
 
 

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เกต็ติง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2562 
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว” 

1. ข้อมูลท่ัวไปและการด าเนินงานของบริษัท 
บริษทั เถา้แก่นอ้ย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตต้ิง จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) จดัตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชยข์องประเทศไทยเป็นบริษทัจ ากัด เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2547 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2556 
บริษทัไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน โดยมีท่ีตั้งส านักงานใหญ่อยู่ท่ี 337 ถนนบอนด์สตรีท 
ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 
 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่และผูถื้อหุ้นล าดบัสูงสุดของบริษทัคือ บริษทั พีระเดชาพนัธ์ โฮลด้ิง จ ากดั ซ่ึงจดทะเบียน          
ในประเทศไทย โดยถือหุน้ของบริษทัเป็นจ านวนร้อยละ 26.09 ของทุนของบริษทั 

บริษทัเป็นบริษทัใหญ่ของกลุ่มบริษทั ด าเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจ าหน่ายสาหร่ายทะเลทอด      
ยา่ง อบและขนมขบเคี้ยวท่ีมีสาหร่ายเป็นส่วนประกอบ 

2. เกณฑ์การจัดท าและการน าเสนองบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกจิการ 
2.1 งบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการน้ีไดจ้ดัท าขึ้นในสกุลเงินบาท

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

2.2 งบการเงินรวมระหวา่งกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) และ
ไดจ้ดัท าขึ้นโดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกนักบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกับบริษทัย่อยในระหว่างงวดปัจจุบัน  ยกเวน้การ
เปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ใน TAOKAENOI USA, Inc. ตามท่ีกล่าวในหมายเหตขุอ้ 8 

2.3 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561  
ซ่ึงน ามาแสดงเปรียบเทียบได้มาจากงบการเงินรวมและงบการเงิน เฉพาะกิจการของบริษทั
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัซ่ึงไดต้รวจสอบแลว้ 
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2.4 ผลการด าเนินงานในงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 มิใช่เคร่ืองบ่งช้ี
และมิใช่การคาดการณ์ถึงผลการด าเนินงานเตม็ปี 

2.5 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์
ใหม่ๆ ขอ้มูลบางประการซ่ึงควรจะแสดงอยู่ในงบการเงินประจ าปีท่ีไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินมิไดน้ ามาแสดงไว ้ณ ท่ีน้ี เน่ืองจากมิไดมี้การก าหนดให้มีการเปิดเผย
ขอ้มูลดงักล่าวในงบการเงินระหว่างกาลและเพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้
รายงานไปแล้ว ดังนั้น งบการเงินระหว่างกาลส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี          
30 กนัยายน 2562 จึงควรอ่านประกอบกบังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซ่ึงไดมี้   
การตรวจสอบแลว้ 

2.6  ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลรวมส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน
2562 และขอ้มูลเปรียบเทียบไดร้วมขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

บริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

บริษัทย่อย ประเภทธุรกิจ จดทะเบียน สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 
  ในประเทศ ณ วันที่ ณ วันที่ 
   30 กันยายน 31 ธันวาคม 
   2562 2561 
บริษทั เถา้แก่นอ้ย เรสเตอรองท ์แอนด ์ จ าหน่ายขนมขบเคี้ยวและของฝาก ประเทศไทย 100.00 100.00 

แฟรนไชส์ จ ากดั และธุรกิจร้านอาหาร    
บริษทั เถา้แก่นอ้ย แคร์ จ ากดั จ าหน่ายขนมขบเคี้ยว ประเทศไทย 100.00 100.00 
บริษทั เอน็ซีพี เทรดด้ิงแอนด ์ซพัพลาย จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายผงปรุงอาหาร   ประเทศไทย 100.00 100.00 
TAOKAENOI USA, Inc.  ผลิตและจ าหน่ายขนมขบเคี้ยวท่ีมี    

 สาหร่ายเป็นส่วนประกอบ สหรัฐอเมริกา 91.21 91.00 
 

รายการบญัชีระหวา่งบริษทัและบริษทัย่อยท่ีมีนยัส าคญัไดถู้กตดับญัชีออกจากขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลรวมน้ีแลว้ งบการเงินระหวา่งกาลรวมส าหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ไดจ้ดัท าขึ้นโดยรวมงบการเงินระหว่างกาลของบริษทัย่อยส าหรับงวด
สามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ซ่ึงไดส้อบทานแลว้ 

(1) เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2562 TAOKAENOI USA, Inc. ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั ไดเ้พิ่ม
ทุนจดทะเบียนเป็นจ านวน 0.55 ลา้นดอลลาร์สหรัฐจากจ านวน 2.64 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 
เป็นจ านวน 3.19 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ โดยบริษทัย่อยดงักล่าวแปลงหน้ีท่ีมีกบับริษทัเป็นทุน
จ านวน 0.51 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (เทียบเท่า 16.34 ลา้นบาท) 
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2.7 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน

ส าหรับงวดบญัชีปัจจุบนั 

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่
รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงิน
ท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค าและ
ค าศพัท ์การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน ยกเวน้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ ท่ีระบุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้
รายไดเ้ม่ือบริษทัปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน ณ จุดเวลาใดเวลาหน่ึง เช่น เม่ืออ านาจ
ควบคุมของสินคา้หรือบริการท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติันั้นมีการส่งมอบสินคา้หรือ
บริการให้กบัลูกคา้เสร็จส้ินแลว้ โดยนโยบายการบญัชีใหม่น้ีไดน้ ามาแทนนโยบายการรับรู้รายได้
เดิม อยา่งไรก็ตาม การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบ
อยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินระหวา่งกาลของกลุ่มบริษทั 

2.8 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ 
และจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 
เป็นตน้ไป ดงัน้ี  

มาตรฐานกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัท่ี 32   การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
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มาตรฐานกลุ่มดังกล่าวข้างต้น ก าหนดหลักการเก่ียวกับการจัดประเภทและการวดัมูลค่า
เคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ
ตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business 
Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของ
ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเก่ียวกับการบัญชีป้องกันความเส่ียง 
รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน มาตรฐานเหล่าน้ีจะน ามา
แทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินเม่ือมีผลบงัคบัใช ้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี ก าหนดหลกัการส าหรับการระบุสัญญาเช่าและวิธี
ปฏิบติัในงบการเงินทั้งทางดา้นผูเ้ช่าและผูใ้หเ้ช่า  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีน ามาแทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองสัญญาเช่าเม่ือมีผลบงัคบัใช ้ไดแ้ก่ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญา
เช่า การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15 เร่ือง สัญญาเช่าด าเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีให้แก่ผูเ้ช่า 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 เร่ือง การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีท าขึ้นตามรูปแบบ
กฎหมาย และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4 เร่ือง การประเมินว่า
ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 

ส าหรับการบญัชีทางดา้นผูเ้ช่า มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่ง
เป็นสาระส าคญั โดยยกเลิกการแยกประเภทระหว่างสัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาเช่าการเงิน
ภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้รายการสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละ
หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลส าหรับสัญญาเช่าทั้งหมด ยกเวน้สัญญาเช่า
ระยะสั้นและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า อย่างไรก็ตาม การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่า
ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงินโดยใชห้ลกัการ
เช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งมาเร่ิมถือปฏิบติักบั
งบการเงินของบริษทัเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้โดยผูบ้ริหาร
ของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ท่ีมีต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัในงวดท่ีจะเร่ิมถือปฏิบติั 

2.9 งบการเงินระหวา่งกาลรวมและเฉพาะกิจการฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึ้นจากงบการเงินระหวา่งกาลรวม
และเฉพาะกิจการตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความใน
สองภาษาท่ีแตกต่างกนั ให้ใชง้บการเงินระหว่างกาลรวมและเฉพาะกิจการตามกฎหมายฉบบัภาษาไทย
เป็นหลกั  
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3. นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

งบการเงินระหว่างกาลจดัท าขึ้นโดยใชห้ลกัเกณฑ ์นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้
ในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

4. ข้อมูลเพิม่เติมเกีย่วกบักระแสเงินสด 
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
เงินสดในมือ 1,085  2,456  182  216 
เงินฝากธนาคารบญัชีออมทรัพยแ์ละ        

กระแสรายวนั 167,164  176,616  133,575  138,545 
 168,249  179,072  133,757  138,761 

4.2 รายการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงินสด ประกอบดว้ย 
4.2.1 เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
หน่วย : พันบาท  

งบการเงินรวม 
 
งบการเงินเฉพาะกิจการ  

2562  2561  2562  2561 
ส่วนท่ีบนัทึกเป็นหน้ีสินจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวร  

 
     

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

ในระหว่างงวด 100,284  122,448  66,734  96,057 
หกั      ส่วนท่ีจ่ายเป็นเงินสด (77,518)  (59,054)  (51,261)  (40,286) 
หกั      เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรซ่ึงจ่าย        

ในปีก่อน (17,131)  (51,465)  (7,163)  (43,858) 
ส่วนท่ีบนัทึกเป็นหน้ีสินจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวร        

และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 28,550  25,096  28,114  20,696 
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4.2.2  เงินปันผลจ่ายส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

หน่วย : พันบาท  
งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 
เงินปันผลคา้งจ่าย ณ วนัที่ 1 มกราคม  519  468  519  468 
บวก   เงินปันผลประกาศจ่ายในระหว่างงวด 386,400  469,200  386,400  469,200 
หกั     จ่ายระหว่างงวด (383,283)  (469,082)  (383,283)  (469,082) 
เงินปันผลคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 3,636  586  3,636  586 

4.2.3  รายการเคล่ือนไหวของหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงินส าหรับงวด
เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 ยอดยกมา  กระแส  การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที่   เงินสดจาก  ผลต่างจาก  การเปลี่ยนแปลง  ณ วันที ่
 1 มกราคม  กิจกรรม  การแปลงค่า  อ่ืน  30 กันยายน 
 2562  จัดหาเงิน  งบการเงิน    2562 

เงินกูย้ืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 881,227  207,491  -  -  1,088,718 
เงินกูย้ืมระยะยาว 19,127  (4,320)  (496)  -  14,311 
เงินกูย้ืมระยะส้ันจากกรรมการ -  10,000  -  74  10,074 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 317  (172)  -  -  145 

รวม 900,671  212,999  (496)  74  1,113,248 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 ยอดยกมา  กระแสเงินสด  การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที่   จากกิจกรรม  ผลต่างจาก  การเปลี่ยนแปลง  ณ วันที ่
 1 มกราคม  จัดหาเงิน  การแปลงค่า  อ่ืน  30 กันยายน 
 2561    งบการเงิน    2561 

เงินกูย้ืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 426,000  882,275  -  -  1,308,275 
เงินกูย้ืมระยะส้ัน 14,252  (12,064)  (2,188)  -  - 
เงินกูย้ืมระยะยาว 17,337  -  1,818  -  19,155 

รวม 457,589  870,211  (370)  -  1,327,430 
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ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดยกมา  กระแสเงินสด  การเปลี่ยนแปลง  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่   จากกิจกรรม  ที่ไม่ใช่เงินสด  ณ วันที ่

 1 มกราคม  จัดหาเงิน    30 กันยายน 
 2562      2562 

เงินกูย้ืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 881,227  201,491  -  1,082,718 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดยกมา  กระแสเงินสด  การเปลี่ยนแปลง  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่   จากกิจกรรม  ที่ไม่ใช่เงินสด  ณ วันที ่

 1 มกราคม  จัดหาเงิน    30 กันยายน 
 2561      2561 

เงินกูย้ืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 426,000  882,275  -  1,308,275 

5. เงินลงทุนช่ัวคราว 
เงินลงทุนชัว่คราว ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือค้า        

ตราสารทุน - ราคาทุน 3,875  3,875  -  - 
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายติุธรรม (781)  (852)  -  - 
รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้        

- มูลค่ายติุธรรม 3,094  3,023  -  - 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขาย        

หน่วยลงทุน (กองทุนเปิดตราสารหน้ี) - ราคาทุน 4,827  947  4,827  947 
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายติุธรรม 20  3  20  3 
รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย        

- มูลค่ายติุธรรม 4,847  950  4,847  950 
เงินลงทุนที่จะถือจนครบก าหนด        

เงินฝากประจ าธนาคารท่ีถึงก าหนดจ่ายคืนเกิน 3 เดือน        
แต่ไม่เกิน 1 ปี (อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.9 ต่อปี) -  365  -  365 
รวมเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด  -  365  -  365 

รวมเงินลงทุนชัว่คราว 7,941  4,338  4,847  1,315 
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6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

ลกูหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2562  2561  2562  2561 

ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัยอ่ย -  -  122,820  66,515 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน 572,611  700,788  550,467  681,998 
 572,611  700,788  673,287  748,513 
หกั  ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (16,108)  (16,256)  (13,660)  (13,695) 

รวมลูกหน้ีการคา้ 556,503  684,532  659,627  734,818 
        

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 342  328  870  204 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 5,353  8,962  3,477  8,126 
รายไดค้า้งรับ - กิจการอ่ืน 6,443  2,000  6,443  2,000 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 45,724  38,844  42,467  32,619 

รวมลูกหน้ีการคา้และลกูหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 614,365  734,666  712,884  777,767 

ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จ าแนกตามอายุหน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
ลูกหนี้การค้า        

บริษัทย่อย        
ยงัไม่ถึงก าหนด -  -  40,759  36,918 
เกินก าหนดช าระ        
นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 3 เดือน -  -  48,096  29,391 
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน -  -  26,854  206 
มากกว่า 6 เดือน ถึง 9 เดือน -  -  7,111  - 

รวม -  -  122,820  66,515 
        กิจการอ่ืน        

ยงัไม่ถึงก าหนด 423,897  416,173  410,244  406,703 
เกินก าหนดช าระ        
นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 3 เดือน 122,263  267,441  117,501  261,630 
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 300  166  8  151 
มากกว่า 6 เดือน ถึง 9 เดือน -  13,333  -  13,179 
มากกว่า 9 เดือนขึ้นไป 26,151  3,675  22,714  335 

รวม 572,611  700,788  550,467  681,998 
 572,611  700,788  673,287  748,513 
หกั  ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (16,108)  (16,256)  (13,660)  (13,695) 
รวมลูกหน้ีการคา้  556,503  684,532  659,627  734,818 
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7. สินค้าคงเหลือ 

สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2562  2561  2562  2561 

สินคา้ส าเร็จรูป 152,159  147,626  110,175  99,228 
งานระหว่างท า 2,866  3,528  2,846  3,528 
วตัถุดิบ 1,206,027  1,154,599  1,189,250  1,146,386 
วสัดุหีบห่อ 114,398  127,621  111,225  124,572 
อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง 11,798  9,564  8,736  5,612 
สินคา้ระหว่างทาง 469  10,462  469  10,462 
 1,487,717  1,453,400  1,422,701  1,389,788 
หกั ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (22,926)  (26,294)  (20,458)  (25,250) 

 1,464,791  1,427,106  1,402,243  1,364,538 

รายการเคล่ือนไหวของบญัชีค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 และ 2561                                                                 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
ยอดยกมาตน้งวด 32,161  19,796  30,705  19,291 
บวก ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 

(กลบัรายการ) 
 

(1,845) 
  

256 
  

(3,090) 
  

55 
หกั โอนกลบัมูลค่าท่ีท าลายจริงในงวด (7,390)  (421)  (7,157)  (13) 
ยอดคงเหลือปลายงวด 22,926  19,631  20,458  19,333 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 และ 2561                                                                   หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
ยอดยกมาตน้งวด 26,294  15,111  25,250  14,947 
บวก ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 8,977  10,578  6,025  10,036 
หกั โอนกลบัมูลค่าท่ีท าลายจริงในงวด (12,345)  (6,058)  (10,817)  (5,650) 
ยอดคงเหลือปลายงวด 22,926  19,631  20,458  19,333 
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8. เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยซ่ึงบนัทึกโดยวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย 

 ประเภทกิจการ ทุนที่ช าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)  ยอดคงเหลือ (ราคาทุน) 
   ณ วันที่  ณ วันที่   ณ วันที่  ณ วันที่  
   30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

   2562  2561  2562  2561 
       พันบาท  พันบาท  
บริษัทย่อย          

บริษทั เถา้แก่นอ้ย เรสเตอรองท ์แอนด ์แฟรนไชส์ จ ากดั จ าหน่ายขนมขบเคี้ยวและของฝาก  
และธุรกิจร้านอาหาร 

35 ลา้นบาท 100.00  100.00  35,000  35,000 

บริษทั เถา้แก่นอ้ย แคร์ จ ากดั จ าหน่ายขนมขบเคี้ยว 5 ลา้นบาท 100.00  100.00  4,543  4,543 
บริษทั เอน็ซีพี เทรดด้ิงแอนดซ์พัพลาย จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายผงปรุงอาหาร 1 ลา้นบาท 100.00  100.00  491  491 
TAOKAENOI USA, Inc.    ผลิตและจ าหน่ายขนมขบเคี้ยวท่ีมี

สาหร่ายเป็นส่วนประกอบ 
 

4,912,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
 

91.21 
  

91.00 
  

97,428 
  

81,086 
รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย       137,462  121,120 

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 บริษทัย่อย และการร่วมคา้ดงักล่าวไม่มีการประกาศจ่ายเงินปันผล 

ในเดือนเมษายน 2562 บริษทัแปลงสภาพเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่ TAOKAENOI USA, Inc.จ านวน 507,000 ดอลลาร์สหรัฐ เป็นหุน้สามญัของ TAOKAENOI USA, Inc. 
จ านวน 7,800 หุ้น ในราคาหุ้นละ 65 ดอลลาร์สหรัฐ ท าให้บริษทัถือหุ้นในบริษทัดังกล่าวรวมทั้งส้ิน 44,800 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 91.21 ของทุนของบริษทัดังกล่าว               
(ดูหมายเหตุขอ้ 9) บริษทัไดบ้นัทึกผลต่างระหวา่งราคาทุนและมูลค่าตามบญัชีตามส่วนไดเ้สียของบริษทัในบริษทัย่อยอนัเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น
ดงักล่าวจ านวน 0.06 ลา้นบาท ไวภ้ายใตร้ายการ “ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัย่อย” ในส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 
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เงินลงทุนในการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พันบาท 
      งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ประเภทกิจการ ทุนที่ช าระแล้ว  สัดส่วนเงินลงทุน  ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
      (ร้อยละ)  (ตามวิธีส่วนได้เสีย)  (ตามวิธีราคาทุน) 
  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

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

 เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้ด าเนินการเลิกการร่วมคา้ในบริษทั เถา้แก่นอ้ย มารุอิสุ (ประเทศไทย) จ ากดั ในวนัท่ี   
25 ธันวาคม 2561 บริษทัดังกล่าวได้จดทะเบียนการเลิกบริษทักับกระทรวงพาณิชย์แล้ว  ต่อมา ในเดือนมีนาคม 2562 บริษทัได้รับเงินจ านวน 28.3 ล้านบาท             
คืนภายหลงัจากช าระบญัชีเสร็จส้ินโดยบริษทัขาดทุนจากเงินลงทุนน้ีจ านวน 1.7 ลา้นบาท ซ่ึงรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวม
และเฉพาะกิจการส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 
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9. เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พันบาท 
บริษัทย่อย เงินต้น อัตรา งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ดอกเบีย้ ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
  ร้อยละต่อปี 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
   2562  2561  2562  2561 

TAOKAENOI USA, Inc. 507,000 ดอลลาร์สหรัฐ 2.5 -  -  -  11,338 

ในระหว่างปี 2561 บริษทัได้ให้กู ้ยืมเงินแก่ TAOKAENOI USA, Inc. ในรูปตัว๋สัญญาใช้เงิน โดยไม่มี
หลกัประกนั และมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม บริษทัคาดว่าเงินให้กูย้มืแก่บริษทัยอ่ยดงักล่าวจะไดรั้บ
ช าระคืนภายหลงั 12 เดือน 

ต่อมา ในเดือนเมษายน 2562 บริษัทมีการแปลงสภาพเงินให้กู ้ยืมน้ีจ านวน 507,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
(เทียบเท่า 16.34 ลา้นบาท) เป็นหุ้นสามญัของ TAOKAENOI USA, Inc. จ านวน 7,800 หุ้น ในราคาหุ้นละ 
65 ดอลลาร์สหรัฐ (ดูหมายเหตุขอ้ 8) 

10. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
การเปล่ียนแปลงของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 สรุปได้
ดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  1,117,810   1,022,164  
ซ้ือเพ่ิมระหว่างงวด - ราคาทนุ  80,169   61,029  
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าตามบญัชี       
     ณ วนัท่ีจ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย  (540)   (290)  
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด  (112,479)   (97,776)  
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ (2,596)   -  

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562  1,082,364   985,127  
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11. ค่าความนิยม 

การเปล่ียนแปลงของค่าความนิยมส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 12,389 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ (709)  
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 11,680 

12. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 อัตราดอกเบีย้ (ร้อยละต่อปี)  งบการเงินรวม  
 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2562  2561  2562  2561 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 1.85 - 2.13  1.85 - 2.13  930,000  840,000 
ทรัสตรี์ซีท 1.90 - 2.20  1.85 - 1.90  158,718  41,227 

     1,088,718  881,227 

หน่วย : พนับาท 
 อัตราดอกเบีย้ (ร้อยละต่อปี)  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2562  2561  2562  2561 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 1.85 - 2.13  1.85 - 2.13  924,000  840,000 
ทรัสตรี์ซีท 1.90 - 2.20  1.85 - 1.90  158,718  41,227 

     1,082,718  881,227 

เงินกูย้ืมดงักล่าวไม่มีหลกัประกัน และมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัมีวงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดใ้ช้กบัธนาคารเป็นจ านวนเงิน 1,116 ลา้นบาท 
และ 1,643 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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13. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2562  2561  2562  2561 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 261  446  24,589  18,960 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการอื่น 295,908  317,069  222,561  239,767 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  293  594 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการอื่น 93,268  149,928  86,768  136,568 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพย ์        

ไม่มีตวัตน 28,550  22,915  28,114  19,804 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 137,218  166,510  133,092  163,722 

 555,205  656,868  495,417  579,415 

14. เงินกู้ยืมระยะยาว 
เงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 วงเงินกู้ยืม อัตรา  ระยะ  งบการเงินรวม 
  ดอกเบีย้  เวลาการ  ณ วันที ่  ณ วันที ่
  (ร้อยละ  ช าระคืน  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
  ต่อปี)    2562  2561 

TAOKAENOI USA, Inc.         
เงินกูย้ืมระยะยาวจาก Samhae 
Commercial Co., Ltd. 

 
0.4 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

 
4.6 

 
 

เม่ือทวงถาม 
  

14,311 
  

15,849 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากกรรมการ 0.1 ลา้นเหรียญสหรัฐ 2.5  เม่ือทวงถาม  -  3,278 
      14,311  19,127 
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15. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 

การเคล่ือนไหวของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน สรุปไดด้งัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2562  2561  2562  2561 

ยอดยกมาตน้งวด/ปี 17,320  11,205  17,017  10,809 
ตน้ทุนบริการปัจจบุนั 2,654  3,153  2,597  3,079 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 308  330  301  322 
ตน้ทุนการบริการในอดีต 1,622  -  1,540  - 
ผลประโยชน์พนกังานท่ีจ่าย (390)  (99)  (390)  - 
ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกั        
คณิตศาสตร์ประกนัภยั -  2,731  -  2,807 

ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี 21,514  17,320  21,065  17,017 

พระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเม่ือวันท่ี                    
5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัน้ีก าหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง 
ส าหรับลูกจ้างซ่ึงท างานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอตัราสุดทา้ย     
400 วนั การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังานหลงัออก
จากงาน บริษทัและบริษทัยอ่ยไดมี้การบนัทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการใน
อดีตเป็นค่าใช้จ่ายทนัทีในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการส าหรับงวด      
เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 จ านวน 1.62 ลา้นบาท และ 1.54 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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16. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561  
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
ภาษีเงินไดปั้จจุบนั        
   ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 7,993  23,228  8,155  21,942 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี        
   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด        
      และกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (2,920)  (717)  2,410  (694) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยู่ใน        
   งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 5,073  22,511  10,565  21,248 
 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
ภาษีเงินไดปั้จจุบนั        
   ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 32,039  74,261  31,728  69,818 
   รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้        
      นิติบุคคลของปีก่อน (4,444)  (16,670)  (4,444)  (16,670) 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี        
   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด        
      และกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (7,844)  (3,079)  1,938  (3,003) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยู่ใน        
   งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 19,751  54,512  29,222  50,145 
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17. เงินปันผล 

เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2562 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี ได้มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับ        
ผลด าเนินงานประจ าปี 2561 จ านวน 1,380 ลา้นหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.34 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 469.2 
ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวประกอบดว้ยเงินปันผลระหว่างกาลอตัราหุ้นละ 0.17 บาท จ านวนเงินรวม 
234.6 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2561 และเงินปันผลท่ีจ่ายเพิ่มเติมใน
อตัราหุน้ละ 0.17 บาท จ านวนเงินรวม 234.6 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2562 

เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับ         
ผลด าเนินงานงวดหกเดือนประจ าปี 2562 จ านวน 1,380 ลา้นหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.11 บาท เป็นจ านวนเงิน
รวม 151.8 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2562  

เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี ได้มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับ        
ผลด าเนินงานประจ าปี 2560 จ านวน 1,380 ลา้นหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.34 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 469.2 
ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวประกอบดว้ยเงินปันผลระหว่างกาลอตัราหุ้นละ 0.17 บาท จ านวนเงินรวม 
234.6 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน 2560 และเงินปันผลท่ีจ่ายเพิ่มเติม
ในอตัราหุน้ละ 0.17 บาท จ านวนเงินรวม 234.6 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายในวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2561 

เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับ            
ผลด าเนินงานงวดหกเดือนประจ าปี 2561 จ านวน 1,380 ลา้นหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.17 บาท เป็นจ านวนเงิน
รวม 234.6 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2561 

18. รายการกบักจิการท่ีเกี่ยวข้องกนั 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ช่ือบริษัท ลักษณะความสัมพนัธ์ 
บริษทั เถา้แก่นอ้ย เรสเตอรองท ์แอนด ์แฟรนไชส์ จ ากดั      บริษทัยอ่ย 
บริษทั เถา้แก่นอ้ย แคร์ จ ากดั  บริษทัยอ่ย 
บริษทั เอน็ซีพี เทรดดิ้งแอนดซ์พัพลาย จ ากดั บริษทัยอ่ย 
TAOKAENOI USA, Inc. บริษทัยอ่ย 
บริษทั พีระเดชาพนัธ์ โฮลดิ้ง จ ากดั ผูถื้อหุ้นรายใหญ ่
บริษทั ดร. โทบิ จ ากดั ผูถื้อหุ้น/กรรมการร่วมกนั 
บริษทั ชุบชีวา จ ากดั ผูถื้อหุ้น/กรรมการร่วมกนั 
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ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ี
ส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ี     
ตกลงกนัระหวา่งกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ ดงัน้ี 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 
   หน่วย : พนับาท 

ประเภทรายการ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 

บริษัทย่อย        
รายไดจ้ากการขาย -  -  55,348  34,329 
รายไดค้่าบริการดา้นบญัชีและการเงิน -  -  447  705 
รายไดจ้ากดอกเบ้ีย -  -  -  64 
รายไดอ่ื้น -  -  -  6 
ซ้ือสินคา้ -  -  42,780  60,518 
ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย -  -  2,595  443 

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน        
ซ้ือสินคา้ 244  319  -  - 
ค่าเช่าจ่าย 480  480  90  90 
ดอกเบ้ียจ่าย 54  -  -  - 
รายไดส่้งเสริมการขาย -  147  -  - 

 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 
   หน่วย : พนับาท    

ประเภทรายการ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 

บริษัทย่อย        
รายไดจ้ากการขาย -  -  139,880  77,134 
รายไดค้่าบริการดา้นบญัชีและการเงิน -  -  1,341  2,373 
รายไดจ้ากดอกเบ้ีย -  -  52  124 
รายไดอ่ื้น -  -  6  54 
ซ้ือสินคา้ -  -  151,333  173,132 
ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย -  -  6,855  1,958 

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน        
ซ้ือสินคา้ 527  545  -  - 
ค่าเช่าจ่าย 1,440  1,440  270  270 
ดอกเบ้ียจ่าย 74  -  -  - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 40  -  40  - 
รายไดส่้งเสริมการขาย -  207  -  - 
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นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

รายการ นโยบายการก าหนดราคา 
รายไดจ้ากการขาย ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิมร้อยละ 15 ถึง 45 ขึ้นกบัปริมาณซ้ือและประเภทของสินคา้ 
รายไดค้่าบริการดา้นบญัชีและการเงิน ค านวณตามตน้ทุนจริงบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
รายไดจ้ากดอกเบ้ีย อตัราตามท่ีระบใุนสัญญา 
รายไดอ้ื่น อตัราตามท่ีระบใุนสัญญา 
ซ้ือสินคา้ ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิมร้อยละ 5 ถึง 15 และราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 

ร้อยละ 35 ถึง 70 ขึ้นกบัปริมาณซ้ือและประเภทของสินคา้ ส าหรับบริษทัยอ่ย 
และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ตามล าดบั 

ค่าใชจ้่ายส่งเสริมการขาย อตัราตามท่ีระบใุนสัญญา 
ค่าเช่าจ่าย อตัราตามท่ีระบใุนสัญญา 
ดอกเบ้ียจ่าย อตัราตามท่ีระบใุนสัญญา 
ค่าใชจ้่ายอื่น อตัราตามท่ีระบใุนสัญญา 

ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
มีรายละเอียดดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
ประเภทรายการ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่   ณ วันที่   ณ วันที่   ณ วันที่  
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2562  2561  2562  2561 
ลูกหนีก้ารค้า        
     บริษทัยอ่ย -  -  122,820  66,515 
ลูกหนีอ่ื้น         
     บริษทัยอ่ย -  -  870  159 
     กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 342  328  -  45 

รวม 342  328  870  204 
เจ้าหนีก้ารค้า        
     บริษทัยอ่ย -  -  24,589  18,960 
     กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 261  446  -  - 

รวม 261  446  24,589  18,960 
เจ้าหนีอ่ื้น         
     บริษทัยอ่ย -  -  293  594 
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เงินกู้ยืมจากกรรมการ 
เงินกูย้มืจากกรรมการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 อัตราดอกเบีย้ (ร้อยละต่อปี)  งบการเงินรวม 
 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2562  2561  2562  2561 
บริษัท เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์ แฟรนไชส์ จ ากัด     

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกรรมการ 2.15  -  10,074  - 

        
TAOKAENOI USA, Inc.        

เงินกูย้ืมระยะยาวจากกรรมการ -  2.15  -  3,278 
 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่าย 
ผลประโยชนพ์นกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : ล้านบาท    
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
วันที่ 30 กันยายน 

 ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด
วันที่ 30 กันยายน 

 2562  2561  2562  2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 9.4  7.2  26.8  22.5 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1.0  0.6  1.8  1.9 

รวม 10.4  7.8  28.6  24.4 
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19. ก าไรต่อหุ้น 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถ่วงเฉล่ียของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

20. ส่วนงานด าเนินงาน 
กลุ่มบริษัทจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ในระหว่างงวดปัจจุบัน                       
กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงาน  

ข้อมูลรายได้และก าไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี          
30 กนัยายน 2562 และ 2561 มีดงัน้ี  

    หน่วย : ล้านบาท 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 

 ส่วนงาน  ส่วนงาน  ส่วนงาน  รวม  รายการตัด  รวม 
 ขนม  ร้านค้าปลีก  อ่ืน    บัญชีระหว่าง   
 ขบเคีย้ว  และร้านอาหาร      ส่วนงาน   
รายไดต้ามส่วนงานจากบุคคลภายนอก 1,162.6  97.4  7.6  1,267.6  -  1,267.6 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 55.4  (2.4)  45.2  98.2  (98.2)  - 
รวมรายได ้ 1,218.0  95.0  52.8  1,365.8  (98.2)  1,267.6 

ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 76.0  (6.0)  (3.3)  66.7  1.4  68.1 
รายไดอ่ื้น           12.3 
ตน้ทุนทางการเงิน           (7.8) 

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้           72.6 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้           (5.1) 
ก าไรส าหรับงวด           67.5 
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษี           - 
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด           67.5 
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    หน่วย : ล้านบาท 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 

 ส่วนงาน  ส่วนงาน  ส่วนงาน  รวม  รายการตัด  รวม 
 ขนม  ร้านค้า  อ่ืน    บัญชีระหว่าง   
 ขบเคีย้ว  ปลีก      ส่วนงาน   
รายไดต้ามส่วนงานจากบุคคลภายนอก 1,376.0  74.5  3.9  1,454.4  -  1,454.4 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 34.3  0.1  60.5  94.9  (94.9)  - 
รวมรายได ้ 1,410.3  74.6  64.4  1,549.3  (94.9)  1,454.4 

ก าไรของส่วนงาน 142.2  1.3  2.5  146.0  (0.3)  145.7 
รายไดอ่ื้น           10.9 
ตน้ทุนทางการเงิน           (6.2) 

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้           150.4 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้           (22.5) 
ก าไรส าหรับงวด           127.9 
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษี           (0.2) 
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด           127.7 

            

หน่วย : ล้านบาท 
 ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 

 ส่วนงาน  ส่วนงาน  ส่วนงาน  รวม  รายการตัด  รวม 
 ขนมขบ  ร้านค้าปลีก  อ่ืน    บัญชีระหว่าง   
 เคีย้ว  และร้านอาหาร      ส่วนงาน   
รายไดต้ามส่วนงานจากบุคคลภายนอก 3,566.5  267.4  16.0  3,849.9  -  3,849.9 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 139.9  (2.0)  153.3  291.2  (291.2)  - 
รวมรายได ้ 3,706.4  265.4  169.3  4,141.1  (291.2)  3,849.9 

ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 287.6  (26.2)  (2.3)  259.1  (1.7)  257.4 
รายไดอ่ื้น           29.0 
ตน้ทุนทางการเงิน           (20.4) 

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้           266.0 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้           (19.7) 
ก าไรส าหรับงวด           246.3 
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษี           (2.4) 
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด           243.9 
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   หน่วย : ล้านบาท 

 ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 

 ส่วนงาน  ส่วนงาน  ส่วนงาน  รวม  รายการตัด  รวม 
 ขนม  ร้านค้า  อ่ืน    บัญชีระหว่าง   
 ขบเคีย้ว  ปลีก      ส่วนงาน   
รายไดต้ามส่วนงานจากบุคคลภายนอก 3,806.6  207.8  10.2  4,024.6  -  4,024.6 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 77.1  0.6  172.6  250.3  (250.3)  - 
รวมรายได ้ 3,883.7  208.4  182.8  4,274.9  (250.3)  4,024.6 

ก าไรของส่วนงาน 457.1  11.5  7.2  475.8  0.1  475.9 
รายไดอ่ื้น           25.2 
ตน้ทุนทางการเงิน           (13.2) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้           (0.2) 

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้           487.7 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้           (54.5) 
ก าไรส าหรับงวด           433.2 
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษี           (2.6) 
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด           430.6 

21. ภาระผูกพนัและหนังสือค า้ประกนั 
21.1 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวนเงิน  27.2 ลา้นบาท  
ท่ีเก่ียวข้องกับการซ้ือเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561: 58.6 ล้านบาท  
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ และปรับปรุงอาคารโรงงาน) 
 

21.2 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่าด าเนินงานและบริการ 
กลุ่มบริษัทได้ท าสัญญาเช่าท่ีดิน พื้นท่ีในอาคารและส านักงาน และสัญญาบริการต่าง ๆ  
ซ่ึงรวมถึงสัญญาทางการตลาด อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 13 ปี  

กลุ่มบริษทัมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาขา้งตน้ดงัน้ี 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

ระยะเวลาการจ่าย 2562  2561  2562  2561 
ภายใน 1 ปี 85.6  91.8  37.0  45.1 
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 87.1  78.2  26.5  17.0 
มากกว่า 5 ปี 16.1  14.3  10.9  8.7 
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ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 ค่าเช่าส านกังานและค่าบริการได้
ถูกบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมเป็นจ านวน 63.0 
ลา้นบาท และจ านวน 41.6 ลา้นบาท ตามล าดบั และงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อ่ืนเฉพาะกิจการเป็นจ านวน 19.0 ลา้นบาท และจ านวน 13.3 ลา้นบาท ตามล าดบั 

21.3 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาซ้ือวตัถุดิบ 
บริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือวตัถุดิบล่วงหนา้กบัผูข้ายในต่างประเทศ โดยมีระยะเวลาส่งมอบภายใน 1 
ปี ตามปริมาณและราคาท่ีระบุไวใ้นสัญญา โดย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัมีภาระผูกพนั
ตามสัญญาดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 17.4 ลา้นเหรียญสหรัฐ (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561: ไม่มี) 

21.4 หนงัสือค ้าประกนั 
ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัมีหนังสือค ้าประกันซ่ึงออกโดย
ธนาคารในนามบริษทัเหลืออยู่เป็นจ านวนเงิน 3.7 ลา้นบาท และ 3.8 ลา้นบาท ตามล าดับ ซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพนัทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษทั ซ่ึงประกอบด้วย
หนงัสือค ้าประกนัเพื่อค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าและอ่ืน ๆ  

22.  คดีฟ้องร้อง 
22.1 เม่ือวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2559 บริษทัถูกฟ้องเป็นจ าเลยโดยบริษทัแห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่ นในคดี

แพ่งเก่ียวกบัการผิดสัญญาอนุญาตให้ใชข้อ้มูลทางเทคนิค บริษทัดงักล่าวไดฟ้้องต่อศาลทรัพยสิ์น
ทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศกลางให้บริษทัชดใช้ค่าเสียหายเป็นจ านวนเงิน 150,000 
เหรียญสหรัฐ พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัถดัจากวนัฟ้อง (ประมาณ 5.7 ลา้นบาท) 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2559 ศาลฯได้มีค  าสั่งจ าหน่ายคดีเน่ืองจากภายใต้สัญญาดังกล่าว 
โจทกแ์ละจ าเลยอยู่ภายใตข้อ้บงัคบัแห่งสัญญาอนุญาโตตุลาการและตอ้งด าเนินการระงบัขอ้พิพาท
โดยผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลาการท่ีศูนยอ์นุญาโตตุลาการ ประเทศสิงคโปร์ อย่างไรก็ตาม  
เม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2559 โจทก์ไดย้ื่นอุทธรณ์ค าสั่งให้จ าหน่ายคดีของศาลฯ ศาลฯ รับไวแ้ละส่ง
ส านวนใหศ้าลฎีกา ต่อมาเม่ือวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2561 ศาลฎีกามีค าสั่งยกค าพิพากษาศาลทรัพยสิ์น
ทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศ เน่ืองจากโจทก์กล่าวอา้งประเด็นเพิ่มเติมท่ีศาลฯ ยงัไม่ได้
ด าเนินกระบวนพิจารณา โดยวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2561 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศกลางไดก้ าหนดวนัสืบพยานในเดือนสิงหาคม 2562 ซ่ึงพยานโจทก์และจ าเลยได้
เดินทางไปศาลตามก าหนดนดัในช่วงเดือนสิงหาคมเพื่อท าการสืบพยาน โดยศาลก าหนดนดัฟังค า
พิพากษาในวนัท่ี 25 ตุลาคม 2562  
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22.2 เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัไดย้ื่นฟ้องผูแ้ทนจ าหน่ายรายหน่ึงของบริษทัในประเทศจีน

ในคดีแพ่งเก่ียวกับการผิดสัญญาการเป็นผูแ้ทนจ าหน่าย เน่ืองจากผูแ้ทนจ าหน่ายไดข้ายสินคา้
ประเภทเดียวกันและใช้เคร่ืองหมายการคา้เลียนแบบของบริษทั โดยบริษทัเรียกร้องให้ชดใช้
ค่าเสียหาย ทั้งค่าสินคา้และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงค่าขาดประโยชน์ เป็นจ านวนเงิน
ประมาณ 119 ลา้นหยวน (ประมาณ 569 ลา้นบาท) เน่ืองจากตามขอ้สัญญา คดีดงักล่าวตอ้งน าคดี
เพื่อระงบัขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2562 บริษทัจึงไดย้ืน่ฟ้องคดี
ผิดสัญญาน้ีต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ โดยบริษทัเรียกร้องให้ชดใชค้่าเสียหาย ทั้งค่าสินคา้และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องรวมถึงค่าขาดประโยชน์ เป็นจ านวนเงินประมาณ 96 ล้านบาท ซ่ึง
อนุญาโตตุลาการก าหนดนดัวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2562 เพื่อก าหนดประเด็นขอ้พิพาทและวนัสืบพยาน 

เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2562 บริษทัผูแ้ทนจ าหน่ายดังกล่าวได้ฟ้องบริษทัและผูแ้ทนจ าหน่ายใน
ประเทศจีนรายหน่ึง โดยให้หยุดละเมิดช่ือการคา้ภาษาจีนโดยทนัที โดยให้บริษทัและผูแ้ทน
จ าหน่าย ชดใชค้่าเสียหายประมาณ 25 ลา้นหยวน (ประมาณ 120 ลา้นบาท) และขอใหบ้ริษทัหยุด
ใชเ้คร่ืองหมาย 2 รายการ รวมทั้งเรียกร้องใหบ้ริษทัและผูแ้ทนจ าหน่ายร่วมกนัหรือแทนกนัชดใช้
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากคดีน้ี โดยศาลได้นัดสืบพยานแล้วในเดือนสิงหาคม 2562 และรอศาลมีค า
พิพากษา ทั้งน้ีเก่ียวเน่ืองจากคดีดงักล่าว ผูบ้ริหารของบริษทัไดป้ระเมินและเช่ือว่าคดีดงักล่าวจะ
ไม่ท าให้เกิดผลเสียหายท่ีมีสาระส าคัญต่อบริษทั บริษทัจึงไม่ได้บันทึกประมาณการหน้ีสิน
ส าหรับเงินชดเชยค่าเสียหายในงบการเงินงวดปัจจุบนั 

23. เคร่ืองมือทางการเงิน 
บริษทัมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 
2561โดยสรุปไดด้งัน้ี 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
จ านวนที่ขาย  อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา  วันครบก าหนดตามสัญญา 

  (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)   
2.2 ลา้นเหรียญสหรัฐ  30.29 - 30.68  มกราคม - มีนาคม 2563 

0.2 ลา้นเหรียญสิงคโปร์  22.01  ธนัวาคม 2562 
 

จ านวนที่ซ้ือ  อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา  วันครบก าหนดตามสัญญา 
  (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)   

8.6 ลา้นเหรียญสหรัฐ  30.45 - 31.63  พฤศจิกายน - มีนาคม 2563 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
จ านวนที่ขาย  อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา  วันครบก าหนดตามสัญญา 

  (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)   
2.0 ลา้นเหรียญสหรัฐ  32.24 - 32.71  เมษายน - กรกฎาคม 2562 

0.3 ลา้นเหรียญสิงคโปร์  23.63 - 23.69  มีนาคม 2562 
 

จ านวนที่ซ้ือ  อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา  วันครบก าหนดตามสัญญา 
  (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)   

5.0 ลา้นเหรียญสหรัฐ  32.31 - 33.14  กุมภาพนัธ์ - กรกฎาคม 2562 

24. การวัดมูลค่ายุติธรรม 
รายการสินทรัพยท์างการเงินบางรายการของบริษทัและบริษทัย่อยมีการวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมใน
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน โดยตารางต่อไปน้ีแสดงถึงขอ้มูลเก่ียวกับการ
ประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว 

สินทรัพย์ 
ทางการเงิน 

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ ล าดับช้ันมูลค่า
ยุติธรรม 

เทคนิคการประเมินมูลค่า 
และข้อมูลที่ใช้ในการวัด

มูลค่ายุติธรรม 
 
 

มูลค่ายุติธรรม (พันบาท)  มูลค่ายุติธรรม (พันบาท)  
ณ วันที่ 

30 กันยายน 
2562 

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2561 

ณ วันที่ 
30 กันยายน 

2562 

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2561 
เงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 

3,094 3,023 - - ล าดบั 1 ข้อมูลราคาเสนอซ้ือขาย
ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน
อย่างเดียวกันในตลาดท่ีมี
สภาพคล่อง 

เงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 

4,847 950 4,847 950 ล าดบั 2 ข้อมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกต
ไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน 
ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรง
หรือทางออ้ม 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อ
การลงทุน 

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

25. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
เม่ือวนัท่ี 25 ตุลาคม 2562 ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศกลางมีค าพิพากษาจากท่ีถูกฟ้อง
เป็นจ าเลยโดยบริษทัแห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่ นในคดีแพ่งเก่ียวกับการผิดสัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูลทาง
เทคนิค ให้บริษทัชดใชค้่าสินไหมทดแทนจ านวน 500,000 บาท พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่
วนัพิพากษา และใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ รวมเป็นจ านวนเงิน 641,219 บาท ทั้งน้ี บริษทัได้บนัทึก
ประมาณการหน้ีสินส าหรับเงินชดเชยค่าเสียหายดงักล่าวแลว้ในงบการเงินงวดปัจจุบนั (ดูหมายเหตุขอ้ 22.1) 
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26. การจัดประเภทรายการใหม่ 

รายการบางรายการในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และส าหรับงวด
สามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการ
แสดงรายการในงบการเงินงวดปัจจุบนั การจดัประเภทรายการดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อก าไรสุทธิ ก าไร
เบด็เสร็จรวม และส่วนของผูถื้อหุน้ตามท่ีไดร้ายงานไว ้การจดัประเภทรายการใหม่มีดงัต่อไปน้ี 

รายการ การแสดงรายการ การแสดงรายการ จ านวนเงิน (พันบาท) 
 ที่แสดงไว้เดิม ในงวดปัจจุบัน งบการเงินรวม งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
สินทรัพย์ 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ี 

     หมุนเวียนอื่น 
38,844 32,619 

     
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 
ส่วนลดทางออ้มให้แก่ลูกคา้ ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย   รายไดจ้ากการขาย 63,807 63,807 
     

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 
ส่วนลดทางออ้มให้แก่ลูกคา้ ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย รายไดจ้ากการขาย 175,418 175,418 

27. การอนุมัติข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับการอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทเม่ือวนัท่ี                
11 พฤศจิกายน 2562 


