
บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 193,533            301,464             132,396             223,901              
เงินลงทุนชัว่คราว 2 6,755                261,229             3,205                 261,229              
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3, 4 653,921            633,655             666,565             644,567              
สินคา้คงเหลือ 5 1,668,216         729,757             1,634,669          697,476              
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 6 142,044            145,141             133,816             142,847              
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,664,469         2,071,246          2,570,651          1,970,020           
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 3 -                       -                         10,134               3,256                 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                       -                         121,120             108,690              
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 8 29,857              -                         30,000               -                         
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 39,745              39,745               39,745               39,745               
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 1,108,658         1,094,140          1,014,533          1,005,181           
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 24,826              24,036               23,385               22,640               
ค่าความนิยม 10 42,016              42,019               -                        -                         
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16,669              13,686               15,002               12,056               
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 37,297              37,247               15,897               20,853               
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,299,068         1,250,873          1,269,816          1,212,421           
รวมสินทรัพย์ 3,963,537         3,322,119          3,840,467          3,182,441           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 11 997,870            426,000 997,870 426,000
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3, 12 607,838            562,142             543,739             490,244              
เงินกูย้มืระยะสั้น 13 4,220                14,252               -                        -                         
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 50,893              104,496             47,797               99,614               
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 17,658              10,724               16,758               9,918                 
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,678,479         1,117,614          1,606,164          1,025,776           
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะยาว 17,595              17,337               -                        -                         
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 15,677              11,205               15,317               10,809               
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 33,272              28,542               15,317               10,809               
รวมหนีสิ้น 1,711,751         1,146,156          1,621,481          1,036,585           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถุนายน 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           
ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้
   ในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 7) 1,121                -                         -                        -                         
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ 
     สาํรองตามกฎหมาย - บริษทัฯ 34,500              34,500               34,500               34,500               
     สาํรองตามกฎหมาย - บริษทัยอ่ย 282                   282                    -                        -                         
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 552,141            483,234             524,030             450,601              
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (2,783)              (2,493)                16                      315                    
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2,245,701         2,175,963          2,218,986          2,145,856           
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 6,085                -                         -                        -                         
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,251,786         2,175,963          2,218,986          2,145,856           
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,963,537         3,322,119          3,840,467          3,182,441           

-                       -                         -                        -                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
กําไรหรือขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 1,346,133       1,211,555       1,288,280       1,168,259       
รายไดอ่ื้น 6,971              7,327              7,224              8,201              
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 10,167            -                      10,167            -                      
รวมรายได้ 1,363,271       1,218,882       1,305,671       1,176,460       
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 912,574          826,416          873,968          804,625          
ค่าใชจ่้ายในการขาย 207,978          146,401          190,548          137,993          
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 57,936            72,336            54,641            70,603            
รวมค่าใช้จ่าย 1,178,488       1,045,153       1,119,157       1,013,221       
กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 184,783          173,729          186,514          163,239          
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 8 9                     -                      -                      -                      
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 184,792          173,729          186,514          163,239          
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (4,476)             (4,320)             (4,181)             (4,050)             
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 180,316          169,409          182,333          159,189          
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 14 (26,708)           (34,073)           (25,843)           (31,867)           
กําไรสําหรับงวด 153,608          135,336          156,490          127,322          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนภายหลัง
   ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย
      - สุทธิจากภาษีเงินได้ (1,210)             (971)                (1,210)             (971)                
   ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 2,601              -                      -                      -                      
รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนภายหลัง
   ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
      - สุทธิจากภาษีเงินได้ 739                 -                      767                 -                      
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด 2,130              (971)                (443)                (971)                
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 155,738          134,365 156,047          126,351

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561 

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 153,978        135,336        156,490          127,322        
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (370)              -                     

153,608        135,336        

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 156,107          134,365          156,047 126,351          
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (369)                -                      

