
 

บริษทั เถา้แก่นอ้ย ฟู๊ ดแอนดม์าร์เกต็ต้ิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เถา้แก่นอ้ย ฟู๊ดแอนดม์าร์เกต็ต้ิง จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดง
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั       
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั เถา้แก่นอ้ย ฟู๊ดแอนดม์าร์เกต็ต้ิง จาํกดั (มหาชน)                       
และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เถา้แก่นอ้ย ฟู๊ดแอนดม์าร์เกต็ต้ิง จาํกดั 
(มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่ง
กาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการให้
ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานการสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวเิคราะห์เปรียบเทียบ และวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได ้             
ความเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดง
ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 
 
 
วิสสุตา  จริยธนากร 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 10 พฤษภาคม 2559 



บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559
(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 31 มีนาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 438,379            1,475,572         401,098            1,439,244         

เงินลงทุนชัว่คราว 4 750,657            -                        750,657            -                        

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 2, 3 395,574            417,806            419,925            454,248            

สินคา้คงเหลือ 5 266,225            197,319            258,649            187,824            

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 183,241            31,464              182,552            30,795              

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,034,076         2,122,161         2,012,881         2,112,111         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 6 26,658              36,658              26,658              36,658              

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                        -                        40,034              40,034              

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 39,745              39,745              39,745              39,745              

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 612,403            549,605            602,643            535,914            

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10,210              10,623              9,983                10,332              

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13,619              12,443              9,111                8,284                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 22,227              43,630              17,657              39,098              

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 724,862            692,704            745,831            710,065            

รวมสินทรัพย์ 2,758,938         2,814,865         2,758,712         2,822,176         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม



บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559
(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 31 มีนาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 9 32,359              264,701 32,359              264,701            

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3, 10 453,336            475,916            436,916            459,003            

เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 11 28,112              14,056              28,112              14,056              

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึง

   กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 8 1,365                4,985                -                        3,636                

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 108,007            66,746              106,560            65,847              

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 37,091              25,566              36,247              24,877              

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 660,270            851,970            640,194            832,120            

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาว 11 84,336              98,392              84,336              98,392              

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 8 1,011                13,343              -                        11,985              

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 6,896                6,323                6,673                6,121                

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 1,095                966                   -                        -                        

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 93,338              119,024            91,009              116,498            

รวมหนีสิ้น 753,608            970,994            731,203            948,618            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559
(หน่วย: พนับาท)

31 มีนาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 31 มีนาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน 

     หุน้สามญั 1,380,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท 345,000            345,000            345,000            345,000            

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

     หุน้สามญั 1,380,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท 345,000            345,000            345,000            345,000            

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 1,315,440         1,315,440         1,315,440         1,315,440         

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ 
     สาํรองตามกฎหมาย - บริษทัฯ 34,500              34,500              34,500              34,500              
                                       - บริษทัยอ่ย 282                   282                   -                        -                        

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 309,284            148,649            331,745            178,618            

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 824                   -                        824                   -                        

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,005,330         1,843,871         2,027,509         1,873,558         

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,758,938         2,814,865         2,758,712         2,822,176         

-                        -                        -                        -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2559 

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
กําไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 1,017,815       696,280          988,313          678,760          
รายไดอ่ื้น 4,322              5,541              5,457              6,631              
รวมรายได้ 1,022,137       701,821          993,770          685,391          
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 644,226          453,365          633,830          446,031          
ค่าใชจ่้ายในการขาย 111,992          126,288          106,677          120,401          
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 62,892            52,391            58,082            49,255            
รวมค่าใช้จ่าย 819,110          632,044          798,589          615,687          
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 203,027          69,777            195,181          69,704            
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (2,449)             (4,430)             (2,310)             (4,329)             
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 200,578          65,347            192,871          65,375            
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 13 (39,943)           (14,037)           (39,744)           (13,955)           
กําไรสําหรับงวด 160,635          51,310            153,127          51,420            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนภายหลัง
   ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย -
      สุทธิจากภาษีเงินได้ 824                 -                     824                 -                     
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 161,459 51,310 153,951 51,420

กําไรต่อหุ้น 14

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
   กาํไรสาํหรับงวด (บาท) 0.12                0.05                0.11                0.05                

   จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุ้น) 1,380,000 1,020,000 1,380,000 1,020,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2559 

