
บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที ่31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 260,489            301,464              187,312             223,901              

เงินลงทุนชัว่คราว 2 412,633            261,229              412,633             261,229              

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 3, 4 596,959            633,655              612,957             644,567              

สินคา้คงเหลือ 5 851,840            729,757              824,508             697,476              

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น 6 211,392            145,141              204,746             142,847              

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,333,313         2,071,246           2,242,156          1,970,020           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 3 -                        -                         3,129                 3,256                  

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                        -                         108,690             108,690              

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 8 29,848              -                         30,000               -                          

อสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน 39,745              39,745                39,745               39,745                

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 1,083,550         1,094,140           992,493             1,005,181           

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 23,472              24,036                22,045               22,640                

ค่าความนิยม 10 40,156              42,019                -                         -                          

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17,202              13,686                15,583               12,056                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 54,379              37,247                35,751               20,853                

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,288,352         1,250,873           1,247,436          1,212,421           

รวมสินทรัพย์ 3,621,665         3,322,119           3,489,592          3,182,441           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที ่31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 11 592,571            426,000 592,571 426,000

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 3, 12 529,867            562,142              462,106             490,244              

เงินกูย้มืระยะสั้น 13 13,622              14,252                -                         -                          

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 112,737            104,496              105,619             99,614                

หน้ีสินหมุนเวยีนอื่น 17,451              10,724                16,290               9,918                  

รวมหนี้สินหมุนเวยีน 1,266,248         1,117,614           1,176,586          1,025,776           

หนี้สินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว 16,568              17,337                -                         -                          

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 15,776              11,205                15,467               10,809                

รวมหนี้สินไม่หมุนเวยีน 32,344              28,542                15,467               10,809                

รวมหนี้สิน 1,298,592         1,146,156           1,192,053          1,036,585           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที ่31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน 

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

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

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

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

กาํไรสะสม

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

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 632,024            483,234              601,373             450,601              

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุน้ (4,173)               (2,493)                1,226                 315                     

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,323,073         2,175,963           2,297,539          2,145,856           

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,621,665         3,322,119           3,489,592          3,182,441           

-                        -                         -                         -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
กําไรหรือขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 1,335,630       1,121,067       1,284,838       1,084,731       
รายไดอ่ื้น 7,435              7,343              7,334              8,259              
รวมรายได้ 1,343,065       1,128,410       1,292,172       1,092,990       
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 958,660          729,485          923,194          713,372          
ค่าใชจ่้ายในการขาย 156,087          125,429          144,396          117,654          
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 60,064            48,553            56,923            45,542            
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 8,567              9,576              8,567              10,438            
รวมค่าใช้จ่าย 1,183,378       913,043          1,133,080       887,006          
กําไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุน
   ในการร่วมค้า ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 159,687          215,367          159,092          205,984          
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 8 (152)                -                     -                     -                     
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 159,535          215,367          159,092          205,984          
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (2,527)             (1,863)             (2,254)             (1,632)             
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 157,008          213,504          156,838          204,352          
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 14 (5,293)             (42,581)           (3,054)             (40,911)           
กําไรสําหรับงวด 151,715          170,923          153,784          163,441          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนภายหลัง
   ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย
      - สุทธิจากภาษีเงินได้ 911                 (1,362)             911                 (1,362)             
   ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (2,591)             -                     -                     -                     
รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนภายหลัง
   ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
      - สุทธิจากภาษีเงินได้ (2,925)             -                     (3,012)             -                     
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด (4,605)             (1,362)             (2,101)             (1,362)             
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 147,110          169,561 151,683          162,079

กําไรต่อหุ้น 15

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (บาท) 0.11                0.12                0.11                0.12                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม

2561 2560 2561 2560
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 157,008          213,504          156,838          204,352          
รายการปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 27,436            16,512            23,912            15,729            
   ตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 65                   110                 65                   110                 
   ตดัจาํหน่ายส่วนเกิน (ส่วนลด) ของสญัญาซ้ือขายเงินตรา
      ต่างประเทศล่วงหนา้ (227)                492                 (227)                492                 
   ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) 43                   568                 35                   (184)                
   การปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 4,387              2,495              4,259              2,415              
   กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (860)                (1,045)             (860)                (1,024)             
   ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 8,085              8,653              8,231              8,653              
   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย (264)                (3,989)             (264)                (3,989)             
   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 152                 -                     -                     -                     
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวพนกังาน 914                 647                 893                 621                 
   รายไดด้อกเบ้ีย (5)                    (576)                (24)                  (576)                
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 1,977              1,389              1,977              1,374              
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินดาํเนินงาน 198,711          238,760          194,835          227,973          
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 36,560            (16,351)           31,482            (16,694)           
   สินคา้คงเหลือ (126,470)         (155,431)         (131,291)         (153,223)         
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (70,999)           (425,417)         (66,662)           (425,446)         
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 649                 495                 392                 (379)                
หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (26,286)           (123,643)         (24,334)           (124,763)         
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,819              544                 3,094              348                 
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (769)                (43)                  -                     -                     
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 14,215            (481,086)         7,516              (492,184)         
   จ่ายภาษีเงินได้ (86)                  (93)                  (58)                  (79)                  
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 14,129            (481,179)         7,458              (492,263)         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม

2561 2560 2561 2560
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึน (20,340)           (15,216)           (18,467)           (15,144)           
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (17,726)           (51,743)           (11,237)           (50,607)           
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (104)                (1,415)             -                     (1,415)             
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 860                 2,164              860                 2,164              
ซ้ือเงินลงทุนในการร่วมคา้ (30,000)           -                     (30,000)           -                     
ซ้ือเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขายและท่ีจะถือจนครบกาํหนด (230,001)         (655,505)         (230,001)         (655,505)         
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 80,000            605,623          80,000            605,623          
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกาํหนด -                     300,000          -                     300,000          
ดอกเบ้ียรับ 5                     4,931              5                     4,931              
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (217,306)         188,839          (208,840)         190,047          
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารเพ่ิมข้ึน 166,571          180,325          166,571          180,325          
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว -                     (45,320)           -                     (45,320)           
ชาํระคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน -                     (363)                -                     -                     
จ่ายดอกเบ้ีย (1,778)             (1,475)             (1,778)             (1,475)             
เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 164,793          133,167          164,793          133,530          
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศลดลง (2,591)             -                     -                     -                     
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (40,975)           (159,173)         (36,589)           (168,686)         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 301,464          307,946          223,901          253,835          
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายงวด 260,489          148,773          187,312          85,149            

-                     -                     
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีมิใช่เงินสด
   เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึน (ลดลง) (5,905)             4,234              (3,720)             3,103              
   โอนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพยไ์ปบญัชีอุปกรณ์ 4,422              12,112            3,177              12,112            
   ดอกเบ้ียจ่ายถือเป็นตน้ทุนของสินทรัพย์ -                     193                 -                     193                 
   กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน
      ในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขายเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 1,139              (1,702)             1,139              (1,702)             
   เงินปันผลคา้งจ่ายลดลง (3)                    -                     (3)                    -                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ผลต่างจากการ

กาํไรสะสม แปลงค่างบการเงิน ส่วนเกินทุนจาก

                                                             ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกิน ที่เป็นเงินตรา การวดัมูลค่าเงินลงทุน รวมองคป์ระกอบอื่น รวมส่วนของ

และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั บริษทัฯ บริษทัยอ่ย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ต่างประเทศ ในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 345,000                 1,315,440              34,500                   282                        523,397                 -                             2,969                     2,969                     2,221,588                    

กาํไรสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             170,923                 -                             -                             -                             170,923                       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             -                             -                             (1,362)                    (1,362)                    (1,362)                         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             170,923                 -                             (1,362)                    (1,362)                    169,561                       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 345,000                 1,315,440              34,500                   282                        694,320                 -                             1,607                     1,607                     2,391,149                    
                                                                        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 345,000                 1,315,440              34,500                   282                        483,234                 (2,808)                    315                        (2,493)                    2,175,963                    

กาํไรสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             151,715                 -                             -                             -                             151,715                       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             (2,925)                    (2,591)                    911                        (1,680)                    (4,605)                         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             148,790                 (2,591)                    911                        (1,680)                    147,110                       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 345,000                 1,315,440              34,500                   282                        632,024                 (5,399)                    1,226                     (4,173)                    2,323,073                    
-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                  
-                             -                             -                             -                             -                               -                             -                                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

องคป์ระกอบอื่นของ
ส่วนของผูถ้ือหุน้
ส่วนเกินทุนจาก

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ - การวดัมูลค่าเงินลงทุน รวมส่วนของ
และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 345,000                    1,315,440                 34,500                      520,292                    2,969                        2,218,201                 
กาํไรสาํหรับงวด -                                -                                -                                163,441                    -                                163,441                    
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                -                                -                                -                                (1,362)                       (1,362)                       
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                -                                -                                163,441                    (1,362)                       162,079                    
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 345,000                    1,315,440                 34,500                      683,733                    1,607                        2,380,280                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 345,000                    1,315,440                 34,500                      450,601                    315                           2,145,856                 
กาํไรสาํหรับงวด -                                -                                -                                153,784                    -                                153,784                    
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                -                                -                                (3,012)                       911                           (2,101)                       
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                -                                -                                150,772                    911                           151,683                    
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 345,000                    1,315,440                 34,500                      601,373                    1,226                        2,297,539                 

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม 