155,738          134,365          

กําไรต่อหุ้น 15
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (บาท) 0.11                0.10                0.11                0.09                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
กําไรหรือขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 2,681,763       2,332,622       2,573,118       2,252,990       
รายไดอ่ื้น 14,406            14,670            14,558            16,460            
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 1,599              -                      1,599              -                      
รวมรายได้ 2,697,768       2,347,292       2,589,275       2,269,450       
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 1,871,234       1,555,901       1,797,162       1,517,997       
ค่าใชจ่้ายในการขาย 364,065          271,830          334,944          255,647          
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 117,999          130,465          111,563          126,583          
รวมค่าใช้จ่าย 2,353,298       1,958,196       2,243,669       1,900,227       
กําไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 344,470          389,096          345,606          369,223          
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 8 (143)                -                      -                      -                      
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 344,327          389,096          345,606          369,223          
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (7,003)             (6,183)             (6,435)             (5,682)             
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 337,324          382,913          339,171          363,541          
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 14 (32,001)           (76,654)           (28,897)           (72,778)           
กําไรสําหรับงวด 305,323          306,259          310,274          290,763          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนภายหลัง
   ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย
      - สุทธิจากภาษีเงินได้ (299)                (2,333)             (299)                (2,333)             
   ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 10                   -                      -                      -                      
รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนภายหลัง
   ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
      - สุทธิจากภาษีเงินได้ (2,186)             -                      (2,245)             -                      
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด (2,475)             (2,333)             (2,544)             (2,333)             
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 302,848          303,926          307,730          288,430          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561 

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 305,693        306,259        310,274          290,763        
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (370)              -                     

305,323        306,259        

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 303,217          303,926          307,730 288,430          
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (369)                -                      

302,848          303,926          

กําไรต่อหุ้น 15
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (บาท) 0.22                0.22                0.22                0.21                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม

2561 2560 2561 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 337,324          382,913          339,171          363,541          
รายการปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 57,019            40,481            48,690            38,869            
   ตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 363                 249                 143                 249                 
   ตดัจาํหน่ายส่วนเกินของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 17                   811                 17                   811                 
   ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลบั) 27                   963                 21                   (191)                
   การปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 4,685              4,619              4,344              4,487              
   กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (860)                (1,067)             (860)                (1,024)             
   ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (464)                12,474            (318)                12,474            
   ขาดทุนจากเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 325                 -                      -                      -                      
   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (2,348)             (6,819)             (2,348)             (6,819)             
   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 143                 -                      -                      -                      
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวพนกังาน 1,740              1,295              1,701              1,242              
   รายไดด้อกเบ้ีย (205)                (909)                (265)                (790)                
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 5,774              5,099              5,774              5,073              
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินดาํเนินงาน 403,540          440,109          396,070          417,922          
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (19,110)           (22,705)           (20,806)           (25,780)           
   สินคา้คงเหลือ (943,144)         (435,681)         (941,537)         (433,359)         
   สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 3,111              (566,319)         8,918              (565,974)         
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (3,696)             81                   72                   (112)                
หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 51,922            (101,525)         57,372            (102,220)         
   หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 7,132              5,217              6,623              5,125              
   หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 258                 (64)                  -                      -                      
เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน (499,987)         (680,887)         (493,288)         (704,398)         
   จ่ายภาษีเงินได้ (87,988)           (108,790)         (83,094)           (105,710)         
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดาํเนินงาน (587,975)         (789,677)         (576,382)         (810,108)         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม

2561 2560 2561 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัลดลง -                      359                 -                      359                 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                      -                      (6,480)             -                      
จ่ายเงินซ้ือหุน้ทุนบริษทัยอ่ย -                      -                      (12,430)           -                      
จ่ายเงินลงทุนในการร่วมคา้ (30,000)           -                      (30,000)           -                      
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึน (35,288)           (41,787)           (31,598)           (36,956)           
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (39,194)           (108,721)         (26,077)           (105,536)         
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,141)             (9,050)             (1,942)             (9,050)             
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 862                 2,164              862                 2,164              
ซ้ือเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย
   และเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกาํหนด (233,877)         (815,740)         (230,002)         (815,740)         
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 490,000          1,165,623       490,000          1,165,623       
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกาํหนด -                      300,000          -                      300,000          
ดอกเบ้ียรับ 205                 5,381              205                 5,262              
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 150,567          498,229          152,538          506,126          
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้มืระยะส้ันจากธนาคารเพ่ิมข้ึน 571,870          636,948          571,870          636,948          
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะส้ัน (10,447)           -                      -                      -                      
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว -                      (45,320)           -                      (45,320)           
ชาํระคืนหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน -                      (726)                -                      -                      
เงินปันผลจ่าย (234,590)         (413,590)         (234,590)         (413,590)         
จ่ายดอกเบ้ีย (4,941)             (4,985)             (4,941)             (4,985)             
เงินสดรับจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 7,575              -                      -                      -                      
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 329,467          172,327          332,339          173,053          
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศเพ่ิมข้ึน 10                   -                      -                      -                      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (107,931)         (119,121)         (91,505)           (130,929)         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 301,464          307,946          223,901          253,835          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด 193,533          188,825          132,396          122,906          

-                      -                      
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม

2561 2560 2561 2560
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีมิใช่เงินสด
   เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึน (ลดลง) (7,580)             4,195              (5,231)             (986)                
   โอนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพยไ์ปบญัชีอุปกรณ์ 38,937            35,181            36,144            34,350            
   ดอกเบ้ียจ่ายถือเป็นตน้ทุนของสินทรัพย์ -                      193                 -                      193                 
   กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน
      ในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายลดลง (374)                (2,916)             (374)                (2,916)             
   เงินปันผลคา้งจ่ายเพ่ิมข้ึน 10                   410                 10                   410                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

ส่วนเกินทุน ผลต่างจากการ ส่วนเกินทุน ส่วนของ
จากการเปลี่ยนแปลง กาํไรสะสม แปลงค่างบการเงิน จากการวดัมูลค่า รวมส่วนของ ผูม้ีส่วนไดเ้สีย

                                                            ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกิน สัดส่วนการถือหุน้ ที่เป็นเงินตรา เงินลงทุนใน รวมองคป์ระกอบอื่น ผูถ้ือหุน้ ที่ไม่มีอาํนาจควบคุม รวมส่วนของ
และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ในบริษทัยอ่ย บริษทัฯ บริษทัยอ่ย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ต่างประเทศ หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 345,000                1,315,440             -                            34,500                  282                       523,397                -                            2,969                    2,969                    2,221,588             -                            2,221,588             
กาํไรสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            306,259                -                            -                            -                            306,259                -                            306,259                
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            (2,333)                   (2,333)                   (2,333)                   -                            (2,333)                   
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            306,259                -                            (2,333)                   (2,333)                   303,926                -                            303,926                
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 17) -                            -                            -                            -                            -                            (414,000)               -                            -                            -                            (414,000)               -                            (414,000)               
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 345,000                1,315,440             -                            34,500                  282                       415,656                -                            636                       636                       2,111,514             -                            2,111,514             

                                                                      
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 345,000                1,315,440             -                            34,500                  282                       483,234                (2,808)                   315                       (2,493)                   2,175,963             -                            2,175,963             
กาํไรสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            305,693                -                            -                            -                            305,693                (370)                      305,323                
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            (2,186)                   9                           (299)                      (290)                      (2,476)                   1                           (2,475)                   
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            303,507                9                           (299)                      (290)                      303,217                (369)                      302,848                
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สีย
   ที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย
   (หมายเหตุ 7) -                            -                            1,121                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            1,121                    6,454                    7,575                    
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 17) -                            -                            -                            -                            -                            (234,600)               -                            -                            -                            (234,600)               -                            (234,600)               
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 345,000                1,315,440             1,121                    34,500                  282                       552,141                (2,799)                   16                         (2,783)                   2,245,701             6,085                    2,251,786             

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 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 -                                -                                -                                290,763                    -                                290,763                    
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                -                                -                                -                                (2,333)                       (2,333)                       
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                -                                -                                290,763                    (2,333)                       288,430                    
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 17) -                                -                                -                                (414,000)                   -                                (414,000)                   
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 345,000                    1,315,440                 34,500                      397,055                    636                           2,092,631                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 345,000                    1,315,440                 34,500                      450,601                    315                           2,145,856                 
กาํไรสาํหรับงวด -                                -                                -                                310,274                    -                                310,274                    
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                -                                -                                (2,245)                       (299)                          (2,544)                       
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                -                                -                                308,029                    (299)                          307,730                    
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 17) -                                -                                -                                (234,600)                   -                                (234,600)                   
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 345,000                    1,315,440                 34,500                      524,030                    16                             2,218,986                 

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม 


