
หมายเหตุ

ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่

30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม

2563 2562 2563 2562

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

แต่สอบทานแล้ว” แต่สอบทานแล้ว”

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 306,493             162,298             276,450             130,928             

เงินลงทุนชัว่คราว 2.7.1 และ 5 -              7,613                 -              4,871                 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 6 461,176             919,177             518,382             1,026,536          

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 17 -              -              86,518               -              

สินคา้คงเหลือ 7 1,360,555          1,332,571          1,307,682          1,264,451          

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 5 212,830             -              210,422             -              

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 16,063               47,236               12,571               44,164               

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 2,357,117          2,468,895          2,412,025          2,470,950          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -              -              137,462             137,462             

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 39,745               39,745               39,745               39,745               

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 982,243             1,018,745          930,531             961,186             

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 2.7.2 97,382               -              48,841               -

ค่าความนิยม 10 11,794               11,513               - -

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนนอกจากค่าความนิยม 50,147               50,969               34,134               34,222               

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 67,719               65,823               22,117               19,710               

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 42,430               50,886               16,642               20,832               

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,291,460          1,237,681          1,229,472          1,213,157          

รวมสินทรัพย์ 3,648,577          3,706,576          3,641,497          3,684,107          

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : พนับาท

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม



หมายเหตุ

ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่

30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม

2563 2562 2563 2562

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

แต่สอบทานแล้ว” แต่สอบทานแล้ว”

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 11 829,249             854,672             817,500             846,672             

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 12 533,883             603,778             505,098             555,949             

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 2.7.2 31,447               - 6,518                 -

เงินกูย้มืระยะสั้น 13 14,399               24,056               - -

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 18,595               11,774               18,474               11,767               

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 20,377               45,619               14,606               38,910               

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,447,950          1,539,899          1,362,196          1,453,298          

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 2.7.2 64,248               - 42,056               -

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 14 27,566               25,474               27,069               24,875               

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 157                    - - -

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 91,971               25,474               69,125               24,875               

รวมหนีสิ้น 1,539,921          1,565,373          1,431,321          1,478,173          

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

หน่วย : พนับาท

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย



หมายเหตุ

ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่

30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม

2563 2562 2563 2562

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

แต่สอบทานแล้ว” แต่สอบทานแล้ว”

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

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

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

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

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

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

ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย 1,186                 1,186                 - -

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ 

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

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 417,135             449,511             515,236             510,960             

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (4,545)               (4,715)               - 34                      

รวมส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 2,108,716          2,140,922          2,210,176          2,205,934          

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (60)                    281                    - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,108,656          2,141,203          2,210,176          2,205,934          

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,648,577          3,706,576          3,641,497          3,684,107          

-                        -                        -                        

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563



 หมายเหตุ

2563 2562 2563 2562

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 1,011,560        1,302,066        982,805           1,219,719        

รายไดอ่ื้น 4,672               12,671             4,616               4,448               

รวมรายได้ 1,016,232        1,314,737        987,421           1,224,167        

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 734,579           937,530           717,114           886,483           

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 99,650             197,178           86,576             163,688           

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 69,473             63,174             53,935             48,717             

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 13,344             5,481               13,338             5,539               

รวมค่าใช้จ่าย 917,046           1,203,363        870,963           1,104,427        

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 99,186             111,374           116,458           119,740           

ตน้ทุนทางการเงิน (5,015)              (6,863)              (4,956)              (6,372)              

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 94,171             104,511           111,502           113,368           

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 15 (5,415)              (6,300)              (2,876)              (6,968)              

กําไรสําหรับงวด 88,756             98,211             108,626           106,400           

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทรายการใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน

- สุทธิจากภาษีเงินได้ -            (111)                 -            (111)                 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 23                    (1,646)              -            -

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได้ 23                    (1,757)              -            (111)                 

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 88,779             96,454             108,626           106,289           

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว”
หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



 หมายเหตุ

2563 2562 2563 2562

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 88,919             98,412             108,626           106,400           

   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (163)                 (201)                 

88,756             98,211             

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 88,940             96,798             108,626           106,289           

   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (161)                 (344)                 

88,779             96,454             

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 0.06                 0.07                 0.08                 0.08                 

จํานวนหุ้นสามัญถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนัก (พนัหุ้น) 1,380,000        1,380,000        1,380,000        1,380,000        

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว”
หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



 หมายเหตุ

2563 2562 2563 2562

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 2,121,542        2,582,361        2,029,210        2,417,222        

รายไดอ่ื้น 7,361               16,715             6,008               7,310               

รวมรายได้ 2,128,903        2,599,076        2,035,218        2,424,532        

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 1,542,650        1,876,364        1,489,269        1,768,236        

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 229,101           359,512           188,048           292,595           

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 147,980           150,639           114,379           123,339           

