
หมายเหตุ

2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 162,298,035            179,072,117            130,928,093            138,760,874            

เงินลงทุนชัว่คราว 6 7,612,435                4,337,765                4,870,735                1,314,865                

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 7 919,176,535            793,578,509            1,026,535,791         836,636,719            

สินคา้คงเหลือ 8 1,332,570,702         1,427,106,329         1,264,451,089         1,364,538,406         

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 9 47,236,839              59,308,962              44,164,253              54,961,101              

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 2,468,894,546         2,463,403,682         2,470,949,961         2,396,211,965         

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                     - 137,461,570            121,119,946            

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 10 -                     29,831,127              - 30,000,000              

เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย 11 -                     - - 11,337,659              

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 12 39,745,095              39,745,095              39,745,095              39,745,095              

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 1,018,745,092         1,117,809,944         961,186,363            1,022,164,003         

ค่าความนิยม 14 11,512,927              12,389,473              - -

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 15 50,969,372              35,858,692              34,222,029              31,200,333              

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24 65,822,810              47,459,241              19,710,161              19,342,434              

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 16 50,885,406              40,850,277              20,831,737              10,931,560              

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,237,680,702         1,323,943,849         1,213,156,955         1,285,841,030         

รวมสินทรัพย์ 3,706,575,248         3,787,347,531         3,684,106,916         3,682,052,995         

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม



หมายเหตุ

2562 2561 2562 2561

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 17 854,671,573            881,226,569            846,671,573            881,226,569            

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 18 603,777,807            656,867,890            555,949,706            579,414,918            

เงินกูย้มืระยะสั้น 19 24,055,680              19,127,620              - -

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 11,774,221              29,047,334              11,766,634              28,355,859              

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 20 45,619,590              15,523,349              38,910,113              11,468,112              

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,539,898,871         1,601,792,762         1,453,298,026         1,500,465,458         

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 21 25,473,718              17,319,597              24,874,922              17,017,252              

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 25,473,718              17,319,597              24,874,922              17,017,252              

รวมหนีสิ้น 1,565,372,589         1,619,112,359         1,478,172,948         1,517,482,710         

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

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

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

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

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

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

ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย 1,186,255                1,121,461                - -

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ 

      ทุนสาํรองตามกฎหมาย 34,500,000              34,500,000              34,500,000              34,500,000              

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 449,510,851            471,296,333            510,959,570            469,628,336            

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (4,715,426)               (2,758,649)               34,398                     1,949                       

รวมส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 2,140,921,680         2,164,599,145         2,205,933,968         2,164,570,285         

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 280,979                   3,636,027                - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,141,202,659         2,168,235,172         2,205,933,968         2,164,570,285         

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,706,575,248         3,787,347,531         3,684,106,916         3,682,052,995         

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย



 หมายเหตุ

2562 2561 2562 2561

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 37 5,266,779,496           5,427,151,114        4,929,891,705       5,198,813,821           

รายไดอ่ื้น 29,558,399                34,687,359             17,476,113            26,812,105                

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 996,624                     -                   944,870                 -                       

รวมรายได้ 5,297,334,519           5,461,838,473        4,948,312,688       5,225,625,926           

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 3,786,467,306           3,932,865,099        3,569,869,904       3,793,772,798           

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 768,086,519              671,743,599           635,165,372          588,162,746              

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 343,595,168              311,447,111           259,334,235          280,007,271              

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน - 2,088,255               - 2,087,548                  

ตน้ทุนทางการเงิน 26,301,612                20,372,297             23,676,017            18,128,981                

รวมค่าใช้จ่าย 4,924,450,605           4,938,516,361        4,488,045,528       4,682,159,344           

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ - (168,873)                - -

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 372,883,914              523,153,239           460,267,160          543,466,582              

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 24 11,042,632                66,795,366             30,973,873            52,994,035                

กําไรสําหรับปี 361,841,282              456,357,873           429,293,287          490,472,547              

กําไรเบด็เสร็จอ่ืน:

รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทรายการใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลกาํไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการวดัมูลคา่เงินลงทุนใน

หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้ 32,449                       (313,083)                32,449                   (313,083)                    

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงินของบริษทัยอ่ยในตา่งประเทศ (2,181,578)                52,165                    - -

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

- สุทธิจากภาษีเงินได้ (1,623,616)                (2,185,029)             (1,562,053)             (2,245,471)                 

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนรวมสาํหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้ (3,772,745)                (2,445,947)             (1,529,604)             (2,558,554)                 

กําไรเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 358,068,537              453,911,926           427,763,683          487,913,993              

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562
หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



 หมายเหตุ

2562 2561 2562 2561

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 366,238,134      459,180,540      429,293,287      490,472,547      

   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (4,396,852)         (2,822,667)         

361,841,282      456,357,873      

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 362,657,741      456,729,851      427,763,683      487,913,993      

   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (4,589,204)         (2,817,925)         

358,068,537      453,911,926      

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 29 0.26                   0.33                   0.31                   0.36                   

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน้ําหนัก (หุ้น) 1,380,000,000   1,380,000,000   1,380,000,000   1,380,000,000   

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษทั เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ

ผลกําไร (ขาดทุน)

ส่วนเกินทุนจาก ที่ยงัไม่เกิดขึน้จริง ผลต่างจากการ รวม ส่วนของ

การเปลี่ยนแปลง  จัดสรรแล้ว - ทุน จากการวัดมูลค่า แปลงค่างบการเงิน องค์ประกอบอื่น ส่วนได้เสีย

ทุนที่ออก ส่วนเกิน สัดส่วนการถือหุ้น  สํารองตามกฎหมาย เงินลงทุนใน ของบริษัทย่อย ของส่วนของ รวมส่วนของผู้ถือหุ้น ที่ไม่มีอํานาจ รวมส่วนของ

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ในบริษัทย่อย บริษัท ยงัไม่ได้จัดสรร หลักทรัพย์เผื่อขาย ในต่างประเทศ ผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่ ควบคุม ผู้ถือหุ้น

ยอดยกมาต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 345,000,000 1,315,440,000 - 34,500,000 483,500,822 315,032 (2,808,021) (2,492,989) 2,175,947,833 - 2,175,947,833

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี - - - - 459,180,540 - - - 459,180,540 (2,822,667) 456,357,873

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

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

การเปลี่ยนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย - - 1,121,461 - - - - - 1,121,461 6,453,952 7,575,413

เงินปันผลจ่าย 27 - - - - (469,200,000) - - - (469,200,000) - (469,200,000)

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 345,000,000 1,315,440,000 1,121,461 34,500,000 471,296,333 1,949 (2,760,598) (2,758,649) 2,164,599,145 3,636,027 2,168,235,172

ยอดยกมาต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 345,000,000 1,315,440,000 1,121,461 34,500,000 471,296,333 1,949 (2,760,598) (2,758,649) 2,164,599,145 3,636,027 2,168,235,172

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี - - - - 366,238,134 - - - 366,238,134 (4,396,852) 361,841,282

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี - - - - (1,623,616) 32,449 (1,989,226) (1,956,777) (3,580,393) (192,352) (3,772,745)

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - - 364,614,518 32,449 (1,989,226) (1,956,777) 362,657,741 (4,589,204) 358,068,537

การเปลี่ยนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย 10 - - 64,794 - - - - - 64,794 1,234,156 1,298,950

เงินปันผลจ่าย 27 - - - - (386,400,000) - - - (386,400,000) - (386,400,000)

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 345,000,000 1,315,440,000 1,186,255 34,500,000 449,510,851 34,398 (4,749,824) (4,715,426) 2,140,921,680 280,979 2,141,202,659

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน

กําไรสะสม

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม



หมายเหตุ

จัดสรรแล้ว
ทุนที่ออก ส่วนเกิน ทุนสํารองตาม รวม

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ กฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร ส่วนของผู้ถือหุ้น
ยอดยกมาต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 345,000,000            1,315,440,000         34,500,000              450,601,260            2,145,856,292         
กาํไรสาํหรับปี - - - 490,472,547            490,472,547            
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี - - - (2,245,471)               (2,558,554)               
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 488,227,076            487,913,993            
เงินปันผลจ่าย 27 - - - (469,200,000)           (469,200,000)           
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 345,000,000            1,315,440,000         34,500,000              469,628,336            2,164,570,285         

ยอดยกมาต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 345,000,000            1,315,440,000         34,500,000              469,628,336            2,164,570,285         
กาํไรสาํหรับปี - - - 429,293,287            429,293,287            
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี - - - (1,562,053)               (1,529,604)               
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 427,731,234            427,763,683            
เงินปันผลจ่าย 27 - - - (386,400,000)           (386,400,000)           
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 345,000,000            1,315,440,000         34,500,000              510,959,570            2,205,933,968         

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน

(313,083)                           

34,398                               

-
1,949                                 

1,949                                 

32,449                               

-
32,449                               

ในหลักทรัพย์เผื่อขาย

ที่ยังไม่เกิดขึน้จริง
จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน

315,032                             

องค์ประกอบอื่นของ

-

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

(313,083)                           

ส่วนของผู้ถือหุ้น

-

บริษทั เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562
หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ผลกําไร (ขาดทุน)กําไรสะสม



 หมายเหตุ

2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 372,883,914         523,153,239         460,267,160         543,466,582         

รายการปรับปรุง 

ค่าเส่ือมราคา 154,257,422         116,604,563         132,998,007         102,031,345         

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 9,081,182             6,427,954             7,226,599             4,484,377             

ตดัจาํหน่ายส่วนเกินของสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (127,050)              (183,127)              (127,050)              (183,127)              

ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) (20,924,372)         11,182,877           (21,348,868)         10,303,062           

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) (644,249)              10,193,211           (375,825)              9,980,948             

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 4,344,505             214,094                - -

(กาํไร) ขาดทุนจากการขายและตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 26,228,991           33,419                  414,628                (41,736)                

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (2,050,268)           4,515,330             (2,433,916)           4,583,330             

กาํไรจากการจาํหน่ายหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (880,676)              (4,323,743)           (880,676)              (2,473,549)           

ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับมูลค่าของหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 281,200                851,953                - -

ขาดทุนจากการเลิกการร่วมคา้ 1,679,128             - 1,679,128             -

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนการร่วมคา้ - 168,873                - -

ค่าใชจ่้ายภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังาน 6,592,600             3,483,147             6,373,104             3,401,019             

รายไดด้อกเบ้ีย (540,317)              (618,943)              (407,772)              (591,350)              

ตน้ทุนทางการเงิน 26,301,612           16,546,254           23,676,017           16,512,769           

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 576,483,622         688,249,101         607,060,536         691,473,670         

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (124,191,280)       (73,226,532)         (189,242,104)       (111,645,353)       

สินคา้คงเหลือ 115,459,999         (708,531,842)       121,436,184         (677,365,073)       

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 9,117,745             (10,096,263)         10,659,909           (4,189,300)           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (10,120,559)         (14,020,773)         (9,639,525)           (1,396,679)           

หน้ีสินดาํเนินงาน เพิ่มข้ึน (ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (63,395,032)         84,228,502           (33,302,705)         77,399,836           

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 32,376,922           1,581,239             29,423,407           (926,178)              

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน - (175,374)              - -

จ่ายภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังาน (468,000)              (99,561)                (468,000)              -

535,263,417         (32,091,503)         535,927,702         (26,649,077)         

จ่ายภาษีเงินได้ (46,679,314)         (140,350,470)       (47,540,311)         (131,086,159)       

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 488,584,103         (172,441,973)       488,387,391         (157,735,236)       

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



 หมายเหตุ
2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (16,984,280)         (61,447,060)         (7,897,804)           (49,934,195)         

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 5.2.1 (98,899,373)         (85,296,394)         (67,732,522)         (60,605,725)         

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 11,866,955           862,313                - 862,313                

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือหุน้บริษทัยอ่ย - - - (12,429,888)         

เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมคา้ - (30,000,000)         - (30,000,000)         

เงินสดรับคืนจากการเลิกการร่วมคา้ 28,151,999           - 28,320,872           -

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ เงินลงทุนในหลกัทรัพย์

เผื่อขาย และเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกาํหนด (369,634,633)       (533,897,144)       (369,634,633)       (520,003,233)       

เงินสดรับจากการขายหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย และเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกาํหนด 367,000,000         793,869,251         367,000,000         782,000,000         

เงินใหกู้ย้ืมแก่บริษทัยอ่ย 5.2.2 - - (5,159,700)           (7,734,341)           

เงินสดรับชาํระคืนจากบริษทัยอ่ย 5.2.2 - - 241,417                -

รับดอกเบ้ีย 540,317                618,943                407,772                390,766                

เงนิสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน (77,959,015)         84,709,909           (54,454,598)         102,545,697         

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 5.2.4 (3,606,247,426)    (3,896,384,940)    (3,599,747,426)    (3,896,384,940)    

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 5.2.4 3,579,692,430      4,351,611,509      3,565,192,430      4,351,611,509      

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะสั้น 5.2.4 (4,258,007)           (12,080,356)         - -

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกรรมการ 5.2.4 10,000,000           - - -

เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 5.2.4 (314,143)              (223,176)              - -

เงินปันผลจ่าย 5.2.3 (383,388,944)       (469,148,402)       (383,388,944)       (469,148,402)       

จ่ายดอกเบ้ีย (27,199,786)         (16,061,791)         (23,821,634)         (16,028,306)         

เงินสดรับจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย - 7,575,413             - -

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (431,715,876)       (34,711,743)         (441,765,574)       (29,950,139)         

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนของเงินสดและรายการ

    เทียบเท่าเงินสดในสกุลเงินตราต่างประเทศ 4,316,706         52,165                  - -

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (16,774,082)         (122,391,642)       (7,832,781)           (85,139,678)         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 179,072,117         301,463,759         138,760,874         223,900,552         

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 162,298,035         179,072,117         130,928,093         138,760,874         

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ


