
 

 

 

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เกต็ติง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

1. ข้อมูลท่ัวไปและการด าเนินงานของบริษัท 
บริษทั เถา้แก่นอ้ย ฟู๊ ดแอนดม์าร์เก็ตต้ิง จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) จดัตั้งข้ึนตามประมวลกฎหมายแพง่และ
พาณิชยข์องประเทศไทยเป็นบริษทัจ ากดั เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2547 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2556 
บริษทัไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน โดยมีท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัอยูท่ี่ 12/1 หมู่ 4 
ต าบลหนา้ไม ้อ าเภอลาดหลุมแกว้ จงัหวดัปทุมธานี 

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

บริษทัเป็นบริษทัใหญ่ของกลุ่มบริษทั ด าเนินธุรกิจหลกัในการผลิตและจ าหน่ายสาหร่ายทะเลทอด      
ยา่ง อบและขนมขบเค้ียวท่ีมีสาหร่ายเป็นส่วนประกอบ 

2. เกณฑ์การจัดท าและการน าเสนองบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
2.1 กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัท าบญัชีเป็นเงินบาทและจดัท างบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทย

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย 

2.2 งบการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทัไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2561) 
เร่ือง “การน าเสนองบการเงิน” ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป และตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ลงวนัท่ี 2 ตุลาคม 2560 เร่ือง “การจดัท าและส่งงบการเงินและรายการเก่ียวกบัฐานะการเงินและผล
การด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียน พ.ศ. 2560” และตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง 
“ก าหนดรายการยอ่ท่ีตอ้งมีในงบการเงิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559” ลงวนัท่ี 11 ตุลาคม 2559 

มาตรฐานการบญัชีท่ีใชอ้าจไม่เป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศอ่ืนๆ เน่ืองจาก
งบการเงินของบริษทัไม่ไดมี้วตัถุประสงคท่ี์จะแสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและกระแส
เงินสดตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปของประเทศอ่ืนท่ีไม่ใช่
ประเทศไทย ดงันั้น งบการเงินจึงไม่ไดจ้ดัท าข้ึนส าหรับผูท่ี้ไม่คุน้เคยกบัหลกัการบญัชีและวิธี
ปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย  
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เพื่อความสะดวกของผูอ่้านงบการเงิน บริษทัไดจ้ดัท างบการเงินภาษาองักฤษข้ึนจากงบการเงิน
ฉบบัภาษาไทยซ่ึงไดน้ าเสนอเพื่อวตัถุประสงค์ของการรายงานทางการเงินเพื่อใชใ้นประเทศ     
ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาท่ีแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงินรวม
และเฉพาะกิจการตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

2.3 งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของงบ
การเงิน ยกเวน้ตามท่ีไดเ้ปิดเผยในนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ดูหมายเหตุขอ้ 3) 

2.4 งบการเงินรวมน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) และไดจ้ดัท า
ข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกนักบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

2.5 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561  
ซ่ึงน ามาแสดงเปรียบเทียบได้มาจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัซ่ึงไดต้รวจสอบแลว้ 

2.6 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน
ส าหรับงวดบญัชีปัจจุบนั 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่
รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค าและค าศพัท ์การตีความ
และการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน ยกเวน้การน ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัท่ี 15 เก่ียวกบัส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายใหลู้กคา้ 

ส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายให้กับลูกค้า 
ปัจจุบนักลุ่มบริษทัมีการจ่ายส่ิงตอบแทนให้กบัลูกคา้ซ่ึงเกิดข้ึนตามธรรมเนียมปฏิบติัของธุรกิจ 
เช่น ค่าธรรมเนียมการจองพื้นท่ีบนชั้นวางสินค้าและเงินสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการขาย                         
โดยกลุ่มบริษัทบันทึกส่ิงตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ าหน่ายเม่ือ                           
เกิดรายการ ภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กิจการตอ้งบนัทึกส่ิงตอบแทน 
ท่ีจ่ายให้กบัลูกคา้หักจากรายไดท่ี้รับรู้จากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ เวน้แต่การจ่ายช าระให้กบัลูกคา้
ดังกล่าวนั้นเป็นการจ่ายเพื่อตอบแทนการโอนสินค้าหรือบริการท่ีลูกค้าได้โอนให้ต่างหาก 
ใหแ้ก่กิจการ 
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2.7 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแลว้ และจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการ
ปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค าและค าศพัท ์การตีความและการให้แนวปฏิบติั
ทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งมาเร่ิมถือปฏิบติักบั
งบการเงินของบริษทัเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้โดยผูบ้ริหาร
ของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว และเห็นวา่
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัในงวดท่ีจะเร่ิมถือปฏิบติั มาตรฐานการบญัชีและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งมีดงัน้ี 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้

มาตรฐานการบญัชีท่ีปรับปรุงใหม่น้ี อธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัการรับรู้ผลกระทบทางภาษีเงินได้
ของเงินปันผลในก าไรหรือขาดทุน ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนหรือส่วนของผู ้ถือหุ้นให้
สอดคล้องกับการรับรู้รายการหรือเหตุการณ์ในอดีตท่ีก่อให้เกิดก าไรท่ีสามารถจัดสรรได้ 
สถานการณ์ดงักล่าวยงัคงมีผลบงัคบัใช้ไม่ว่าจะมีการเปล่ียนแปลงอตัราภาษีท่ีใช้กบัก าไรท่ี
สามารถจดัสรรไดแ้ละก าไรท่ีไม่สามารถจดัสรรได ้ทั้งน้ี กิจการตอ้งถือปฏิบติัตามการปรับปรุง
ดงักล่าวกบัภาษีเงินไดท่ี้เป็นผลมาจากเงินปันผลท่ีรับรู้ในหรือหลงัวนัตน้งวดของงบการเงินงวด
แรกท่ีน ามาเปรียบเทียบ และสามารถถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์พนกังาน 

มาตรฐานการบญัชีท่ีปรับปรุงใหม่น้ี อธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกบัตน้ทุนบริการในอดีตหรือผล
ก าไรหรือขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชน์ ค  านวณจากการวดัมูลค่าหน้ีสิน (สินทรัพย)์ 
ผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้โดยใช้ข้อสมมติท่ีเป็นปัจจุบันและเปรียบเทียบผลประโยชน์ท่ี
น าเสนอกบัสินทรัพยโ์ครงการ ทั้งก่อนและหลงัการแกไ้ขโครงการ การลดขนาดโครงการลง 
หรือการจ่ายช าระผลประโยชน์ โดยกิจการตอ้งไม่ค านึงถึงผลกระทบของเพดานสินทรัพย  ์  
(อาจเกิดข้ึนเม่ือโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ป็นส่วนเกิน) มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี
ก าหนดให้ใชว้ิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปส าหรับการเปล่ียนแปลงดงักล่าว โดยบงัคบัใชเ้ฉพาะ
เร่ืองการแกไ้ขโครงการ การลดขนาดโครงการลง หรือการจ่ายช าระผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนใน
หรือหลงัวนัตน้งวดของงบการเงินประจ าท่ีมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีบงัคบัใช้คร้ังแรก และ
สามารถถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 

มาตรฐานการบญัชีท่ีปรับปรุงใหม่น้ี อธิบายให้ชัดเจนว่า หากมียอดคงเหลือของเงินท่ีกู้มา
โดยเฉพาะหลงัจากสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขนั้นอยูใ่นสภาพพร้อมใชไ้ดต้ามประสงคห์รือพร้อมท่ี
จะขาย เงินกูย้มืดงักล่าวถือเป็นส่วนหน่ึงของเงินท่ีกูม้าเพื่อวตัถุประสงคท์ัว่ไปเพื่อค านวณอตัรา
การตั้งข้ึนเป็นราคาทุนของสินทรัพยข์องเงินท่ีกูม้าเพื่อวตัถุประสงคท์ัว่ไป มาตรฐานการบญัชี
ฉบบัน้ีก าหนดใหใ้ชว้ิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปส าหรับการเปล่ียนแปลงดงักล่าว และสามารถถือ
ปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่น้ี อธิบายให้ชดัเจนวา่ เม่ือกิจการไดม้าซ่ึงการ
ควบคุมของธุรกิจท่ีเป็นการด าเนินงานร่วมกนั กิจการบงัคบัใชต้ามขอ้ก าหนดส าหรับการรวม
ธุรกิจท่ีด าเนินการส าเร็จจากการทยอยซ้ือ รวมถึงตอ้งวดัมูลค่าส่วนได้เสียก่อนหน้าในการ
ด าเนินงานร่วมกันด้วยมูลค่ายุติธรรม ส่วนได้เสียก่อนหน้าท่ีวดัมูลค่ารวมถึงสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินท่ีไม่ถูกรับรู้รายการและค่าความนิยมท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานร่วมกนั มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัน้ีก าหนดให้ใช้วิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปส าหรับการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าว และสามารถถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้

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
เคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ
ตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business 
Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของ
ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกับการบัญชีป้องกันความเส่ียง 
รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน มาตรฐานเหล่าน้ีจะน ามา
แทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินเม่ือมีผลบงัคบัใช้
ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานกลุ่มเคร่ืองมือทาง
การเงินดงักล่าวท่ีมีต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัในงวดท่ีจะเร่ิมถือปฏิบติั  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี ก าหนดหลกัการส าหรับการระบุสัญญาเช่าและวิธี
ปฏิบติัในงบการเงินทั้งทางดา้นผูเ้ช่าและผูใ้หเ้ช่า  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีน ามาแทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองสัญญาเช่าเม่ือมีผลบงัคบัใช ้ไดแ้ก่ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญา
เช่า การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15 เร่ือง สัญญาเช่าด าเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 เร่ือง การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีท าข้ึนตามรูปแบบ
กฎหมาย และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4 เร่ือง การประเมินว่า
ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 

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

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวท่ีมีต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัในงวดท่ีจะเร่ิมถือปฏิบติั 
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2.8  เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม 
งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั เถา้แก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตต้ิง 
จ ากดั (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทั”) และบริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกรวมว่า “กลุ่ม
บริษทั”) ดงัต่อไปน้ี 

บริษัทย่อย ประเภทธุรกจิ จดทะเบียน สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 
  ในประเทศ ณ วนัที่ 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. (1) ผลิตและจ าหน่ายขนมขบเค้ียวท่ีมี    

 สาหร่ายเป็นส่วนประกอบ สหรัฐอเมริกา 91.21 91.00 

(1)   เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2562 TAOKAENOI USA, Inc. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนเป็นจ านวน 0.55 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐจากจ านวน 2.64 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ เป็นจ านวน 3.19 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวแปลงหน้ีท่ีมีกบับริษทัเป็นทุน
จ านวน 0.51 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (เทียบเท่า 16.34 ลา้นบาท) 

ก) บริษทัจะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หากบริษทัมีสิทธิ
ไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้  านาจ
ในการสัง่การกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้

ข) บริษทัน างบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัมี
อ านาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

ค) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท าข้ึนโดยมีรอบระยะเวลาบญัชีและใชน้โยบายการบญัชีท่ี
ส าคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทั 

ง) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามงบการเงินของบริษทัย่อยซ่ึงจดัตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็น
เงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย
แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือน ผลต่างซ่ึงเกิดข้ึนจากการ
แปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 

จ) ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัและบริษทัยอ่ย รายการคา้ระหวา่งกนัท่ีมีสาระส าคญัไดต้ดัออกจาก  
งบการเงินรวมน้ีแลว้ 
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ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม คือ จ านวนก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์
สุทธิของบริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทั และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากใน
ส่วนของก าไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

3. นโยบายการบัญชีที่ส าคญั 
งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเวน้
ตามท่ีไดเ้ปิดเผยในนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 
3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย เงินสดในมือและเงินฝากสถาบนัการเงินทุก
ประเภทท่ีถึงก าหนดจ่ายในระยะเวลาสามเดือนหรือนอ้ยกวา่ตั้งแต่วนัท่ีไดม้าโดยไม่รวมเงินฝาก
สถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั 

