
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอคณะกรรมการ 
บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เกต็ติง้ จ ากดั (มหาชน)  

 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั เถา้แก่นอ้ย ฟู๊ ดแอนดม์าร์เก็ตต้ิง จ ากดั (มหาชน) และ
บริษทัยอ่ย และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เถา้แก่นอ้ย ฟู๊ ดแอนดม์าร์เก็ตต้ิง จ ากดั (มหาชน) 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดง     
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการ  
เป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบั
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากร 
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถ
ไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดง
ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

 



Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit 

ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี 
- 2 - 

 
ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
 ชูพงษ ์ สุรชุติกาล 
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4325 
วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2564 บริษัท ดลีอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั 

 
 
 



หมายเหตุ

ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี 

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

2564 2563 2564 2563

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

แต่สอบทานแล้ว” แต่สอบทานแล้ว”

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 215,411             208,580             193,832             189,530             

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 5 539,107             436,288             592,602             486,694             

เงินให้กูย้มืระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ย 21 -              - 105,680             99,500               

สินคา้คงเหลือ 6 1,099,407          1,258,708          1,071,864          1,222,707          

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 7 255,312             274,650             252,236             271,820             

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 18,781               23,454               11,853               13,841               

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 2,128,018          2,201,680          2,228,067          2,284,092          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -              -              137,462             137,462             

อสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน 39,745               39,745               39,745               39,745               

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 1,003,735          982,908             966,356             942,818             

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 10 82,089               87,684               61,873               62,792               

ค่าความนิยม 11 11,965               11,468               -              -

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนนอกจากค่าความนิยม 54,270               55,672               39,884               40,807               

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 78,856               75,804               29,680               27,693               

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 24,634               25,960               12,164               13,540               

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 1,295,294          1,279,241          1,287,164          1,264,857          

รวมสินทรัพย์ 3,423,312          3,480,921          3,515,231          3,548,949          

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

หน่วย : พันบาท

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



หมายเหตุ

ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี 

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

2564 2563 2564 2563

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

แต่สอบทานแล้ว” แต่สอบทานแล้ว”

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 12 491,028             690,217             478,854             680,217             

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 13 587,980             568,334             564,683             546,755             

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 16 327                    -              -              -              

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 17 24,621               25,155               10,716               10,427               

เงินกูย้มืระยะส้ัน 14 14,907               14,588               -              -              

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 28,634               21,319               28,633               21,317               

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 47,832               38,054               43,053               24,674               

รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 1,195,329          1,357,667          1,125,939          1,283,390          

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 15 52,124               - 52,124               -

เงินกูย้มืระยะยาว 16 4,375                 4,507                 -              -

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 17 58,882               63,185               51,799               52,742               

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 18 32,482               31,338               31,030               29,526               

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 1,666                 1,658                 -              -

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 149,529             100,688             134,953             82,268               

รวมหน้ีสิน 1,344,858          1,458,355          1,260,892          1,365,658          

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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



หมายเหตุ

ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี 

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

2564 2563 2564 2563

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

แต่สอบทานแล้ว” แต่สอบทานแล้ว”

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

     หุ้นสามญั 1,380,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท 345,000             345,000             345,000             345,000             

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

     หุ้นสามญั 1,380,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท ชาํระครบแลว้ 345,000             345,000             345,000             345,000             

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 1,315,440          1,315,440          1,315,440          1,315,440          

ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัยอ่ย 1,186                 1,186                 - -

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ 

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

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 387,489             331,283             559,399             488,351             

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (4,643)               (4,408)               - -

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 2,078,972          2,023,001          2,254,339          2,183,291          

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (518)                  (435)                  - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,078,454          2,022,566          2,254,339          2,183,291          

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,423,312          3,480,921          3,515,231          3,548,949          

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564

หน่วย : พันบาท

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



 หมายเหตุ

2564 2563 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 919,941               1,109,982            884,614               1,046,405            

รายไดอ่ื้น 5,258                   2,689                   5,540                   1,392                   

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ 6,210                   7,185                   6,204                   7,216                   

รวมรายได้ 931,409               1,119,856            896,358               1,055,013            

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 696,107               808,071               671,920               772,155               

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 97,913                 129,451               84,166                 101,472               

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 72,453                 78,507                 61,458                 60,444                 

รวมค่าใช้จ่าย 866,473               1,016,029            817,544               934,071               

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 64,936                 103,827               78,814                 120,942               

ตน้ทุนทางการเงิน (2,598)                 (5,137)                 (2,375)                 (4,360)                 

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 62,338                 98,690                 76,439                 116,582               

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 19 (6,192)                 (13,217)               (5,391)                 (13,966)               

กําไรสําหรับงวด 56,146                 85,473                 71,048                 102,616               

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (258)                    201                      - -

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนรวมสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได้ (258)                    201                      - -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 55,888                 85,674                 71,048                 102,616               

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 56,206                 85,671                 71,048                 102,616               

   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (60)                      (198)                    

56,146                 85,473                 

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 55,971                 85,854                 71,048                 102,616               

   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (83)                      (180)                    

55,888                 85,674                 

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 22 0.04                     0.06                     0.05                     0.07                     

จํานวนหุ้นสามญัถัวเฉล่ียถ่วงน้ําหนัก (พันหุ้น) 1,380,000            1,380,000            1,380,000            1,380,000            

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2564

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว”
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ

กําไร (ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จอื่น

ส่วนเกินทุนจาก ผลต่างของ รวม ส่วนของ
การเปลี่ยนแปลง  จัดสรรแล้ว - ทุน อัตราแลกเปลี่ยน องค์ประกอบอื่น ส่วนได้เสีย

ทุนที่ออก ส่วนเกิน สัดส่วนการถือหุ้น สํารองตามกฎหมาย จากการแปลงค่า ของส่วนของ รวมส่วนของผู้ถือหุ้น ที่ไม่มีอํานาจ รวมส่วนของ

