
บริษัท เจดีฟู้ด จ ำกัด (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที ่30 กันยำยน 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)
สินทรัพย์   

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 60,787                      57,576                     

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3 97,042                      95,364                     

สินคา้คงเหลือ 4 53,867                      49,499                     

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 50,569                      473                           

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 300                           214                           
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 262,565                    203,126                   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 5 42,516                      44,467                     

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 6 578,570                    602,153                   

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 6,225                        4,526                       

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 7,729                        7,027                       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 696                           825                           
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 635,736                    658,998                   
รวมสินทรัพย์ 898,301                    862,124                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท เจดีฟู้ด จ ำกัด (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่30 กันยำยน 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 7 20,000                      248,941                   

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 8 57,441                      52,872                     

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,406                        2,429                       

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 9 37,868                      59,594                     

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 192                           -                               

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 255                           1,096                       

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,825                        1,941                       
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 119,987                    366,873                   

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 2,115                        3,756                       

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 9 81,772                      187,834                   

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวพนกังาน 31,155                      28,224                     
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 115,042                    219,814                   

รวมหนีสิ้น 235,029                    586,687                   

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 10

   ทุนจดทะเบียน 
      หุ้นสามญั 600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท 300,000                    300,000                   

   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้

      หุ้นสามญั 600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท

      (31 ธนัวาคม 2564: หุ้นสามญั 450,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท) 300,000                    225,000                   

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 10 303,176                    -                               

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 22,500                      22,500                     

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 37,596                      27,937                     
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 663,272                    275,437                   
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 898,301                    862,124                   

-                                -                               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เจดฟู้ีด จ ำกดั (มหำชน)

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยำยน 2565

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)
หมายเหตุ 2565 2564

ก ำไรขำดทุน

รำยได้

รายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ 147,282                147,789                
รายไดอ่ื้น 1,071                    567                       
รวมรำยได้ 148,353                148,356                
ค่ำใช้จ่ำย

ตน้ทุนขาย 108,985                103,723                
คา่ใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 13,774                  9,938                    
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 22,036                  18,132                  
รวมค่ำใช้จ่ำย 144,795                131,793                
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 3,558                    16,563                  
ตน้ทุนทางการเงิน (1,893)                   (3,211)                   
ก ำไรก่อนภำษเีงินได้ 1,665                    13,352                  
ภาษีเงินได้ 12 162                       (119)                      
ก ำไรส ำหรับงวด 1,827                    13,233                  

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด -                            -                            

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 1,827                    13,233                  

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 13
ก าไรส าหรับงวด (บาท) 0.003                    0.034                    

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุ้น) 600,000                391,953                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เจดฟู้ีด จ ำกดั (มหำชน)

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยำยน 2565

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)
หมายเหตุ 2565 2564

ก ำไรขำดทุน

รำยได้

รายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ 429,234                420,948                
รายไดอ่ื้น 2,563                    2,323                    
รวมรำยได้ 431,797                423,271                
ค่ำใช้จ่ำย

ตน้ทุนขาย 313,039                298,870                
คา่ใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 38,782                  25,990                  
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 61,293                  57,965                  
รวมค่ำใช้จ่ำย 413,114                382,825                
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 18,683                  40,446                  
ตน้ทุนทางการเงิน (9,496)                   (9,696)                   
ก ำไรก่อนภำษเีงินได้ 9,187                    30,750                  
ภาษีเงินได้ 12 472                       (4,146)                   
ก ำไรส ำหรับงวด 9,659                    26,604                  

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด -                            -                            

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 9,659                    26,604                  

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 13
ก าไรส าหรับงวด (บาท) 0.018                    0.073                    

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุ้น) 550,549                363,955                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)

ทนุเรือนหุ้น จดัสรรแลว้ - 
ท่ีออก ส่วนเกินมูลค่า ส ารอง รวมส่วนของ

และช าระแลว้ หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 170,000        -                    17,000          277,897        464,897        
ก าไรส าหรับงวด -                    -                    -                    26,604          26,604          
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                    -                    -                    -                    -                    
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                    -                    -                    26,604          26,604          

ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ (หมายเหตุ 10) 55,000          -                    -                    -                    55,000          

โอนก าไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรร
   เป็นส ารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 11) -                    -                    2,000            (2,000)           -                    

