
บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เกต็ติง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

(ปรับปรุงใหม)่

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 179,072,117      301,463,759      138,760,874      223,900,552      

เงนิลงทุนชวัคราว 7 4,337,765          261,229,436      1,314,865          261,229,436      

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 8, 9 695,822,184      633,654,991      745,147,803      644,566,456      

สินคา้คงเหลือ 10 1,427,106,329   729,757,364      1,364,538,406   697,476,395      

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 11 157,065,287      145,141,475      146,450,017      142,847,179      

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,463,403,682   2,071,247,025   2,396,211,965   1,970,020,018   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 9 -                         -                         11,337,659        3,255,914          

เงนิลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                         -                         121,119,946      108,690,058      

เงนิลงทุนในการร่วมคา้ 13 29,831,127        -                         30,000,000        -                         

อสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 14 39,745,095        39,745,095        39,745,095        39,745,095        

ทดิีน อาคารและอุปกรณ์ 15 1,117,809,944   1,083,425,785   1,022,164,003   1,005,180,507   

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16 35,858,692        27,388,322        31,200,333        22,640,120        

ค่าความนิยม 17 12,389,473        12,477,708        -                         -                         

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 27 47,459,241        51,112,289        19,342,434        12,056,090        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 18 40,850,277        37,246,862        10,931,560        20,853,381        

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,323,943,849   1,251,396,061   1,285,841,030   1,212,421,165   

รวมสินทรัพย์ 3,787,347,531   3,322,643,086   3,682,052,995   3,182,441,183   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เกต็ติง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

(ปรับปรุงใหม)่

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวยีน

เงนิกูย้มืระยะสนัจากธนาคาร 19 881,226,569 426,000,000 881,226,569 426,000,000

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 9, 20 656,867,890      562,142,169      579,414,918      490,244,099      

เงนิกูย้มืระยะสนั 21 -                         14,252,143        -                         -                         

หนีสินตามสญัญาเช่าการเงินทถึีงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึงปี 219,717             203,260             -                         -                         

ภาษีเงนิไดค้า้งจ่าย 29,047,334        104,495,782      28,355,859        99,613,836        

หนีสินหมุนเวยีนอืน 22 15,206,899        10,723,980        11,468,112        9,917,562          

รวมหนีสินหมุนเวยีน 1,582,568,409   1,117,817,334   1,500,465,458   1,025,775,497   

หนีสินไม่หมุนเวยีน

เงนิกูย้มืระยะยาว 23 19,127,620        17,336,828        -                         -                         

หนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 96,733               336,366             -                         -                         

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 24 17,319,597        11,204,725        17,017,252        10,809,394        

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 36,543,950        28,877,919        17,017,252        10,809,394        

รวมหนีสิน 1,619,112,359   1,146,695,253   1,517,482,710   1,036,584,891   

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน 

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

   ทุนทอีอกและชาํระแลว้

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

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 1,315,440,000   1,315,440,000   1,315,440,000   1,315,440,000   

ส่วนเกินทุนจากการเปลียนแปลงสดัส่วนการถือหุน้

   ในบริษทัยอ่ย 1,121,461          -                         -                         -                         

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ 

      สาํรองตามกฎหมาย - บริษทัฯ 25 34,500,000        34,500,000        34,500,000        34,500,000        

      สาํรองตามกฎหมาย - บริษทัยอ่ย 282,249             282,249             -                         -                         

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 471,014,084      483,218,573      469,628,336      450,601,260      

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (2,758,649)         (2,492,989)         1,949                 315,032             

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2,164,599,145   2,175,947,833   2,164,570,285   2,145,856,292   

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียทไีม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 3,636,027          -                         -                         -                         

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,168,235,172   2,175,947,833   2,164,570,285   2,145,856,292   

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,787,347,531   3,322,643,086   3,682,052,995   3,182,441,183   

-                         -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เกต็ติง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2561 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

(ปรับปรุงใหม่)

กาํไรหรือขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 5,662,725,848  5,263,605,823  5,434,388,555  5,087,834,001  

รายไดอื้น 34,687,359       19,525,837       26,812,105       23,092,946       

รวมรายได้ 5,697,413,207  5,283,131,660  5,461,200,660  5,110,926,947  

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 3,932,865,099  3,595,247,958  3,793,772,798  3,506,422,542  

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 907,318,333     646,570,039     823,737,480     611,820,497     