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 6,159               6,481               6,122               6,549               

รวมค่าใช้จ่าย 1,925,890        2,392,996        1,797,818        2,190,719        

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 203,013           206,080           237,400           233,813           

ตน้ทุนทางการเงิน (10,152)           (12,657)           (9,316)              (11,667)           

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 192,861           193,423           228,084           222,146           

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 15 (18,632)           (14,678)           (16,842)           (18,658)           

กําไรสําหรับงวด 174,229           178,745           211,242           203,488           

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทรายการใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

กาํไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน

- สุทธิจากภาษีเงินได้ -            68                    -            68                    

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 224                  (2,361)              -            -            

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนรวมสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได้ 224                  (2,293)              -            68                    

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 174,453           176,452           211,242           203,556           

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว”
หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



 หมายเหตุ

2563 2562 2563 2562

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 174,590           179,736           211,242           203,488           

   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (361)                 (991)                 

174,229           178,745           

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 174,794           177,651           211,242           203,556           

   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (341)                 (1,199)              

174,453           176,452           

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 0.13                 0.13                 0.15                 0.15                 

จํานวนหุ้นสามัญถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนัก (พนัหุ้น) 1,380,000        1,380,000        1,380,000        1,380,000        

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว”
หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ

ส่วนเกินทุนจาก กําไรที่ยังไม่เกิด ผลต่างของ รวม ส่วนของ
การเปลี่ยนแปลง  จัดสรรแล้ว - ทุน ขึน้จริงจากการวัด อัตราแลกเปลี่ยน องค์ประกอบอื่น ส่วนได้เสีย

ทุนที่ออก ส่วนเกิน สัดส่วนการถือหุ้น  สํารองตามกฎหมาย มูลค่าเงินลงทุนใน จากการแปลงค่า ของส่วนของ รวมส่วนของผู้ถือหุ้น ที่ไม่มีอํานาจ รวมส่วนของ
และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ในบริษัทย่อย บริษัท ยังไม่ได้จัดสรร หลักทรัพย์เผื่อขาย งบการเงิน ผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่ ควบคุม ผู้ถือหุ้น

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 345,000             1,315,440          1,121                 34,500                     471,296             2                              (2,761)                    (2,759)                2,164,598                3,636                 2,168,234          
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด - - - - 179,736             - - - 179,736                   (991)                   178,745             
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด - - - - - 68                            (2,153)                    (2,085)                (2,085)                      (208)                   (2,293)                
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - 179,736             68                            (2,153)                    (2,085)                177,651                   (1,199)                176,452             
การเปลี่ยนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย - - 65                      - - - - - 65                            1,234                 1,299                 
เงินปันผลจ่าย 16 - - - - (234,600)            - - - (234,600)                  - (234,600)            
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 345,000             1,315,440          1,186                 34,500                     416,432             70                            (4,914)                    (4,844)                2,107,714                3,671                 2,111,385          

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
   - ก่อนการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 345,000             1,315,440          1,186                 34,500                     449,511             34                            (4,749)                    (4,715)                2,140,922                281                    2,141,203          
ผลกระทบจากการใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 9 2.7.1 - - - - 34                      (34)                           - (34)                     - - -
ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 
   - ภายหลงัปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 9 345,000             1,315,440          1,186                 34,500                     449,545             - (4,749)                    (4,749)                2,140,922                281                    2,141,203          
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด - - - - 174,590             - - - 174,590                   (361)                   174,229             
กาํไรเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด - - - - - - 204                        204                    204                          20                      224                    
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - 174,590             - 204                        204                    174,794                   (341)                   174,453             
เงินปันผลจ่าย 16 - - - - (207,000)            - - - (207,000)                  - (207,000)            
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 345,000             1,315,440          1,186                 34,500                     417,135             - (4,545)                    (4,545)                2,108,716                (60)                     2,108,656          

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

กําไรสะสม

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว”

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม



หมายเหตุ
องค์ประกอบอื่นของ
ส่วนของผู้ถือหุ้น
กําไรเบ็ดเสร็จอื่น

จัดสรรแล้ว กําไรทีย่ ังไม่เกิดขึน้จริง
ทุนทีอ่อก ส่วนเกิน ทุนสํารองตาม จากการวัดมูลค่าเงนิลงทุน รวม

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ กฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร ในหลักทรัพย์เผื่อขาย ส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 345,000                     1,315,440               34,500                     469,628                  2                                          2,164,570               
กาํไรสาํหรับงวด - - - 203,488                  - 203,488                  
กาํไรเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด - - - - 68                                        68                            
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 203,488                  68                                        203,556                  
เงินปันผลจ่าย 16 - - - (234,600)                - (234,600)                 
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 มิถุนายน 2562 345,000                     1,315,440               34,500                     438,516                  70                                        2,133,526               

ยอดยกมา ณ วันที ่1 มกราคม 2563 
   - ก่อนการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับที ่9 345,000                     1,315,440               34,500                     510,960                  34                                        2,205,934               
ผลกระทบจากการใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 9 2.7.1 - - - 34                           (34) -
ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 
   - ภายหลงัปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 9 345,000                     1,315,440               34,500                     510,994                  - 2,205,934               
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 211,242                  - 211,242                  
เงินปันผลจ่าย 16 - - - (207,000)                - (207,000)                 
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 มิถุนายน 2563 345,000                     1,315,440               34,500                     515,236                  - 2,210,176               

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

กําไรสะสม

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว”

หน่วย : พันบาท
งบการเงนิเฉพาะกิจการ



 หมายเหตุ
2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวดก่อนภาษี 192,861        193,423        228,084        222,146        
รายการปรับปรุง 

ค่าเส่ือมราคาสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 89,520          73,090          74,346          63,652          
ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 4,986            4,782            3,827            3,497            
การปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมสญัญาอนุพนัธ์ (108)              350               (108)              350               
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) 67                 5,867            (295)              5,455            
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 3,249            113               1,608            99                 
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยถ์าวร (1,372)           -          -          -          
ขาดทุนจากการขายและตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 4,633            270               75                 220               
ส่วนลดค่าเช่าตามมาตรการผอ่นปรนชัว่คราว 247               -          -          -          
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 4,769            5,918            4,864            5,918            
กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงิน (318)              (501)              (318)              (501)              
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับมูลค่าของหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ -          (158)              -          -          
(กาํไร) ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับมูลค่าของสินทรัพยท์าง

การเงินหมุนเวียนอ่ืน 135               -          (199)              -          
ขาดทุนจากการเลิกการร่วมคา้ -          1,679            -          1,679            
ค่าใชจ่้ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,246            3,597            2,194            3,472            
รายไดด้อกเบ้ีย (198)              (286)              (173)              (219)              
ตน้ทุนทางการเงิน 10,152          12,657          9,316            11,667          
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 310,869        300,801        323,221        317,435        

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 451,752        29,749          503,548        (9,803)           
สินคา้คงเหลือ (28,051)         (111,600)       (42,936)         (102,235)       
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 29,499          (58,496)         29,714          (52,164)         
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4,137            (1,649)           3,329            (10,243)         

หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (48,303)         (65,301)         (29,143)         (71,770)         
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (28,323)         290               (27,481)         2,943            
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 157               -          -          -          
จ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (154)              (390)              -          (390)              
เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 691,583        93,404          760,252        73,773          

จ่ายภาษีเงินได้ (13,706)         (23,251)         (12,542)         (24,025)         
เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 677,877        70,153          747,710        49,748          

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว”
หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



 หมายเหตุ

2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (7,508)           (14,893)         (7,195)           (6,244)           

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 4.2.1 (60,116)         (57,544)         (55,077)         (33,286)         

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 309               206               -          -          

เงินสดรับคืนจากการยกเลิกการร่วมคา้ -          28,152          -          28,321          

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย -          (260,002)       -          (260,002)       

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยท์างการเงิน (540,000)       -          (540,000)       -          

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย -          227,000        -          227,000        

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยท์างการเงิน 335,000        -          335,000        -          

เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย -          -          (86,500)         (5,160)           

เงินสดรับจากการชาํระคืนเงินใหกู้ย้มืจากบริษทัยอ่ย -          -          -          241               

รับดอกเบ้ีย 198               286               173               219               

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (272,117)       (76,795)         (353,599)       (48,911)         

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 4.2.3 (1,761,753)    (1,425,139)    (1,761,753)    (1,425,139)    

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 4.2.3 1,736,330     1,669,875     1,732,581     1,669,875     

เงินสดจ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะยาว 4.2.3 -          (4,341)           -          -          

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากกรรมการ 4.2.3 (10,000)         -          -          -          

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกรรมการ 4.2.3 -          10,000          -          -          

เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่า 4.2.3 (9,454)           (119)              (3,125)           -          

เงินปันผลจ่าย 4.2.2 (206,889)       (232,863)       (206,889)       (232,863)       

จ่ายดอกเบ้ีย (10,156)         (13,660)         (9,403)           (11,352)         

เงนิสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงนิ (261,922)       3,753            (248,589)       521               

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนของเงินสดและรายการ

    เทียบเท่าเงินสดในสกลุเงินตราต่างประเทศ 357            2,552         -          -          

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 144,195        (337)              145,522        1,358            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 162,298        179,072        130,928        138,761        

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที ่30 มถุินายน 306,493        178,735        276,450        140,119        

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว”
หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ