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 11) -                    -                    -                    (67,850)         (67,850)         
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564 225,000        -                    19,000          234,651        478,651        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2565 225,000        -                    22,500          27,937          275,437        
ก าไรส าหรับงวด -                    -                    -                    9,659            9,659            
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                    -                    -                    -                    -                    
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                    -                    -                    9,659            9,659            
ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ (หมายเหตุ 10) 75,000          315,000        -                    -                    390,000        
ตน้ทนุในการท ารายการ - สุทธิจาก
   ภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 10) -                    (11,824)         -                    -                    (11,824)         
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2565 300,000        303,176        22,500          37,596          663,272        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั เจดีฟู้ด จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2565

ก าไรสะสม



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เจดฟู้ีด จ ำกดั (มหำชน)
งบกระแสเงินสด
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยำยน 2565

(หน่วย: พนับาท)
2565 2564

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 
ก าไรก่อนภาษี 9,187                    30,750                  
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน
   คา่เส่ือมราคา 36,586                  37,731                  
   คา่ตดัจ าหน่าย 557                       395                       
   ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพยท์างการเงิน 200                       183                       
   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมลูคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บ (กลบัรายการ) (448)                      594                       
   ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพยท่ี์ไมใ่ช่สินทรัพยท์างการเงิน (กลบัรายการ) (20)                        1,235                    
   ขาดทุน(ก าไร)สุทธิจากการจ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,425)                   122                       
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3,895                    3,223                    
   ก  าไรจากการจ าหน่ายและปรับมลูคา่ยติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน (96)                        (1)                          
   ขาดทุนจากตราสารอนุพนัธ์ท่ีวดัมลูคา่ยติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 192                       -                            
   ก  าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริง (233)                      (792)                      
   รายไดด้อกเบ้ีย (67)                        (52)                        
   ตน้ทุนทางการเงิน 9,496                    9,696                    
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 57,824                  83,084                  
สินทรัพยด์ าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (1,619)                   12,376                  
   สินคา้คงเหลือ (3,920)                   (5,590)                   
   สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน (86)                        1,006                    
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 5,956                    (10,273)                 
   หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 884                       608                       
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (964)                      -                            
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 58,075                  81,211                  
   ดอกเบ้ียรับ 67                         52                         
   จ่ายภาษีเงินได้ (900)                      (12,102)                 
เงินสดสุทธิจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 57,242                  69,161                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เจดฟู้ีด จ ำกดั (มหำชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยำยน 2565

(หน่วย: พนับาท)
2565 2564

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมลงทุน 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน -                            (6,000)                   
เงินลงทุนในตราสารหน้ีเพ่ิมข้ึน (110,000)               -                            
เงินสดรับจากการจ าหน่ายตราสารหน้ี 60,000                  -                            
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (12,794)                 (30,982)                 
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนเพ่ิมข้ึน (2,417)                   (664)                      
เงินรับล่วงหนา้จากการจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์ถือไวร้อการขาย -                            3,850                    
เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,238                    -                            
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืนลดลง 95                         -                            
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (62,878)                 (33,796)                 
กระแสเงินสดจำกกจิกรรมจัดหำเงิน 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ (230,000)               55,000                  
จ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (2,872)                   (1,500)                   
จ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (128,214)               (43,582)                 
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 390,000                55,000                  
จ่ายตน้ทุนในการท ารายการท่ีเกิดจากการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน (11,995)                 -                            
เงินปันผลจ่าย -                            (67,850)                 
จ่ายดอกเบ้ีย (8,072)                   (8,395)                   
จ่ายช าระตน้ทุนทางการเงินอ่ืน -                            (575)                      
เงินสดสุทธิจำก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหำเงิน 8,847                    (11,902)                 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้สุทธิ 3,211                    23,463                  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 57,576                  36,328                  
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันส้ินงวด 60,787                  59,791                  

-                            
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเตมิ

รายการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกบัเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
   เจา้หน้ีจากการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 661                       3,667                    
   โอนอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนและท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
      เป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวร้อการขาย -                            30,310                  
   โอนเงินจ่ายล่วงหนา้คา่ก่อสร้างเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -                            175                       
รายการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกบัเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
   การไดม้าซ่ึงสินทรัพยสิ์ทธิการใชภ้ายใตส้ญัญาเช่า -                            1,881                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี


