
หมายเหตุ

2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 208,579,540      162,298,035      189,530,371      130,928,093      

เงินลงทุนชวัคราว 2.5.1 และ 6 - 7,612,435         - 4,870,735         

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน 7 436,288,492      919,176,535      486,693,992      1,026,535,791   

เงินใหกู้ยื้มระยะสันแก่บริษทัยอ่ย 28 - - 99,500,000       -

สินคา้คงเหลือ 8 1,258,707,519   1,332,570,702   1,222,707,345   1,264,451,089   

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 6 274,649,781      - 271,820,206      -

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 23,454,242       47,236,839       13,840,809       44,164,253       

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 2,201,679,574   2,468,894,546   2,284,092,723   2,470,949,961   

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 -              -              137,461,570      137,461,570      

อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 10 39,745,095       39,745,095       39,745,095       39,745,095       

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 982,907,868      1,018,745,092   942,818,275      961,186,363      

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 12 87,684,291       - 62,792,487       -

ค่าความนิยม 13 11,468,294       11,512,927       - -

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืนนอกจากค่าความนิยม 14 55,671,730       50,969,372       40,806,907       34,222,029       

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 23 75,804,527       65,822,810       27,692,585       19,710,161       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 25,959,949       50,885,406       13,539,645       20,831,737       

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,279,241,754   1,237,680,702   1,264,856,564   1,213,156,955   

รวมสินทรัพย์ 3,480,921,328   3,706,575,248   3,548,949,287   3,684,106,916   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เกต็ตงิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : บาท

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม



หมายเหตุ

2563 2562 2563 2562

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน 15 690,217,376      854,671,573      680,217,376      846,671,573      

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 16 568,334,245      603,777,807      546,755,337      555,949,706      

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 19 25,155,186       - 10,426,694       -

เงินกูย้ืมระยะสัน 17 14,588,415       24,055,680       -              -

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 21,318,426       11,774,221       21,316,954       11,766,634       

หนีสินหมุนเวียนอืน 38,053,289       45,619,590       24,673,376       38,910,113       

รวมหนีสินหมุนเวียน 1,357,666,937   1,539,898,871   1,283,389,737   1,453,298,026   

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาว 18 4,506,556         - - -

หนีสินตามสัญญาเช่า 19 63,184,993       - 52,742,598       -

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 20 31,337,661       25,473,718       29,526,434       24,874,922       

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 1,658,286         - - -

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 100,687,496      25,473,718       82,269,032       24,874,922       

รวมหนีสิน 1,458,354,433   1,565,372,589   1,365,658,769   1,478,172,948   

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

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

   ทุนทีออกและชาํระแลว้

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

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

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

ส่วนเกินทุนจากการเปลียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย 1,186,255         1,186,255         - -

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ 

      ทุนสาํรองตามกฎหมาย 21 34,500,000       34,500,000       34,500,000       34,500,000       

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 331,283,260      449,510,851      488,350,518      510,959,570      

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (4,407,696)        (4,715,426)        - 34,398              

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 2,023,001,819   2,140,921,680   2,183,290,518   2,205,933,968   

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (434,924)           280,979            - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,022,566,895   2,141,202,659   2,183,290,518   2,205,933,968   

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,480,921,328   3,706,575,248   3,548,949,287   3,684,106,916   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เกต็ตงิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย



 หมายเหตุ

2563 2562 2563 2562

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 3,983,113,688   5,266,779,496   3,843,840,147   4,929,891,705   

รายไดอื้น 15,863,426        29,558,399        16,211,108        17,476,113        

กาํไรจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 293,984             996,624             413,820             944,870             

รวมรายได้ 3,999,271,098   5,297,334,519   3,860,465,075   4,948,312,688   

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 2,959,050,876   3,786,467,306   2,865,820,209   3,569,869,904   

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 442,360,131      768,086,519      367,857,412      635,165,372      

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 306,724,098      343,595,168      240,364,751      259,334,235      

รวมค่าใช้จ่าย 3,708,135,105   4,898,148,993   3,474,042,372   4,464,369,511   

กาํไรจากกจิกรรมดําเนินงาน 291,135,993      399,185,526      386,422,703      483,943,177      

ตน้ทุนทางการเงิน (18,084,344)      (26,301,612)      (15,971,464)      (23,676,017)      

กาํไรก่อนภาษเีงินได้ 273,051,649      372,883,914      370,451,239      460,267,160      

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 23 (31,179,654)      (11,042,632)      (33,073,408)      (30,973,873)      

กาํไรสําหรับปี 241,871,995      361,841,282      337,377,831      429,293,287      

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน:

รายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจริงจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนใน

หลกัทรัพยเ์ผอืขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้ - 32,449               - 32,449               

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน 375,099             (2,181,578)        - -

รายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

- สุทธิจากภาษีเงินได้ (2,082,858)        (1,623,616)        (1,221,281)        (1,562,053)        

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนรวมสาํหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้ (1,707,759)        (3,772,745)        (1,221,281)        (1,529,604)        

กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 240,164,236      358,068,537      336,156,550      427,763,683      

บริษทั เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เกต็ตงิ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



 หมายเหตุ

2563 2562 2563 2562

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

   ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 242,620,869      366,238,134      337,377,831      429,293,287      

   ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (748,874)           (4,396,852)        

241,871,995      361,841,282      

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม

   ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 240,880,139      362,657,741      336,156,550      427,763,683      

   ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (715,903)           (4,589,204)        

240,164,236      358,068,537      

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 29 0.18                   0.26                   0.24                   0.31                   

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลยีถ่วงนําหนัก (หุ้น) 1,380,000,000   1,380,000,000   1,380,000,000   1,380,000,000   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษทั เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เกต็ตงิ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ

กาํไร (ขาดทุน)

ส่วนเกนิทุนจาก ทยีงัไม่เกดิขึนจริง ผลต่างของ รวม ส่วนของ

การเปลยีนแปลง  จัดสรรแล้ว - ทุน จากการวัดมูลค่า อตัราแลกเปลยีน องค์ประกอบอนื ส่วนได้เสีย

ทุนทอีอก ส่วนเกนิ สัดส่วนการถือหุ้น  สํารองตามกฎหมาย เงินลงทุนใน จากการแปลงค่า ของส่วนของ รวมส่วนของผู้ถือหุ้น ทไีม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามญั ในบริษัทย่อย บริษัท ยงัไม่ได้จัดสรร หลกัทรัพย์เผือขาย งบการเงนิ ผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่ ควบคุม ผู้ถือหุ้น

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

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

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

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

การเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย - - 64,794 - - - - - 64,794 1,234,156 1,298,950

เงินปันผลจ่าย 26 - - - - (386,400,000) - - - (386,400,000) - (386,400,000)

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

ยอดยกมา ณ วันท ี1 มกราคม 2563

   - ก่อนการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท ี9 345,000,000 1,315,440,000 1,186,255 34,500,000 449,510,851 34,398 (4,749,824) (4,715,426) 2,140,921,680 280,979 2,141,202,659

ผลกระทบจากการใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 9 2.5.1 - - - - 34,398 (34,398) - (34,398) - - -

ยอดยกมา ณ วนัที 1 มกราคม 2563 

   - ภายหลงัปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 9 345,000,000 1,315,440,000 1,186,255 34,500,000 449,545,249 - (4,749,824) (4,749,824) 2,140,921,680 280,979 2,141,202,659

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี - - - - 242,620,869 - - - 242,620,869 (748,874) 241,871,995

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสาํหรับปี - - - - (2,082,858) - 342,128 342,128 (1,740,730) 32,971 (1,707,759)

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี - - - - 240,538,011 - 342,128 342,128 240,880,139 (715,903) 240,164,236

เงินปันผลจ่าย 26 - - - - (358,800,000) - - - (358,800,000) - (358,800,000)

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธนัวาคม 2563 345,000,000 1,315,440,000 1,186,255 34,500,000 331,283,260 - (4,407,696) (4,407,696) 2,023,001,819 (434,924) 2,022,566,895

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กาํไรสะสม

องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เกต็ติง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563
หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม



หมายเหตุ

จัดสรรแล้ว

ทุนทีออก ส่วนเกิน ทุนสํารองตาม รวม

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ กฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร ส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดยกมา ณ วนัที 1 มกราคม 2562 345,000,000            1,315,440,000         34,500,000              469,628,336            2,164,570,285         

กาํไรสาํหรับปี - - - 429,293,287            429,293,287            

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนสาํหรับปี - - - (1,562,053)               (1,529,604)               

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 427,731,234            427,763,683            

เงินปันผลจ่าย 26 - - - (386,400,000)           (386,400,000)           

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2562 345,000,000            1,315,440,000         34,500,000              510,959,570            2,205,933,968         

ยอดยกมา ณ วนัที 1 มกราคม 2563 

   - ก่อนการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 9 345,000,000            1,315,440,000         34,500,000              510,959,570            2,205,933,968         

ผลกระทบจากการใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 9 2.5.1 - - - 34,398                     -

ยอดยกมา ณ วนัที 1 มกราคม 2563 

   - ภายหลงัปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 9 345,000,000            1,315,440,000         34,500,000              510,993,968            2,205,933,968         

กาํไรสาํหรับปี - - - 337,377,831            337,377,831            

ขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี - - - (1,221,281)               (1,221,281)               

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 336,156,550            336,156,550            

เงินปันผลจ่าย 26 - - - (358,800,000)           (358,800,000)           

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2563 345,000,000            1,315,440,000         34,500,000              488,350,518            2,183,290,518         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เกต็ติง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไร (ขาดทุน)กําไรสะสม

ในหลักทรัพย์เผือขาย

ทียงัไม่เกิดขึนจริง

จากการวดัมูลค่าเงินลงทุน

1,949                                    

องค์ประกอบอืนของ

-

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน

32,449                                  

ส่วนของผู้ถือหุ้น

-

32,449                                  

-

-

-

34,398                                  

34,398                                  

-

(34,398)                                

-

-



 หมายเหตุ

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 273,051,649        372,883,914        370,451,239        460,267,160        

รายการปรับปรุง 

ค่าเสือมราคาสินทรพัยถ์าวรและสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 175,061,018        154,257,422        139,329,792        132,998,007        

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 7,856,578            9,081,182            5,670,952            7,226,599            

กาํไรจากตราสารอนุพนัธ์ทียงัไม่เกิดขนึจริง (22,257)                (127,050)              (22,257)                (127,050)              

ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) 31,762,708          (20,924,372)         27,651,754          (21,348,868)         

ค่าเผอืผลขาดทุน (กลบัรายการ) 4,182,593            (644,249)              1,461,688            (375,825)              

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยถ์าวร (กลบัรายการ) (2,035,615)           4,344,505            - -

(กาํไร) ขาดทุนจากการขายและตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 7,628,746            26,228,991          (857,155)              414,628               

ผลต่างจากการลดค่าเช่าตามมาตรการผ่อนปรนชวัคราว 306,116               - 4,943                   -

ผลต่างจากการยกเลิกสญัญาเช่า (1,046,877)           - - -

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขนึจริง 1,250,023            (2,050,268)           1,280,957            (2,433,916)           

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงินอืน (654,039)              - (654,039)              -

กาํไรจากการจาํหน่ายหลกัทรัพยเ์ผือขาย - (880,676)              - (880,676)              

ขาดทุนทียงัไม่เกิดขนึจากการปรับมูลค่าของหลกัทรพัยเ์พอืคา้ - 281,200               - -

กาํไรทียงัไม่เกิดขนึจากการปรับมูลค่าของสินทรพัยท์างการเงินหมุนเวยีนอืน (1,348,909)           - (1,261,034)           -

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

ค่าใชจ่้ายภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 4,722,436            6,592,600            4,229,481            6,373,104            

รายไดด้อกเบีย (299,879)              (540,317)              (1,296,667)           (407,772)              

ตน้ทุนทางการเงิน 18,084,344          26,301,612          15,971,464          23,676,017          

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 518,498,635        576,483,622        561,961,118        607,060,536        

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืน 476,735,073        (124,191,280)       536,409,734        (189,242,104)       

สินคา้คงเหลือ 42,100,475          115,459,999        14,091,989          121,436,184        

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 19,036,137          9,117,745            28,429,299          10,659,909          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 27,445,811          (10,120,559)         9,487,119            (9,639,525)           

หนีสินดาํเนินงาน เพมิขึน (ลดลง)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน (37,908,885)         (63,395,032)         (15,465,972)         (33,302,705)         

หนีสินหมุนเวยีนอืน (7,206,732)           32,376,922          (13,911,137)         29,423,407          

หนีสินไม่หมุนเวยีนอืน 948,285               - - -

จ่ายภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน (1,462,066)           (468,000)              (1,104,570)           (468,000)              

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 1,038,186,733     535,263,417        1,119,897,580     535,927,702        

จ่ายภาษีเงินได้ (31,096,451)         (46,679,314)         (31,200,191)         (47,540,311)         

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,007,090,282     488,584,103        1,088,697,389     488,387,391        

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตตงิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



 หมายเหตุ

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (11,216,389)         (16,984,280)         (10,349,506)         (7,897,804)           

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 5.2.1 (120,416,319)       (98,899,373)         (109,683,179)       (67,732,522)         

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 5,905,037            11,866,955          1,058,266            -

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

เงินสดจ่ายเพอืซือเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขาย -                 (369,634,633)       -                 (369,634,633)       

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขาย -                 367,000,000        -                 367,000,000        

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยท์างการเงินอืน (770,000,000)       - (770,000,000)       -

เงินสดรับจากการขายสินทรพัยท์างการเงินอืน 505,000,000        - 505,000,000        -

เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บริษทัยอ่ย 5.2.2 - - (99,500,000)         (5,159,700)           

เงินสดรับจากการชาํระคืนเงินใหกู้ย้มืจากบริษทัยอ่ย 5.2.2 - - -                 241,417               

รับดอกเบีย 299,879               540,317               1,296,667            407,772               

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (390,427,792)       (77,959,015)         (482,177,752)       (54,454,598)         

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 5.2.4 (3,467,707,887)    (3,606,247,426)    (3,458,706,612)    (3,599,747,426)    

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 5.2.4 3,303,253,690     3,579,692,430     3,292,252,415     3,565,192,430     

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสนัจากกรรมการ 5.2.4 (10,000,000)         - - -

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสนัจากกรรมการ 5.2.4 - 10,000,000          - -

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสนั 5.2.4 - (4,258,007)           - -

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 5.2.4 4,506,556            - - -

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสญัญาเช่า 5.2.4 (24,096,105)         (314,143)              (6,681,880)           -

เงินปันผลจ่าย 5.2.3 (358,674,552)       (383,388,944)       (358,674,552)       (383,388,944)       

จ่ายดอกเบีย (17,626,033)         (27,199,786)         (16,106,730)         (23,821,634)         

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (570,344,331)       (431,715,876)       (547,917,359)       (441,765,574)       

ผลกระทบจากการเปลียนแปลงอตัราแลกเปลียน (36,654)            4,316,706        - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ 46,281,505          (16,774,082)         58,602,278          (7,832,781)           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 1 มกราคม 162,298,035        179,072,117        130,928,093        138,760,874        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที 31 ธันวาคม 208,579,540        162,298,035        189,530,371        130,928,093        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตตงิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ตอ่)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ


