
 

บริษทั เถา้แก่นอ้ย ฟู๊ดแอนดม์าร์เกต็ต้ิง จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินรวม 
31 ธนัวาคม 2561 



 
 
 
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั เถา้แก่นอ้ย ฟู๊ดแอนดม์าร์เก็ตต้ิง จ ากดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั เถา้แก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตต้ิง จ  ากดั (มหาชน) และ               
บริษทัย่อย (กลุ่มบริษทัฯ) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561                    
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั                   
และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เถา้แก่นอ้ย ฟู๊ดแอนดม์าร์เก็ตต้ิง จ  ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ผลการด าเนินงานและ         
กระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั เถา้แก่นอ้ย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตต้ิง จ  ากดั (มหาชน) และ            
บริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั เถา้แก่นอ้ย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตต้ิง จ  ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรใน
สาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก
กลุ่มบริษทัฯตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุใน
ขอ้ก าหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์น
การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือ เร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้ใน
การตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ                
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับ
เร่ืองเหล่าน้ี  
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ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ                     
งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ได้
รวมวธีิการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ผลของวธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวธีิการตรวจสอบส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี
ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบส าหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้จากการขายสินค้า 

กลุ่มบริษทัฯมีรายการขายกบัลูกคา้จ านวนหลายรายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงมีเง่ือนไขหรือขอ้ตกลงทาง
การคา้ท่ีมีความหลากหลาย เช่น รายการส่งเสริมการขาย ส่วนลดจากปริมาณซ้ือและส่วนลดอ่ืน ๆ ขา้พเจา้จึง
พิจารณาการรับรู้รายไดจ้ากการขายเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบในเร่ืองมูลค่าและเวลาในการรับรู้รายไดจ้าก
การขาย 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบโดยการประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัฯ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายไดโ้ดยการสอบถามผูรั้บผดิชอบ ท าความเขา้ใจและสุ่มเลือกตวัอยา่งมาทดสอบการปฏิบติั
ตามการควบคุมท่ีกลุ่มบริษทัฯไดอ้อกแบบไว ้ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบขอ้ตกลงทางการคา้เพื่อประเมินการรับรู้รายได ้
วา่เป็นไปตามเง่ือนไขหรือขอ้ตกลงท่ีใหก้บัลูกคา้และสอดคลอ้งกบันโยบายการรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทัฯ 
ขา้พเจา้ไดสุ่้มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีและช่วงใกลส้ิ้นปี ประกอบกบัได ้            
สอบทานใบลดหน้ีท่ีกลุ่มบริษทัฯออกภายหลงัวนัส้ินปี นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดว้เิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชี
รายไดจ้ากการขายท่ีเกิดข้ึนตลอดรอบระยะเวลารายงานแบบแยกยอ่ย โดยเฉพาะรายการขายท่ีบนัทึกผา่นใบส าคญั
ทัว่ไป 

การรวมธุรกิจ  

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 ในเดือนพฤศจิกายน 2560 บริษทัฯไดล้งทุนใน 
TAOKAENOI USA, INC. (เดิมช่ือ “GIM Factory, Inc.”) ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา และ
ด าเนินธุรกิจหลกัในการผลิตและจ าหน่ายขนมขบเค้ียวท่ีมีสาหร่ายทะเลเป็นส่วนประกอบ ณ วนัท่ีซ้ือกิจการ 
บริษทัฯไดรั้บรู้และวดัมูลค่าสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาดว้ยมูลค่ายติุธรรม โดยใชว้ธีิการจดัสรร
ราคาซ้ือ (Purchase Price Allocation) ตลอดจนรับรู้ค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนจากการรวมธุรกิจ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไดใ้ห้
ความส าคญักบัรายการซ้ือธุรกิจน้ี เน่ืองจากเป็นรายการท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินโดยรวมและฝ่ายบริหาร
จ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งมากในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาดงักล่าว  
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ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบขอ้ตกลงและเง่ือนไขในสัญญาซ้ือขายธุรกิจ รวมถึงสอบถามกบัฝ่ายบริหารถึงลกัษณะและ
วตัถุประสงคใ์นการเขา้ท ารายการซ้ือดงักล่าวเพื่อประเมินวา่รายการซ้ือธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามค านิยามของ                         
การรวมธุรกิจภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรวมธุรกิจหรือไม่ 
นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบมูลค่าการซ้ือธุรกิจกบัเอกสารประกอบการซ้ือธุรกิจและการจ่ายเงินเพื่อใหม้ัน่ใจ
วา่มูลค่าดงักล่าวถูกตอ้งตามมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้ทดสอบการค านวณมูลค่ายติุธรรมของ
สินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาตามวธีิการจดัสรรราคาซ้ือ โดยพิจารณาความเหมาะสมของวธีิการ
และขอ้สมมติต่าง ๆ ท่ีส าคญัท่ีผูป้ระเมินราคาอิสระใชใ้นการค านวณหามูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์รวมถึง
พิจารณาความรู้ ความสามารถและความเท่ียงธรรมของผูป้ระเมินราคาอิสระ และทดสอบการค านวณและพิจารณา
เหตุผลสนบัสนุนของการบนัทึกค่าความนิยม ตลอดจนสอบทานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัรายการซ้ือธุรกิจ
ดงักล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทัฯ (แต่ไม่รวมถึง                       
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงั
วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการให ้                      
ความเช่ือมัน่ในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้น                        
มีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือ
ปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทัฯตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลทราบเพื่อใหมี้
การด าเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป  

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน                 
การรายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถ
จดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด 
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ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัฯในการด าเนินงาน
ต่อเน่ือง การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว  และการใชเ้กณฑก์ารบญัชี
ส าหรับกิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัฯหรือหยดุด าเนินงานหรือ               
ไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริษทัฯ  

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจ
พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละ
รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน
เหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ง                  
ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

- ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน                   
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจาก                    
การทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด                           
การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริง
หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

- ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธีิการตรวจสอบให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ                    
การควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัฯ 
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- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัท า 

- สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร และ
สรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัฯในการด าเนินงาน
ต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สังเกตไว ้              
ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นวา่                        
การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บั
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัฯตอ้งหยุดการด าเนินงานต่อเน่ืองได ้

- ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

- รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการ      
หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัฯเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบ         
ต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทัฯ ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการ
ควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ี
ขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดใน                   
การตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไว้
ในรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัห้ามไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน
สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท า
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สีย
สาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ี 

 
 
 
วสิสุตา จริยธนากร 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 20 กุมภาพนัธ์ 2562 



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
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บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เกต็ติง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

 บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตต้ิง จ  ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทมหาชนจ ากัดซ่ึงจดัตั้ งและมี
ภูมิล าเนาในประเทศไทย บริษทัฯด าเนินธุรกิจหลกัในการผลิตและจ าหน่ายสาหร่ายทะเลทอด ยา่ง อบ
และขนมขบเค้ียวท่ีมีสาหร่ายเป็นส่วนประกอบ ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯซ่ึงเป็นส านกังาน
ใหญ่อยูท่ี่ 12/1 หมู่ 4 ต าบลหนา้ไม ้อ าเภอลาดหลุมแกว้ จงัหวดัปทุมธานี 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัฯมีส านกังานสาขารวม 30 แห่ง (2560: 19 แห่ง) เฉพาะบริษทัฯ: 
6 แห่ง (2560: 5 แห่ง) 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี 
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 
11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีได้จัดท าข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบาย                        
การบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม 

 ก) งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั เถา้แก่นอ้ย ฟู๊ดแอนดม์าร์เก็ตต้ิง จ  ากดั 
(มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีรวมเรียกวา่ “กลุ่มบริษทัฯ”) 
ดงัต่อไปน้ี  

   อตัราร้อยละ 
  จดัตั้งข้ึน ของการถือหุน้ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ 2561 2560 
   ร้อยละ ร้อยละ 

บริษทั เถา้แก่นอ้ย เรสเตอรองท ์แอนด ์ 
 แฟรนไชส์ จ ากดั 

จ าหน่ายขนมขบเค้ียวและของฝาก ไทย 100 100 

บริษทั เถา้แก่นอ้ย แคร์ จ  ากดั จ าหน่ายขนมขบเค้ียว ไทย 100 100 
บริษทั เอน็ซีพี เทรดด้ิงแอนด ์ซพัพลาย จ ากดั  ผลิตและจ าหน่ายผงปรุงอาหาร   ไทย 100 100 
TAOKAENOI USA, INC. (เดิมช่ือ “GIM 

Factory, Inc.”) 
ผลิตและจ าหน่ายขนมขบเค้ียวท่ีมี
สาหร่ายเป็นส่วนประกอบ 

สหรัฐอเมริกา 91 100 
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ข) บริษทัฯจะถือวา่มีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บ
หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้ านาจในการสั่งการ
กิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

ค) บริษทัฯน างบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษัทฯมี
อ านาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท าข้ึนโดยมีรอบระยะเวลาบญัชีและใชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญั
เช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามงบการเงินของบริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท
โดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็น
เงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือน ผลต่างซ่ึงเกิดข้ึนจากการแปลงค่าดงักล่าวได้
แสดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดง
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้   

ฉ) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อย รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระส าคญัไดต้ดัออกจาก  
งบการเงินรวมน้ีแลว้ 

ช) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม คือ จ านวนก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัยอ่ยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษัทฯจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าตามวิธี                  
ราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทฯได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน                
การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ  านวนหลายฉบับ  ซ่ึงมีผลบังคับใช้
ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหา               
เท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง
และอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การน ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงิน
ของกลุ่มบริษทัฯ  
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ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิม
ในหรือหลงัวนัที ่1 มกราคม 2562 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน                         
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่จ  านวนหลายฉบบั ซ่ึงมี                   
ผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2562 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหา                     
เท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้
ชดัเจนเก่ียวกบัวธีิปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทฯเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกล่าว                          
ส่วนใหญ่จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั อย่างไรก็ตาม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปได้
ดงัน้ี 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่ ากบัลูกค้า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐาน
การบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียน

เก่ียวกบับริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กิจการตอ้งใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา 
ยกเวน้สัญญาท่ีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืน มาตรฐานฉบับน้ีได้ก าหนด
หลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับการรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้
รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียน
สินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ และก าหนดให้กิจการตอ้งใช้ดุลยพินิจและพิจารณา
ขอ้เทจ็จริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  
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ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัฯคาดว่าการน ามาตรฐานฉบบัน้ีมาใช้ จะมีผลให้เกิดการปรับปรุง
รายการดงัต่อไปน้ี 

ส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายให้กับลูกค้า 

ปัจจุบนักลุ่มบริษทัฯมีการจ่ายส่ิงตอบแทนให้กบัลูกคา้ซ่ึงเกิดข้ึนตามธรรมเนียมปฏิบติัของธุรกิจ 
เช่น ค่าธรรมเนียมการจองพื้นท่ีบนชั้นวางสินค้าและเงินสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการขาย                         
โดยกลุ่มบริษัทฯบันทึกส่ิงตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ าหน่ายเม่ือ                           
เกิดรายการ ภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กิจการตอ้งบนัทึกส่ิงตอบแทนท่ี
จ่ายให้กบัลูกคา้หักจากรายได้ท่ีรับรู้จากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ เวน้แต่การจ่ายช าระให้กบัลูกค้า
ดงักล่าวนั้นเป็นการจ่ายเพื่อตอบแทนการโอนสินคา้หรือบริการท่ีลูกคา้ไดโ้อนให้ต่างหากให้แก่
กิจการ  

ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่
มีรอบระยะเวลาบัญชีทีเ่ร่ิมในหรือหลังวนัที่ 1 มกราคม 2563 

 ในระหว่างปี ปัจจุบัน  สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน                                                
กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภท
และการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณา
จากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของ
กิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน
โดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนั
ความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช้ จะท าให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐาน                      
การบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 
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ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัฯอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ี
เร่ิมน ามาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

4. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้ 

 ขายสินค้า 

 รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัฯได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนัยส าคญัของ
ความเป็นเจา้ของสินคา้ใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก ากบัสินคา้โดย
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มส าหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดและสินคา้รับคืนแลว้ 

 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

4.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี        
สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีได้มาและไม่มี
ขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้

4.3 ลูกหนีก้ารค้า 

 ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ กลุ่มบริษทัฯบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
ส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณา
จากประสบการณ์การเก็บเงินและการวเิคราะห์อายหุน้ี 

4.4 สินค้าคงเหลือ 

 สินค้าส าเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่            
ราคาใดจะต ่ากว่า ราคาทุนดงักล่าววดัมูลค่าตามวิธีตน้ทุนมาตรฐานซ่ึงใกล้เคียงกบัตน้ทุนจริงตาม            
วธีิเขา้ก่อนออกก่อน และประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงานและค่าโสหุย้ในการผลิต 

 สินคา้ซ้ือมาเพื่อขาย วตัถุดิบ ส่วนประกอบและผงปรุง ภาชนะบรรจุและหีบห่อ และอะไหล่และวสัดุ
โรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนวิธีเข้าก่อนออกก่อนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะ     
ต ่ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช ้
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4.5 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้แสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

ข) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายแสดงตามมูลค่ายติุธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของ
หลกัทรัพยด์งักล่าวบนัทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะบนัทึกในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนเม่ือไดจ้  าหน่ายหลกัทรัพยน์ั้นออกไป  

ค) เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะครบก าหนดช าระในหน่ึงปี รวมทั้งท่ีจะถือจนครบก าหนดแสดง
มูลค่าตามวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย กลุ่มบริษทัฯตดับญัชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต ่ากวา่มูลค่าตราสาร
หน้ีตามอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง ซ่ึงจ านวนท่ีตัดจ าหน่าย/รับรู้น้ีจะแสดงเป็นรายการปรับกับ
ดอกเบ้ียรับ ตราสารหน้ีจดัเป็นประเภทท่ีจะถือจนครบก าหนดเม่ือกลุ่มบริษทัฯมีความตั้งใจแน่ว
แน่และมีความสามารถท่ีจะถือไวจ้นครบก าหนดไถ่ถอน 

ง) เงินลงทุนในการร่วมคา้ท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

จ) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธี
ราคาทุน  

 มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนค านวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน มูลค่ายุติธรรมของ
ตราสารหน้ีค านวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย  

 กลุ่มบริษทัฯใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในการค านวณตน้ทุนของเงินลงทุน  

 ในกรณีท่ีมีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภทหน่ึง กลุ่มบริษทัฯจะ
ปรับมูลค่าของเงินลงทุนดงักล่าวใหม่โดยใชมู้ลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน  ผล
แตกต่างระหวา่งราคาตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีโอนจะบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน
หรือแสดงเป็นองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นแลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนท่ีมีการโอนเปล่ียน 

 เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน 
จะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

4.6 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 กลุ่มบริษทัฯบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในราคาทุนซ่ึงรวมตน้ทุนการท า
รายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัฯจะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนด้วย
ราคาทุนหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 กลุ่มบริษัทฯรับรู้ผลต่างระหว่างจ านวนเงินท่ีได้รับสุทธิจากการจ าหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพยใ์นส่วนของก าไรหรือขาดทุนในปีท่ีตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนออกจากบญัชี 



7 

 

 4.7 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและ
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอาย ุ        
การใหป้ระโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน  9 ปี 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  20 ปี และตามอายคุงเหลือของสัญญาเช่าท่ีดิน

ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไดม้าตั้งแต่ปี 2558 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  5 ปี  และ 10 ปี 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน  3 ปี และ 5 ปี 
ยานพาหนะ  5 ปี 

 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน  

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้งและก่อสร้าง 

 กลุ่มบริษทัฯตดัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบญัชีเม่ือจ าหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะ
ไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจ าหน่ายสินทรัพย ์รายการผลก าไรหรือ
ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือกลุ่มบริษทัฯตดัรายการ
สินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

4.8 ต้นทุนการกู้ยืม 

 ตน้ทุนการกูย้มืของเงินกูท่ี้ใชใ้นการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลานาน
ในการแปลงสภาพให้พร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กน าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกวา่สินทรัพย์
นั้นจะอยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามท่ีมุ่งประสงค ์ส่วนตน้ทุนการกูย้มือ่ืนถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ี
เกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น 

4.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของ
สินทรัพยน์ั้น (ถา้มี) 

 กลุ่มบริษทัฯตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารให้ประโยชน์จ ากดัอยา่งมีระบบตลอดอายกุาร
ให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์ม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่า
สินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัฯจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหน่ายและวิธีการตดัจ าหน่าย
ของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย โดยรับรู้ค่าตดัจ าหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายในส่วน
ของก าไรหรือขาดทุน 
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 ค่าตดัจ าหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุจ  ากดัค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวธีิเส้นตรง
ตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณ ดงัน้ี 

คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 5   ปี และ 10 ปี 
แฟรนไชส์ 10 ปี 
ลิขสิทธ์ิ 2   ปี 
สิทธิในสัญญาเช่าด าเนินงานจากการรวมธุรกิจ ตามอายคุงเหลือของสัญญาเช่าด าเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าตดัจ าหน่ายส าหรับคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ระหวา่งติดตั้ง 

 กลุ่มบริษทัฯไม่มีการตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนซ่ึง
ไดแ้ก่ เคร่ืองหมายการคา้ แต่จะใชว้ิธีการทดสอบการดอ้ยค่าทุกปีทั้งในระดบัของแต่ละสินทรัพยน์ั้น
และในระดบัของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด กลุ่มบริษทัฯจะทบทวนทุกปีว่าสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนดงักล่าวยงัคงมีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอน 

4.10 ค่าความนิยม  

 บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกวา่
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าสูงกวา่ตน้ทุน
การรวมธุรกิจ บริษทัฯจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกวา่น้ีเป็นก าไรในส่วนของก าไรหรือขาดทุนทนัที 

 บริษทัฯแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม และจะทดสอบการดอ้ยค่าของค่า
ความนิยมทุกปีหรือเม่ือใดก็ตามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 

 เพื่อวตัถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริษทัฯจะปันส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนจากการรวม
กิจการให้กบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด)ท่ี
คาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เพิ่มข้ึนจากการรวมกิจการ และบริษทัฯจะท าการประเมินมูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์
ท่ีก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดต ่ากว่า
มูลค่าตามบญัชี บริษทัฯจะรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน และบริษทัฯไม่
สามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าไดใ้นอนาคต 

4.11 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทัฯหรือ
ถูกบริษัทฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ   
บริษทัฯ  

 นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึง บริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงท าใหมี้อิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารส าคญั 
กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบริษทัฯ  
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4.12 สัญญาเช่าระยะยาว  

 สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ได้
โอนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่
มูลค่าใดจะต ่ากว่า ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว 
ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้า
ตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า  

 สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ได้
โอนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

4.13 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ใน            
การด าเนินงานของบริษทัฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการท่ีรวมอยู่ในงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ย
สกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนได้รวมอยู่ในการค านวณผล            
การด าเนินงาน 

4.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัฯจะท าการประเมินการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์หรือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนหากมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า และจะท าการประเมิน
การดอ้ยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี กลุ่มบริษทัฯรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะ
ไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ี มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน
หมายถึง มูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการจ าหน่ายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่
ราคาใดจะสูงกวา่ 

 กลุ่มบริษทัฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  
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 หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยมี์ขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ
สินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง กลุ่มบริษทัฯจะประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน
ของสินทรัพย์นั้ น  และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าท่ี รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือ                     
มีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชก้ าหนดมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่าคร้ังล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจากการกลบัรายการผลขาดทุน
จากการด้อยค่าตอ้งไม่สูงกว่ามูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงวดก่อน ๆ กลุ่มบริษทัฯจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ
สินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของก าไรหรือขาดทุนทนัที 

4.15 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 กลุ่มบริษทัฯรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิด
รายการ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯและพนักงานได้ร่วมกนัจดัตั้ งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ีพนักงานจ่าย
สะสมและเงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออก
จากสินทรัพยข์องบริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ี
เกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน  

 กลุ่มบริษทัฯมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน 
ซ่ึงกลุ่มบริษทัฯถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน 

 กลุ่มบริษทัฯค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานโดยใชว้ธีิคิดลด
แต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู ้เช่ียวชาญอิสระได้ท าการ
ประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส าหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
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4.16 ประมาณการหนีสิ้น 

 กลุ่มบริษทัฯจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ใน
อดีตได้เกิดข้ึนแล้วและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทฯจะเสียทรัพยากร                
เชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพนันั้นและสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพนันั้นไดอ้ย่าง
น่าเช่ือถือ  

4.17 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 กลุ่มบริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้แก่หน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ 
โดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทัฯบนัทึกภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบญัชีของ
สินทรัพย์และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหน้ีสิน 
ท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 กลุ่มบริษทัฯรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ 
แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษี รวมทั้ ง 
ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัฯจะมีก าไร
ทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและผลขาดทุน            
ทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 กลุ่มบริษทัฯจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลา
รายงานและจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัฯ
จะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้
ประโยชน ์

 กลุ่มบริษทัฯจะบนัทึกภาษีเงินได้รอการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดข้ึน
เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

4.18 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 ลูกหน้ีและเจา้หน้ีตามสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอตัราแลกเปล่ียน     
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ก าไรขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ดงักล่าวจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดท่ีเกิดข้ึนจากการท าสัญญาจะ
ถูกตดัจ าหน่ายดว้ยวธีิเส้นตรงตามอายขุองสัญญา 
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4.19 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อ
โอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้น โดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย                  
(ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัฯใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดั
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดใหต้อ้ง
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ี
มีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษทัฯจะ
ประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายาม
ใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

 ล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินใน            
งบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใช้ข้อมูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพย์หรือหน้ีสินอย่างเดียวกันในตลาดท่ีมีสภาพ
คล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใช้ข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเก่ียวกับกระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการ
ประมาณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัฯจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่าง
ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมี
การวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ า 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีส่ าคัญ 

 ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ
การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ี
ส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบ            
งบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้การใช้ดุลยพินิจและ          
การประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 
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 การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิทีจ่ะได้รับ 

 ในการประมาณการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ ฝ่ายบริหารไดใ้ช้
ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือ โดยจ านวนเงินท่ีคาดวา่จะไดรั้บจาก
สินคา้คงเหลือพิจารณาจากการเปล่ียนแปลงของราคาขายหรือตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัเหตุการณ์
ท่ีเกิดข้ึนภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน และฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุน
ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากสินคา้เส่ือมคุณภาพ โดยค านึงถึงอายุของสินคา้คงเหลือและสภาวะเศรษฐกิจท่ี
เป็นอยูใ่นขณะนั้น 

 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งท าการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และบนัทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยน์ั้น ในการน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวข้องกับการคาดการณ์รายได้และ
ค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 ค่าความนิยม 

 ในการบันทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยม ณ วนัท่ีได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าใน
ภายหลงั ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพย์
หรือหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการค านวณหา
มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้น ๆ 

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทัฯจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หักภาษีและ
ขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ได้ใช้เม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัฯจะมีก าไรทางภาษีใน
อนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้ น ในการน้ีฝ่ายบริหาร
จ าเป็นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริษัทฯควรรับรู้จ านวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีเป็น
จ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึน
เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 
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6. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
เงินสด 2,456 796 216 45 
เงินฝากกระแสรายวนัและออมทรัพย ์ 176,616 300,668 138,545 223,856 
รวม 179,072 301,464 138,761 223,901 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินฝากออมทรัพย์ของกลุ่มบริษทัฯมีอตัราดอกเบ้ียระหว่าง                    
ร้อยละ 0.1 ถึงร้อยละ 0.375 ต่อปี เฉพาะบริษทัฯ: อตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.1 ถึงร้อยละ 0.375 ต่อปี  

7. เงินลงทุนช่ัวคราว 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ยอดคงเหลือของเงินลงทุนชัว่คราวแสดงไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์เพ่ือค้า     
 ตราสารทุน - ราคาทุน 3,875 - - - 
 การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม (852) - - - 
รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ - มูลค่ายติุธรรม 3,023 - - - 

เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย     
  หน่วยลงทุน (กองทุนเปิดตราสารหน้ี) - ราคาทุน 947 260,473 947 260,473 
  การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม 3 394 3 394 

รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย - มูลค่ายติุธรรม 950 260,867 950 260,867 

เงนิลงทุนทีจ่ะถือจนครบก าหนด     
  เงินฝากประจ าธนาคารประเภท 6 เดือน 365 362 365 362 
รวมเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด  365 362 365 362 

รวม 4,338 261,229 1,315 261,229 

 ในระหวา่งปี 2561 บริษทัฯขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายมูลค่าตามบญัชี 779.5 ลา้นบาท (2560: 
1,653.4 ลา้นบาท) และรับรู้ก าไรจากการขายสุทธิจากภาษีในส่วนของก าไรหรือขาดทุนจ านวน 2.0 
ลา้นบาท (2560: 6.8 ลา้นบาท) ทั้งน้ี จ  านวนดงักล่าวไดร้วมก าไรท่ีโอนมาจากรายการก าไรจากการวดั
มูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายสุทธิจากภาษีในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในระหวา่งปีปัจจุบนั
จ านวน 0.3 ลา้นบาท (2560: 2.7 ลา้นบาท) 
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 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯมีก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้ ซ่ึงรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมเป็นจ านวนเงิน                 
0.3 ลา้นบาท (2561: ไม่มี) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 เงินฝากประจ าของบริษทัฯมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.9 ต่อปี 

8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น  
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ - - 36,918 13,113 
คา้งช าระ     
 1 - 90 วนั   - - 29,391 8,887 
 91 - 180 วนั   - - 206 - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 66,515 22,000 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการท่ีไม่เกีย่วข้องกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 416,173 431,917 406,703 424,778 
คา้งช าระ     
 1 - 90 วนั   267,441 194,658 261,630 191,181 
 91 - 180 วนั 166 282 151 17 
 181 - 270 วนั 13,333 111 13,179 - 
 มากกวา่ 270 วนั 3,675 6,058 335 3,708 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 700,788 633,026 681,998 619,684 

รวมลูกหน้ีการคา้ 700,788 633,026 748,513 641,684 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (16,256) (6,063) (13,695) (3,714) 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 684,532 626,963 734,818 637,970 

ลูกหนีอ่ื้น     
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,000 3,013 2,000 3,013 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 328 - 204 873 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 8,962 3,679 8,126 2,710 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 11,290 6,692 10,330 6,596 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 695,822 633,655 745,148 644,566 
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9. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 รายช่ือ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
บริษทั เถา้แก่นอ้ย เรสเตอรองท ์แอนด ์แฟรนไชส์ จ ากดั      บริษทัยอ่ย 
บริษทั เถา้แก่นอ้ย แคร์ จ  ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั เอ็นซีพี เทรดด้ิงแอนด์ซพัพลาย จ ากดั บริษทัยอ่ย 
TAOKAENOI USA, INC. (เดิมช่ือ “GIM Factory, Inc.”) บริษทัยอ่ย 
บริษทั พีระเดชาพนัธ์ โฮลด้ิง จ  ากดั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
บริษทั ดร. โทบิ จ ากดั ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 
บริษทั ชุบชีวา จ ากดั ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 

 ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหวา่งกลุ่มบริษทัฯและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2561 2560 2561 2560  

รายการธุรกจิกบับริษทัย่อย      
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ขายสินคา้ - - 128.1 65.0 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิมร้อยละ 15 ถึง 

45 ข้ึนกบัปริมาณซ้ือและประเภทของ
สินคา้ 

รายไดค้่าบริการดา้นบญัชีและ
การเงิน 

- - 2.8 3.3 ค านวณตามตน้ทุนจริงบวกก าไรส่วนเพ่ิม 

รายไดค้่าบริการและสาธารณูปโภค - - - 1.5 อตัราตามท่ีระบุในสญัญา 
ซ้ือสินคา้ - - 224.0 197.3 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิมร้อยละ 5 ถึง 15 

ข้ึนกบัประเภทของสินคา้ 
ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย - - 3.0 0.2 อตัราตามท่ีระบุในสญัญา 
รายการธุรกจิกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั      
ซ้ือสินคา้ 1.0 0.4 - - ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิมร้อยละ 35 ถึง 

70 ข้ึนกบัประเภทของสินคา้ 
ค่าเช่าจ่าย 1.9 1.9 0.4 0.4 อตัราตามท่ีระบุในสญัญา 
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 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 
มีรายละเอียด ดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 8)   
ลกูหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     
 บริษทัยอ่ย - - 66,515 22,000 

รวม - - 66,515 22,000 

ลกูหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     
 บริษทัยอ่ย - - 159 873 
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  328 - 45 - 

รวม 328 - 204 873 

   
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น  - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 20)   
เจ้าหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     
   บริษทัยอ่ย  - - 18,960 14,051 
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  446 44 - - 
รวม 446 44 18,960 14,051 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     
   บริษทัยอ่ย - - 594 160 

รวม - - 594 160 

 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย 

ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระยะยาวระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ
2560 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
TAOKAENOI USA, INC. (เดิมช่ือ “GIM Factory, Inc.”) งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 3,256 
เพิ่มข้ึนระหวา่งปี 7,935 
ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการแปลงค่าอตัราแลกเปล่ียน 147 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 11,338 
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 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัฯมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน
ท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 30.4 29.7 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1.8 2.2 
รวม 32.2 31.9 

10. สินค้าคงเหลือ 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

  
ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทุนให ้
เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

สินคา้ส าเร็จรูป 147,626 97,297 (4,513) (2,715) 143,113 94,582 
สินคา้ระหวา่งผลิต 3,528 2,058 (1,255) (741) 2,273 1,317 
วตัถุดิบและส่วนประกอบ 1,154,599 560,840 (2,107) (1,154) 1,152,492 559,686 
ภาชนะบรรจุและหีบห่อ 127,621 80,128 (18,419) (10,501) 109,202 69,627 
อะไหล่และวสัดุโรงงาน 9,564 3,532 - - 9,564 3,532 
วตัถุดิบระหวา่งทาง 10,462 1,013 - - 10,462 1,013 

รวม 1,453,400 744,868 (26,294) (15,111) 1,427,106 729,757 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทุนให ้
เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

สินคา้ส าเร็จรูป 99,228 82,031 (3,934) (2,644) 95,294 79,387 
สินคา้ระหวา่งผลิต 3,528 2,058 (1,255) (741) 2,273 1,317 
วตัถุดิบและส่วนประกอบ 1,146,386 551,127 (1,974) (1,061) 1,144,412 550,066 
ภาชนะบรรจุและหีบห่อ 124,572 73,851 (18,087) (10,501) 106,485 63,350 
อะไหล่และวสัดุโรงงาน 5,612 2,839 - - 5,612 2,839 
วตัถุดิบระหวา่งทาง 10,462 517 - - 10,462 517 

รวม 1,389,788 712,423 (25,250) (14,947) 1,364,538 697,476 
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รายการเคล่ือนไหวของบญัชีการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ยอดคงเหลือตน้ปี 15,111 10,066 14,947 9,969 
บวก: ปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือ     
 ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 17,251 12,088 15,963 11,803 
หกั: กลบัรายการปรับลดมูลค่าของ     
 สินคา้คงเหลือท่ีท าลายจริงในปี (6,068) (7,043) (5,660) (6,825) 
ยอดคงเหลือปลายปี 26,294 15,111 25,250 14,947 

 กลุ่มบริษัทฯบันทึกรายการเคล่ือนไหวของบัญชีการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็น             
มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บโดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขาย 

11. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน  
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน 56,511 45,908 54,415 44,792 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือวตัถุดิบ 58,912 87,344 58,870 87,344 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 38,844 11,495 32,619 10,317 
อ่ืน ๆ 2,798 394 546 394 

รวม 157,065 145,141 146,450 142,847 
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12.  เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 ทุนเรียกช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
บริษทั 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) 
บริษทั เถา้แก่นอ้ย เรสเตอรองท ์     
  แอนด ์แฟรนไชส์ จ ากดั 

35.0 ลา้นบาท 35.0 ลา้นบาท 100 100 35,000 35,000 

บริษทั เถา้แก่นอ้ย แคร์ จ ากดั 5.0 ลา้นบาท 5.0 ลา้นบาท 100 100 4,543 4,543 
บริษทั เอน็ซีพี เทรดด้ิงแอนด ์ 
  ซพัพลาย จ ากดั 

 
1.0 ลา้นบาท 

 
1.0 ลา้นบาท 

 
100 

 
100 491 

 
491 

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

4.1 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

3.1 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 91 100 81,086 68,656 

รวม     121,120 108,690 

เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 บริษทัฯไดท้  าสัญญาซ้ือขายหุ้นของ TAOKAENOI USA, INC. ซ่ึงเป็น
บริษทัจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา และด าเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจ าหน่ายขนม                 
ขบเค้ียวท่ีมีสาหร่ายทะเลเป็นส่วนประกอบในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน ต่อมาเม่ือวนัท่ี 
24 พฤศจิกายน 2560 บริษทัฯไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นสามญัจ านวน 31,000 หุ้น ของ TAOKAENOI USA, INC. 
จากผูถื้อหุ้นเดิมเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 2.0 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือประมาณ  68.7 ล้านบาท) 
โดยบริษทัฯไดจ่้ายช าระแลว้ทั้งจ  านวน 

ในเดือนเมษายน 2561 TAOKAENOI USA, INC. ไดอ้อกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 9,700 หุ้น จากทุน
จดทะเบียนเดิม 31,000 หุ้น เพิ่มเป็น 40,700 หุ้น บริษทัฯได้ลงทุนซ้ือหุ้นเพิ่มจ านวน 6,000 หุ้น ใน
ราคาหุน้ละ 65 เหรียญสหรัฐอเมริกา คิดเป็นเงินจ านวน 390,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือประมาณ 
12.4 ล้านบาท) ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯลดลงจากเดิมร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 91 โดย
บริษทัฯไดช้ าระค่าหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวแลว้ทั้งจ  านวน บริษทัฯไดบ้นัทึกผลต่างระหวา่งราคาทุนและ
มูลค่าตามบญัชีตามส่วนไดเ้สียของบริษทัฯในบริษทัยอ่ยอนัเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการ                 
ถือหุ้นดงักล่าวจ านวน 1.1 ลา้นบาท ไวภ้ายใตร้ายการ “ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการ
ถือหุน้ในบริษทัยอ่ย” ในส่วนของผูถื้อหุน้ 
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งบการเงินของ TAOKAENOI USA, INC. ได้ถูกรวมอยู่ในงบการเงินรวมของบริษัทฯตั้ งแต่วนัท่ี
บริษทัฯมีอ านาจควบคุมเม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2560 (“วนัท่ีซ้ือกิจการ”) โดยมีรายละเอียดการซ้ือ
กิจการดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
ตน้ทุนการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 68,656 
หกั: มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บ (24,848) 

ค่าความนิยม 43,808 
  

ตน้ทุนการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 68,656 
หกั: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัยอ่ยท่ีซ้ือ (2) 

เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  68,654 

บริษทัฯไดด้ าเนินการให้มีการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา ณ 
วนัท่ีซ้ือกิจการของ TAOKAENOI USA, INC. โดยการวดัมูลค่าน้ีไดเ้สร็จสมบูรณ์แลว้ในระหวา่งปี
ปัจจุบนั ซ่ึงอยู่ภายในระยะเวลาในการวดัมูลค่า 12 เดือนนับจากวนัท่ีซ้ือกิจการตามท่ีก าหนดไวใ้น
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2560) ทั้งน้ีภายในระยะเวลาวดัมูลค่าดงักล่าว 
บริษทัฯไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินส่วนหน่ึงเพิ่มเติมและไดท้  าการ
ปรับยอ้นหลงัมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือกิจการ การปรับปรุงดงักล่าวมีผลท าให้มูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ท่ีระบุได้ท่ีได้มาและหน้ีสินท่ีรับมา ณ วนัท่ี ซ้ือกิจการ ของ TAOKAENOI USA, INC. 
เปล่ียนเป็นดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3,925 
สินคา้คงเหลือ  11,168 
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ 54,012 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3,635 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  40,600 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 1,363 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (56,902) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (563) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (1,593) 
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บ 55,647 
ค่าความนิยม 13,009 

ตน้ทุนการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 68,656 
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ผลของการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมขา้งตน้ท าให้บริษทัฯปรับปรุงยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีน ามา
แสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบโดยจ านวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดง
ฐานะการเงินรวมและงบก าไรขาดทุนรวมมีดงัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

งบแสดงฐานะการเงินรวม  
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง (10,714) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพิ่มข้ึน 3,352 
ค่าความนิยมลดลง (29,541) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิ่มข้ึน 37,426 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มข้ึน (540) 
ก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรลดลง 16 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนผูถื้อหุน้ลดลง 1 

  

 (หน่วย: พนับาท) 

 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                              

31 ธนัวาคม 2560 

งบก าไรขาดทุนรวม  
ตน้ทุนขายลดลง (106) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหารเพิ่มข้ึน 134 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดล้ดลง (12) 
การแบ่งปันก าไร  
ส่วนท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯลดลง (16) 
ก าไรต่อหุ้น (บาท)  
ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานเพิ่มข้ึน - 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯไม่มีเงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยทั้ง 4 บริษทั
ขา้งตน้ 
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13. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

13.1 รายละเอยีดของเงินลงทุนในการร่วมค้า 

 เงินลงทุนในการร่วมค้าซ่ึงเป็นเงินลงทุนในกิจการท่ีบริษัทฯและบริษัทอ่ืนควบคุมร่วมกันมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
มูลค่าตามบญัชี                      

ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
  2561 2560 2561 2560 2561 2560 
  ร้อยละ ร้อยละ     

การร่วมค้าในประเทศไทย        
บริษทั เถา้แก่นอ้ย มารุอิสุ 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่าย                                
ขนมขบเค้ียว 

50 - 30,000 - 29,831 - 

รวม    30,000 - 29,831 - 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
การร่วมคา้ สดัส่วนเงินลงทุน มูลค่าตามบญัชีตามวธีิราคาทุน 

 2561 2560 2561 2560 
 ร้อยละ ร้อยละ   

การร่วมค้าในประเทศไทย     
บริษทั เถา้แก่นอ้ย มารุอิสุ (ประเทศไทย) จ ากดั 50 - 30,000 - 
รวม   30,000 - 

 ในเดือนมีนาคม 2561 บริษทัฯได้ลงทุนในหุ้นของบริษทั เถ้าแก่น้อย มารุอิสุ (ประเทศไทย) จ ากดั                 
ซ่ึงเป็นบริษทัจดัตั้งใหม่ในประเทศไทย ในสัดส่วนร้อยละ 50 เป็นจ านวนเงิน 30 ลา้นบาท โดยบริษทั
ดงักล่าวมีทุนจดทะเบียน 60 ลา้นบาท ซ่ึงไดเ้รียกช าระแลว้ร้อยละ 100 

 เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯได้มีมติอนุมติัให้ด าเนินการยกเลิก               
การร่วมค้าในบริษัท เถ้าแก่น้อย มารุอิสุ (ประเทศไทย) จ ากัด ต่อมาเม่ือวนัท่ี 25 ธันวาคม 2561         
บริษทั เถา้แก่นอ้ย มารุอิสุ (ประเทศไทย) จ ากดั ไดจ้ดทะเบียนการเลิกบริษทักบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ 

13.2 ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) และเงินปันผลรับ 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ ดงัน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

การร่วมคา้ 2561 2560 

บริษทั เถา้แก่นอ้ย มารุอิสุ (ประเทศไทย) จ ากดั (169) - 

รวม (169) - 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯไม่มีเงินปันผลรับจากการร่วมคา้ 
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14. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนซ่ึงไดแ้ก่ ท่ีดิน มีมูลค่ายุติธรรมเป็น
จ านวนเงิน 42.2 ล้านบาท ซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์ราคาตลาด (Market 
Approach)  

15. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

 ท่ีดินและ อาคารและ เคร่ืองจกัร เคร่ืองตกแต่ง  สินทรัพย ์  
 ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง และ และเคร่ืองใช ้  ระหวา่งติดตั้ง  
 ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ ส านกังาน ยานพาหนะ และก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน         
1 มกราคม 2560 94,314 200,775 336,055 90,856 32,114 504,095 1,258,209 
ซ้ือเพ่ิม - 63 3,501 16,515 18,392 202,582 241,053 
เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือ              
บริษทัยอ่ย - 58,917 22,185 248 475 - 81,825 

จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - (24) (14,059) (5,430) (5,295) - (24,808) 
ดอกเบ้ียท่ีถือเป็นตน้ทุน - - - - - 193 193 
โอนเขา้ (ออก) - 434,276 65,194 3,672 - (503,142) - 
ผลต่างจากการแปลงค่า
งบการเงิน - (2,406) (906) (10) (19) - (3,341) 

31 ธนัวาคม 2560 - 
ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม 94,314 691,601 411,970 105,851 45,667 203,728 1,553,131 

การปรับปรุงมูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพย์
จากการรวมธุรกิจ - (23,601) (3,512) 79 359 - (26,675) 

31 ธนัวาคม 2560 - 
หลงัการปรับปรุง 94,314 668,000 408,458 105,930 46,026 203,728 1,526,456 

ซ้ือเพ่ิม - 2,610 13,326 32,500 4,626 101,220 154,282 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (49,478) (12,786) (3,519) - (65,783) 
โอนเขา้ (ออก) - 57,962 109,994 12,837 - (182,720) (1,927) 
ผลต่างจากการแปลงค่า
งบการเงิน - (233) (126) (2) (6) - (367) 

31 ธนัวาคม 2561 94,314 728,339 482,174 138,479 47,127 122,228 1,612,661 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 

 ท่ีดินและ อาคารและ เคร่ืองจกัร เคร่ืองตกแต่ง  สินทรัพย ์  
 ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง และ และเคร่ืองใช ้  ระหวา่งติดตั้ง  
 ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ ส านกังาน ยานพาหนะ และก่อสร้าง รวม 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        
1 มกราคม 2560 1,208 39,489 241,818 57,926 16,415 - 356,856 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 223 36,569 30,952 14,554 6,996 - 89,294 
เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือ
บริษทัยอ่ย - 11,703 4,480 129 220 - 16,532 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับ
ส่วนท่ีจ าหน่าย/       

  
  

 ตดัจ าหน่าย - (8) (13,946) (4,210) (4,155) - (22,319) 
โอนเขา้ (ออก) - - 2,797 (2,797) - - - 
ผลต่างจากการแปลงค่า
งบการเงิน - (478) (183) (5) (9) - (675) 

31 ธนัวาคม 2560 - 
ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม 1,431 87,275 265,918 65,597 19,467 - 439,688 

ค่าเส่ือมราคาลดลงจาก
การปรับปรุงมูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพย์
จากการรวมธุรกิจ - (11,314) (4,334) (120) (193) - (15,961) 

31 ธนัวาคม 2560 - 
หลงัการปรับปรุง 1,431 75,961 261,584 65,477 19,274 - 423,727 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 223 48,784 42,569 16,589 8,439 - 116,604 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับ
ส่วนท่ีจ าหน่าย/       

  
  

 ตดัจ าหน่าย - - (49,235) (12,266) (3,518) - (65,019) 
โอนเขา้ (ออก) - - 2,797 (2,797) - - - 
ผลต่างจากการแปลงค่า
งบการเงิน - 15 6 - 1 - 22 

31 ธนัวาคม 2561 1,654 124,760 257,721 67,003 24,196 - 475,334 
ค่าเผ่ือการด้อยค่า        
1 มกราคม 2560 - - 19,142 161 - - 19,303 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี - - - - - - - 
31 ธนัวาคม 2560 - - 19,142 161 - - 19,303 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี - - - 214 - - 214 
31 ธนัวาคม 2561 - - 19,142 375 - - 19,517 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี        
31 ธนัวาคม 2560  
 - หลงัการปรับปรุง 92,883 592,039 127,732 40,292 26,752 203,728 1,083,426 

31 ธนัวาคม 2561 92,660 603,579 205,311 71,101 22,931 122,228 1,117,810 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี         
2560 - ปรับปรุงใหม่ (จ  านวน 68.0 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขาย/จดัจ าหน่าย
และบริหาร) 89,189 

2561 (จ  านวน 93.7 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขาย/จดัจ าหน่ายและบริหาร) 116,604 
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   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ท่ีดินและ อาคารและ เคร่ืองจกัร เคร่ืองตกแต่ง  สินทรัพย ์  
 ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง และ และเคร่ืองใช ้  ระหวา่งติดตั้ง  
 ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ ส านกังาน ยานพาหนะ และก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน         
1 มกราคม 2560 94,314 199,661 324,824 72,951 31,766 504,095 1,227,611 
ซ้ือเพ่ิม - 63 742 11,089 18,392 188,870 219,156 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - (24) (14,053) (4,304) (5,295) - (23,676) 
ดอกเบ้ียท่ีถือเป็นตน้ทุน - - - - - 193 193 
โอนเขา้ (ออก) - 434,276 61,267 7,599 - (503,142) - 

31 ธนัวาคม 2560 94,314 633,976 372,780 87,335 44,863 190,016 1,423,284 
ซ้ือเพ่ิม - 2,610 4,981 15,394 4,167 94,478 121,630 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (49,447) (12,598) (3,519) - (65,564) 
โอนเขา้ (ออก) - 39,262 110,272 12,559 - (164,020) (1,927) 

31 ธนัวาคม 2561 94,314 675,848 438,586 102,690 45,511 120,474 1,477,423 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        
1 มกราคม 2560 1,208 39,063 236,881 47,675 16,221 - 341,048 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 223 35,922 29,693 12,385 6,918 - 85,141 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับ
ส่วนท่ีจ าหน่าย/ตดั
จ าหน่าย - (8) (13,941) (4,045) (4,155) - (22,149) 

31 ธนัวาคม 2560 1,431 74,977 252,633 56,015 18,984 - 404,040 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 223 42,364 38,831 12,531 8,082 - 102,031 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับ
ส่วนท่ีจ าหน่าย/          
ตดัจ าหน่าย - - (49,206) (12,150) (3,519) - (64,875) 

31 ธนัวาคม 2561 1,654 117,341 242,258 56,396 23,547 - 441,196 

ค่าเผ่ือการด้อยค่า        
1 มกราคม 2560 - - 14,063 - - - 14,063 

31 ธนัวาคม 2560 - - 14,063 - - - 14,063 

31 ธนัวาคม 2561 - - 14,063 - - - 14,063 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี        
31 ธนัวาคม 2560 92,883 558,999 106,084 31,320 25,879 190,016 1,005,181 

31 ธนัวาคม 2561 92,660 558,507 182,265 46,294 21,964 120,474 1,022,164 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี        
2560 (จ  านวน 66.8 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขาย/จดัจ าหน่ายและบริหาร) 85,141 

2561 (จ  านวน 84.3 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขาย/จดัจ าหน่ายและบริหาร) 102,031 

ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯไดร้วมตน้ทุนการกูย้ืมเขา้เป็นราคาทุนของอาคาร
โรงงานเป็นจ านวนเงิน 0.2 ล้านบาท โดยค านวณจากอตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนในอตัราเฉล่ียร้อยละ 
3.85 (2561: ไม่มี) 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษทัฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะซ่ึงได้มาภายใต้สัญญาเช่า
การเงินโดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจ านวนเงิน 0.3 ลา้นบาท (2560: 0.5 ลา้นบาท) เฉพาะบริษทัฯ: ไม่มี 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทฯมีอุปกรณ์จ านวนหน่ึงซ่ึงตัดค่าเส่ือมราคาหมดแล้วแต่ยงั                
ใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ านวนเงิน 205.7                        
ลา้นบาท (2560: 195.1 ลา้นบาท) เฉพาะบริษทัฯ: 196.2 ลา้นบาท (2560: 187.0 ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯมียอดคงเหลือของอาคารและส่ิงปลูกสร้างท่ีตั้ งอยู่บนท่ีดินเช่า    
โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจ านวนเงิน 71.6 ลา้นบาท (2560: 82.6 ลา้นบาท) ภายใตส้ัญญาเช่าท่ีดิน
ดงักล่าว บริษทัฯจะตอ้งโอนกรรมสิทธ์ิของอาคารและส่ิงปลูกสร้างใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าเม่ือสัญญาส้ินสุดลง 

16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน   

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

 
คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์ 

คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์

ระหวา่งติดตั้ง อ่ืน ๆ รวม 
ราคาทุน     
1 มกราคม 2560 18,683 - 1,000 19,683 
ซ้ือเพ่ิม 9,392 7,122 - 16,514 
31 ธนัวาคม 2560 - ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม 28,075 7,122 1,000 36,197 
เพ่ิมข้ึนจากการรวมธุรกิจ - - 3,486 3,486 
31 ธนัวาคม 2560 - หลงัการปรับปรุง 28,075 7,122 4,486 39,683 
ซ้ือเพ่ิม 506 2,992 9,636 13,134 
ตดัจ าหน่าย (275) - - (275) 
โอนเขา้ 1,927 - - 1,927 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - (25) (25) 
31 ธนัวาคม 2561 30,233 10,114 14,097 54,444 
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม     
1 มกราคม 2560 9,736 - - 9,736 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 2,425 - - 2,425 
31 ธนัวาคม 2560 - ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม 12,161 - - 12,161 
เพ่ิมข้ึนจากการรวมธุรกิจ - - 134 134 
31 ธนัวาคม 2560 - หลงัการปรับปรุง 12,161 - 134 12,295 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 2,736 - 3,692 6,428 
ตดัจ าหน่าย (142) - - (142) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - 4 4 
31 ธนัวาคม 2561 1,4755 - 3,830 18,585 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี     
31 ธนัวาคม 2560 - หลงัการปรับปรุง 15,914 7,122 4,352 27,388 

31 ธนัวาคม 2561 15,478 10,114 10,267 35,859 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์ 

คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์ 

ระหวา่งติดตั้ง อ่ืน ๆ รวม 
ราคาทุน     
1 มกราคม 2560 16,521 - 1,000 17,521 
โอนเขา้ (ออก) 8,050 7,122 - 15,172 
31 ธนัวาคม 2560 24,571 7,122 1,000 32,693 
ซ้ือเพ่ิม 7 2,992 8,251 11,250 
ตดัจ าหน่าย (275) - - (275) 
โอนเขา้ (ออก) 1,927 - - 1,927 

31 ธนัวาคม 2561 26,230 10,114 9,251 45,595 
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม     
1 มกราคม 2560 7,722 - - 7,722 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 2,331 - - 2,331 
31 ธนัวาคม 2560 10,053 - - 10,053 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 2,404 - 2,080 4,484 
ตดัจ าหน่าย (142) - - (142) 

31 ธนัวาคม 2561 12,315 - 2,080 14,395 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี     

31 ธนัวาคม 2560 14,518 7,122 1,000 22,640 

31 ธนัวาคม 2561 13,915 10,114 7,171 31,200 

17. ค่าความนิยม 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือบริษทัยอ่ย สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 - 
บวก: เพิ่มข้ึนจากการรวมธุรกิจ 43,808 
หกั:  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (1,789) 
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 - ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม 42,019 
ผลกระทบจากการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ (29,541) 
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 - ปรับปรุงใหม่ 12,478 
หกั:  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (89) 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 12,389 
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 ค่าความนิยมจากการซ้ือธุรกิจตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 12 โดยหลกัประกอบด้วยโอกาสทาง
ธุรกิจจากการไดม้าซ่ึงโรงงานผลิตสาหร่ายท่ีพร้อมด าเนินธุรกิจไดท้นัทีตั้งแต่วนัท่ีซ้ือธุรกิจ ซ่ึงจะช่วย                                                      
ขยายฐานก าลังการผลิตและรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สาหร่ายจากธรรมชาติ รวมถึง                                                                
เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดและขยายฐานกลุ่มลูกคา้ในทวปีอเมริกาเหนือ 

 บริษทัฯพิจารณามูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยก่์อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใช้
สินทรัพย ์โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวา่จะไดรั้บ ซ่ึงครอบคลุมระยะเวลา 
5 ปี ขอ้สมมติท่ีส าคญัในการค านวณมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์สรุปไดด้งัน้ี 

 ร้อยละต่อปี 
อตัราการเติบโตระยะยาว 2.30 
อตัราคิดลดก่อนภาษี 9.76 

ฝ่ายบริหารพิจารณาอตัราการเติบโตจากผลประกอบการในอดีต การคาดการณ์เก่ียวการเติบโตของ
ตลาด อตัราการเพิ่มข้ึนของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ ตลอดจนอตัราคิดลดซ่ึงเป็นอตัราก่อนภาษี
ท่ีสะทอ้นถึงความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยธุรกิจ 

ฝ่ายบริหารพิจารณาแลว้วา่ค่าความนิยมไม่เกิดการดอ้ยค่า 

18. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2561 2560 2561 2560 

เงินมดัจ าและเงินประกนั 24,882 12,691 4,647 2,254 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพย ์ 11,845 22,351 6,009 17,327 
อ่ืน ๆ 4,123 2,205 276 1,272 
รวม 40,850 37,247 10,932 20,853 

19. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคาร 

(หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) 
งบการเงินรวม/                                

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 1.85 - 2.13 2.00 - 2.20 840,000 426,000 
ทรัสตรี์ซีท 1.85 - 1.90 - 41,227 - 
รวม   881,227 426,000 
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20.  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 446 44 18,960 14,051 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 317,069 303,513 239,767 229,479 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 594 160 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 316,438 245,418 300,290 237,771 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย ์- กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 22,915 13,167 19,804 8,783 
รวม 656,868 562,142 579,415 490,244 

21. เงินกู้ยืมระยะส้ัน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษทัฯมีเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากบริษทัท่ีไม่เก่ียวข้องกันแห่งหน่ึงเป็น
จ านวนเงิน 0.4 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เงินกู้ยืมดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.6 ต่อปี (2561:               
ไม่มี) 

23.  หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
เจา้หน้ีกรมสรรพากร 4,925 5,144 4,442 4,492 
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 6,015 1,985 3,102 1,985 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงานก่อสร้าง 763 2,906 763 2,752 
อ่ืน ๆ 3,504 689 3,161 689 
รวม 15,207 10,724 11,468 9,918 

22. เงินกู้ยืมระยะยาว 
(หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย  งบการเงินรวม 
เงินกู ้  (ร้อยละต่อปี) การช าระคืน 2561 2560 

เงินกูแ้บบไม่มีหลกัประกนั                                 
จ  านวนเงิน 0.1 ลา้นเหรียญ                            
สหรัฐอเมริกา 

2.5 ช าระคืนเมื่อทวงถาม 3,279 3,302 

เงินกูแ้บบไม่มีหลกัประกนั                        
จ  านวนเงิน 0.4 ลา้นเหรียญ                            
สหรัฐอเมริกา  

4.6 มีระยะเวลาผอ่นผนัการช าระคืนเงินตน้                       
และดอกเบ้ียเป็นเวลา 5 ปี นบัจากวนัที่                                 
13 พฤศจิกายน 2560 

15,849 14,035 

รวม 19,128 17,337 
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24. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน   

 จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงาน     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 แสดงไดด้งัน้ี  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 11,205 8,615 10,809 8,326 

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:     

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  3,153 2,309 3,079 2,212 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 330 281 322 271 

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:     

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั     

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้น
ประชากรศาสตร์ 411 - 401 - 

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน  1,362 - 1,325 - 

ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 958 - 1,081 - 

ผลประโยชน์จ่ายในระหวา่งปี (99) - - - 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 17,320 11,205 17,017 10,809 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัฯคาดวา่จะจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 
1 ปีขา้งหน้า เป็นจ านวนเงิน 0.1 ลา้นบาท (2560: 0.2 ลา้นบาท) เฉพาะบริษทัฯ: 0.1 ลา้นบาท (2560: 
0.2 ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังานของกลุ่มบริษทัฯเท่ากบั 14.5 ปี (2560: 27.2 ปี) เฉพาะบริษทัฯ: 14.5 ปี (2560: 26.9 ปี) 

 สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม/  
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 
 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัราคิดลด 1.4 ถึง 3.9 3.3 
อตัราการข้ึนเงินเดือน 3.5 และ 6.0 ถึง 7.0 3.5 และ 6.0 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน   
   พนกังานรายวนั 0.0 ถึง 50.0 0.0 ถึง 40.0 
   พนกังานรายเดือน 0.0 ถึง 30.0 0.0 ถึง 30.0 
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 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อการเพิ่มข้ึน (ลดลง) ของมูลค่าปัจจุบนัของภาระ
ผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
อตัราคิดลด     
เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 (1,475) (893) (1,429) (853) 
ลดลงร้อยละ 1 1,707 1,027 1,651 979 

อตัราการข้ึนเงินเดือน     
เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 1,806 1,325 1,749 1,268 
ลดลงร้อยละ 1 (1,589) (1,158) (1,541) (1,110) 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน     
เพิ่มข้ึนร้อยละ 20 ของฐานแต่ละช่วงอาย ุ (2,846) (2,222) (2,736) (2,133) 
ลดลงร้อยละ 20 ของฐานแต่ละช่วงอาย ุ 4,426 3,373 4,240 3,213 

เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2561 สภานิติบญัญติัแห่งชาติไดมี้มติผ่านร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน
ฉบบัใหม่ ซ่ึงกฎหมายดงักล่าวอยูใ่นระหวา่งรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบญัญติัคุม้ครอง
แรงงานฉบบัใหม่น้ีก าหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง ส าหรับลูกจา้งซ่ึงท างาน
ติดต่อกันครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วนั การ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมี
ผลกระทบให้บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหน้ีสินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพิ่มข้ึน 1.6 
ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ : 1.5 ล้านบาท) บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทนัทีในงบก าไรขาดทุนของงวดท่ี
กฎหมายดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้

25. ส ารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง
จดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี           
หกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผล ในปัจจุบนั บริษทัฯไดจ้ดัสรร
ส ารองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 
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 ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 1202 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทย               
บริษทัย่อยตอ้งจดัสรรทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนผลก าไรซ่ึงบริษทัย่อยท ามาหาได ้
ทุกคราวท่ีจ่ายเงินปันผลจนกว่าทุนส ารองนั้นจะมีจ านวนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ของบริษทัยอ่ย ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผล 

26. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ  

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

  (ปรับปรุงใหม่)   
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 1,005,400 816,345 934,613 783,956 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 123,032 91,719 106,515 87,473 
ค่าเช่าจ่ายตามสญัญาเช่าด าเนินงาน 100,350 51,336 57,307 30,541 
ค่าขนส่ง 97,176 81,810 96,011 81,082 
ค่าสาธารณูปโภคและพลงังานเช้ือเพลิง 75,232 64,106 70,958 62,913 
ค่าส่งเสริมการขายและการตลาด 550,117 453,262 541,202 453,117 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 2,902,290 2,702,468 2,897,517 2,697,734 
ซ้ือสินคา้เพ่ือขาย 66,883 98,910 - - 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและ                     
สินคา้ระหวา่งผลิต (51,799) (32,504) (18,667) (24,721) 

27. ภาษีเงินได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
  (ปรับปรุงใหม่)   
ภาษีเงินไดปั้จจุบนั     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 79,495 186,160 76,311 176,974 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         
นิติบุคคลของปีก่อน (16,670) - (16,670) - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด                    
ผลแตกต่างชัว่คราวและ                               
การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 3,970 (2,752) (6,647) (2,682) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น                            
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 66,795 183,408 52,994 174,292 
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จ านวนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวขอ้งกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่า                      
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (78) (663) (78) (663) 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั (546) - (561) - 

 (624) (663) (639) (663) 

รายการกระทบยอดระหวา่งก าไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้ป็นดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

  (ปรับปรุงใหม่)   

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 523,153 791,858 543,467 753,201 

     
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 และ 

ร้อยละ 28 
ร้อยละ 20 และ 
ร้อยละ 43 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล                     
คูณอตัราภาษี 111,661 158,366 108,693 150,640 

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
 ของปีก่อน (16,670) - (16,670) - 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:     

การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหต ุ28) (42,849) - (42,849) - 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 6,654 2,368 6,579 2,173 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (2,519) (2,607) (2,517) (2,526) 

อ่ืน ๆ 10,518 25,281 (242) 24,005 

รวม (28,196) 25,042 (39,029) 23,652 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น                                 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 66,795 183,408 52,994 174,292 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
  (ปรับปรุงใหม่)   
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี     
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงิน
ลงทุนเพื่อคา้ 170 - - - 

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 3,268 1,230 2,756 760 
ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 5,259 3,022 5,050 2,989 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 3,904 3,861 2,813 2,813 
ผลแตกต่างชัว่คราวของสัญญาเช่าการเงิน - 553 - 553 
ผลแตกต่างชัว่คราวของค่าเส่ือมราคา                 
ของสินทรัพยบ์นท่ีดินเช่า 4,182 2,358 4,182 2,358 

การปรับมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์           
จากการรวมธุรกิจ 2,599 4,930 - - 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3,464 2,241 3,403 2,162 
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 23,963 33,966 - - 
อ่ืน ๆ 1,401 500 1,235 500 

รวม 48,210 52,661 19,439 12,135 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     
ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่า     
 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 170 79 - 79 
สิทธิในสัญญาเช่าด าเนินงาน                          
จากการรวมธุรกิจ 484 1,470 - - 

ผลแตกต่างชัว่คราวของสัญญาเช่าการเงิน 97 - 97 - 
รวม 751 1,549 97 79 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 47,459 51,112 19,342 12,056 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้  านวนเงิน 0.7 ลา้นบาท 
(2560: 2.0 ลา้นบาท) ท่ีไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี เน่ืองจากบริษทัย่อยพิจารณา
แลว้เห็นวา่อาจไม่มีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะน าผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนทางภาษีท่ี
ยงัไม่ไดใ้ชข้า้งตน้มาใชป้ระโยชน์ได ้ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้  านวนดงักล่าวจะทยอยส้ินสุด
ระยะเวลาการใหป้ระโยชน์ภายในปี 2564 (2560: ภายในปี 2564) 
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28. การส่งเสริมการลงทุน 

 บริษทัฯไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส าหรับการผลิตผลิตภณัฑ์จาก
สาหร่ายและผลิตภณัฑ์ขนมขบเค้ียวจากแป้งโดยการอนุมติัของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ภายใตเ้ง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีก าหนดไว ้บริษทัฯไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีมีสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 

สิทธิประโยชน์ส าคญัท่ีไดรั้บ 
เลขท่ีบตัรส่งเสริมการลงทุน 

1433/2553 1514(2)/2554 2155(2)/2554 2103(2)/2557 
1. ได้รับยกเวน้อากรขาเข้าส าหรับ

เคร่ืองจักรตามท่ีคณะกรรมการ
พิจารณาอนุมติั 

ไดรั้บ 
(ส้ินสุดแลว้) 

 

ไดรั้บ 
(ส้ินสุดแลว้) 

ไดรั้บ 
(ส้ินสุดแลว้โดย
ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ) 

ไดรั้บ 
(ส้ินสุดแลว้) 

     
2. ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

ส าหรับก าไรสุทธิท่ีได้จากการ
ป ระกอบ กิจการ ท่ี ได้ รับ การ
ส่งเสริม 

- 8 ปี 
(ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ) 

 

7 ปี  
นบัจากวนัท่ี                          

1 ตุลาคม 2560 
 

7 ปี 
(ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ) 

     
3. ได้รับยกเวน้อากรขาเข้าส าหรับ

วัตถุ ดิบและวัสดุจ าเป็น ท่ีต้อง
น าเข้าจากต่างประเทศเพ่ือใช้ใน
การผ ลิต เพ่ื อการ ส่ งออก เป็ น
ระยะเวลา 1 ปี นบัตั้งแต่วนัน าเขา้
วนัแรก และได้รับการขยายเวลา
การไดรั้บสิทธิ 

ไดรั้บ ไดรั้บ 
(ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ) 

ไดรั้บ 
 

ไดรั้บ 
(ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ) 

     
4. ได้รับยกเวน้อากรขาเข้าส าหรับ

ของท่ีน าเขา้มาเพ่ือส่งกลบัออกไป
เป็นระยะเวลา 1 ปี  นับแต่ว ันท่ี
น าเข้าค ร้ังแรก และได้รับการ
ขยายเวลาการไดรั้บสิทธิ 

ไดรั้บ 
(ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ) 

ไดรั้บ 
(ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ) 

ไดรั้บ 
(ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ) 

ไดรั้บ 
(ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ) 
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 รายได้ของบริษทัฯจ าแนกตามกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการ
ลงทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม กิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริม รวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

รายไดจ้ากการขาย       
รายไดจ้ากการขายในประเทศ 293,996 75,137 1,756,087 1,813,090 2,050,083 1,888,227 

รายไดจ้ากการส่งออก 830,542 245,018 2,553,763 2,954,589 3,384,305 3,199,607 

รวมรายไดจ้ากการขาย 1,124,538 320,155 4,309,850 4,767,679 5,434,388 5,087,834 

29.  ก าไรต่อหุ้น  

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

30. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจ
ตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใช้ในการตดัสินใจในการ
จดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

เพื่อวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษทัฯจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภท
ของผลิตภณัฑ ์โดยมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 3 ส่วนงาน ดงัน้ี  

1) ส่วนงานขนมขบเค้ียว เป็นส่วนงานท่ีเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายสาหร่ายทะเลทอด ย่าง อบและ
ขนมขบเค้ียวท่ีมีสาหร่ายเป็นส่วนประกอบทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ 

2) ส่วนงานร้านคา้ปลีก เป็นส่วนงานท่ีเป็นร้านคา้ปลีกจ าหน่ายขนมขบเค้ียว อาหารและเคร่ืองด่ืม  

3) ส่วนงานอ่ืน ๆ 

 ผู ้มีอ  านาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อ
วตัถุประสงค์ในการตัดสินใจเก่ียวกับการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน       
กลุ่มบริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการ
ด าเนินงาน สินทรัพยร์วมและหน้ีสินรวมซ่ึงวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกบัท่ีใช้ในการวดัก าไรหรือ
ขาดทุนจากการด าเนินงาน สินทรัพยร์วมและหน้ีสินรวมในงบการเงิน  

 การบนัทึกบญัชีส าหรับรายการระหวา่งส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชี
ส าหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 
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 ขอ้มูลรายได ้ก าไร สินทรัพยร์วมและหน้ีสินรวมของส่วนงานของกลุ่มบริษทัฯ มีดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2561 
 

ส่วนงาน ส่วนงาน     
การตดัรายการ

บญัชี งบการเงิน 
 ขนมขบเค้ียว ร้านคา้ปลีก อ่ืน ๆ  รวมส่วนงาน ระหวา่งกนั รวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561                 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 5,363 283 17 5,663 - 5,663 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 128 4 220 352 (352) - 
ดอกเบ้ียรับ 1 - - 1 - 1 
ดอกเบ้ียจ่าย (18) - - (18) - (18) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (115) (5) (3) (123) - (123) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้
ท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย - - - - - - 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (64) (1) (2) (67) - (67) 
 
ก าไรของส่วนงาน 447 4 8 459 (3) 456 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561       
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 3,763 135 71 3,969 (182) 3,787 
เงินลงทุนในการร่วมคา้ท่ีบนัทึกตามวิธี        
ส่วนไดเ้สีย 30 - - 30 - 30 

การเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน             
ท่ีไม่รวมเคร่ืองมือทางการเงินและ
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 54 33 3 90 (21) 69 

       

หนีสิ้นรวมของส่วนงาน 1,604 81 33 1,718 (98) 1,620 
  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2560 (ปรับปรุงใหม่) 
 

ส่วนงาน ส่วนงาน     
การตดัรายการ

บญัชี งบการเงิน 
 ขนมขบเค้ียว ร้านคา้ปลีก อ่ืน ๆ  รวมส่วนงาน ระหวา่งกนั รวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560          

- ปรับปรุงใหม่       
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 5,026 236 2 5,264 - 5,264 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 65 3 194 262 (262) - 
ดอกเบ้ียรับ 1 - - 1 - 1 
ดอกเบ้ียจ่าย (14) - - (14) - (14) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (88) (3) (1) (92) - (92) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (174) (7) (2) (183) - (183) 
 

ก าไรของส่วนงาน 574 27 9 610 (1) 609 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 - ปรับปรุงใหม่       
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 3,263 104 66 3,433 (110) 3,323 
การเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน              
ท่ีไม่รวมเคร่ืองมือทางการเงินและ
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 272 6 20 298 (70) 228 

       
หนีสิ้นรวมของส่วนงาน 1,099 52 36 1,187 (40) 1,147 
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 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกก าหนดข้ึนตามสถานท่ีตั้ง
ของลูกคา้ มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
ประเทศ 2561 2560 

ไทย 2,050 2,063 
จีน 2,199 2,104 
มาเลเซีย 191 169 
อินโดนีเซีย 208 151 
ฮ่องกง 118 135 
สหรัฐอเมริกา 88 92 
อ่ืน ๆ 580 550 

รวม 5,434 5,264 

 ส าหรับปี 2561 บริษทัฯมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จ านวน 6 ราย เป็นจ านวนเงิน 3,256 ลา้นบาท (2560: 
จ  านวน 4 ราย เป็นจ านวนเงิน 3,200 ลา้นบาท) ซ่ึงมาจากส่วนงานขนมขบเค้ียว 

31. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

 กลุ่มบริษทัฯและพนักงานได้ร่วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญัติกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษทัฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนใน
อตัราร้อยละ 3 ถึง 7 ของเงินเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจ์ดัการ
กองทุน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) และจะจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นออกจากงานตามระเบียบ
ว่าด้วยกองทุนของบริษทัฯ ในระหว่างปี 2561 กลุ่มบริษทัฯรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่าย
จ านวนเงิน 9.8 ลา้นบาท (2560: 8.4 ลา้นบาท) เฉพาะบริษทัฯ: 9.2 ลา้นบาท (2560: 8.1 ลา้นบาท) 

32. เงินปันผลจ่าย 
                                                              
เงินปันผล 

 
อนุมติัโดย 

 
จ านวนหุน้ 

เงินปันผลจ่าย  
ต่อหุน้ 

 
เงินปันผลจ่าย 

  (พนัหุน้) (บาท) (พนับาท) 
เงินปันผลประจ าปี 2560 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้                   

เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2561 1,380,000 0.17 234,600 
เงินปันผลระหวา่งกาล
ประจ าปี 2561 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2561 1,380,000 0.17 234,600 

รวมเงินปันผลส าหรับปี 2561    469,200 
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เงินปันผล 

 
อนุมติัโดย 

 
จ านวนหุน้ 

เงินปันผลจ่าย  
ต่อหุน้ 

 
เงินปันผลจ่าย 

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

เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2560 1,380,000 0.30 414,000 
เงินปันผลระหวา่งกาล
ประจ าปี 2560 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2560 1,380,000 0.17 234,600 

รวมเงินปันผลส าหรับปี 2560    648,600 

33. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

33.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทฯมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวนเงิน 56.8 ล้านบาท                                   
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (2560: 38.3 ลา้นบาท และ 0.5 ลา้นยูโร ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ และการก่อสร้างอาคารโรงงาน) 

33.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงานและบริการ 

 กลุ่มบริษทัฯไดท้  าสัญญาเช่าท่ีดิน พื้นท่ีในอาคารและส านกังาน และสัญญาบริการต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึง
สัญญาทางการตลาด อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 18 ปี  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัฯมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใต้
สัญญาขา้งตน้ ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จ่ายช าระ 2561 2560 2561 2560 
       ภายใน 1 ปี 91.8 48.1 45.1 24.0 
       มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 78.2 47.3 17.0 15.5 
       มากกวา่ 5 ปี 14.3 22.1 8.7 11.3 

33.3 การค า้ประกนั 

  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยู่
เป็นจ านวนเงิน 3.8 ล้านบาท (2560: 2.5 ล้านบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบาง
ประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบด้วยหนงัสือค ้ าประกนัเพื่อค ้าประกนัการใช้ไฟฟ้า
และอ่ืน ๆ  
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33.4 คดีฟ้องร้อง 

 เม่ือวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2559 บริษทัฯถูกฟ้องเป็นจ าเลยโดยบริษทัแห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่นในคดีแพ่ง
เก่ียวกบัการผิดสัญญาอนุญาตให้ใช้ขอ้มูลทางเทคนิค บริษทัดงักล่าวได้ฟ้องต่อศาลทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศกลางให้บริษทัฯชดใช้ค่าเสียหายเป็นจ านวนเงิน 150,000 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัถดัจากวนัฟ้อง (หรือจ านวนเงินประมาณ 
5.7 ลา้นบาท) ต่อมาเม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2559 ศาลฯไดมี้ค าสั่งจ  าหน่ายคดีเน่ืองจากภายใตส้ัญญา
ดงักล่าว โจทก์และจ าเลยอยู่ภายใตข้อ้บงัคบัแห่งสัญญาอนุญาโตตุลาการและตอ้งด าเนินการระงบั          
ขอ้พิพาทโดยผา่นกระบวนการอนุญาโตตุลาการท่ีศูนยอ์นุญาโตตุลาการ ประเทศสิงคโปร์ อยา่งไรก็ตาม
เม่ือวนัท่ี 15 กันยายน 2559 โจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์ค าสั่งให้จ  าหน่ายคดีของศาลฯ ศาลฯรับไวแ้ละ                  
ส่งส านวนใหศ้าลฎีกา ต่อมาเม่ือวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2561 ศาลฎีกามีค าสั่งยกค าพิพากษาศาลทรัพยสิ์น
ทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศ เน่ืองจากโจทก์กล่าวอา้งประเด็นเพิ่มเติมท่ีศาลฯยงัไม่ได้
ด าเนินกระบวนพิจารณา โดยในวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2561 ศาลฎีกาไดก้ าหนดวนัสืบพยานในเดือน
สิงหาคม 2562 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไดป้ระเมินและเช่ือวา่คดีดงักล่าวจะไม่ท าให้เกิดผลเสียหายท่ีมี
สาระส าคญัต่อบริษทัฯ บริษทัฯจึงไม่ได้บนัทึกประมาณการหน้ีสินส าหรับเงินชดเชยค่าเสียหายใน                  
งบการเงินปีปัจจุบนั 

34. ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผย
มูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

 

31 ธนัวาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 ธนัวาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 ธนัวาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 ธนัวาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

สินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม         
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 

ตราสารทุน 3,023 - - - - - 3,023 - 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย         

หน่วยลงทุน - กองทุนเปิด
ตราสารหน้ี - - 950 260,867 - - 950 260,867 

สินทรัพยท่ี์เปิดเผยมูลค่ายติุธรรม         
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - - 42,162 42,162 - - 42,162 42,162 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

 

31 ธนัวาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 ธนัวาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 ธนัวาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 ธนัวาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

สินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม         
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย         

หน่วยลงทุน - กองทุนเปิด
ตราสารหน้ี - - 950 260,867 - - 950 260,867 

สินทรัพยท่ี์เปิดเผยมูลค่ายติุธรรม         
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - - 42,162 42,162 - - 42,162 42,162 

 ระดบั 1 การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ขอ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอย่างเดียวกนัใน
ตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดับ 2 การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล
ทางตรงหรือทางออ้ม 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

35. เคร่ืองมือทางการเงิน 

35.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคัญของกลุ่มบริษัทฯตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 107     
“การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหน้ี เจา้หน้ีและเงินกู้ยืม กลุ่มบริษทัฯมีความเส่ียงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าวและมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 กลุ่มบริษทัฯมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ี ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดย
การก าหนดใหมี้นโยบายและวธีิการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้น กลุ่มบริษทัฯจึงไม่คาดวา่
จะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัจากการให้สินเช่ือดงักล่าว นอกจากน้ี การให้สินเช่ือของกลุ่ม
บริษทัฯไม่มีการกระจุกตวัเน่ืองจากกลุ่มบริษทัฯมีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีอยูจ่  านวนมากราย 
จ านวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัฯอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือ มูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีและ
เงินใหกู้ย้มืท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 
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 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย  

 กลุ่มบริษทัฯมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากธนาคารและเงินกูย้ืมท่ีมี
ดอกเบ้ีย สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมี
อตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภท
อตัราดอกเบ้ีย และส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตาม
วนัท่ีครบก าหนดหรือวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่
ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2561 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย ไม่มี   

  มากกวา่ ปรับข้ึนลง อตัรา  อตัรา 
 ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 

  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 101.6 77.5 179.1 0.10 - 0.375 
เงินลงทุนชัว่คราว 0.4 - - 3.9 4.3 0.90 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 695.8 695.8 - 

 0.4 - 101.6 777.2 879.2  

หนีสิ้นทางการเงนิ       
เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 881.2 - - - 881.2 1.85 - 2.13 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  - - - 656.9 656.9 - 
เงินกูย้มืระยะยาว - 19.1 - - 19.1 2.50 - 4.60 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 0.3 - - - 0.3 7.86 

 881.5 19.1 - 656.9 1,557.5  

  
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2560 (ปรับปรุงใหม่) 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย ไม่มี   

  มากกวา่ ปรับข้ึนลง อตัรา  อตัรา 
 ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 

  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 283.1 18.4 301.5 0.10 - 0.375 
เงินลงทุนชัว่คราว 0.4 - - 260.8 261.2 0.90 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 633.7 633.7 - 

 0.4 - 283.1 912.9 1,196.4  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2560 (ปรับปรุงใหม่) 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย ไม่มี   

  มากกวา่ ปรับข้ึนลง อตัรา  อตัรา 
 ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 

  (ร้อยละต่อปี) 
หนีสิ้นทางการเงนิ       
เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 426.0 - - - 426.0 2.00 - 2.20 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  - - - 562.1 562.1 - 
เงินกูย้มืระยะสั้น 14.2 - - - 14.2 4.60 
เงินกูย้มืระยะยาว - 17.3 - - 17.3 2.50 - 4.60 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 0.5 - - - 0.5 7.86 

 440.7 17.3 - 562.1 1,020.1  

  
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย ไม่มี   

  มากกวา่ ปรับข้ึนลง อตัรา  อตัรา 
 ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 

  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 70.2 68.6 138.8 0.10 - 0.375 
เงินลงทุนชัว่คราว 0.4 - - 0.9 1.3 0.90 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 745.1 745.1 - 
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย - 11.3 - - 11.3 2.50 

 0.4 11.3 70.2 814.6 896.5  

หนีสิ้นทางการเงนิ       
เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 881.2 - - - 881.2 1.85 - 2.13 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  - - - 579.4 579.4 - 

 881.2 - - 579.4 1,460.6  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย ไม่มี   

  มากกวา่ ปรับข้ึนลง อตัรา  อตัรา 
 ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 

  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 208.3 15.6 223.9 0.10 - 0.375 
เงินลงทุนชัว่คราว 0.4 - - 260.8 261.2 0.90 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 644.6 644.6 - 
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย - 3.2 - - 3.2 2.50 

 0.4 3.2 208.3 921.0 1,132.9  

หนีสิ้นทางการเงนิ       
เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 426.0 - - - 426.0 2.00 - 2.20 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  - - - 490.2 490.2 - 

 426.0 - - 490.2 916.2  

 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 กลุ่มบริษทัฯมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือหรือขายสินคา้เป็น
เงินตราต่างประเทศ บริษทัฯไดต้กลงท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซ่ึงส่วนใหญ่มีอายุ
สัญญาไม่เกินหน่ึงปีเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสิน
ทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

สกลุเงิน 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 2.1 4.1 1.4 0.3 32.45 32.68 
เหรียญสิงคโปร์ 0.9 0.8 0.1 0.2 23.69 24.45 
เยน - - - 0.1 - 0.29 
หยวน - - 0.1 0.2 4.78 5.08 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

สกลุเงิน 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 3.3 4.2 1.4 0.3 32.45 32.68 
เหรียญสิงคโปร์ 0.9 0.8 0.1 0.2 23.69 24.45 
เยน - - - 0.1 - 0.29 
หยวน - - 0.1 0.2 4.78 5.08 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ 
ดงัน้ี 

2561 

สกลุเงิน จ านวนท่ีขาย อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา วนัครบก าหนดตามสญัญา 

 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 2.0 32.24 - 32.71 เมษายน - กรกฎาคม 2562 
เหรียญสิงคโปร์ 0.3 23.63 - 23.69 มีนาคม 2562 

 

2561 

สกลุเงิน จ านวนท่ีซ้ือ อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา วนัครบก าหนดตามสญัญา 

 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 5.0 32.31 - 33.14 กมุภาพนัธ์ - กรกฎาคม 2562 

 

2560 
สกลุเงิน จ านวนท่ีขาย อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา วนัครบก าหนดตามสญัญา 

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

35.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัฯจดัอยู่ในประเภทระยะสั้ นและเงินกู้ยืมมี
อตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือ
ทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
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36. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนท่ีส าคัญของบริษัทฯ คือ การจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนท่ี
เหมาะสมเพื่อสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น 
โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.7:1 (2560: 0.5:1) และ
เฉพาะบริษทัฯ: 0.7:1 (2560: 0.5:1) 

37. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯได้มีมติเห็นชอบอนุมติัให้เสนอต่อท่ี
ประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ซ่ึงจะจดัข้ึนในเดือนเมษายน 2562 ในเร่ืองดงัน้ี 

- การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นจากก าไรของปี 2561 เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 469.2 ลา้นบาท โดย
เม่ือหกัจากเงินปันผลระหวา่งกาลท่ีจ่ายไปในระหวา่งปี 2561 จ านวนเงิน 234.6 ลา้นบาท คงเหลือ
เงินปันผลท่ีจะจ่ายเพิ่มเติมเป็นจ านวนเงิน 234.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอตัรา          
หุน้ละ 0.17 บาท เงินปันผลน้ีจะจ่ายและบนัทึกบญัชีหลงัจากไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญั
ประจ าปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

38. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2562 
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