
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอคณะกรรมการ 
บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เกต็ติง้ จ ากดั (มหาชน)  

 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั เถา้แก่นอ้ย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตต้ิง จ  ากดั (มหาชน) และ
บริษทัยอ่ย และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เถา้แก่นอ้ย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตต้ิง จ  ากดั (มหาชน) 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการส าหรับงวด
สามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ ซ่ึงผู ้บริหารของกิจการเป็น
ผูรั้บผิดชอบในการจัดท าและน าเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบัญชี        
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบั
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 
ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากร 
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถ
ไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดง
ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
 
ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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เร่ืองอ่ืน 
 

งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตต้ิง จ  ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย       
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เถา้แก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตต้ิง จ  ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2561 (ก่อนการจดัประเภทรายการใหม่ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 23) ท่ีแสดงเป็น
ตวัเลขเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไข ตามรายงานลงวนัท่ี  
20 กุมภาพันธ์ 2562 งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ ส าหรับ 
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 (ก่อนการจัดประเภทรายการใหม่ตามหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินข้อ 23) ท่ีแสดงเป็นตัวเลขเปรียบเทียบ สอบทานโดยผู ้สอบบัญชีอ่ืน ตามรายงานลงวนัท่ี  
9 พฤษภาคม 2561 โดยให้ขอ้สรุปวา่ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ได้
จดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญั 
 
 
 
 
 ชูพงษ ์ สุรชุติกาล 
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4325 
วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2562 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั 



หมายเหตุ

ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที 

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

2562 2561 2562 2561

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ “ยังไม่ได้ตรวจสอบ

แต่สอบทานแล้ว” แต่สอบทานแล้ว”

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 152,378           179,072           116,640          138,761           

เงินลงทุนชวัคราว 5 137,608           4,338               134,550          1,315               

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืน 6 743,201           734,666           802,025          777,767           

สินคา้คงเหลือ 7 1,497,377        1,427,106        1,431,641       1,364,538        

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 110,301           118,221           104,218          113,831           

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,640,865        2,463,403        2,589,074       2,396,212        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 - - 121,120          121,120           

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 8 - 29,831             - 30,000             

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 9 - - 16,062            11,338             

อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 39,745             39,745             39,745            39,745             

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 1,115,252        1,117,810        1,017,456       1,022,164        

ค่าความนิยม 11 12,146             12,389             - -

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 43,038             35,859             33,291            31,200             

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 48,347             47,459             17,107            19,342             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 50,881             40,850             22,585            10,932             

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,309,409        1,323,943        1,267,366       1,285,841        

รวมสินทรัพย์ 3,950,274        3,787,346        3,856,440       3,682,053        

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษทั เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เกต็ติง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

หน่วย : พันบาท

ณ วนัที 31 มีนาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



หมายเหตุ

ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที 

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

2562 2561 2562 2561

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ “ยังไม่ได้ตรวจสอบ

แต่สอบทานแล้ว” แต่สอบทานแล้ว”

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 12 997,564           881,227           997,564          881,227           

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน 13 613,065           656,868           522,504          579,415           

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าการเงินทีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึงปี 163                  220                  - -

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 38,724             29,047             37,755            28,356             

หนีสินหมุนเวยีนอืน 20,265             15,206             19,186            11,468             

รวมหนีสินหมุนเวียน 1,669,781        1,582,568        1,577,009       1,500,466        

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากบริษทัทีเกียวขอ้งกนั 14,248             19,127             - -

หนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 95                    97                    - -

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับ

ผลประโยชน์พนกังาน 17,917             17,320             17,593            17,017             

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 32,260             36,544             17,593            17,017             

รวมหนีสิน 1,702,041        1,619,112        1,594,602       1,517,483        

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที 31 มีนาคม 2562

หน่วย : พันบาท

บริษทั เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เกต็ติง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ

ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที 

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

2562 2561 2562 2561

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ “ยังไม่ได้ตรวจสอบ

แต่สอบทานแล้ว” แต่สอบทานแล้ว”

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน

     หุ้นสามญั 1,380,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท 345,000           345,000           345,000          345,000           

   ทุนทีออกและชาํระแลว้

     หุ้นสามญั 1,380,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท

ชาํระครบแลว้ 345,000           345,000           345,000          345,000           

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

   ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 1,315,440        1,315,440        1,315,440       1,315,440        

ส่วนเกินทุนจากการเปลียนแปลงสดัส่วนการถือหุ้น

   ในบริษทัยอ่ย 1,121               1,121               - -

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ 

      ทุนสาํรองตามกฎหมาย - บริษทั 34,500             34,500             34,500            34,500             

      ทุนสาํรองตามกฎหมาย - บริษทัยอ่ย 282                  282                  - -

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 552,339           471,014           566,717          469,628           

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (3,230)             (2,759)             181                 2                      

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 2,245,452        2,164,598        2,261,838       2,164,570        

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 2,781               3,636               - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,248,233        2,168,234        2,261,838       2,164,570        

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,950,274        3,787,346        3,856,440       3,682,053        

(0)                     -                       0                      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เกต็ติง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที 31 มีนาคม 2562

หน่วย : พันบาท



ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่



 หมายเหตุ

2562 2561 2562 2561

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 1,321,920        1,322,244        1,239,129        1,271,452        

รายไดอื้น 4,044               7,435               2,862               7,334               

รวมรายได้ 1,325,964        1,329,679        1,241,991        1,278,786        

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 938,833           958,660           881,754           923,194           

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 203,960           142,701           170,533           131,010           

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 87,465             60,064             74,621             56,923             

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน 1,000               8,567               1,010               8,567               

ตน้ทุนทางการเงิน 5,794               2,527               5,295               2,254               

รวมค่าใช้จ่าย 1,237,052        1,172,519        1,133,213        1,121,948        

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ - (152)                - -

กาํไรก่อนภาษเีงินได้ 88,912             157,008           108,778           156,838           

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 14 8,377               5,293               11,689             3,054               

กาํไรสําหรับงวด 80,535             151,715           97,089             153,784           

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน:

รายการทีอาจถูกจดัประเภทรายการใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผอืขาย 

- สุทธิจากภาษีเงินได้ 179                  911                  179                  911                  

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงินของ

บริษทัยอ่ยในต่างประเทศ (715)                (2,591)             - -

รายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

- สุทธิจากภาษีเงินได้ - (2,925)             - (3,012)             

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนรวมสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี (536)                (4,605)             179                  (2,101)             

กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 79,999             147,110           97,268             151,683           

บริษทั เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เกต็ตงิ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2562

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว”

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



 หมายเหตุ

2562 2561 2562 2561

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

   ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 81,325         151,715        97,089            153,784          

   ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (790)             - - -

80,535         151,715        97,089            153,784          

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

   ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 80,854         147,110        97,268            151,683          

   ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (855)             - - -

79,999         147,110        97,268            151,683          

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 16 0.06             0.11              0.07                0.11                

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลยีถ่วงนําหนัก (พนัหุ้น) 1,380,000    1,380,000     1,380,000       1,380,000       

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เกต็ตงิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2562

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว”

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



ทุนทอีอก ส่วนเกิน ส่วนเกินทุนจาก รวม รวมส่วนของ ส่วนของ รวมส่วนของ

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ การเปลยีนแปลง ยงัไม่ได้จัดสรร องค์ประกอบอืน บริษัทใหญ่ ส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น บริษัท บริษัทย่อย ผลกําไร ผลต่างจากการ ผลขาดทุนจากการ ของส่วนของ ทีไม่มีอํานาจ

ในบริษัทย่อย จากการวัดมูลค่า แปลงค่างบการเงิน ประมาณการตาม ผู้ถือหุ้น ควบคมุ

เงินลงทุนใน ของบริษัทย่อย หลักคณิตศาสตร์

หลักทรัพย์เผือขาย ในต่างประเทศ ประกันภัย

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

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

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด - - - - - - 911                          (2,591)                (2,925)             (4,605)            (4,605)            -        (4,605)               

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - - 151,715         911                          (2,591)                (2,925)             (4,605)            147,110          -        147,110            

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที 31 มีนาคม 2561 345,000         1,315,440         - 34,500               282                    634,949         1,226                       (5,399)                (2,925)             (7,098)            2,323,073       -        2,323,073         

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที 1 มกราคม 2562 345,000         1,315,440         1,121              34,500               282                    471,014         2                              (2,761)                - (2,759)            2,164,598       3,636           2,168,234         

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด - - - - - 81,325           - - - - 81,325            (790)            80,535              

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด - - - - - - 179                          (650)                   - (471)               (471)               (65)              (536)                  

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - - 81,325           179                          (650)                   - (471)               80,854            (855)            79,999              

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที 31 มีนาคม 2562 345,000         1,315,440         1,121              34,500               282                    552,339         181                          (3,411)                - (3,230)            2,245,452       2,781           2,248,233         

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เกต็ติง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2562

กําไรสะสม

จัดสรรแล้ว - ทุนสํารองตามกฎหมาย

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว”

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม



ทุนทอีอก ส่วนเกนิ องค์ประกอบอืนของผู้ถือหุ้น รวม

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ จัดสรรแล้ว ยงัไม่ได้จัดสรร กาํไรเบ็ดเสร็จอืน ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนสํารองตาม ผลกาํไรจาก

กฎหมาย การวดัมูลค่าเงินลงทุน

ในหลกัทรัพย์เผือขาย

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัท ี1 มกราคม 2561 345,000                   1,315,440                34,500                     450,601                   315                                      2,145,856                

กาํไรสาํหรับงวด - - - 153,784                   - 153,784                   

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอนืสาํหรับงวด - - - (3,012) 911                                      (2,101)                      

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 150,772                   911                                      151,683                   

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัท ี31 มีนาคม 2561 345,000                   1,315,440                34,500                     601,373                   1,226                                   2,297,539                

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัท ี1 มกราคม 2562 345,000                   1,315,440                34,500                     469,628                   2                                          2,164,570                

กาํไรสาํหรับงวด - - - 97,089                     - 97,089                     

กาํไรเบด็เสร็จอนืสาํหรับงวด - - - - 179                                      179                          

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 97,089                     179                                      97,268                     

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัท ี31 มีนาคม 2562 345,000                   1,315,440                34,500                     566,717                   181                                      2,261,838                

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

กาํไรสะสม

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตตงิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2562

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว”

หน่วย : พนับาท

งบการเงินเฉพาะกจิการ



 

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 88,912         157,008         108,778      156,838        

รายการปรับปรุง 

ค่าเสือมราคา 35,415         27,436           30,846        23,912          

ค่าตดัจาํหน่าย 2,313           65                  1,704          65                 

ตดัจาํหน่ายส่วนเกิน (ส่วนลด) ของสัญญาซือขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหน้า 22                (227)              22               (227)              

ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 5,578           4,387             5,417          4,259            

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหนีการคา้ 16,514         43                  16,565        35                 

(กาํไร) ขาดทุนจากการขายและตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 68                (860)              20               (860)              

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง (3,324)          8,085             (3,256)         8,231            

กาํไรจากการจาํหน่ายหลกัทรัพยเ์ผอืขาย (10)               (264)              (10)              (264)              

ขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจากการปรับมูลค่าของหลกัทรัพยเ์พอืคา้ 817              -          -        -          

ขาดทุนจากการยกเลิกการร่วมคา้ 1,689           -          1,684          -          

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนการร่วมคา้ -         152                -        -          

ค่าใชจ่้ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 987              914                966             893               

รายไดด้อกเบีย (1)                 (5)                  (72)              (24)                

ตน้ทุนทางการเงิน 4,965           1,977             4,965          1,977            

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

และหนีสินดาํเนินงาน 153,945       198,711         167,629      194,835        

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืน (24,002)        36,560           (39,745)       31,482          

สินคา้คงเหลือ (75,849)        (126,470)       (72,520)       (131,291)       

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 7,472           (70,999)         9,407          (66,662)         

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน (10,133)        649                (11,703)       392               

หนีสินดาํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน (50,594)        (26,286)         (58,757)       (24,334)         

หนีสินหมุนเวยีนอืน 7,599           2,822             10,258        3,097            

เงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 8,438           14,987           4,569          7,519            

จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (390)             - (390)            -

จ่ายภาษีเงินได้ (57)               (86)                (99)              (58)                

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 7,991           14,901           4,080          7,461            

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เกต็ตงิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2562

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว”

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



 หมายเหตุ

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซือสินทรัพยถ์าวรเพมิขึน (601)             (20,340)         (234)            (18,467)         

เงินสดจ่ายเพอืซืออาคารและอุปกรณ์ (23,862)        (17,726)         (23,285)       (11,237)         

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (9,428)          (104)              (4,795)         -

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 214              860                - 860               

เงินสดจ่ายเพอืลงทุนในการร่วมคา้ - (30,000)         - (30,000)         

เงินสดรับคืนจากการยกเลิกการร่วมคา้ 28,142         - 28,316        -

เงินสดจ่ายเพอืซือเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พอืคา้และหลกัทรัพยเ์ผอืขาย (180,853)      (230,001)       (180,001)     (230,001)       

เงินสดรับจากการขายหลกัทรัพยเ์ผอืขาย 47,000         80,000           47,000        80,000          

เงินสดจ่ายเงินให้กูย้มืระยะสันแก่บริษทัยอ่ย - - (5,160)         -

เงินสดรับจากการชาํระเงินให้กูย้มืจากบริษทัยอ่ย - - 200             -

รับดอกเบีย 1                  5                    54               5                   

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (139,387)      (217,306)       (137,905)     (208,840)       