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม

2559 2558 2559 2558
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 200,578          65,347            192,871          65,375            
รายการปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 18,071            17,777            16,844            16,077            
   ตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 38                   16                   38                   16                   
   ตดัจาํหน่ายส่วนเกินของสญัญาซ้ือขายเงินตรา
      ต่างประเทศล่วงหนา้ 355                 30                   355                 30                   
   ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 1,713              1,011              1,713              1,011              
   การปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 1,787              2,573              1,711              2,580              
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของอุปกรณ์ 3,098              542                 -                     466                 
   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 487                 350                 508                 (24)                  
   ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 1,979              (1,510)             1,979              (1,510)             
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวพนกังาน 573                 684                 552                 665                 
   รายไดด้อกเบ้ีย (3,315)             (126)                (3,315)             (126)                
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 2,057              4,113              2,026              4,066              
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินดาํเนินงาน 227,421          90,807            215,282          88,626            
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 20,659            73,566            32,750            73,751            
   สินคา้คงเหลือ (70,693)           (46,966)           (72,536)           (50,711)           
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (149,903)         (10,482)           (149,883)         (10,691)           
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 225                 (922)                213                 (1,173)             
หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (30,738)           (111,688)         (30,636)           (108,049)         
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 10,793            6,185              10,638            6,155              
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 7,764              500                 5,828              (2,092)             
   จ่ายประมาณการหน้ีสินจากคดีฟ้องร้อง (1,380)             -                     (1,380)             -                     
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน -                     (274)                -                     (274)                
   จ่ายภาษีเงินได้ (93)                  (98)                  (93)                  (98)                  
   จ่ายดอกเบ้ีย (2,341)             (3,711)             (2,341)             (3,711)             
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 3,950              (3,583)             2,014              (6,175)             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2559 

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม

2559 2558 2559 2558
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัลดลง 10,000            217                 10,000            217                 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึน (656)                (1,259)             (656)                (1,259)             
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (53,380)           (15,207)           (52,759)           (15,108)           
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (73)                  -                     (73)                  -                     
ซ้ือเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขายและท่ีจะถือจนครบกาํหนด (750,000)         -                     (750,000)         -                     
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ -                     26                   -                     -                     
ดอกเบ้ียรับ 2,441              6                     2,441              6                     
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (791,668)         (16,217)           (791,047)         (16,144)           
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (232,367)         46,012            (232,367)         46,012            
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว -                     (2,175)             -                     (2,175)             
ชาํระคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (17,108)           (6,450)             (16,746)           (6,087)             
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (249,475)         37,387            (249,113)         37,750            
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (1,037,193)      17,587            (1,038,146)      15,431            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 1,475,572       68,063            1,439,244       51,238            
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายงวด 438,379          85,650            401,098          66,669            

-                     -                     
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีมิใช่เงินสด
   ซ้ืออุปกรณ์และก่อสร้างอาคารแต่ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 47,182            8,446              46,998            8,419              
   โอนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพยไ์ปบญัชีอุปกรณ์ 21,476            3,333              21,376            3,333              
   เงินปันผลคา้งจ่าย -                     96,900            -                     96,900            
   ดอกเบ้ียจ่ายถือเป็นตน้ทุนของสินทรัพย์ 1,149              -                     1,149              -                     
   กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 1,030              -                     1,030              -                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

องคป์ระกอบอื่นของ

ส่วนของผูถ้ือหุน้

ส่วนเกินทุนจากการ

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกิน วดัมูลค่าเงินลงทุนใน รวมส่วนของ

และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั บริษทัฯ บริษทัยอ่ย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 255,000                    -                                30,000                      282                           67,301                      -                                352,583                    

กาํไรสาํหรับงวด -                                -                                -                                -                                51,310                      -                                51,310                      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                -                                -                                -                                51,310                      -                                51,310                      

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 12) -                                -                                -                                -                                (96,900)                     -                                (96,900)                     
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2558 255,000                    -                                30,000                      282                           21,711                      -                                306,993                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 345,000                    1,315,440                 34,500                      282                           148,649                    -                                1,843,871                 

กาํไรสาํหรับงวด -                                -                                -                                -                                160,635                    -                                160,635                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                -                                -                                -                                -                                824                           824                           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                -                                -                                -                                160,635                    824                           161,459                    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2559 345,000                    1,315,440                 34,500                      282                           309,284                    824                           2,005,330                 

-                                -                                -                                -                                -                                -                                

-                                -                                -                                -                                -                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สาํรองตามกฎหมาย

จดัสรรแลว้ -

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เกต็ติง้ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2559

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

องคป์ระกอบอื่นของ
ส่วนของผูถ้ือหุน้

ส่วนเกินทุนจากการ
ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ - วดัมูลค่าเงินลงทุนใน รวมส่วนของ
และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 255,000                   -                               30,000                     104,136                   -                               389,136                   
กาํไรสาํหรับงวด -                               -                               -                               51,420                     -                               51,420                     
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               -                               -                               
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                               -                               51,420                     -                               51,420                     
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 12) -                               -                               -                               (96,900)                    -                               (96,900)                    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2558 255,000                   -                               30,000                     58,656                     -                               343,656                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 345,000                   1,315,440                34,500                     178,618                   -                               1,873,558                
กาํไรสาํหรับงวด -                               -                               -                               153,127                   -                               153,127                   
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               824                          824                          
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                               -                               153,127                   824                          153,951                   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2559 345,000                   1,315,440                34,500                     331,745                   824                          2,027,509                

-                               -                               -                               -                               -                               -                               
-                               -                               -                               -                               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2559 

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 
 

บริษทั เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงนิระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อยา่งไรกต็าม บริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ 
เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย        
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.2 เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงนิรวม 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั เถา้แก่นอ้ย ฟู๊ดแอนดม์าร์เก็ตต้ิง 
จาํกดั (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีรวมเรียกว่า “กลุ่มบริษทัฯ”) 
และไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 โดย
ไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหว่างงวดปัจจุบนั 

1.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัฯไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่ 
รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการใหแ้นวปฏิบติั
ทางการบัญชีกบัผูใ้ช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัฯ  

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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1.4 นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน         
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 นอกจากน้ี บริษทัฯไดใ้ชน้โยบายการบญัชีสาํหรับ 
เงินลงทุนชัว่คราว ดงัน้ี 

ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายแสดงตามมูลค่ายติุธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของ
หลกัทรัพยด์งักล่าวบนัทึกในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุนเม่ือไดจ้าํหน่ายหลกัทรัพยน์ั้นออกไป  

ข) เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะครบกาํหนดชาํระในหน่ึงปี รวมทั้งท่ีจะถือจนครบกาํหนดแสดง
มูลค่าตามวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย บริษทัฯตดับญัชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนตํ่ากว่ามูลค่าตราสารหน้ี
ตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึงจาํนวนท่ีตดัจาํหน่าย/รับรู้น้ีจะแสดงเป็นรายการปรับกบัดอกเบ้ีย
รับ ตราสารหน้ีจดัเป็นประเภทท่ีจะถือจนครบกาํหนดเม่ือบริษทัฯมีความตั้งใจแน่วแน่และมี
ความสามารถท่ีจะถือไวจ้นครบกาํหนดไถ่ถอน 

 มูลค่ายติุธรรมของตราสารหน้ีคาํนวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสาร
หน้ีไทย มูลค่ายติุธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 

2. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น  
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2559 
31 ธนัวาคม 
2558 

31 มีนาคม 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ - 17 18,018 16,989 
คา้งชาํระ     
 1 - 90 วนั   - - 14,175 25,057 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 17 32,193 42,046 
ลูกหนีก้ารค้า - กิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกัน     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 346,550 344,612 339,829 340,793 
คา้งชาํระ     
 1 - 90 วนั   44,505 67,835 42,911 65,612 
 91 - 180 วนั 2,217 3,703 2,217 3,703 
 181 - 270 วนั 3,615 1,073 3,615 1,073 
 มากกวา่ 271 วนั 1,683 1,689 1,457 1,463 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 398,570 418,912 390,029 412,644 
รวมลูกหน้ีการคา้ 398,570 418,929 422,222 454,690 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (5,468) (3,755) (5,242) (3,529) 
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 393,102 415,174 416,980 451,161 
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  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2559 
31 ธนัวาคม 
2558 

31 มีนาคม 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

ลูกหนีอ่ื้น     
ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,390 144 1,390 143 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 7 864 864 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,077 2,481 691 2,080 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 2,472 2,632 2,945 3,087 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 395,574 417,806 419,925 454,248 

3. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 รายช่ือ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
บริษทั เถา้แก่นอ้ย เรสเตอรองท ์แอนด ์แฟรนไชส์ จาํกดั      บริษทัยอ่ย 
บริษทั วอ้นทม์อร์ อินดสัตร้ี จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั เอน็ซีพี เทรดด้ิงแอนดซ์พัพลาย จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ดร. โทบิ จาํกดั ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 
บริษทั เจน ซี อินสไปร์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 
บริษทั ชุบชีวา จาํกดั ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างกลุ่มบริษทัฯและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม นโยบายการกาํหนดราคา 
 2559 2558 2559 2558  
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย      
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)   
ขายสินคา้ - - 25,117 15,079 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิมในอตัรา

เฉล่ียร้อยละ 29 (2558: ร้อยละ 16) 
รายไดค่้าบริการดา้นบญัชี
และการเงิน 

- - 834 840 คาํนวณตามตน้ทุนจริงบวก                
กาํไรส่วนเพ่ิม 

รายไดค่้าบริการและ
สาธารณูปโภค 

- - 378 378 อตัราตามท่ีระบุในสญัญา 

ซ้ือสินคา้ - - 36,787 24,818 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิมในอตัรา
เฉล่ียร้อยละ 9 (2558: ร้อยละ 3) 

ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย - - 13 1,797 อตัราตามท่ีระบุในสญัญา 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม นโยบายการกาํหนดราคา 
 2559 2558 2559 2558  
รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน      
ขายสินคา้ - 50 - 50 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิมในอตัรา

เฉล่ียร้อยละ 50 
รายไดค่้าบริการดา้นบญัชี
และการเงิน 

- 240 - 240 คาํนวณตามตน้ทุนจริงบวก                
กาํไรส่วนเพ่ิม 

ค่าส่งเสริมการขายรับ 5 3 - - อตัราตามท่ีระบุในสญัญา 
ซ้ือสินคา้ 1,520 6 1,395 - ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิมในอตัรา

เฉล่ียร้อยละ 53 (2558: ร้อยละ 20) 
ค่าเช่าจ่าย 480 525 90 135 อตัราตามท่ีระบุในสญัญา 
ค่าบริการ 450 - 450 - ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 

ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

31 มีนาคม 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กิจการที่เก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 2)  
ลกูหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเกีย่วข้องกนั     
 บริษทัยอ่ย - - 32,193 42,046 
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  - 17 - - 

รวม - 17 32,193 42,046 

ลกูหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเกีย่วข้องกนั     
 บริษทัยอ่ย - - 864 864 
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  5 7 - - 

รวม 5 7 864 864 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น  - กิจการที่เก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 10)   
เจ้าหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเกีย่วข้องกนั     
   บริษทัยอ่ย  - - 18,329 13,085 
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  120 9 - - 

รวม 120 9 18,329 13,085 

ค่าใ ช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกนั     
   บริษทัยอ่ย - - 2 241 
   บริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั  - 511 - 511 

รวม - 511 2 752 
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 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษทัฯมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์
พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 2559 2558 2559 2558 
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 8,037 7,755 7,481 7,100 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 511 488 511 487 
รวม 8,548 8,243 7,992 7,587 

ภาระคํา้ประกันโดยกรรมการ 

 กรรมการของบริษทัฯคํ้ าประกนัเงินกูย้ืมระยะสั้ นจากธนาคารโดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการ                  
คํ้าประกนั 

4. เงนิลงทุนช่ัวคราว 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 ยอดคงเหลือของเงินลงทุนชัว่คราวแสดงไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2559 
 ราคาทุน/  
 ราคาทุนตดัจาํหน่าย มูลค่ายติุธรรม 

เงนิลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย   
  หน่วยลงทุน - กองทุนเปิดตราสารหน้ี 450,000 451,030 
  บวก: การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม 1,030  
รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย  451,030  
เงนิลงทุนท่ีจะถือจนครบกําหนด   
  ตราสารหน้ีภาคเอกชน - ตัว๋แลกเงิน 49,627 49,627 
  เงินฝากประจาํธนาคารประเภท 12 เดือน 250,000 250,000 
รวมเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกาํหนด  299,627  
รวมเงินลงทุนชัว่คราว 750,657  
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5. สินค้าคงเหลือ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 17,958 16,735 
บวก: ปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือ   
  ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 1,787 1,711 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 19,745 18,446 