3.2 ลูกหน้ีการคา้ 
ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะ
สูญส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไป
พิจารณาจากประสบการณ์การเกบ็เงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี 

3.3 สินคา้คงเหลือ 
 สินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่            
ราคาใดจะต ่ากว่า ราคาทุนดงักล่าววดัมูลค่าตามวิธีตน้ทุนมาตรฐานซ่ึงใกลเ้คียงกบัตน้ทุนจริง
ตามวิธีเขา้ก่อนออกก่อน และประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงานและค่าโสหุย้ในการผลิต 

สินคา้ซ้ือมาเพื่อขาย วตัถุดิบ ส่วนประกอบและผงปรุง ภาชนะบรรจุและหีบห่อ และอะไหล่และ
วสัดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนโดยใช้วิธีเขา้ก่อนออกก่อนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ
แลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช ้

3.4 เงินลงทุน 
ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่า

ยติุธรรมของหลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่า

ยติุธรรมของหลกัทรัพยด์งักล่าวบนัทึกในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และจะบนัทึกในส่วน
ของก าไรหรือขาดทุนเม่ือไดจ้ าหน่ายหลกัทรัพยน์ั้นออกไป  

 



 
- 8 - 

 

 

ค) เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะครบก าหนดช าระในหน่ึงปี รวมทั้งท่ีจะถือจนครบก าหนด
แสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย กลุ่มบริษทัตดับญัชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต ่ากว่า
มูลค่าตราสารหน้ีตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึงจ านวนท่ีตดัจ าหน่าย/รับรู้น้ีจะแสดงเป็น
รายการปรับกบัดอกเบ้ียรับ ตราสารหน้ีจดัเป็นประเภทท่ีจะถือจนครบก าหนดเม่ือกลุ่ม
บริษทัมีความตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถท่ีจะถือไวจ้นครบก าหนดไถ่ถอน 

ง) เงินลงทุนในการร่วมคา้ท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
จ) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่า

ตามวิธีราคาทุน  

มูลค่ายติุธรรมของหน่วยลงทุนค านวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน มูลค่ายติุธรรม
ของตราสารหน้ีค านวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย  

กลุ่มบริษทัใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในการค านวณตน้ทุนของเงินลงทุน  

ในกรณีท่ีมีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภทหน่ึง กลุ่ม
บริษัทจะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอนเปล่ียน
ประเภทเงินลงทุน  ผลแตกต่างระหวา่งราคาตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีโอนจะบนัทึก
ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนหรือแสดงเป็นองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นแล้วแต่
ประเภทของเงินลงทุนท่ีมีการโอนเปล่ียน 

เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงิน
ลงทุน จะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

3.5 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในราคาทุนซ่ึงรวมตน้ทุนการ
ท ารายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัจะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน
ดว้ยราคาทุนหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลต่างระหว่างจ านวนเงินท่ีได้รับสุทธิจากการจ าหน่ายกับมูลค่าตามบญัชี 
ของสินทรัพยใ์นส่วนของก าไรหรือขาดทุนในปีท่ีตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
ออกจากบญัชี 
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3.6 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 
ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคา
สะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

  ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอาย ุ        
การใชป้ระโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 

 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 9 ปี 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 20 ปี และตามอายคุงเหลือของสญัญาเช่า        

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

ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน  

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้งและก่อสร้าง 

กลุ่มบริษทัตดัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบญัชีเม่ือจ าหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่า
จะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจ าหน่ายสินทรัพย ์รายการผล
ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือกลุ่มบริษทั
ตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

3.7 ตน้ทุนการกูย้มื 
ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใชใ้นการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะ
เวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กน าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
จนกว่าสินทรัพยน์ั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามท่ีมุ่งประสงค ์ส่วนตน้ทุนการกูย้ืมอ่ืน
ถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ีเกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้ืมประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ี
เกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น 

  



 
- 10 - 

 

 

3.8 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าของ
สินทรัพยน์ั้น (ถา้มี) 

กลุ่มบริษทัตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใชป้ระโยชน์จ ากดัอยา่งมีระบบตลอดอายุ
การใชป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์ม่ือมี
ขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหน่ายและ
วิธีการตัดจ าหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนดังกล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างน้อย โดยรับรู้ค่าตัด
จ าหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

ค่าตดัจ าหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุจ ากดัค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธี
เส้นตรงตามอายกุารใชป้ระโยชน์โดยประมาณ ดงัน้ี 

คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 5 ปี และ 10 ปี 
แฟรนไชส์ 10 ปี 
ลิขสิทธ์ิ 2 ปี 
สิทธิในสญัญาเช่าด าเนินงานจากการ 

รวมธุรกิจ 
ตามอายคุงเหลือของสญัญาเช่าด าเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าตดัจ าหน่ายส าหรับคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ระหวา่งติดตั้ง 

กลุ่มบริษทัไม่มีการตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใชป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอนซ่ึง
ได้แก่ เคร่ืองหมายการค้า แต่จะใช้วิธีการทดสอบการด้อยค่าทุกปีทั้ งในระดับของแต่ละ
สินทรัพยน์ั้นและในระดบัของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด กลุ่มบริษทัจะทบทวนทุกปีวา่
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวยงัคงมีอายกุารใชป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอน 

3.9 ค่าความนิยม 
บริษทับนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วน 
ท่ีสูงกว่ามูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า หากมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า
สูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ บริษทัจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกว่าน้ีเป็นก าไรในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนทนัที 

บริษทัแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่า และจะทดสอบการดอ้ยค่าของค่า
ความนิยมทุกปีหรือเม่ือใดกต็ามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 
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เพื่อวตัถุประสงคใ์นการทดสอบการดอ้ยค่า บริษทัจะปันส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนจากการรวม
กิจการใหก้บัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด) 
ท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เพิ่มข้ึนจากการรวมกิจการ และบริษทัจะท าการประเมินมูลค่าท่ีคาด
ว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วย
ของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์
ก่อให้เกิดเงินสดต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชี บริษทัจะรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไร
หรือขาดทุน และบริษทัไม่สามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าไดใ้นอนาคต 

3.10 การรับรู้รายได ้
การขายสินค้า 
รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัไดโ้อนการควบคุมสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ หรือท าการส่ง
มอบสินคา้ไปยงัสถานท่ีท่ีลูกค้าก าหนด กลุ่มบริษทัมีอิสระในการตดัสินใจเก่ียวกับการจัด
จ าหน่ายและการก าหนดราคาขายของสินคา้รวมถึงเป็นผูรั้บผิดชอบในการขายสินคา้และรับ
ความเส่ียงจากการลา้สมยัของสินคา้และผลขาดทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้นั้น กลุ่มบริษทัรับรู้
ลูกหน้ีการคา้เม่ือสินคา้ได้ถูกส่งให้กับลูกคา้ โดยรับรู้รายได้ ณ เวลาท่ีกิจการปราศจากการ
ควบคุมสินคา้ในขณะท่ีเวลาท่ีเหลือมีไวส้ าหรับการจ่ายช าระเงินเท่านั้น รายไดจ้ากการขายแสดง
มูลค่าตามราคาในใบก ากบัสินคา้โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มส าหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจาก
หกัส่วนลดและสินคา้รับคืนแลว้ 

ดอกเบีย้รับ 
ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

เงินปันผลรับ 
เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

3.11 รายการธุรกิจกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทั
หรือถูกบริษทัควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั
กบับริษทั 

นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึง บริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจการท่ีมี
สิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซ่ึงท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญต่อบริษทั
ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือพนักงานของบริษทัท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการ
ด าเนินงานของบริษทั  
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3.12 สญัญาเช่าระยะยาว 
สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วน
ใหญ่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่าย
ทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตาม
สญัญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากวา่ ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึก
เป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของ
สัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของ
สินทรัพยท่ี์เช่า  

สญัญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่
ไม่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงาน
รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า 

3.13 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
บริษทัแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้
ในการด าเนินงานของบริษทั รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่า
ดว้ยสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 

  รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิด
รายการ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยูใ่นสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงิน
บาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยู่ในการค านวณผล            
การด าเนินงาน 

3.14 การดอ้ยค่า 
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยข์องบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานว่า  
มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ี บริษทัจะท าการประมาณมูลค่าท่ีคาดว่า 
จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์
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บริษทัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าต ่ากว่า
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหัก
ตน้ทุนในการขายหรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ซ่ึงในการประเมิน
มูลค่าจากการใช้สินทรัพย ์บริษทัประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะไดรั้บจาก
สินทรัพยแ์ละค านวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงการ
ประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็น
ลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์ก าลงัพิจารณาอยู ่และในการประเมินมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนใน
การขาย บริษทัใชแ้บบจ าลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึง
จ านวนเงินท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการจ าหน่ายสินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุนในการจ าหน่าย โดยการ
จ าหน่ายนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนั
ไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า 
บริษทัจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ท่ีบริษทัไดรั้บรู้ในงวดก่อนเม่ือขอ้
บ่งช้ีของการดอ้ยค่าไดห้มดไปหรือลดลง ซ่ึงกิจการตอ้งประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

3.15 ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 
กลุ่มบริษทัรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือ
เกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน 
โครงการสมทบเงิน 
บริษทัและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่าย
สะสมและเงินท่ีบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพไดแ้ยก
ออกจากสินทรัพยข์องบริษทั เงินท่ีบริษทัจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย
ในปีท่ีเกิดรายการ 
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โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  
กลุ่มบริษทัมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน ซ่ึงกลุ่มบริษทัถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน
ส าหรับพนกังาน 

กลุ่มบริษทัค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานโดยใชว้ิธี
คิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้ า
การประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

3.16 ประมาณการหน้ีสิน 
กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์
ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่ากลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยากร                
เชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพนันั้นและสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพนันั้นได้
อยา่งน่าเช่ือถือ 

3.17 ภาษีเงินได ้
ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 
กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดวา่จะจ่ายใหแ้ก่หน่วยงานจดัเกบ็ภาษีของรัฐ 
โดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 
ท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีต้องเสียภาษีทุก
รายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษี 
รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้ในจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่ม
บริษทัจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หัก
ภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น  
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กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานและจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้ง
แน่ว่ากลุ่มบริษทัจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
ทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หากภาษีท่ีเกิดข้ึน
เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

3.18 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 
ลูกหน้ีและเจ้าหน้ีตามสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอัตรา
แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ก าไรขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการแปลงค่าเงินตรา
ต่างประเทศดงักล่าวจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดท่ีเกิดข้ึนจาก
การท าสญัญาจะถูกตดัจ าหน่ายดว้ยวิธีเส้นตรงตามอายขุองสญัญา 

3.19 การวดัมูลค่ายติุธรรม 
มูลค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่าย
เพื่อโอนหน้ีสินใหผู้อ่ื้น โดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวา่งผูซ้ื้อและ
ผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง
ในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
เก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่อง
ส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ี
มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ี
เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลท่ีสามารถสังเกตได้ท่ีเก่ียวข้องกับ
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใน            
งบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรง
หรือทางออ้ม 

ระดบั 3 ใช้ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการ
ประมาณข้ึน  
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ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหวา่ง
ล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ า 

4. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีท่ีส าคญั 
 ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและการ

ประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบ
ต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริง
อาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

 การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมลูค่าสุทธิท่ีจะได้รับ 
 ในการประมาณการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ ฝ่ายบริหารไดใ้ช้

ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือ โดยจ านวนเงินท่ีคาดว่าจะไดรั้บจาก
สินคา้คงเหลือพิจารณาจากการเปล่ียนแปลงของราคาขายหรือตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน และฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ี
คาดว่าจะเกิดข้ึนจากสินคา้เส่ือมคุณภาพ โดยค านึงถึงอายุของสินคา้คงเหลือและสภาวะเศรษฐกิจท่ี
เป็นอยูใ่นขณะนั้น 

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 
 ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งท าการประมาณอายุการใช้

ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการใช้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนต ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์นั้น ในการน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวข้องกับการคาดการณ์รายได้และ
ค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

การด้อยค่าของเงินลงทุน 
 มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนของบริษทัย่อย ไดรั้บการประเมินการดอ้ยค่า ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา

รายงาน โดยฝ่ายบริหารไดป้ระมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนจากมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์ทั้งน้ีฝ่าย
บริหารไดป้ระมาณกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดวา่จะไดรั้บรวมถึงการเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมใน
การหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด 
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 ค่าความนิยม 
 ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยม ณ วนัท่ีไดม้า ตลอดจนการทดสอบการดอ้ยค่าในภายหลงั 

ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพยห์รือหน่วย
ของสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการค านวณหามูลค่าปัจจุบนั
ของกระแสเงินสดนั้น ๆ 

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับัญชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและ

ขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นต้อง
ประมาณการว่ากลุ่มบริษทัควรรับรู้จ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจ านวนเท่าใด โดย
พิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 
หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกันภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึน
เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 

5. ข้อมูลเพิม่เติมเกีย่วกบักระแสเงินสด 
5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2562  2561  2562  2561 
เงินสดในมือ 1,678  2,456  136  216 
เงินฝากธนาคารบญัชีออมทรัพยแ์ละ        

กระแสรายวนั 160,620  176,616  130,792  138,545 
 162,298  179,072  130,928  138,761 
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5.2 รายการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงินสด ประกอบดว้ย 
5.2.1 เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 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        

ในระหวา่งปี 125,444  167,416  82,684  132,880 
หกั      ส่วนท่ีจ่ายเป็นเงินสด (98,899)  (85,296)  (67,732)  (60,606) 
หกั      เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรซ่ึงจ่าย        

ในปีก่อน (17,948)  (72,372)  (7,552)  (61,253) 
ส่วนท่ีบนัทึกเป็นหน้ีสินจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวร        

และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 31,512  22,915  27,204  19,804 

5.2.2  รายการเคล่ือนไหวท่ีไม่เป็นตวัเงินท่ีมีสาระส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม  
มีดงัน้ี 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเฉพาะกจิการ 
 ยอดยกมา  กระแส  การเปลีย่นแปลงที่ไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที่   เงินสดจาก  ก าไร  การเปลีย่นแปลง  ณ วนัที่ 
 1 มกราคม  กจิกรรม  จากอตัรา  อ่ืน  31 ธันวาคม 
 2562  ลงทุน  แลกเปลี่ยน    2562 

เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย (11,338)  (4,918)  (85)  16,341  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเฉพาะกจิการ 
 ยอดยกมา  กระแส  การเปลีย่นแปลงที่ไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที่   เงินสดจาก  ก าไร  การเปลีย่นแปลง  ณ วนัที่ 
 1 มกราคม  กจิกรรม  จากอตัรา  อ่ืน  31 ธันวาคม 
 2561  ลงทุน  แลกเปลี่ยน    2561 

เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย (3,256)  (7,734)  (348)  -  (11,338) 

ในเดือนเมษายน 2562 บริษทัมีการแปลงสภาพเงินให้กูย้ืมน้ีจ านวน 507,000 ดอลลาร์
สหรัฐ (เทียบเท่า 16.34 ลา้นบาท) เป็นหุ้นสามญัของ TAOKAENOI USA, Inc. จ านวน 
7,800 หุน้ ในราคาหุน้ละ 65 ดอลลาร์สหรัฐ (ดูหมายเหตุขอ้ 10 และ 11) 
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5.2.3  เงินปันผลจ่ายส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
หน่วย : พนับาท  

งบการเงินรวม 
 
งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2562  2561  2562  2561 
เงินปันผลคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 1 มกราคม  519  467  519  467 
บวก   เงินปันผลประกาศจ่ายในระหวา่งปี 386,400  469,200  386,400  469,200 
หกั     จ่ายระหวา่งปี (383,389)  (469,148)  (383,389)  (469,148) 
เงินปันผลคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 3,530  519  3,530  519 

5.2.4  รายการเคล่ือนไหวของหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงินส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 ยอดยกมา  กระแส  การเปลีย่นแปลงที่ไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที่   เงินสดจาก  ผลต่างจาก  การเปลีย่นแปลง  ณ วนัที่ 
 1 มกราคม  กจิกรรม  การแปลงค่า  อ่ืน  31 ธันวาคม 
 2562  จัดหาเงิน  งบการเงิน    2562 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 881,227  (26,555)  -  -  854,672 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกรรมการ -  10,000  -  -  10,000 
เงินกูย้มืระยะสั้น 19,127  (4,258)  (813)  -  14,056 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 317  (315)  -  -  2 

รวม 900,671  (21,128)  (813)  -  878,730 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 ยอดยกมา  กระแสเงินสด  การเปลีย่นแปลงที่ไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที่   จากกจิกรรม  ผลต่างจาก  การเปลีย่นแปลง  ณ วนัที่ 
 1 มกราคม  จัดหาเงิน  การแปลงค่า  อ่ืน  31 ธันวาคม 
 2561    งบการเงิน    2561 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 426,000  455,227  -  -  881,227 
เงินกูย้มืระยะสั้น 31,589  (12,080)  (382)  -  19,127 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 540  (223)  -  -  317 

รวม 458,129  442,924  (382)  -  900,671 
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ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดยกมา  กระแสเงินสด  การเปลีย่นแปลง  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที่   จากกจิกรรม  ที่ไม่ใช่เงินสด  ณ วนัที่ 

 1 มกราคม  จัดหาเงิน    31 ธันวาคม 
 2562      2562 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 881,227  (34,555)  -  846,672 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดยกมา  กระแสเงินสด  การเปลีย่นแปลง  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที่   จากกจิกรรม  ที่ไม่ใช่เงินสด  ณ วนัที่ 

 1 มกราคม  จัดหาเงิน    31 ธันวาคม 
 2561      2561 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 426,000  455,227  -  881,227 

6. เงินลงทุนช่ัวคราว 
เงินลงทุนชัว่คราว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2562  2561  2562  2561 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เพ่ือค้า        

ตราสารทุน - ราคาทุน 3,875  3,875  -  - 
การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม (1,133)  (852)  -  - 
รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ - มลูค่ายติุธรรม 2,742  3,023  -  - 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย        
หน่วยลงทุน (กองทุนเปิดตราสารหน้ี) - ราคาทุน 4,828  947  4,828  947 
การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม 43  3  43  3 
รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย - มูลค่ายติุธรรม 4,871  950  4,871  950 

เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด        
เงินฝากประจ าธนาคารท่ีถึงก าหนดจ่ายคืนเกิน 3 เดือน        

แต่ไม่เกิน 1 ปี (อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.9 ต่อปี) -  365  -  365 
รวมเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด  -  365  -  365 

รวมเงินลงทุนชัว่คราว 7,613  4,338  4,871  1,315 
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7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2562  2561  2562  2561 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  130,324  66,515 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน 562,939  700,788  541,711  681,998 
 562,939  700,788  672,035  748,513 
หกั  ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (15,612)  (16,256)  (13,319)  (13,695) 

รวมลูกหน้ีการคา้ 547,327  684,532  658,716  734,818 
        

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 14  328  1,381  204 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 7,172  8,962  5,596  8,126 
รายไดค้า้งรับ - กิจการอ่ืน 1,000  2,000  1,000  2,000 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 24,366  38,844  20,599  32,619 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือวตัถุดิบ 339,298  58,912  339,244  58,870 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 919,177  793,578  1,026,536  836,637 

ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จ าแนกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2562  2561  2562  2561 
ลูกหนีก้ารค้า        

บริษัทย่อย        
ยงัไม่ถึงก าหนด -  -  36,022  36,918 
เกินก าหนดช าระ        
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 3 เดือน -  -  51,103  29,391 
มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน -  -  30,872  206 
มากกวา่ 6 เดือน ถึง 9 เดือน -  -  12,182  - 
มากกวา่ 9 เดือนข้ึนไป -  -  145  - 

รวม -  -  130,324  66,515 
        กจิการอ่ืน        

ยงัไม่ถึงก าหนด 408,781  416,173  396,554  406,703 
เกินก าหนดช าระ        
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 3 เดือน 128,984  267,441  122,229  261,630 
มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 214  166  214  151 
มากกวา่ 6 เดือน ถึง 9 เดือน -  13,333  -  13,179 
มากกวา่ 9 เดือนข้ึนไป 24,960  3,675  22,714  335 

รวม 562,939  700,788  541,711  681,998 
 562,939  700,788  672,035  748,513 
หกั  ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (15,612)  (16,256)  (13,319)  (13,695) 
รวมลูกหน้ีการคา้  547,327  684,532  658,716  734,818 

  



 
- 22 - 

 

 

8. สินค้าคงเหลือ 
สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2562  2561  2562  2561 

สินคา้ส าเร็จรูป 157,862  147,626  103,527  99,228 
งานระหว่างท า 2,712  3,528  2,694  3,528 
วตัถุดิบ 1,060,550  1,154,599  1,047,999  1,146,386 
วสัดุหีบห่อ 107,107  127,621  104,931  124,572 
อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง 9,709  9,564  9,201  5,612 
สินคา้ระหว่างทาง -  10,462  -  10,462 
 1,337,940  1,453,400  1,268,352  1,389,788 
หกั ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (5,369)  (26,294)  (3,901)  (25,250) 

 1,332,571  1,427,106  1,264,451  1,364,538 

รายการเคล่ือนไหวของบญัชีค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
สรุปไดด้งัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2562  2561  2562  2561 
ยอดยกมาตน้ปี 26,294  15,111  25,250  14,947 
บวก ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 4,819  17,251  2,172  15,963 
หกั กลบัรายการปรับลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ        

ท่ีท าลายจริงในปี (25,744)  (6,068)  (23,521)  (5,660) 
ยอดคงเหลือปลายปี 5,369  26,294  3,901  25,250 

9. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2562  2561  2562  2561 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเรียกคืน 44,373  56,511  43,658  54,415 
อ่ืนๆ 2,863  2,798  506  546 
รวม 47,236  59,309  44,164  54,961 
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10. เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงบนัทึกโดยวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

 ประเภทกจิการ ทุนท่ีช าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)  ยอดคงเหลือ (ราคาทุน) 
   2562  2561  2562  2561 
       พนับาท  พนับาท  
บริษัทย่อย          

บริษทั เถา้แก่นอ้ย เรสเตอรองท ์แอนด ์แฟรนไชส์ จ ากดั จ าหน่ายขนมขบเค้ียวและของฝาก  
และธุรกิจร้านอาหาร 

35 ลา้นบาท 100.00  100.00  35,000  35,000 

บริษทั เถา้แก่นอ้ย แคร์ จ ากดั จ าหน่ายขนมขบเค้ียว 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 าหน่ายขนมขบเค้ียวท่ีมี

สาหร่ายเป็นส่วนประกอบ 
 

4,912,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
 

91.21 
  

91.00 
  

97,428 
  

81,086 
รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย       137,462  121,120 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัยอ่ย และการร่วมคา้ดงักล่าวไม่มีการประกาศจ่ายเงินปันผล 

ในเดือนเมษายน 2562 บริษทัแปลงเงินใหกู้ย้มืแก่ TAOKAENOI USA, Inc.จ านวน 507,000 ดอลลาร์สหรัฐ เป็นหุน้สามญัของ TAOKAENOI USA, Inc. จ านวน 7,800 
หุ้น ในราคาหุ้นละ 65 ดอลลาร์สหรัฐ ท าให้บริษทัถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวรวมทั้งส้ิน 44,800 หุ้น หรือเท่ากบัร้อยละ 91.21 ของทุนของบริษทัดงักล่าว (ดูหมายเหตุขอ้ 11) 
บริษทัไดบ้นัทึกผลต่างระหว่างราคาทุนและมูลค่าตามบญัชีตามส่วนไดเ้สียของบริษทัในบริษทัยอ่ยอนัเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ดงักล่าวจ านวน 
0.06 ลา้นบาท ไวภ้ายใตร้ายการ “ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย” ในส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของเงินลงทุนใน TAOKAENOI USA, Inc. จากมูลค่าจากการใช ้โดยประมาณการกระแสเงิน
สดในอนาคตท่ีกิจการคาดวา่จะไดรั้บ ซ่ึงครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ขอ้สมมติท่ีส าคญัในการค านวณมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์สรุปไดด้งัน้ี 

 ร้อยละต่อปี 
อตัราการเติบโตระยะยาว 19.0 
อตัราคิดลดก่อนภาษี 9.0 

ฝ่ายบริหารพิจารณาอตัราการเติบโตจากผลประกอบการในอดีต การคาดการณ์เก่ียวการเติบโตของบริษทัยอ่ยดงักล่าวและตลาด ตลอดจนอตัราคิดลดซ่ึงเป็นอตัรา
ก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยธุรกิจ 
 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับาท 

      งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ประเภทกจิการ ทุนท่ีช าระแล้ว  สัดส่วนเงินลงทุน  ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
      (ร้อยละ)  (ตามวธิีส่วนได้เสีย)  (ตามวธิีราคาทุน) 
  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 าเนินการเลิกการร่วมคา้ในบริษทั เถา้แก่นอ้ย มารุอิสุ (ประเทศไทย) จ ากดั ในวนัท่ี   
25 ธันวาคม 2561 บริษทัดังกล่าวได้จดทะเบียนการเลิกบริษทักับกระทรวงพาณิชยแ์ลว้ ต่อมา ในเดือนมีนาคม 2562 บริษทัได้รับเงินจ านวน 28.3 ลา้นบาท             
คืนภายหลงัจากช าระบญัชีเสร็จส้ินโดยบริษทัขาดทุนจากเงินลงทุนน้ีจ านวน 1.7 ลา้นบาท ซ่ึงรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนรวม
และเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
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11. เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย 
เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
บริษัทย่อย เงินต้น อตัราดอกเบีย้ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  ร้อยละต่อปี 2562  2561  2562  2561 
TAOKAENOI USA, Inc. 507,000 ดอลลาร์สหรัฐ 2.5 -  -  -  11,338 

ในระหว่างปี 2561 และ 2562 บริษทัไดใ้ห้เงินกูย้ืมแก่ TAOKAENOI USA, Inc. ในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งิน
จ านวน 507,000 ดอลล่าร์สหรัฐ โดยไม่มีหลกัประกนั และมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม บริษทัคาดว่า
เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยดงักล่าวจะไดรั้บช าระคืนภายหลงั 12 เดือน 

ต่อมา ในเดือนเมษายน 2562 บริษัทมีการแปลงสภาพเงินให้กู ้ยืมน้ีจ านวน 507,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
(เทียบเท่า 16.34 ลา้นบาท) เป็นหุน้สามญัของ TAOKAENOI USA, Inc. จ านวน 7,800 หุน้ ในราคาหุน้ละ 
65 ดอลลาร์สหรัฐ (ดูหมายเหตุขอ้ 10) 

12. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนซ่ึงไดแ้ก่ ท่ีดิน มีมูลค่ายุติธรรมเป็นจ านวนเงิน 42.2 ลา้นบาท ซ่ึงประเมิน
โดยผูป้ระเมินราคาอิสระในวนัท่ี 15 มกราคม 2561 โดยใชเ้กณฑร์าคาตลาด (Market Approach) ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2562 ผูบ้ริหารประมาณมูลค่ายติุธรรมไม่เปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัจากวนัท่ีประเมิน
ดงักล่าว 
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13. ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 ยอด  เพิม่ขึน้  จ าหน่าย  โอนเข้า  ผลต่างจาก  ยอด 

 ณ วนัที่      (โอนออก)  การแปลงค่า  ณ วนัที่ 
 1 มกราคม         งบการเงิน  31 ธันวาคม 
 2562        ต่างประเทศ  2562 

ราคาทุน            
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 94,314  -  -  -  -  94,314 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 728,339  125  (30,251)  60,728  (2,312)  756,629 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 482,174  3,521  (22,605)  31,364  (1,484)  492,970 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 138,479  17,091  (3,436)  29,097  (34)  181,197 
ยานพาหนะ 47,127  12  (262)  -  (57)  46,820 
สินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้งและก่อสร้าง 122,228  80,424  (80)  (121,189)  -  81,383 

 รวมราคาทุน 1,612,661  101,173  (56,634)  -  (3,887)  1,653,313 
            

ค่าเส่ือมราคาสะสม            
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน (1,654)  (223)  -  -  -  (1,877) 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (124,760)  (61,930)  9,350  -  223  (177,117) 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (257,721)  (50,987)  7,065  -  89  (301,554) 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน (67,003)  (33,449)  2,064  -  12  (98,376) 
ยานพาหนะ (24,196)  (7,668)  59  -  23  (31,782) 

 รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (475,334)  (154,257)  18,538  -  347  (610,706) 
หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า - ส่วนปรับปรุง            
  อาคารและอุปกรณ์ (19,517)  (4,345)  -  -  -  (23,862) 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  1,117,810          1,018,745 
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ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 ยอด  เพิม่ขึน้  จ าหน่าย  โอนเข้า  จัดประเภท  ผลต่างจาก  ยอด 

 ณ วนัที่      (โอนออก)  รายการใหม่  การแปลงค่า  ณ วนัที่ 
 1 มกราคม           งบการเงิน  31 ธันวาคม 
 2561          ต่างประเทศ  2561 

ราคาทุน              
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 94,314     -  -  -  -  -  94,314 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 668,000           2,610  -         57,962  -  (233)  728,339 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 408,458  13,326  (49,478)  109,994  -  (126)  482,174 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 105,930  32,500  (12,786)  12,837  -  (2)    138,479 
ยานพาหนะ 46,026  4,626  (3,519)  -  -  (6)  47,127 
สินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้งและก่อสร้าง 203,728  101,220  -  (180,793)  (1,927)  -  122,228 

 รวมราคาทุน 1,526,456  154,282  (65,783)  -  (1,927)  (367)  1,612,661 
              

ค่าเส่ือมราคาสะสม              
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน (1,431)  (223)  -  -  -  -  (1,654) 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (75,961)  (48,784)    -  -  -             (15)  (124,760) 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (261,584)  (42,569)  49,235  (2,797)  -  (6)  (257,721) 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน (65,477)  (16,589)  12,266  2,797  -  -  (67,003) 
ยานพาหนะ (19,274)  (8,439)  3,518  -  -  (1)  (24,196) 

 รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (423,727)  (116,604)  65,019  -  -  (22)  (475,334) 
หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า - ส่วนปรับปรุง              
  อาคารและอุปกรณ์ (19,303)  (214)  -  -  -  -  (19,517) 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  1,083,426            1,117,810 

        
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม        

2562      พนับาท 154,257 

2561      พนับาท 116,604 

 
ราคาทุนของสินทรัพยถ์าวรซ่ึงหกัค่าเส่ือมราคาสะสมเตม็จ านวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านอยู ่ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2562       พนับาท 226,607 

2561       พนับาท 205,719 
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ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอด ณ วันที่  เพิม่ขึน้  จ าหน่าย  โอนเข้า  ยอด ณ วันที่ 

 1 มกราคม 2562      (โอนออก)  31 ธันวาคม 2562 
          

ราคาทุน          
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 94,314  -  -  -  94,314 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 675,848  125  -  60,728  736,701 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 438,586  1,435  (3,112)  36,780  473,689 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช ้          
   ส านกังาน 102,690  10,967  (1,746)  2,367  114,278 
ยานพาหนะ 45,511  12  -  -  45,523 
สินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้งและ          
   ก่อสร้าง 120,474  59,896  (74)  (99,875)  80,421 

 รวมราคาทุน 1,477,423  72,435  (4,932)  -  1,544,926 
          

ค่าเส่ือมราคาสะสม          
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน (1,654)  (223)  -  -  (1,877) 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (117,341)  (55,347)  -  -  (172,688) 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (242,258)  (54,205)  3,098  -  (293,365) 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช ้          
   ส านกังาน (56,396)  (15,850)  1,419  -  (70,827) 
ยานพาหนะ (23,547)  (7,373)  -  -  (30,920) 

 รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (441,196)  (132,998)  4,517  -  (569,677) 
หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า - ส่วน   

ปรับปรุงอาคารและ 
         

  อุปกรณ์ (14,063)  -  -  -  (14,063) 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  1,022,164        961,186 
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ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอด ณ วันที่  เพิม่ขึน้  จ าหน่าย  โอนเข้า  จัดประเภท  ยอด ณ วันที่ 

 1 มกราคม 2561      (โอนออก)  รายการใหม่  31 ธันวาคม 2561 
            

ราคาทุน            
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 94,314  -  -  -  -  94,314 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 633,976          2,610  -  39,262  -  675,848 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 372,780  4,981  (49,447)       110,272  -  438,586 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช ้            
   ส านกังาน 87,335  15,394  (12,598)  12,559  -  102,690 
ยานพาหนะ 44,863  4,167  (3,519)  -  -  45,511 
สินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้งและ            
   ก่อสร้าง 190,016  94,478  -  (162,093)  (1,927)  120,474 

 รวมราคาทุน 1,423,284  121,630  (65,564)  -  (1,927)  1,477,423 
            

ค่าเส่ือมราคาสะสม            
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน (1,431)  (223)  -  -  -  (1,654) 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (74,977)  (42,364)  -  -  -  (117,341) 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (252,633)  (38,831)  49,206  -  -  (242,258) 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช ้            
   ส านกังาน (56,015)  (12,531)  12,150  -  -  (56,396) 
ยานพาหนะ (18,984)  (8,082)  3,519  -  -  (23,547) 

 รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (404,040)  (102,031)  64,875  -  -  (441,196) 
หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า - ส่วน   

ปรับปรุงอาคารและ 
           

  อุปกรณ์ (14,063)  -  -  -  -  (14,063) 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  1,005,181          1,022,164 

          
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม          

2562       พนับาท 132,998 

2561       พนับาท 102,031 

 
ราคาทุนของสินทรัพยถ์าวรซ่ึงหกัค่าเส่ือมราคาสะสมเตม็จ านวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านอยู ่ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2562       พนับาท 212,416 

2561       พนับาท 195,833 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของยานพาหนะซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าการเงินโดยมี
มูลค่าตามบญัชีเป็นจ านวนเงิน 0.1 ลา้นบาท (2561: 0.3 ลา้นบาท) (เฉพาะกิจการ: ไม่มี) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมียอดคงเหลือของอาคารและส่ิงปลูกสร้างท่ีตั้งอยูบ่นท่ีดินเช่า โดยมีมูลค่า
สุทธิตามบญัชีเป็นจ านวนเงิน 67.6 ลา้นบาท (2561: 71.6 ลา้นบาท) ภายใตส้ัญญาเช่าท่ีดินดงักล่าว บริษทั
จะตอ้งโอนกรรมสิทธ์ิของอาคารและส่ิงปลูกสร้างใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าเม่ือสญัญาส้ินสุดลง  



 
- 30 - 

 

 

14. ค่าความนิยม 
การเปล่ียนแปลงของค่าความนิยมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 2562  2561 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 12,389  12,478 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ (876)  (89) 
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 11,513  12,389 

ค่าความนิยมจากการซ้ือธุรกิจ (จากการซ้ือหุ้นของ TAOKAENOI USA, Inc. ในปี 2560) โดยหลัก
ประกอบดว้ยโอกาสทางธุรกิจจากการไดม้าซ่ึงโรงงานผลิตสาหร่ายท่ีพร้อมด าเนินธุรกิจไดท้นัทีตั้งแต่
วนัท่ีซ้ือธุรกิจ ซ่ึงจะช่วยขยายฐานก าลงัการผลิตและรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์สาหร่ายจาก
ธรรมชาติ รวมถึงเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดและขยายฐานกลุ่มลูกคา้ในทวีปอเมริกาเหนือ 

 ฝ่ายบริหารพิจารณาแลว้วา่ค่าความนิยมไม่เกิดการดอ้ยค่า 

15. สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม 
 ยอด  เพิม่ขึน้  จ าหน่าย  โอนเข้า  ผลต่างจาก  ยอด 

 ณ วนัที่       (โอนออก)  การแปลงค่า  ณ วนัที่  
 1 มกราคม 

2562 
       งบการเงิน 

ต่างประเทศ 
 31 ธันวาคม 

2562 
ราคาทุน            

คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 30,233  6,283  -  4,603  -  41,119 
คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ระหว่าง            
   ติดตั้ง 10,114  5,637  -  (4,603)  -  11,148 
อ่ืนๆ 14,097  12,351  -  -  (245)  26,203 

รวมราคาทุน 54,444  24,271  -  -  (245)  78,470 
            
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม            

คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ (14,755)  (2,842)  -  -  -  (17,597) 
อ่ืนๆ (3,830)  (6,239)  -  -  165  (9,904) 

รวมค่าตดัจ าหน่ายสะสม (18,585)  (9,081)  -  -  165  (27,501) 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  35,859          50,969 
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ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอด  เพิม่ขึน้  จ าหน่าย  โอนเข้า  การจัด  ผลต่างจาก  ยอด 
 ณ วนัที่       (โอนออก)  ประเภท  การแปลงค่า  ณ วนัที่  
 1 มกราคม 

2561 
       รายการ 

ใหม่ 
 งบการเงิน 
ต่างประเทศ 

 31 ธันวาคม 
2561 

ราคาทุน              
คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 28,075  506  (275)  -  1,927  -  30,233 
คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์              
  ระหวา่งติดตั้ง 7,122  2,992  -  -  -  -  10,114 
อ่ืนๆ 4,486  9,636  -  -  -  (25)  14,097 

รวมราคาทุน 39,683  13,134  (275)  -  1,927  (25)  54,444 
              
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม              

คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ (12,161)  (2,736)  142  -  -  -  (14,755) 
อ่ืนๆ (134)  (3,692)  -  -  -  (4)  (3,830) 

รวมค่าตดัจ าหน่ายสะสม (12,295)  (6,428)  142  -  -  (4)  (18,585) 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  27,388            35,859 

              
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม           

2562         พนับาท  9,081 

2561         พนับาท  6,428 
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ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ยอด  เพิม่ขึน้  จ าหน่าย  โอนเข้า  ยอด 
 ณ วนัที่       (โอนออก)  ณ วนัที่  
 1 มกราคม 

2562 
       31 ธันวาคม 

2562 
ราคาทุน          

คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 26,230  924  -  4,603  31,757 
คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ระหว่าง          
   ติดตั้ง 10,114  5,637  -  (4,603)  11,148 
อ่ืนๆ 9,251  3,688  -  -  12,939 

รวมราคาทุน 45,595  10,249  -  -  55,844 
          ค่าตัดจ าหน่ายสะสม          

คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ (12,315)  (3,010)  -  -  (15,325) 
อ่ืนๆ (2,080)  (4,217)  -  -  (6,297) 

รวมค่าตดัจ าหน่ายสะสม (14,395)  (7,227)  -  -  (21,622) 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  31,200        34,222 
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ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  จ าหน่าย  โอนเข้า  การจัด  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที่       (โอนออก)  ประเภท  ณ วนัที่  
 1 มกราคม 

2561 
       รายการ 

ใหม่ 
 31 ธันวาคม 

2561 
ราคาทุน            

คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 24,571  7  (275)  -  1,927  26,230 
คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ระหว่าง            
   ติดตั้ง 7,122  2,992  -  -  -  10,114 
อ่ืนๆ 1,000  8,251  -  -  -  9,251 

รวมราคาทุน 32,693  11,250  (275)  -  1,927  45,595 
            
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม            

คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ (10,053)  (2,404)  142  -  -  (12,315) 
อ่ืนๆ -  (2,080)  -  -  -  (2,080) 

รวมค่าตดัจ าหน่ายสะสม (10,053)  (4,484)  142  -  -  (14,395) 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  22,640          31,200 

            
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม        

2562      พนับาท  7,227 

2561      พนับาท  4,484 

16. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2562  2561  2562  2561 

เงินมดัจ าและเงินประกนั 30,825  24,882  6,827  4,647 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพย ์ 10,883  11,845  6,356  6,009 
อ่ืนๆ 9,177  4,123  7,649  276 
รวม 50,885  40,850  20,832  10,932 
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17. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 อตัราดอกเบีย้ (ร้อยละต่อปี)  งบการเงินรวม  
 2562  2561  2562  2561 

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 1.85 - 2.13  1.85 - 2.13  698,000  840,000 
ทรัสตรี์ซีท 1.90 - 2.20  1.85 - 1.90  156,672  41,227 

     854,672  881,227 

หน่วย : พนับาท 
 อตัราดอกเบีย้ (ร้อยละต่อปี)  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2562  2561  2562  2561 

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 1.85 - 2.13  1.85 - 2.13  690,000  840,000 
ทรัสตรี์ซีท 1.90 - 2.20  1.85 - 1.90  156,672  41,227 

     846,672  881,227 

เงินกูย้ืมดงักล่าวไม่มีหลกัประกนั และมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 
2561 บริษทัมีวงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดใ้ชก้บัธนาคารเป็นจ านวนเงิน 1,347 ลา้นบาท และ 1,643 ลา้นบาท 
ตามล าดบั 

18. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 2562  2561  2562  2561 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 83  446  31,748  18,960 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน 303,056  317,069  235,211  239,767 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18  -  1,333  594 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 90,075  149,928  84,638  136,568 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพย ์        

ไม่มีตวัตน 31,512  22,915  27,204  19,804 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 179,034  166,510  175,815  163,722 

 603,778  656,868  555,949  579,415 
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19. เงินกู้ยืมระยะส้ัน 
เงินกูย้มืระยะสั้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 วงเงินกู้ยืม อตัราดอกเบีย้  ระยะเวลาการ  งบการเงินรวม 
  (ร้อยละต่อปี)  ช าระคืน  2562  2561 

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

 
0.4 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

 
4.6 

 
 

เม่ือทวงถาม 
  

14,056 
  

15,849 
เงินกูย้มืจากกรรมการ 0.1 ลา้นเหรียญสหรัฐ 2.5  เม่ือทวงถาม  -  3,278 
         

บริษัท เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์ แฟรนไชส์ จ ากัด     
เงินกูย้มืจากกรรมการ 10 ลา้นบาท 2.15  เม่ือทวงถาม  10,000  - 
      24,056  19,127 

20. หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2562  2561  2562  2561 

เจา้หน้ีกรมสรรพากร 5,045  4,924  4,396  4,442 
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 34,488  6,015  28,841  3,102 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงานก่อสร้าง 1,483  763  1,482  763 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 2  317  -  - 
อ่ืนๆ 4,601  3,504  4,191  3,161 
รวม 45,619  15,523  38,910  11,468 
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21. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 
บริษทัและบริษทัย่อยไดบ้นัทึกภาระผูกพนัผลประโยชน์ของพนักงานหลงัออกจากงานเม่ือเกษียณอายุ        
ซ่ึงจดัเป็นโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวท่ี้ไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน และจ านวนท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย
ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวส้ าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2562  2561  2562  2561 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม        
ภาระผกูพนัในงบแสดงฐานะการเงินส าหรับ        
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 25,474  17,320  24,875  17,017 

        
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม       

รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน        
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 3,794  3,153  3,704  3,079 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 460  330  448  322 
ตน้ทุนบริการในอดีต 2,339  -  2,221  - 

 6,593  3,483  6,373  3,401 
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน        
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์        
ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์        
พนกังาน 2,029  2,732  1,953  2,807 

ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนและ        
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 8,622  6,215  8,326  6,208 

 
  



 
- 37 - 

 

 

ความเคล่ือนไหวของมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้ส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2562  2561  2562  2561 

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตามโครงการ        
ผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม 17,320  11,205  17,017  10,809 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 3,794  3,153  3,704  3,079 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 460  330  448  322 
ตน้ทุนบริการในอดีต 2,339  -  2,221  - 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์               

ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 2,029  2,732  1,953  2,807 
หกั  ผลประโยชน์ท่ีจ่ายระหวา่งปี (468)  (100)  (468)  - 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตามโครงการ        

ผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25,474  17,320  24,875  17,017 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัรับรู้ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนรวม และงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเฉพาะ
กิจการจ านวน 2.03 ลา้นบาท และ 1.95 ลา้นบาท ตามล าดบั สาเหตุหลกัท่ีท าให้เกิดขาดทุนจากการประมาณ
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัมาจากการลดลงในอตัราคิดลด ตามขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตาม
หลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั (2561: 2.73 ลา้นบาท และ 2.81 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

ขอ้สมมติฐานในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการค านวณโครงการ
ผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัต่อไปน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2562 2561  2562 2561 
อตัราคิดลดร้อยละต่อปี ร้อยละ 1.43 - 3.92 ร้อยละ 1.43 - 3.92  ร้อยละ 1.43 - 3.92 ร้อยละ 1.43 - 3.92 
อตัราการเสียชีวิต ตารางอตัรา ตารางอตัรา  ตารางอตัรา ตารางอตัรา 
 การเสียชีวิต การเสียชีวิต  การเสียชีวิต การเสียชีวิต 
 ของไทยปี 2560 ของไทยปี 2560  ของไทยปี 2560 ของไทยปี 2560 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน ร้อยละ 3.5 - 7.0 ร้อยละ 3.5 - 7.0  ร้อยละ 3.5 - 7.0 ร้อยละ 3.5 - 7.0 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน ร้อยละ 0 - 50 ร้อยละ 0 - 50  ร้อยละ 0 - 50 ร้อยละ 0 - 50 
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การเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคัญต่อการเพิ่มข้ึน (ลดลง) ของมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2562 2561 2562 2561 

อตัราคิดลด     
ลดลงร้อยละ 1 1,924 1,707 1,858 1,651 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 (1,668) (1,474) (1,612) (1,429) 

     

อตัราการเติบโตของเงินเดือน     
ลดลงร้อยละ 1 (1,986) (1,589) (1,926) (1,541) 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 2,260 1,806 2,189 1,749 
     

อตัราหมุนเวียนของพนกังาน     
ลดลงร้อยละ 20 ของฐานแต่ละช่วงอาย ุ 5,483 4,426 5,251 4,240 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 ของฐานแต่ละช่วงอาย ุ (3,539) (2,846) (3,402) (2,736) 

พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 ไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เม่ือวนัท่ี                    
5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัน้ีก าหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจา้งเลิก
จา้ง ส าหรับลูกจา้งซ่ึงท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกว่าค่าจา้งอตัรา
สุดทา้ย 400 วนั การเปล่ียนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์
พนกังานหลงัออกจากงาน บริษทัและบริษทัยอ่ยไดมี้การบนัทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าว
โดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทนัทีในงบก าไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

22. ทุนส ารองตามกฎหมาย 
ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัตอ้งจดัสรร
ก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หกัดว้ยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผล ในปัจจุบนั บริษทัไดจ้ดัสรรส ารองตาม
กฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 1202 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทย               
บริษทัย่อยตอ้งจดัสรรทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนผลก าไรซ่ึงบริษทัย่อยหามาได ้ทุก
คราวท่ีจ่ายเงินปันผลจนกว่าทุนส ารองนั้นจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของ
บริษทัยอ่ย ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผล  
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23. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
ค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2562  2561  2562  2561 
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืน        
   ของพนกังาน 1,047,650  1,005,400  943,730  934,613 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 163,338  123,033  140,225  106,516 
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 136,693  100,350  71,995  57,307 
ค่าขนส่ง 98,669  97,176  89,776  96,011 
ค่าสาธารณูปโภคและพลงังานเช้ือเพลิง 83,437  75,232  77,743  70,958 
ค่าส่งเสริมการขายและการตลาด 420,618  314,542  398,677  305,627 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 2,886,626  2,902,290  2,563,827  2,897,517 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและ        
   สินคา้ระหวา่งผลิต                      (9,420)  (51,799)  (3,465)  (18,667) 

24. ภาษีเงินได้ 
 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2562  2561  2562  2561 
ภาษีเงินไดปั้จจุบนั        
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 35,855  79,495  35,402  76,311 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน (6,847)  (16,977)  (4,444)  (16,670) 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี        
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว        
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (17,966)  4,277  15  (6,647) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 11,042  66,795  30,973  52,994 
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จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2562  2561  2562  2561 
ภาษีเงินไดปั้จจุบนัรอการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก าไรท่ียงั        
ไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 8  (78)  8  (78) 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัขาดทุนจากการ        
ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (406)  (546)  (391)  (561) 

 (398)  (624)  (383)  (639) 

รายการกระทบยอดระหวา่งก าไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้ป็นดงัน้ี 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2562  2561  2562  2561 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 372,884  523,153  460,267  543,466 

        
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 และ

ร้อยละ 28 
 ร้อยละ 20 และ

ร้อยละ 28 
 ร้อยละ 20  ร้อยละ 20 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณ        
อตัราภาษี 92,526  111,661  92,053  108,693 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล        
ของปีก่อน (6,847)  (16,977)  (4,444)  (16,670) 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:        
ก าไรจากกิจการท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได ้        
นิติบุคคล (หมายเหตุ 25) (52,887)  (42,849)  (52,887)  (42,849) 

ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถใชเ้ป็นค่าใชจ่้ายทางภาษีได ้ 16,274  6,961  13,583  6,579 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดใ้นการค านวณภาษี        
มากกวา่จ านวนท่ีจ่าย (37,470)  (2,519)  (16,924)  (2,517) 

อ่ืนๆ (554)  10,518  (408)  (242) 
รวม (74,637)  (27,889)  (56,636)  (39,029) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุน        
เบด็เสร็จ 11,042  66,795  30,973  52,994 
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รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
มีดงัน้ี 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นก าไร  รับรู้ใน  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที่  หรือขาดทุน  ก าไรขาดทุน  ณ วนัที่ 
 1 มกราคม    เบ็ดเสร็จอ่ืน  31 ธันวาคม 
 2562      2562 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี        
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน        
เพื่อคา้ 170  57  -  227 
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 3,268  (145)  -  3,123 
ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 5,259  (4,185)  -  1,074 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 3,904  868  -  4,772 
ผลแตกต่างชัว่คราวของค่าเส่ือมราคาของ        
สินทรัพยบ์นท่ีดินเช่า 4,182  3,833  -  8,015 
การปรับมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยจ์ากการ        
รวมธุรกิจ 2,599  (373)  -  2,226 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3,464  1,225  406  5,095 
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 23,963  16,900  -  40,863 
อ่ืนๆ 1,232  (12)  -  1,220 
รวม 48,041  18,168  406  66,615 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี        
ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน        
ในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (1)  -  (8)  (9) 
สิทธิในสญัญาเช่าด าเนินงานจากการรวมธุรกิจ (484)  449  -  (35) 
ผลแตกต่างชัว่คราวของสญัญาเช่าการเงิน (97)  (651)  -  (748) 
รวม (582)  (202)  (8)  (792) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 47,459  17,966  398  65,823 
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ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นก าไร  รับรู้ใน  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที่  หรือขาดทุน  ก าไรขาดทุน  ณ วนัที่ 
 1 มกราคม    เบ็ดเสร็จอ่ืน  31 ธันวาคม 
 2561      2561 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี        
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน        
เพื่อคา้ -  170  -  170 
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 1,230  2,038  -  3,268 
ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 3,022  2,237  -  5,259 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 3,861  43  -  3,904 
ผลแตกต่างชัว่คราวของสญัญาเช่าการเงิน 553  (553)  -  - 
ผลแตกต่างชัว่คราวของค่าเส่ือมราคาของ        
สินทรัพยบ์นท่ีดินเช่า 2,358  1,824  -  4,182 
การปรับมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยจ์ากการ        
รวมธุรกิจ 4,930  (2,331)  -  2,599 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,241  677  546  3,464 
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 33,966  (10,003)  -  23,963 
อ่ืนๆ 500  732  -  1,232 
รวม 52,661  (5,166)  546  48,041 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี        
ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน        
ในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (79)  -  78  (1) 
สิทธิในสญัญาเช่าด าเนินงานจากการรวมธุรกิจ (1,470)  986  -  (484) 
ผลแตกต่างชัว่คราวของสญัญาเช่าการเงิน -  (97)  -  (97) 
รวม (1,549)  889  78  (582) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 51,112  (4,277)  624  47,459 
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ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นก าไร  รับรู้ใน  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที่  หรือขาดทุน  ก าไรขาดทุน  ณ วนัที่ 
 1 มกราคม    เบ็ดเสร็จอ่ืน  31 ธันวาคม 
 2562      2562 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี        
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 2,756  (92)  -  2,664 
ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 5,050  (4,270)  -  780 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 2,813  -  -  2,813 
ผลแตกต่างชัว่คราวของค่าเส่ือมราคาของ        
สินทรัพยบ์นท่ีดินเช่า 4,182  3,833  -  8,015 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3,403  1,181  391  4,975 
อ่ืนๆ 1,236  (16)  -  1,220 
รวม 19,440  636  391  20,467 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี        
ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน        
ในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (1)  -  (8)  (9) 
ผลแตกต่างชัว่คราวของสญัญาเช่าการเงิน (97)  (651)  -  (748) 
รวม (98)  (651)  (8)  (757) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 19,342  (15)  383  19,710 
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ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นก าไร  รับรู้ใน  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที่  หรือขาดทุน  ก าไรขาดทุน  ณ วนัที่ 
 1 มกราคม    เบ็ดเสร็จอ่ืน  31 ธันวาคม 
 2561      2561 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี        
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 760  1,996  -  2,756 
ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 2,989  2,061  -  5,050 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 2,813  -  -  2,813 
ผลแตกต่างชัว่คราวของสญัญาเช่าการเงิน 553  (553)  -  - 
ผลแตกต่างชัว่คราวของค่าเส่ือมราคาของ        
สินทรัพยบ์นท่ีดินเช่า 2,358  1,824  -  4,182 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,162  680  561  3,403 
อ่ืนๆ 500  736  -  1,236 
รวม 12,135  6,744  561  19,440 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี        
ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน        
ในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (79)  -  78  (1) 
ผลแตกต่างชัว่คราวของสญัญาเช่าการเงิน -  (97)  -  (97) 
รวม (79)  (97)  78  (98) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 12,056  6,647  639  19,342 
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25. สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
บริษทัไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส าหรับการผลิตผลิตภณัฑ์จาก
สาหร่ายและผลิตภณัฑข์นมขบเค้ียวจากแป้งโดยการอนุมติัของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภายใต้
เง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีก าหนดไว ้บริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีมีสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 

สิทธิประโยชน์ส าคญัท่ีไดรั้บ 
เลขท่ีบตัรส่งเสริมการลงทุน 

1433/2553 2155(2)/2554 2103(2)/2557 
1. ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ี
ไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม 

- 7 ปี  
นบัจากวนัท่ี                          

1 ตุลาคม 2560 

8 ปี 
(ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ) 

    
2. ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับวตัถุดิบและวสัดุจ าเป็น
ท่ีตอ้งน าเข้าจากต่างประเทศเพ่ือใช้ในการผลิตเพ่ือการ
ส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี นบัตั้งแต่วนัน าเขา้วนัแรก และ
ไดรั้บการขยายเวลาการไดรั้บสิทธิ 

ไดรั้บ ไดรั้บ 
 

ไดรั้บ 

    
3. ได้รับยกเวน้อากรขาเข้าส าหรับของท่ีน าเข้ามาเพื่อ
ส่งกลบัออกไปเป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วนัน าเขา้วนั
แรก และไดรั้บการขยายเวลาการไดรั้บสิทธิ 

ไดรั้บ 
 

ไดรั้บ 
 

ไดรั้บ 
 

 รายไดข้องบริษทัจ าแนกตามกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 กจิการที่ได้รับการส่งเสริม  กจิการที่ไม่ได้รับการส่งเสริม  รวม 
 2562  2561  2562  2561  2562  2561 
รายไดจ้ากการขาย            
     รายไดจ้ากการขายในประเทศ 288,878  267,336  1,548,339  1,583,808  1,837,217  1,851,144 
     รายไดจ้ากการส่งออก 1,564,023  1,334,595  1,528,652  2,013,075  3,092,675  3,347,670 
รวมรายไดจ้ากการขาย 1,852,901  1,601,931  3,076,991  3,596,883  4,929,892  5,198,814 
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26. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
กลุ่มบริษทัและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษทัและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 3 
ถึง 7 ของเงินเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) และจะจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุนของบริษทั 
ในระหว่างปี 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายจ านวนเงิน 11.8 ลา้นบาท 
และ 10.9 ลา้นบาท ตามล าดบั (2561:  9.8 ลา้นบาท และ 9.2 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

27. เงินปันผล 
เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี ได้มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับ       
ผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 จ านวน 1,380 ลา้นหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.34 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 
469.2 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวประกอบดว้ยเงินปันผลระหว่างกาลอตัราหุ้นละ 0.17 บาท จ านวนเงิน
รวม 234.6 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน 2560 และเงินปันผลท่ีจ่าย
เพิ่มเติมในอตัราหุน้ละ 0.17 บาท จ านวนเงินรวม 234.6 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายในวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2561 

เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับ            
ผลการด าเนินงานงวดหกเดือนประจ าปี 2561 จ านวน 1,380 ลา้นหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.17 บาท เป็นจ านวน
เงินรวม 234.6 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2561 

เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2562 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี ได้มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับ       
ผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 จ านวน 1,380 ลา้นหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.34 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 
469.2 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวประกอบดว้ยเงินปันผลระหว่างกาลอตัราหุ้นละ 0.17 บาท จ านวนเงิน
รวม 234.6 ลา้นบาท ซ่ึงได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 6 กันยายน 2561 และเงินปันผลท่ีจ่าย
เพิ่มเติมในอตัราหุน้ละ 0.17 บาท จ านวนเงินรวม 234.6 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2562 

เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ได้มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับ         
ผลการด าเนินงานงวดหกเดือนประจ าปี 2562 จ านวน 1,380 ลา้นหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.11 บาท เป็นจ านวน
เงินรวม 151.8 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2562  
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28. รายการกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 
ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

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 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจท่ีส าคัญกับกิจการ                 
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่าง
กลุ่มบริษทัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ ดงัน้ี 

   หน่วย : พนับาท    
ประเภทรายการ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2562  2561  2562  2561 
บริษัทย่อย        

รายไดจ้ากการขาย -  -  187,158  128,141 
รายไดค่้าบริการดา้นบญัชีและการเงิน -  -  1,788  2,820 
รายไดจ้ากดอกเบ้ีย -  -  52  196 
รายไดอ่ื้น -  -  1,082  54 
ซ้ือสินคา้ -  -  210,151  224,028 
ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย -  -  9,071  3,022 

กจิการที่เกีย่วข้องกนั        
รายไดส่้งเสริมการขาย -  171  -  - 
รายไดอ่ื้น -  265  -  - 
ซ้ือสินคา้ 691  962  -  - 
ค่าเช่าจ่าย 1,920  1,920  360  360 
ดอกเบ้ียจ่าย 219  -  -  - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 40  -  -  - 
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นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

รายการ นโยบายการก าหนดราคา 
รายไดจ้ากการขาย ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิมร้อยละ 15 ถึง 45 ข้ึนกบัปริมาณซ้ือและประเภทของสินคา้ 
รายไดค้่าบริการดา้นบญัชีและการเงิน ค านวณตามตน้ทุนจริงบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
รายไดจ้ากดอกเบ้ีย อตัราตามท่ีระบุในสญัญา 
รายไดอ่ื้น อตัราตามท่ีระบุในสญัญา 
ซ้ือสินคา้ ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิมร้อยละ 5 ถึง 15 และราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 

ร้อยละ 35 ถึง 70 ข้ึนกบัปริมาณซ้ือและประเภทของสินคา้ ส าหรับบริษทัยอ่ย 
และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ตามล าดบั 

ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย อตัราตามท่ีระบุในสญัญา 
ค่าเช่าจ่าย อตัราตามท่ีระบุในสญัญา 
ดอกเบ้ียจ่าย อตัราตามท่ีระบุในสญัญา 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน อตัราตามท่ีระบุในสญัญา 

ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีรายละเอียดดงัน้ี 
หน่วย : พนับาท 

ประเภทรายการ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2562  2561  2562  2561 
ลูกหนีก้ารค้า        
     บริษทัยอ่ย -  -  130,324  66,515 
ลูกหนีอ่ื้น         
     บริษทัยอ่ย -  -  1,381  159 
     กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 14  328  -  45 

รวม 14  328  1,381  204 
เจ้าหนีก้ารค้า        
     บริษทัยอ่ย -  -  31,748  18,960 
     กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 83  446  -  - 

รวม 83  446  31,748  18,960 
เจ้าหนีอ่ื้น         
     บริษทัยอ่ย -  -  1,333  594 
     กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18  -  -  - 

รวม 18  -  1,333  594 
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เงินกู้ยืมจากกรรมการ 
เงินกูย้มืจากกรรมการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 อตัราดอกเบีย้ (ร้อยละต่อปี)  งบการเงินรวม 

 2562  2561  2562  2561 
บริษทั เถา้แก่นอ้ย เรสเตอรองท ์        

แอนด ์แฟรนไชส์ จ ากดั 2.15  -  10,000  - 
TAOKAENOI USA, Inc. -  2.50  -  3,278 

รวม     10,000  3,278 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีให้แก่กรรมการและ
ผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : ล้านบาท    
     งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 
     2562  2561 

ผลประโยชน์ระยะสั้น     37.1  32.0 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน     2.5  2.4 

รวม     39.6  34.4 

29. ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั (ไม่รวมก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียของหุน้สามญัท่ีออกในระหวา่งปี 
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30. ส่วนงานด าเนินงาน 
 ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของกลุ่มบริษทัท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจ

สูงสุดด้านการด าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรร
ทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ
ผลิตภณัฑ ์โดยมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 3 ส่วนงาน ดงัน้ี  

1) ส่วนงานขนมขบเค้ียว เป็นส่วนงานท่ีเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายสาหร่ายทะเลทอด ย่าง อบและ
ขนมขบเค้ียวท่ีมีสาหร่ายเป็นส่วนประกอบทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ 

2) ส่วนงานร้านคา้ปลีก เป็นส่วนงานท่ีเป็นร้านคา้ปลีกจ าหน่ายขนมขบเค้ียว อาหารและเคร่ืองด่ืม  

3) ส่วนงานอ่ืน ๆ 

 ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพื่อวตัถุประสงค์
ในการตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน กลุ่มบริษทัประเมินผล
การปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงาน สินทรัพยร์วมและ
หน้ีสินรวมซ่ึงวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับท่ีใช้ในการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงาน 
สินทรัพยร์วมและหน้ีสินรวมในงบการเงิน  

 การบนัทึกบญัชีส าหรับรายการระหว่างส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชี
ส าหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 

กลุ่มบริษัทจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ในระหว่างงวดปัจจุบัน                       
กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงาน 
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ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี  

หน่วย : ล้านบาท 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 ส่วนงาน  ส่วนงาน  ส่วนงาน  รวม  รายการตัด  รวม 
 ขนมขบ  ร้านค้าปลกี  อ่ืน    บัญชีระหว่าง   
 เคีย้ว  และร้านอาหาร      ส่วนงาน   
รายไดต้ามส่วนงานจากบุคคลภายนอก 4,891.2  355.3  20.3  5,266.8  -  5,266.8 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 187.1  (2.0)  212.2  397.3  (397.3)  - 
รวมรายได ้ 5,078.3  353.3  232.5  5,664.1  (397.3)  5,266.8 

ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 397.7  (30.2)  (2.7)  364.8  3.8  368.6 
รายไดอ่ื้น           30.5 
ตน้ทุนทางการเงิน           (26.3) 
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้           372.8 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้           (11.0) 
ก าไรส าหรับปี           361.8 
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษี           (3.7) 
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี           358.1 

 หน่วย : ล้านบาท 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 

 ส่วนงาน  ส่วนงาน  ส่วนงาน  รวม  รายการตัด  รวม 
 ขนม  ร้านค้า  อ่ืน    บัญชีระหว่าง   
 ขบเคีย้ว  ปลกี      ส่วนงาน   
รายไดต้ามส่วนงานจากบุคคลภายนอก 5,127.9  282.7  16.6  5,427.2  -  5,427.2 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 128.1  3.9  220.2  352.2  (352.2)  - 
รวมรายได ้ 5,256.0  286.6  236.8  5,779.4  (352.2)  5,427.2 

ก าไรของส่วนงาน 497.5  3.1  7.8  508.4  0.6  509.0 
รายไดอ่ื้น           34.7 
ตน้ทุนทางการเงิน           (20.4) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้           (0.2) 
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้           523.1 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้           (66.8) 
ก าไรส าหรับปี           456.3 
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษี           (2.4) 
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี           453.9 
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ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกก าหนดข้ึนตามสถานท่ีตั้งของลูกคา้ มีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
ประเทศ   งบการเงินรวม 

     2562  2561 
ไทย     2,120  2,061 
จีน     1,906  2,193 
อินโดนีเซีย     230  199 
มาเลเซีย     184  188 
สหรัฐอเมริกา     110  79 
เวียดนาม     97  75 
อ่ืนๆ     620  632 
รวม     5,267  5,427 

31. ภาระผูกพนัและหนังสือค า้ประกนั 
31.1 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวนเงิน 10.5 ลา้นบาท  
ท่ีเก่ียวข้องกับการซ้ือเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (2561: 56.8 ล้านบาท ท่ีเก่ียวข้องกับการซ้ือ
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ และปรับปรุงอาคารโรงงาน) 

31.2 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาเช่าด าเนินงานและบริการ 
กลุ่มบริษัทได้ท าสัญญาเช่าท่ีดิน พื้นท่ีในอาคารและส านักงาน และสัญญาบริการต่าง ๆ  
ซ่ึงรวมถึงสญัญาทางการตลาด อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 15 ปี  

กลุ่มบริษทัมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาขา้งตน้ดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ระยะเวลาการจ่าย 2562  2561  2562  2561 
ภายใน 1 ปี 75.3  91.8  25.3  45.1 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 66.3  78.2  22.8  17.0 
มากกวา่ 5 ปี 13.4  14.3  10.4  8.7 

 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ค่าเช่าส านกังานและค่าบริการไดถู้กบนัทึก
เป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมเป็นจ านวน 81.2 ลา้นบาท 
และจ านวน 61.5 ลา้นบาท ตามล าดบั และงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเฉพาะ
กิจการเป็นจ านวน 24.9 ลา้นบาท และจ านวน 19.5 ลา้นบาท ตามล าดบั  
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31.3 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาซ้ือวตัถุดิบ 
บริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือวตัถุดิบล่วงหนา้กบัผูข้ายในต่างประเทศ โดยมีระยะเวลาส่งมอบภายใน 1 
ปี ตามปริมาณและราคาท่ีระบุไวใ้นสัญญา โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีภาระผูกพนั
ตามสญัญาดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 1.7 ลา้นเหรียญสหรัฐ (2561: ไม่มี) 

31.4 หนงัสือค ้าประกนั 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทั
เหลืออยู่เป็นจ านวนเงิน 3.7 ลา้นบาท และ 3.8 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนั
ทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษทั ซ่ึงประกอบด้วยหนังสือค ้ าประกันเพื่อค ้ า
ประกนัการใชไ้ฟฟ้าและอ่ืน ๆ 

32.  คดฟ้ีองร้อง 
32.1 เม่ือวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2559 บริษทัถูกฟ้องเป็นจ าเลยโดยบริษทัแห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่นใน        

คดีแพ่งเก่ียวกับการผิดสัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูลทางเทคนิค บริษทัดังกล่าวได้ฟ้องต่อศาล
ทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศกลางให้บริษทัชดใชค่้าเสียหายเป็นจ านวนเงิน 
150,000 เหรียญสหรัฐ พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับถดัจากวนัฟ้อง (ประมาณ 5.7 
ลา้นบาท) ต่อมาเม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2559 ศาลฯไดมี้ค าสั่งจ าหน่ายคดีเน่ืองจากภายใตส้ัญญา
ดงักล่าว โจทกแ์ละจ าเลยอยูภ่ายใตข้อ้บงัคบัแห่งสัญญาอนุญาโตตุลาการและตอ้งด าเนินการระงบั
ข้อพิพาทโดยผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลาการท่ีศูนย์อนุญาโตตุลาการ ประเทศสิงคโปร์     
อยา่งไรกต็าม  เม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2559 โจทกไ์ดย้ืน่อุทธรณ์ค าสัง่ใหจ้ าหน่ายคดีของศาลฯ ศาลฯ 
รับไวแ้ละส่งส านวนใหศ้าลฎีกา ต่อมาเม่ือวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2561 ศาลฎีกามีค าสั่งยกค าพิพากษา
ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศ เน่ืองจากโจทก์กล่าวอา้งประเด็นเพิ่มเติมท่ี
ศาลฯ ยงัไม่ไดด้ าเนินกระบวนพิจารณา ต่อมาพยานโจทกแ์ละจ าเลยไดเ้ดินทางไปศาลเพื่อท าการ
สืบพยานตามก าหนดนัดในช่วงเดือนสิงหาคม 2562 โดยในวนัท่ี 25 ตุลาคม 2562 ศาลมีค า
พิพากษาให้บริษทัชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นเงิน 500,000 บาท พร้อมดอกเบ้ียอัตราร้อย
ละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัพิพากษา และใชค่้าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก ์และเม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 
2562 บริษทัไดส้ั่งจ่ายแคชเชียร์เช็คให้แก่ “ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศ
กลาง” รวมเป็นเงินจ านวน 641,219 บาท เพื่อช าระตามค าสั่งศาล ทั้งน้ีบริษทัไดบ้นัทึกจ านวนเงิน
ดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในงบการเงิน ต่อมาในวนัท่ี 22 มกราคม 2563 โจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์ค า
พิพากษาดงักล่าวต่อศาล โดยทนายความจะด าเนินการยืน่แกอุ้ทธรณ์ในตน้เดือนมีนาคม 2563   

  



 
- 54 - 

 

 

32.2 เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัไดย้ื่นฟ้องผูแ้ทนจ าหน่ายรายหน่ึงของบริษทัในประเทศจีน
ในคดีแพ่งเก่ียวกบัการผิดสัญญาการเป็นผูแ้ทนจ าหน่าย เน่ืองจากผูแ้ทนจ าหน่ายไดข้ายสินคา้
ประเภทเดียวกนัและใช้เคร่ืองหมายการคา้เลียนแบบของบริษทั โดยบริษทัเรียกร้องให้ชดใช้
ค่าเสียหาย ทั้งค่าสินคา้และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงค่าขาดประโยชน์ เป็นจ านวนเงิน
ประมาณ 119 ลา้นหยวน (ประมาณ 569 ลา้นบาท) เน่ืองจากตามขอ้สัญญา คดีดงักล่าวตอ้งน าคดี
เพื่อระงบัขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2562 บริษทัจึงไดย้ื่นฟ้อง
คดีผิดสัญญาน้ีต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ โดยบริษทัเรียกร้องให้ชดใชค่้าเสียหาย ทั้งค่าสินคา้
และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องรวมถึงค่าขาดประโยชน์ เป็นจ านวนเงินประมาณ 96 ล้านบาท        
โดยก าหนดวนันดัสืบพยานในวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2563 เม่ือถึงวนันดัสืบพยานผูแ้ทนจ าหน่ายมิ
ได้มาสืบพยาน อนุญาโตตุลาการจึงได้มีการสืบพยานของบริษัทไปเพียงฝ่ายเดียว ทั้ งน้ี 
อนุญาโตตุลาการไดแ้จง้ให้บริษทัส่งค าแถลงปิดคดี (ถา้มี) ภายในวนัท่ี 19 มีนาคม 2563 และจะ
ออกค าตดัสินช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการภายในวนัท่ี 19 เมษายน 2563 

เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2562 บริษทัผูแ้ทนจ าหน่ายดงักล่าวไดฟ้้อง
บริษทัและผูแ้ทนจ าหน่ายในประเทศจีน โดยใหห้ยดุละเมิดช่ือการคา้ภาษาจีนโดยทนัที โดยคดี
แรกให้บริษทัและผูแ้ทนจ าหน่าย ชดใชค่้าเสียหายประมาณ 25 ลา้นหยวน (ประมาณ 120 ลา้น
บาท) และคดีท่ีสองประมาณ 25 ลา้นหยวน (ประมาณ 120 ลา้นบาท) และขอให้บริษทัหยดุใช้
เคร่ืองหมาย 2 รายการ รวมทั้งเรียกร้องให้บริษทัและผูแ้ทนจ าหน่ายร่วมกนัหรือแทนกนัชดใช้
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากคดีน้ี โดยศาลได้นัดสืบพยานในเดือนสิงหาคม 2562 ต่อมาในวันท่ี                
27 ธันวาคม 2562 ศาลมีค าพิพากษาทั้ งสองคดีให้บริษทัและผูแ้ทนจ าหน่ายยุติการละเมิด
เคร่ืองหมายการคา้ของโจทกต์ั้งแต่วนัท่ีค าพิพากษามีผลบงัคบัเป็นตน้ไป รวมทั้งใหห้า้งคา้ปลีก
ยติุการจ าหน่ายสินคา้ท่ีมีเคร่ืองหมายการคา้ของโจทกต์ั้งแต่วนัท่ีค าพิพากษามีผลบงัคบัเป็นตน้
ไป และให้บริษัทและผู ้แทนจ าหน่ายช าระค่าใช้จ่าย คดีแรกเป็นจ านวน 150,000 หยวน 
(ประมาณ 0.65 ลา้นบาท) แก่โจทก์ ภายใน 10 วนันบัแต่วนัท่ีค าพิพากษามีผลบงัคบั และคดีท่ี
สองเป็นจ านวน 195,680.40 หยวน (ประมาณ 0.85 ลา้นบาท) แก่โจทก์ ภายใน 10 วนันับแต่
วนัท่ีค าพิพากษามีผลบงัคบั โดยในวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2563 บริษทัไดย้ื่นอุทธรณ์ทั้งสองคดีต่อ
ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาเซ่ียงไฮ ้ทั้งน้ีบริษทัไดบ้นัทึกจ านวนเงินดงักล่าว (345,680.40 หยวน 
หรือเทียบเท่า 1.51 ลา้นบาท) เป็นค่าใชจ่้ายในงบการเงินแลว้ 
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33. เคร่ืองมือทางการเงิน 
33.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทัตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 
“การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่คราว ลูกหน้ี เจา้หน้ีและเงินกูย้ืม กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าวและมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ี ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ี
โดยการก าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึง
ไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัจากการให้สินเช่ือดงักล่าว นอกจากน้ี การให้
สินเช่ือของกลุ่มบริษทัไม่มีการกระจุกตวัเน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลายและมี
อยูจ่  านวนมากราย จ านวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเช่ือคือ มูลค่าตาม
บญัชีของลูกหน้ีและเงินใหกู้ย้มืท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากธนาคารและเงินกูย้มืท่ี
มีดอกเบ้ีย สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด 
หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตาม
ประเภทอัตราดอกเบ้ีย และส าหรับสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี
สามารถแยกตามวนัท่ีครบก าหนดหรือวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการ
ก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 
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ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 อตัราดอกเบีย้คงที ่  อตัราดอกเบีย้  ไม่มี  รวม  อตัราดอกเบีย้ 
 ภายใน 1 ปี  มากกว่า  ปรับขึน้ลง  อตัราดอกเบีย้    (ร้อยละต่อปี) 
   1 ถึง 5 ปี  ตามราคาตลาด       
สินทรัพย์ทางการเงิน            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 149.4  -  -  12.9  162.3     0.125 - 0.500 
เงินลงทุนชัว่คราว -  -  7.6  -  7.6    - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน -  -  -  919.2  919.2  - 

            
หนีสิ้นทางการเงิน            
เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 854.7  -  -  -  854.7  1.800 - 2.130 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน -  -  -  603.8  603.8      - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกรรมการ 10.0  -  -  -  10.0  2.15 
เงินกูย้มืระยะสั้น -  14.1  -  -  14.1  4.6 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 อตัราดอกเบีย้คงที ่  อตัราดอกเบีย้  ไม่มี  รวม  อตัราดอกเบีย้ 
 ภายใน 1 ปี  มากกว่า  ปรับขึน้ลง  อตัราดอกเบีย้    (ร้อยละต่อปี) 
   1 ถึง 5 ปี  ตามราคาตลาด       
สินทรัพย์ทางการเงิน            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  -  101.6  77.5  179.1  0.100 - 0.375 
เงินลงทุนชัว่คราว 0.4  -  -  3.9  4.3  0.90 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน -  -  -  793.6  793.6  - 

            
หนีสิ้นทางการเงิน            
เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 881.2  -  -  -  881.2  1.850 - 2.130 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน -  -  -  656.9  656.9  - 
เงินกูย้มืระยะสั้น -  19.1  -  -  19.1  2.500 - 4.600 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 0.3  -  -  -  0.3  7.86 
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ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 อตัราดอกเบีย้คงที ่  อตัราดอกเบีย้  ไม่มี  รวม  อตัราดอกเบีย้ 
 ภายใน 1 ปี  มากกว่า  ปรับขึน้ลง  อตัราดอกเบีย้    (ร้อยละต่อปี) 
   1 ถึง 5 ปี  ตามราคาตลาด       
สินทรัพย์ทางการเงิน            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 124.8  -  -  6.1  130.9  0.125 - 0.500 
เงินลงทุนชัว่คราว -  -  4.9  -  4.9   - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน -  -  -  1,026.5  1,026.5  - 

            
หนีสิ้นทางการเงิน            
เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 846.7  -  -  -  846.7  1.800 - 2.130 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน -  -  -  556.0  556.0  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 อตัราดอกเบีย้คงที ่  อตัราดอกเบีย้  ไม่มี  รวม  อตัราดอกเบีย้ 
 ภายใน 1 ปี  มากกว่า  ปรับขึน้ลง  อตัราดอกเบีย้    (ร้อยละต่อปี) 
   1 ถึง 5 ปี  ตามราคาตลาด       
สินทรัพย์ทางการเงิน            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  -  70.2  68.6  138.8  0.100 - 0.375 
เงินลงทุนชัว่คราว 0.4  -  -  0.9  1.3  0.90 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน -  -  -  836.6  836.6  - 
เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย -  11.3  -  -  11.3  2.5 

            
หนีสิ้นทางการเงิน            
เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 881.2  -  -  -  881.2  1.850 - 2.130 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน -  -  -  579.4  579.4  - 

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลีย่น 
 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือหรือขายสินคา้เป็น

เงินตราต่างประเทศ บริษทัไดต้กลงท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซ่ึงส่วนใหญ่มี
อายสุญัญาไม่เกินหน่ึงปีเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพยท์างการเงินและ หน้ีสินทางการเงินท่ี
เป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 สินทรัพย์ทางการเงิน หนีสิ้นทางการเงิน อตัราแลกเปลีย่นเฉลีย่ 
สกลุเงิน 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

 (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 6.1 2.1 3.3 1.4 30.15 32.45 
เหรียญสิงคโปร์ 0.5 0.9 0.1 0.1 22.32 23.69 
เหรียญฮ่องกง - - 0.1 - 3.87 - 
หยวน - - 1.1 0.1 4.31 4.78 
ยโูร - - 0.1 - 33.73 - 

 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 สินทรัพย์ทางการเงิน หนีสิ้นทางการเงิน อตัราแลกเปลีย่นเฉลีย่ 
สกลุเงิน 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

 (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 3.7 3.3 0.6 1.4 30.15 32.45 
เหรียญสิงคโปร์ 0.5 0.9 0.1 0.1 22.32 23.69 
เหรียญฮ่องกง - - 0.1 - 3.87 - 
หยวน - - 1.1 0.1 4.31 4.78 
ยโูร - - 0.1 - 33.73 - 

บริษทัมีสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม โดยสรุปไดด้งัน้ี 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
จ านวนที่ขาย  อตัราแลกเปลีย่นตามสัญญา  วนัครบก าหนดตามสัญญา 

  (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)   
1.8 ลา้นเหรียญสหรัฐ  20.92 - 30.26  พฤษภาคม - มิถุนายน 2563 

 
จ านวนที่ซ้ือ  อตัราแลกเปลีย่นตามสัญญา  วนัครบก าหนดตามสัญญา 

  (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)   
1.0 ลา้นเหรียญสหรัฐ  30.15 - 30.45  มีนาคม - มิถุนายน 2563 

 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
จ านวนที่ขาย  อตัราแลกเปลีย่นตามสัญญา  วนัครบก าหนดตามสัญญา 

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

0.3 ลา้นเหรียญสิงคโปร์  23.63 - 23.69  มีนาคม 2562 
 

จ านวนที่ซ้ือ  อตัราแลกเปลีย่นตามสัญญา  วนัครบก าหนดตามสัญญา 
  (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)   

5.0 ลา้นเหรียญสหรัฐ  32.31 - 33.14  กุมภาพนัธ์ - กรกฎาคม 2562 
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33.2 มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้นและเงินกูย้ืมมี
อตัราดอกเบ้ียใกล้เคียงกับอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของ
เคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

34. การวดัมูลค่ายตุิธรรม 
รายการสินทรัพยท์างการเงินบางรายการของบริษทัและบริษทัย่อยมีการวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมใน
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน โดยตารางต่อไปน้ีแสดงถึงขอ้มูลเก่ียวกบัการ
ประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว 

สินทรัพย์ 
ทางการเงิน 

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ ล าดับช้ันมูลค่า
ยุติธรรม 

เทคนิคการประเมินมูลค่า 
และข้อมูลท่ีใช้ในการวดั

มูลค่ายุตธิรรม 
มูลค่ายุตธิรรม (พนับาท)  มูลค่ายุตธิรรม (พนับาท)  

2562 2561 2562 2561 
เงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 

2,742 3,023 - - ล าดบั 1 ข้อมูลราคาเสนอซ้ือขาย
ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน
อย่างเดียวกันในตลาดท่ีมี
สภาพคล่อง 

เงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 

4,871 950 4,871 950 ล าดบั 2 ข้อมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกต
ไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน 
ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรง
หรือทางออ้ม 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อ
การลงทุน 

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

35. การบริหารจัดการทุน 
วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของบริษทั คือ การจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสม
เพื่อสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษทัและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี     
31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากับ 0.7:1 (2561: 0.8:1) และเฉพาะบริษทั 
0.7:1 (2561: 0.7:1) 

36. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับ       
ผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 จ านวน 1,380 ลา้นหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.26 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 
358.8 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวประกอบดว้ยเงินปันผลระหว่างกาลอตัราหุ้นละ 0.11 บาท จ านวนเงิน
รวม 151.8 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2562 และเงินปันผลท่ีจ่าย
เพิ่มเติมในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท จ านวนเงินรวม 207.0 ลา้นบาท ซ่ึงจะจ่ายในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2563 
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37. การจัดประเภทรายการใหม่ 
รายการบางรายการในงบการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และส าหรับปีส้ินสุดเดียวกนั ไดมี้การจดัประเภท
รายการใหม่เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบการเงินงวดปัจจุบนั การจดัประเภทรายการดงักล่าว  
ไม่มีผลกระทบต่อก าไรสุทธิ ก าไรเบ็ดเสร็จรวม และส่วนของผูถื้อหุ้นตามท่ีไดร้ายงานไว ้การจดัประเภท
รายการใหม่มีดงัต่อไปน้ี 

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

เฉพาะกจิการ 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ี 

     หมุนเวียนอื่น 
97,756 91,489 

เงินกูย้มืระยะส้ัน เงินกูย้มืระยะยาว เงินกูย้มืระยะส้ัน 19,128 - 
     

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
ส่วนลดทางออ้มใหแ้ก่ลูกคา้ ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย   รายไดจ้ากการขาย 235,575 235,575 

38. การอนุมัติข้อมูลทางการเงิน 
งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2563 