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 4.2.3 (631,764)      (668,689)       (631,764)     (668,689)       

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 4.2.3 748,101       835,260         748,101      835,260        

เงินสดจ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 4.2.3 (3,181)          - - -

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 4.2.3 (59)               - - -

เงินปันผลจ่าย (3)                 (3)                  (3)                (3)                  

จ่ายดอกเบีย (5,979)          (1,778)           (4,630)         (1,778)           

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจัดหาเงิน 107,115       164,790         111,704      164,790        

ผลกระทบจากการเปลียนแปลงอตัราแลกเปลียนของเงินสดและรายการ

    เทียบเท่าเงินสดในสกุลเงินตราต่างประเทศ (2,413)       (3,360)           - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง สุทธิ (26,694)        (40,975)         (22,121)       (36,589)         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 1 มกราคม 179,072       301,464         138,761      223,901        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที 31 มีนาคม 152,378       260,489         116,640      187,312        

-                   

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เกต็ตงิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2562

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว”

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ



 

บริษทั เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เกต็ติง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2562 
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว” 

1. ข้อมูลทัว่ไปและการด าเนินงานของบริษัท 
บริษทั เถา้แก่นอ้ย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตต้ิง จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) จดัตั้งข้ึนตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชยข์องประเทศไทยเป็นบริษทัจ ากดั เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2547 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2556 
บริษทัไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน โดยมีท่ีตั้งส านกังานใหญ่อยู่ท่ี 337 ถนนบอนด์สตรีท 
ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 

บริษทัเป็นบริษทัใหญ่ของกลุ่มบริษทั ด าเนินธุรกิจหลกัในการผลิตและจ าหน่ายสาหร่ายทะเลทอด ยา่ง 
อบและขนมขบเค้ียวท่ีมีสาหร่ายเป็นส่วนประกอบ 

2. เกณฑ์การจัดท าและการน าเสนองบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกจิการ 
2.1 งบการเงินระหวา่งกาลรวมและงบการเงินระหวา่งกาลเฉพาะกิจการน้ีไดจ้ดัท าข้ึนในสกุลเงินบาท

และตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง รายงานทางการเงินระหว่างกาล 
และวิธีปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ระหว่างกาลเป็นแบบย่อ และมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมตามข้อก าหนดของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

2.2 งบการเงินรวมระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) 
และไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกนักบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2561 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวดปัจจุบนั 

2.3 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561  
ซ่ึงน ามาแสดงเปรียบเทียบได้มาจากงบการเงินรวมและงบการเงิน เฉพาะกิจการของบริษทั
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัซ่ึงไดต้รวจสอบแลว้ 

2.4 ผลการด าเนินงานซ่ึงยงัไม่ไดต้รวจสอบท่ีปรากฏในงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 
มิใช่เคร่ืองบ่งช้ีและมิใช่การคาดการณ์ถึงผลการด าเนินงานเตม็ปี 
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2.5 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์
ใหม่ๆ ขอ้มูลบางประการซ่ึงควรจะแสดงอยูใ่นงบการเงินประจ าปีท่ีไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินมิไดน้ ามาแสดงไว ้ณ ท่ีน้ี เน่ืองจากมิไดมี้การก าหนดให้มีการเปิดเผย
ขอ้มูลดงักล่าวในงบการเงินระหว่างกาลและเพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้
รายงานไปแลว้ ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562   
จึงควรอ่านประกอบกบังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซ่ึงไดมี้การตรวจสอบแลว้ 

2.6 ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และขอ้มูล
เปรียบเทียบไดร้วมขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

บริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

บริษทัย่อย ประเภทธุรกจิ จดทะเบียน สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 
  ในประเทศ ณ วนัที่ ณ วนัที่ 
   31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
   2562 2561 
บริษทั เถา้แก่นอ้ย เรสเตอรองท ์แอนด ์ จ าหน่ายขนมขบเค้ียวและของฝาก ประเทศไทย 100.00 100.00 

แฟรนไชส์ จ  ากดั และธุรกิจร้านอาหาร    
บริษทั เถา้แก่นอ้ย แคร์ จ  ากดั จ าหน่ายขนมขบเค้ียว ประเทศไทย 100.00 100.00 
บริษทั เอน็ซีพี เทรดด้ิงแอนด ์ซพัพลาย จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายผงปรุงอาหาร   ประเทศไทย 100.00 100.00 
TAOKAENOI USA, INC.  ผลิตและจ าหน่ายขนมขบเค้ียวท่ีมี    

 สาหร่ายเป็นส่วนประกอบ สหรัฐอเมริกา 91.00 91.00 

รายการบญัชีระหวา่งบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีมีนยัส าคญัไดถู้กตดับญัชีออกจากขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลรวมน้ีแลว้ 

2.7 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
ส าหรับงวดบญัชีปัจจุบนั 

ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่
รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงิน
ท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบั
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค าและ
ค าศพัท ์การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน ยกเวน้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ ท่ีระบุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้
รายไดเ้ม่ือบริษทัปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน เช่น เม่ืออ านาจควบคุมของสินคา้หรือ
บริการท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติันั้นมีการส่งมอบสินคา้หรือบริการให้กบัลูกคา้
เสร็จส้ินแลว้ โดยนโยบายการบญัชีใหม่น้ีไดน้ ามาแทนนโยบายการรับรู้รายได้เดิม อย่างไรก็ตาม 
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงินระหวา่งกาลของกลุ่มบริษทั  
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2.8 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ 
และจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 
เป็นตน้ไป ดงัน้ี  

มาตรฐานกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัท่ี 32   การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 

มาตรฐานกลุ่มดังกล่าวข้างต้น ก าหนดหลักการเก่ียวกับการจัดประเภทและการวดัมูลค่า
เคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ
ตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business 
Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของ
ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และหลักการเก่ียวกับการบญัชีป้องกันความเส่ียง 
รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน มาตรฐานเหล่าน้ีจะน ามา
แทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินเม่ือมีผลบงัคบัใช ้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีก าหนดหลกัการส าหรับการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า 
การน าเสนอและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหม้ัน่ใจวา่ทั้งทางดา้น
ผูเ้ช่าและผูใ้ห้เช่าไดใ้ห้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจแก่ผูใ้ช้งบการเงินในการประเมินผล
กระทบของสัญญาเช่าท่ีมีต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานทางการเงินและกระแสเงินสดของ
กิจการ โดยกิจการต้องพิจารณาเง่ือนไขและข้อก าหนดของสัญญาและข้อเท็จจริงและ
สถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดเม่ือถือปฏิบติัมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี กิจการ
ตอ้งถือปฏิบติัมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีอย่างสม ่าเสมอกบัสัญญาทั้งหมดท่ีมี
ลกัษณะและสถานการณ์ท่ีคลา้ยคลึงกนั 
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ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั จะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งมาเร่ิมถือปฏิบติักบั
งบการเงินของกลุ่มบริษทั เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้ โดย
ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างประเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวในงวดท่ีจะเร่ิมถือปฏิบติั 