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 311,447,111     215,072,768     280,007,271     207,291,909     

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน 2,088,255         18,491,534       2,087,548         18,491,534       

รวมค่าใช้จ่าย 5,153,718,798  4,475,382,299  4,899,605,097  4,344,026,482  

กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า

    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 543,694,409     807,749,361     561,595,563     766,900,465     

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (168,873)           -                       -                       -                       

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 543,525,536     807,749,361     561,595,563     766,900,465     

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (20,372,297)      (15,919,309)      (18,128,981)      (13,699,091)      

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 523,153,239     791,830,052     543,466,582     753,201,374     

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 27 (66,795,366)      (183,408,399)    (52,994,035)      (174,291,754)    

กาํไรสําหรับปี 456,357,873     608,421,653     490,472,547     578,909,620     

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนภายหลัง

   ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผอืขาย

      - สุทธิจากภาษีเงินได้ 7 (313,083)           (2,653,626)        (313,083)           (2,653,626)        

   ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินทีเป็นเงินตราต่างประเทศ 52,165              (2,808,021)        -                       -                       

รายการทีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนภายหลัง

   ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

      - สุทธิจากภาษีเงินได้ 24 (2,185,029)        -                       (2,245,471)        -                       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี (2,445,947)        (5,461,647)        (2,558,554)        (2,653,626)        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 453,911,926     602,960,006     487,913,993     576,255,994     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เกต็ติง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2561 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

(ปรับปรุงใหม่)

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 459,180,540     608,421,653     490,472,547     578,909,620     

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (2,822,667)        -                       

456,357,873     608,421,653     

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 456,729,852     602,960,006     487,913,993     576,255,994     

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (2,817,926)        -                       

453,911,926     602,960,006     

กาํไรต่อหุ้น 29

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน

   กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (บาท) 0.33                  0.44                  0.36                  0.42                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เกต็ติง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

2561 2560 2561 2560

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 523,153,239     791,830,052     543,466,582     753,201,374     

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสด

   รับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 123,032,517     91,719,081       106,515,722     87,472,549       

   ตดัจาํหน่ายอปุกรณ์ 761,110            1,347,601         685,955            387,494            

   ตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 132,661            -                       132,661            -                       

   ตดัจาํหน่ายส่วนเกิน (ส่วนลด) ของสัญญาซือขาย

      เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (183,127)           19,376              (183,127)           19,376              

   ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ (โอนกลบั) 10,193,211       989,029            9,980,948         (160,288)           

   การปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ 11,182,877       5,044,875         10,303,062       4,978,471         

   กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (860,352)           (1,087,909)        (860,352)           (1,023,641)        

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของอุปกรณ์ 214,094            -                       -                       -                       

   ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง 4,515,330         113,332            4,583,330         113,332            

   ขาดทุนจากเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พือคา้ทียงัไม่เกิดขึนจริง 851,953            -                       -                       -                       

   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พือคา้

      และเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผอืขาย (4,323,743)        (8,561,252)        (2,473,549)        (8,561,252)        

   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 168,873            -                       -                       -                       

   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวพนกังาน 3,483,147         2,589,951         3,401,019         2,482,965         

   รายไดด้อกเบีย (618,943)           (1,254,917)        (591,350)           (995,534)           

   ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 16,546,254       13,584,120       16,512,769       12,414,278       

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงใน

   สินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 688,249,101     896,333,339     691,473,670     850,329,124     

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื (73,226,532)      (144,425,356)    (111,645,353)    (146,664,870)    

   สินคา้คงเหลือ (708,531,842)    (278,645,107)    (677,365,073)    (268,974,086)    

   สินทรัพยห์มุนเวียนอนื (10,096,263)      (35,308,025)      (4,189,300)        (37,965,531)      

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอนื (14,020,773)      (3,497,983)        (1,396,679)        (11,299)             

หนีสินดาํเนินงานเพมิขึน (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 84,228,502       (47,404,600)      77,399,836       (33,163,140)      

   หนีสินหมุนเวียนอนื 1,581,239         (2,008,656)        (926,178)           (16,545,722)      

   หนีสินไม่หมุนเวียนอนื (175,374)           17,272,560       -                       -                       

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน (31,991,942)      402,316,172     (26,649,077)      347,004,476     

   จ่ายสาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวพนกังาน (99,561)             -                       -                       -                       

   จ่ายภาษีเงินได้ (140,350,470)    (190,379,017)    (131,086,159)    (183,035,981)    

