
 

บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั (มหำชน) 
 
ข้อมลูทำงกำรเงินรวมและข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
 



 

 

รำยงำนกำรสอบทำนข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต  
 
เสนอ ผูถ้อืหุน้ และคณะกรรมการของบรษิทั ไทยยเูนี่ยน ฟีดมลิล ์จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิทั ไทยยเูนี่ยน ฟีดมลิล ์จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และขอ้มูล
ทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิทั ไทยยูเนี่ยน ฟีดมลิล ์จ ากดั (มหาชน) ซึง่ประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวม
และงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็
เฉพาะกจิการ งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการ รวมถงึ 
งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิ
ระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผู้บรหิารของกจิการเป็นผู้รบัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิ 
เฉพาะกจิการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบ
ในการใหข้อ้สรุปเกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตกำรสอบทำน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี 
รบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วธิีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่  
เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวิเคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น การสอบทานนี้มขีอบเขตจ ากดักว่า 
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชที าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องทีม่นีัยส าคญัทัง้หมดซึง่อาจจะพบได้
จากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไมอ่าจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลทีส่อบทานได ้
 
ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึน้  
ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรือ่ง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
พงทวี  รตันะโกเศศ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่7795 
กรุงเทพมหานคร 
3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 



บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล  ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2565

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ . 2565 พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2565 พ.ศ . 2564

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรพัย ์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 368,135 346,378 362,519 332,334

เงนิลงทุนระยะสัน้ 200,000 200,000 200,000 200,000

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น สทุธิ 7, 12 657,810 657,848 610,435 587,392

สนิคา้คงเหลอื สทุธิ 432,875 487,082 396,487 470,576

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 1,439 703 1,439 703

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 1,660,259 1,692,011 1,570,880 1,591,005

สินทรพัยไ์ม ่หมนุเวียน

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยตามวธิรีาคาทุน 8 - - 333,120 333,120

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ สทุธ ิ 9 1,575,651 1,587,476 914,677 943,476

สทิธกิารใชส้นิทรพัย ์สทุธ ิ 13,204 14,896 6,518 7,466

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน สทุธ ิ 9 3,089 3,435 2,957 3,319

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีสทุธิ 12,994 12,144 12,994 12,140

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น 30,841 33,601 27,192 21,339

รวมสินทรพัยไ์ม ่หมนุเวียน 1,635,779 1,651,552 1,297,458 1,320,860

รวมสินทรพัย ์    3,296,038 3,343,563 2,868,338 2,911,865

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ _______________________________________       กรรมการ _______________________________________
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บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล  ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2565

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
พ.ศ . 2565 พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2565 พ.ศ . 2564

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ

หน้ีสินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 6,635 - - -
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 503,458 576,962 462,051 528,047
สว่นของหนี้สนิตามสญัญาเชา่
ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี สทุธิ 4,770 4,851 2,774 2,774

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ
ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี สทุธิ 10 11,600 5,875 - -

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 690 376 356 -
หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่น 3,940 1,665 2,768 1,526

รวมหนี้ สินหมนุเวียน 531,093 589,729 467,949 532,347

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ สทุธิ 6,124 8,730 1,643 3,604
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ สทุธิ 10 220,400 193,875 - -
หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีสทุธิ 1,251 1,242 - -
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 150,533 146,549 150,427 146,440

รวมหนี้ สินไม่หมนุเวียน 378,308 350,396 152,070 150,044

รวมหนี้ สิน 909,401 940,125 620,019 682,391

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้
ทุนจดทะเบยีน
หุน้สามญั 500,000,000 หุน้
มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 2 บาท 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

ทุนทีอ่อกและเรยีกชาํระแลว้
หุน้สามญั 500,000,000 หุน้
จา่ยชาํระแลว้หุน้ละ 2 บาท 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 1,006,859 1,006,859 1,006,859 1,006,859
กาํไรสะสม 
จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 100,000 100,000 100,000 100,000
ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 107,661 106,339 141,460 122,615

องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจา้ของ (633) 3,964 - -

รวมส่วนของผ ู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 2,213,887 2,217,162 2,248,319 2,229,474
สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 172,750 186,276 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 2,386,637 2,403,438 2,248,319 2,229,474

รวมหนี้ สินและส่วนของเจ้าของ 3,296,038 3,343,563 2,868,338 2,911,865

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล  ์จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2565

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม
พ.ศ . 2565 พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2565 พ.ศ . 2564

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขาย 6, 12 1,013,238 956,623 996,820 957,296
ตน้ทุนขาย (942,318) (849,308) (910,056) (849,813)

กาํไรข ัน้ต้น 70,920 107,315 86,764 107,483

รายไดอ้ื่น 16,398 13,918 16,287 13,918

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 87,318 121,233 103,051 121,401
คา่ใชจ้า่ยในการขาย (42,887) (42,861) (41,460) (42,861)
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (44,337) (32,963) (39,273) (32,191)
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้
ของลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น (4,582) (8,133) (3,834) (8,133)