2.9 งบการเงินระหวา่งกาลรวมและเฉพาะกิจการฉบบัภาษาองักฤษจดัท าข้ึนจากงบการเงินระหวา่งกาลรวม
และเฉพาะกิจการตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความใน
สองภาษาท่ีแตกต่างกนัให้ใชง้บการเงินระหว่างกาลรวมและเฉพาะกิจการตามกฎหมายฉบบัภาษาไทย
เป็นหลกั 

3. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 
งบการเงินระหวา่งกาลจดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑ์ นโยบายการบญัชีและวธีิการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้
ในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

4. ข้อมูลเพิม่เติมเกีย่วกบักระแสเงินสด 
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 31 มนีาคม  31 ธันวาคม  31 มนีาคม  31 ธันวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
เงินสดในมือ 1,445  2,456  16  216 
เงินฝากบญัชีออมทรัพยแ์ละกระแสรายวนั 150,933  176,616  116,624  138,545 
 152,378  179,072  116,640  138,761 
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4.2 รายการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงินสด ประกอบดว้ย 
4.2.1 เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
หน่วย : พนับาท  

งบการเงินรวม 
 
งบการเงินเฉพาะกจิการ  

2562  2561  2562  2561 
ส่วนท่ีบนัทึกเป็นหน้ีสินจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวร  

 
     

และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 22,915  13,167  19,804  8,783 
บวก    ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน        

ในระหวา่งงวด 43,609  32,678  29,953  10,694 
หกั      ส่วนท่ีจ่ายเป็นเงินสด (33,290)  (17,830)  (28,080)  (11,237) 
หกั      เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรซ่ึงจ่าย        

ในปีก่อน (2,393)  (20,753)  (239)  (3,178) 
ส่วนท่ีบนัทึกเป็นหน้ีสินจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวร        

และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 30,841  7,262  21,438  5,062 

หน่วย : พนับาท  
งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะกจิการ  

2562  2561  2562  2561 
หน้ีสินภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน        
ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม 317  539  -  - 
หกั เงินสดจ่าย (59)  -  -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 258  539  -  - 

4.2.2  เงินปันผลจ่าย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท  
งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2562  2561  2562  2561 
เงินปันผลคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 1 มกราคม  519  468  519  468 
หกั จ่ายระหวา่งงวด (3)  (3)  (3)  (3) 
เงินปันผลคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 516  465  516  465 
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4.2.3  รายการเคล่ือนไหวของหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงินส าหรับงวด
สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 
 ยอดยกมา  กระแส  การเปลีย่นแปลงทีไ่ม่ใช่เงนิสด  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที ่  เงนิสดจาก  ผลต่างจาก  การเปลีย่นแปลง  ณ วนัที ่
 1 มกราคม  กจิกรรม  การแปลงค่า  อ่ืน  31 มนีาคม 
 2562  จัดหาเงนิ  งบการเงนิ    2562 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 881,227  116,337  -  -  997,564 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียว 

ขอ้งกนั 
 

19,127 
  

(3,181) 
  

(1,698) 
  

- 
  

14,248 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 317  (59)  -  -  258 

รวม 900,671  113,097  (1,698)  -  1,012,070 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 
 ยอดยกมา  กระแสเงนิสด  การเปลีย่นแปลงทีไ่ม่ใช่เงนิสด  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที ่  จากกจิกรรม  ผลต่างจาก  การเปลีย่นแปลง  ณ วนัที ่
 1 มกราคม  จัดหาเงนิ  การแปลงค่า  อ่ืน  31 มนีาคม 
 2561    งบการเงนิ    2561 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 426,000  166,571  -  -  592,571 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียว 

ขอ้งกนั 
 

17,337 
  

- 
  

(769) 
  

- 
  

16,568 
รวม 443,337  166,571  (769)  -  609,139 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอดยกมา  กระแสเงนิสด  การเปลีย่นแปลง  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที ่  จากกจิกรรม  ทีไ่ม่ใช่เงนิสด  ณ วนัที ่

 1 มกราคม  จัดหาเงนิ    31 มนีาคม 
 2562      2562 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 881,227  116,337  -  997,564 
รวม 881,227  116,337  -  997,564 
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ณ วนัที ่31 มนีาคม 2561 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอดยกมา  กระแสเงนิสด  การเปลีย่นแปลง  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที ่  จากกจิกรรม  ทีไ่ม่ใช่เงนิสด  ณ วนัที ่

 1 มกราคม  จัดหาเงนิ    31 มนีาคม 
 2561      2561 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 426,000  166,571  -  592,571 
รวม 426,000  166,571  -  592,571 

5. เงินลงทุนช่ัวคราว 
เงินลงทุนชัว่คราว ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 31 มนีาคม  31 ธันวาคม  31 มนีาคม  31 ธันวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
เงินฝากประจ าธนาคารท่ีถึงก าหนดจ่ายคืนเกิน 3 เดือน        
    แต่ไม่เกิน 1 ปี (อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.9 ต่อปี) 366  365  366  365 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้  3,058  3,023  -  - 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 134,184  950  134,184  950 

รวมเงินลงทุนชัว่คราว 137,608  4,338  134,550  1,315 

รายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้และเผือ่ขายในงบการเงินรวม มีดงัน้ี 
ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 

หน่วย : พนับาท 
 ราคาทุน  ก าไร (ขาดทุน)  มูลค่ายุตธิรรม 
 ณ วนัที ่  ทีย่งัไม่เกดิขึน้  ณ วนัที ่
 31 มนีาคม  จากการปรับมูลค่า  31 มนีาคม 
 2562  ของเงนิลงทุนช่ัวคราว  2562 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 3,875  (817)  3,058 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 133,957  227  134,184 
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ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 
หน่วย : พนับาท 

 ราคาทุน  ก าไร (ขาดทุน)  มูลค่ายุตธิรรม 
 ณ วนัที ่  ทีย่งัไม่เกดิขึน้  ณ วนัที ่
 31 ธันวาคม  จากการปรับมูลค่า  31 ธันวาคม 
 2561  ของเงนิลงทุนช่ัวคราว  2561 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 3,875  (852)  3,023 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 947  3  950 

รายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดงัน้ี 
ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 

หน่วย : พนับาท 
 ราคาทุน  ก าไร  มูลค่ายุตธิรรม 
 ณ วนัที ่  ทีย่งัไม่เกดิขึน้  ณ วนัที ่
 31 มนีาคม  จากการปรับมูลค่า  31 มนีาคม 
 2562  ของเงนิลงทุนช่ัวคราว  2562 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 133,957  227  134,184 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 
หน่วย : พนับาท 

 ราคาทุน  ก าไร  มูลค่ายุตธิรรม 
 ณ วนัที ่  ทีย่งัไม่เกดิขึน้  ณ วนัที ่
 31 ธันวาคม  จากการปรับมูลค่า  31 ธันวาคม 
 2561  ของเงนิลงทุนช่ัวคราว  2561 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 947  3  950 
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6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 31 มนีาคม  31 ธันวาคม  31 มนีาคม  31 ธันวาคม 
 2562  2561  2562  2561 

ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัยอ่ย -  -  73,115  66,515 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน 715,673  700,788  704,262  681,998 
 715,673  700,788  777,377  748,513 
หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (32,770)  (16,256)  (30,260)  (13,695) 

รวมลูกหน้ีการคา้ 682,903  684,532  747,117  734,818         
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 563  328  159  204 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 3,281  8,962  2,653  8,126 
รายไดค้า้งรับ - กิจการอ่ืน 2,002  2,000  2,000  2,000 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 54,452  38,844  50,096  32,619 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 743,201  734,666  802,025  777,767 

ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จ าแนกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 31 มนีาคม  31 ธันวาคม  31 มนีาคม  31 ธันวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
ลูกหนีก้ารค้า        
บริษัทย่อย        
ยงัไม่ถึงก าหนด -  -  30,718  36,918 
เกินก าหนดช าระ        
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 3 เดือน -  -  36,340  29,391 
มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน -  -  6,057  206 

รวม -  -  73,115  66,515 
        

กจิการอ่ืน        
ยงัไม่ถึงก าหนด 508,986  416,173  500,087  406,703 
เกินก าหนดช าระ        
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 3 เดือน 148,062  267,441  149,490  261,630 
มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 41,575  166  41,106  151 
มากกวา่ 6 เดือน ถึง 9 เดือน 226  13,333  102  13,179 
มากกวา่ 9 เดือนข้ึนไป 16,824  3,675  13,477  335 

รวม 715,673  700,788  704,262  681,998 
 715,673  700,788  777,377  748,513 
หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (32,770)  (16,256)  (30,260)  (13,695) 
รวมลูกหน้ีการคา้  682,903  684,532  747,117  734,818 
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7. สินค้าคงเหลือ 
สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 31 มนีาคม  31 ธันวาคม  31 มนีาคม  31 ธันวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
สินคา้ส าเร็จรูป 129,716  147,626  86,692  99,228 
งานระหวา่งท า 2,213  3,528  2,132  3,528 
วตัถุดิบ 1,104,537  1,154,599  1,088,893  1,146,386 
วสัดุหีบห่อ 138,024  127,621  135,142  124,572 
อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง 10,026  9,564  6,280  5,612 
สินคา้ระหวา่งทาง 144,733  10,462  143,169  10,462 
 1,529,249  1,453,400  1,462,308  1,389,788 
หกั ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (31,872)  (26,294)  (30,667)  (25,250) 
 1,497,377  1,427,106  1,431,641  1,364,538 

รายการเคล่ือนไหวของบญัชีค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2562  2561  2562  2561 
ยอดคงเหลือตน้งวด 26,294  15,111  25,250  14,947 
บวก ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 6,438  4,825  5,423  4,697 
หกั โอนกลบัมูลค่าท่ีท าลายจริงในงวด (860)  (438)  (6)  (438) 
ยอดคงเหลือปลายงวด 31,872  19,498  30,667  19,206 
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8. เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า 
เงินลงทุนในการร่วมคา้ซ่ึงบนัทึกโดยวธีิส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 ประเภทกจิการ ทุนที่ช าระแล้ว  สัดส่วนเงนิลงทุน  ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
      (ร้อยละ)  (ตามวธิีส่วนได้เสีย)  (ตามวธิรีาคาทุน) 
  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

การร่วมค้า                 
บริษทั เถา้แก่นอ้ย มารุอิสุ (ประเทศไทย) จ  ากดั ผลิตและจ าหน่าย                
 ขนมขบเค้ียว -  60,000  -  50.00  -  29,831  -  30,000 

 เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้ด าเนินการยกเลิกการร่วมคา้ในบริษทั เถา้แก่นอ้ย มารุอิสุ (ประเทศไทย) จ ากดั ในวนัท่ี 
25 ธนัวาคม 2561 บริษทัดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการเลิกบริษทักบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ 

ต่อมา ในเดือนมีนาคม 2562 บริษทัไดรั้บช าระคืนเงินค่าหุ้นในบริษทั เถา้แก่นอ้ย มารุอิสุ (ประเทศไทย) จ ากดั จ  านวน 28.3 ลา้นบาท หลงัจากการร่วมคา้ดงักล่าว
ช าระบญัชีเสร็จส้ินโดยบริษทัมีขาดทุนจากเงินลงทุนดังกล่าว จ านวน 1.7 ล้านบาท ซ่ึงรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
เฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงบนัทึกโดยวธีิราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย 

 ประเภทกจิการ ทุนที่ช าระแล้ว  สัดส่วนเงนิลงทุน   ยอดคงเหลือ  
    (ร้อยละ)  (ราคาทุน) 
       ณ วนัที่  ณ วนัที่  
       31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

       2562  2561 
       พนับาท  พนับาท  
บริษทัย่อย          

บริษทั เถา้แก่นอ้ย เรสเตอรองท ์แอนด ์แฟรนไชส์ จ  ากดั จ าหน่ายขนมขบเค้ียวและของฝาก และธุรกิจร้านอาหาร  35 ลา้นบาท  100.00  35,000  35,000 
บริษทั เถา้แก่นอ้ย แคร์ จ  ากดั จ าหน่ายขนมขบเค้ียว  5 ลา้นบาท  100.00  4,543  4,543 
บริษทั เอน็ซีพี เทรดด้ิงแอนดซ์พัพลาย จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายผงปรุงอาหาร  1 ลา้นบาท  100.00  491  491 
Taokaenoi USA, Inc.    ผลิตและจ าหน่ายขนมขบเค้ียวท่ีมีสาหร่ายเป็นส่วนประกอบ  4,070,000 ดอลลาร์สหรัฐ  91.00  81,086  81,086 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย       121,120  121,120 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 บริษทัยอ่ย และการร่วมคา้ดงักล่าวไม่มีการประกาศจ่ายเงินปันผล 
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9. เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
บริษทัย่อย เงนิต้น อตัรา งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  ดอกเบีย้ ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
  ร้อยละต่อปี 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
   2562  2561  2562  2561 

Taokaenoi USA, Inc. 16,044 2.5 -  -  16,062  11,338 

บริษัทได้ให้กู ้ยืมเงินแก่ Taokaenoi USA, Inc. ในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน โดยไม่มีหลักประกัน และ 
มีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัคาดวา่เงินให้กูย้ืมแก่บริษทัยอ่ยดงักล่าวจะ
ไดรั้บช าระคืนภายหลงั 12 เดือน นบัแต่วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ดงันั้นจึงแสดงเงินให้กูย้ืมนั้นเป็น
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 

10. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 
รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 
สรุปไดด้งัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  1,117,810   1,022,164  
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน  34,080   26,158  
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี       
     ณ วนัท่ีจ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย  (282)   (20)  
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด  (35,415)   (30,846)  
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  (941)   -  

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562  1,115,252   1,017,456  

11. ค่าความนิยม 
รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าความนิยมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 12,389 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (243) 
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 12,146 
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12. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 อตัราดอกเบีย้  งบการเงนิรวม/งบการเงนิ  
 (ร้อยละต่อปี)  เฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 31 มนีาคม  31 ธันวาคม  31 มนีาคม  31 ธันวาคม 
 2562  2561  2562  2561 

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 2.10 - 2.13  1.85 - 2.13  663,000  840,000 
ทรัสตรี์ซีท 2.13 - 2.20  1.85 - 1.90  334,564  41,227 

     997,564  881,227 

เงินกู้ยืมดงักล่าวไม่มีหลกัประกนั และมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัมีวงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดใ้ช้กบัธนาคารเป็นจ านวนเงิน 1,536 ลา้นบาท 
และ 1,643 ลา้นบาท ตามล าดบั 

13. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 31 มนีาคม  31 ธันวาคม  31 มนีาคม  31 ธันวาคม 
 2562  2561  2562  2561 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 87  446  25,781  18,960 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน 320,593  317,069  228,780  239,767 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  116  594 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 108,906  149,928  95,900  136,568 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร 30,841  22,915  21,438  19,804 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 152,638  166,510  150,489  163,722 

 613,065  656,868  522,504  579,415 
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14. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2562  2561  2562  2561 
ภาษีเงินไดปั้จจุบนั        
   ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 9,802  24,975  9,499  22,726 
   รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้        
      นิติบุคคลของปีก่อน -  (16,670)  -  (16,670) 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี        
   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด        
      และกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (1,425)  (3,012)  2,190  (3,002) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น        
   งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 8,377  5,293  11,689  3,054 

15. รายการกบักจิการทีเ่กี่ยวข้องกนั 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 

ช่ือบริษัท ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
บริษทั เถา้แก่นอ้ย เรสเตอรองท ์แอนด ์แฟรนไชส์ จ ากดั      บริษทัยอ่ย 
บริษทั เถา้แก่นอ้ย แคร์ จ ากดั  บริษทัยอ่ย 
บริษทั เอน็ซีพี เทรดด้ิงแอนดซ์พัพลาย จ ากดั บริษทัยอ่ย 
Taokaenoi USA, INC. บริษทัยอ่ย 
บริษทั พีระเดชาพนัธ์ โฮลด้ิง จ ากดั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
บริษทั ดร. โทบิ จ ากดั ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 
บริษทั ชุบชีวา จ ากดั ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 
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ส าหรับงวดสามเดือนสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบักิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่าง 
กลุ่มบริษทัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ ดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท    
ประเภทรายการ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2562  2561  2562  2561 
บริษัทย่อย        

รายไดค้่าขายสินคา้ -  -  40,298  20,002 
รายไดค้่าบริการดา้นบญัชีและการเงิน -  -  447  834 
รายไดจ้ากดอกเบ้ีย -  -  59  19 
รายไดอ่ื้น -  -  6  25 
ซ้ือสินคา้ -  -  54,899  59,542 
ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย -  -  1,035  881 
        

กจิการอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั        
ซ้ือสินคา้ 81  55  -  - 
ค่าเช่าจ่าย 480  480  90  90 

นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

รายการ นโยบายการก าหนดราคา 
ขายสินคา้ ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิมร้อยละ 15 ถึง 45 ข้ึนกบัปริมาณซ้ือและประเภทของ

สินคา้ 
รายไดค้่าบริการดา้นบญัชีและการเงิน ค านวณตามตน้ทุนจริงบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
รายไดจ้ากดอกเบ้ีย อตัราตามท่ีระบุในสญัญา 
รายไดอ่ื้น อตัราตามท่ีระบุในสญัญา 
ซ้ือสินคา้ ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิมร้อยละ 5 ถึง 15 และราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิมร้อย

ละ 35 ถึง 75 ข้ึนกบัปริมาณซ้ือและประเภทของสินคา้ ส าหรับบริษทัยอ่ย และ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ตามล าดบั 

ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย อตัราตามท่ีระบุในสญัญา 
ค่าเช่าจ่าย อตัราตามท่ีระบุในสญัญา 

 
  



 
- 17 - 

 

 

ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
มีรายละเอียดดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
ประเภทรายการ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ 
 31 มนีาคม  31 ธันวาคม  31 มนีาคม  31 ธันวาคม 

 2562  2561  2562  2561 
ลูกหนีก้ารค้า        
     บริษทัยอ่ย -  -  73,115  66,515 

ลูกหนีอ่ื้น         
     บริษทัยอ่ย -  -  159  159 
     กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 563  328  -  45 

รวม 563  328  159  204 

เจ้าหนีก้ารค้า        
     บริษทัยอ่ย -  -  25,781  18,960 
     กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 87  446  -  - 

รวม 87  446  25,781  18,960 

เจ้าหนีอ่ื้น         
     บริษทัยอ่ย -  -  116  594 

 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับาท    
 งบการเงนิรวมและ 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2562  2561 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 8,651  7,648 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 359  629 

รวม 9,010  8,277 

16. ก าไรต่อหุ้น 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถ่วงเฉล่ียของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 
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17. ส่วนงานด าเนินงาน 
กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์ ในระหว่างงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงาน
ด าเนินงานท่ีรายงาน 

ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี  
หน่วย : ล้านบาท 

 ส่วนงาน  ส่วนงานร้านค้าปลกี  ส่วนงานอ่ืน  รวม  รายการตัดบัญชี  รวม 
 ขนมขบเคีย้ว  และร้านอาหาร      ระหว่างส่วนงาน   

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวม            
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2562            
รายไดต้ามส่วนงานจากบุคคลภายนอก 1,234.2  84.1  3.6  1,321.9  -  1,321.9 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 40.3  0.4  54.5  95.2  (95.2)  - 
รวมรายได ้ 1,274.5  84.5  58.1  1,417.1  (95.2)  1,321.9 

ก าไรของส่วนงาน 99.0  (7.4)  0.5  92.1  (1.4)  90.7 
รายไดอ่ื้น           4.0 
ตน้ทุนทางการเงิน           (5.8) 

