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บริษทั เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มนีาคม 2561 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหวา่งกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ 
เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย        
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.2 เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงินรวม 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั เถา้แก่น้อย ฟู๊ ดแอนดม์าร์เก็ตต้ิง 
จาํกดั (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีรวมเรียกวา่ “กลุ่มบริษทัฯ”) 
และไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดย
ไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวดปัจจุบนั 

1.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมผีลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัฯไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบ
การเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบั
การเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมา
ถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัฯ 
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 ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีจะมผีลบังคบัใช้ในอนาคต 

 ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง 
รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 หลกัการสาํคญัของมาตรฐานดงักล่าวสรุปไดด้งัน้ี 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีทํากับลูกค้า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 เร่ือง สัญญา
ก่อสร้าง มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได ้และการตีความมาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 
กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกบัสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ทุกสญัญา ยกเวน้สญัญา
ท่ีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืน มาตรฐานฉบับน้ีได้กาํหนดหลกัการ 5 ขั้นตอน
สําหรับการรับรู้รายได้ท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจาํนวนเงินท่ี
สะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีได ้              
ส่งมอบให้แก่ลูกคา้ และกาํหนดให้กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัฯอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิม
นาํมาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

1.4 นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน         
งบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยมีนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัเงินลงทุนในการ
ร่วมคา้เพ่ิมข้ึนในงวดปัจจุบนัเน่ืองจากเป็นธุรกรรมใหม่ของกลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงเงินลงทุนในการร่วมคา้ท่ี
แสดงอยูใ่นงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สียและวิธีราคาทุน
ตามลาํดบั  
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2. เงนิลงทุนช่ัวคราว 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/                     

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 

เงนิลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย   
  หน่วยลงทุน (กองทุนเปิดตราสารหน้ี) - ราคาทุน 410,737 260,473 
  บวก: การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม 1,533 394 
รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - มูลค่ายติุธรรม 412,270 260,867 

เงนิลงทุนท่ีจะถือจนครบกําหนด   
  เงินฝากประจาํธนาคารประเภท 6 เดือน 363 362 
รวมเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกาํหนด  363 362 
รวม 412,633 261,229 

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัฯขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย
มูลค่าตามบญัชี 79.7 ลา้นบาท (2560: 601.6 ลา้นบาท) และรับรู้กาํไรจากการขายสุทธิจากภาษีในส่วน
ของกาํไรหรือขาดทุนจาํนวน 0.2 ลา้นบาท (2560: 3.2 ลา้นบาท) ทั้งน้ี จาํนวนดงักล่าวไดร้วมกาํไรท่ี
โอนมาจากรายการกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายสุทธิจากภาษีในกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนในระหวา่งงวดปัจจุบนัจาํนวน 0.1 ลา้นบาท (2560: 3.0 ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัฯมีกาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงิน
ลงทุนในหลักทรัพยเ์ผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้ ซ่ึงรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมเป็น  
จาํนวนเงิน 1.2 ลา้นบาท (2560: 1.6 ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 เงินฝากประจาํของบริษทัฯมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 
0.9 ต่อปี 
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3. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 รายช่ือ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

บริษทั เถา้แก่นอ้ย เรสเตอรองท ์แอนด ์แฟรนไชส์ จาํกดั      บริษทัยอ่ย 
บริษทั เถา้แก่นอ้ย แคร์ จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั เอน็ซีพี เทรดด้ิงแอนดซ์พัพลาย จาํกดั บริษทัยอ่ย 
TAOKAENOI USA, INC. (เดิมช่ือ “GIM Factory, Inc.”) บริษทัยอ่ย 
บริษทั พีระเดชาพนัธ์ โฮลด้ิง จาํกดั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
บริษทั ดร. โทบิ จาํกดั ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 
บริษทั ชุบชีวา จาํกดั ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างกลุ่มบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการ               
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
     (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม นโยบายการกาํหนดราคา 

 2561 2560 2561 2560  

รายการธุรกิจกับบริษทัย่อย      
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)   
ขายสินคา้ - - 20.0 13.5 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิมร้อยละ 

15 ถึง 45 ข้ึนกบัปริมาณซ้ือและ
ประเภทของสินคา้ 

รายไดค่้าบริการดา้นบญัชี
และการเงิน 

- - 0.8 0.8 คาํนวณตามตน้ทุนจริงบวก                
กาํไรส่วนเพ่ิม 

รายไดค่้าบริการและ
สาธารณูปโภค 

- - - 0.4 อตัราตามท่ีระบุในสญัญา 

ซ้ือสินคา้ - - 59.5 43.9 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิมร้อยละ 5 
ถึง 15 ข้ึนกบัประเภทของสินคา้ 

ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย - - 0.9 0.1 อตัราตามท่ีระบุในสญัญา 
      
รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน      
ซ้ือสินคา้ 0.1 0.2 - - ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่มร้อยละ 35 

ถึง 70 ข้ึนกบัประเภทของสินคา้ 
ค่าเช่าจ่าย 0.5 0.5 0.1 0.1 อตัราตามท่ีระบุในสญัญา 
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ยอดคงคา้งระหว่างกลุ่มบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 
2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กิจการที่เก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 4)   
ลกูหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั     
 บริษทัยอ่ย - - 28,098 22,000 

รวม - - 28,098 22,000 

ลกูหนีอ่ื้น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     
 บริษทัยอ่ย - - 324 873 

รวม - - 324 873 

     
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น  - กิจการที่เก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 12)   
เจ้าหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั     
   บริษทัยอ่ย  - - 24,875 14,051 
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  43 44 - - 

รวม 43 44 24,875 14,051 

ค่าใ ช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     
   บริษทัยอ่ย - - 534 160 

รวม - - 534 160 

 เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษทัย่อย 

ยอดคงคา้งของเงินให้กู ้ยืมระยะยาวระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ                     
31 ธนัวาคม 2560 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
TAOKAENOI USA, INC. (เดิมช่ือ “GIM Factory, Inc.”) งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 3,256 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (127) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 3,129 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัฯมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์
พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม/                        

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 2561 2560 

ผลประโยชนร์ะยะส้ัน 7.6 7.4 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 0.5 0.5 
รวม 8.1 7.9 

4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น  
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไมถึ่งกาํหนดชาํระ - - 16,801 13,113 
คา้งชาํระ     
 1 - 90 วนั   - - 11,297 8,887 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 28,098 22,000 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกัน     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไมถึ่งกาํหนดชาํระ 432,736 431,917 426,558 424,778 
คา้งชาํระ     
 1 - 90 วนั   158,107 194,658 154,026 191,181 
 91 - 180 วนั 573 282 36 17 
 181 - 270 วนั 250 111 - - 
 มากกวา่ 271 วนั 6,187 6,058 3,735 3,708 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 597,853 633,026 584,355 619,684 
รวมลูกหน้ีการคา้ 597,853 633,026 612,453 641,684 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (6,106) (6,063) (3,749) (3,714) 
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 591,747 626,963 608,704 637,970 
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  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

ลูกหนีอ่ื้น     
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 2,273 3,013 2,273 3,013 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 324 873 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 2,939 3,679 1,656 2,711 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 5,212 6,692 4,253 6,597 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 596,959 633,655 612,957 644,567 

5. สินค้าคงเหลือ 

รายการเคล่ือนไหวของบญัชีการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 2561 2560 2561 2560 
ยอดคงเหลือตน้งวด 15,111 10,066 14,947 9,968 
บวก: ปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให ้     
 เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 4,825 2,686 4,697 2,607 
หกั: โอนกลบัมูลค่าท่ีทาํลายจริงในงวด (438) (191) (438) (191) 
ยอดคงเหลือปลายงวด  19,498 12,561 19,206 12,384 

6. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม
2560 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเรียกคืน 48,409 45,908 47,583 44,792 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินคา้ 129,373 87,344 130,642 87,344 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 33,310 11,495 26,221 10,317 
อ่ืน ๆ 300 394 300 394 
รวม 211,392 145,141 204,746 142,847 
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7.  เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 ทุนเรียกชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

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

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) 
บริษทั เถา้แก่นอ้ย เรสเตอรองท ์แอนด ์
แฟรนไชส์ จาํกดั 

35.0         
ลา้นบาท 

35.0         
ลา้นบาท 

100 100 35,000 35,000 

บริษทั เถา้แก่นอ้ย แคร์ จาํกดั  5.0          
ลา้นบาท 

5.0          
ลา้นบาท 

100 100 4,543 4,543 

บริษทั เอน็ซีพ ีเทรดด้ิงแอนด ์ซพัพลาย 
จาํกดั 

1.0          
ลา้นบาท 

1.0          
ลา้นบาท 

100 100 491 491 

TAOKAENOI USA, INC.                         
(เดิมช่ือ “GIM Factory, Inc.”) 

