
 

บริษทั เถา้แก่นอ้ย ฟู๊ ดแอนดม์าร์เกต็ต้ิง จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เถา้แก่นอ้ย ฟู๊ ดแอนดม์าร์เกต็ต้ิง จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับ  
งวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสด
รวมส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั เถา้แก่นอ้ย       
ฟู๊ ดแอนดม์าร์เกต็ต้ิง จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั 
เถา้แก่นอ้ย ฟู๊ ดแอนดม์าร์เกต็ต้ิง จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัท า
และน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผล
การสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานการสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบ และวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได ้             
ความเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดง
ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 
 
วิสสุตา จริยธนากร 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 13 พฤศจิกายน 2560 



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 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 
 

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เกต็ติง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2560 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี  34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง                       
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไร
ก็ตาม บริษัทฯได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดง                                   
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ 
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย        
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั เถา้แก่นอ้ย ฟู๊ ดแอนดม์าร์เก็ตต้ิง 
จ ากดั (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีรวมเรียกว่า “กลุ่มบริษทัฯ”) 
และไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 โดย
ไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวดปัจจุบนั 

1.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษัทฯได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน                                
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัใหม่ ซ่ึงมี                   
ผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 มาถือ
ปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหา
เท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค า
และค าศพัท ์การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน                      
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญั
ต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัฯ  
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1.4 นโยบายการบัญชีที่ส าคญั 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น         
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

2. เงินลงทุนช่ัวคราว 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/                                               

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย   
  หน่วยลงทุน (กองทุนเปิดตราสารหน้ี) - ราคาทุน 125,248 451,912 
  บวก: การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม 145 3,711 
รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - มูลค่ายติุธรรม 125,393 455,623 
เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด   
  ตราสารหน้ีภาคเอกชน - ตัว๋แลกเงิน - 49,883 
  เงินฝากประจ าธนาคารประเภท 12 เดือน - 250,000 
รวมเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด  - 299,883 
รวมเงินลงทุนชัว่คราว 125,393 755,506 

 ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัฯขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย
มูลค่าตามบญัชี 1,463.7 ลา้นบาท (2559: 328.1 ลา้นบาท) และรับรู้ก าไรจากการขายสุทธิจากภาษีใน
ส่วนของก าไรหรือขาดทุนจ านวน 6.7 ลา้นบาท (2559: 1.5 ลา้นบาท) ทั้งน้ี จ  านวนดงักล่าวไดร้วม
ก าไรท่ีโอนมาจากรายการก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายสุทธิจากภาษีในก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในระหวา่งงวดปัจจุบนัจ านวน 3.0 ลา้นบาท (2559: ไม่มี) 
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3. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 รายช่ือ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
บริษทั เถา้แก่นอ้ย เรสเตอรองท ์แอนด ์แฟรนไชส์ จ ากดั      บริษทัยอ่ย 
บริษทั วอ้นทม์อร์ อินดสัตร้ี จ  ากดั  บริษทัยอ่ย 
บริษทั เอน็ซีพ ีเทรดด้ิงแอนดซ์พัพลาย จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั พีระเดชาพนัธ์ โฮลด้ิง จ ากดั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
บริษทั ดร. โทบิ จ ากดั ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 
บริษทั เจน ซี อินสไปร์ คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั* ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 
บริษทั ชุบชีวา จ ากดั ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 
บริษทั โตเกียว รันเวย ์มาร์เกต็ต้ิง จ ากดั ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 

 *ไม่เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัตั้งแต่ปี 2560 

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างกลุ่มบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการ               
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

     (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน นโยบายการก าหนดราคา 

 2560 2559 2560 2559  

รายการธุรกจิกบับริษทัย่อย      
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ขายสินคา้ - - 18.4 26.8 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพิ่มร้อยละ 

15 ถึง 45 ข้ึนกบัปริมาณซ้ือและ
ประเภทของสินคา้ 

รายไดค่้าบริการดา้นบญัชี
และการเงิน 

- - 0.8 0.8 ค านวณตามตน้ทุนจริงบวก                    
ก าไรส่วนเพิ่ม 

รายไดค่้าบริการและ
สาธารณูปโภค 

- - 0.3 0.3 อตัราตามท่ีระบุในสญัญา 

ซ้ือสินคา้ - - 62.2 49.9 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพิ่มร้อยละ 5 
ถึง 15 ข้ึนกบัประเภทของสินคา้ 

รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั      
ซ้ือสินคา้ 0.1 0.2 - - ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพิ่มร้อยละ 35 

ถึง 70 ข้ึนกบัประเภทของสินคา้ 
ค่าเช่าจ่าย 0.4 0.4 0.1 0.1 อตัราตามท่ีระบุในสญัญา 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - 0.5 - 0.5 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน นโยบายการก าหนดราคา 

 2560 2559 2560 2559  

รายการธุรกจิกบับริษทัย่อย      
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ขายสินคา้ - - 46.7 80.0 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพิ่มร้อยละ 

15 ถึง 45 ข้ึนกบัปริมาณซ้ือและ
ประเภทของสินคา้ 

รายไดค่้าบริการดา้นบญัชี
และการเงิน 

- - 2.5 2.5 ค านวณตามตน้ทุนจริงบวก                    
ก าไรส่วนเพิ่ม 

รายไดค่้าบริการและ
สาธารณูปโภค 

- - 1.1 1.1 อตัราตามท่ีระบุในสญัญา 

ซ้ือสินคา้ - - 144.9 129.1 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพิ่มร้อยละ 5 
ถึง 15 ข้ึนกบัประเภทของสินคา้ 

ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย - - 0.2 - อตัราตามท่ีระบุในสญัญา 
รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั      
ซ้ือสินคา้ 0.4 1.9 - 1.5 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพิ่มร้อยละ 35 

ถึง 70 ข้ึนกบัประเภทของสินคา้ 
ค่าเช่าจ่าย 1.4 1.4 0.3 0.3 อตัราตามท่ีระบุในสญัญา 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - 1.4 - 1.4 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 

ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2560 และ 31 ธันวาคม 
2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 4)   
ลกูหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     
 บริษทัยอ่ย - - 19,891 15,533 

รวม - - 19,891 15,533 

ลกูหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     
 ผูถื้อหุน้ 120,026 - 120,026 - 
 บริษทัยอ่ย - - 432 432 

รวม 120,026 - 120,458 432 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 10)   
เจ้าหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     
   บริษทัยอ่ย  - - 24,407 14,086 
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  26 90 - - 

รวม 26 90 24,407 14,086 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     
   บริษทัยอ่ย - - 5 144 
   บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั  - 17 - - 

รวม - 17 5 144 

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

รวม - 1,000 - 1,000 

เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2560 บริษทัฯไดถู้กประเมินค่าปรับจากกรมศุลกากรเป็นจ านวนประมาณ 120           
ลา้นบาท จากการท่ีบริษทัฯไม่สามารถแสดงเอกสารใบอนุญาตการน าเขา้สาหร่ายทะเลซ่ึงใชป้ระกอบ
ใบขนสินคา้เขา้ในปี 2555 บางส่วนจ านวน 14 ฉบบั เน่ืองจากเป็นเอกสารท่ีนานหลายปีแลว้ ซ่ึงถือ
เป็นการน าสินคา้เขา้มาในราชอาณาจกัรโดยไม่ไดรั้บอนุญาต  

ทั้งน้ี เหตุการณ์ดงักล่าวเกิดข้ึนก่อนการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั ดงันั้น บริษทั 
พีระเดชาพนัธ์ โฮลด้ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั เถา้แก่นอ้ย ฟู๊ ดแอนดม์าร์เกต็ต้ิง จ ากดั 
จึงแสดงเจตจ านงช าระค่าปรับดงักล่าวขา้งตน้ เพื่อมิใหก้ระทบต่อผูถื้อหุน้ปัจจุบนัของบริษทัฯ 

โดยเม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2560 บริษทัฯไดจ่้ายค่าปรับให้กรมศุลกากรจ านวนรวมทั้งส้ินประมาณ 120 
ลา้นบาท ต่อมา เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2560 บริษทั พีระเดชาพนัธ์ โฮลด้ิง จ ากดั ไดจ่้ายช าระเงิน
บางส่วนให้บริษทัฯจ านวน 50 ลา้นบาท และจะช าระส่วนท่ีเหลือจ านวน 70 ลา้นบาท ภายในวนัท่ี               
30 ธนัวาคม 2560 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัฯจึงไดบ้นัทึกบริษทั พีระเดชาพนัธ์ โฮลด้ิง จ ากดั เป็นลูกหน้ีอ่ืน
จ านวน 120 ลา้นบาท 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัฯมีค่าใชจ่้าย
ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2560 2559 2560 2559 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 8.8 8.1 8.2 7.6 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 0.6 0.5 0.6 0.5 
รวม 9.4 8.6 8.8 8.1 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2560 2559 2560 2559 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 25.9 25.9 24.2 24.5 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1.7 1.6 1.7 1.6 
รวม 27.6 27.5 25.9 26.1 

4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น  
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ - - 13,728 7,023 
คา้งช าระ     
 1 - 90 วนั   - - 6,163 8,510 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 19,891 15,533 
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  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 442,208 376,212 439,189 374,409 
คา้งช าระ     
 1 - 90 วนั   93,998 102,263 91,957 101,063 
 91 - 180 วนั 6 2,671 - 239 
 181 - 270 วนั - - - - 
 มากกวา่ 271 วนั 6,030 3,942 3,682 3,715 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 542,242 485,088 534,828 479,426 
รวมลูกหน้ีการคา้ 542,242 485,088 554,719 494,959 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (6,032) (5,074) (3,682) (3,875) 
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 536,210 480,014 551,037 491,084 
ลูกหนีอ่ื้น     
ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - 4,589 - 4,589 
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - 4,108 - 4,108 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 120,026 - 120,458 432 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,533 2,259 1,080 2,044 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 121,559 10,956 121,538 11,173 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 657,769 490,970 672,575 502,257 

5. สินค้าคงเหลือ 

รายการเคล่ือนไหวของบญัชีการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2560 2559 2560 2559 

ยอดคงเหลือตน้งวด 10,066 17,958 9,968 16,735 
บวก: ปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให ้     
 เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 8,843 2,394 8,688 3,560 
หกั: โอนกลบัค่าเผือ่การลดมูลค่าของ     
 สินคา้คงเหลือท่ีท าลายจริงในงวด (6,577) (11,032) (6,359) (11,032) 
ยอดคงเหลือปลายงวด  12,332 9,320 12,297 9,263 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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6. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม
2559 

ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน 44,320 33,634 43,608 33,137 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือวตัถุดิบ 297,677 61,167 297,677 61,167 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 28,953 12,311 28,188 11,823 
อ่ืน ๆ 541 248 541 248 
รวม 371,491 107,360 370,014 106,375 

7.  เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 ทุนเรียกช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

บริษทั 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

บริษทั เถา้แก่นอ้ย เรสเตอรองท ์     

  แอนด ์แฟรนไชส์ จ ากดั 35,000 

 

35,000 100 

 

100 35,000 

 

35,000 

บริษทั วอ้นทม์อร์ อินดสัตร้ี จ ากดั 5,000 5,000 100 100 4,543 4,543 

บริษทั เอน็ซีพี เทรดด้ิงแอนด ์      

   ซพัพลาย จ ากดั 1,000 1,000 100 100 491 491 

รวม     40,034 40,034 

 ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 และ 2559 บริษัทฯไม่มีเงินปันผลรับจาก         
บริษทัยอ่ยขา้งตน้ 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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8. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเคล่ือนไหวของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2560 2559 2560 2559 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้งวด 882,050 549,605 872,500 535,914 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 208,742 302,928 193,620 300,016 
ดอกเบ้ียท่ีถือเป็นตน้ทุนระหวา่งงวด 193 3,328 193 3,328 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิ  
   ตามบญัชี ณ วนัท่ีจ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (1,453) (97) (1,453) (97) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (63,912) (51,898) (61,518) (48,360) 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าท่ีบนัทึกในระหวา่งงวด (1,037) (19,303) - (14,063) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชีปลายงวด  1,024,583 784,563 1,003,342 776,738 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัฯมียอดคงเหลือของอาคารโรงงานระหว่างก่อสร้างเป็นจ านวนเงิน 
23.8 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 402.9 ลา้นบาท) ซ่ึงบริษทัฯไดใ้ชเ้งินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารใน
การก่อสร้างอาคารโรงงานดงักล่าว ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัฯได้
รวมต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นราคาทุนของอาคารโรงงานเป็นจ านวนเงิน 0.2 ล้านบาท (2559: 3.3                 
ลา้นบาท) โดยค านวณจากอตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนในอตัราร้อยละ 3.85 (2559: ร้อยละ 3.95) 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัฯมียอดคงเหลือของอาคารและส่ิงปลูกสร้างท่ีตั้ งอยู่บนท่ีดินเช่า     
โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจ านวนเงิน 86.3 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2559: 97.0 ลา้นบาท) ภายใต้
สัญญาเช่าท่ีดินดงักล่าว บริษทัฯจะตอ้งโอนกรรมสิทธ์ิของอาคารและส่ิงปลูกสร้างให้แก่ผูใ้ห้เช่าเม่ือ
สญัญาส้ินสุดลง 

 บริษทัฯไดน้ าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 จ านวนเงิน 
494.6 ลา้นบาท ไปค ้าประกันเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีได้รับจากธนาคาร ทั้งน้ี ในระหว่างงวดปัจจุบนั 
บริษทัฯไดช้ าระคืนเงินกูย้มืดงักล่าวก่อนวนัครบก าหนดช าระและไดไ้ถ่ถอนสินทรัพยท่ี์ใชค้  ้าประกนั
แลว้ทั้งจ  านวน 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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9. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคาร 

(หน่วย: พนับาท) 

 
                                                       

อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) 
งบการเงินรวม/                                

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2560 2559 2560 2559 
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 2.18 - 2.40 - 557,000 - 
ทรัสตรี์ซีท 2.30 1.95 - 2.58 73,256 112,367 
รวม   630,256 112,367 

10.  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม

2559 
30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม

2559 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 26 90 24,407 14,086 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 322,362 340,125 266,967 302,910 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 17 5 144 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 320,648 201,223 314,952 198,274 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย ์- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 1,000 - 1,000 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย ์- กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 10,190 16,610 5,954 15,953 
รวม 653,226 559,065 612,285 532,367 

11. เงินปันผลจ่าย 

                                                               
เงินปันผล 

 
อนุมติัโดย 

 
จ านวนหุน้ 

เงินปันผลจ่าย  
ต่อหุน้ 

 
เงินปันผลจ่าย 

  (พนัหุน้) (บาท) (พนับาท) 
เงินปันผลประจ าปี 2558 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้                       

เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2559 1,380,000 0.105 144,900 
เงินปันผลระหวา่งกาล
ส าหรับปี 2559 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2559 1,380,000 0.190 262,200 

รวมเงินปันผลส าหรับปี 2559    407,100 

     



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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เงินปันผล 

 
อนุมติัโดย 

 
จ านวนหุน้ 

เงินปันผลจ่าย  
ต่อหุน้ 

 
เงินปันผลจ่าย 

  (พนัหุน้) (บาท) (พนับาท) 
เงินปันผลประจ าปี 2559 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้                       

เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2560 1,380,000 0.300 414,000 
เงินปันผลระหวา่งกาล
ส าหรับปี 2560 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ
เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2560 1,380,000 0.170 234,600 

รวมเงินปันผลส าหรับปี 2560    648,600 

12. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 2559 สรุป
ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2560 2559 2560 2559 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั     
 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 39,223 53,570 36,316 50,637 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด
และกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 849 1,860 1,022 (1,218) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 40,072 55,430 37,338 49,419 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2560 2559 2560 2559 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั     
 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 120,451 138,919 113,608 134,811 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด  
และกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (3,725) 856 (3,492) (2,000) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 116,726 139,775 110,116 132,811 

 จ านวนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวขอ้งกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับ                
งวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2560 2559 2560 2559 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน                      
ในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (130) (2) (130) (2) 

 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2560 2559 2560 2559 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน                    
ในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 29 456 29 456 

13. ก าไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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14. ส่วนงานด าเนินงาน 

 กลุ่มบริษทัฯจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ ์ในระหว่างงวดปัจจุบนั 
กลุ่มบริษทัฯไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงาน 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัฯส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 

 

ส่วนงาน 
ขนมขบเค้ียว 

ส่วนงาน
ร้านคา้ปลีก 

ส่วนงาน 
ผงปรุงอาหาร รวมส่วนงาน 

การตดัรายการ
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รายได้       
รายไดจ้ากการขายใหลู้กคา้
ภายนอก 1,341.3 63.6 0.3 1,405.2 - 1,405.2 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 18.3 1.0 61.2 80.5 (80.5) - 

รวมรายได้ 1,359.6 64.6 61.5 1,485.7 (80.5) 1,405.2 

ผลการด าเนินงาน       
ก าไรของส่วนงาน 187.7 9.1 4.7 201.5 (0.1) 201.4 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน      (4.7) 

รายไดอ่ื้น      3.4 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้      200.1 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (40.1) 

ก าไรส าหรับงวด      160.0 
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 

 

ส่วนงาน 
ขนมขบเค้ียว 

ส่วนงาน
ร้านคา้ปลีก 

ส่วนงาน 
ผงปรุงอาหาร รวมส่วนงาน 

การตดัรายการ
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รายได้       
รายไดจ้ากการขายใหลู้กคา้
ภายนอก 1,199.5 61.5  - 1,261.0  - 1,261.0 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 26.8 0.8 49.1 76.7 (76.7) - 

รวมรายได้ 1,226.3 62.3 49.1 1,337.7 (76.7) 1,261.0 

ผลการด าเนินงาน       
ก าไรของส่วนงาน 242.8 8.1 4.4 255.3 0.9 256.2 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 

   
 

 
(1.4) 

รายไดอ่ื้น 
   

 
 

2.8 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 
   

 
 

257.6 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
   

 
 

(55.5) 

ก าไรส าหรับงวด 
   

 
 

202.1 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 

 

ส่วนงาน 
ขนมขบเค้ียว 

ส่วนงาน
ร้านคา้ปลีก 

ส่วนงาน 
ผงปรุงอาหาร รวมส่วนงาน 

การตดัรายการ
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รายได้       
รายไดจ้ากการขายใหลู้กคา้
ภายนอก 3,565.9 171.3 0.6 3,737.8 - 3,737.8 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 46.7 3.4 141.5 191.6 (191.6) - 

รวมรายได้ 3,612.6 174.7 142.1 3,929.4 (191.6) 3,737.8 

ผลการด าเนินงาน       
ก าไรของส่วนงาน 540.4 24.9 7.9 573.2 2.6 575.8 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน      (10.9) 

รายไดอ่ื้น      18.1 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้      583.0 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (116.7) 

ก าไรส าหรับงวด      466.3 
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 

 

ส่วนงาน 
ขนมขบเค้ียว 

ส่วนงาน
ร้านคา้ปลีก 

ส่วนงาน 
ผงปรุงอาหาร รวมส่วนงาน 

การตดัรายการ
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รายได้       
รายไดจ้ากการขายใหลู้กคา้
ภายนอก 3,221.0 177.6  - 3,398.6  - 3,398.6 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 80.0 1.5 127.6 209.1 (209.1) - 

รวมรายได้ 3,301.0 179.1 127.6 3,607.7 (209.1) 3,398.6 

ผลการด าเนินงาน       
ก าไรของส่วนงาน 638.5 22.9 10.1 671.5 3.3 674.8 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 

   
 

 
(5.5) 

รายไดอ่ื้น 
   

 
 

17.9 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 
   

 
 

687.2 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
   

 
 

(139.8) 

ก าไรส าหรับงวด 
   

 
 

547.4 
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15. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

15.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 กลุ่มบริษทัฯมีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวนเงิน 50.2 ลา้นบาท และ 
0.6 ลา้นยูโร (31 ธันวาคม 2559: 35.0 ลา้นบาท 0.2 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 0.6 ลา้นยูโร) ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ และการก่อสร้างอาคารโรงงาน 

15.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงานและบริการ 

 กลุ่มบริษทัฯไดท้ าสัญญาเช่าท่ีดิน พื้นท่ีในอาคารและส านักงาน และสัญญาบริการต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึง
สัญญาทางการตลาด อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 18 ปี  

