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บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี  34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง                     
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไร
ก็ตาม บริษัทฯได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

 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 2559 โดย
ไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวดปัจจุบนั 

1.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัฯไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัใหม่ ซ่ึงมี                   
ผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 มาถือ
ปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหา
เท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํ
และคาํศพัท ์การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน                     
การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญั
ต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัฯ  
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1.4 นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น         
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

2. เงินลงทุนช่ัวคราว 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/                     

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย   
  หน่วยลงทุน (กองทุนเปิดตราสารหน้ี) - ราคาทุน 505,900 451,912 
  บวก: การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม 2,009 3,711 
รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - มูลค่ายติุธรรม 507,909 455,623 
เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกาํหนด   
  ตราสารหน้ีภาคเอกชน - ตัว๋แลกเงิน - 49,883 
  เงินฝากประจาํธนาคารประเภท 12 เดือน - 250,000 
รวมเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกาํหนด  - 299,883 
รวมเงินลงทุนชัว่คราว 507,909 755,506 

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 
บริษทั โตเกียว รันเวย ์มาร์เกต็ต้ิง จาํกดั ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 

 *ไม่เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัตั้งแต่ปี 2560 
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ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างกลุ่มบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการ               
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม นโยบายการกาํหนดราคา 

 2560 2559 2560 2559  

รายการธุรกิจกับบริษทัย่อย      
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)   
ขายสินคา้ - - 13.5 25.1 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่มร้อยละ 

15 ถึง 45 ข้ึนกบัปริมาณซ้ือและ
ประเภทของสินคา้ 

รายไดค่้าบริการดา้นบญัชี
และการเงิน 

- - 0.8 0.8 คาํนวณตามตน้ทุนจริงบวก                
กาํไรส่วนเพิ่ม 

รายไดค่้าบริการและ
สาธารณูปโภค 

- - 0.4 0.4 อตัราตามท่ีระบุในสญัญา 

ซ้ือสินคา้ - - 43.9 36.8 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่มร้อยละ 5 
ถึง 15 ข้ึนกบัประเภทของสินคา้ 

ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย - - 0.1 - อตัราตามท่ีระบุในสญัญา 
      
รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน      
ซ้ือสินคา้ 0.2 1.5 - 1.4 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่มร้อยละ 35 

ถึง 70 ข้ึนกบัประเภทของสินคา้ 
ค่าเช่าจ่าย 0.5 0.5 0.1 0.1 อตัราตามท่ีระบุในสญัญา 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - 0.5 - 0.5 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 

ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 
มีรายละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

31 มีนาคม 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 4)   
ลกูหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     
 บริษทัยอ่ย - - 15,746 15,533 

รวม - - 15,746 15,533 

ลกูหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     
 บริษทัยอ่ย - - 432 432 
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  3 - - - 

รวม 3 - 432 432 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

31 มีนาคม 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น  - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 10)   
เจ้าหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     
   บริษทัยอ่ย  - - 17,542 14,086 
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  59 90 - - 

รวม 59 90 17,542 14,086 

ค่าใ ช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     
   บริษทัยอ่ย - - 55 144 
   บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั  - 17 - - 

รวม - 17 55 144 

เจ้าหนีค่้าซ้ือสินทรัพย์ - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     
   บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั  - 1,000 - 1,000 

รวม - 1,000 - 1,000 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัฯมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์
พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 2560 2559 2560 2559 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 8.8 8.0 8.2 7.5 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 0.6 0.5 0.6 0.5 
รวม 9.4 8.5 8.8 8.0 
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4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น  
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

31 มีนาคม 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ - - 10,175 7,023 
คา้งชาํระ     
 1 - 90 วนั   - - 5,571 8,510 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 15,746 15,533 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกัน     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 404,895 376,212 402,843 374,409 
คา้งชาํระ     
 1 - 90 วนั   94,690 102,263 93,857 101,063 
 91 - 180 วนั 70 2,671 - 239 
 181 - 270 วนั 2,137 - 15 - 
 มากกวา่ 271 วนั 3,911 3,942 3,685 3,715 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 505,703 485,088 500,400 479,426 

รวมลูกหน้ีการคา้ 505,703 485,088 516,146 494,959 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (5,642) (5,074) (3,691) (3,875) 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 500,061 480,014 512,455 491,084 

ลูกหนีอ่ื้น     
ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - 4,589 - 4,589 
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,585 4,108 1,585 4,108 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -  432 432 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 4,779 2,259 4,339 2,044 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 6,367 10,956 6,356 11,173 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 506,428 490,970 518,811 502,257 
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5. สินค้าคงเหลือ 

รายการเคล่ือนไหวของบญัชีการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2560 2559 2560 2559 

ยอดคงเหลือตน้งวด 10,066 17,958 9,968 16,735 
บวก: ปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให ้     
 เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 2,686 1,787 2,607 1,711 
หกั: โอนกลบัค่าเผือ่การลดมูลค่าของ     
 สินคา้คงเหลือท่ีทาํลายจริงในงวด (191) - (191) - 
ยอดคงเหลือปลายงวด  12,561 19,745 12,384 18,446 

6. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

31 มีนาคม 
2560 

31 ธนัวาคม
2559 

ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน 36,907 33,634 36,379 33,137 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือวตัถุดิบ 463,586 61,167 463,586 61,167 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 26,865 12,311 26,438 11,823 
อ่ืน ๆ 1,393 248 1,393 248 
รวม 528,751 107,360 527,796 106,375 
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7.  เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
บริษทั 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

   (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  2560 และ 2559 บริษัทฯไม่มีเงินปันผลรับจาก         
บริษทัยอ่ยขา้งตน้ 

8. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเคล่ือนไหวของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2560 2559 2560 2559 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้งวด 882,050 549,605 872,500 535,914 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 62,204 82,370 59,937 82,040 
ดอกเบ้ียท่ีถือเป็นตน้ทุนระหวา่งงวด 193 1,149 193 1,149 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิ 
   ตามบญัชี ณ วนัท่ีจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (1,250) (38) (1,250) (38) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (15,997) (17,585) (15,248) (16,422) 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าท่ีบนัทึกในระหวา่งงวด - (3,098) - - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชีปลายงวด  927,200 612,403 916,132 602,643 
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษทัฯมียอดคงเหลือของอาคารโรงงานระหว่างก่อสร้างเป็นจาํนวนเงิน 
464.2 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 402.9 ลา้นบาท) ซ่ึงบริษทัฯไดใ้ชเ้งินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารใน
การก่อสร้างอาคารโรงงานดงักล่าว ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษทัฯได้
รวมต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นราคาทุนของอาคารโรงงานเป็นจาํนวนเงิน 0.2 ล้านบาท (2559: 1.1                 
ลา้นบาท) โดยคาํนวณจากอตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนในอตัราร้อยละ 3.85 (2559: ร้อยละ 4.10) 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษัทฯมียอดคงเหลือของอาคารและส่ิงปลูกสร้างท่ีตั้ งอยู่บนท่ีดินเช่า     
โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 93.4 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2559: 97.0 ลา้นบาท) ภายใต้
สัญญาเช่าท่ีดินดงักล่าว บริษทัฯจะตอ้งโอนกรรมสิทธ์ิของอาคารและส่ิงปลูกสร้างให้แก่ผูเ้ช่าเม่ือ
สญัญาส้ินสุดลง 

 บริษทัฯไดน้าํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 จาํนวนเงิน 
494.6 ลา้นบาท ไปคํ้ าประกันเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีไดรั้บจากธนาคาร ทั้งน้ี ในระหว่างงวดปัจจุบนั 
บริษทัฯไดช้าํระคืนเงินกูย้มืดงักล่าวก่อนวนัครบกาํหนดชาํระและไดไ้ถ่ถอนสินทรัพยท่ี์ใชค้ ํ้าประกนั
แลว้ทั้งจาํนวน 

9. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคาร 

 ยอดคงเหลือของเงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคาร ไดแ้ก่ ทรัสตรี์ซีทซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 
2.40 ถึงร้อยละ 2.45 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2559: ระหวา่งร้อยละ 1.95 ถึงร้อยละ 2.58 ต่อปี) 

10.  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2560 
31 ธนัวาคม
2559 

31 มีนาคม 
2560 

31 ธนัวาคม
2559 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 59 90 17,542 14,086 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 224,437 340,125 182,342 302,910 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 17 55 144 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 193,079 201,223 190,476 198,274 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย ์- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 1,000 - 1,000 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย ์- กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 20,844 16,610 19,056 15,953 
รวม 438,419 559,065 409,471 532,367 
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11. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2560 2559 2560 2559 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั     
 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 45,795 41,325 43,839 40,777 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด  
และกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (3,214) (1,382) (2,928) (1,033) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 42,581 39,943 40,911 39,744 

 จาํนวนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวขอ้งกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับ                
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2560 2559 2560 2559 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงิน
ลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (340) 206 (340) 206 

12. กําไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 
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13. ส่วนงานดําเนินงาน 

 กลุ่มบริษทัฯจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ ์ในระหว่างงวดปัจจุบนั 
กลุ่มบริษทัฯไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงาน 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัฯสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2560 และ 2559 มีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 

 

ส่วนงาน 
ขนมขบเค้ียว 

ส่วนงาน
ร้านคา้ปลีก 

ส่วนงาน 
ผงปรุงอาหาร รวมส่วนงาน 

การตดัรายการ
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รายได้       
รายไดจ้ากการขายใหลู้กคา้
ภายนอก 1,071.3 49.7 0.1 1,121.1  - 1,121.1 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 13.5 1.4 42.5 57.4 (57.4) - 

รวมรายได้ 1,084.8 51.1 42.6 1,178.5 (57.4) 1,121.1 

ผลการดาํเนินงาน       
กําไรของส่วนงาน 197.7 6.8 2.4 206.9 1.2 208.1 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน      (1.9) 

รายไดอ่ื้น      7.3 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้      213.5 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (42.6) 

กําไรสําหรับงวด      170.9 
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 

 

ส่วนงาน 
ขนมขบเค้ียว 

ส่วนงาน
ร้านคา้ปลีก 

ส่วนงาน 
ผงปรุงอาหาร รวมส่วนงาน 

การตดัรายการ
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

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

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 55.1  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 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้  200.5 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  (39.9) 

กําไรสําหรับงวด  160.6 
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14. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 

14.1 ภาระผูกพนัเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 กลุ่มบริษทัฯมีภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวนเงิน 46.5 ลา้นบาท 0.2 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา และ  0.6 ล้านยูโร  (31  ธันวาคม  2559: 35.0 ล้านบาท  0.2 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา และ 0.6 ลา้นยโูร) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ และการก่อสร้างอาคาร
โรงงาน 

14.2 ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาเช่าดําเนินงานและบริการ 

 กลุ่มบริษทัฯไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดิน พื้นท่ีในอาคารและสํานักงาน และสัญญาบริการต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึง
สญัญาทางการตลาด อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 18 ปี  

 กลุ่มบริษทัฯมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาขา้งตน้ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จ่ายชาํระ 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 

       ภายใน 1 ปี 51.4 52.8 38.7 43.3 
       มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 36.5 21.0 24.6 18.4 
       มากกวา่ 5 ปี 14.0 14.9 14.0 14.9 

14.3 ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาซื้อวตัถุดิบ 

 บริษทัฯไดท้าํสัญญาซ้ือขายวตัถุดิบล่วงหนา้กบับริษทัในต่างประเทศ โดยมีระยะเวลาส่งมอบภายใน 
1 ปี ตามปริมาณและราคาท่ีระบุไวใ้นสัญญา ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯมีภาระผูกพนัตาม
สญัญาดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 2.6 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (31 มีนาคม 2560: ไม่มี) 

14.4 การคํา้ประกัน 

  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษทัฯมีหนังสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยู ่               
เป็นจาํนวนเงิน 2.3 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 2.4 ลา้นบาท) เพื่อค ํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

12 
 

14.5 คดีฟ้องร้อง 

 เม่ือวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2559 บริษทัฯถูกฟ้องเป็นจาํเลยโดยบริษทัแห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่นในคดีแพ่ง
เก่ียวกับการผิดสัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูลทางเทคนิค  บริษัทดังกล่าวได้ฟ้องต่อศาลทรัพยสิ์น                    
ทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศกลางให้บริษัทฯชดใช้ค่าเสียหายเป็นจาํนวนเงิน 150,000 
เหรียญสหรัฐอเมริกา พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับถดัจากวนัฟ้อง (หรือจาํนวนเงิน
ประมาณ 5.5 ลา้นบาท) ต่อมาเม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2559 ศาลฯไดมี้คาํสั่งจาํหน่ายคดีเน่ืองจากภายใต้
สัญญาดงักล่าว โจทก์และจาํเลยอยู่ภายใตข้อ้บงัคบัแห่งสัญญาอนุญาโตตุลาการและตอ้งดาํเนินการ
ระงบัขอ้พิพาทโดยผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลาการท่ีศูนยอ์นุญาโตตุลาการ ประเทศสิงคโปร์ 
ส่งผลใหค้ดีดงักล่าวยติุลง โดยบริษทัฯคาดว่าโจทกจ์ะยืน่อุทธรณ์คาํสัง่ใหจ้าํหน่ายคดีของศาลฯต่อไป                     
อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหารของบริษทัฯไดป้ระเมินและเช่ือว่าคดีดงักล่าวจะไม่ทาํให้เกิดผลเสียหายท่ีมี
สาระสําคญัต่อบริษทัฯ บริษทัฯจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินสําหรับเงินชดเชยค่าเสียหายใน                 
งบการเงินงวดปัจจุบนั 

15. เคร่ืองมือทางการเงิน 

 บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

สกลุเงิน 
31 มีนาคม 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

31 มีนาคม 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

31 มีนาคม 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1.4 1.3 0.3 6.3 34.45 35.83 
เหรียญสิงคโปร์ 0.8 1.7 0.4 0.6 24.65 24.80 
เยน - - 0.2 0.2 0.3113 0.3080 

 บริษทัฯมีสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือดงัน้ี 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 

สกลุเงิน จาํนวนท่ีขาย อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา วนัครบกาํหนดตามสญัญา 

 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.7 34.90 - 35.59 มิถุนายน - กนัยายน 2560 
เหรียญสิงคโปร์ 0.2 24.60 - 24.80 พฤษภาคม - มิถุนายน 2560 
    

สกลุเงิน จาํนวนท่ีซ้ือ อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา วนัครบกาํหนดตามสญัญา 

 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 13.0 34.59 - 35.68 พฤษภาคม - กนัยายน 2560 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

สกลุเงิน จาํนวนท่ีขาย อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา วนัครบกาํหนดตามสญัญา 

 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.8 34.68 - 35.81 กมุภาพนัธ์ - มิถุนายน 2560 
เหรียญสิงคโปร์ 0.9 24.77 - 25.10 มีนาคม - มิถุนายน 2560 

16. การวดัมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

บริษทัฯมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2* ระดบั 3 รวม 

 

31 มีนาคม 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

31 มีนาคม 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

31 มีนาคม 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

31 มีนาคม 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย         
หน่วยลงทุน - กองทุนเปิด

ตราสารหน้ี - - 507,909 455,623 - - 507,909 455,623 

 *ระดบั 2 การวดัมูลค่ายติุธรรมโดยใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสงัเกตไดข้องสินทรัพย ์ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

17. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลให้แก่               
ผูถื้อหุน้จากกาํไรของปี 2559 เพิ่มเติมในอตัราหุน้ละ 0.30 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 414.0 ลา้นบาท 

18. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2560 