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่นสทุธิ 1,287 (1) 1,273 38

กาํไร (ขาดทุน) อื่นๆ สทุธิ (375) 885 (375) 885

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน (3,576) 38,160 19,382 39,139
ตน้ทุนทางการเงนิ (5,305) (1,118) (60) (1,118)

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (8,881) 37,042 19,322 38,021
ภาษเีงนิได้ (508) 17,106 (477) 17,106

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรบังวด (9,389) 54,148 18,845 55,127

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่น:

รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้
ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่
งบการเงนิ (7,412) 5,853 - -

รวมรายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหม่
เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (7,412) 5,853 - -

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่นสาํหรบังวด
- สทุธิจากภาษีเงินได้ (7,412) 5,853 - -

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด (16,801) 60,001 18,845 55,127

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล  ์จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2565

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม
 พ.ศ . 2565 พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2565 พ.ศ . 2564

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน) :

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 1,322 54,432 18,845 55,127

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ (10,711) (284) - -

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรบังวด (9,389) 54,148 18,845 55,127

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวม:

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (3,275) 58,236 18,845 55,127

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ (13,526) 1,765 - -

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด (16,801) 60,001 18,845 55,127

กาํไรต่อหุ้น (บาท)

กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 0.00 0.13 0.04 0.13

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ไทยยเูนี่ยน ฟีดมิลล  ์จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ  (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)
สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2565

องคป์ระกอบอื่นของ
ส่วนของเจ้าของ

ทุนที่ออกและ ส่วนเกิน จดัสรรแล้ว - การแปลงค่า รวมส่วน ส่วนได้เสียที่ไม ่ม ี
ชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร งบการเงิน ของเจ้าของ อาํนาจควบคมุ รวม
พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ . 2564 820,000 - 100,000 435,195 (19,624) 1,335,571 147,083 1,482,654
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรบังวด - - - 54,432 - 54,432 (284) 54,148
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่นสาํหรบังวด - - - - 3,804 3,804 2,049 5,853

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2564 820,000 - 100,000 489,627 (15,820) 1,393,807 148,848 1,542,655

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ . 2565 1,000,000 1,006,859 100,000 106,339 3,964 2,217,162 186,276 2,403,438
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรบังวด - - - 1,322 - 1,322 (10,711) (9,389)
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่นสาํหรบังวด - - - - (4,597) (4,597) (2,815) (7,412)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2565 1,000,000 1,006,859 100,000 107,661 (633) 2,213,887 172,750 2,386,637

ข้อมลูทางการเงินรวม
ส่วนของผ ูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนินี้
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บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล  ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2565

ทุนที่ออกและ ส่วนเกิน จดัสรรแล้ว -

ชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร รวม

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ . 2564 820,000 - 100,000 444,565 1,364,565

กาํไรสาํหรบังวด - - - 55,127 55,127

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่นสาํหรบังวด - - - - -

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2564 820,000 - 100,000 499,692 1,419,692

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ . 2565 1,000,000 1,006,859 100,000 122,615 2,229,474

กาํไรสาํหรบังวด - - - 18,845 18,845

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่นสาํหรบังวด - - - - -

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2565 1,000,000 1,006,859 100,000 141,460 2,248,319

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิน้ี
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บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล  ์จาํกดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)
สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้ (8,881) 37,042 19,322 38,021
รายการปรบัปรงุกาํไรจากการดาํเนินงาน
คา่เสือ่มราคา 42,100 35,497 35,249 35,482
คา่ตดัจาํหน่าย 9 664 786 656 786
คา่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้
ของลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น 4,582 8,133 3,834 8,133

(กลบัรายการ) คา่เผือ่การลดมลูคา่ของสนิคา้คงเหลอื 1,566 (862) 639 (862)
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 3,987 3,444 3,987 3,444
(กาํไร) ขาดทุนทีย่งัไมไ่ดร้บัรูจ้ากการวดัมลูคา่ยตุธิรรม
ของตราสารอนุพนัธ์ (798) 377 (798) 377

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่าย
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ และสทิธกิารใชส้นิทรพัย ์สทุธิ 375 (2,805) 375 (2,805)

กลบัรายการคา่เผือ่การดอ้ยคา่ของทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 9 (6,910) - (6,910) -
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นสทุธิ 248 728 248 728
ตน้ทุนทางการเงนิ 5,305 1,118 60 1,118
ดอกเบีย้รบั (76) - (76) -

42,162 83,458 56,586 84,422
การเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิดาํเนินงาน

- ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่นเพิม่ขึน้ (5,741) (72,289) (26,949) (72,333)
- สนิคา้คงเหลอืลดลง 52,587 14,778 72,851 15,282
- สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่นลดลง 86 85 86 85
- สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น (เพิม่ขึน้) ลดลง 8,535 (307) (78) (306)
- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่นลดลง (68,414) (57,647) (60,500) (57,661)
- หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่นเพิม่ขึน้ (ลดลง) 2,276 (1,248) 1,218 (1,487)

เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดาํเนินงาน 31,491 (33,170) 43,214 (31,998)
- ดอกเบีย้รบั 76 - 76 -
- จ่ายภาษเีงนิได้ (1,005) (887) (975) (887)

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 30,562 (34,057) 42,315 (32,885)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล  ์จาํกดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ต่อ)
สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (33,190) (32,601) (12,046) (14,355)
เงนิสดจ่ายล่วงหน้าคา่ซือ้อุปกรณ์ (5,775) (70,814) (5,775) -
เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 7,850 2,941 7,850 2,941
ซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 9 (160) (131) (134) (131)

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (31,275) (100,605) (10,105) (11,545)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เงนิสดรบัสทุธจิากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 6,578 44,372 - 44,372
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 10 34,500 - - -
จ่ายดอกเบีย้ (4,223) (1,044) - (1,044)
เงนิสดจ่ายเพือ่ชาํระหน้ีสนิตามสญัญาเชา่ (2,645) (937) (2,021) (937)

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 34,210 42,391 (2,021) 42,391

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เพ่ิมขึ้น (ลดลง) สทุธิ 33,497 (92,271) 30,189 (2,039)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัตน้งวด 346,378 119,265 332,334 8,817
กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสด
และรายการเทยีบเท่าเงนิสด (11,740) (2,222) (4) 25

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิ้นงวด 368,135 24,772 362,519 6,803

รายการที่ไม ่กระทบเงินสด

เจา้หน้ีคา่ซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน
(รวมอยูใ่นเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น) 16,076 30,961 5,636 7,022

การไดม้าของสทิธกิารใชส้นิทรพัยภ์ายใตส้ญัญาเชา่ - 2,491 - 2,491

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
บรษิทั ไทยยเูนี่ยน ฟีดมลิล ์จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดั ซึง่จดัตัง้และจดทะเบยีนในประเทศไทย บรษิทัมทีีอ่ยู่
ตำมทีไ่ดจ้ดทะเบยีนคอื เลขที ่89/1 หมู่ที ่2 ต ำบลกำหลง อ ำเภอเมอืงสมุทรสำคร จงัหวดัสมุทรสำคร บรษิทัมสี ำนักงำนสำขำ 4 แห่ง 
ในจงัหวดัสมทุรสำคร จงัหวดัสงขลำ และจงัหวดัตรงั  
 
เพือ่วตัถุประสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มลู จงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัยอ่ยวำ่ “กลุ่มบรษิทั” 
 
บรษิทัถูกควบคุมโดยบรษิทั ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ซึง่เป็นบรษิทัใหญ่ของบรษิทั (“บรษิทัใหญ่”) และถอืหุน้ในบรษิทัคดิเป็น
รอ้ยละ 51 ของจ ำนวนหุน้ของบรษิทั บรษิทัใหญ่เป็นบรษิทัทีจ่ดัตัง้อยูใ่นประเทศไทย และจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
กลุ่มบรษิทัและบรษิทัประกอบธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยอำหำรสตัว ์
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหวำ่งกำลนี้แสดงในสกุลเงนิบำทดว้ยหน่วยพนับำท เวน้แต่ไดร้ะบุเป็นอยำ่งอื่น 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัเมื่อวนัที่ 3 พฤษภำคม 
พ.ศ. 2565 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมระหวำ่งกำลและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะบรษิทัระหว่ำงกำลทีน่ ำเสนอนี้ไดม้กีำรสอบทำนแต่ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ 
 

2 เกณฑก์ำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงิน 

 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัชไีทย ฉบบัที ่34 เรื่อง กำรรำยงำน 
ทำงกำรเงินระหว่ำงกำล และข้อก ำหนดเพิ่มเติมอื่นเกี่ยวกับรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกภำยใต้พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และ  
ตลำดหลกัทรพัย ์
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลนี้ควรอ่ำนควบคูก่บังบกำรเงนิส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564  
 
ขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึน้จำกขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล
ภำษำไทยจดัท ำตำมกฎหมำย ในกรณีทีม่เีนื้อควำมขดัแยง้กนัหรอืมกีำรตคีวำมแตกต่ำงกนัใหใ้ชข้อ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลฉบบั
ภำษำไทยเป็นหลกั 
 

3 นโยบำยกำรบญัชี 

 
นโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดยีวกนักบันโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงนิ
ส ำหรบังวดปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีม่กีำรปรบัปรุง ซึ่งมผีลบงัคบัใชว้นัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2565 
ไมม่ผีลกระทบทีม่นียัส ำคญัต่อกลุ่มบรษิทั 
 
 



บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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4 ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั ข้อสมมติฐำน และกำรใช้ดลุยพินิจ 

 
กำรประมำณกำร ข้อสมมติฐำน และกำรใช้ดุลยพนิิจ ได้มกีำรประเมนิทบทวนอย่ำงต่อเนื่อง และอยู่บนพื้นฐำนของประสบกำรณ์  
ในอดตีและปัจจยัอื่น ๆ ซึง่รวมถงึกำรคำดกำรณ์ถงึเหตุกำรณ์ในอนำคตทีเ่ชือ่วำ่มเีหตุผลในสถำนกำรณ์ขณะนัน้ 
 
ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลนี้ประมำณกำรทำงบญัชทีีส่ ำคญั ขอ้สมมุตฐิำน และกำรใชดุ้ลยพนิิจเป็นกำรประมำณกำร
เดยีวกนักบักำรประมำณกำรทีใ่ชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงนิส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
 

5 มูลค่ำยติุธรรม 
 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงสนิทรพัย์และหนี้สนิทำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุตธิรรม แต่ไม่รวมถงึรำยกำรทีมู่ลค่ำยุตธิรรมใกล้เคยีงกบั
รำคำตำมบญัช ี
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
สินทรพัย ์     
สนิทรพัยส์ญัญำอนุพนัธ ์- สญัญำแลกเปลีย่น 
   เงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 
 (แสดงไวเ้ป็นสว่นหนึ่งของสนิทรพัย ์  
 หมนุเวยีนอื่น) 1,365 543 1,365 543 

     
หน้ีสิน     
หนี้สนิสญัญำอนุพนัธ ์- สญัญำแลกเปลีย่น 
   เงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 
 (แสดงไวเ้ป็นสว่นหนึ่งของหนี้สนิ 
 หมนุเวยีนอื่น) (104) (80) (104) (80) 

 
มูลค่ำยุตธิรรมของสญัญำอนุพนัธ์อ้ำงองิจำกเทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำ โดยเทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำนี้ใช้ประโยชน์สูงสุดจำกขอ้มูล  
ในตลำดทีส่งัเกตไดท้ีม่อียู่ โดยกำรพจิำรณำมลูค่ำยุตธิรรมของสญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำก ำหนดโดยอำ้งองิจำกอตัรำ
แลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ และคดิลดมูลค่ำทีไ่ดก้ลบัมำเป็นมลูค่ำปัจจุบนัซึ่งเป็นมลูค่ำ
ยุตธิรรมอยูใ่นระดบั 2 ของล ำดบัชัน้มลูคำ่ยุตธิรรม 
 
 
  



บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
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6 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 
คณะผูบ้รหิำรกลุ่มบรษิทั คอื ผูม้อี ำนำจตดัสนิใจสงูสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบรษิทั ผูบ้รหิำรก ำหนดส่วนงำนด ำเนินงำนจำกขอ้มูล
ทีจ่ะถูกสอบทำนโดยคณะผูบ้รหิำรกลุ่มบรษิทั โดยมจีุดประสงคเ์พือ่จดัสรรทรพัยำกรและประเมนิผลกำรด ำเนินงำนของสว่นงำน 
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรบรหิำรงำน กลุ่มบรษิทัจดัโครงสรำ้งองคก์รเป็นหน่วยธุรกจิตำมประเภทของผลติภณัฑแ์ละบรกิำร กลุ่มบรษิทั 
มสีว่นงำนทีร่ำยงำนทัง้สิน้ 4 สว่นงำน ดงันี้ 
 
• ผลติภณัฑอ์ำหำรกุง้ 
• ผลติภณัฑอ์ำหำรปลำ 
• ผลติภณัฑอ์ำหำรสตัวบ์ก 
• ผลติภณัฑอ์ื่นๆ 

 
ผูม้อี ำนำจตดัสนิใจสงูสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนสอบทำนผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละสว่นงำนแยกจำกกนัเพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรตดัสนิใจ
เกี่ยวกบักำรจดัสรรทรพัยำกรและกำรประเมนิผลกำรปฏิบตัิงำน กลุ่มบรษิัทประเมนิผลกำรปฏิบตัิงำนของส่วนงำนโดยพจิำรณำ 
จำกก ำไรขัน้ตน้ ซึง่วดัมลูคำ่โดยใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัทีใ่ชใ้นกำรวดัก ำไรขัน้ตน้ในงบกำรเงนิ 
 
ขอ้มลูเกีย่วกบักำรจ ำแนกรำยไดเ้ป็นขอ้มลูเดยีวกนักบัขอ้มลูรำยไดท้ีไ่ดเ้ปิดเผยตำมสว่นงำน 
 
 
  



บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
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ขอ้มลูเกีย่วกบัรำยไดแ้ละก ำไรขัน้ตน้ของขอ้มลูจ ำแนกตำมสว่นงำนของกลุ่มบรษิทัมดีงัต่อไปนี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 
ผลิตภณัฑ ์
อำหำรกุ้ง 

ผลิตภณัฑ ์
อำหำรปลำ 

ผลิตภณัฑ ์
อำหำรสตัวบ์ก 

ผลิตภณัฑ์
อ่ืน ๆ รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
      
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565      
รำยได ้ 523,005 367,657 105,915 16,661 1,013,238 
ผลกำรด ำเนินงำน      
ก ำไร (ขำดทุน) ขัน้ต้นของส่วนงำน 65,090 11,697 5,544 (11,411) 70,920 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร (รวมผลขำดทุน  
   ดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ของลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น)        (91,806) 
รำยได ้(คำ่ใชจ้่ำย) อื่น ๆ     17,310 
ขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำน     (3,576) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ     (5,305) 
ขำดทุนก่อนภำษีเงินได้     (8,881) 
ภำษเีงนิได ้     (508) 
ขำดทุนส ำหรบังวด     (9,389) 
      
จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้      
เมือ่ปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time) 523,005 367,657 105,915 16,661 1,013,238 

      
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564      
รำยได ้ 420,337 401,800 102,299 32,187 956,623 
ผลกำรด ำเนินงำน      
ก ำไร (ขำดทุน) ขัน้ต้นของส่วนงำน 76,951 39,247 2,625 (11,508) 107,315 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร (รวมผลขำดทุน  
   ดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ของลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น)     (83,957) 
รำยได ้(คำ่ใชจ้่ำย) อื่น ๆ     14,802 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน     38,160 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ     (1,118) 
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้     37,042 
ภำษเีงนิได ้     17,106 
ก ำไรส ำหรบังวด     54,148 
      
จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้      
เมือ่ปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time) 420,337 401,800 102,299 32,187 956,623 
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ข้อมูลเก่ียวกบัเขตภมิูศำสตร ์
 
รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอกก ำหนดขึน้ตำมสถำนทีต่ัง้ของลูกคำ้ทีแ่สดงในขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมมดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  
 พนับำท พนับำท 
รำยได้จำกลูกค้ำภำยนอก   
   ประเทศไทย 944,444 937,449 
   ประเทศปำกสีถำน 3,973 - 
   ประเทศอนิโดนีเซยี 12,445 - 
   ประเทศศรลีงักำ 52,376 19,174 
รวมรำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก 1,013,238 956,623 

 
ข้อมูลเก่ียวกบัลกูค้ำรำยใหญ่ 
 
ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 กลุ่มบรษิทัไม่มรีำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใดทีม่มีลูค่ำเท่ำกบัหรอื
มำกกวำ่รอ้ยละ 10 ของรำยไดข้องกลุ่มบรษิทั  
 

7 ลกูหน้ีกำรค้ำและลกูหน้ีอ่ืน สทุธิ 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ลกูหนี้การคา้ 753,343 746,470 707,624 682,167 
หกั  คา่เผือ่ผลขาดทุนลกูหนี้การคา้ (119,208) (115,564) (117,959) (114,125) 
ลกูหนี้การคา้ สทุธ ิ 634,135 630,906 589,665 568,042 
ลกูหนี้อื่น - กจิการอื่น 65 294 52 251 
รายไดค้า้งรบั - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  
   (หมายเหตุฯ ขอ้ 12) 11,433 9,334 11,433 9,413 
คา่ใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 5,831 6,771 5,530 6,522 
บตัรภาษ ี 388 354 388 354 
เงนิทดรองจ่าย - กจิการอื่น 5,958 6,776 3,367 2,810 
เงนิทดรองจ่าย - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  
   (หมายเหตุฯ ขอ้ 12) - 3,413 - - 
รวมลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ สทุธ ิ 657,810 657,848 610,435 587,392 
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ลกูหนี้กำรคำ้ซึง่แสดงรวมในรำยกำรลูกหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่นสำมำรถวเิครำะหต์ำมอำยุหนี้ทีค่ำ้งช ำระไดด้งันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ลกูหนี้การคา้ - บุคคลและกจิการอืน่     
ยงัไมค่รบก ำหนดช ำระ 360,606 309,507 346,801 294,573 
ไมเ่กนิ 3 เดอืน 132,662 192,372 122,193 151,360 
3 - 6 เดอืน 66,906 82,740 65,252 75,159 
6 - 12 เดอืน 44,159 39,534 42,729 38,758 
เกนิกวำ่ 12 เดอืน 100,827 95,612 100,827 95,612 

 705,160 719,765 677,802 655,462 
หกั  คา่เผือ่ผลขาดทุนลกูหนี้การคา้ (118,156) (115,060) (117,266) (113,621) 
 587,004 604,705 560,536 541,841 
     
ลูกหน้ีการคา้ - 
บุคคลและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
   (หมำยเหตุฯ ขอ้ 12)     
ยงัไมค่รบก ำหนดช ำระ 17,271 17,858 16,871 17,858 
ไมเ่กนิ 3 เดอืน 13,540 8,847 12,951 8,847 
3 - 6 เดอืน 13,576 - - - 
6 - 12 เดอืน 3,796 - - - 
 48,183 26,705 29,822 26,705 
หกั  คา่เผือ่ผลขาดทุนลกูหนี้การคา้ (1,052) (504) (693) (504) 
 47,131 26,201 29,129 26,201 
     
ลกูหนี้กำรคำ้ สทุธ ิ 634,135 630,906 589,665 568,042 

 



บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั (มหำชน) 
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8 เงินลงทุนในบริษทัย่อยตำมวิธีรำคำทุน 

 
รำยละเอยีดเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยของบรษิทัมดีงัต่อไปนี้ 
 
   ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   ทุนเรียกช ำระแล้ว สดัส่วนเงินลงทุน รำคำทุน 

   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
   31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธรุกิจ 
จดัตัง้ขึ้น 
ในประเทศ 

พ.ศ. 2565  
 

พ.ศ. 2564  
 

พ.ศ. 2565  
ร้อยละ 

พ.ศ. 2564  
ร้อยละ 

พ.ศ. 2565  
พนับำท 

พ.ศ. 2564  
พนับำท 

         
PT Thai Union Kharisma  
   Lestari (TUKL) 

ผลติและจ ำหน่ำย
อำหำรสตัวน์ ้ำ 

อนิโดนีเซยี 199,920 
ลำ้นรเูปีย 

199,920   
ลา้นรเูปีย 

65 65 302,149 302,149 

AMG-Thai Union Feedmill 
   (Private) Limited   
   (AMG-TFM) 

ผลติและจ ำหน่ำย
อำหำรสตัว ์

ปำกสีถำน 300 ลา้น 
รปีูปากสีถาน 

300 ลา้น 
รปีูปากสีถาน 

51 51 30,971 30,971 
 

       333,120 333,120 

 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยตำมวธิรีำคำทุนระหว่ำงงวด มดีงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 พนับำท 
  
รำคำตำมบญัชตีน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 333,120 
เพิม่ขึน้ - 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 333,120 
 
ในเดอืนมกรำคม พ.ศ. 2565 TUKL ไดเ้ริม่ด ำเนินธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยอำหำรสตัวน์ ้ำในประเทศอนิโดนีเซยี    



บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
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9 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน สทุธิ 

 
ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ประกอบด้วย ที่ดนิและส่วนปรบัปรุงที่ดนิ อำคำรและส่วนปรบัปรุงอำคำร เครื่องจกัรและอุปกรณ์โรงงำน 
เครือ่งตกแต่ง ตดิตัง้ และอุปกรณ์ส ำนกังำน ยำนพำหนะ และสนิทรพัยร์ะหว่ำงตดิตัง้และก่อสรำ้ง และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนประกอบดว้ย 
เครือ่งหมำยกำรคำ้ และโปรแกรมคอมพวิเตอร ์โดยมกีำรเคลื่อนไหวดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ท่ีดิน อำคำร สินทรพัย ์ ท่ีดิน อำคำร สินทรพัย ์
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุ และอปุกรณ์ ไม่มีตวัตน และอปุกรณ์ ไม่มีตวัตน 
   วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
รำคำตำมบญัชตีน้งวด สทุธ ิ(ตรวจสอบแลว้) 1,587,476 3,435 943,476 3,319 
ซือ้เพิม่ขึน้ 37,962 160 6,378 134 
จดัประเภทรำยกำรใหม่ 439 160 439 160 
จ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์สทุธ ิ (8,225) - (8,225) - 
คำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย (40,568) (664) (34,301) (656) 
กลบัรายการการดอ้ยคา่ 6,910 - 6,910 - 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงนิ (8,343) (2) - - 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด สทุธ ิ(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 1,575,651 3,089 914,677 2,957 

 
10 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน สทุธิ 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัท่ี  31 มีนำคม 

พ.ศ. 2565 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
สว่นของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ  
   ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี สทุธ ิ 11,600 5,875 - - 
สว่นทีไ่มห่มนุเวยีนของเงนิกูย้มืระยะยำว 
   จำกสถำบนักำรเงนิ สทุธ ิ 220,400 193,875 - - 
รวมเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ สทุธ ิ 232,000 199,750 - - 

  



บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
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การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิในระหวา่งงวดแสดงไดด้งันี้ 
 

 
ข้อมูลทางการเงิน 

รวม 
ส าหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 พนับาท 
  
ราคาตามบญัชตีน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 199,750 
เพิม่ขึน้ 34,500 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงนิ (2,250) 
ราคาตามบญัชปีลายงวด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 232,000 

 
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิของกลุ่มบรษิทัมอีตัรำดอกเบีย้โดยเฉลีย่รอ้ยละ 8.6 ต่อปี (ณ วนัที ่
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 มอีตัรำดอกเบีย้เฉลีย่รอ้ยละ 8.6 ต่อปี) 
 
มูลค่ำยุติธรรมของเงนิกู้ยมืระยะยำวมมีูลค่ำใกล้เคยีงมูลค่ำทำงบญัชเีนื่องจำกอตัรำดอกเบี้ยคดิจำกอตัรำดอกเบี้ยลอยตวัซึ่งสะท้อน 
รำคำตลำด 
 
วงเงินกู้ยืม 
 
กลุ่มบรษิทัมวีงเงนิสนิเชือ่กบัสถาบนัการเงนิหลายแห่งทีย่งัไมไ่ดใ้ชด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัท่ี  31 มีนำคม พ.ศ. 2565 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
   
สกุลเงนิบำท 
สกุลเงนิรเูปียอนิโดนีเซยี 

1,600 ลา้น 
-  

1,600 ลา้น 
15,000 ลา้น 

 
  



บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
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11 ภำษีเงินได้ 

 
ภำษเีงนิไดร้ะหว่ำงกำลไดต้ัง้คำ้งจ่ำยโดยใชว้ธิกีำรประมำณกำรจำกฝ่ำยบรหิำรโดยใชอ้ตัรำภำษเีดยีวกนักบัอตัรำภำษเีงนิไดถ้วัเฉลีย่
ถ่วงน ้ำหนักทัง้ปีทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ส ำหรบักลุ่มบรษิทั โดยประมำณอตัรำภำษเีงนิไดถ้วัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักส ำหรบังวดสำมเดอืนสิ้นสุด
วนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 ส ำหรบัข้อมูลทำงกำรเงนิรวมและข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำร คือ อตัรำร้อยละ -5.72 และ 2.47 
ตำมล ำดบั (31 มนีำคม พ.ศ. 2564 อตัรำรอ้ยละ -46.18 และ -44.99 ต่อปี ตำมล ำดบั) ทัง้นี้อตัรำภำษเีงนิไดข้องงวดระหว่ำงกำลงวดก่อน 
มอีตัรำทีต่ ่ำกว่ำเนื่องจำกกำรเปลีย่นแปลงของอตัรำภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคลถวัเฉลีย่เกดิจำกกำรขยำยจ ำนวนมลูค่ำภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคลที่
ได้รบัยกเว้นซึ่งได้รบัอนุมตัจิำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุนในระหว่ำงงวด เป็นผลให้มกีำรกลบัรำยกำรภำษีเงนิได้ 
คำ้งจ่ำยส ำหรบัก ำไรสทุธจิำกกำรด ำเนินงำนของรอบระยะเวลำบญัช ีพ.ศ. 2563 
 

12 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
ก) รำยได้จำกกำรขำย 

 

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุ 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

   วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ     
   บรษิทัใหญ่ 981 11,835 981 11,835 
   บรษิทัยอ่ย - - - 672 
   บรษิทัทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 17,146 21,090 17,146 21,090 
   บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบั 
        กรรมกำรบรษิทั 

 
26,789 

 
18,521 

 
26,014 

 
18,521 

 44,916 51,446 44,141 52,118 
     
รำยได้อ่ืน     
   บรษิทัใหญ่ 114 - 114 - 
   บรษิทัยอ่ย - - 89 - 
   บรษิทัทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 11,373 11,250 11,373 11,250 
 11,487 11,250 11,576 11,250 

  



บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 

20 

 
ข) กำรซ้ือสินค้ำและบริกำร 
 

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุ  
ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

   วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ซ้ือสินค้ำและบริกำร     
   บรษิทัใหญ่ 12,773 10,321 12,773 10,321 
   บรษิทัทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 43,814 53,087 43,814 53,087 

 56,587 63,408 56,587 63,408 
 
ค) ยอดค้ำงช ำระท่ีเกิดจำกกำรขำยและซ้ือสินค้ำ ซ้ือสินทรพัยถ์ำวร และบริกำร 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 

พ.ศ. 2565  
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564  

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2565  

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2564  

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ลกูหน้ีการค้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั     
   บรษิทัใหญ่ 52 58 52 58 
   บรษิทัยอ่ย - - 168 - 
   บรษิทัทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรควบคมุเดยีวกนั 19,257 12,888 19,257 12,888 
   บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบั 
      กรรมกำรบรษิทั 

 
27,822 13,255 9,652 13,255 

 47,131 26,201 29,129 26,201 
     
เงินทดรองจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั     
   บรษิทัทีอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคมุเดยีวกนั - 3,413 - - 
     
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน     
   บรษิทัใหญ่ 388 388 388 388 
     
รำยได้ค้ำงรบั     
   บรษิทัยอ่ย - - - 79 
   บรษิทัทีอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคมุเดยีวกนั 11,433 9,334 11,433 9,334 
 11,433 9,334 11,433 9,413 

  



บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั (มหำชน) 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 

พ.ศ. 2565  
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564  

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2565  

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2564  

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ค่ำใช้จ่ำยจำ่ยล่วงหน้ำ     
   บรษิทัทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรควบคมุเดยีวกนั 3,147 4,209 3,147 4,209 
     
เจ้าหน้ีการค้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั     
   บรษิทัใหญ่ 10,063 8,644 10,063 8,644 
   บรษิทัทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรควบคมุเดยีวกนั 25,818 28,206 25,818 28,206 
 35,881 36,850 35,881 36,850 
     
เจ้าหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั      
   บรษิทัทีอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคมุเดยีวกนั 99 3,748 99 3,748 

 
ง) ยอดค้ำงช ำระท่ีเกิดจำกหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 

พ.ศ. 2565  
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564  

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2565  

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2564  

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า  
    - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

    

  บรษิทัทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 1,498 2,990 1,498 2,990 
 1,498 2,990 1,498 2,990 

 
จ) ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรส ำคญั 

 
 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุ 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
    (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

   วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 8,773 6,272 6,867 6,272 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 482 416 450 416 
 9,255 6,688 7,317 6,688 

 
 
 



บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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13 ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดขึน้ 

 
13.1 ภำระผกูพนัท่ีเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทนุ 

 
กลุ่มบรษิทัและบรษิทัมภีำระผกูพนัทีเ่ป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุน ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิแต่ไมไ่ดร้บัรูใ้นขอ้มลูทำงกำรเงนิ ดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 

พ.ศ. 2565  
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564  

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2565  

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2564  

     

สญัญำซือ้ทีด่นิอำคำร และอุปกรณ์ 0.5 ลำ้นบำท 1 ลำ้นบำท 0.5 ลำ้นบำท 1 ลำ้นบำท 
 1.1 ลำ้นเหรยีญ

สหรฐัอเมรกิำ 
0.1 ลำ้นเหรยีญ
สหรฐัอเมรกิำ 

1.1 ลำ้นเหรยีญ
สหรฐัอเมรกิำ 

0.01 ลำ้นเหรยีญ
สหรฐัอเมรกิำ 

 0.4 ลำ้นยโูร - 0.4 ลำ้นยโูร - 
 6,943 ลำ้นรเูปีย 13,817 ลำ้นรเูปีย - - 

 
13.2 กำรค ำ้ประกนั 

 
ก) ณ วนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2565 บรษิทัมหีนังสอืค ้ำประกนัที่ออกโดยธนำคำรในนำมของบรษิทัจ ำนวน 11.64 ล้ำนบำท 

เกีย่วกบักำรด ำเนินงำนตำมปกตขิองบรษิทั (ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 จ ำนวน 11.77 ลำ้นบำท) 
ข) ณ วนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2565 บรษิทัมหีนังสอืค ้ำประกนัทีอ่อกโดยธนำคำรในนำมของบรษิทัจ ำนวน 7.7 ล้ำนเหรยีญ

สหรฐัอเมรกิำ เพื่อค ้ำประกนัวงเงนิสนิเชื่อใหก้บับรษิทัย่อยของบรษิทั (ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 7.7 ลำ้นเหรยีญ
สหรฐัอเมรกิำ) 

 
14 เหตกุำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในรำยงำน 

 
เมื่อวนัที่ 1 เมษำยน พ.ศ. 2565 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สำมญัประจ ำปีมมีตอินุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผลจำกก ำไรสุทธจิำกผลกำรด ำเนินงำน
ประจ ำปี พ.ศ. 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นคดิเป็นจ ำนวนเงนิรวม 485 ล้ำนบำท เนื่องจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทได้มมีติกำรจ่ำย 
เงนิปันผลระหว่ำงกำลซึง่ไดจ้่ำยแลว้เมือ่วนัที ่3 กนัยำยน พ.ศ. 2564 คดิเป็นจ ำนวนเงนิรวม 410 ลำ้นบำท จงึคงเหลอืเงนิปันผลจ่ำยใน
อตัรำหุน้ละ 0.15 บำท คดิเป็นจ ำนวนเงนิรวม 75 ลำ้นบำท ซึง่ไดจ้่ำยแลว้เมือ่วนัที ่19 เมษำยน พ.ศ. 2565 
 
เมื่อวนัที ่4 เมษำยน พ.ศ. 2565 AMG-Thai Union Feedmill (Private) Limited ไดเ้รยีกช ำระค่ำหุน้เพิม่เตมิจำกหุน้สำมญัทีจ่ดทะเบยีนไว้
และยงัไม่ไดร้บัช ำระค่ำหุน้จ ำนวน 400,000 หุน้ ในรำคำหุน้ละ 100 รูปีปำกสีถำน บรษิทัไดช้ ำระค่ำหุน้ตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้ของบรษิทั
ส ำหรบัจ ำนวนหุ้น 204,000 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 100 รูปีปำกีสถำน คดิเป็นจ ำนวนเงนิรวม 20.40 ล้ำนรูปีปำกีสถำน หรอืเทยีบเท่ำ  
3.72 ลำ้นบำทแลว้ในเดอืนเมษำยน พ.ศ. 2565  
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