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บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2558 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั เถา้แก่นอ้ย ฟู๊ ดแอนดม์าร์เก็ตต้ิง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ซ่ึงจดัตั้ง
และมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย บริษทัฯดาํเนินธุรกิจหลกัในการผลิตและจาํหน่ายสาหร่ายทะเลทอด 
ย่าง อบและขนมขบเค้ียวท่ีมีสาหร่ายเป็นส่วนประกอบ ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯซ่ึงเป็น
สาํนกังานใหญ่อยูท่ี่ 12/1 หมู่ 4 ตาํบลหนา้ไม ้อาํเภอลาดหลุมแกว้ จงัหวดัปทุมธานี 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 บริษทัฯมีสาํนกังานสาขา 6 แห่ง (31 ธนัวาคม 2557: 5 แห่ง) ในจงัหวดันนทบุรี 
จงัหวดัปทุมธานี และจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงิน
ระหวา่งกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อยา่งไรกต็าม บริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ 
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีนําเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย        
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั เถา้แก่นอ้ย ฟู๊ ดแอนดม์าร์เก็ตต้ิง 
จาํกดั (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีรวมเรียกว่า “กลุ่มบริษทัฯ”) 
และไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 โดย
ไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวดปัจจุบนั 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

2 
 

 

1.4  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน 

กลุ่มบริษทัฯไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2557) และฉบบัใหม่
ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี             
1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือ
จดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดย    
ส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบั
ผูใ้ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินตามท่ีกล่าวขา้งตน้บางฉบบัมีการเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 มาตรฐานฉบบัปรับปรุงน้ีกาํหนดให้กิจการตอ้งรับรู้รายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ในขณะท่ีมาตรฐานฉบบัเดิม
อนุญาตใหกิ้จการเลือกรับรู้รายการดงักล่าวทนัทีในกาํไรขาดทุน หรือในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
หรือทยอยรับรู้ในกาํไรขาดทุนกไ็ด ้  

 มาตรฐานฉบบัปรับปรุงดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินน้ีเน่ืองจากกลุ่มบริษทัฯรับรู้รายการ
กาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
อยูแ่ต่เดิมแลว้ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 เร่ือง งบการเงินรวม  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 กาํหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการจดัทาํงบการเงินรวม           
โดยใชแ้ทนเน้ือหาเก่ียวกบัการบญัชีสาํหรับงบการเงินรวมท่ีเดิมกาํหนดอยูใ่นมาตรฐานการบญัชี 
ฉบับท่ี 27 เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบับน้ีเปล่ียนแปลง
หลกัการเก่ียวกบัการพิจารณาว่าผูล้งทุนมีอาํนาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ ภายใตม้าตรฐาน
ฉบบัน้ี ผูล้งทุนจะถือว่าตนควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนได ้หากตนมีสิทธิไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สีย
ในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และตนสามารถใชอ้าํนาจในการสัง่การกิจกรรมท่ีส่งผล
กระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั้นไดถึ้งแมว้่าตนจะมีสัดส่วนการถือหุ้นหรือสิทธิในการ               
ออกเสียงโดยรวมน้อยกว่าก่ึงหน่ึงก็ตาม การเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัน้ีส่งผลให้ฝ่ายบริหารตอ้งใช ้            
ดุลยพินิจอยา่งมากในการทบทวนว่ากลุ่มบริษทัฯมีอาํนาจควบคุมในกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือไม่
และจะตอ้งนาํบริษทัใดในกลุ่มกิจการมาจดัทาํงบการเงินรวมบา้ง 

 การเปล่ียนแปลงหลกัการน้ีไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัฯ 
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับส่วนได้เสียในกิจการอ่ืน  

 มาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทัยอ่ย  
การร่วมการงาน บริษัทร่วม รวมถึงกิจการท่ีมีโครงสร้างเฉพาะตัว มาตรฐานฉบับน้ีจึงไม่มี
ผลกระทบทางการเงินต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัฯ  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดแนวทางเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบั
การวดัมูลค่ายติุธรรม กล่าวคือ หากกิจการตอ้งวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินใดตาม
ขอ้กาํหนดของมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน กิจการจะตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมนั้นตามหลกัการของ
มาตรฐานฉบบัน้ีและใชว้ิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเร่ิมใชม้าตรฐานน้ี  

 มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัฯ  

 ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่มีผลบังคบัใช้ 

 ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง 
(ปรับปรุง 2558) จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ี
เร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2559 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการ
ปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทฯเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง
ดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติั  

1.5 นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น         
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  

2. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น  
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
30 กนัยายน 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
ลูกหนีก้ารค้า - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 3 - 21,177 16,332 
คา้งชาํระ     
 1 - 90 วนั   - - 24,414 16,698 
 91 - 180 วนั - - 4,180 10,994 
 181 - 270 วนั - - - 2,430 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 - 49,771 46,454 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

4 
 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
30 กนัยายน 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
ลูกหนีก้ารค้า - กิจการทีไ่ม่เก่ียวข้องกัน     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 331,502 351,680 327,727 347,021 
คา้งชาํระ     
 1 - 90 วนั   92,429 108,685 90,939 106,827 
 91 - 180 วนั 1,696 454 1,680 454 
 181 - 270 วนั 9 - 9 - 
 มากกวา่ 270 วนั 2,969 3,525 2,743 3,299 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 428,605 464,344 423,098 457,601 
รวมลูกหน้ีการคา้ 428,608 464,344 472,869 504,055 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (2,923) (795) (2,697) (569) 
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 425,685 463,549 470,172 503,486 
ลูกหนีอ่ื้น     
ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 106 232 106 232 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13 2,234 864 2,626 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,390 2,066 2,260 1,591 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 2,509 4,532 3,230 4,449 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 428,194 468,081 473,402 507,935 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 ยอดคงเหลือไดร้วมลูกหน้ีการคา้ของบริษทัฯจาํนวนเงิน 55.9 ลา้นบาท              
(31 ธนัวาคม 2557: 82.2 ลา้นบาท) ซ่ึงนาํไปเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 

3. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

รายช่ือ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
บริษทั เถา้แก่นอ้ย เรสเตอรองท ์แอนด ์แฟรนไชส์ จาํกดั      บริษทัยอ่ย 
บริษทั วอ้นทม์อร์ อินดสัตร้ี จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั เอน็ซีพ ีเทรดด้ิงแอนดซ์พัพลาย จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ทเวน็ต้ีโฟร์ โปรเจค็ส์ จาํกดั ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 
บริษทั ไทย ฟอร์เวิร์ด บิวด้ิง จาํกดั ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 
บริษทั ดร. โทบิ จาํกดั ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 
บริษทั เจน ซี อินสไปร์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 
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ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างกลุ่มบริษทัฯและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน นโยบายการกาํหนดราคา

 2558 2557 2558 2557  

รายการธุรกิจกับบริษทัย่อย      
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)    
ขายสินคา้ - - 27,281 14,944 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่มในอตัรา

เฉล่ียร้อยละ 20 (2557: ราคาทุน
บวกกาํไรส่วนเพิ่มในอตัราเฉล่ีย
ร้อยละ 32) 

รายไดค่้าบริการดา้นบญัชี                  
และการเงิน 

- - 810 768 คาํนวณตามตน้ทุนจริงบวก 
กาํไรส่วนเพิ่ม 

รายไดค่้าบริการและ 
สาธารณูปโภค 

- - 378 378 อตัราตามท่ีระบุในสญัญา 

ซ้ือสินคา้ - - 38,441 21,940 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่มร้อยละ 8 
(2557: ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม
ร้อยละ 3) 

ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย - - 2,091 993 อตัราตามท่ีระบุในสญัญา 
รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน      
รายไดค่้าบริการดา้นบญัชี      
และการเงิน 

- 387 - 387 คาํนวณตามตน้ทุนจริงบวก 
กาํไรส่วนเพิ่ม 

ค่าส่งเสริมการขายรับ 12 7 - - อตัราตามท่ีระบุในสญัญา 
ดอกเบ้ียรับ - 184 - 170 อตัราร้อยละ 1.50 - 2.55 ต่อปี  
ซ้ือสินคา้ 223 881 223 857 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่มในอตัรา

เฉล่ียร้อยละ 23 (2557: ราคาทุน
บวกกาํไรส่วนเพิ่มในอตัราเฉล่ีย
ร้อยละ 32) 

ค่าเช่าจ่าย 480 600 90 135 อตัราตามท่ีระบุในสญัญา 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 39 - 39 - อตัราตามท่ีระบุในสญัญา 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน นโยบายการกาํหนดราคา

 2558 2557 2558 2557  

รายการธุรกิจกับบริษทัย่อย      
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)    
ขายสินคา้ - - 66,135 34,069 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่มในอตัราเฉล่ีย

ร้อยละ 20 (2557: ราคาทุนบวกกาํไร
ส่วนเพิ่มในอตัราเฉล่ียร้อยละ 33) 

รายไดค่้าบริการดา้นบญัชี      
และการเงิน 

- - 2,510 2,304 คาํนวณตามตน้ทุนจริงบวก 
กาํไรส่วนเพิ่ม 

รายไดค่้าบริการและ 
สาธารณูปโภค 

- - 1,133 1,133 อตัราตามท่ีระบุในสญัญา 

ซ้ือสินคา้ - - 92,233 59,399 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่มร้อยละ 6 
(2557: ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 
ร้อยละ 3) 

ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย - - 6,369 2,516 อตัราตามท่ีระบุในสญัญา 
รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน      
ขายสินคา้ 67 - 67 - ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่มในอตัรา

เฉล่ียร้อยละ 50 
รายไดค่้าบริการดา้นบญัชี      
และการเงิน 

240 1,276 240 1,276 คาํนวณตามตน้ทุนจริงบวก 
กาํไรส่วนเพิ่ม 

ค่าส่งเสริมการขายรับ 15 15 - - อตัราตามท่ีระบุในสญัญา 
ดอกเบ้ียรับ - 424 - 381 อตัราร้อยละ 1.50 - 2.55 ต่อปี           
ซ้ือสินคา้ 322 1,321 315 1,098 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่มในอตัราเฉล่ีย

ร้อยละ 22 (2557: ราคาทุนบวกกาํไร
ส่วนเพิ่มในอตัราเฉล่ียร้อยละ 8) 

ค่าเช่าจ่าย 1,485 1,440 315 405 อตัราตามท่ีระบุในสญัญา 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 39 - 39 - อตัราตามท่ีระบุในสญัญา 

ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

30 กนัยายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 2)   
ลกูหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน   
 บริษทัยอ่ย - - 49,771 46,454 
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 - - - 

รวม 3 - 49,771 46,454 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

30 กนัยายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

ลกูหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     
 บริษทัยอ่ย - - 864 409 
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  13 2,234 - 2,217 

รวม 13 2,234 864 2,626 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น  - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 10)   
เจ้าหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     
   บริษทัยอ่ย  - - 17,008 17,389 
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  - 121 - 82 

รวม - 121 17,008 17,471 

ค่าใ ช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     
   บริษทัยอ่ย - - 375 1,300 
   บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั  - 5 - - 

รวม - 5 375 1,300 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2558 และ 2557 กลุ่มบริษัทฯมี
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2558 2557 2558 2557 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 7,609 8,212 7,513 7,863 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 491 372 491 371 
รวม 8,100 8,584 8,004 8,234 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2558 2557 2558 2557 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 22,795 24,050 21,486 23,000 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,472 1,058 1,469 1,055 
รวม 24,267 25,108 22,955 24,055 

ภาระคํา้ประกันโดยกรรมการ 

 กรรมการของบริษทัฯคํ้ าประกันเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากธนาคารโดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการ                  
คํ้าประกนั 

4. สินค้าคงเหลือ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ
สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 4,303 3,977 
บวก: ปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือ   
 ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 19,793 19,531 
หกั: โอนกลบัค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้

คงเหลือ (3,914) (3,892) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 20,182 19,616 

5. เงินฝากธนาคารทีม่ีภาระคํา้ประกัน 

 ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํซ่ึงบริษทัฯไดน้าํไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ
จากธนาคาร 
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6.  เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
บริษทั 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษทั เถา้แก่นอ้ย เรสเตอรองท ์     
  แอนด ์แฟรนไชส์ จาํกดั 

 
35,000 

 
35,000 

 
100 

 
100 

 
35,000 

 
35,000 

บริษทั วอ้นทม์อร์ อินดสัตร้ี จาํกดั 5,000 5,000 100 100 4,543 4,543 
บริษทั เอน็ซีพี เทรดด้ิงแอนด ์ 
  ซพัพลาย จาํกดั 

 
1,000 

 
1,000 

 
100 

 
100 

 
491 

 
491 

รวม     40,034 40,034 

 สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี  30 กันยายน  2558 และ 2557 บริษัทฯไม่มีเงินปันผลรับจาก         
บริษทัยอ่ยดงักล่าว 

7. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

 บริษทัฯไดน้ําอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2558 
จาํนวนเงิน 36.2 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2557: 36.2 ลา้นบาท) ไปจดจาํนองเพื่อคํ้าประกนัเงินกูย้ืม
ระยะยาวท่ีไดรั้บจากธนาคาร 

8. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2558 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 391,326 369,299 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 148,834 147,473 
ดอกเบ้ียจ่ายท่ีถือเป็นตน้ทุนระหวา่งงวด 734 734 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิ  
   ตามบญัชี ณ วนัท่ีจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (3,779) (1,081) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (52,361) (47,845) 
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ค่าเผือ่การดอ้ยค่าท่ีบนัทึกในระหวา่งงวด (1,240) - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 483,514 468,580 

ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 บริษทัฯไดใ้ชเ้งินกูย้ืมระยะสั้ นจากธนาคาร            
ในการก่อสร้างอาคารโรงงาน โดยไดร้วมตน้ทุนการกูย้ืมเขา้เป็นราคาทุนของสินทรัพยด์งักล่าวเป็น
จาํนวนเงิน 0.7 ลา้นบาท (30 กนัยายน 2557: ไม่มี) ซ่ึงคาํนวณจากอตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนในอตัรา          
ร้อยละ 3.45 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 กลุ่มบริษทัฯมียอดคงเหลือของเคร่ืองจกัรและยานพาหนะซ่ึงไดม้าภายใต้
สัญญาเช่าการเงินโดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 34.5 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2557: 45.6 
ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 31.0 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2557: 41.5 ลา้นบาท)) 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2558 บริษทัฯมียอดคงเหลือของอาคารและส่ิงปลูกสร้างท่ีตั้งอยู่บนท่ีดินเช่า        
โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 82.0 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2557: 63.5 ลา้นบาท) ภายใต้
สัญญาเช่าท่ีดินดงักล่าว บริษทัฯจะตอ้งโอนกรรมสิทธิของอาคารและส่ิงปลูกสร้างให้แก่ผูใ้ห้เช่าทนัที           
ท่ีสญัญาส้ินสุดลง 

 บริษทัฯไดน้าํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 จาํนวนเงิน 
66.5 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2557: 60.7 ลา้นบาท) ไปจดจาํนองเพื่อคํ้ าประกันเงินกู้ยืมระยะยาวท่ี
ไดรั้บจากธนาคาร  

9. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคาร 

(หน่วย: พนับาท) 

 
                            

อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) 
งบการเงินรวม/              

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2558 2557 2558 2557 
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 3.20 - 3.40 3.40 - 3.60 222,200 177,788 
ทรัสตรี์ซีท 2.03 - 3.45 2.00 - 3.70 69,559 110,571 
ตัว๋เรียกเกบ็เงินขาออกภายใต ้
เลตเตอร์ออฟเครดิต 

 
- 6.75 - 1,797 

รวม   291,759 290,156 

 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคารคํ้าประกนัโดยกรรมการ ลูกหน้ีการคา้บางส่วนและเงินฝากออมทรัพย์
และเงินฝากประจาํของบริษทัฯ และท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของกรรมการบริษทัฯ 
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 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 บริษทัฯมีวงเงินกูย้ืมระยะสั้นตามสัญญาเงินกูท่ี้ยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวน
เงิน 1,011.9 ลา้นบาทและ 16.7 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (31 ธนัวาคม 2557: 673.8 ลา้นบาทและ 9.2 
ล้ า น เ ห รี ย ญ ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า )
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10.  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2558 
31 ธนัวาคม

2557 
30 กนัยายน 

2558 
31 ธนัวาคม

2557 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 121 17,008 17,471 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 338,941 258,432 312,726 233,016 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 5 375 1,300 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 204,835 181,790 201,974 178,157 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย ์- กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 46,230 10,443 45,689 10,406 
รวม 590,006 450,791 577,772 440,350 

11.  เงินกู้ยืมระยะส้ันอ่ืน 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 2558 31 ธนัวาคม 2557 
ตัว๋แลกเงิน - ราคาตามมูลค่า 50,000 50,000 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้ (456) (445) 
สุทธิ 49,544 49,555 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 เงินกูย้ืมระยะสั้ นอ่ืนของบริษทัฯเป็นตัว๋แลกเงินซ่ึงคิดดอกเบ้ียในอตัรา    
ร้อยละ 4.0 ต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระคืนในเดือนธนัวาคม 2558 (31 ธนัวาคม 2557: ร้อยละ 4.0 ต่อปี 
โดยมีกาํหนดชาํระคืนในเดือนมีนาคม 2558) เงินกูย้มืระยะสั้นน้ีไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 

12. เงินกู้ยืมระยะยาว 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 2558 31 ธนัวาคม 2557 
เงินกูย้มืระยะยาว 35,348 41,904 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  (8,836) (8,720) 
ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี 26,512 33,184 
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การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2558             
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม/ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558  41,904 
หกั: ชาํระคืนเงินกู ้  (6,556) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558  35,348 

 ภายใตส้ัญญาเงินกูบ้างวงเงิน บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุใน
สัญญา เช่น การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและอตัราส่วนความสามารถในการชาํระ
หน้ีใหเ้ป็นไปตามสญัญา เป็นตน้ 

13.  ทุนเรือนหุ้น 

ก) ในเดือนกนัยายน 2557 บริษทัฯไดรั้บชาํระค่าหุ้นสามญัเพิ่มทุนจากผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ
จาํนวนเงิน 30 ลา้นบาทตามมติอนุมติัการจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนของท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของ
บริษทัฯเม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2557 

ข)  ในเดือนกรกฎาคม 2558 บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนการลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนกบักระทรวง
พาณิชยต์ามมติอนุมติัของท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 โดย
มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

- การลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 300 ลา้นบาท (หุน้สามญั 300 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) 
เป็น 255 ลา้นบาท (หุน้สามญั 255 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) 

- การเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 255 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 255 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 
บาท) เป็น 345 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 345 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) โดยการออกหุ้น
สามญัใหม่จาํนวน 90 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 

ค)   ในเดือนกนัยายน 2558 บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญัของ
บริษทัฯกับกระทรวงพาณิชยต์ามมติอนุมติัของท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี           
3 กนัยายน 2558 ซ่ึงอนุมติัให้เปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวจ้ากมูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 
0.25 บาท ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนและทุนท่ีออกและชาํระแลว้ของบริษทัฯเปล่ียนแปลงเป็น 1,380 
ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท รวมมูลค่าทั้งส้ิน 345 ลา้นบาท และ 1,020 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ี
ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท รวมมูลค่าทั้งส้ิน 255 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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14. เงินปันผลจ่าย 
             

เงินปันผล 
 

อนุมติัโดย 
 

จาํนวนหุน้ 
เงินปันผลจ่าย  

ต่อหุน้ 
 

เงินปันผลจ่าย 
  (พนัหุน้) (บาท) (พนับาท) 
เงินปันผลประจาํปี 2556 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้  

เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2557 160,000 0.125 20,000 
เงินปันผลระหวา่งกาล
สาํหรับปี 2557 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ
เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2557 160,000 0.56 89,600 

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2557    109,600 

     
เงินปันผลประจาํปี 2557 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้  

เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2558 255,000 0.38 96,900 
เงินปันผลระหวา่งกาล
สาํหรับปี 2558 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ
เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2558 255,000 0.50 127,500 

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2558   224,400 

15. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 2557 สรุป
ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2558 2557 2558 2557 
ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 32,071 12,863 31,522 12,735 
ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด        
และการกลบัรายการผลแตกต่าง
ชัว่คราว (1,387) (1,027) (1,357) (934) 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 30,684 11,836 30,165 11,801 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2558 2557 2558 2557 
ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 69,756 34,452 68,873 34,238 
ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด        
และการกลบัรายการผลแตกต่าง
ชัว่คราว 

    

(3,879) (3,495) (3,822) (3,386) 
ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 65,877 30,957 65,051 30,852 

16. กําไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยูใ่นระหว่างงวด และได้
ปรับจาํนวนหุ้นสามญัสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 2557 
ตามสัดส่วนท่ีเปล่ียนไปของจาํนวนหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวจ้ากมูลค่า
หุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท ตามมติของท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี           
3 กนัยายน 2558 ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 โดยถือเสมือนว่าการแตกหุ้นได้
เกิดข้ึนตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอรายงาน 

17. ส่วนงานดําเนินงาน 

 กลุ่มบริษทัฯจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ ์ในระหว่างงวดปัจจุบนั 
กลุ่มบริษทัฯไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงาน 
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 ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงานของกลุ่มบริษทัฯสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 2557 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 ส่วนงาน ส่วนงาน ส่วนงาน  การตดัรายการ  
 ขนมขบเค้ียว แฟรนไชส์ฯ ผงปรุงอาหาร รวมส่วนงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

  2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

รายได้ 
รายไดจ้ากการขายใหลู้กคา้

ภายนอก 970.8 631.7 36.9 32.3 - - 1,007.7 664.0 - - 1,007.7 664.0 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 27.3 14.9 0.4 - 38.1 22.4 65.8 37.3 (65.8) (37.3) - - 

รวมรายได้ 998.1 646.6 37.3 32.3 38.1 22.4 1,073.5 701.3 (65.8) (37.3) 1,007.7 664.0 

ผลการดาํเนินงาน             
กําไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 146.4 54.2 1.5 (3.0) 2.5 0.4 150.4 48.5 1.0 1.1 151.4 52.7 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน           (3.5) (5.2) 

รายไดอ่ื้น           1.4 5.6 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้           149.3 53.1 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้           (30.7) (11.9) 

กําไรสําหรับงวด           118.6 41.2 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 ส่วนงาน ส่วนงาน ส่วนงาน  การตดัรายการ  
 ขนมขบเค้ียว แฟรนไชส์ฯ ผงปรุงอาหาร รวมส่วนงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

  2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

รายได้ 
รายไดจ้ากการขายใหลู้กคา้

ภายนอก 2,411.3 1,779.0 107.2 81.6 - - 2,518.5 1,860.6 - - 2,518.5 1,860.6 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 66.2 34.2 0.8 0.2 91.7 60.2 158.7 94.6 (158.7) (94.6) - - 

รวมรายได้ 2,477.5 1,813.2 108.0 81.8 91.7 60.2 2,677.2 1,955.2 (158.7) (94.6) 2,518.5 1,860.6 

ผลการดาํเนินงาน             
กําไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 313.4 133.9 (4.4) (11.6) 4.1 0.2 313.1 119.4 4.2 3.4 317.3 125.9 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน           (12.8) (14.7) 

รายไดอ่ื้น           6.2 27.1 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้           310.7 138.3 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้           (65.9) (31.0) 

กําไรสําหรับงวด           244.8 107.3 

18. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 

18.1 ภาระผูกพนัเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2558 กลุ่มบริษัทฯมีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวนเงิน 189.9 ลา้นบาท              
และ 36.0 ลา้นเยน (31 ธันวาคม 2557: 2.1 ลา้นบาท) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 
และการก่อสร้างอาคารโรงงาน 
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18.2 ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาเช่าดําเนินงานและบริการ 

 กลุ่มบริษทัฯไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดิน พื้นท่ีในอาคารและสาํนกังาน และสัญญาบริการ อายขุองสัญญามี
ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 18 ปี  

 กลุ่มบริษทัฯมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาขา้งตน้ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จ่ายชาํระ 30 กนัยายน 2558 31 ธนัวาคม 2557 30 กนัยายน 2558 31 ธนัวาคม 2557 

       ภายใน 1 ปี 19.3 16.8 13.2 6.7 
       มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 22.3 22.3 16.1 13.1 
       มากกวา่ 5 ปี 17.0 8.8 17.0 8.8 

18.3 ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาซื้อวตัถุดิบ 

 บริษทัฯไดท้าํสัญญาซ้ือขายวตัถุดิบล่วงหน้ากบับริษทัในต่างประเทศ โดยมีระยะเวลา ปริมาณและ
ราคาตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2558 บริษทัฯมีภาระผูกพนัตามสัญญาดงักล่าว
คงเหลือจาํนวนเงิน 5.4 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (31 ธนัวาคม 2557: ไม่มี) 

18.4 การคํา้ประกัน 

  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 บริษทัฯมีหนังสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยู่
เป็นจาํนวนเงิน 3.2 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2557: 2.9 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพนัทาง
ปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ยหนงัสือคํ้าประกนัเพื่อคํ้าประกนัการ
ใชไ้ฟฟ้าและอ่ืนๆ  

18.5 คดีฟ้องร้อง 

ก) เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2553 บริษทัฯถูกฟ้องเป็นจาํเลยโดยบริษทัแห่งหน่ึงในคดีแพ่งเก่ียวกบั
การผดิสัญญา บริษทัดงักล่าวไดฟ้้องต่อศาลใหบ้ริษทัฯชดใชค่้าเสียหายเป็นจาํนวนเงิน 1.4 ลา้น
บาท บริษทัฯจึงไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินสาํหรับเงินชดเชยค่าเสียหายจาํนวนเงิน 1.4 ลา้น
บาทในงบกําไรขาดทุนปี 2553 เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2555 ศาลชั้นต้นได้มีคาํพิพากษา          
ยกคาํฟ้องของโจทก์ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2556 ศาลอุทธรณ์ไดมี้คาํพิพากษาให้บริษทัฯ
ชาํระเงินแก่โจทกเ์ป็นจาํนวนเงิน 1.4 ลา้นบาทพร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัถดัจาก                
วนัฟ้อง อย่างไรก็ตาม เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2556 บริษทัฯไดย้ื่นฎีกาคาํพิพากษาของศาล
อุทธรณ์เพื่อขอให้ศาลฎีกาพิจารณาขอ้เท็จจริงอีกคร้ังหน่ึง จนถึงวนัท่ีในรายงานน้ี บริษทัฯยงั
ไม่ไดจ่้ายค่าเสียหายดงักล่าว และคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา 
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ข)  เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2556 บริษทัฯถูกฟ้องเป็นจาํเลยโดยบริษทัแห่งหน่ึงในคดีแพ่งเก่ียวกบั
การผิดสัญญาเช่าอาคารโรงงาน บริษทัดงักล่าวไดฟ้้องต่อศาลให้บริษทัฯชดใชค่้าเสียหายเป็น
จาํนวนเงิน 6.5 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับถดัจากวนัฟ้องจนกว่าจะ
ชาํระใหแ้ก่โจทกเ์สร็จส้ิน และค่าเสียหายเพ่ิมเติมในอตัราเดือนละ 50,000 บาทต่อยนิูตท่ีเช่านบั
จากวนัฟ้องจนกว่าการดาํเนินการซ่อมแซมอาคารโรงงานแลว้เสร็จหรือจนกว่าบริษทัฯชาํระ
ค่าเสียหายขา้งตน้เสร็จส้ิน ต่อมาเม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2557 ศาลไดน้ัดไกล่เกล่ียโดยบริษทัฯ
เสนอจะชดใชค่้าเสียหายใหแ้ก่โจทกเ์ป็นจาํนวนเงิน 1.5 ลา้นบาท แต่โจทกเ์รียกร้องใหบ้ริษทัฯ
ชดใชค่้าเสียหายจาํนวนเงิน 5.0 ลา้นบาทจึงจะถอนฟ้องคดีดงักล่าว ทาํให้ไม่สามารถตกลงกนั
ได ้ผูบ้ริหารของบริษทัฯไดป้ระเมินและเช่ือว่าคดีดงักล่าวอาจจะทาํให้เกิดผลเสียหายไม่เกิน
จาํนวนเงินท่ีโจทก์เรียกร้อง บริษัทฯจึงได้บันทึกประมาณการหน้ีสินสําหรับเงินชดเชย
ค่าเสียหายจาํนวนเงิน 5.0 ลา้นบาทในงบการเงินปี 2557 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 30 กันยายน 2557               
ศาลชั้นตน้ไดมี้คาํพิพากษาให้บริษทัฯชาํระค่าเสียหายทั้งส้ิน 4.5 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียใน
อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัถดัจากวนัฟ้องจนกว่าจะชาํระค่าเสียหายให้แก่โจทยเ์สร็จส้ิน อยา่งไร
ก็ตาม เม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯไดย้ื่นอุทธรณ์คาํพิพากษาของศาลชั้นตน้เพื่อขอให้
ศาลอุทธรณ์พิจารณาข้อเท็จจริงอีกคร้ังหน่ึง ในระหว่างงวดปัจจุบัน  ศาลอุทธรณ์ได้มี             
คาํพิพากษาให้บริษทัฯชาํระค่าเสียหายทั้งส้ินเป็นจาํนวนเงิน 0.9 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียใน
อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัถดัจากวนัฟ้องจนกว่าจะชาํระค่าเสียหายให้แก่โจทก์เสร็จส้ิน ต่อมา
เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2558 บริษทัฯไดย้ื่นฎีกาคาํพิพากษาของศาลชั้นตน้และศาลอุทธรณ์เพื่อ
ขอให้ศาลฎีกาพิจารณาอีกคร้ังหน่ึง จนถึงวนัท่ีในรายงานน้ี บริษทัฯยงัไม่ไดจ่้ายค่าเสียหาย
ดงักล่าว และคดียงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา 

19. เคร่ืองมือทางการเงิน 

 กลุ่มบริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 
 งบการเงินรวม 

 สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

สกลุเงิน 
30 กนัยายน 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
30 กนัยายน 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
30 กนัยายน 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 1.1 1.8 4.1 5.2 36.37 32.96 
เหรียญสิงคโปร์ 0.9 1.5 0.8 - 25.51 24.90 
เยน - - 0.2 0.4 0.3065 0.2738 
       



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

20 
 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

สกลุเงิน 
30 กนัยายน 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
30 กนัยายน 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
30 กนัยายน 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 1.1 1.8 4.1 5.2 36.37 32.96 
เหรียญสิงคโปร์ 0.9 1.5 0.8 - 25.51 24.90 
เยน - - 0.2 0.2 0.3065 0.2738 

 บริษทัฯมีสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือดงัน้ี 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 

สกลุเงิน จาํนวนท่ีขาย อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา วนัครบกาํหนดตามสญัญา 

 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 2.1 33.77 - 36.38 ธนัวาคม 2558 - มีนาคม 2559 
เหรียญสิงคโปร์ 1.4 25.01 - 25.33 กมุภาพนัธ์  - มีนาคม 2559 
    

สกลุเงิน จาํนวนท่ีซ้ือ อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา วนัครบกาํหนดตามสญัญา 

 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 2.8 35.80 - 35.93 ธนัวาคม 2558 - มกราคม 2559 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
สกลุเงิน จาํนวนท่ีขาย อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา วนัครบกาํหนดตามสญัญา 

 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1.5 32.07 - 32.93 กมุภาพนัธ์  - มิถุนายน 2558 
เหรียญสิงคโปร์ 0.5 25.10 - 25.26 พฤษภาคม - มิถุนายน 2558 

 
สกลุเงิน จาํนวนท่ีซ้ือ อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา วนัครบกาํหนดตามสญัญา 

 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.7 32.22 - 32.61 มกราคม 2558 
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20. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

ก) เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2558 บริษัทฯได้เบิกใช้วงเงินสินเช่ือจาํนวนเงิน 112 ล้านบาทภายใต้
สัญญากู้ยืมเงินแบบมีหลักประกันในวงเงิน  400 ล้านบาทกับธนาคารแห่งหน่ึงลงวันท่ี              
26 สิงหาคม 2558 เพื่อวตัถุประสงคใ์นการซ้ือท่ีดิน อุปกรณ์ และก่อสร้างอาคารโรงงานแห่ง
ใหม่ ทั้งน้ี บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสญัญา เช่น การ
ดํารงสัดส่วนการถือหุ้นของผู ้ถือหุ้นรายใหญ่  อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู ้ถือหุ้น                   
และอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีใหเ้ป็นไปตามสญัญา เป็นตน้  

ข) เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลสาํหรับปี 2558 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.085 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 86.7 
ลา้นบาท 

21. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2558 


