
บริษทั เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เกต็ติง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 164,435            307,946              92,760               253,835              

เงินลงทุนชัว่คราว 2 125,393            755,506              125,393             755,506              

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3, 4 657,769            490,970              672,575             502,257              

สินคา้คงเหลือ 5 968,822            445,445              952,110             433,481              

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 6 371,491            107,360              370,014             106,375              

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,287,910         2,107,227           2,212,852          2,051,454           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั -                        359                     -                         359                     

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                        -                         40,034               40,034                

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 39,745              39,745                39,745               39,745                

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 1,024,583         882,050              1,003,342          872,500              

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16,205              9,947                  16,126               9,799                  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14,723              10,284                12,917               8,711                  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 40,081              34,666                24,903               26,256                

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,135,337         977,051              1,137,067          997,404              

รวมสินทรัพย์ 3,423,247         3,084,278           3,349,919          3,048,858           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม



บริษทั เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เกต็ติง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 9 630,256            112,367 630,256 112,367

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3, 10 653,226            559,065              612,285             532,367              

เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี -                        45,320                -                         45,320                

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึง

   ก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี 304                   1,359                  -                         -                          

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 38,835              108,670              36,275               105,631              

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 53,669              27,230                53,186               26,646                

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,376,290         854,011              1,332,002          822,331              

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 10,557              8,615                  10,189               8,326                  

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน -                        64                       -                         -                          

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 10,557              8,679                  10,189               8,326                  

รวมหนีสิ้น 1,386,847         862,690              1,342,191          830,657              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เกต็ติง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน 

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

   ทุนท่ีออกและช าระแลว้

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

ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 1,315,440         1,315,440           1,315,440          1,315,440           

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้ 
     ส ารองตามกฎหมาย - บริษทัฯ 34,500              34,500                34,500               34,500                
                                                  - บริษทัยอ่ย 282                   282                     -                         -                          

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 341,062            523,397              312,672             520,292              

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 116                   2,969                  116                    2,969                  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,036,400         2,221,588           2,007,728          2,218,201           

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,423,247         3,084,278           3,349,919          3,048,858           

-                        -                         -                         -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เกต็ติง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2560

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
ก าไรหรือขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 1,405,198       1,261,000       1,359,609       1,226,307       
รายไดอ่ื้น 3,421              2,745              4,276              3,815              
รวมรายได้ 1,408,619       1,263,745       1,363,885       1,230,122       
ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 965,814          813,386          944,950          801,883          
ค่าใชจ่้ายในการขาย 170,198          122,610          161,457          116,708          
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 45,473            68,828            43,161            64,939            
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 22,322            -                     22,322            -                     
รวมค่าใช้จ่าย 1,203,807       1,004,824       1,171,890       983,530          
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 204,812          258,921          191,995          246,592          
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (4,734)             (1,376)             (4,440)             (1,174)             
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 200,078          257,545          187,555          245,418          
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 12 (40,072)           (55,430)           (37,338)           (49,419)           
ก าไรส าหรับงวด 160,006          202,115          150,217          195,999          

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนภายหลัง
   ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพย์
      เผ่ือขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้ (520)                (8)                    (520)                (8)                    
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด (520)                (8)                    (520)                (8)                    
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 159,486 202,107 149,697          195,991

(หน่วย: บาท)
ก าไรต่อหุ้น 13
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.12                0.15                0.11                0.14                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เกต็ติง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2560

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
ก าไรหรือขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 3,737,820       3,398,571       3,612,599       3,300,979       
รายไดอ่ื้น 18,091            17,850            20,736            21,062            
รวมรายได้ 3,755,911       3,416,421       3,633,335       3,322,041       
ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 2,527,712       2,183,204       2,468,944       2,148,770       
ค่าใชจ่้ายในการขาย 442,028          352,555          417,104          336,072          
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 153,621          187,989          147,427          177,625          
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 38,642            -                     38,642            -                     
รวมค่าใช้จ่าย 3,162,003       2,723,748       3,072,117       2,662,467       
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 593,908          692,673          561,218          659,574          
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (10,917)           (5,495)             (10,122)           (4,986)             
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 582,991          687,178          551,096          654,588          
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 12 (116,726)         (139,775)         (110,116)         (132,811)         
ก าไรส าหรับงวด 466,265          547,403          440,980          521,777          

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนภายหลัง
   ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย
      - สุทธิจากภาษีเงินได้ (2,853)             1,824              (2,853)             1,824              
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด (2,853)             1,824              (2,853)             1,824              
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 463,412 549,227 438,127 523,601

(หน่วย: บาท)
ก าไรต่อหุ้น 13
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.34                0.40                0.32                0.38                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เกต็ติง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2560

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม

2560 2559 2560 2559
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนภาษี 582,991          687,178          551,096          654,588          
รายการปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 65,704            53,344            63,241            49,632            
   ตดัจ  าหน่ายอุปกรณ์ 313                 92                   313                 92                   
   ตดัจ  าหน่ายส่วนเกินของสญัญาซ้ือขายเงินตรา
      ต่างประเทศล่วงหนา้ 353                 406                 353                 406                 
   ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) 958                 662                 (193)                662                 
   การปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือ
      ให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (โอนกลบั) 2,266              (8,638)             2,329              (7,472)             
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของอุปกรณ์ 1,037              19,303            -                     14,063            
   ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (1,088)             444                 (1,024)             508                 
   ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 7,577              1,249              7,577              1,249              
   ก  าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย (8,336)             (1,913)             (8,336)             (1,913)             
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวพนกังาน 1,942              1,719              1,863              1,654              
   รายไดด้อกเบ้ีย (919)                (6,798)             (800)                (6,715)             
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 9,161              4,107              9,128              4,025              
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 661,959          751,155          625,547          710,779          
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (171,988)         (29,082)           (174,356)         (21,382)           
   สินคา้คงเหลือ (525,643)         (292,735)         (520,958)         (288,903)         
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (264,837)         (145,369)         (264,345)         (144,821)         
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (1,475)             (1,032)             45                   122                 
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 102,251          143,339          91,586            129,260          
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 17,584            27,173            17,622            27,525            
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (64)                  -                     -                     -                     
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (182,213)         453,449          (224,859)         412,580          
   จ่ายภาษีเงินได้ (190,355)         (154,062)         (183,033)         (150,281)         
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน (372,568)         299,387          (407,892)         262,299          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เกต็ติง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2560