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ในบริษัทย่อย บริษัท ยงัไม่ได้จัดสรร งบการเงิน ผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่ ควบคุม ผู้ถือหุ้น
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 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 - - - - 85,671              - - 85,671                         (198)              85,473           
กาํไรเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด - - - - - 183                     183                     183                              18                 201                
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - 85,671              183                     183                     85,854                         (180)              85,674           
เงินปันผลจ่าย 20 - - - - (207,000)           - - (207,000)                      - (207,000)        
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 345,000          1,315,440         1,186                      34,500                     328,216            (4,566)                 (4,566)                 2,019,776                    101               2,019,877      

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 345,000          1,315,440         1,186                      34,500                     331,283            (4,408)                 (4,408)                 2,023,001                    (435)              2,022,566      
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด - - - - 56,206              - - 56,206                         (60)                56,146           
กาํไรเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด - - - - - (235)                    (235)                    (235)                             (23)                (258)               
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - 56,206              (235)                    (235)                    55,971                         (83)                55,888           
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 345,000          1,315,440         1,186                      34,500                     387,489            (4,643)                 (4,643)                 2,078,972                    (518)              2,078,454      

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

กําไรสะสม

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม 2564
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว”

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น



หมายเหตุ

จัดสรรแล้ว องค์ประกอบอื่นของ

ทุนที่ออก ส่วนเกิน ทุนสํารองตาม ส่วนของผู้ถือหุ้น รวม

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ กฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น ส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 345,000                   1,315,440                34,500                     510,994                   -                     2,205,934                

กาํไรสาํหรับงวด - - - 102,616                   -                     102,616                   

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 102,616                   -                     102,616                   

เงินปันผลจ่าย 20 - - - (207,000)                  -                     (207,000)                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 345,000                   1,315,440                34,500                     406,610                   -                     2,101,550                
-                     

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 345,000                   1,315,440                34,500                     488,351                   -                     2,183,291                

กาํไรสาํหรับงวด - - - 71,048                     -                     71,048                     

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 71,048                     -                     71,048                     

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 345,000                   1,315,440                34,500                     559,399                   -                     2,254,339                

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

กําไรสะสม

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

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม 2564

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว”

หน่วย : พนับาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ



 หมายเหตุ
2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรสาํหรับงวดก่อนภาษี 62,338              98,690              76,439              116,582            
รายการปรับปรุง 

ค่าเส่ือมราคาสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 38,801              50,195              32,701              37,641              
ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,605                2,547                1,107                1,908                
ขาดทุนจากตราสารอนุพนัธ์ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 1                       3                       1                       3                       
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) 4,883                (551)                 7,154                (459)                 
ค่าเผือ่ผลขาดทุน (กลบัรายการ) (737)                 1,146                (146)                 819                   
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยถ์าวร (2,256)              (289)                 -              -              
ผลต่างจากการลดค่าเช่าตามมาตรการผอ่นปรนชัว่คราว 54                     -              1                       -              
ขาดทุนจากการขายและตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3,133                129                   876                   40                     
(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 1,045                (4,568)              889                   (4,613)              
กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน (227)                 (70)                   (416)                 (70)                   
(กาํไร) ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน (435)                 967                   -              -              
ค่าใชจ่้ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,627                1,123                1,504                1,097                
รายไดด้อกเบ้ีย (3)                     (1)                     (507)                 (1)                     
ตน้ทุนทางการเงิน 2,598                5,137                2,375                4,360                

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 112,427            154,458            121,978            157,307            
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน (97,041)             258,108            (100,722)           246,921            
สินคา้คงเหลือ 154,418            (78,648)             143,689            (88,454)             
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 4,523                (892)                 2,073                (853)                 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 42                     (307)                 412                   1,956                

หน้ีสินดาํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 42,816              (50,222)             39,654              (42,678)             
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 6,508                (15,959)             15,264              (17,717)             
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน (533)                 157                   -              -              
จ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (483)                 -              -              -              
เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 222,677            266,695            222,348            256,482            

จ่ายภาษีเงินได้ (1,928)              (3,713)              (63)                   (55)                   
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 220,749            262,982            222,285            256,427            

บริษทั เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2564

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว”
หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



 หมายเหตุ
2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (9,747)              (7,040)              (9,747)              (6,777)              
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 4.2.1 (69,429)             (38,812)             (68,283)             (35,250)             
เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 61                     327                   6                       -              
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพยท์างการเงินอ่ืน (20,000)             (170,000)           (20,000)             (170,000)           
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยท์างการเงินอ่ืน 40,000              50,000              40,000              50,000              
เงินสดจ่ายเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 4.2.2 -              -              (6,000)              -              
รับดอกเบ้ีย 3                       1                       507                   1                       

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (59,112)             (165,524)           (63,517)             (162,026)           

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 4.2.4 (737,217)           (754,228)           (737,217)           (749,228)           
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 4.2.4 538,028            754,516            535,854            749,516            
เงินสดจ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะสั้น 4.2.4 (313)                 (500)                 -              -              
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 4.2.4 52,124              -              52,124              -              
เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่า 4.2.4 (5,251)              (9,600)              (2,622)              (1,577)              
เงินปันผลจ่าย 4.2.3 (6)                     (5)                     (6)                     (5)                     
จ่ายดอกเบ้ีย (2,824)              (5,487)              (2,599)              (4,709)              

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (155,459)           (15,304)             (154,466)           (6,003)              

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน 653               1,164             -              -              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้สุทธิ 6,831                83,318              4,302                88,398              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 208,580            162,298            189,530            130,928            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 215,411            245,616            193,832            219,326            

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษทั เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2564

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว”
หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



 
 

 

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เกต็ติง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว” 

1. ข้อมูลท่ัวไปและการด าเนินงานของบริษัท 
บริษทั เถา้แก่นอ้ย ฟู๊ ดแอนดม์าร์เกต็ต้ิง 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 ย่าง 
อบ และขนมขบเค้ียวท่ีมีสาหร่ายเป็นส่วนประกอบ รายละเอียดของบริษทัย่อยของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 
31 มีนาคม 2564 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

