
หมายเหตุ

ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที 

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

2562 2561 2562 2561

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ “ยังไม่ได้ตรวจสอบ

แต่สอบทานแล้ว” แต่สอบทานแล้ว”

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 178,735          179,072          140,119          138,761          

เงินลงทุนชวัคราว 5 38,084            4,338              34,903            1,315              

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืน 6 704,782          734,666          786,234          777,767          

สินคา้คงเหลือ 7 1,532,839       1,427,106       1,461,318       1,364,538       

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 173,589          118,221          166,235          113,831          

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 2,628,029       2,463,403       2,588,809       2,396,212       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 - - 137,462          121,120          

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 8 - 29,831            - 30,000            

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 9 - - - 11,338            

อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 39,745            39,745            39,745            39,745            

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 1,096,514       1,117,810       996,336          1,022,164       

ค่าความนิยม 11 11,738            12,389            - -

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 50,859            35,859            33,278            31,200            

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 50,875            47,459            19,797            19,342            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 53,226            40,850            24,527            10,932            

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 1,302,957       1,323,943       1,251,145       1,285,841       

รวมสินทรัพย์ 3,930,986       3,787,346       3,839,954       3,682,053       

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

บริษทั เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เกต็ตงิ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

หน่วย : พนับาท

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2562

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม



หมายเหตุ

ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที 

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

2562 2561 2562 2561

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ “ยังไม่ได้ตรวจสอบ

แต่สอบทานแล้ว” แต่สอบทานแล้ว”

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 12 1,125,963       881,227          1,125,963       881,227          

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน 13 604,033          656,868          516,818          579,415          

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าการเงินทีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึงปี 198                 220                 - -

เงินกูย้มืระยะสันจากกรรมการ 18 10,019            - - -

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 23,890            29,047            23,444            28,356            

หนีสินหมุนเวยีนอืน 21,191            15,206            20,104            11,468            

รวมหนีสินหมุนเวยีน 1,785,294       1,582,568       1,686,329       1,500,466       

หนีสินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว 14 13,781            19,127            - -

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - 97                   - -

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 15 20,526            17,320            20,099            17,017            

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 34,307            36,544            20,099            17,017            

รวมหนีสิน 1,819,601       1,619,112       1,706,428       1,517,483       

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2562

หน่วย : พนับาท

บริษทั เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เกต็ตงิ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ

ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที 

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

2562 2561 2562 2561

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ “ยังไม่ได้ตรวจสอบ

แต่สอบทานแล้ว” แต่สอบทานแล้ว”

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

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

   ทุนทีออกและชาํระแลว้

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

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

ส่วนเกินมูลค่าหุน้

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

ส่วนเกินทุนจากการเปลียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย 1,186              1,121              - -

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ 

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

      ทุนสาํรองตามกฎหมาย - บริษทัยอ่ย 282                 282                 - -

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 416,150          471,014          438,516          469,628          

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (4,844)             (2,759)             70                   2                     

รวมส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 2,107,714       2,164,598       2,133,526       2,164,570       

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 3,671              3,636              - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,111,385       2,168,234       2,133,526       2,164,570       

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,930,986       3,787,346       3,839,954       3,682,053       

-                      -                      -                      

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษทั เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เกต็ตงิ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2562

หน่วย : พนับาท



 หมายเหตุ

2562 2561 2562 2561

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 26 2,582,361   2,570,152  2,417,222   2,461,507     

รายไดอื้น 16,715        14,406       7,310          14,558          

กาํไรจากอตัราแลกเปลียน - 1,599         - 1,599            

รวมรายได้ 2,599,076   2,586,157  2,424,532   2,477,664     

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 1,876,364   1,871,234  1,768,236   1,797,162     

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 359,512      252,454     292,595      223,333        

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 150,639      117,999     123,339      111,563        

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน 6,481          - 6,549          -

ตน้ทุนทางการเงิน 12,657        7,003         11,667        6,435            

รวมค่าใช้จ่าย 2,405,653   2,248,690  2,202,386   2,138,493     

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ - (143)           - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 193,423      337,324     222,146      339,171        

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 16 14,678        32,001       18,658        28,897          

กาํไรสําหรับงวด 178,745      305,323     203,488      310,274        

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน:

รายการทอีาจถูกจดัประเภทรายการใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผอืขาย 

- สุทธิจากภาษี 68               (299)           68               (299)              

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษทัย่อยในต่างประเทศ (2,361)         10              - -

รายการทจีะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

- สุทธิจากภาษี - (2,186)        - (2,245)           

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอนืรวมสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี (2,293)         (2,475)        68               (2,544)           

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 176,452      302,848     203,556      307,730        

บริษทั เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เกต็ตงิ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2562

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว”

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



 หมายเหตุ

2562 2561 2562 2561

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 26 1,302,066     1,286,941     1,219,719       1,229,088      

รายไดอื้น 12,671          6,971            4,448              7,224             

กาํไรจากอตัราแลกเปลียน - 10,167          - 10,167           

รวมรายได้ 1,314,737     1,304,079     1,224,167       1,246,479      

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 937,530        912,574        886,483          873,968         

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 197,178        148,786        163,688          131,356         

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 63,174          57,936          48,717            54,641           

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน 5,481            - 5,539              -

ตน้ทุนทางการเงิน 6,863            4,476            6,372              4,181             

รวมค่าใช้จ่าย 1,210,226     1,123,772     1,110,799       1,064,146      

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ - 9                   - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 104,511        180,316        113,368          182,333         

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 16 6,300            26,708          6,968              25,843           

กาํไรสําหรับงวด 98,211          153,608        106,400          156,490         

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน:

รายการทอีาจถูกจดัประเภทรายการใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผอืขาย 

- สุทธิจากภาษี (111)              (1,210)           (111)               (1,210)           

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษทัย่อยในต่างประเทศ (1,646)           2,601            - -

รายการทจีะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

- สุทธิจากภาษี - 739               - 767                

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอนืรวมสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี (1,757)           2,130            (111)               (443)              

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 96,454          155,738        106,289          156,047         

บริษทั เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เกต็ตงิ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2562

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว”

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



 หมายเหตุ

2562 2561 2562 2561

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

   ส่วนทเีป็นของบริษทัใหญ่ 179,736       305,693         203,488           310,274           

   ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (991)             (370)              

178,745       305,323         

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

   ส่วนทเีป็นของบริษทัใหญ่ 177,651       303,217         203,556           307,730           

   ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (1,199)          (369)              

176,452       302,848         

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 19 0.13             0.22               0.15                 0.22                 

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

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษทั เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เกต็ตงิ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2562

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว”

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



 หมายเหตุ

2562 2561 2562 2561

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

   ส่วนทเีป็นของบริษทัใหญ่ 98,412         153,978         106,400           156,490           

   ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (201)             (370)              

98,211         153,608         

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

   ส่วนทเีป็นของบริษทัใหญ่ 96,798         156,107         106,289           156,047           

   ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (344)             (369)              

96,454         155,738         

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 19 0.07             0.11               0.08                 0.11                 

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

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษทั เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เกต็ตงิ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2562

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว”

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ

ทุนทอีอก ส่วนเกิน ส่วนเกินทุนจาก รวมส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนของ รวมส่วนของ

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ การเปลยีนแปลง ยงัไม่ได้จัดสรร รวม บริษัทใหญ่ ส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น บริษัท บริษัทย่อย ผลกําไร (ขาดทุน) ผลต่างจากการ องค์ประกอบอืน ทไีม่มีอํานาจ

ในบริษัทย่อย จากการวัดมูลค่า แปลงค่างบการเงิน ของส่วนของ ควบคมุ

เงินลงทุนใน ของบริษัทย่อย ผู้ถือหุ้น

หลักทรัพย์เผือขาย ในต่างประเทศ

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

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - - 303,507 (299)                        9 (290)               303,217 (369)            302,848

การเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย - - 1,121 - - - - - - 1,121 6,454 7,575

เงินปันผลจ่าย 17 - - - - - (234,600)       - - - (234,600)                 - (234,600)           

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที 30 มิถุนายน 2561 345,000 1,315,440 1,121 34,500 282 552,141 16 (2,799)                   (2,783)            2,245,701 6,085 2,251,786

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) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - - 179,736 68 (2,153)                   (2,085)            177,651 (1,199)         176,452

การเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย - - 65 - - - - - - 65 1,234 1,299

เงินปันผลจ่าย 17 - - - - - (234,600)       - - - (234,600)                 - (234,600)           

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที 30 มิถุนายน 2562 345,000 1,315,440 1,186 34,500 282 416,150 70 (4,914)                   (4,844)            2,107,714 3,671 2,111,385

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เกต็ติง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2562

กําไรสะสม

จัดสรรแล้ว - ทุนสํารองตามกฎหมาย

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว”
หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม



หมายเหตุ

ทุนทอีอก ส่วนเกนิ รวม

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนสํารองตาม

กฎหมาย

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

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสําหรับงวด - - - 308,029                   307,730                   

เงินปันผลจ่าย 17 - - - (234,600)                 (234,600)                 

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที 30 มิถุนายน 2561 345,000                   1,315,440                34,500                     524,030                   2,218,986                

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

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 203,488                   203,556                   

เงินปันผลจ่าย 17 - - - (234,600)                 (234,600)                 

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที 30 มิถุนายน 2562 345,000                   1,315,440                34,500                     438,516                   2,133,526                

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษทั เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เกต็ตงิ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2562

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว”

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

ในหลกัทรัพย์เผือขาย

315                                         

2                                             

ผลกาํไร (ขาดทุน) จาก

การวัดมูลค่าเงินลงทุน

(299)                                        