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม

2560 2559 2560 2559
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัลดลง 359                 36,300            359                 36,300            
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึน (59,148)           (14,869)           (52,201)           (14,341)           
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (159,954)         (285,354)         (150,110)         (282,665)         
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (9,050)             (171)                (9,050)             (171)                
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 2,164              5                     2,164              5                     
ซ้ือเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขายและท่ีจะถือจนครบก าหนด (1,137,003)      (1,060,000)      (1,137,003)      (1,060,000)      
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 1,472,003       330,000          1,472,003       330,000          
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด 300,000          130,000          300,000          130,000          
ดอกเบ้ียรับ 5,391              3,729              5,272              3,646              
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 414,762          (860,360)         431,434          (857,226)         
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 518,055          (244,359)         518,055          (244,359)         
ช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (45,320)           -                     (45,320)           -                     
ช าระคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (1,088)             (17,833)           -                     (16,746)           
เงินปันผลจ่าย (648,142)         (406,950)         (648,142)         (406,950)         
จ่ายดอกเบ้ีย (9,210)             (6,515)             (9,210)             (6,515)             
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (185,705)         (675,657)         (184,617)         (674,570)         
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (143,511)         (1,236,630)      (161,075)         (1,269,497)      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 307,946          1,475,572       253,835          1,439,244       
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายงวด 164,435          238,942          92,760            169,747          

-                     -                     
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม

รายการท่ีมิใช่เงินสด
   เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึน (ลดลง) (7,420)             16,148            (10,999)           15,450            
   โอนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพยไ์ปบญัชีอุปกรณ์ 55,208            41,094            53,509            40,994            
   ดอกเบ้ียจ่ายถือเป็นตน้ทุนของสินทรัพย์ 193                 3,328              193                 3,328              
   ก  าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน
      ในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขายเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (3,566)             2,281              (3,566)             2,281              
   เงินปันผลคา้งจ่ายเพ่ิมข้ึน 458                 150                 458                 150                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

องคป์ระกอบอ่ืนของ
ส่วนของผูถื้อหุน้

ก าไรสะสม ส่วนเกินทุนจาก
ทุนเรือนหุน้ท่ีออก ส่วนเกิน การวดัมูลคา่เงินลงทุน รวมส่วนของ
และช าระแลว้ มูลคา่หุน้สามญั บริษทัฯ บริษทัยอ่ย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 345,000                    1,315,440                 34,500                      282                           148,649                    -                               1,843,871                 
ก าไรส าหรับงวด -                               -                               -                               -                               547,403                    -                               547,403                    
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                               -                               -                               -                               -                               1,824                        1,824                        
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                               -                               -                               -                               547,403                    1,824                        549,227                    
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 11) -                               -                               -                               -                               (407,100)                  -                               (407,100)                  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 345,000                    1,315,440                 34,500                      282                           288,952                    1,824                        1,985,998                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 345,000                    1,315,440                 34,500                      282                           523,397                    2,969                        2,221,588                 
ก าไรส าหรับงวด -                               -                               -                               -                               466,265                    -                               466,265                    
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                               -                               -                               -                               -                               (2,853)                      (2,853)                      
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                               -                               -                               -                               466,265                    (2,853)                      463,412                    
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 11) -                               -                               -                               -                               (648,600)                  -                               (648,600)                  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560 345,000                    1,315,440                 34,500                      282                           341,062                    116                           2,036,400                 

-                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               
-                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย

บริษทั เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เกต็ติง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2560

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

องคป์ระกอบอ่ืนของ
ส่วนของผูถื้อหุ้น
ส่วนเกินทุนจาก

ทุนเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ - การวดัมูลคา่เงินลงทุน รวมส่วนของ
และช าระแลว้ มูลคา่หุ้นสามญั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 345,000                    1,315,440                 34,500                      178,618                    -                                1,873,558                 
ก าไรส าหรับงวด -                                -                                -                                521,777                    -                                521,777                    
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                -                                -                                -                                1,824                        1,824                        
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                -                                -                                521,777                    1,824                        523,601                    
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 11) -                                -                                -                                (407,100)                   -                                (407,100)                   
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กนัยายน 2559 345,000                    1,315,440                 34,500                      293,295                    1,824                        1,990,059                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 345,000                    1,315,440                 34,500                      520,292                    2,969                        2,218,201                 
ก าไรส าหรับงวด -                                -                                -                                440,980                    -                                440,980                    
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                -                                -                                -                                (2,853)                       (2,853)                       
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                -                                -                                440,980                    (2,853)                       438,127                    
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 11) -                                -                                -                                (648,600)                   -                                (648,600)                   
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กนัยายน 2560 345,000                    1,315,440                 34,500                      312,672                    116                           2,007,728                 

-                                -                                -                                -                                -                                -                                
-                                -                                -                                -                                -                                -                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เกต็ติง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2560

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินเฉพาะกจิการ

ก าไรสะสม 