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้           88.9 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้           (8.4) 
ก าไรส าหรับงวด           80.5 
ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษี           (0.5) 
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด           80.0 
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หน่วย : ล้านบาท 
 ส่วนงาน  ส่วนงาน  ส่วนงานอ่ืน  รวม  รายการตัดบัญชี  รวม 
 ขนมขบเคีย้ว  ร้านค้าปลกี      ระหว่างส่วนงาน   

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวม            
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2561            
รายไดต้ามส่วนงานจากบุคคลภายนอก 1,255.4  63.9  2.9  1,322.2  -  1,322.2 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 20.0  0.2  59.4  79.6  (79.6)  - 
รวมรายได ้ 1,275.4  64.1  62.3  1,401.8  (79.6)  1,322.2 

ก าไรของส่วนงาน 142.0  7.2  3.5  152.7  (0.4)  152.3 
รายไดอ่ื้น           7.4 
ตน้ทุนทางการเงิน           (2.5) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้           (0.2) 

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้           157.0 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้           (5.3) 
ก าไรส าหรับงวด           151.7 
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18. ภาระผูกพนัและหนังสือค า้ประกนั 
18.1 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวนเงิน 36.2 ล้านบาท  
ท่ีเก่ียวข้องกับการซ้ือเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561: 58.6 ล้านบาท  
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ และปรับปรุงอาคารโรงงาน)  

18.2 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่าด าเนินงานและบริการ 
กลุ่มบริษัทได้ท าสัญญาเช่าท่ีดิน พื้นท่ีในอาคารและส านักงาน และสัญญาบริการต่าง ๆ  
ซ่ึงรวมถึงสัญญาทางการตลาด อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 18 ปี  

กลุ่มบริษทัมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาขา้งตน้ดงัน้ี 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 31 มนีาคม  31 ธันวาคม  31 มนีาคม  31 ธันวาคม 

จ่ายช าระ 2562  2561  2562  2561 
ภายใน 1 ปี 90.7  91.8  43.3  45.1 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 100.6  78.2  29.6  17.0 
มากกวา่ 5 ปี 14.3  14.3  18.1  8.7 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 ค่าเช่าส านกังานและค่าบริการได้
ถูกบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมเป็นจ านวน 22.1 
ลา้นบาท และจ านวน 10.8 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 ค่าเช่าส านกังานและค่าบริการได้
ถูกบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเฉพาะกิจการเป็น
จ านวน 6.3 ลา้นบาท และจ านวน 5.5 ลา้นบาท ตามล าดบั 

18.3 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาซ้ือวตัถุดิบ 
บริษทัได้ท าสัญญาซ้ือขายวตัถุดิบล่วงหน้ากับผูข้ายในต่างประเทศ โดยมีระยะเวลาส่งมอบ
ภายใน 1 ปี ตามปริมาณและราคาท่ีระบุไวใ้นสัญญา โดย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัมีภาระ
ผกูพนัตามสัญญาดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 0.8 ลา้นเหรียญสหรัฐ (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561: ไม่มี) 

18.4 หนงัสือค ้าประกนั 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัมีหนังสือค ้ าประกันซ่ึงออกโดย
ธนาคารในนามบริษทัเหลืออยู่เป็นจ านวนเงิน 3.7 ล้านบาท และ 3.8 ล้านบาท ตามล าดบั ซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทั ซ่ึงประกอบด้วย
หนงัสือค ้าประกนัเพื่อค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าและอ่ืน ๆ  
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19. คดีฟ้องร้อง 
19.1       เม่ือวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2559 บริษทัถูกฟ้องเป็นจ าเลยโดยบริษทัแห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่นในคดี

แพ่งเก่ียวกบัการผิดสัญญาอนุญาตให้ใชข้อ้มูลทางเทคนิค บริษทัดงักล่าวไดฟ้้องต่อศาลทรัพยสิ์น
ทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศกลางให้บริษทัชดใช้ค่าเสียหายเป็นจ านวนเงิน 150,000 
เหรียญสหรัฐอเมริกา พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับถดัจากวนัฟ้อง (ประมาณ 5.7   
ลา้นบาท) ต่อมาเม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2559 ศาลฯไดมี้ค าสั่งจ  าหน่ายคดีเน่ืองจากภายใตส้ัญญา
ดงักล่าว โจทกแ์ละจ าเลยอยูภ่ายใตข้อ้บงัคบัแห่งสัญญาอนุญาโตตุลาการและตอ้งด าเนินการระงบั
ขอ้พิพาทโดยผา่นกระบวนการอนุญาโตตุลาการท่ีศูนยอ์นุญาโตตุลาการ ประเทศสิงคโปร์ อยา่งไร
ก็ตามเม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2559 โจทก์ไดย้ื่นอุทธรณ์ค าสั่งให้จ  าหน่ายคดีของศาลฯ ศาลฯรับไว้
และส่งส านวนให้ศาลฎีกา ต่อมาเม่ือวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2561 ศาลฎีกามีค าสั่งยกค าพิพากษาศาล
ทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศ เน่ืองจากโจทก์กล่าวอา้งประเด็นเพิ่มเติมท่ีศาลฯ
ยงัไม่ไดด้ าเนินกระบวนพิจารณา ศาลฎีกาจึงนดัช้ีสองสถานเพื่อพิจารณาในขอ้กล่าวอา้งเพิ่มเติม
ของโจทก์ในวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2561 ผูบ้ริหารของบริษทัไดป้ระเมินและเช่ือว่าคดีดงักล่าวจะ 
ไม่ท าให้เกิดผลเสียหายท่ีมีสาระส าคัญต่อบริษทั บริษทัจึงไม่ได้บันทึกประมาณการหน้ีสิน
ส าหรับเงินชดเชยค่าเสียหาย ในงบการเงินงวดปัจจุบนั 

19.2       เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัไดย้ื่นฟ้องผูแ้ทนจ าหน่ายรายหน่ึงของบริษทัในประเทศจีน
ในคดีแพ่งเก่ียวกบัการผิดสัญญาการเป็นผูแ้ทนจ าหน่าย เน่ืองจากผูแ้ทนจ าหน่ายไดข้ายสินคา้
ประเภทเดียวกนัและใช้เคร่ืองหมายการคา้เลียนแบบของบริษทั โดยบริษทัเรียกร้องให้ชดใช้
ค่าเสียหาย ทั้งค่าสินคา้และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงค่าขาดประโยชน์ เป็นจ านวนเงิน
ประมาณ 119 ลา้นหยวน (ประมาณ 569 ลา้นบาท) ต่อมา วนัท่ี 16 มีนาคม 2562 เจา้พนกังานศาล
ไดปิ้ดหมายค าฟ้อง โดยบริษทัถูกฟ้องเป็นจ าเลยร่วมกบัผูแ้ทนจ าหน่ายในประเทศจีนรายหน่ึง 
เพื่อหยุดละเมิดช่ือการคา้ภาษาจีนโดยทนัที โดยให้บริษทัและผูแ้ทนจ าหน่าย ชดใช้ค่าเสียหาย
ประมาณ 25 ลา้นหยวน (ประมาณ 120 ลา้นบาท) และขอให้บริษทัหยุดใชเ้คร่ืองหมาย 2 รายการ 
รวมทั้งเรียกร้องให้บริษทัและผูแ้ทนจ าหน่ายร่วมกนัหรือแทนกนัชดใช้ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากคดีน้ี 
ทั้งน้ีเก่ียวเน่ืองจากคดีดงักล่าว ผูบ้ริหารของบริษทัไดป้ระเมินและเช่ือว่าคดีดงักล่าวจะไม่ท าให้
เกิดผลเสียหายท่ีมีสาระส าคญั   ต่อบริษทั บริษทัจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินส าหรับเงิน
ชดเชยค่าเสียหาย ในงบการเงินงวดปัจจุบนั 
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20. เคร่ืองมือทางการเงิน 
 บริษทัมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือโดยสรุปไดด้งัน้ี 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สกลุเงนิ  จ านวนที่ขาย  อตัราแลกเปลีย่นตามสัญญา  วนัครบก าหนดตามสัญญา 
  (ล้าน)  (บาทต่อหน่วยเงนิตราต่างประเทศ)   

เหรียญสหรัฐ  2.7  30.98 - 31.79  กรกฎาคม - กนัยายน 2562 
 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
สกลุเงนิ  จ านวนที่ซ้ือ  อตัราแลกเปลีย่นตามสัญญา  วนัครบก าหนดตามสัญญา 

  (ล้าน)  (บาทต่อหน่วยเงนิตราต่างประเทศ)   
เหรียญสหรัฐ  4.2  31.04 - 32.25  กรกฎาคม - สิงหาคม 2562 
 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
สกลุเงนิ  จ านวนที่ขาย  อตัราแลกเปลีย่นตามสัญญา  วนัครบก าหนดตามสัญญา 

  (ล้าน)  (บาทต่อหน่วยเงนิตราต่างประเทศ)   
เหรียญสหรัฐ  2.0  32.24 - 32.71  เมษายน - กรกฎาคม 2562 
เหรียญสิงคโปร์  0.3  23.63 - 23.69  มีนาคม 2562 
 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
สกลุเงนิ  จ านวนที่ซ้ือ  อตัราแลกเปลีย่นตามสัญญา  วนัครบก าหนดตามสัญญา 

  (ล้าน)  (บาทต่อหน่วยเงนิตราต่างประเทศ)   
เหรียญสหรัฐ  5.0  32.31 - 33.14  กุมภาพนัธ์ - กรกฎาคม 2562 

21. การวดัมูลค่ายุติธรรม 
รายการสินทรัพยท์างการเงินบางรายการของบริษทัและบริษทัย่อยมีการวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมใน
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน โดยตารางต่อไปน้ีแสดงถึงขอ้มูลเก่ียวกบัการ
ประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว 

สินทรัพย์ 
ทางการเงนิ 

 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ ล าดบัช้ันมูลค่า
ยุติธรรม 

เทคนิคการประเมินมูลค่า 
และข้อมูลที่ใช้ในการวดั

มูลค่ายุติธรรม 
 
 

มูลค่ายุติธรรม (พนับาท)  มูลค่ายุติธรรม (พนับาท)  
ณ วนัที่ 

31 มีนาคม 
2562 

ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 

2561 

ณ วนัที่ 
31 มีนาคม 

2562 

ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 

2561 
เงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 

3,058 3,023 - - ล าดบั 1 ข้อมูลราคาเสนอซ้ือขาย
ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน
อย่างเดียวกันในตลาดท่ีมี
สภาพคล่อง 

เงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 

134,184 950 134,184 950 ล าดบั 2 ข้อมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกต
ไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน 
ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรง
หรือทางออ้ม 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อ
การลงทุน 

42,162 42,162 42,162 42,162 ล าดบั 2 ข้อมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกต
ไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน 
ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรง
หรือทางออ้ม 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม  
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22. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
22.1 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 ไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เม่ือ

วนัท่ี 5 เมษายน 2562 บริษทัและบริษทัย่อยจะรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเพิ่มข้ึนในงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเม่ือกฎหมายดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้ เป็นจ านวน 1.6 ลา้นบาท 
และ 1.5 ลา้นบาท ตามล าดบั 

22.2 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2562 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี ได้มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล
ส าหรับผลด าเนินงานประจ าปี 2561 จ  านวน 1,380 ลา้นหุน้ ในอตัราหุ้นละ 0.34 บาท เป็นจ านวน
เงินรวม 469.2 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวประกอบดว้ยเงินปันผลระหวา่งกาลอตัราหุ้นละ 0.17
บาท จ านวนเงินรวม 234.6 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2561 
และเงินปันผลท่ีจ่ายเพิ่มเติมในอตัราหุ้นละ 0.17 บาท จ านวนเงินรวม 234.6 ลา้นบาท ซ่ึงจะจ่าย
ในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2562 

22.3  เม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2562 เจา้พนกังานศาลไดปิ้ดหมายค าฟ้องตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 19.2 โดยบริษทัถูกฟ้องเป็นจ าเลยร่วมกบัผูแ้ทนจ าหน่ายอีกรายหน่ึงในประเทศจีนของบริษทั 
เพื่อหยดุละเมิดช่ือการคา้ภาษาจีนโดยทนัที โดยขอใหบ้ริษทัและผูแ้ทนจ าหน่าย ชดใชค้่าเสียหาย 
25 ลา้นหยวน (ประมาณ 120 ลา้นบาท) และขอให้บริษทัหยุดใช้เคร่ืองหมาย 2 รายการ รวมทั้ง
เรียกร้องใหบ้ริษทัและผูแ้ทนจ าหน่ายร่วมกนัหรือแทนกนัชดใชค้่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากคดีน้ี 

23. การจัดประเภทรายการใหม่ 
รายการบางรายการในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และส าหรับงวด
สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการแสดงรายการ
ในงบการเงินงวดปัจจุบนั การจดัประเภทรายการดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อก าไรสุทธิ ก าไรเบด็เสร็จรวม และ
ส่วนของผูถื้อหุน้ตามท่ีไดร้ายงานไว ้การจดัประเภทรายการใหม่มีดงัต่อไปน้ี 

รายการ การแสดงรายการ การแสดงรายการ จ านวนเงิน (พนับาท) 
 ที่แสดงไว้เดมิ ในงวดปัจจุบัน งบการเงินรวม งบการเงิน 

เฉพาะกจิการ 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
สินทรัพย์ 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ี

หมุนเวียนอื่น 
38,844 32,619 

     งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561 
ส่วนลดจากการขาย ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย รายไดจ้ากการขาย 13,386 13,386 

24. การอนุมัติข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกงบการเงินโดยกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามของ
บริษทัเม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2562 
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