3.1 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

3.1 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

100 100 68,656 68,656 

รวม     108,690 108,690 

เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 บริษทัฯไดท้าํสัญญาซ้ือขายหุน้ของ TAOKAENOI USA, INC. ซ่ึงเป็น
บริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา และดาํเนินธุรกิจหลกัในการผลิตและจาํหน่ายขนม          
ขบเค้ียวท่ีมีสาหร่ายทะเลเป็นส่วนประกอบในสัดส่วนร้อยละ 100 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 
2560 บริษทัฯไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นสามญัจาํนวน 31,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 เหรียญสหรัฐอเมริกา 
ของ TAOKAENOI USA, INC. จากผูถื้อหุ้นเดิมเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 2.0 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
(หรือประมาณ 68.7 ลา้นบาท) โดยบริษทัฯไดจ่้ายชาํระแลว้ทั้งจาํนวน 

ในเดือนเมษายน 2561 TAOKAENOI USA, INC. ไดอ้อกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 9,700 หุ้น มูลค่า
หุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 100 เหรียญสหรัฐอเมริกา จากทุนจดทะเบียนเดิม 31,000 หุ้น เพ่ิมเป็น 40,700 หุ้น 
บริษทัฯไดล้งทุนซ้ือหุ้นเพ่ิมจาํนวน 6,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 65 เหรียญสหรัฐอเมริกา คิดเป็นเงิน
จาํนวน 390,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ทาํให้สัดส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯลดลงจากเดิมร้อยละ 100 
เป็นร้อยละ 91 บริษัทฯได้ชําระค่าหุ้นเพ่ิมทุนดังกล่าวเป็นจาํนวน 65,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา                 
(หรือประมาณ 2.1 ลา้นบาท) ในเดือนเมษายน 2561 โดยจะชาํระส่วนท่ีเหลือภายในเดือนพฤษภาคม 
2561 
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งบการเงินของ TAOKAENOI USA, INC. ได้ถูกรวมอยู่ในงบการเงินรวมของบริษทัฯตั้ งแต่วนัท่ี
บริษทัฯมีอาํนาจควบคุมเม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2560 (“วนัท่ีซ้ือกิจการ”) โดยมีรายละเอียดการซ้ือ
กิจการดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
ตน้ทุนการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 68,656 
หกั: มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บ (24,848) 

ค่าความนิยม 43,808 

  
ตน้ทุนการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 68,656 
หกั: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัยอ่ยท่ีซ้ือ (2) 

เงินสดจ่ายสุทธิเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  68,654 

ณ ปัจจุบนั บริษทัฯอยูร่ะหว่างดาํเนินการใหมี้การวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและ
หน้ีสินท่ีรับมา ณ วนัท่ีซ้ือ โดยการวดัมูลค่าน้ีจะดาํเนินการให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลา 12 เดือนนบั
จากวนัท่ีซ้ือกิจการตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2560) 
เร่ือง การรวมธุรกิจ บริษทัฯจะปรับปรุงยอ้นหลงัประมาณการท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัท่ีซ้ือเม่ือไดรั้บขอ้มูล
ทางบญัชีท่ีสมบูรณ์เพ่ือรายงานในงบการเงิน 

ผลต่างจาํนวน 43.8 ลา้นบาท ระหว่างผลรวมของส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายไป ณ วนัท่ีซ้ือกิจการ และมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดท่ี้ไดรั้บมาซ่ึงมาจากการประมาณการของฝ่ายบริหาร ถูกรวมเป็น
ส่วนหน่ึงของค่าความนิยมในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 

รายไดแ้ละขาดทุนของ TAOKAENOI USA, INC. ถูกรวมอยู่ในงบกาํไรขาดทุนรวมสําหรับงวดสาม
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
รายได ้ 3,931 
ขาดทุน (9,779) 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  31 มีนาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯไม่มีเงินปันผลรับจาก         
บริษทัยอ่ยทั้ง 4 บริษทัขา้งตน้ 
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8. เงนิลงทุนในการร่วมค้า 

8.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า 

 เงินลงทุนในการร่วมค้าซ่ึงเป็นเงินลงทุนในกิจการท่ีบริษัทฯและบริษัทอ่ืนควบคุมร่วมกันมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
มูลค่าตามบญัชี            

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

  31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม
2560 

31 มีนาคม
2561 

31 ธนัวาคม
2560 

31 มีนาคม
2561 

31 ธนัวาคม
2560 

  ร้อยละ ร้อยละ     
การร่วมค้าในประเทศไทย        
บริษทั เถา้แก่นอ้ย มารุอิสุ 

(ประเทศไทย) จาํกดั 
ผลิตและจาํหน่าย   
ขนมขบเค้ียว 

 50 - 30,000 - 29,848 - 

รวม    30,000 - 29,848 - 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ สดัส่วนเงินลงทุน มูลค่าตามบญัชีตามวิธีราคาทุน 

 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม
2560 

 ร้อยละ ร้อยละ   
การร่วมค้าในประเทศไทย     
บริษทั เถา้แก่นอ้ย มารุอิสุ (ประเทศไทย) จาํกดั 50 - 30,000 - 

รวม   30,000 - 

 ในเดือนมีนาคม 2561 บริษทัฯไดล้งทุนในหุน้ของบริษทั เถา้แก่นอ้ย มารุอิสุ (ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึง
เป็นบริษทัจดัตั้งใหม่ในประเทศไทย ในสัดส่วนร้อยละ 50 เป็นจาํนวนเงิน 30 ลา้นบาท โดยบริษทั
ดงักล่าวมีทุนจดทะเบียน 60 ลา้นบาท ซ่ึงไดเ้รียกชาํระแลว้ร้อยละ 100 

8.2 ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) 

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 กลุ่มบริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการ
ลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวมเป็นจาํนวน 0.15 ลา้นบาท 
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9. ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเคล่ือนไหวของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2561 2560 2561 2560 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้งวด 1,094,140 882,050 1,005,181 872,500 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 18,967 62,204 10,694 59,937 
ดอกเบ้ียท่ีถือเป็นตน้ทุนระหวา่งงวด - 193 - 193 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิ 
   ตามบญัชี ณ วนัท่ีจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (65) (1,250) (65) (1,250) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (26,768) (15,997) (23,317) (15,248) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็น           
 เงินตราต่างประเทศ (2,724) - - - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชีปลายงวด  1,083,550 927,200 992,493 916,132 

 ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษทัฯไดร้วมตน้ทุนการกูย้มืเขา้เป็นราคาทุน
ของอาคารโรงงานเป็นจาํนวนเงิน 0.2 ลา้นบาท (2561: ไม่มี) โดยคาํนวณจากอตัราการตั้งข้ึนเป็นทุน
ในอตัราร้อยละ 3.85 (2561: ไม่มี) 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัฯมียอดคงเหลือของอาคารและส่ิงปลูกสร้างท่ีตั้ งอยู่บนท่ีดินเช่า     
โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 79.2 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2560: 82.6 ลา้นบาท) ภายใต้
สัญญาเช่าท่ีดินดงักล่าว บริษทัฯจะตอ้งโอนกรรมสิทธ์ิของอาคารและส่ิงปลูกสร้างให้แก่ผูใ้ห้เช่าเม่ือ
สญัญาส้ินสุดลง 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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10. ค่าความนิยม 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือบริษทัย่อยสําหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

มูลค่าตามบญัชีตน้งวด 42,019 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (1,863) 
มูลค่าตามบญัชีปลายงวด 40,156 

11. เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคาร 

(หน่วย: พนับาท) 

 
                            

อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) 
งบการเงินรวม/              

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 1.90 2.00 - 2.20 131,000 426,000 
ทรัสตรี์ซีท 1.85 - 1.90 - 461,571 - 
รวม   592,571 426,000 

12.  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม
2560 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 43 44 24,875 14,051 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 307,579 303,513 231,757 229,479 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 534 160 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 214,983 245,418 199,877 237,771 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย ์- กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 7,262 13,167 5,063 8,783 
รวม 529,867 562,142 462,106 490,244 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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13. เงนิกู้ยืมระยะส้ัน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทฯมีเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากบริษัทท่ีไม่
เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงเป็นจาํนวนเงิน 0.4 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เงินกูย้ืมดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ีย
ร้อยละ 4.6 ต่อปี 

14. ภาษเีงนิได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั     
 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 24,975 45,795 22,726 43,839 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้
นิติบุคคลของปีก่อน (16,670) - (16,670) - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด  
และกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (3,012) (3,214) (3,002) (2,928) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 5,293 42,581 3,054 40,911 

 จาํนวนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวขอ้งกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับ                
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 228 (340) 228 (340) 
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15. กําไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

16. ส่วนงานดาํเนินงาน 

 กลุ่มบริษทัฯจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ ์ในระหว่างงวดปัจจุบนั 
กลุ่มบริษทัฯไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงาน 

 ขอ้มูลรายได้และกาํไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัฯสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 

 
ส่วนงาน 

ขนมขบเค้ียว 
ส่วนงาน
ร้านคา้ปลีก อ่ืน ๆ รวมส่วนงาน 

การตดัรายการ
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รายได้       
รายไดจ้ากการขายใหลู้กคา้
ภายนอก 1,268.8 63.9 2.9 1,335.6 - 1,335.6 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 20.0 0.2 59.4 79.6 (79.6) - 
รวมรายได้ 1,288.8 64.1 62.3 1,415.2 (79.6) 1,335.6 
ผลการดาํเนินงาน       
กําไรของส่วนงาน 142.0 7.2 3.5 152.7 0.4 152.3 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้     (0.2) 
คา่ใชจ่้ายทางการเงิน      (2.5) 
รายไดอ่ื้น      7.4 
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้      157.0 
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (5.3) 

กําไรสําหรับงวด      151.7 
  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 

 
ส่วนงาน 

ขนมขบเค้ียว 
ส่วนงาน
ร้านคา้ปลีก อ่ืน ๆ รวมส่วนงาน 

การตดัรายการ
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

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

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 13.5 1.4 42.5 57.4 (57.4) - 
รวมรายได้ 1,084.8 51.1 42.6 1,178.5 (57.4) 1,121.1 
ผลการดาํเนินงาน       
กําไรของส่วนงาน 197.7 6.8 2.4 206.9 1.2 208.1 
คา่ใชจ่้ายทางการเงิน      (1.9) 
รายไดอ่ื้น      7.3 
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้      213.5 
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (42.6) 

กําไรสําหรับงวด      170.9 
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17. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 

17.1 ภาระผูกพนัเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 กลุ่มบริษทัฯมีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวนเงิน 30.0 ลา้นบาท 0.1                   
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 0.2 ลา้นยูโร (31 ธันวาคม 2560: 38.3 ลา้นบาท และ 0.5 ลา้นยูโร) ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ และการก่อสร้างอาคารโรงงาน 

17.2 ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาเช่าดําเนินงานและบริการ 

 กลุ่มบริษทัฯไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดิน พ้ืนท่ีในอาคารและสาํนักงาน และสัญญาบริการต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึง
สญัญาทางการตลาด อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 18 ปี  

 กลุ่มบริษทัฯมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตสั้ญญาขา้งตน้ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จ่ายชาํระ 
31 มีนาคม     
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม      
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

       ภายใน 1 ปี 64.8 48.1 40.0 24.0 
       มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 48.2 47.3 13.5 15.5 
       มากกวา่ 5 ปี 20.2 22.1 11.0 11.3 

17.3 ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาซื้อวตัถุดิบ 

 บริษทัฯไดท้าํสัญญาซ้ือขายวตัถุดิบล่วงหนา้กบับริษทัในต่างประเทศ โดยมีระยะเวลาส่งมอบภายใน 
1 ปี ตามปริมาณและราคาท่ีระบุไวใ้นสัญญา ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัฯมีภาระผูกพนัตาม
สญัญาดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 39.1 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (31 ธนัวาคม 2560: ไม่มี) 