6. เงนิฝากธนาคารทีม่ีภาระคํา้ประกัน 

 ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํซ่ึงบริษทัฯไดน้าํไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ
จากธนาคาร 

7.  เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 ทุนเรียกชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
บริษทั 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

   (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 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี  31 มีนาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯไม่มีเงินปันผลรับจาก         
บริษทัยอ่ยขา้งตน้ 
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8. ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2559 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 549,605 535,914 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 82,370 82,040 
ดอกเบ้ียท่ีถือเป็นตน้ทุนระหว่างงวด 1,149 1,149 
ตดัจาํหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุทธิ  
   ตามบญัชี ณ วนัท่ีตดัจาํหน่าย (38) (38) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (17,585) (16,422) 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าท่ีบนัทึกในระหวา่งงวด (3,098) - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 612,403 602,643 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษทัฯมียอดคงเหลือของอาคารโรงงานระหว่างก่อสร้างเป็นจาํนวนเงิน 
203.1 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2558: 129.4 ลา้นบาท) ซ่ึงบริษทัฯไดใ้ชเ้งินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารใน
การก่อสร้างอาคารโรงงานดงักล่าว ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษทัฯได้
รวมตน้ทุนการกูย้มืเขา้เป็นราคาทุนของอาคารโรงงานเป็นจาํนวนเงิน 1.1 ลา้นบาท (2558: ไม่มี) โดย
คาํนวณจากอตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนในอตัราร้อยละ 4.1 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 กลุ่มบริษทัฯมียอดคงเหลือของเคร่ืองจกัรและยานพาหนะซ่ึงไดม้าภายใต้
สัญญาเช่าการเงินโดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี  3.0 ล้านบาท  (31 ธันวาคม  2558: 23.9 ล้านบาท)                   
เฉพาะบริษทัฯ: ไม่มี (31 ธนัวาคม 2558: 20.7 ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษทัฯมียอดคงเหลือของอาคารและส่ิงปลูกสร้างท่ีตั้ งอยู่บนท่ีดินเช่า     
โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 92.8 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2558: 78.8 ลา้นบาท) ภายใต้
สัญญาเช่าท่ีดินดงักล่าว บริษทัฯจะตอ้งโอนกรรมสิทธ์ิของอาคารและส่ิงปลูกสร้างให้แก่ผูเ้ช่าเม่ือ
สญัญาส้ินสุดลง 

 บริษทัฯไดน้าํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 จาํนวนเงิน 
267.0 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2558: 259.1 ลา้นบาท) ไปจดจาํนองเพ่ือคํ้าประกนัเงินกูย้ืมระยะยาวท่ี
ไดรั้บจากธนาคาร  
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9. เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคาร 

(หน่วย: พนับาท) 

 
                            

อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) 
งบการเงินรวม/              

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2559 2558 2559 2558 
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน - 3.00 - 3.10 - 152,475 
ทรัสตรี์ซีท 2.85 2.00 - 3.30 32,359 112,226 
รวม   32,359 264,701 

 เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากธนาคารคํ้ าประกันโดยกรรมการของบริษัทฯ  เงินฝากออมทรัพย์และ               
เงินฝากประจาํของบริษทัฯและท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของกรรมการบริษทัฯ 

10.  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2559 
31 ธนัวาคม
2558 

31 มีนาคม 
2559 

31 ธนัวาคม
2558 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 120 9 18,329 13,085 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 221,760 245,818 190,216 220,257 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 511 2 752 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 184,274 189,910 181,371 185,816 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย ์- กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 47,182 39,668 46,998 39,093 
รวม 453,336 475,916 436,916 459,003 

11. เงนิกู้ยืมระยะยาว 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 
เงินกูย้มืระยะยาว 112,448 112,448 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  (28,112) (14,056) 
ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี 84,336 98,392 
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 ภายใตส้ัญญาเงินกู ้บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น 
การดาํรงสัดส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุน้รายใหญ่ การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและ
อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีใหเ้ป็นไปตามสัญญา เป็นตน้ 

12. เงนิปันผลจ่าย 
             

เงินปันผล 
 

อนุมติัโดย 
 

จาํนวนหุน้ 
เงินปันผลจ่าย  

ต่อหุน้ 
 

เงินปันผลจ่าย 
  (พนัหุน้) (บาท) (พนับาท) 
เงินปันผลประจาํปี 2557 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้  

เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2558 255,000 96,900 

13. ภาษเีงนิได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2559 2558 2559 2558 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 41,325 14,685 40,777 14,600 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด  
และกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (1,382) (648) (1,033) (645) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ใน 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 39,943 14,037 39,744 13,955 

 จาํนวนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับ                
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2559 2558 2559 2558 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 206 - 206 - 
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14. กําไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยูใ่นระหว่างงวด และได้
ปรับจาํนวนหุน้สามญัสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 ตามสัดส่วนท่ีเปล่ียนไปของ
จาํนวนหุน้สามญัท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวจ้ากมูลค่าหุน้ละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุน้ละ 
0.25 บาท ตามมติของท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 3 กนัยายน 2558 โดยถือเสมือน
วา่การแตกหุน้ไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอรายงาน 

15. ส่วนงานดาํเนินงาน 

 กลุ่มบริษทัฯจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ ์ในระหว่างงวดปัจจุบนั 
กลุ่มบริษทัฯไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงาน 

 ขอ้มูลรายได้และกาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงานของกลุ่มบริษทัฯสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี                
31 มีนาคม 2559 และ 2558 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 

 
ส่วนงาน 

ขนมขบเข้ียว 
ส่วนงาน 

แฟรนไชส์ฯ 
ส่วนงาน 

ผงปรุงอาหาร รวมส่วนงาน 
การตดัรายการ
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รายได้       
รายไดจ้ากการขายใหลู้กคา้
ภายนอก 963.2 54.6 - 1,017.8  - 1,017.8 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 25.1 0.4 36.4 61.9 (61.9) - 
รวมรายได้ 988.3 55.0 36.4 1,079.7 (61.9) 1,017.8 

ผลการดาํเนินงาน       
กําไรของส่วนงาน 189.7 5.0 2.6 197.3 1.3 198.6 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน      (2.4) 
รายไดอ่ื้น      4.3 
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้      200.5 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (39.9) 

กําไรสําหรับงวด      160.6 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 

 
ส่วนงาน 

ขนมขบเข้ียว 
ส่วนงาน 

แฟรนไชส์ฯ 
ส่วนงาน 

ผงปรุงอาหาร รวมส่วนงาน 
การตดัรายการ
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รายได้       
รายไดจ้ากการขายใหลู้กคา้
ภายนอก 663.7 32.6  - 696.3  - 696.3 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 15.1  - 24.9 40.0 (40.0) - 
รวมรายได้ 678.8 32.6 24.9 736.3 (40.0) 696.3 

ผลการดาํเนินงาน       
กําไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 63.0 (1.5) 0.4 61.9 2.3 64.2 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน  (4.4) 
รายไดอ่ื้น  5.5 
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้  65.3 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  (14.0) 

กําไรสําหรับงวด  51.3 

16. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 

16.1 ภาระผูกพนัเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ  วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 กลุ่มบริษัทฯมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวนเงิน 146.0 ล้านบาท               
(31 ธันวาคม 2558: 134.1 ลา้นบาท) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ และการก่อสร้าง
อาคารโรงงาน 

16.2 ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาเช่าดาํเนินงานและบริการ 

 กลุ่มบริษทัฯไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดิน พ้ืนท่ีในอาคารและสาํนกังาน และสัญญาบริการ อายขุองสัญญามี
ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 18 ปี  

 กลุ่มบริษทัฯมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาขา้งตน้ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จ่ายชาํระ 31 มีนาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 31 มีนาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 

       ภายใน 1 ปี 20.8 28.1 13.7 21.0 
       มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 25.1 31.5 20.3 24.9 
       มากกวา่ 5 ปี 17.6 18.0 17.6 18.0 
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16.3 การคํา้ประกัน 

  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษทัฯมีหนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยูเ่ป็น
จาํนวนเงิน 3.2 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2558: 3.2 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติั
บางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ยหนงัสือคํ้าประกนัเพ่ือคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า
และอ่ืนๆ  

16.4 คดฟ้ีองร้อง 

ก)  เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2556 บริษทัฯถูกฟ้องเป็นจาํเลยโดยบริษทัแห่งหน่ึงในคดีแพ่งเก่ียวกบั
การผิดสัญญาเช่าอาคารโรงงาน บริษทัดงักล่าวไดฟ้้องต่อศาลให้บริษทัฯชดใชค่้าเสียหายเป็น
จาํนวนเงิน 6.5 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัถดัจากวนัฟ้องจนกว่าจะ
ชาํระใหแ้ก่โจทกเ์สร็จส้ิน และค่าเสียหายเพ่ิมเติมในอตัราเดือนละ 50,000 บาทต่อยนิูตท่ีเช่านบั
จากวนัฟ้องจนกว่าการดาํเนินการซ่อมแซมอาคารโรงงานแลว้เสร็จหรือจนกว่าบริษทัฯชาํระ
ค่าเสียหายขา้งตน้เสร็จส้ิน ต่อมาเม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2557 ศาลไดน้ดัไกล่เกล่ียโดยบริษทัฯ
เสนอจะชดใชค่้าเสียหายใหแ้ก่โจทกเ์ป็นจาํนวนเงิน 1.5 ลา้นบาท แต่โจทกเ์รียกร้องใหบ้ริษทัฯ
ชดใชค่้าเสียหายจาํนวนเงิน 5.0 ลา้นบาทจึงจะถอนฟ้องคดีดงักล่าว ทาํให้ไม่สามารถตกลงกนั
ได ้ผูบ้ริหารของบริษทัฯไดป้ระเมินและเช่ือว่าคดีดงักล่าวอาจจะทาํให้เกิดผลเสียหายไม่เกิน
จาํนวนเงินท่ีโจทก์เรียกร้อง บริษัทฯจึงได้บันทึกประมาณการหน้ีสินสําหรับเงินชดเชย
ค่าเสียหายจาํนวนเงิน 5.0 ลา้นบาทในงบการเงินปี 2557 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2557               
ศาลชั้นตน้ไดมี้คาํพิพากษาให้บริษทัฯชาํระค่าเสียหายทั้งส้ิน 4.5 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียใน
อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัถดัจากวนัฟ้องจนกว่าจะชาํระค่าเสียหายใหแ้ก่โจทกเ์สร็จส้ิน อยา่งไร
ก็ตาม เม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯไดย้ื่นอุทธรณ์คาํพิพากษาของศาลชั้นตน้เพ่ือขอให้
ศาลอุทธรณ์พิจารณาขอ้เท็จจริงอีกคร้ังหน่ึง ทั้งน้ี ศาลอุทธรณ์ไดมี้คาํพิพากษาใหบ้ริษทัฯชาํระ
ค่าเสียหายทั้งส้ินเป็นจาํนวนเงิน 0.9 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัถดั
จากวนัฟ้องจนกว่าจะชาํระค่าเสียหายให้แก่โจทก์เสร็จส้ิน ต่อมาเม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2558 
บริษทัฯไดย้ื่นฎีกาคาํพิพากษาของศาลชั้นตน้และศาลอุทธรณ์เพ่ือขอให้ศาลฎีกาพิจารณาอีก
คร้ังหน่ึง จนถึงวนัท่ีในรายงานน้ี บริษทัฯยงัไม่ไดจ่้ายค่าเสียหายดงักล่าว และคดียงัอยูร่ะหว่าง
การพิจารณาของศาลฎีกา 
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ข) เม่ือวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2559 บริษทัฯถูกฟ้องเป็นจาํเลยโดยบริษทัแห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่นใน
คดีแพ่งเก่ียวกบัการผิดสัญญาอนุญาตให้ใช้ขอ้มูลทางเทคนิค  บริษทัดงักล่าวไดฟ้้องต่อศาล
ทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศกลางให้บริษทัฯชดใชค้่าเสียหายเป็นจาํนวน
เงิน 150,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัถดัจากวนัฟ้อง 
(หรือจาํนวนเงินประมาณ 5.5 ลา้นบาท) ต่อมาเม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2559 ศาลฯไดมี้คาํสั่ง
จาํหน่ายคดีเน่ืองจากภายใต้สัญญาดงักล่าว โจทก์และจาํเลยอยู่ภายใตข้อ้บงัคบัแห่งสัญญา
อนุญาโตตุลาการและตอ้งดาํเนินการระงบัขอ้พิพาทโดยผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลาการท่ี
ศูนยอ์นุญาโตตุลาการ ประเทศสิงคโปร์ ส่งผลใหค้ดีดงักล่าวยติุลง โดยบริษทัฯคาดว่าโจทกจ์ะ
ยืน่อุทธรณ์คาํสั่งใหจ้าํหน่ายคดีของศาลฯต่อไป อยา่งไรกต็าม ผูบ้ริหารของบริษทัฯไดป้ระเมิน
และเช่ือว่าคดีดงักล่าวจะไม่ทาํให้เกิดผลเสียหายท่ีมีสาระสําคญัต่อบริษทัฯ บริษทัฯจึงไม่ได้
บนัทึกประมาณการหน้ีสินสาํหรับเงินชดเชยค่าเสียหายในงบการเงินงวดปัจจุบนั 

ค) เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2559 บริษทัฯและกรรมการของบริษทัฯจาํนวน 3 ท่านถูกฟ้องเป็น
จาํเลยโดยบริษัทแห่งหน่ึงในคดีแพ่งเก่ียวกับการผิดสัญญาให้บริการดูแลเว็บไซต์ บริษัท
ดงักล่าวไดฟ้้องต่อศาลใหบ้ริษทัฯชดใชค้่าเสียหายเป็นจาํนวนเงิน 1.1 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ีย
ในอตัราร้อยละ 15 ต่อปีนบัถดัจากวนัฟ้องเป็นตน้ไป รวมเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 1.4 ลา้นบาท 
จนถึงวนัท่ีในรายงานน้ี คดียงัอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นตน้ อยา่งไรก็ตาม ผูบ้ริหาร
ของบริษทัฯได้ประเมินและเช่ือว่าคดีดงักล่าวจะไม่ทาํให้เกิดผลเสียหายท่ีมีสาระสําคญัต่อ
บริษทัฯ บริษทัฯจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินสําหรับเงินชดเชยค่าเสียหายในงบการ
เงินงวดปัจจุบนั 

17. เคร่ืองมือทางการเงนิ 

 บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

สกลุเงิน 
31 มีนาคม 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

31 มีนาคม 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

31 มีนาคม 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา  1.1 1.2 0.5 2.4 35.24 36.09 
เหรียญสิงคโปร์  0.6 1.5 0.9 0.9 26.09 25.52 
เยน  - - 0.2 0.2 31.67 30.28 
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 บริษทัฯมีสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือดงัน้ี 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 
สกุลเงิน จาํนวนท่ีขาย อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา วนัครบกาํหนดตามสญัญา 

 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.7 34.87 - 35.67 มิถุนายน - กนัยายน 2559 
เหรียญสิงคโปร์ 1.1 25.03 - 26.01 สิงหาคม - ตุลาคม 2559 
    

สกุลเงิน จาํนวนท่ีซ้ือ อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา วนัครบกาํหนดตามสญัญา 

 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 7.1 35.05 - 36.14 เมษายน - ตุลาคม 2559 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
สกุลเงิน จาํนวนท่ีขาย อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา วนัครบกาํหนดตามสญัญา 

 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1.2 34.85 - 36.38 มกราคม - พฤษภาคม 2559 
เหรียญสิงคโปร์ 0.8 25.29 - 25.41 เมษายน - มิถุนายน 2559 
    

สกุลเงิน จาํนวนท่ีซ้ือ อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา วนัครบกาํหนดตามสญัญา 

 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.6 35.62 - 36.14 มกราคม - เมษายน 2559 

18. การวดัมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษทัฯมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของ
มูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2* ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย     
หน่วยลงทุน - กองทุนเปิดตราสารหน้ี - 451,030 - 451,030 

 *ระดบั 2 การวดัมูลค่ายติุธรรมโดยใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพย ์ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
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19. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2559 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลให้แก่               
ผูถื้อหุน้จากกาํไรของปี 2558 เพิม่เติมในอตัราหุน้ละ 0.105 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 144.9 ลา้นบาท 

20. การอนุมตังิบการเงนิระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2559 
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