
 

บริษทั เถา้แก่นอ้ย ฟู๊ ดแอนดม์าร์เกต็ต้ิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เถา้แก่นอ้ย ฟู๊ ดแอนดม์าร์เกต็ต้ิง จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับ  
งวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสด
รวมสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั เถา้แก่นอ้ย       
ฟู๊ ดแอนดม์าร์เกต็ต้ิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั 
เถา้แก่นอ้ย ฟู๊ ดแอนดม์าร์เกต็ต้ิง จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํ
และนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล              
ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทาน
ของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

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

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 
 
 

วิสสุตา  จริยธนากร 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 9 สิงหาคม 2559 



บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 136,122            1,475,572         77,003              1,439,244         

เงินลงทุนชัว่คราว 2 802,603            -                        802,603            -                        

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3, 4 475,469            417,806            507,434            454,248            

สินคา้คงเหลือ 5 434,721            197,319            426,605            187,824            

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 310,165            31,464              309,502            30,795              

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,159,080         2,122,161         2,123,147         2,112,111         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 6 358                    36,658              358                    36,658              

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                        -                        40,034              40,034              

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

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 736,233            549,605            727,216            535,914            

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 9,727                 10,623              9,555                 10,332              

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13 12,989              12,443              8,608                 8,284                 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 17,952              43,630              12,440              39,098              

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 817,004            692,704            837,956            710,065            

รวมสินทรัพย์ 2,976,084         2,814,865         2,961,103         2,822,176         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 9 205,700            264,701 205,700            264,701            

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3, 10 481,341            475,916            461,533            459,003            

เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 11 42,168              14,056              42,168              14,056              

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึง

   กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 8 1,382                 4,985                 -                        3,636                 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 85,220              66,746              84,044              65,847              

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 34,701              25,566              33,886              24,877              

รวมหนี้สินหมุนเวยีน 850,512            851,970            827,331            832,120            

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว 11 70,280              98,392              70,280              98,392              

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 8 659                    13,343              -                        11,985              

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 7,469                 6,323                 7,224                 6,121                 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,073                 966                    -                        -                        

รวมหนี้สินไม่หมุนเวยีน 79,481              119,024            77,504              116,498            

รวมหนี้สิน 929,993            970,994            904,835            948,618            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559

(หน่วย: พนับาท)

30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 มิถุนายน 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 349,037            148,649            359,496            178,618            

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 1,832                 -                        1,832                 -                        

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,046,091         1,843,871         2,056,268         1,873,558         

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,976,084         2,814,865         2,961,103         2,822,176         

-                        -                        -                        -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
กําไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 1,119,756       814,543          1,086,359       800,593          
รายไดอ่ื้น 10,783            3,105              11,790            4,398              
รวมรายได้ 1,130,539       817,648          1,098,149       804,991          
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 725,592          520,162          713,057          516,859          
ค่าใชจ่้ายในการขาย 117,953          140,163          112,687          134,588          
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 56,269            56,384            54,604            48,952            
รวมค่าใช้จ่าย 899,814          716,709          880,348          700,399          
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 230,725          100,939          217,801          104,592          
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (1,670)             (4,845)             (1,502)             (4,747)             
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 229,055          96,094            216,299          99,845            
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 13 (44,402)           (21,156)           (43,648)           (20,931)           
กําไรสําหรับงวด 184,653          74,938            172,651          78,914            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนภายหลงั
   ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย -
      สุทธิจากภาษีเงินได้ 1,008              -                      1,008              -                      
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 185,661 74,938 173,659 78,914

กําไรต่อหุ้น 14
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน
   กาํไรสาํหรับงวด (บาท) 0.13                0.07                0.13                0.08                

   จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุน้) 1,380,000 1,020,000 1,380,000 1,020,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
กําไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 2,137,571       1,510,823       2,074,672       1,479,353       
รายไดอ่ื้น 15,105            8,646              17,247            11,029            
รวมรายได้ 2,152,676       1,519,469       2,091,919       1,490,382       
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 1,369,818       973,527          1,346,887       962,890          
ค่าใชจ่้ายในการขาย 229,945          266,451          219,364          254,989          
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 119,161          108,775          112,686          98,207            
รวมค่าใช้จ่าย 1,718,924       1,348,753       1,678,937       1,316,086       
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 433,752          170,716          412,982          174,296          
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (4,119)             (9,275)             (3,812)             (9,076)             
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 429,633          161,441          409,170          165,220          
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 13 (84,345)           (35,193)           (83,392)           (34,886)           
กําไรสําหรับงวด 345,288          126,248          325,778          130,334          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนภายหลงั
   ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย -
      สุทธิจากภาษีเงินได้ 1,832              -                      1,832              -                      
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 347,120 126,248 327,610 130,334

กําไรต่อหุ้น 14
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน
   กาํไรสาํหรับงวด (บาท) 0.25                0.12                0.24                0.13                

   จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุน้) 1,380,000 1,020,000 1,380,000 1,020,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม

2559 2558 2559 2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 429,633          161,441          409,170          165,220          
รายการปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 35,777            35,385            33,343            32,057            
   ตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 84                   479                 84                   479                 
   ตดัจาํหน่ายส่วนเกินของสญัญาซ้ือขายเงินตรา
      ต่างประเทศล่วงหนา้ 176                 178                 176                 178                 
   ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 2,564              1,479              2,564              1,479              
   การปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 1,167              12,232            992                 12,131            
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของอุปกรณ์ 3,098              4,519              -                      -                      
   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 465                 46                   508                 (614)                
   กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (64)                  (1,053)             (64)                  (1,053)             
   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (366)                -                      (366)                -                      
   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวพนกังาน 1,146              1,367              1,103              1,328              
   รายไดด้อกเบ้ีย (5,538)             (346)                (5,455)             (301)                
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 3,229              8,591              3,171              8,544              
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินดาํเนินงาน 471,371          224,318          445,226          219,448          
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (60,498)           52,176            (56,021)           48,584            
   สินคา้คงเหลือ (238,569)         (86,906)           (239,773)         (91,795)           
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (276,357)         (16,905)           (276,363)         (17,071)           
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (444)                (262)                (42)                  (1,075)             
หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (6,754)             19,323            (10,083)           21,061            
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 8,851              42,152            8,725              41,987            
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (102,400)         233,896          (128,331)         221,139          
   จ่ายผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน -                      (274)                -                      (274)                
   จ่ายภาษีเงินได้ (66,865)           (35,173)           (65,967)           (35,031)           
   จ่ายดอกเบ้ีย (4,526)             (7,916)             (4,526)             (7,916)             
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (173,791)         190,533          (198,824)         177,918          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม

2559 2558 2559 2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัลดลง (เพิ่มข้ึน) 36,300            (344)                36,300            (344)                
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพยเ์พิ่มข้ึน (7,311)             (41,855)           (6,783)             (41,855)           
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (176,751)         (46,607)           (175,678)         (46,413)           
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (73)                  (958)                (73)                  (958)                
ซ้ือเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายและท่ีจะถือจนครบกาํหนด (880,000)         -                      (880,000)         -                      
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 80,000            -                      80,000            -                      
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ -                      610                 -                      574                 
ดอกเบ้ียรับ 3,514              545                 3,431              502                 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (944,321)         (88,609)           (942,803)         (88,494)           
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มข้ึน (ลดลง) (59,059)           44,099            (59,059)           44,099            
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว -                      (4,359)             -                      (4,359)             
ชาํระคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (17,470)           (10,481)           (16,746)           (9,799)             
เงินปันผลจ่าย (144,809)         (96,900)           (144,809)         (96,900)           
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (221,338)         (67,641)           (220,614)         (66,959)           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (1,339,450)      34,283            (1,362,241)      22,465            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 1,475,572       68,063            1,439,244       51,238            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายงวด 136,122          102,346          77,003            73,703            

-                      -                      
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีมิใช่เงินสด
   ซ้ืออุปกรณ์ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -                      2,000              -                      2,000              
   ซ้ืออุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแต่ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 52,224            27,576            52,083            27,477            
   โอนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพยไ์ปบญัชีอุปกรณ์ 33,075            4,897              32,975            4,897              
   ดอกเบ้ียจ่ายถือเป็นตน้ทุนของสินทรัพย์ 2,236              -                      2,236              -                      
   กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 2,290              -                      2,290              -                      
   เงินปันผลคา้งจ่าย 91                   -                      91                   -                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

องคป์ระกอบอื่นของ

ส่วนของผูถ้ือหุน้

ส่วนเกินทุนจากการ

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกิน วดัมูลค่าเงินลงทุนใน รวมส่วนของ

และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั บริษทัฯ บริษทัยอ่ย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย ผูถ้ือหุน้

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

กาํไรสาํหรับงวด -                                -                                -                                -                                126,248                    -                                126,248                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                -                                -                                -                                126,248                    -                                126,248                    

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 12) -                                -                                -                                -                                (96,900)                     -                                (96,900)                     
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 255,000                    -                                30,000                      282                           96,649                      -                                381,931                    

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

กาํไรสาํหรับงวด -                                -                                -                                -                                345,288                    -                                345,288                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                -                                -                                -                                -                                1,832                        1,832                        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                -                                -                                -                                345,288                    1,832                        347,120                    

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 12) -                                -                                -                                -                                (144,900)                   -                                (144,900)                   
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 345,000                    1,315,440                 34,500                      282                           349,037                    1,832                        2,046,091                 

-                                -                                -                                -                                -                                -                                

-                                -                                -                                -                                -                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม 

สาํรองตามกฎหมาย

จดัสรรแลว้ -



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

องคป์ระกอบอื่นของ

ส่วนของผูถ้ือหุน้

ส่วนเกินทุนจากการ

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ - วดัมูลค่าเงินลงทุนใน รวมส่วนของ

และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 255,000                   -                              30,000                     104,136                   -                              389,136                   

กาํไรสาํหรับงวด -                              -                              -                              130,334                   -                              130,334                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                              -                              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              130,334                   -                              130,334                   

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 12) -                              -                              -                              (96,900)                   -                              (96,900)                   
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 255,000                   -                              30,000                     137,570                   -                              422,570                   

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 345,000                   1,315,440                34,500                     178,618                   -                              1,873,558                

กาํไรสาํหรับงวด -                              -                              -                              325,778                   -                              325,778                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              1,832                       1,832                       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              325,778                   1,832                       327,610                   

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 12) -                              -                              -                              (144,900)                  -                              (144,900)                  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 345,000                   1,315,440                34,500                     359,496                   1,832                       2,056,268                

-                              -                              -                              -                              -                              -                              

-                              -                              -                              -                              
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 
 

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงิน
ระหวา่งกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อยา่งไรกต็าม บริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ 
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีนําเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย        
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั เถา้แก่นอ้ย ฟู๊ ดแอนดม์าร์เก็ตต้ิง 
จาํกดั (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีรวมเรียกว่า “กลุ่มบริษทัฯ”) 
และไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 โดย
ไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวดปัจจุบนั 

1.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัฯได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่ 
รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการใหแ้นวปฏิบติั
ทางการบัญชีกับผูใ้ช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัฯ  
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1.4 นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น         
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 นอกจากน้ี บริษทัฯไดใ้ชน้โยบายการบญัชีสาํหรับ 
เงินลงทุนชัว่คราว ดงัน้ี 

ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายแสดงตามมูลค่ายติุธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของ
หลกัทรัพยด์งักล่าวบนัทึกในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุนเม่ือไดจ้าํหน่ายหลกัทรัพยน์ั้นออกไป  

ข) เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะครบกาํหนดชาํระในหน่ึงปี รวมทั้งท่ีจะถือจนครบกาํหนดแสดง
มูลค่าตามวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย บริษทัฯตดับญัชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนตํ่ากว่ามูลค่าตราสารหน้ี
ตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึงจาํนวนท่ีตดัจาํหน่าย/รับรู้น้ีจะแสดงเป็นรายการปรับกบัดอกเบ้ียรับ 
ตราสารหน้ีจัดเป็นประเภทท่ีจะถือจนครบกาํหนดเม่ือบริษัทฯมีความตั้ งใจแน่วแน่และมี
ความสามารถท่ีจะถือไวจ้นครบกาํหนดไถ่ถอน 

 มูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีคาํนวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสาร
หน้ีไทย มูลค่ายติุธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 

2. เงินลงทุนช่ัวคราว 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 ยอดคงเหลือของเงินลงทุนชัว่คราวแสดงไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/          

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2559 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย  
  หน่วยลงทุน (กองทุนเปิดตราสารหน้ี) - ราคาทุน 420,366 
  บวก: การเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 2,290 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - มูลค่ายติุธรรม 422,656 

เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกําหนด  
  ตราสารหน้ีภาคเอกชน - ตัว๋แลกเงิน 129,947 
  เงินฝากประจาํธนาคารประเภท 12 เดือน 250,000 
รวมเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกาํหนด  379,947 
รวมเงินลงทุนชัว่คราว 802,603 
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3. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 รายช่ือ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
บริษทั เถา้แก่นอ้ย เรสเตอรองท ์แอนด ์แฟรนไชส์ จาํกดั      บริษทัยอ่ย 
บริษทั วอ้นทม์อร์ อินดสัตร้ี จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั เอน็ซีพ ี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 30 มิถุนายน นโยบายการกาํหนดราคา 

 2559 2558 2559 2558  

รายการธุรกิจกับบริษทัย่อย      
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)   
ขายสินคา้ - - 28,091 23,775 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่มร้อยละ 

15 ถึง 45 ข้ึนกบัปริมาณซ้ือและ
ประเภทของสินคา้ 

รายไดค่้าบริการดา้นบญัชี
และการเงิน 

- - 834 860 คาํนวณตามตน้ทุนจริงบวก                
กาํไรส่วนเพิ่ม 

รายไดค่้าบริการและ
สาธารณูปโภค 

- - 377 377 อตัราตามท่ีระบุในสญัญา 

ซ้ือสินคา้ - - 42,452 28,974 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่มร้อยละ 5 
ถึง 15 ข้ึนกบัประเภทของสินคา้ 

ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย - - 8 2,481 อตัราตามท่ีระบุในสญัญา 
รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน      
ขายสินคา้ - 17 - 17 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่มในอตัรา

เฉล่ียร้อยละ 50 
ซ้ือสินคา้ 211 93 132 92 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่มร้อยละ 35 

ถึง 70 ข้ึนกบัประเภทของสินคา้ 
ค่าเช่าจ่าย 480 480 90 90 อตัราตามท่ีระบุในสญัญา 
ค่าบริการ 450 - 450 - ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน นโยบายการกาํหนดราคา 
 2559 2558 2559 2558  
รายการธุรกิจกับบริษทัย่อย      
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)   
ขายสินคา้ - - 53,208 38,854 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่มร้อยละ 

15 ถึง 45 ข้ึนกบัปริมาณซ้ือและ
ประเภทของสินคา้ 

รายไดค่้าบริการดา้นบญัชี
และการเงิน 

- - 1,668 1,700 คาํนวณตามตน้ทุนจริงบวก                
กาํไรส่วนเพิ่ม 

รายไดค่้าบริการและ
สาธารณูปโภค 

- - 755 755 อตัราตามท่ีระบุในสญัญา 

ซ้ือสินคา้ - - 79,239 53,792 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่มร้อยละ 5 
ถึง 15 ข้ึนกบัประเภทของสินคา้ 

ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย - - 21 4,278 อตัราตามท่ีระบุในสญัญา 
รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน      
ขายสินคา้ - 67 - 67 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่มในอตัรา

เฉล่ียร้อยละ 50 
รายไดค่้าบริการดา้นบญัชี
และการเงิน 

- 240 - 240 คาํนวณตามตน้ทุนจริงบวก                
กาํไรส่วนเพิ่ม 

ค่าส่งเสริมการขายรับ 5 3 - - อตัราตามท่ีระบุในสญัญา 
ซ้ือสินคา้ 1,731 99 1,527 92 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่มร้อยละ 35 

ถึง 70 ข้ึนกบัประเภทของสินคา้ 
ค่าเช่าจ่าย 960 1,005 180 225 อตัราตามท่ีระบุในสญัญา 
ค่าบริการ 900 - 900 - ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 

ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายละเอียดดงัน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

30 มิถุนายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 4)  
ลกูหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     
 บริษทัยอ่ย - - 35,908 42,046 
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  3 17 - - 

รวม 3 17 35,908 42,046 

ลกูหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     
 บริษทัยอ่ย - - 432 864 
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  - 7 - - 

รวม - 7 432 864 
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  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

30 มิถุนายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น  - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 10)   
เจ้าหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     
   บริษทัยอ่ย  - - 18,024 13,085 
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  6 9 - - 

รวม 6 9 18,024 13,085 

ค่าใ ช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     
   บริษทัยอ่ย - - 1 241 
   บริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั  2,388 511 2,388 511 

รวม 2,388 511 2,389 752 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 กลุ่มบริษทัฯมีค่าใชจ่้าย
ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2559 2558 2559 2558 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 9,877 7,278 9,419 6,873 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 518 1,165 518 1,164 
รวม 10,395 8,443 9,937 8,037 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2559 2558 2559 2558 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 17,914 15,186 16,900 13,973 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,029 1,654 1,029 1,651 
รวม 18,943 16,840 17,929 15,624 
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4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น  
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

30 มิถุนายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 3 17 19,591 16,989 
คา้งชาํระ     
 1 - 90 วนั   - - 16,317 25,057 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 17 35,908 42,046 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกัน     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 384,287 344,612 381,309 340,793 
คา้งชาํระ     
 1 - 90 วนั   87,132 67,835 86,168 65,612 
 91 - 180 วนั 61 3,703 61 3,703 
 181 - 270 วนั 1,904 1,073 1,904 1,073 
 มากกวา่ 271 วนั 4,374 1,689 4,148 1,463 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 477,758 418,912 473,590 412,644 

รวมลูกหน้ีการคา้ 477,761 418,929 509,498 454,690 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (6,319) (3,755) (6,093) (3,529) 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 471,442 415,174 503,405 451,161 

ลูกหนีอ่ื้น     
ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,220 144 2,220 143 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 7 432 864 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,807 2,481 1,377 2,080 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 4,027 2,632 4,029 3,087 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 475,469 417,806 507,434 454,248 
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5. สินค้าคงเหลือ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ
สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 17,958 16,735 
บวก: ปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือ   
  ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 1,167 992 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 19,125 17,727 

6. เงินฝากธนาคารทีม่ีภาระคํา้ประกัน 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 คือ เงินฝากประจาํซ่ึงบริษทัฯไดน้าํไปคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 คือ เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํซ่ึงบริษทัฯไดน้าํไป     
คํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือจากธนาคาร 

7.  เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 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 

 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 บริษัทฯไม่มีเงินปันผลรับจาก         
บริษทัยอ่ยขา้งตน้ 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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8. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2559 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 549,605 535,914 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 222,382 221,643 
ดอกเบ้ียท่ีถือเป็นตน้ทุนระหวา่งงวด 2,236 2,236 
ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิ  
   ตามบญัชี ณ วนัท่ีตดัจาํหน่าย (84) (84) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (34,808) (32,493) 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าท่ีบนัทึกในระหวา่งงวด (3,098) - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 736,233 727,216 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษทัฯมียอดคงเหลือของอาคารโรงงานระหว่างก่อสร้างเป็นจาํนวนเงิน 
318.2 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2558: 129.4 ลา้นบาท) ซ่ึงบริษทัฯไดใ้ชเ้งินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารใน
การก่อสร้างอาคารโรงงานดงักล่าว ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษทัฯได้
รวมตน้ทุนการกูย้มืเขา้เป็นราคาทุนของอาคารโรงงานเป็นจาํนวนเงิน 2.2 ลา้นบาท (2558: ไม่มี) โดย
คาํนวณจากอตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนในอตัราเฉล่ียร้อยละ 3.98 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 กลุ่มบริษทัฯมียอดคงเหลือของเคร่ืองจกัรและยานพาหนะซ่ึงไดม้าภายใต้
สัญญาเช่าการเงินโดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี  2.8 ล้านบาท  (31 ธันวาคม 2558: 23.9 ล้านบาท)                   
เฉพาะบริษทัฯ: ไม่มี (31 ธนัวาคม 2558: 20.7 ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษทัฯมียอดคงเหลือของอาคารและส่ิงปลูกสร้างท่ีตั้งอยู่บนท่ีดินเช่า     
โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 92.5 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2558: 78.8 ลา้นบาท) ภายใต้
สัญญาเช่าท่ีดินดงักล่าว บริษทัฯจะตอ้งโอนกรรมสิทธ์ิของอาคารและส่ิงปลูกสร้างให้แก่ผูเ้ช่าเม่ือ
สญัญาส้ินสุดลง 

 บริษทัฯไดน้าํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 จาํนวนเงิน 
386.1 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2558: 259.1 ลา้นบาท) ไปจดจาํนองเพื่อคํ้าประกนัเงินกูย้ืมระยะยาวท่ี
ไดรั้บจากธนาคาร  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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9. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคาร 
(หน่วย: พนับาท) 

 
                            

อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) 
งบการเงินรวม/              

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2559 2558 2559 2558 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR - 6,756 - 
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน - 3.00 - 3.10 - 152,475 
ทรัสตรี์ซีท 2.85 2.00 - 3.30 198,944 112,226 
รวม   205,700 264,701 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะส้ันจากธนาคารคํ้าประกนัโดยท่ีดิน
พร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัฯ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารคํ้าประกนัโดยกรรมการของบริษทัฯ เงินฝาก
ออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํของบริษทัฯและท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของกรรมการบริษทัฯ 

10.  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2559 
31 ธนัวาคม
2558 

30 มิถุนายน 
2559 

31 ธนัวาคม
2558 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 9 18,024 13,085 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 233,540 245,818 198,533 220,257 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,388 511 2,389 752 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 193,183 189,910 190,504 185,816 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย ์- กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 52,224 39,668 52,083 39,093 
รวม 481,341 475,916 461,533 459,003 

11. เงินกู้ยืมระยะยาว 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 
เงินกูย้มืระยะยาว 112,448 112,448 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  (42,168) (14,056) 
ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี 70,280 98,392 
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 ภายใตส้ัญญาเงินกู ้บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น 
การดาํรงสัดส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและ
อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีใหเ้ป็นไปตามสญัญา เป็นตน้ 

12. เงินปันผลจ่าย 
             

เงินปันผล 
 

อนุมติัโดย 
 

จาํนวนหุน้ 
เงินปันผลจ่าย  

ต่อหุน้ 
 

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

เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2558 255,000 96,900 

เงินปันผลประจาํปี 2558 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้  
เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2559 1,380,000 144,900 

13. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 สรุป
ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2559 2558 2559 2558 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 44,024 23,000 43,397 22,751 
ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด  
และกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 378 (1,844) 251 (1,820) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ใน 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 44,402 21,156 43,648 20,931 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2559 2558 2559 2558 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 85,349 37,685 84,174 37,351 
ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด  
และกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (1,004) (2,492) (782) (2,465) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ใน 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 84,345 35,193 83,392 34,886 

 จาํนวนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวขอ้งกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับ                
งวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2559 2558 2559 2558 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 252 - 252 - 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2559 2558 2559 2558 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 458 - 458 - 
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14. กําไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยูใ่นระหว่างงวด และได้
ปรับจาํนวนหุน้สามญัสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 ตามสดัส่วนท่ี
เปล่ียนไปของจาํนวนหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวจ้ากมูลค่าหุ้นละ 1 บาท 
เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท ตามมติของท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 3 กนัยายน 
2558 โดยถือเสมือนวา่การแตกหุน้ไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอรายงาน 

15. ส่วนงานดําเนินงาน 

 กลุ่มบริษทัฯจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ ์ในระหว่างงวดปัจจุบนั 
กลุ่มบริษทัฯไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงาน 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงานของกลุ่มบริษทัฯสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 ส่วนงาน  ส่วนงาน  การตดัรายการ 
 ขนมขบเค้ียว ส่วนงานแฟรนไชส์ฯ ผงปรุงอาหาร รวมส่วนงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

รายได้ 
รายไดจ้ากการขายให ้ 

 ลูกคา้ภายนอก 1,058.3 776.8 61.5 37.7 - - 1,119.8 814.5 - - 1,119.8 814.5 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 28.1 23.8 0.3 0.4 42.1 28.7 70.5 52.9 (70.5) (52.9) - - 

รวมรายได้ 1,086.4 800.6 61.8 38.1 42.1 28.7 1,190.3 867.4 (70.5) (52.9) 1,119.8 814.5 

ผลการดาํเนินงาน             
กําไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 206.0 100.2 9.8 (4.5) 3.1 1.2 218.9 96.9 1.1 0.9 220.0 97.8 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน           (1.7) (4.8) 

รายไดอ่ื้น           10.8 3.1 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้          229.1 96.1 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้           (44.4) (21.2) 

กําไรสําหรับงวด           184.7 74.9 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 ส่วนงาน  ส่วนงาน  การตดัรายการ 
 ขนมขบเค้ียว ส่วนงานแฟรนไชส์ฯ ผงปรุงอาหาร รวมส่วนงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

รายได้ 
รายไดจ้ากการขายให ้  

ลูกคา้ภายนอก 2,021.5 1,440.5 116.1 70.3 - - 2,137.6 1,510.8 - - 2,137.6 1,510.8 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 53.2 38.9 0.7 0.4 78.5 53.6 132.4 92.9 (132.4) (92.9) - - 

รวมรายได้ 2,074.7 1,479.4 116.8 70.7 78.5 53.6 2,270.0 1,603.7 (132.4) (92.9) 2,137.6 1,510.8 

ผลการดาํเนินงาน             
กําไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 395.7 163.2 14.8 (5.9) 5.7 1.6 416.2 158.9 2.4 3.2 418.6 162.1 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน           (4.1) (9.3) 

รายไดอ่ื้น           15.1 8.6 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้          429.6 161.4 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้           (84.3) (35.2) 

กําไรสําหรับงวด           345.3 126.2 

16. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 

16.1 ภาระผูกพนัเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 กลุ่มบริษทัฯมีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวนเงิน 44.9 ลา้นบาท และ 
0.2 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (31 ธันวาคม 2558: 134.1 ลา้นบาท) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือเคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์ และการก่อสร้างอาคารโรงงาน 

16.2 ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาเช่าดําเนินงานและบริการ 

 กลุ่มบริษทัฯไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดิน พื้นท่ีในอาคารและสาํนกังาน และสัญญาบริการ อายขุองสัญญามี
ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 18 ปี  

 กลุ่มบริษทัฯมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาขา้งตน้ดงัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จ่ายชาํระ 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

       ภายใน 1 ปี 31.2 28.1 24.1 21.0 
       มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 21.7 31.5 18.7 24.9 
       มากกวา่ 5 ปี 16.7 18.0 16.7 18.0 

16.3 ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาซื้อวตัถุดิบ 

 บริษทัฯไดท้าํสัญญาซ้ือขายวตัถุดิบล่วงหนา้กบับริษทัในต่างประเทศ โดยมีระยะเวลาส่งมอบภายใน 
1 ปี ตามปริมาณและราคาท่ีระบุไวใ้นสัญญา ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษทัฯมีภาระผูกพนัตาม
สญัญาดงักล่าวคงเหลือจาํนวนเงิน 10.0 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (31 ธนัวาคม 2558: ไม่มี) 
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16.4 การคํา้ประกัน 

  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษทัฯมีหนังสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยู่
เป็นจาํนวนเงิน 2.5 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2558: 3.2 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพนัทาง
ปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ยหนงัสือคํ้าประกนัเพื่อคํ้าประกนัการ
ใชไ้ฟฟ้าและอ่ืน ๆ  

16.5 คดีฟ้องร้อง 

ก)  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 ต่อปีนบัถดัจากวนัฟ้องจนกว่าจะชาํระค่าเสียหายใหแ้ก่โจทกเ์สร็จส้ิน อยา่งไร
ก็ตาม เม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯไดย้ื่นอุทธรณ์คาํพิพากษาของศาลชั้นตน้เพื่อขอให้
ศาลอุทธรณ์พิจารณาขอ้เทจ็จริงอีกคร้ังหน่ึง ทั้งน้ี ศาลอุทธรณ์ไดมี้คาํพิพากษาใหบ้ริษทัฯชาํระ
ค่าเสียหายทั้งส้ินเป็นจาํนวนเงิน 0.9 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับถดั
จากวนัฟ้องจนกว่าจะชาํระค่าเสียหายให้แก่โจทก์เสร็จส้ิน ต่อมาเม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2558 
บริษทัฯไดย้ื่นฎีกาคาํพิพากษาของศาลชั้นตน้และศาลอุทธรณ์เพื่อขอให้ศาลฎีกาพิจารณาอีก
คร้ังหน่ึง จนถึงวนัท่ีในรายงานน้ี บริษทัฯยงัไม่ไดจ่้ายค่าเสียหายดงักล่าว และคดียงัอยูร่ะหว่าง
การพิจารณาของศาลฎีกา 
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ข) เม่ือวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2559 บริษทัฯถูกฟ้องเป็นจาํเลยโดยบริษทัแห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่นใน
คดีแพ่งเก่ียวกบัการผิดสัญญาอนุญาตให้ใชข้อ้มูลทางเทคนิค  บริษทัดงักล่าวไดฟ้้องต่อศาล
ทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศกลางให้บริษทัฯชดใชค่้าเสียหายเป็นจาํนวน
เงิน 150,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับถดัจากวนัฟ้อง 
(หรือจาํนวนเงินประมาณ 5.5 ลา้นบาท) ต่อมาเม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2559 ศาลฯไดมี้คาํสั่ง
จาํหน่ายคดีเน่ืองจากภายใตส้ัญญาดังกล่าว โจทก์และจาํเลยอยู่ภายใตข้อ้บงัคบัแห่งสัญญา
อนุญาโตตุลาการและตอ้งดาํเนินการระงบัขอ้พิพาทโดยผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลาการท่ี
ศูนยอ์นุญาโตตุลาการ ประเทศสิงคโปร์ ส่งผลใหค้ดีดงักล่าวยติุลง โดยบริษทัฯคาดว่าโจทกจ์ะ
ยืน่อุทธรณ์คาํสั่งใหจ้าํหน่ายคดีของศาลฯต่อไป อยา่งไรก็ตาม ผูบ้ริหารของบริษทัฯไดป้ระเมิน
และเช่ือว่าคดีดงักล่าวจะไม่ทาํให้เกิดผลเสียหายท่ีมีสาระสําคญัต่อบริษทัฯ บริษทัฯจึงไม่ได้
บนัทึกประมาณการหน้ีสินสาํหรับเงินชดเชยค่าเสียหายในงบการเงินงวดปัจจุบนั 

ค) เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2559 บริษทัฯและกรรมการของบริษทัฯจาํนวน 3 ท่านถูกฟ้องเป็น
จาํเลยโดยบริษัทแห่งหน่ึงในคดีแพ่งเก่ียวกับการผิดสัญญาให้บริการดูแลเว็บไซต์ บริษัท
ดงักล่าวไดฟ้้องต่อศาลให้บริษทัฯชดใชค่้าเสียหายเป็นจาํนวนเงิน 1.1 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ีย
ในอตัราร้อยละ 15 ต่อปีนับถดัจากวนัฟ้องเป็นตน้ไป รวมเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 1.4 ลา้นบาท 
จนถึงวนัท่ีในรายงานน้ี คดียงัอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นตน้ อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหาร
ของบริษทัฯได้ประเมินและเช่ือว่าคดีดังกล่าวจะไม่ทาํให้เกิดผลเสียหายท่ีมีสาระสําคญัต่อ
บริษทัฯ บริษทัฯจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินสําหรับเงินชดเชยค่าเสียหายในงบการเงิน 
งวดปัจจุบนั 

17. เคร่ืองมือทางการเงิน 

 บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

สกลุเงิน 
30 มิถุนายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

30 มิถุนายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

30 มิถุนายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา  1.5  1.2 0.4 2.4 35.18 36.09 
เหรียญสิงคโปร์  0.8  1.5 0.7 0.9 26.08 25.52 
เยน  -  - 0.2 0.2 34.61 30.28 
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 บริษทัฯมีสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือดงัน้ี 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 

สกลุเงิน จาํนวนท่ีขาย อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา วนัครบกาํหนดตามสญัญา 

 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.6 34.87 - 35.28 กนัยายน - ธนัวาคม 2559 
เหรียญสิงคโปร์ 0.3 25.62 - 25.91 ธนัวาคม 2559 
    

สกลุเงิน จาํนวนท่ีซ้ือ อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา วนัครบกาํหนดตามสญัญา 

 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 3.0 35.18 - 35.58 สิงหาคม 2559 - มกราคม 2560 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
สกลุเงิน 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 
    

สกลุเงิน จาํนวนท่ีซ้ือ อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา วนัครบกาํหนดตามสญัญา 

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

18. การวดัมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษทัฯมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั้น
ของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2* ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย     
หน่วยลงทุน - กองทุนเปิดตราสารหน้ี - 422,656 - 422,656 

 *ระดบั 2 การวดัมูลค่ายติุธรรมโดยใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพย ์ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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19. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
สาํหรับปี 2559 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.19 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 262.2 ลา้นบาท 

20. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2559 
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