17.4 การคํา้ประกัน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯมีหนังสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารใน
นามบริษทัฯเหลืออยูเ่ป็นจาํนวนเงิน 2.5 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการ
ตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ยหนงัสือคํ้าประกนัเพ่ือคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าและอ่ืน ๆ  
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17.5 คดฟ้ีองร้อง 

 เม่ือวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2559 บริษทัฯถูกฟ้องเป็นจาํเลยโดยบริษทัแห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่นในคดีแพ่ง
เก่ียวกบัการผิดสัญญาอนุญาตให้ใช้ขอ้มูลทางเทคนิค บริษทัดงักล่าวได้ฟ้องต่อศาลทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศกลางให้บริษทัฯชดใชค้่าเสียหายเป็นจาํนวนเงิน 150,000 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับถดัจากวนัฟ้อง (หรือจาํนวนเงินประมาณ 
5.5 ลา้นบาท) ต่อมาเม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2559 ศาลฯไดมี้คาํสั่งจาํหน่ายคดีเน่ืองจากภายใตส้ัญญา
ดงักล่าว โจทกแ์ละจาํเลยอยูภ่ายใตข้อ้บงัคบัแห่งสัญญาอนุญาโตตุลาการและตอ้งดาํเนินการระงบัขอ้
พิพาทโดยผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลาการท่ีศูนยอ์นุญาโตตุลาการ ประเทศสิงคโปร์ ส่งผลให้คดี
ดงักล่าวยติุลง อยา่งไรก็ตาม โจทกไ์ดย้ื่นอุทธรณ์คาํสั่งให้จาํหน่ายคดีของศาลฯ โดยปัจจุบนัคดีอยูใ่น
ระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลฎีกา ผูบ้ริหารของบริษทัฯไดป้ระเมินและเช่ือว่าคดีดงักล่าวจะ
ไม่ทาํใหเ้กิดผลเสียหายท่ีมีสาระสาํคญัต่อบริษทัฯ บริษทัฯจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินสาํหรับ
เงินชดเชยค่าเสียหายในงบการเงินปีปัจจุบนั 

18. เคร่ืองมือทางการเงิน 

 กลุ่มบริษทัฯมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคญัของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

สกลุเงิน 
31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 4.0 4.1 0.3 0.3 31.23 32.68 
เหรียญสิงคโปร์ 0.2 0.8 0.2 0.2 23.82 24.45 
เยน - - - 0.1 - 0.29 
หยวน - - 0.1 0.2 4.92 5.08 
       

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

สกลุเงิน 
31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 4.1 4.2 0.3 0.3 31.23 32.68 
เหรียญสิงคโปร์ 0.2 0.8 0.2 0.2 23.82 24.45 
เยน - - - 0.1 - 0.29 
หยวน - - 0.1 0.2 4.92 5.08 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 บริษทัฯมีสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือดงัน้ี 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 
สกลุเงิน จาํนวนท่ีขาย อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญา วนัครบกาํหนดตามสญัญา 

 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.6 30.79 - 32.00 กรกฎาคม - กนัยายน 2561 
เหรียญสิงคโปร์ 0.1 23.45 กนัยายน 2561 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 
สกลุเงิน จาํนวนท่ีซ้ือ อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญา วนัครบกาํหนดตามสญัญา 

 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 14.1 31.01 - 31.87 เมษายน - กนัยายน 2561 
    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
สกลุเงิน จาํนวนท่ีขาย อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญา วนัครบกาํหนดตามสญัญา 

 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.7 32.41 - 33.34 มีนาคม - มิถุนายน 2561 
เหรียญสิงคโปร์ 0.1 24.08 กมุภาพนัธ์ 2561 

19. การวดัมูลค่ายุตธิรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

บริษทัฯมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2* ระดบั 3 รวม 

 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย         
หน่วยลงทุน - กองทุนเปิด

ตราสารหน้ี - - 412,270 260,867 - - 412,270 260,867 

 *ระดบั 2 การวดัมูลค่ายติุธรรมโดยใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพย ์ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

20. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลให้แก่                
ผูถื้อหุน้จากกาํไรของปี 2560 เพ่ิมเติมในอตัราหุน้ละ 0.17 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 234.6 ลา้นบาท 

21. การอนุมตังิบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2561 