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดําเนินงาน (172,441,973)    211,937,155     (157,735,236)    163,968,495     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เกต็ติง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

2561 2560 2561 2560

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนัลดลง -                       358,818            -                       358,818            

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย -                       -                       (7,734,341)        (3,397,694)        

ซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                       (68,655,985)      (12,429,888)      (68,655,985)      

จ่ายเงินลงทุนในการร่วมคา้ (30,000,000)      -                       (30,000,000)      -                       

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซือสินทรัพยเ์พมิขึน (61,447,060)      (61,837,459)      (49,934,195)      (53,573,184)      

ซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (72,191,910)      (181,845,916)    (49,354,973)      (167,340,369)    

ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (13,104,484)      (17,380,423)      (11,250,752)      (16,172,500)      

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 862,313            2,163,551         862,313            2,163,551         

ซือเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พือคา้ เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผอืขาย

   และเงินลงทุนทีจะถือจนครบกาํหนด (533,897,144)    (1,462,365,330) (520,003,233)    (1,462,365,330) 

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พือคา้

   และเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผอืขาย 793,869,251     1,662,003,197  782,000,000     1,662,003,197  

เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนทีจะถือจนครบกาํหนด -                       300,000,000     -                       300,000,000     

ดอกเบียรับ 618,943            5,727,072         390,766            5,463,235         

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน 84,709,909       178,167,525     102,545,697     198,483,739     

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้มืระยะสนัจากธนาคารเพมิขึน 455,226,569     313,799,339     455,226,569     313,799,339     

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสนั (12,080,356)      -                       -                       -                       

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว -                       (45,320,000)      -                       (45,320,000)      

ชาํระคืนหนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (223,176)           (1,392,079)        -                       -                       

เงินปันผลจ่าย (469,148,402)    (648,263,090)    (469,148,402)    (648,263,090)    

จ่ายดอกเบีย (16,061,791)      (12,602,876)      (16,028,306)      (12,602,876)      

เงินสดรับจากผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 7,575,413         -                       -                       -                       

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (34,711,743)      (393,778,706)    (29,950,139)      (392,386,627)    

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินทีเป็นเงินตราต่างประเทศเพมิขึน (ลดลง) 52,165              (2,808,021)        -                       -                       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (122,391,642)    (6,482,047)        (85,139,678)      (29,934,393)      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 301,463,759     307,945,806     223,900,552     253,834,945     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี 179,072,117     301,463,759     138,760,874     223,900,552     

  -                             -                             -                             -                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เกต็ติง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

2561 2560 2561 2560

(ปรับปรุงใหม่)

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพมิเติม

รายการทีมิใช่เงินสด

   เจา้หนีค่าซือสินทรัพยเ์พมิขึน (ลดลง) 9,747,826         (4,443,301)        11,021,589       (8,170,715)        

   โอนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซือสินทรัพยไ์ปบญัชีอุปกรณ์ 71,952,652       62,755,200       61,252,695       58,986,915       

   โอนอุปกรณ์ไปสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,926,500         -                       1,926,500         -                       

   ดอกเบียจ่ายทีถือเป็นตน้ทุนของสินทรัพย์ -                       192,835            -                       192,835            

   กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน

      ในหลกัทรัพยเ์ผอืขายลดลง (391,353)           (3,317,033)        (391,353)           (3,317,033)        

   เงินปันผลคา้งจ่ายเพิมขึน 51,598              336,910            51,598              336,910            

   โอนเงินกูย้ืมระยะสนัไปเป็นเงินกูย้มืระยะยาว 1,966,166         -                       -                       -                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษทั เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตตงิ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้

ส่วนเกินทุน ผลต่างจากการ ส่วนเกินทุน ส่วนของ

จากการเปลียนแปลง แปลงค่างบการเงิน จากการวดัมูลค่า รวมส่วนของ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ทุนเรือนหุน้ทีออก ส่วนเกินมูลค่า สดัส่วนการถือหุน้ ทีเป็นเงินตรา เงินลงทุนใน รวมองคป์ระกอบอืน ผูถื้อหุน้ ทีไม่มีอาํนาจควบคุม รวมส่วนของ

และชาํระแลว้ หุน้สามญั ในบริษทัยอ่ย บริษทัฯ บริษทัยอ่ย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ต่างประเทศ หลกัทรัพยเ์ผือขาย ของส่วนของผูถื้อหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2560 345,000,000         1,315,440,000      -                            34,500,000           282,249                523,396,920         -                            2,968,658             2,968,658             2,221,587,827      -                            2,221,587,827      

กาํไรสาํหรับปี (ปรับปรุงใหม)่ -                            -                            -                            -                            -                            608,421,653         -                            -                            -                            608,421,653         -                            608,421,653         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -                            -                            -                            -                            -                            -                            (2,808,021)            (2,653,626)            (5,461,647)            (5,461,647)            -                            (5,461,647)            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                            -                            -                            -                            -                            608,421,653         (2,808,021)            (2,653,626)            (5,461,647)            602,960,006         -                            602,960,006         

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 32) -                            -                            -                            -                            -                            (648,600,000)        -                            -                            -                            (648,600,000)        -                            (648,600,000)        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560

   - หลังการปรับปรุง 345,000,000         1,315,440,000      -                            34,500,000           282,249                483,218,573         (2,808,021)            315,032                (2,492,989)            2,175,947,833      -                            2,175,947,833      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560

   - ตามทีรายงานไว้เดิม 345,000,000         1,315,440,000      -                            34,500,000           282,249                483,234,096         (2,807,660)            315,032                (2,492,628)            2,175,963,717      -                            2,175,963,717      

ผลกระทบจากการปรับปรุงประมาณการทีเคย

   รับรู้ไวจ้ากการซือกิจการ (หมายเหตุ 12) -                            -                            -                            -                            -                            (15,523)                 (361)                      -                            (361)                      (15,884)                 -                            (15,884)                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560

   - หลังการปรับปรุง 345,000,000         1,315,440,000      -                            34,500,000           282,249                483,218,573         (2,808,021)            315,032                (2,492,989)            2,175,947,833      -                            2,175,947,833      

กาํไรสาํหรับปี -                            -                            -                            -                            -                            459,180,540         -                            -                            -                            459,180,540         (2,822,667)            456,357,873         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -                            -                            -                            -                            -                            (2,185,029)            47,423                  (313,083)               (265,660)               (2,450,689)            4,742                    (2,445,947)            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                            -                            -                            -                            -                            456,995,511         47,423                  (313,083)               (265,660)               456,729,851         (2,817,925)            453,911,926         

การเปลียนแปลงในส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย

   ทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย

   (หมายเหตุ 12) -                            -                            1,121,461             -                            -                            -                            -                            -                            1,121,461             6,453,952             7,575,413             

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 32) -                            -                            -                            -                            -                            (469,200,000)        -                            -                            -                            (469,200,000)        -                            (469,200,000)        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 345,000,000         1,315,440,000      1,121,461             34,500,000           282,249                471,014,084         (2,760,598)            1,949                    (2,758,649)            2,164,599,145      3,636,027             2,168,235,172      

-                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

-                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561

กาํไรสะสม 

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย



บริษทั เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เกต็ตงิ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ส่วนเกินทุนจากการ

ทุนเรือนหุน้ทีออก ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ - วดัมูลค่าเงินลงทุนใน รวมส่วนของ

และชาํระแลว้ หุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หลกัทรัพยเ์ผอืขาย ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2560 345,000,000           1,315,440,000        34,500,000             520,291,640           2,968,658               2,218,200,298        

กาํไรสาํหรับปี -                              -                              -                              578,909,620           -                              578,909,620           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -                              -                              -                              -                              (2,653,626)              (2,653,626)              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                              -                              -                              578,909,620           (2,653,626)              576,255,994           

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 32) -                              -                              -                              (648,600,000)          -                              (648,600,000)          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 345,000,000           1,315,440,000        34,500,000             450,601,260           315,032                  2,145,856,292        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2561 345,000,000           1,315,440,000        34,500,000             450,601,260           315,032                  2,145,856,292        

กาํไรสาํหรับปี -                              -                              -                              490,472,547           -                              490,472,547           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -                              -                              -                              (2,245,471)              (313,083)                 (2,558,554)              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                              -                              -                              488,227,076           (313,083)                 487,913,993           

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 32) -                              -                              -                              (469,200,000)          -                              (469,200,000)          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 345,000,000           1,315,440,000        34,500,000             469,628,336           1,949                      2,164,570,285        

-                              -                              -                              -                              -                              -                              

-                              -                              -                              -                              -                              -                              

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี