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน

70                                           

องค์ประกอบอืนของผู้ถือหุ้น

-

16                                           

68                                           

-



 หมายเหตุ

2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษเีงินได้ 193,423           337,324            222,146         339,171            

รายการปรับปรุง 

ค่าเสือมราคา 73,090             57,019              63,652           48,690              

ค่าตดัจาํหน่าย 4,782               363                   3,497             143                   

ตดัจาํหน่ายส่วนเกินของสญัญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 350                  17                     350                17                     

ขาดทุนจากการลดมูลคา่ของสินคา้คงเหลือ 5,867               4,685                5,455             4,344                

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของลูกหนีการคา้ 113                  27                     99                  21                     

(กาํไร) ขาดทุนจากการขายและตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 270                  (860)                  220                (860)                  

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง 5,918               (464)                  5,918             (318)                  

กาํไรจากการจาํหน่ายหลกัทรัพยเ์ผอืขาย (501)                (2,348)               (501)               (2,348)               

ขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจากการปรับมูลคา่ของหลกัทรัพยเ์พือคา้ (158)                325                   - -

ขาดทุนจากการเลิกการร่วมคา้ 1,679               - 1,679             -

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนการร่วมคา้ - 143                   - -

ค่าใชจ้่ายภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 3,597               1,740                3,472             1,701                

รายไดด้อกเบีย (286)                (205)                  (219)               (265)                  

ตน้ทุนทางการเงิน 12,657             7,003                11,667           6,435                

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 300,801           404,769            317,435         396,731            

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิมขึน) ลดลง

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน 29,749             (19,110)             (9,803)            (20,806)             

สินคา้คงเหลือ (111,600)         (943,144)           (102,235)        (941,537)           

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (58,496)           3,111                (52,164)          8,918                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (1,649)             (3,696)               (10,243)          72                     

หนีสินดาํเนินงาน เพิมขึน (ลดลง)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน (65,301)           51,922              (71,770)          57,372              

หนีสินหมุนเวียนอืน 290                  7,132                2,943             6,623                

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน - 258                   - -

จ่ายภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน (390)                - (390)               -

เงินสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 93,404             (498,758)           73,773           (492,627)           

จ่ายภาษเีงินได้ (23,251)           (87,988)             (24,025)          (83,094)             

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดําเนินงาน 70,153             (586,746)           49,748           (575,721)           

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เกต็ตงิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2562

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว”

หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



 หมายเหตุ

2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินจา่ยล่วงหนา้คา่ซือสินทรัพยถ์าวร (14,893)           (35,288)             (6,244)            (31,598)             

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 4.2.1 (57,544)           (41,335)             (33,286)          (28,019)             

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 206                  862                   - 862                   

เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั - - - (6,480)               

เงินสดจ่ายเพือซือหุน้ทุนบริษทัยอ่ย - - - (12,430)             

เงินสดจ่ายเพือลงทุนในการร่วมคา้ - (30,000)             - (30,000)             

เงินสดรับคืนจากการเลิกการร่วมคา้ 28,152             - 28,321           -

เงินสดจ่ายเพือซือเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผอืขาย (260,002)         (233,877)           (260,002)        (230,002)           

เงินสดรับจากการขายหลกัทรัพยเ์ผอืขาย 227,000           490,000            227,000         490,000            

เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บริษทัยอ่ย - - (5,160)            -

เงินสดรับจากการชาํระคืนเงินใหกู้ย้มืระยะยาวจากบริษทัยอ่ย - - 241                -

รับดอกเบีย 286                  205                   219                205                   

เงนิสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกจิกรรมลงทุน (76,795)           150,567            (48,911)          152,538            

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 4.2.3 (1,425,139)       (1,805,609)        (1,425,139)     (1,805,609)        

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 4.2.3 1,669,875        2,377,479          1,669,875      2,377,479         

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสนั 4.2.3 - (10,447)             - -

เงินสดจ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะยาว 4.2.3 (4,341)             - - -

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสนัจากกรรมการ 4.2.3 10,000             - - -

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 4.2.3 (119)                - - -

เงินปันผลจ่าย 4.2.2 (232,863)         (234,590)           (232,863)        (234,590)           

จ่ายดอกเบีย (13,660)           (6,170)               (11,352)          (5,602)               

เงินสดรับจากผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย - 7,575                - -

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 3,753               328,238            521                331,678            

ผลกระทบจากการเปลียนแปลงอตัราแลกเปลียนของเงินสดและรายการ

    เทียบเท่าเงินสดในสกลุเงินตราต่างประเทศ 2,552           10                     -           -              

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด (ลดลง) เพมิขนึสุทธิ (337)                (107,931)           1,358             (91,505)             

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

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัท ี30 มิถุนายน 178,735           193,533            140,119         132,396            

26,357             

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เกต็ตงิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2562

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว”

หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ


