิตเทอมจากเจา้หนีก้ารคา้ประมาณ 30 วันถึง 60 วัน และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2562 2563 2564 และวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 บรษิัทฯ มีระยะเวลาช าระหนีเ้ฉล่ียเท่ากบั 28 วนั 29 วนั 34 วนั และ 35 วนั 
ตามล าดบั ทัง้นี ้การเพิ่มขึน้ของเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่นเสมือนระหว่างวนัที่  31 ธันวาคม 2562 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 
2563 มีสาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของเจา้หนีก้ารคา้และค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายซึ่งสอดคลอ้งกับปริมาณการขายที่เพิ่มขึน้  
การเพิ่มขึน้ของเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่นเสมือนระหว่างวนัที่  31 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีสาเหตุ
หลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของเจา้หนีก้ารคา้ที่เก่ียวขอ้งกบั USPN อนัเกิดจากค่าระวางสินคา้คา้งจ่าย และส าหรบัการเพิ่มขึน้
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ของเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่นเสมือนระหว่างวนัที่  31 ธันวาคม 2564 ถึงวนัที่ 30 กันยายน 2565 มีสาเหตุหลกัมาจาก
การซือ้วตัถดุิบเพิ่มขึน้ซึ่งสอดคลอ้งกบัรายไดจ้ากการขายที่เพิ่มขึน้  

(ค) ส่วนของเงนิกู้ยืมระยะยำวจำกบริษัทใหญ่ทีถึ่งก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี และเงนิกู้ยืม
ระยะยำวจำกบริษัทใหญ่เสมือน 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 และวนัที่ 30 กันยายน 2565 ส่วนของเงินกูย้ืม
ระยะยาวจากบริษัทใหญ่ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปีเสมือนมีจ านวน 0.0 ลา้นบาท 0.0 ลา้นบาท 2,300.0 ลา้นบาท 
และ 0.0 ลา้นบาท ตามล าดับ ในขณะที่ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากบริษัทใหญ่เสมือนมีจ านวน 2,300.0 ลา้นบาท 
2,300.0 ลา้นบาท 0.0 ลา้นบาท และ 0.0 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยเงินกูย้ืมดงักล่าวเป็นเงินกูย้ืมระยะยาวจากไทยยูเนี่ยน
จ านวน 2,300.0 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้ช าระเงินคืนในวันที่  31 มกราคม 2565 โดย ณ วันที่  30 กันยายน 2565  
บรษิัทฯ ไดจ้่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากบรษิัทใหญ่ทัง้จ านวน  

(ง) ส่วนของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี และส่วนของหนี้สิน
ตำมสัญญำเช่ำสุทธิเสมือน 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 และวนัที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทฯ มีหนีสิ้นตาม
สญัญาเช่ารวมเสมือนจ านวน 32.6 ลา้นบาท 18.8 ลา้นบาท 32.1 ลา้นบาท และ 47.1 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึ่งประกอบดว้ย 

- ส่วนของหนีสิ้นตามสญัญาเช่าที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปีสุทธิเสมือน จ านวน  
13.6 ลา้นบาท 8.5 ลา้นบาท 9.6 ลา้นบาท และ 15.4 ลา้นบาท ส าหรบัรอบระยะเวลาดงักล่าว ตามล าดบั และ 

- ส่วนของหนีสิ้นตามสญัญาเช่าสุทธิเสมือน จ านวน 19.0 ลา้นบาท 10.3 ลา้นบาท  
22.5 ลา้นบาท และ 31.7 ลา้นบาท ส าหรบัรอบระยะเวลาดงักล่าว ตามล าดบั 

โดยปกติ หนีสิ้นตามสญัญาเช่าจะลดลงตามระยะเวลาเช่าที่ลดลง การลดลงของหนีสิ้นตาม
สัญญาเช่ารวมสุทธิเสมือน ระหว่างวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีสาเหตุหลักมาจากการยกเลิก
สญัญาเช่าที่เก่ียวขอ้งกับโรงงานผลิตของ USPN อนัเป็นผลมาจากการขายโรงงานผลิตดงักล่าวในตน้ปี 2563 ในขณะที่
หนีสิ้นตามสญัญาเช่ารวมสทุธิเสมือนที่เพิ่มขึน้ระหว่างวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีสาเหตหุลกัมา
จากการเช่าอาคารส านกังานของบริษัทฯ เพื่อรองรบัการเติบโตในการด าเนินงานของบริษัทฯ ส่วนการเพิ่มขึน้ของหนีสิ้น
ตามสัญญาเช่ารวมสุทธิเสมือนระหว่างวันที่  31 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 มีสาเหตุหลักมาจากค่าเช่า
เครื่องจกัร และรถโฟลค์ลิฟทซ์ึ่งใชใ้นการด าเนินงานของบรษิัทฯ 

(จ) ภำษีเงนิได้ค้ำงจ่ำยเสมือน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 และวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 ภาษีเงินไดค้า้งจา่ย
เสมือนมีจ านวน 9.7 ลา้นบาท 23.2 ลา้นบาท 47.0 ลา้นบาท และ 60.6 ลา้นบาท ตามล าดบั การเพิ่มขึน้ของภาษีเงินได้
คา้งจ่ายเสมือนระหว่างวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของก าไรขัน้ตน้ 
ส่วนการเพิ่มขึน้ของภาษีเงินไดค้า้งจา่ยเสมือนระหว่างวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 มีสาเหตหุลกัมา
จากภาษีเงินไดค้า้งจ่ายที่เกิดขึน้จากรายไดข้อง USPN ที่บริษัทฯ รบัโอนกิจการมา ประกอบกับการเพิ่มขึน้ของส่วนของ
ภาษีเงินไดท้ี่ไม่ไดร้บัสิทธิประโยชนจ์ากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุในการยกเวน้ภาษี 
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(ฉ) ส่วนของหนี้สินสัญญำอนุพันธ์หมุนเวียนและส่วนของหนี้สินสัญญำอนุพันธ์ไม่
หมุนเวียนเสมือน 

หนีสิ้นสญัญาอนพุนัธเ์สมือนจะถกูบนัทึกเป็นรายการท่ีเกิดขึน้กรณีที่บรษิัทฯ มีขาดทนุท่ียงัไม่
รบัรูจ้ากการปรบัปรุงตามมลูค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพันธท์ี่ยงัไม่ถึงก าหนด โดยสัญญาอนุพนัธ์ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ 
เป็นสญัญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 และวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 บรษิัทฯ มีส่วนของ
หนีสิ้นสัญญาอนุพันธ์หมุนเวียนเสมือนจ านวน 0.0 ลา้นบาท 7.6 ลา้นบาท 123.8 ลา้นบาท และ 1,036.2 ลา้นบาท 
ตามล าดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 และวันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทฯ มีส่วนของหนีสิ้นสัญญา
อนพุนัธไ์ม่หมนุเวียนเสมือนจ านวน 0.0 ลา้นบาท 0.0 ลา้นบาท 1.9 ลา้นบาท และ 94.1 ลา้นบาท ตามล าดบั  

(ช) หนีส้ินหมุนเวียนอื่นเสมือน 

หนีสิ้นหมนุเวียนอื่น ส่วนใหญ่ประกอบดว้ยภาษีมลูค่าเพิ่มรอรบัคืน โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2562 2563 และ 2564 และวนัที่ 30 กนัยายน 2565 บรษิัทฯ มีหนีสิ้นหมนุเวียนอื่นเสมือนจ านวน 5.1 ลา้นบาท 6.4 ลา้นบาท 
8.1 ลา้นบาท และ 6.6 ลา้นบาท ตามล าดบั การเพิ่มขึน้ของหนีสิ้นหมนุเวียนอื่นระหว่างวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 
ธันวาคม 2564 มีสาเหตุหลักมาจากการจดัประเภทรายการใหม่ของเงินมดัจ าที่ตอ้งช าระคืนใหแ้ก่ผูร้บัเหมาก่อสรา้งของ
บรษิัทฯ ที่ด  าเนินการเก่ียวกบัการก่อสรา้งโรงงานใหม่ของบรษิัทฯ เพื่อรบัประกนัการก่อสรา้ง จากรายการหนีสิ้นไม่หมนุเวียน
อื่นเป็นรายการหนีสิ้นหมนุเวียนอื่น เนื่องจากเงินมดัจ าดงักล่าวถึงก าหนดช าระคืนภายในหน่ึงปี ในขณะท่ีหนีสิ้นหมนุเวียน
อื่นท่ีลดลงระหว่างวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ถึงวนัท่ี 30 กันยายน 2565 มีสาเหตุมาจากการจดัประเภทรายการใหม่ของเงิน
มดัจ าที่ไดร้บัจากลกูคา้ เป็นรายไดจ้ากการขายเมื่อไดม้ีการส่งมอบสินคา้ครบถว้น 

(2) หนีส้ินไม่หมุนเวียนเสมือน 

(ก) ภำระผูกพันผลประโยชนพ์นักงำนเสมือน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 และวันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทฯ มีภาระ
ผูกพันผลประโยชน์พนักงานเสมือนจ านวน 446.2 ล้านบาท 478.0 ล้านบาท 578.3 ล้านบาท และ 613.1 ล้านบาท
ตามล าดบั การเพิ่มขึน้ของภาระผูกพันผลประโยชนพ์นกังานเสมือนระหว่างวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 กันยายน 
2565 มีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของจ านวนพนกังานของบรษิัทฯ และอายงุานของพนกังานที่เพิ่มขึน้ 

(ข) หนีส้ินไม่หมุนเวียนอื่นเสมือน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 และวนัท่ี 30 กันยายน 2565 บริษัทฯ มีหนีสิ้นไม่
หมุนเวียนอื่นเสมือนจ านวน 13.6 ลา้นบาท 10.7 ลา้นบาท 23.8 ลา้นบาท และ 18.6 ลา้นบาท ตามล าดับ การลดลงของ
หนีสิ้นไม่หมนุเวียนอื่นเสมือนระหว่างวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีสาเหตุหลกัมาจากการช าระเงิน
ใหแ้ก่ไทยยูเนี่ยนเพื่อช าระภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังานสะสมซึ่งบริษัทฯ คา้งช าระแก่พนกังานบางรายซึ่งถูกโอนไปยงั
ไทยยูเนี่ยนในปี 2563 การเพิ่มขึน้ของหนีสิ้นไม่หมุนเวียนอื่นเสมือนระหว่างวนัที่  31 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
2564 มีสาเหตุหลกัมาจากค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายที่เก่ียวขอ้งกบัภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังานท่ีเกิดขึน้จากการโอนพนกังาน
บางส่วนให ้TUM อันเป็นผลมาจากการปรบัโครงสรา้งธุรกิจ การลดลงของหนีสิ้นไม่หมนุเวียนอื่นเสมือนระหว่างวนัที่ 31 
ธันวาคม 2564 ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2565 มีสาเหตหุลกัมาจากการช าระค่าภาระผกูผนัผลประโยชนพ์นกังานใหแ้ก่พนกังาน
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ที่บริษัทฯ รบัโอนมาจาก TUM และการช าระคืนเงินมดัจ าที่ตอ้งช าระคืนใหแ้ก่ผูร้บัเหมาก่อสรา้งของบริษัทฯ ที่ด  าเนินการ
ติดตัง้เครื่องจกัรและอปุกรณม์ลูค่าสงู และการก่อสรา้งโรงงานของบรษิัทฯ เพื่อรบัประกนัการก่อสรา้ง 

4.4.5.3 ส่วนของเจ้ำของเสมือน 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 และวนัที่ 30 กนัยายน 2565 บรษิัทฯ มีส่วนของเจา้ของเสมือนจ านวน 
3,864.5 ลา้นบาท 5,582.9 ลา้นบาท 6,817.5 ลา้นบาท และ 5,956.1 ลา้นบาท ตามล าดบั การเพิ่มขึน้ของส่วนของเจา้ของ
เสมือนระหว่างวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีสาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของก าไรส าหรบัปีและ
การเพิ่มขึน้ของก าไรเบ็ดเสร็จอื่น ซึ่งบางส่วนถูกหกักลบดว้ยการจ่ายเงินปันผลในปี 2563 ในขณะท่ีการลดลงของส่วนของ
เจ้าของระหว่างวันที่  31 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 นั้นมีสาเหตุหลักมาจากการจ่ายเงินปันผล จ านวน 
3,600.0 ลา้นบาทในเดือนเมษายน 2565 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จ านวน 2,100.0 ลา้นบาทใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของ
บรษิัทฯ เมื่อวนัท่ี 30 สิงหาคม 2565  

นอกจากนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ไดม้ีมติอนุมัติการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จ านวน 1,980.0 ลา้นบาท และบรษิัทฯ ไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ 
เมื่อวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2565 โดยใชแ้หล่งเงินทนุจากเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ดงักล่าวส่งผลใหอ้ตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เพิ่มขึน้จาก 1.8 เท่าเป็น 3.2 เท่า (ค านวณจากผลรวม
ของหนีสิ้นรวมเสมือนและจ านวนเงินปันผลระหว่างกาลดงักล่าว หารดว้ย ส่วนของเจา้ของเสมือนตามขอ้มลูทางการเงิน
รวมเสมือน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 หกัดว้ยเงินปันผลระหว่างกาลดงักล่าว โดยยงัไม่ไดร้วมผลการด าเนินงานที่เกิดขึน้
ภายหลงัวนัที่ 30 กันยายน 2565) ทัง้นี ้การเพิ่มขึน้ของอตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ขา้งตน้นัน้ ไม่มีผลกระทบต่อ
การกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินของบริษัทฯ เนื่องจากสญัญากูย้ืมเงินที่บริษัทฯ เขา้ท ากับสถาบนัการเงินไม่มีการก าหนด
เงื่อนไขทางการเงินเก่ียวกบัการด ารงอตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ไวใ้นสญัญากูย้ืมเงินดงักล่าว 

4.4.6 กระแสเงนิสดเสมือน 

ตารางต่อไปนีส้รุปขอ้มลูเก่ียวกับกระแสเงินสดสทุธิเสมือนและตวัชีว้ดัส าคญัที่เก่ียวขอ้งกับสภาพคล่องส าหรบั
ระยะเวลาที่ระบ ุ

 
ส ำหรับปีสิน้สุด 
วันที่ 31 ธันวำคม 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือน
สิน้สุดวันที่ 30 กันยำยน 

 2563 2564 2565 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

เงินสดสทุธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน ......................  2,030.3 2,363.2 1,693.9 

เงินสดสทุธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทนุ ...............................  (340.0) (1,310.1) (165.4) 

เงินสดสทุธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน .........................  (694.0) (2,462.1) 312.2 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สทุธิ................  996.3 (1,409.0) 1,840.7 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี ............................  1,118.4 2,111.6 702.6 

ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ..........................................................................  (3.1) (0.0) 0.2 
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ส ำหรับปีสิน้สุด 
วันที่ 31 ธันวำคม 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือน
สิน้สุดวันที่ 30 กันยำยน 

 2563 2564 2565 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิน้ปี ............................  2,111.6 702.6 2,543.5 

 

4.4.6.1 เงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำนเสมือน 

ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2565 เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงานเสมือนของบรษิัทฯ มี
จ านวน 1,693.9 ลา้นบาท ประกอบดว้ยกระแสเงินสดใชไ้ปในการด าเนินงานเสมือนจ านวน 1,753.5 ลา้นบาท ซึ่งบางส่วน
ถูกหักกลบดว้ยรายการจ่ายภาษีเงินไดเ้สมือนจ านวน 59.6 ลา้นบาท กระแสเงินสดใชไ้ปในการด าเนินงานเสมือนของ
บรษิัทฯ โดยหลกัประกอบดว้ยก าไรก่อนภาษีเงินไดเ้สมือนจ านวน 3,728.7 ลา้นบาท ซึ่งถกูปรบัปรุงเป็นรายการท่ีไม่ใช่เงิน
สด เช่น ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายเสมือนจ านวน 428.8 ลา้นบาท ซึ่งถูกหกักลบดว้ยการเปล่ียนแปลงในสินทรพัย์
และหนีสิ้นด าเนินงานเสมือนจ านวน 2,495.6 ลา้นบาท การเปล่ียนแปลงในสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นด าเนินงานเสมือน โดย
หลกัประกอบดว้ย การเพิ่มขึน้ของลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่นเสมือนจ านวน 1,627.1 ลา้นบาท และการเพิ่มขึน้ของสินคา้
คงเหลือเสมือนจ านวน 1,623.3 ลา้นบาท ซึ่งบางส่วนถูกหกักลบดว้ยการเพิ่มขึน้ของเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่นเสมือน
จ านวน 891.7 ลา้นบาท 

ส าหรบัปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานเสมือนของบริษัทฯ มีจ านวน 
2,363.2 ลา้นบาท ประกอบดว้ยกระแสเงินสดไดม้าจากการด าเนินงานเสมือนจ านวน 2,392.5 ลา้นบาท ซึ่งบางส่วนถูก 
หกักลบดว้ยรายการจ่ายภาษีเงินไดเ้สมือนจ านวน 29.3 ลา้นบาท เงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานเสมือนของบริษัทฯ 
โดยหลกัประกอบดว้ยก าไรก่อนภาษีเงินไดเ้สมือนจ านวน 2,748.7 ลา้นบาท ซึ่งถูกปรบัปรุงเป็นรายการที่ไม่ใช่เงินสด เช่น 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายเสมือนจ านวน 536.0 ลา้นบาท และค่าเผ่ือการลดลงของสินคา้คงเหลือเสมือนจ านวน 62.0 
ล้านบาท ซึ่งบางส่วนถูกหักกลบด้วยขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนเสมือนจ านวน 23.3 ล้านบาท นอกเหนือจากการ
เปล่ียนแปลงในสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นด าเนินงานเสมือนจ านวน 1,081.1 ลา้นบาท การเปล่ียนแปลงในสินทรพัยแ์ละหนีสิ้น
ด าเนินงานเสมือน โดยหลกัประกอบดว้ยการเพิ่มขึน้ของสินคา้คงเหลือเสมือนจ านวน 1,330.6 ลา้นบาท และการเพิ่มขึน้ของ
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่นเสมือนจ านวน 88.6 ลา้นบาท ซึ่งบางส่วนถกูหกักลบดว้ยการเพิ่มขึน้ของเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนี ้
อื่นเสมือนจ านวน 432.4 ลา้นบาท 

ส าหรบัปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานเสมือนของบริษัทฯ มีจ านวน 
2,030.3 ลา้นบาท ประกอบดว้ยกระแสเงินสดไดม้าจากการด าเนินงานเสมือนจ านวน 2,048.1 ลา้นบาท ซึ่งบางส่วนถูกหกั
กลบดว้ยรายการจ่ายภาษีเงินไดเ้สมือนจ านวน 17.8 ลา้นบาท เงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานเสมือนของบริษัทฯ โดย
หลักประกอบดว้ยก าไรก่อนภาษีเงินได้ เสมือนจ านวน 2,575.5 ลา้นบาท ซึ่งถูกปรับปรุงเป็นรายการที่ไม่ใช่เงินสด เช่น  
ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายเสมือนจ านวน 479.6 ลา้นบาท นอกเหนือจากการเปล่ียนแปลงในสินทรพัยแ์ละหนี ้สิน
เสมือนจ านวน 1,113.1 ลา้นบาท การเปล่ียนแปลงในสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นด าเนินงานเสมือน โดยหลักประกอบดว้ยการ
เพิ่มขึน้ของสินคา้คงเหลือเสมือนจ านวน 684.8 ลา้นบาท และการเพิ่มขึน้ของลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ้ื่นเสมือนจ านวน 
572.5 ลา้นบาท ซึ่งบางส่วนถกูหกักลบดว้ยการเพิ่มขึน้ของเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่นเสมือนจ านวน 148.5 ลา้นบาท 
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4.4.6.2 เงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุนเสมือน 

ส าหรับงวดเกา้เดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2565 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเสมือนของบริษัทฯ มี
จ านวน 165.4 ลา้นบาท โดยหลกัประกอบดว้ยการช าระค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณจ์ านวน 736.9 ลา้นบาท ซึ่งบางส่วน
ถกูหกักลบดว้ยเงินสดรบัสทุธิจากเงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่บรษิัทใหญ่จ านวน 555.7 ลา้นบาท  

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนเสมือนของบริษัทฯ มีจ านวน 1,310.1 
ลา้นบาท โดยหลกัประกอบดว้ยเงินสดจ่ายสทุธิส าหรบัเงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัจ านวน 555.7 ลา้นบาท
และการช าระค่าที่ดิน อาคาร และอปุกรณจ์ านวน 753.8 ลา้นบาท 

ส าหรบัปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนเสมือนของบริษัทฯ มีจ านวน 340.0 
ล้านบาท โดยหลักประกอบด้วยการช าระค่าที่ดิน  อาคารและอุปกรณ์จ านวน 655.4 ล้านบาท ซึ่งบางส่วนถูก 
หกักลบดว้ยเงินสดรบัจากการจ าหน่ายที่ดิน อาคารและอปุกรณแ์ละสินทรพัยสิ์ทธิการใชจ้ านวน 315.3 ลา้นบาท 

4.4.6.3 เงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงนิเสมือน 

ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 เงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงินเสมือนของบรษิัทฯ มี
จ านวน 312.2 ลา้นบาท ซึ่งเกิดจากการกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินจ านวน 6,336.3 ลา้นบาท และเงินสดรบัจากการ
ออกและเสนอขายหุน้สามัญจ านวน 2,040.0 ลา้นบาท ซึ่งบางส่วนถูกหักกลบดว้ยการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของ
บรษิัทฯ จ านวน 5,691.4 ลา้นบาทและการช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากบรษิัทใหญ่ จ านวน 2,300.0 ลา้นบาท 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2564 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินเสมือนของบริษัทฯ มีจ านวน 
2,462.1 ลา้นบาท โดยหลกัประกอบดว้ยเงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ จ านวน 1,257.2 ลา้นบาท และเงินสด
จ่ายสทุธิเพื่อช าระคืนเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินจ านวน 1,159.1 ลา้นบาท 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2563 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินเสมือนของบริษัทฯ มีจ านวน  
694.0 ลา้นบาท โดยหลักประกอบดว้ยเงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ จ านวน 898.0 ลา้นบาท ซึ่งบางส่วนถูก 
หกักลบดว้ยเงินสดรบัสทุธิจากเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินจ านวน 255.2 ลา้นบาท 

4.4.7 กำรอธิบำยเกี่ยวกับข้อมูลทำงกำรเงนิเสมือนอื่น 

บริษัทฯ น าเสนอก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย (EBITDA) เนื่องจาก 
EBITDA เป็นตวัวดัความสามารถที่ใชก้นัอย่างแพรห่ลายโดยนกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์นกัลงทนุ และผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งอื่น ๆ 
โดยเป็นตวัวดักระแสเงินสดจากการด าเนินงาน โดย EBITDA นัน้ค านวณจาก ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัแต่ละงวดบวกกลบั
ด้วยภาษีเงินได้ ต้นทุนทางการเงิน และค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย ส่วน EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว (Adjusted 
EBITDA) นัน้ค านวณจาก ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรบัแต่ละงวดบวกกลบัดว้ยภาษีเงินได ้ตน้ทนุทางการเงิน และค่าเส่ือมราคา
และค่าตดัจ าหน่าย ปรบัปรุงดว้ยก าไรหรือตน้ทุนที่เกิดขึน้ครัง้เดียว (One-Off gains or costs) ระหว่างงวด อย่างไรก็ตาม 
EBITDA และ Adjusted EBITDA ไม่ไดเ้ป็นตวัชีว้ดัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS) และนกัลงทุน
ไม่ควรน า EBITDA มาใชเ้ป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการพิจารณากระแสเงินสดที่แทจ้ริงจากการด าเนินงาน รวมทั้งไม่ควร
น ามาใชเ้ป็นตวัวดัสภาพคล่องที่บ่งชีถ้ึงความสามารถในการด าเนินงานของบริษัทฯ การค านวณ EBITDA และ Adjusted 
EBITDA ของบรษิัทฯ อาจจะมีความแตกต่างจากวิธีการค านวณที่มีชื่อที่คลา้ยเคียงกนัของบรษิัทอื่น ๆ 
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ตารางต่อไปนีแ้สดงรายละเอียดการกระทบยอดระหว่างก าไร (ขาดทนุ) เสมือนของบรษิัทฯ EBITDA เสมือน และ 
Adjusted EBITDA เสมือน ส าหรบัระยะเวลาที่ระบ ุ

 
ส ำหรับปีสิน้สุด 
วันที่ 31 ธันวำคม 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สุด  
วันที่ 30 กันยำยน 

 2562 2563 2564 2564 2565 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

ก าไรส าหรบังวด ...................................................  1,694.7 2,548.4 2,721.0 2,133.3  3,725.5  

บวก:      

ภาษีเงินได ้............................................................  13.5 27.1 27.7 9.3 3.2 

ตน้ทนุทางการเงิน ................................................  53.0 36.7 31.8 25.0 52.5 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย....................... 400.9 479.6 536.1 449.2 428.8 

EBITDA ....................................... ....................... 2,162.1 3,091.8 3,316.6 2,616.8  4,210.0  

ค่ำใช้จ่ำยเน่ืองจำกโรคโควิด-19 ทีเ่กิดขึน้
คร้ังเดียว ............................... ...................... - - - 115.2 108.9 - 

ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญ
ในคร้ังนีท้ี่เกิดขึน้คร้ังเดียว....................... - - 9.1 8.2 15.7 

ค่ำทีป่รึกษำระบบ SAP และทีป่รึกษำอ่ืน ๆ   - - 43.5 - 54.0 

Adjusted EBITDA ...................... ...................... 2,162.1 3,091.8 3,484.4 2,733.9  4,279.7  

 

ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2565 บรษิัทฯ มี EBITDA เสมือนจ านวน 4,210.0 ลา้นบาท เพิ่มขึน้คิด
เป็นรอ้ยละ 60.9 จาก EBITDA เสมือน 2,616.8 ลา้นบาทส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2564 โดยมีสาเหตหุลกั
มาจากการเพิ่มขึน้ของก าไรส าหรับงวด ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทฯ มี Adjusted EBITDA 
เสมือนจ านวน 4,279.7 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 1,545.8 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 56.6 จากงวดเกา้เดือนสิน้สุดวนัท่ี 30 กันยายน 
2564 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกบั EBITDA เสมือนโดยมีสาเหตตุามที่ไดก้ล่าวในขา้งตน้ 

ส าหรบัปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มี EBITDA เสมือนจ านวน 3,316.6 ลา้นบาท เพิ่มขึน้คิดเป็น 
รอ้ยละ 7.3 จาก EBITDA เสมือน 3,091.8 ลา้นบาท ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการ
เพิ่มขึน้ของก าไรส าหรบังวดอนัเนื่องมาจากรายไดจ้ากการขายที่เพิ่มขึน้ การเพิ่มขึน้ของสดัส่วนผลิตภณัฑท์ี่มีอตัราก าไรสงู 
และก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เช่นเดียวกับการเพิ่มขึน้ของค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายของ 
บริษัทฯ ที่ เกิดขึน้จากสินทรัพย์ถาวรเพิ่มเติมที่ซื ้อมาเพื่อรองรับการด าเนินงานของบริษัทฯ  ส าหรับปีสิน้สุดวันที่   
31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มี Adjusted EBITDA เสมือนจ านวน 3,484.4 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 392.6 ล้านบาท คิดเป็น 
รอ้ยละ 12.7 จากปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกบั EBITDA เสมือนโดยมีสาเหตตุามที่ไดก้ล่าว
ในขา้งตน้ 
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ในขณะท่ี EBITDA เสมือนเพิ่มขึน้เป็น 3,091.8 ลา้นบาท ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เพิ่มขึน้คิดเป็น
รอ้ยละ 43.0 จาก 2,162.1 ลา้นบาทส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของก าไร
ส าหรบังวดอนัเนื่องมาจากรายไดจ้ากการขายที่เพิ่มขึน้ และการเพิ่มขึน้ของสดัส่วนผลิตภณัฑท์ี่มีอตัราก าไรสงู 

4.4.8 อัตรำส่วนทำงกำรเงนิเสมือน 

 
ณ วันที่และส ำหรับปีสิน้สุด 

วันที่ 31 ธันวำคม 

ณ วันที่และส ำหรับงวด 
เก้ำเดือนสิน้สุดวันที่ 30 

กันยำยน 

 2562 2563 2564 2564 2565 

อัตรำส่วนสภำพคล่อง      

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)(1)  2.2 2.8 1.7 n/a 1.2 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)(2)  1.4 1.8 0.7 n/a 0.6 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)(3)  n/a 0.9 0.7 n/a 0.2 

อตัราส่วนหมุนเวียนลกูหนีก้ารคา้ (เท่า)(4)  7.2(30) 6.8 6.8 n/a 7.1(31) 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั)(5)  51(30) 54 53 n/a 51 

อตัราส่วนหมุนเวียนของสินคา้ส าเร็จรูป (เท่า) (6)  13.4(30) 10.3 7.8 n/a 7.5(31) 

ระยะเวลาขายสินคา้ส าเร็จรูปเฉลี่ย (วนั) (7)  27(30) 36 47 n/a 49 

อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ (เท่า)(8)  5.5(30) 4.7 3.8 n/a 3.5(31) 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี่ย (วนั)(9)  67(30) 78 96 n/a 103 

อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หนีก้ารคา้ (เท่า)(10)  13.3(30) 12.6 10.9 n/a 10.4(31) 

ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลี่ย (วนั)(11)  28(30) 29 34 n/a 35 

วงจรเงินสด (วนั)(12)  90(30) 103 116 n/a 119 

อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร      

อตัราก าไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ)(13)  20.3 26.0 23.1 23.5 25.9 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (รอ้ยละ)(14)  14.3 20.3 16.3 17.3 20.2 

อตัราส่วนรายไดอ่ื้นต่อรายไดร้วม (รอ้ยละ)(15)  1.2 1.1 0.8 0.9 0.9 

อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร (รอ้ยละ)(16)  n/a 82.0 99.5 n/a 52.9 

อตัราก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเสื่อมราคา และค่า
ตดัจ าหน่าย (รอ้ยละ)(17)  19.5 25.0 22.6 25.0 26.4 

อตัราก าไรสทุธิ (รอ้ยละ)(18)  15.3 20.6 18.6 20.4 23.3 

อตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุน้ (รอ้ยละ)(19)  43.9(30) 54.0 43.9 n/a 77.8(31) 

อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน      

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์(รอ้ยละ)(20)  19.7(30) 26.3 24.4 n/a 35.0(31) 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวร (รอ้ยละ)(21)  50.2(30) 74.2 79.4 n/a 126.5(31) 
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ณ วันที่และส ำหรับปีสิน้สุด 

วันที่ 31 ธันวำคม 

ณ วันที่และส ำหรับงวด 
เก้ำเดือนสิน้สุดวันที่ 30 

กันยำยน 

 2562 2563 2564 2564 2565 

อตัราการหมนุของสินทรพัย ์(เท่า)(22)  1.3(30) 1.3 1.3 n/a 1.5(31) 

อัตรำส่วนวิเครำะหน์โยบำยทำงกำรเงิน      

อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ (เท่า)(23)  1.2 0.9 0.7 n/a 1.8 

อตัราส่วนหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ (เท่า)(24) 0.8 0.6 0.3 n/a 1.1 

อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบีย้ (เท่า)(25)  40.8 84.3 104.4 n/a  80.2 

อตัราส่วนหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ต่อก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย 
ภาษีเงินได ้ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (เท่า)(26)  1.5 1.1 0.7 n/a 1.1(31) 

อตัราส่วนความสามารถในการช าระภาระผกูพนั (เท่า)(27)  2.4 2.7 1.4 n/a 0.9(31) 

อตัราการจ่ายเงินปันผล (รอ้ยละ)(28)  36.1 39.6 52.9 n/a 186.8 

เงินปันผลต่อหุน้ (Fully Diluted)(32) (บาท) 0.26 0.42 0.60 n/a  2.90 

หมายเหตุ: 

(1) อตัราส่วนสภาพคล่อง ค านวณโดยใชส้ินทรพัยห์มนุเวียนรวม หารดว้ยหนีส้ินหมนุเวียนรวม 

(2) อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว ค านวณโดยใชผ้ลรวมของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด บวกการลงทุนระยะสัน้ และลูกหนีก้ารคา้
และลกูหนีอ่ื้นสทุธิ หารดว้ยหนีส้ินหมนุเวียนรวม  

(3) อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด ค านวณโดยใชเ้งินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน หารดว้ยหนีส้ินหมนุเวียนรวมเฉลี่ย 

(4) อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารคา้ ค านวณโดยใชร้ายไดจ้ากการขาย หารดว้ยลกูหนีก้ารคา้ ก่อนหกัค่าเผื่อผลขาดทนุลกูหนีก้ารคา้เฉลี่ย 

(5) ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย ค านวณโดยใช ้365 หารดว้ยอตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารคา้ 

(6)  อตัราส่วนหมนุเวียนของสินคา้ส าเรจ็รูป ค านวณโดยใชต้น้ทนุขาย หารดว้ยสินคา้ส าเรจ็รูปเฉลี่ย 

(7)  ระยะเวลาขายสินคา้ส าเรจ็รูปเฉลี่ย ค านวณโดยใช ้365 หารดว้ยอตัราส่วนหมนุเวียนของสินคา้ส าเรจ็รูป 

(8) อตัราส่วนหมนุเวียนสินคา้คงเหลือ ค านวณโดยใชต้น้ทนุขาย หารดว้ยสินคา้คงเหลือเฉลี่ย 

(9) ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี่ย ค านวณโดยใช ้365 หารดว้ยอตัราส่วนหมนุเวียนสินคา้คงเหลือ  

(10) อตัราส่วนหมนุเวียนเจา้หนีก้ารคา้ ค านวณโดยใชต้น้ทนุขาย หารดว้ยเจา้หนีก้ารคา้เฉลี่ย 

(11) ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลี่ย ค านวณโดยใช ้365 หารดว้ยอตัราส่วนหมนุเวียนเจา้หนีก้ารคา้ 

(12) วงจรเงินสด ค านวณโดยใชผ้ลรวมของระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ยและระยะเวลาขายสินคา้เฉลี่ย ลบดว้ยระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลี่ย 

(13) อตัราก าไรขัน้ตน้ ค านวณโดยใชก้ าไร (ขาดทนุ) ขัน้ตน้ หารดว้ยรายไดจ้ากการขาย คณูดว้ย 100 

(14) อตัราก าไรจากการด าเนินงาน ค านวณโดยใชก้ าไรจากการด าเนินงานที่ไม่รวมรายไดอ่ื้นและก าไร (ขาดทุน) อ่ืน หารดว้ยรายไดจ้ากการขาย 
คณูดว้ย 100 

(15) อตัราส่วนรายไดอ่ื้นต่อรายไดร้วม ค านวณโดยใช ้รายไดอ่ื้น หารดว้ยรายไดร้วม(29) คณูดว้ย 100 

(16) อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร ค านวณโดยใชเ้งินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การด าเนินงาน หารดว้ยก าไรจากการด าเนินงาน คณูดว้ย 100 
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(17) อตัราก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่าย ค านวณโดยใช ้ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเสื่อม
ราคา และค่าตดัจ าหน่าย หารดว้ยรายไดร้วม(29) คณูดว้ย 100 

(18) อตัราก าไรสทุธิ ค านวณโดยใชก้ าไร (ขาดทนุ) ส าหรบังวด หารดว้ยรายไดร้วม(29) คณูดว้ย 100 

(19) อตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุน้ ค านวณโดยใชก้ าไร (ขาดทุน) ส าหรบังวดซึ่งมาจากส่วนที่เป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษัทใหญ่ หารดว้ยส่วน
ของเจา้ของของบริษัทใหญ่รวมเฉลี่ย คณูดว้ย 100 

(20) อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์ค านวณโดยใชก้ าไร (ขาดทนุ) ส าหรบังวด หารดว้ยสินทรพัยร์วมเฉลี่ย คณูดว้ย 100 

(21) อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวร ค านวณโดยใชก้ าไร (ขาดทุน) ส าหรบังวด บวกค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่าย หารดว้ยผลรวม
ของที่ดิน อาคารและอปุกรณส์ทุธิ สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน และสินทรพัยส์ิทธิการใชเ้ฉลี่ย คณูดว้ย 100 

(22) อตัราการหมนุของสินทรพัย ์ค านวณโดยใชร้ายไดร้วม(29) หารดว้ยสินทรพัยร์วมเฉลี่ย 

(23) อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ ค านวณโดยใชห้นีส้ินรวม หารดว้ยส่วนของผูถ้ือหุน้รวม  

(24) อตัราส่วนหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ ค านวณโดยใชห้นีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้รวม หารดว้ยส่วนของผูถ้ือหุน้รวม 

(25) อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบีย้ ค านวณโดยใชก้ าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่าย หาร
ดว้ยตน้ทนุทางการเงิน  

(26) อตัราส่วนหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ต่อก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่าย ค านวณโดยใชห้นีส้ินที่มีภาระ
ดอกเบีย้รวม หารดว้ยก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่าย 

(27) อตัราส่วนความสามารถในการช าระภาระผกูพนั ค านวณโดยใชก้ าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่าย หาร
ดว้ยผลรวมของหนีส้ินระยะสัน้ที่มีภาระดอกเบีย้ และ ส่วนของหนีส้ินระยะยาวที่มีภาระดอกเบีย้ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี  

(28) อตัราการจ่ายเงินปันผล ค านวณโดยการหารเงินปันผลดว้ยก าไรส าหรบัปีซึ่งมาจากส่วนที่เป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษัทใหญ่ คณูดว้ย 100 

(29) รายไดร้วม ค านวณโดยใชผ้ลรวมของรายไดจ้ากการขาย และรายไดอ่ื้น 

(30) ในการค านวณอตัราส่วนทางการเงินนี ้บริษัทอา้งอิงขอ้มลูจากงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยไม่ใชค้่าเฉลี่ย 

(31)  อตัราส่วนทางการเงินดงักล่าวปรบัตวัเลขเป็นเต็มปีเพ่ือการเปรียบเทียบ (annualized) 

(32)  ค านวณดว้ยฐานจ านวนหุน้ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2565 จ านวน 2,400,000,000 หุน้ เพื่อการเปรียบเทียบ 

4.4.9 กำรวิเครำะหอ์ัตรำส่วนทำงกำรเงนิเสมือนทีส่ ำคัญ 

4.4.9.1 อัตรำส่วนสภำพคล่องเสมือน (Pro Forma Liquidity Ratios) 

บริษัทฯ มีอตัราส่วนสภาพคล่องเสมือน เท่ากับ 2.2 เท่า 2.8 เท่า 1.7 เท่า และ 1.2 เท่า ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
2563 2564 และวนัที่ 30 กันยายน 2565 ตามล าดบั ส าหรบัปี 2563 อตัราส่วนสภาพคล่องของบริษัทฯ เพิ่มขึน้เนื่องจากการ
เพิ่มขึน้ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนีก้ารคา้และสินคา้คงเหลือซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของจ านวนค า
สั่งซือ้จากลกูคา้ ส าหรบัปี 2564 อตัราส่วนสภาพคล่องของบริษัทฯ ลดลงเนื่องจากการเพิ่มขึน้ของหนีสิ้นหมนุเวียนซึ่งเป็นผล
มาจากการเพิ่มขึน้ของส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากไทยยูเนี่ยนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สุด
วนัที่ 30 กันยายน 2565 อตัราส่วนสภาพคล่องของบริษัทฯ ยงัคงลดลงเนื่องจากการเพิ่มขึน้ของหนีสิ้นหมนุเวียนจากเงินกูย้ืม
ระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 
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บริษัทฯ มีวงจรเงินสด เท่ากับ 90 วนั 103 วนั 116 วนั และ 119 วนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 2563 2564 และ
วันที่ 30 กันยายน 2565 ตามล าดับ วงจรเงินสดของบริษัทฯ เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึน้อย่าง
ต่อเนื่องของระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ียของบรษิัทฯ จาก 67 วนัส าหรบัปี 2562 เป็น 78 วนัส าหรบัปี 2563 เป็น 96 วนัส าหรบั
ปี 2564 และเพิ่มขึน้เป็น 103 วนั ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2565 ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของสินคา้คงเหลือประเภทสินคา้
ส าเรจ็รูป และ วตัถดุิบ ณ วนัสิน้งวดส าหรบัแต่ละงวดซึ่งสอดคลอ้งกบักลยุทธท์างธุรกิจของบรษิัทฯ ในขณะที่ระยะเวลาเก็บ
หนีเ้ฉล่ีย และระยะเวลาช าระหนีเ้ฉล่ียของบริษัทฯ ค่อนขา้งคงที่เช่นเดิม ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ียของบริษัทฯ เท่ากับ 51 วนั 
54 วนั 53 วนั และ 51 วนั ส าหรบัปี 2562 2563 2564 และ ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2565 ตามล าดบั ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉล่ีย
ของบรษิัทฯ เท่ากบั 28 วนั 29 วนั 34 วนั และ 35 วนั ส าหรบัปี 2562 2563 2564 และ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2565 ตามล าดบั 
ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉล่ียของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึน้ระหว่างปี 2562 ถึงวนัท่ี 30 กันยายน 2565 มีสาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มขึน้
ของเจา้หนีก้ารคา้ ซึ่งสอดคลอ้งกบัปรมิาณการซือ้วตัถดุิบที่เพิ่มสงูขึน้ 

4.4.9.2 อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรเสมือน (Pro Forma Profitability Ratios) 

อตัราก าไรขัน้ตน้ของบรษิัทฯ เท่ากบั รอ้ยละ 20.3 รอ้ยละ 26.0 รอ้ยละ 23.1 รอ้ยละ 23.5 และรอ้ยละ 25.9 ส าหรบั
ปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 และงวดเกา้เดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2565 ตามล าดบั 
การเพิ่มขึน้ของอตัราก าไรขัน้ตน้ระหว่างปี 2562 ถึงปี 2563 นัน้มีสาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของรายไดจ้ากการขาย การ
เพิ่มขึน้ของสดัส่วนผลิตภณัฑท์ี่มีอตัราก าไรสงู รวมถึงการลดตน้ทนุดว้ยมาตรการลดตน้ทุนต่าง ๆ  ทัง้นี ้การลดลงของอตัรา
ก าไรขัน้ตน้ระหว่างปี 2563 ปี 2564 นัน้มีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของตน้ทนุของบรรจุภณัฑแ์ละค่าระวางสินคา้ในการ
ขนส่งเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งส่งผลใหต้น้ทุนในการน าเขา้วตัถุดิบและส่วนผสมอื่น รวมถึงค่าใชจ้่ายอื่น ๆ 
เพิ่มมากขึน้ดว้ย ในขณะท่ีการเพิ่มขึน้ของอตัราก าไรขัน้ตน้ ระหว่างวนัท่ี 30 กันยายน 2564 ถึง วนัท่ี 30 กันยายน 2565 มี
สาเหตุมาจากสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมที่เพิ่มมากขึน้ ประกอบกับราคาขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่สูงขึน้ 
จ านวนค าสั่งซือ้ที่เพิ่มขึน้ และ รายไดท้ี่เพิ่มขึน้จากค่าระวางสินคา้ที่เรียกเก็บจากลกูคา้ 

แนวโนม้ของอัตราก าไรจากการด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแนวโนม้ของอัตราก าไร
ขัน้ตน้ อตัราก าไรจากการด าเนินงานของบรษิัทฯ เท่ากบั รอ้ยละ 14.3 รอ้ยละ 20.3 รอ้ยละ 16.3 รอ้ยละ 17.3 และรอ้ยละ 
20.2 ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 และงวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2565 
ตามล าดบั การลดลงของอตัราก าไรจากการด าเนินงานส าหรบัปี 2564 มีสาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของค่าใชจ้่ายใน
การขายซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกบัการส่งออกและค่าระวางสินคา้ที่เพิ่มขึน้อนัเป็นผลมาจาก
สถานการณข์าดแคลนตูค้อนเทนเนอรข์นส่งและการเพิ่มขึน้ของราคาน า้มนั การเพิ่มขึน้ของค่าคอมมิชชั่นส าหรบันายหนา้
และผูน้  าเขา้ซึ่งสอดคลอ้งกับการเพิ่มขึน้ของยอดขายสินคา้ และค่าใชจ้่ายพนักงานที่เพิ่มขึน้เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของ
จ านวนพนกังาน การเพิ่มขึน้ของอตัราก าไรจากการด าเนินงานระหว่างวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 
มีสาเหตหุลกัมาจากการมีสดัส่วนของผลิตภณัฑร์ะดบัพรีเมียมที่เพิ่มมากขึน้ 

นอกจากนี ้ อัตราก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายของบริษัทฯ เท่ากับ 
รอ้ยละ 19.5 รอ้ยละ 25.0 รอ้ยละ 22.6 รอ้ยละ 25.0 และรอ้ยละ 26.4 ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 
2564 และงวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2564 และ 2565 ตามล าดบั การเพิ่มขึน้ของอตัราก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย 
ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายระหว่างปี 2562 ถึงปี 2563 มีสาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของก าไรส าหรบั
งวด โดยมีสาเหตุตามที่ไดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้ ส่วนการลดลงของอตัราก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา
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และค่าตัดจ าหน่ายระหว่างปี 2563 ถึงปี 2564 มีสาเหตุหลักมาจากการปิดโรงงานที่จังหวัดสงขลาชั่วคราวในเดือน
มิถนุายน 2564 เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในกลุ่มคนงานในโรงงานของบรษิัทฯ ซึ่งส่งผลกระทบต่อก าไรส าหรบั
งวดของบรษิัทฯ อตัราก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัที่ 
30 กันยายน 2565 เพิ่มขึน้สอดคลอ้งกบัการเพิ่มขึน้ของอตัราก าไรขัน้ตน้ของบรษิัทฯ เนื่องจากการด าเนินงานของบรษิัทฯ 
กลบัสู่ภาวะปกติ 

จากเหตผุลขา้งตน้ อตัราก าไรสทุธิของบริษัทฯ เท่ากับรอ้ยละ 15.3 รอ้ยละ 20.6 รอ้ยละ 18.6 รอ้ยละ 20.4 และ
รอ้ยละ 23.3 ส าหรบัปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 และงวดเกา้เดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2564 
และ 2565 ตามล าดบั อตัราก าไรสทุธิของบรษิัทฯ ไดร้บัผลกระทบจากรายไดอ้ื่นและก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปล่ียน
เท่ากับรอ้ยละ 1.8 รอ้ยละ 1.1 รอ้ยละ 2.8 รอ้ยละ 3.6 และรอ้ยละ 3.7 ของรายไดร้วมส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 
2562 2563 และ 2564 และงวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2565 ตามล าดบั 

4.4.9.3 อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนเสมือน (Pro Forma Efficiency Ratios) 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 และวันที่  30 กันยายน 2565 บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพยเ์ท่ากับ รอ้ยละ 19.7 รอ้ยละ 26.3 รอ้ยละ 24.4 และรอ้ยละ 35.0 ตามล าดับ ในขณะที่อัตราผลตอบแทนจาก
สินทรพัยถ์าวร เท่ากับ รอ้ยละ 50.2 รอ้ยละ 74.2 รอ้ยละ 79.4 และรอ้ยละ 126.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 
2564 และ วนัท่ี 30 กันยายน 2565 ตามล าดบั การเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์และอตัราผลตอบแทน
จากสินทรพัยถ์าวรนัน้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของอตัราก าไรสทุธิ ดงัที่ไดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้ ในขณะที่อตัราการหมนุ
ของสินทรพัยค์่อนขา้งคงที่เช่นเดิมที่ 1.3 เท่า 1.3 เท่า 1.3 เท่า และ 1.5 เท่า ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 และ 
วนัที่ 30 กนัยายน 2565 ตามล าดบั 

4.4.9.4 อัตรำส่วนวิเครำะหน์โยบำยทำงกำรเงนิเสมือน (Pro Forma Financial Policy Ratios) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 และ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 บรษิัทฯ มีอตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของ
ผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ เท่ากบั 1.2 เท่า 0.9 เท่า 0.7 เท่า และ 1.8 เท่า ตามล าดบั การลดลงของอตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้
ถือหุน้ของบริษัทฯ ระหว่างปี 2562 ถึงปี 2564 มีสาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของก าไรสะสม นอกจากนัน้ การลดลงของ
อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 มีสาเหตมุาจากการช าระคืนเงินเบิกเกินบญัชี
และเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินดว้ย นอกจากนี ้บริษัทฯ มีอตัราส่วนหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 และวนัที่ 30 กันยายน 2565 เท่ากับ 0.8 เท่า 0.6 เท่า 0.3 เท่า และ 1.1 เท่า 
ตามล าดับ การเพิ่มขึน้ของอัตราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่  
30 กันยายน 2565 มีสาเหตมุาจากเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้เพื่อน ามาช าระคืนเงินกูย้ืมจากบรษิัทใหญ่ 
ใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนเพื่อการซือ้เครื่องจกัรใหม่และการก่อสรา้งโรงงานใหม่ 

บรษิัทฯ มีอตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบีย้ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 
และงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่  30 กันยายน 2565 เท่ากับ 40.8 เท่า 84.3 เท่า 104.4 เท่าและ 80.2 เท่า ตามล าดับ  
การเพิ่มขึน้ของอตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบีย้ของบริษัทฯ ระหว่างปี 2562 ถึงปี 2564 มีสาเหตุมาจากการ
เพิ่มขึน้ของก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่ายในแตล่ะปี ในขณะท่ีตน้ทนุทางการเงนิของ
บริษัทฯ คงที่เช่นเดิม ส่วนการลดลงของอตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบีย้ของบริษัทฯ จากวนัที่ 31 ธันวาคม 



 

บริษัท ไอ-เทล คอรป์อเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 

ส่วนท่ี 2.2.4 การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ หนา้ 101 

2564 ถึงวนัที่ 30 กันยายน 2565 นัน้มีสาเหตุมาจากเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินและดอกเบีย้จ่ายที่เกิดขึน้จาก
เงินกูย้ืมที่เพิ่มขึน้ดงักล่าว 

4.4.10 ตำรำงสรุปข้อมุลทำงกำรเงนิรวมเสมือน 

4.4.10.1 งบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิเสมือน 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
ณ วันที่ 30 
กันยำยน 

 2562 2563 2564 2565 

 ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

สินทรัพย ์

สินทรัพย์หมุนเวียน          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด .........................  1,118.4 13.0 2,111.6 19.6 702.6 6.1 2,543.5 15.1 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น สทุธิ .............................  1,564.3 18.1 2,117.2 19.7 2,207.1 19.2 3,975.1 23.6 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั ............. - - - - 555.7 4.8 - - 

สินคา้คงเหลือ สทุธิ ..................................................  1,527.0 17.7 2,230.9 20.7 3,497.9 30.4 5,096.6 30.3 

สินทรพัยส์ญัญาอนุพนัธ ์.........................................  14.4 0.2 80.6 0.8 6.5 0.1 9.7 0.1 

สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน .............................................  37.0 0.4 34.4 0.3 65.1 0.5 196.5 1.1 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน .......................................  4,261.1 49.4 6,574.7 61.1 7,034.9 61.1 11,821.4 70.2 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน         

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์สทุธิ .................................  4,096.0 47.5 3,961.6 36.8 4,171.4 36.3 4,489.2 26.7 

สินทรพัยส์ิทธิการใช ้สทุธิ ........................................  57.9 0.7 18.6 0.2 31.7 0.3 46.8 0.3 

โปรแกรมคอมพิวเตอร ์สทุธิ .....................................  16.7 0.2 9.8 0.1 8.8 0.1 8.4 0.1 

สินทรพัยส์ญัญาอนุพนัธ ์.........................................  - - - - 2.0 0.0 - - 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี สทุธิ .....................  5.2 0.1 5.9 0.1 36.5 0.3 81.6 0.5 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน .........................................  187.4 2.1 182.3 1.7 223.2 1.9  390.7 2.2 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน ..................................  4,363.2 50.6 4,178.2 38.9 4,473.6 38.9 5,016.7 29.8 

รวมสินทรัพย ์..........................................................  8,624.3 100.0 10,752.9 100.0 11,508.5 100.0 16,838.1 100.0 

หนี้สินและส่วนของเจ้ำของ         

หนีสิ้นหมุนเวียน         

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จาก 
สถาบนัการเงิน .....................................................  904.0 10.5 1,159.1 10.8 - - 6,336.3 37.6 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น ....................................  1,048.6 12.1 1,166.2 10.8 1,576.0 13.7 2,669.4 15.9 

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากบริษัทใหญ่ที่ถึง
ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี ..................................  - - -  2,300.0 20.00 - - 
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 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
ณ วันที่ 30 
กันยำยน 

 2562 2563 2564 2565 

 ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

ส่วนของหนีส้ินตามสญัญาเช่าที่ถึงก าหนดช าระ
ภายในหนึ่งปี สทุธิ ...............................................  13.6 0.2 8.5 0.1 9.6 0.1 15.4 0.1 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย ...................................................  9.7 0.1 23.2 0.2 47.0 0.4 60.6 0.4 

หนีส้ินสญัญาอนุพนัธ ์..............................................  - - 7.6 0.1 123.8 1.0  1,036.2 6.1 

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน ..................................................  5.1 0.1 6.4 0.1 8.1 0.1 6.6 0.0 

รวมหนิ้สินหมุนเวียน ............................................  1,981.0 23.00 2,371.0 22.1 4,064.5 35.3 10,124.5 60.1 

หนี้สินไม่หมุนเวียน         

เงินกูย้ืมระยะยาวจากบริษัทใหญ่ ...........................  2,300.0 26.7 2,300.0 21.4 - - - - 

หนีส้ินตามสญัญาเช่า สทุธิ .....................................  19.0 0.2 10.3 0.1 22.5 0.2 31.7 0.2 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นักงาน ...........................  446.2 5.2 478.0 4.4 578.3 5.0 613.1 3.6 

หนีส้ินสญัญาอนุพนัธ ์..............................................  - - -  1.9 0.1 94.1 0.6 

หนีส้ินไม่หมนุเวียนอ่ืน .............................................  13.6 0.1 10.7 0.1 23.8 0.2 18.6 0.1 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน .......................................  2,778.8 32.2 2,799.0 26.0 626.5 5.5  757.5 4.5 

รวมหนี้สิน ...............................................................  4,759.8 55.2 5,170.0 48.1 4,691.0 40.8 10,882.0 64.6 

ส่วนของเจ้าของ         

ทนุเรือนหุน้         

ทนุจดทะเบียน         

หุน้สามญั 3,000,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้
ละ 1 บาท( 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 หุน้สามญั 
36,000,000 หุน้มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท) ..  360.0 4.2 360.0 3.4 360.0 3.1 3,000.0 17.8 

ทนุที่ออกและเรียกช าระเต็มมลูค่าแลว้         

หุน้สามญั 2,400,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้
ละ 1 บาท( 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 หุน้สามญั 
36,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท).  360.0 4.2 360.0 3.4 360.0 3.1 2,400.0 14.3 

ส่วนเกินมลูค่าหุน้ .....................................................  240.0 2.8 240.0 2.2 240.0 2.1 240.0 1.4 

ก าไรสะสม         

จดัสรรแลว้ – ส ารองตามกฎหมาย ...........................  36.0 0.4 36.0 0.3 36.0 0.3 300.0 1.8 

 – ส ารองอ่ืน ..........................................  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ..........................................................  3,427.0 39.7 5,075.5 47.2 6,513.1 56.6  4,460.0 26.4 
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 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
ณ วันที่ 30 
กันยำยน 

 2562 2563 2564 2565 

 ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

ผลแตกต่างจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคมุ
เดียวกนั ................................................................  (409.4) (4.8) (409.4) (3.8) (409.4) (3.6) (409.4) (2.4) 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ ......................  210.9 2.5 280.8 2.6 77.8 0.7 (1,034.3) (6.1) 

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ .......................................  3,864.5 44.8 5,582.9 51.9 6,817.5 59.2 5,956.3 35.4 

ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ ..............................  -  -  -  (0.2) (0.0) 

รวมส่วนของเจ้ำของ ..............................................  3,864.5 44.8 5,582.9 51.9 6,817.5 59.2 5,956.1 35.4 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้ำของ .........................  8,624.3 100.0 10,752.9 100.0 11,508.5 100.0 16,838.1 100.0 

 

4.4.10.2 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเสมือน 

 
 

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สุด 

วันที่ 30 กันยำยน 

 2562 2563 2564 2564 2565 

 ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขาย .......................  10,954.6 100.0 12,224.2 100.0 14,528.7 100.0 10,377.1 100.0 15,828.8 100.0 

ตน้ทนุขาย ....................................  (8,733.4) (79.7) (9,048.2) (74.0) (11,172.7) (76.9) (7,936.0) (76.5) (11,730.2) (74.1) 

ก ำไรข้ันต้น .................................  2,221.2 20.3 3,176.0 26.0 3,356.0 23.1 2,441.1 23.5 4,098.6 25.9 

รายไดอ่ื้น ......................................  132.4 1.2 132.3 1.1 120.6 0.8 96.7 1.0 139.6 0.9 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย ..................  2,353.6 21.5 3,308.3 27.1 3,476.6 23.9 2,537.8 24.5 4,238.2 26.8 

ค่าใชจ้่ายในการขาย ....................  (256.4) (2.3) (305.7) (2.5) (463.2) (3.2) (302.3) (2.9) (392.2) (2.5) 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร ...............  (399.1) (3.6)  (393.5) (3.2) (518.3) (3.6) (342.3) (3.3) (505.8) (3.2) 

ก าไร (ขาดทนุ) อ่ืน สทุธิ ..............  63.1 0.5 3.1 0.0 285.4 2.0 274.4 2.6 441.0 2.8 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน ..........  1,761.2 16.1 2,612.2 21.4 2,780.5 19.1 2,167.6 20.9 3,781.2 23.9 

ตน้ทนุทางการเงิน ........................  (53.0) (0.5) (36.7) (0.3) (31.8) (0.2) (25.0) (0.2) (52.5) (0.3) 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ ................  1,708.2 15.6 2,575.5 21.1 2,748.7 18.9 2,142.6 20.7 3,728.7 23.6 

ภาษีเงินได ้....................................  (13.5) (0.1) (27.1) (0.3) (27.7) (0.2) (9.3) (0.1) (3.2) (0.1) 

ก ำไรส ำหรับปี ............................  1,694.7 15.5 2,548.4 20.8 2,721.0 18.7 2,133.3 20.6 3,725.5 23.5 

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน 
ส ำหรับปีสุทธิจำกภำษี .......  24.7 0.2 69.9 0.6 (225.2) (1.5) (343.8) (3.3) (933.2) (5.9) 

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี....  1,719.4 15.7 2,618.3 21.4 2,495.8 17.2 1,789.5 17.3 2,792.3 17.6 
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ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สุด 

วันที่ 30 กันยำยน 

 2562 2563 2564 2564 2565 

 ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้  
(Fully Diluted)(1) (บาท) ...........  0.71  1.06  1.13  0.89  1.55  

หมำยเหตุ: (1) ค านวณดว้ยฐานจ านวนหุน้ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2565 จ านวน 2,400,000,000 หุน้ เพื่อการเปรียบเทียบ 

4.4.10.3 กระแสเงนิสดเสมือน 

ตารางต่อไปนีส้รุปขอ้มลูเก่ียวกับกระแสเงินสดสทุธิเสมือนและตวัชีว้ดัส าคญัที่เก่ียวขอ้งกับสภาพคล่องส าหรบั
ระยะเวลาที่ระบ ุ

 
ส ำหรับปีสิน้สุด 
วันที่ 31 ธันวำคม 

ส ำหรับงวดเก้ำ
เดือนสิน้สุด 

วันที่ 30 กันยำยน 

 2563 2564 2565 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

เงินสดสทุธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน ......................... ... 2,030.3 2,363.2 1,693.9 

เงินสดสทุธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทนุ .....................................  (340.0) (1,310.1) (165.4) 

เงินสดสทุธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน ...............................  (694.0) (2,462.1) 312.2 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สทุธิ......................  996.3 (1,409.0) 1,840.7 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี ..................................  1,118.4 2,111.6 702.6 

ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (3.1) (0.0) 0.2 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิน้ปี ..................................  2,111.6 702.6 2,543.5 

 

4.4.10.4 อัตรำส่วนทำงกำรเงนิทีส่ ำคัญ 

โปรดพจิารณารายละเอยีดในหวัขอ้ 4.4.8 