 กลุ่มบริษทัฯมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาขา้งตน้ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จ่ายช าระ 
30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 

       ภายใน 1 ปี 31.9 52.8 21.4 43.3 
       มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 23.9 21.0 17.3 18.4 
       มากกวา่ 5 ปี 12.2 14.9 12.2 14.9 

15.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาซ้ือวตัถุดิบ 

 บริษทัฯไดท้ าสัญญาซ้ือขายวตัถุดิบล่วงหนา้กบับริษทัในต่างประเทศ โดยมีระยะเวลาส่งมอบภายใน 
1 ปี ตามปริมาณและราคาท่ีระบุไวใ้นสัญญา ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัฯมีภาระผูกพนัตาม
สัญญาดังกล่าวเป็นจ านวนเงิน 4.9 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (31 ธันวาคม 2559: 2.6 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา) 

15.4 การค า้ประกนั 

  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัฯมีหนังสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยู ่               
เป็นจ านวนเงิน 2.4 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 2.4 ลา้นบาท) เพื่อค  ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า  
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15.5 คดีฟ้องร้อง 

 เม่ือวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2559 บริษทัฯถูกฟ้องเป็นจ าเลยโดยบริษทัแห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่นในคดีแพ่ง
เก่ียวกับการผิดสัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูลทางเทคนิค  บริษัทดังกล่าวได้ฟ้องต่อศาลทรัพยสิ์น                    
ทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศกลางให้บริษัทฯชดใช้ค่าเสียหายเป็นจ านวนเงิน 150,000 
เหรียญสหรัฐอเมริกา พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับถดัจากวนัฟ้อง (หรือจ านวนเงิน
ประมาณ 5.5 ลา้นบาท) ต่อมาเม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2559 ศาลฯไดมี้ค าสั่งจ  าหน่ายคดีเน่ืองจากภายใต้
สัญญาดงักล่าว โจทก์และจ าเลยอยู่ภายใตข้อ้บงัคบัแห่งสัญญาอนุญาโตตุลาการและตอ้งด าเนินการ
ระงบัขอ้พิพาทโดยผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลาการท่ีศูนยอ์นุญาโตตุลาการ ประเทศสิงคโปร์ 
ส่งผลใหค้ดีดงักล่าวยติุลง โดยบริษทัฯคาดว่าโจทกจ์ะยืน่อุทธรณ์ค าสัง่ใหจ้  าหน่ายคดีของศาลฯต่อไป                       
อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหารของบริษทัฯไดป้ระเมินและเช่ือว่าคดีดงักล่าวจะไม่ท าให้เกิดผลเสียหายท่ีมี
สาระส าคญัต่อบริษทัฯ บริษทัฯจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินส าหรับเงินชดเชยค่าเสียหายใน                 
งบการเงินงวดปัจจุบนั 

16. เคร่ืองมือทางการเงิน 

 บริษัทฯมียอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคัญของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศดงัน้ี 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

สกลุเงิน 
30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 2.0 1.3 0.3 6.3 33.37 35.83 
เหรียญสิงคโปร์ 0.2 1.7 0.3 0.6 24.56 24.80 

 บริษทัฯมีสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือดงัน้ี 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 
สกลุเงิน จ านวนท่ีขาย อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญา วนัครบก าหนดตามสญัญา 

 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1.2 32.87 - 34.05 ธนัวาคม 2560 - เมษายน 2561 
    

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 
สกลุเงิน จ านวนท่ีซ้ือ อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญา วนัครบก าหนดตามสญัญา 

 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 7.1 33.98 - 34.93 ตุลาคม - ธนัวาคม 2560 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
สกลุเงิน จ านวนท่ีขาย อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญา วนัครบก าหนดตามสญัญา 

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

17. การวดัมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

บริษทัฯมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2* ระดบั 3 รวม 

 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย         
หน่วยลงทุน - กองทุนเปิด

ตราสารหน้ี - - 125,393 455,623 - - 125,393 455,623 

 *ระดบั 2 การวดัมูลค่ายติุธรรมโดยใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสงัเกตไดข้องสินทรัพย ์ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

18. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 
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