บริษัทย่อย ประเภทธุรกจิ จดทะเบียน สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 
  ในประเทศ 2564 2563 
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. จ าหน่ายขนมขบเค้ียวท่ีมีสาหร่าย    
 เป็นส่วนประกอบ สหรัฐอเมริกา 91.21 91.21 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งข้ึน
อยา่งต่อเน่ืองท าให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจและมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ 
สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจ 
อยา่งไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัไดติ้ดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวอย่างต่อเน่ือง
และได้ประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกับมูลค่าของสินทรัพย  ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสิน 
ท่ีอาจจะเกิดข้ึนอยา่งสม ่าเสมอ 
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2. เกณฑ์การจัดท าและการน าเสนองบการเงนิระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกจิการ 
2.1 งบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหวา่งกาลเฉพาะกิจการน้ีไดจ้ดัท าข้ึนในสกุลเงินบาท

และตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” และวิธีปฏิบติั
ทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็น
แบบย่อ และมีการเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมตามขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

2.2 งบการเงินระหว่างกาลรวมน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) 
และไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกนักบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวดปัจจุบนั 

2.3 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  
ซ่ึงน ามาแสดงเปรียบเทียบได้มาจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัซ่ึงไดต้รวจสอบแลว้ 

2.4 ผลการด าเนินงานซ่ึงยงัไม่ไดต้รวจสอบท่ีปรากฎในงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
มิใช่เคร่ืองบ่งช้ีและมิใช่การคาดการณ์ถึงผลการด าเนินงานเตม็ปี 

2.5 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าเพื่อใหข้อ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์
ใหม่ ๆ ขอ้มูลบางประการซ่ึงควรจะแสดงอยูใ่นงบการเงินประจ าปีท่ีไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินมิไดน้ ามาแสดงไว ้ณ ท่ีน้ี เน่ืองจากมิไดมี้การก าหนดให้มีการเปิดเผย
ขอ้มูลดงักล่าวในงบการเงินระหว่างกาลและเพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้
รายงานไปแลว้ ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
จึงควรอ่านประกอบกบังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

2.6  ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และขอ้มูล
เปรียบเทียบไดร้วมขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

รายการบญัชีระหวา่งบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีมีนยัส าคญัไดถู้กตดับญัชีออกจากขอ้มูลทางการเงิน
ระหว่างกาลรวมน้ีแลว้ งบการเงินระหว่างกาลรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2564 ไดจ้ดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินระหวา่งกาลของบริษทัยอ่ยส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม 2564 ซ่ึงไดส้อบทานแลว้ 
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2.7  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน
ส าหรับงวดบญัชีปัจจุบนั 

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและกรอบ
แนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงินท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงการอา้งอิงกรอบแนวคิดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การปรับปรุงค านิยามของธุรกิจ การปรับปรุงค านิยามของ
ความมีสาระส าคญั และขอ้ก าหนดทางการบญัชีเก่ียวกบัการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง การน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อ
งบการเงินระหวา่งกาลของกลุ่มบริษทั 

2.8  มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า (“TFRS 16”) ฉบบัปรับปรุง ไดเ้พิ่ม
ขอ้ก าหนดส าหรับขอ้ยกเวน้ชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง โดยกิจการตอ้ง
ถือปฏิบติัตามการปรับปรุงดงักล่าวกบังบการเงินประจ าปีส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป ทั้งน้ีอนุญาตใหกิ้จการถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบั
ใชไ้ด ้ซ่ึง TFRS 16 ฉบบัปรับปรุงน้ีไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2564 
 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งมาเร่ิมถือปฏิบติักบั  
งบการเงินของกลุ่มบริษทั เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้โดยผูบ้ริหาร
ของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว และเห็นวา่
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญั
ต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัในงวดท่ีจะเร่ิมถือปฏิบติั 

 

2.9    งบการเงินระหว่างกาลรวมและเฉพาะกิจการฉบบัภาษาองักฤษจดัท าข้ึนจากงบการเงินระหว่างกาลรวม
และเฉพาะกิจการท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษา
ท่ีแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงินระหวา่งกาลรวมและเฉพาะกิจการฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

3. นโยบายการบญัชีที่ส าคญั 
งบการเงินระหวา่งกาลจดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑ ์นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้
ในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
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4. ข้อมูลเพิม่เติมเกีย่วกบักระแสเงินสด 
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2564  2563  2564  2563 
เงินสดในมือ 998  950  225  164 
เงินฝากธนาคารบญัชีออมทรัพยแ์ละ        

กระแสรายวนั 214,413  207,630  193,607  189,366 
 215,411  208,580  193,832  189,530 

4.2 รายการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงินสด ประกอบดว้ย 
4.2.1 เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 
หน่วย : พนับาท  

งบการเงินรวม 
 
งบการเงินเฉพาะกจิการ  

2564  2563  2564  2563 
ส่วนท่ีบนัทึกเป็นหน้ีสินจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวร  

 
     

และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 36,525  31,512  34,965  27,204 
บวก ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน        

ในระหวา่งงวด 54,659  29,209  54,420  27,123 
หกั ส่วนท่ีจ่ายเป็นเงินสด (69,429)  (38,812)  (68,283)  (35,250) 
หกั เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรซ่ึงจ่าย        

ในปีก่อน (11,070)  (6,782)  (10,533)  (6,578) 
ส่วนท่ีบนัทึกเป็นหน้ีสินจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวร        

และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 10,685  15,127  10,569  12,499 

4.2.2  รายการเคล่ือนไหวท่ีไม่เป็นตวัเงินท่ีมีสาระส าคญัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
31 มีนาคม 2564 มีดงัน้ี (2563 : ไม่มี) 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเฉพาะกจิการ 

 ยอดยกมา  กระแส  การเปลีย่นแปลงที่ไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที่   เงินสดจาก  ก าไรจาก  ดอกเบีย้ค้างรับ  ณ วนัที่ 
 1 มกราคม 2564  กจิกรรมลงทุน  อตัราแลกเปลีย่น    31 มีนาคม 2564 

เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย 99,500  6,000  -  180  105,680 
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4.2.3  เงินปันผลจ่ายส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 
หน่วย : พนับาท  

งบการเงินรวม 
 
งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 
เงินปันผลคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 1 มกราคม  3,656  3,530  3,656  3,530 
บวก เงินปันผลประกาศจ่ายในระหวา่งงวด -  207,000  -  207,000 
หกั จ่ายระหวา่งงวด (6)  (5)  (6)  (5) 
เงินปันผลคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 3,650  210,525  3,650  210,525 

4.2.4  การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมจดัหาเงินรวมส่วนท่ีเป็นกระแสเงินสดและ
ส่วนท่ีไม่ใช่กระแสเงินสดท่ีมีการจดัประเภทเป็นกิจกรรมจดัหาเงินในงบกระแสเงินสด มีดงัน้ี 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2564 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม 
 ยอดยกมา  กระแส  การเปลีย่นแปลงที่ไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที่   เงินสดจาก  ผลต่างจาก  เพิม่ขึน้  การเปลีย่น  ณ วนัที่ 
 1 มกราคม  กจิกรรม  การแปลงค่า  (ลดลง)  แปลงอ่ืน(1)  31 มีนาคม 
 2564  จัดหาเงิน  งบการเงิน      2564 

เงินกูย้มืระยะสั้นจาก
สถาบนัการเงิน 

 
690,217 

  
(199,189) 

  
- 

  
- 

  
- 

  
491,028 

เงินกูย้มืระยะสั้น 14,588  (313)  632  -  -  14,907 
เงินกูย้มืระยะยาวจาก
สถาบนัการเงิน 

 
- 

  
52,124 

  
- 

  
- 

  
- 

  
52,124 

เงินกูย้มืระยะยาว 4,507  -  195  -  -  4,702 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 88,340  (5,251)  (7)  1,996  (1,575)  83,503 

รวม 797,652  (152,629)  820  1,996  (1,575)  646,264 

(1) การเปล่ียนแปลงดงักล่าวเกิดจากการลดค่าเช่าตามสัญญาตามมาตรการผอ่นปรนชัว่คราวจากสถานการณ์ COVID-19 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดยกมา  กระแส  การเปลีย่นแปลงที่ไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที่   เงินสดจาก  ผลต่างจาก  การเปลีย่น  ณ วนัที่ 
 1 มกราคม  กจิกรรม  การแปลงค่า  แปลงอ่ืน(1)  31 มีนาคม 
 2563  จัดหาเงิน  งบการเงิน    2563 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 854,672  288  -  -  854,960 
เงินกูย้มืระยะสั้น 24,056  (500)  1,173  -  24,729 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 127,081  (9,600)  3  (3,435)  114,049 

รวม 1,005,809  (9,812)  1,176  (3,435)  993,738 
 

(1) การเปล่ียนแปลงดงักล่าวเกิดจากการลดค่าเช่าตามสัญญาตามมาตรการผอ่นปรนชัว่คราวจากสถานการณ์ COVID-19 
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ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดยกมา  กระแสเงินสด  เพิม่ขึน้  การเปลีย่น  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที่   จากกจิกรรม  (ลดลง)  แปลงอ่ืน(1)  ณ วนัที่ 

 1 มกราคม  จัดหาเงิน      31 มีนาคม 
 2564        2564 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 680,217  (201,363)  -  -  478,854 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -  52,124  -  -  52,124 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 63,169  (2,622)  1,996  (28)  62,515 

รวม 743,386  (151,861)  1,996  (28)  593,493 

(1) การเปล่ียนแปลงดงักล่าวเกิดจากการลดค่าเช่าตามสัญญาตามมาตรการผอ่นปรนชัว่คราวจากสถานการณ์ COVID-19 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดยกมา  กระแสเงินสด    ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที่   จากกจิกรรมจัดหาเงิน    ณ วนัที่ 
 1 มกราคม 2563      31 มีนาคม 2563 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 846,672  288    846,960 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 32,258  (1,577)    30,681 

รวม 878,930  (1,289)    877,641 

5. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2564  2563  2564  2563 

ลูกหน้ีการคา้        
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  326   4  74,442  69,405 
กิจการอ่ืน  479,879   397,904  457,587  375,814 
หกั  ค่าเผ่ือผลขาดทุน  (19,058)  (19,795)  (14,635)  (14,781) 
รวมลูกหน้ีการคา้  461,147   378,113  517,394  430,438 

ลูกหน้ีอ่ืน        
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  21   17  1,874  855 
กิจการอ่ืน  5,554   3,611  2,879  2,381 

รวมลูกหน้ีอ่ืน  5,575   3,628  4,753  3,236 
รายไดค้า้งรับ - กิจการอ่ืน  9,674   7,850  9,673  7,806 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  19,511   16,896  17,601  15,432 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือวตัถุดิบ  43,200   29,801  43,181  29,782 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
 

 

539,107  436,288  592,602  486,694 
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ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จ าแนกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2564  2563  2564  2563 
ลูกหนีก้ารค้า        

บริษัทย่อย        
ยงัไม่ถึงก าหนด 326  1  16,061  16,322 
เกินก าหนดช าระ        
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 3 เดือน -  3  23,683  31,784 
มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน -  -  31,784  21,299 
มากกวา่ 6 เดือน ถึง 9 เดือน -  -    2,914  - 

รวม 326  4  74,442  69,405 
กจิการอ่ืน        

ยงัไม่ถึงก าหนด 369,320  320,118   356,714   309,941 
เกินก าหนดช าระ        
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 3 เดือน  82,382   48,752   76,971   41,638 
มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน  54   64   -     49 
มากกวา่ 6 เดือน ถึง 9 เดือน  -     55   -     23 
มากกวา่ 9 เดือนข้ึนไป  28,123   28,915   23,902   24,163 

รวม  479,879   397,904   457,587   375,814 
  480,205   397,908   532,029   445,219 
หกั  ค่าเผ่ือผลขาดทุน  (19,058)  (19,795)   (14,635)  (14,781) 
รวมลูกหน้ีการคา้   461,147   378,113   517,394   430,438 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนั ถึง 90 วนั 

ตารางต่อไปน้ีแสดงการกระทบยอดค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุท่ีไดรั้บรู้
ส าหรับลูกหน้ีการคา้ซ่ึงเป็นไปตามวิธีการอยา่งง่ายท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 19,795  14,781 
การกลบัรายการของค่าเผือ่ผลขาดทุน (737)  (146) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 19,058  14,635 
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6. สินค้าคงเหลือ 
สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2564  2563  2564  2563 

สินคา้ส าเร็จรูป 99,373  101,397  82,083  72,658 
งานระหว่างท า 1,686  2,152  1,557  1,843 
วตัถุดิบ 924,403  1,046,338  913,852  1,036,921 
วสัดุหีบห่อ 89,034  102,127  87,607  99,844 
อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง 18,210  15,950  16,756  15,118 
สินคา้ระหว่างทาง 8,716  27,876  8,716  27,876 
 1,141,422  1,295,840  1,110,571  1,254,260 
หกั  ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (42,015)  (37,132)  (38,707)  (31,553) 

 1,099,407  1,258,708  1,071,864  1,222,707 

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือที่บนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายและไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขายส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2564  2563  2564  2563 
ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย        
และไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขาย        

- ตน้ทุนขาย 691,224  808,622  664,766  772,614 
- ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 
 (กลบัรายการ) 

 
4,883 

  
(551) 

  
7,154 

  
(459) 

รวม 696,107  808,071  671,920  772,155 

รายการเคล่ือนไหวของบญัชีค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 
31 มีนาคม สรุปไดด้งัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2564  2563  2564  2563 
ยอดยกมาตน้งวด 37,132  5,369  31,553  3,901 
บวก  ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 5,977  (458)  7,157  (455) 
หกั  กลบัรายการปรับลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ        

ท่ีท าลายจริงในงวด (1,094)  (93)  (3)  (4) 
ยอดคงเหลือปลายงวด 42,015  4,818  38,707  3,442 
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7. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืน        

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย     

มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน     

- ตราสารทุน  3,076   2,830  -  - 

- กองทุนเปิดตราสารหน้ี  252,236   271,820   252,236   271,820 

รวมสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น 255,312  274,650  252,236  271,820 

8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
เงินลงทุนในบริษทัย่อยซ่ึงบนัทึกโดยวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

 ทุนท่ีช าระแล้ว สัดส่วน  ยอดคงเหลือ (ราคาทุน) 

  เงินลงทุน  2564  2563 

  (ร้อยละ)  พนับาท  พนับาท 

บริษัทย่อย         

บริษทั เถา้แก่นอ้ย เรสเตอรองท ์แอนด ์แฟรนไชส์ จ ากดั 35 ลา้นบาท   100.00  35,000  35,000 

บริษทั เถา้แก่นอ้ย แคร์ จ ากดั 5 ลา้นบาท   100.00  4,543  4,543 

บริษทั เอน็ซีพี เทรดด้ิงแอนดซ์พัพลาย จ ากดั 1 ลา้นบาท   100.00  491  491 

TAOKAENOI USA, Inc.    4,912,000 ดอลลาร์สหรัฐ   91.21  97,428  97,428 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย      137,462  137,462 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 บริษทัย่อยดังกล่าวไม่มีการประกาศ
จ่ายเงินปันผล 
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9. ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
การเปล่ียนแปลงของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม สรุปไดด้งัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม 

  2564   2563  
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม  982,908    1,018,745  
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน   54,459    26,541  
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าตามบญัชี       
     ณ วนัท่ีจ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย  (3,081)   (456)  
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด  (32,801)   (40,146)  
กลบัรายการค่าเผือ่การดอ้ยค่า  2,256   289  
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ (6)   26  

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  1,003,735   1,004,999  

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2564 2563 
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม  942,818    961,186  
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน   54,234     24,874  
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าตามบญัชี       
     ณ วนัท่ีจ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย  (882)   (40)  
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด  (29,814)   (36,148)  

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  966,356   949,872  

10. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม สรุปไดด้งัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 2564 2563 
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม  87,684   126,952  
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน  1,996   -  
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด  (7,630)   (13,484)  
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 39   (3)  

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  82,089   113,465  
 
 
 



 
- 11 - 

 

 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2564 2563 
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม  62,792   29,976  
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน  1,996   -  
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด  (2,915)   (1,493)  

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  61,873   28,493  

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ผูใ้ห้เช่าไดล้ดค่าเช่าแก่กลุ่มบริษทัและบริษทั
จ านวน 1.72 ลา้นบาท และ 0.03 ลา้นบาท ตามล าดบั ตามมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือก
เพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ทั้ งน้ีกลุ่มบริษัทและบริษัท               
ไดป้รับปรุงส่วนลดค่าเช่าโดยลดบญัชีค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ านวน 1.63 ลา้นบาท และ 
0.03 ลา้นบาท และดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสญัญาเช่าจ านวน 0.05 ลา้นบาท และ 0.01 ลา้นบาท ตามล าดบั 
และบนัทึกผลต่างท่ีเกิดข้ึนในก าไรหรือขาดทุน 0.05 ลา้นบาท และ 0.01 ลา้นบาท ตามล าดบั 

11. ค่าความนิยม 
การเปล่ียนแปลงของค่าความนิยมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม 

ยอด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 11,468 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 497 
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 11,965 

ค่าความนิยมจากการซ้ือธุรกิจ (จากการซ้ือหุน้ของ TAOKAENOI USA, Inc. ในปี 2560) โดยหลกัประกอบดว้ย
โอกาสทางธุรกิจจากการไดม้าซ่ึงโรงงานผลิตสาหร่ายท่ีพร้อมด าเนินธุรกิจไดท้นัทีตั้งแต่วนัท่ีซ้ือธุรกิจ 
ซ่ึงจะช่วยขยายฐานก าลงัการผลิตและรายไดจ้ากการจ าหน่ายผลิตภณัฑส์าหร่ายจากธรรมชาติ รวมถึง
เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดและขยายฐานกลุ่มลูกคา้ในทวีปอเมริกาเหนือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
ฝ่ายบริหารพิจารณาแลว้วา่ค่าความนิยมไม่เกิดการดอ้ยค่า 

12. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 อตัราดอกเบีย้ (ร้อยละต่อปี)  งบการเงินรวม  
 2564  2563  2564  2563 

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 1.20 - 1.66  1.30 - 1.66   453,000   522,000 
ทรัสตรี์ซีท 1.25 - 1.50  1.25 - 1.50   38,028   168,217 

     491,028  690,217 



 
- 12 - 

 

 

หน่วย : พนับาท 
 อตัราดอกเบีย้ (ร้อยละต่อปี)  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2564  2563  2564  2563 

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 1.20 - 1.48  1.30 - 1.48   443,000   512,000 
ทรัสตรี์ซีท 1.25   1.25 - 1.50   35,854   168,217 

     478,854  680,217 

เงินกูย้ืมดงักล่าวไม่มีหลกัประกนั และมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ   
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีวงเงินสินเช่ือส าหรับเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้         
กบัธนาคารเป็นจ านวนเงิน 1,938 ลา้นบาท และ 1,745 ลา้นบาท ตามล าดบั  

13. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วันท่ี ว ันท่ี 31 มีนาคม 2564 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2563  
ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 2564  2563  2564  2563 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  4  8,637  12,919 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน 214,028  169,668  194,486  149,725 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  1,374  175 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 89,849  89,015  76,617  78,150 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10,685  36,525  10,569  34,965 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 273,418  273,122  273,000  270,821 

 587,980  568,334  564,683  546,755 

14. เงินกู้ยืมระยะส้ัน 
เงินกูย้มืระยะสั้น ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
ผู้กู้ยืม วงเงินกู้ยืม อตัราดอกเบีย้  ระยะเวลาการ  งบการเงินรวม 

  (ร้อยละต่อปี)  ช าระคืน  2564  2563 
TAOKAENOI USA, Inc.         

เงินกูย้มืจาก Samhae Commercial Co., Ltd. 0.4 ลา้นเหรียญสหรัฐ 4.6  เม่ือทวงถาม  14,907  14,588 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เงินกูย้มืระยะสั้นดงักล่าวไม่มีหลกัประกนั 
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15. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีดงัน้ี (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 : ไม่มี) 

หน่วย : พนับาท 
 อตัราดอกเบีย้  ระยะเวลาการช าระคืน  งบการเงินรวมและ 
 (ร้อยละต่อปี)    งบการเงินเฉพาะกจิการ 

เงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงิน BIBOR + 2.15  กมุภาพนัธ์ 2566 - มกราคม 2571  52,124 

เงินกูย้มืดงักล่าวไม่มีหลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัมีวงเงินสินเช่ือส าหรับเงินกูย้มืระยะยาว
จากสถาบนัการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ชก้บัธนาคารเป็นจ านวนเงิน 121.88 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 : ไม่มี) 

16.  เงินกู้ยืมระยะยาว 
เงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
ผู้กู้ยืม วงเงินกู้ยืม อตัราดอกเบีย้  ระยะเวลาการ  งบการเงินรวม 

  (ร้อยละต่อปี)  ช าระคืน  2564  2563 
TAOKAENOI USA, Inc.         

เงินกูย้มืระยะยาวอ่ืน 0.2 ลา้นเหรียญสหรัฐ 1.0  มกราคม 2565 - สิงหาคม 2568  4,702  4,507 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี     (327)  - 
     4,375  4,507 

 เงินกูย้ืมระยะยาวอ่ืนเป็นเงินกูย้ืมจากส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดยอ่มแห่งสหรัฐอมเริกา (“SBA”) 
ภายใตม้าตรการผอ่นปรนจากสถานการณ์ COVID-19 เงินกูย้มืระยะยาวดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1 
ต่อปี อยา่งไรก็ตาม หาก TAOKAENOI USA, Inc. สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในโครงการได ้SBA      
จะยกหน้ีใหท้ั้งจ านวน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 SBA อยูร่ะหวา่งการพิจารณาอนุมติัการยกหน้ีดงักล่าว 

17. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2564  2563  2564  2563 

การวเิคราะห์ตามการครบก าหนด        
ครบก าหนดภายใน 1 ปี 25,373  26,789  11,908  11,639 
ครบก าหนดหลงัจาก 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 41,974  45,625  34,111  35,127 
ครบก าหนดหลงัจาก 5 ปี 23,856  23,928  23,856  23,928 
 91,203  96,342  69,875  70,694 
หกั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี (7,700)  (8,002)  (7,360)  (7,525) 
รวม 83,503  88,340  62,515  63,169 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2564  2563  2564  2563 
การจัดประเภท :        

หน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

 
24,621 

 
 

25,155 
 

 
10,716 

 
 

10,427 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 58,882  63,185  51,799  52,742 
รวม 83,503  88,340  62,515  63,169 

18. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 
ความเคล่ือนไหวของมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้ณ วนัท่ี  
31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2564  2563  2564  2563 

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตามโครงการ        
ผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวต้น้งวด/ปี 31,338  25,474  29,526  24,875 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 1,530  4,212  1,414  3,730 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 97  510  90  499 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์               

ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน -  2,604  -  1,527 
หกั  ผลประโยชน์ท่ีจ่ายระหวา่งงวด (483)  (1,462)  -  (1,105) 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตามโครงการ        

ผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวป้ลายงวด/ปี 32,482  31,338  31,030  29,526 

19. ภาษีเงินได้ 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม สรุปไดด้งัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 
ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 7,378  9,836  7,378  9,812 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี        
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว        
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (1,186)  3,381  (1,987)  4,154 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุน 6,192  13,217  5,391  13,966 
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20. เงินปันผล 
เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส 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 ซ่ึงไดจ่้ายในวนัท่ี 24 เมษายน 2563 

21. รายการกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 
ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 

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 
บริษทั มูฟฟาสท ์จ ากดั กรรมการร่วมกนั 
นาย อิทธิพทัธ์ พีระเดชาพนัธ์ กรรมการ 
นางสาว อรพทัธ์ พีระเดชาพนัธ์ กรรมการ 
นาย ณชัชชัพงศ ์พีระเดชาพนัธ์ กรรมการ 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหวา่งกลุ่ม
บริษทัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ ดงัน้ี 

   หน่วย : พนับาท 
ประเภทรายการ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 
บริษัทย่อย        

รายไดจ้ากการขาย -  -   21,170   45,672 
รายไดค่้าบริการดา้นบญัชีและการเงิน -  -   1,179   447 
รายไดจ้ากดอกเบ้ีย -  -   506   - 
ซ้ือสินคา้ -  -   30,541   44,881 
ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย -  -   1,274   1,137 
ค่าเช่า -  -   62   92 
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     หน่วย : พนับาท 
ประเภทรายการ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 
กจิการที่เกีย่วข้องกนั        

รายไดจ้ากการขาย 3   -  -  - 
ซ้ือสินคา้ (303)   -  -  - 
รายไดค่้าเช่า 
 

-  77  -  - 
รายไดอ่ื้น       52   38  -  - 
ค่าเช่าจ่าย 90  90           90  90 
ดอกเบ้ียจ่าย -  52  -  - 

 

นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

รายการ นโยบายการก าหนดราคา 
รายไดจ้ากการขาย ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพิ่มร้อยละ 15 ถึง 45 ข้ึนกบัปริมาณซ้ือและประเภทของสินคา้ 
รายไดค่้าบริการดา้นบญัชีและการเงิน ค านวณตามตน้ทุนจริงบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
รายไดจ้ากดอกเบ้ีย อตัราตามท่ีระบุในสัญญา 
รายไดค่้าเช่า อตัราตามท่ีระบุในสัญญา 
รายไดอ้ื่น อตัราตามท่ีระบุในสัญญา 
ซ้ือสินคา้ ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพิ่มร้อยละ  5 ถึง 15 และราคาทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 

ร้อยละ 35 ถึง 70 ข้ึนกบัปริมาณซ้ือและประเภทของสินคา้ ส าหรับบริษทัยอ่ย และ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ตามล าดบั 

ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย อตัราตามท่ีระบุในสัญญา 
ค่าเช่าจ่าย อตัราตามท่ีระบุในสัญญา 
ดอกเบ้ียจ่าย อตัราตามท่ีระบุในสัญญา 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน อตัราตามท่ีระบุในสัญญา 

ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัทกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
ประเภทรายการ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 
ลูกหนีก้ารค้า        
บริษทัยอ่ย  -     -  74,442   69,405 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  326   4   -     - 

รวม  326   4   74,442   69,405 
ลูกหนีอ่ื้น        
บริษทัยอ่ย  -     -   1,874   855 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  21   17   -     - 

รวม  21   17   1,874   855 
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   หน่วย : พนับาท 
ประเภทรายการ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 
เจ้าหนีก้ารค้า        
บริษทัยอ่ย  -     -   8,637   12,919 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -     4   -     - 

รวม  -     4   8,637   12,919 
เจ้าหนีอ่ื้น         
บริษทัยอ่ย  -     -   1,374   175 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อย 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 
หน่วย : พนับาท 

ผู้กู้ยืม อตัราดอกเบีย้ (ร้อยละต่อปี)  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2564  2563  2564  2563 
บริษทั เถา้แก่นอ้ย เรสเตอรองท ์        

แอนด ์แฟรนไชส์ จ ากดั 1.96 - 2.20  1.96 - 2.20  105,680  99,500 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานท่ีให้แก่
กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับาท    
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 9,440  9,009 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,389  604 

รวม 10,829  9,613 

22. ก าไรต่อหุ้น 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรสุทธิส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียของหุน้สามญัท่ีออกในระหวา่งงวด 

23. ส่วนงานด าเนินงาน 
ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของกลุ่มบริษทัท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจ
สูงสุดด้านการด าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรร
ทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 
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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 

ส่วนงานด าเนินงานจ าแนกตามประเภทธุรกิจในงบการเงินรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
31 มีนาคม มีดงัน้ี 

    หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 

 ส่วนงาน  ส่วนงาน  ส่วนงาน  รวม  รายการตัด  รวม 
 ขนม  ร้านค้าปลกี  อ่ืน    บัญชีระหว่าง   
 ขบเคีย้ว  และร้านอาหาร      ส่วนงาน   

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564            
รายไดต้ามส่วนงานจากบุคคลภายนอก  908.7    11.0    0.3    920.0    -      920.0  

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน  21.2    -      30.5    51.7    (51.7)   -    

รวมรายได ้  929.9    11.0    30.8    971.7    (51.7)   920.0  

ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน  66.2    (14.0)   (3.4)   48.8    4.7    53.5  

รายไดอ่ื้น            11.4  

ตน้ทุนทางการเงิน            (2.6) 

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้            62.3  

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้            (6.2) 

ก าไรส าหรับงวด            56.1  

ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษี            (0.2) 

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด            55.9  
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 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 ส่วนงาน  ส่วนงาน  ส่วนงาน  รวม  รายการตัด  รวม 
 ขนม  ร้านค้าปลกี  อ่ืน    บัญชีระหว่าง   
 ขบเคีย้ว  และร้านอาหาร      ส่วนงาน   
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564            
สินทรัพยร์วมของส่วนงาน 3,591.9  99.1  58.9  3,749.9  (326.6)  3,423.3 

หน้ีสินรวมของส่วนงาน 1,355.3  157.4  25.9  1,538.6  (193.7)  1,344.9 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 

 ส่วนงาน  ส่วนงาน  ส่วนงาน  รวม  รายการตัด  รวม 
 ขนม  ร้านค้าปลกี  อ่ืน    บัญชีระหว่าง   
 ขบเคีย้ว  และร้านอาหาร      ส่วนงาน   

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563            
รายไดต้ามส่วนงานจากบุคคลภายนอก 1,053.4  52.8  3.8  1,110.0  -  1,110.0 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 45.7  -  44.9  90.6  (90.6)  - 
รวมรายได ้ 1,099.1  52.8  48.7  1,200.6  (90.6)  1,110.0 

ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 108.9  (15.8)  (1.5)  91.6  2.3  93.9 
รายไดอ่ื้น           9.9 
ตน้ทุนทางการเงิน           (5.1) 
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้           98.7 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้           (13.2) 
ก าไรส าหรับงวด           85.5 
ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษี           0.2 
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด           85.7 
            
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563            
สินทรัพยร์วมของส่วนงาน 3,847.5  216.1  72.3  4,135.9  (301.5)  3,834.4 
หน้ีสินรวมของส่วนงาน 1,757.2  198.3  33.2  1,988.7  (174.1)  1,814.6 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานอ่ืนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 

 ส่วนงาน  ส่วนงาน  ส่วนงาน  รวม  รายการตัด  รวม 
 ขนมขบ  ร้านค้าปลกี  อ่ืน    บัญชีระหว่าง   
 เคีย้ว  และร้านอาหาร      ส่วนงาน   

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564            
ค่าเส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 34.0  4.7  1.7  40.4  -  40.4 
การเพิ่มข้ึนของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนของ 
ส่วนงานท่ีไม่รวมเคร่ืองมือทางการเงินและ 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,264.7 
 

92.5 
 

58.5 
 

3,415.7  (326.6)  3,089.1 
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หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 

 ส่วนงาน  ส่วนงาน  ส่วนงาน  รวม  รายการตัด  รวม 
 ขนมขบ  ร้านค้าปลกี  อ่ืน    บัญชีระหว่าง   
 เคีย้ว  และร้านอาหาร      ส่วนงาน   

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563            
ค่าเส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 39.7  11.4  1.6  52.7  -  52.7 
การเพิ่มข้ึนของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนของ 
ส่วนงานท่ีไม่รวมเคร่ืองมือทางการเงินและ 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,659.4 
 

211.6 
 

72.2 
 

3,943.2  (301.5)  3,641.7 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกก าหนดข้ึนตามสถานท่ีตั้งของลูกคา้      
มีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
ประเทศ   งบการเงินรวม 

     2564  2563 
ไทย     392  367 
จีน     247  472 
อ่ืนๆ     281  271 
รวม     920  1,110 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 รายไดจ้ากการขายไดร้วมรายไดจ้ากการ
ขายให้แก่ลูกค้าของกลุ่มบริษทัในประเทศจีนรายใหญ่รายหน่ึง จ านวน 238.8 ล้านบาท และ 374.2      
ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงบริษทัดงักล่าวเป็นบริษทัยอ่ยของผูถื้อหุน้ของบริษทัรายหน่ึง นอกจากลูกคา้ราย
ดงักล่าว ยงัมีลูกคา้ ในประเทศอีกสองรายซ่ึงรายไดจ้ากการขายของลูกคา้นั้นเกินร้อยละ 10 ของรายได้
รวมของกลุ่มบริษทัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 

24. ภาระผูกพนัและหนังสือค า้ประกนั 
24.1 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน
จ านวนเงิน 33.9 ลา้นบาท และ 69.4 ลา้นบาท ตามล าดบั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 

24.2 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาเช่าด าเนินงานและบริการ 
กลุ่มบริษัทได้ท าสัญญาเช่าท่ีดิน พื้นท่ีในอาคารและส านักงาน และสัญญาบริการต่าง ๆ             
ซ่ึงรวมถึงสญัญาทางการตลาด อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี  

 



 
- 21 - 

 

 

กลุ่มบริษทัมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาขา้งตน้ดงัน้ี 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

ระยะเวลาการจ่าย 2564  2563  2564  2563 
ภายใน 1 ปี 21.6  20.0  17.2  17.2 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 5.5  4.3  2.8  2.8 

 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 ค่าเช่าส านกังานและค่าบริการได้
ถูกบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบการเงินรวมเป็นจ านวน 3.2 ลา้นบาท และจ านวน 15.8 ลา้นบาท 
ตามล าดบั และในงบเฉพาะกิจการเป็นจ านวน 1.6 ลา้นบาท และจ านวน 3.0 ลา้นบาท ตามล าดบั 

24.3 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาซ้ือวตัถุดิบ 
บริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือวตัถุดิบล่วงหนา้กบัผูข้ายในต่างประเทศ โดยมีระยะเวลาส่งมอบภายใน 1 ปี 
ตามปริมาณและราคาท่ีระบุไวใ้นสัญญา โดย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัมีภาระผกูพนัตาม
สญัญาดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 12.6 ลา้นเหรียญสหรัฐ (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 : ไม่มี) 

24.4 หนงัสือค ้าประกนั 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีหนังสือค ้ าประกันซ่ึงออกโดย
ธนาคารในนามบริษัทเหลืออยู่เป็นจ านวนเงิน 3.6 ล้านบาท และ 3.7 ล้านบาท ตามล าดับ              
ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ย
หนงัสือค ้าประกนัเพื่อค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าและอ่ืน ๆ  

25.  คดฟ้ีองร้อง 
25.1 เม่ือวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2559 บริษทัแห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่นไดฟ้้องบริษทัในคดีแพ่งเก่ียวกบั

การผิดสัญญาอนุญาตให้ใช้ขอ้มูลทางเทคนิคต่อศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่าง
ประเทศกลางโดยใหบ้ริษทัชดใชค่้าเสียหายเป็นจ านวนเงิน 150,000 เหรียญสหรัฐพร้อมดอกเบ้ีย
ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับจากวนัฟ้อง ต่อมาเม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2559 ศาลฯ ไดมี้ค าสั่ง
จ าหน่ายคดีเน่ืองจากภายใตส้ัญญาดังกล่าว โจทก์และจ าเลยอยู่ภายใตข้อ้บงัคบัแห่งสัญญา
อนุญาโตตุลาการและตอ้งด าเนินการระงบัขอ้พิพาทโดยผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลาการท่ี
ศูนยอ์นุญาโตตุลาการ ประเทศสิงคโปร์ อย่างไรก็ตาม เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2559 โจทก์ยื่น          
ค าร้องต่อศาลฯ ขอให้เพิกถอนกระบวนพิจารณาผิดระเบียบ และวนัท่ี 15 กันยายน 2559                
ศาลฯ มีค าสั่งยกค าร้องของโจทก ์ต่อมาวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2559 โจทก์ไดย้ื่นอุทธรณ์ค าสั่งให้  
จ าหน่ายคดีดังกล่าวของศาลฯ โดยท่ีศาลฯ รับไวแ้ละส่งส านวนให้ศาลฎีกาพิจารณา ต่อมา 
เม่ือวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2561 ศาลฎีกามีค าสั่งยกค าพิพากษาของศาลฯ เน่ืองจากโจทก์กล่าว 
อา้งประเดน็เพิ่มเติมท่ีศาลฯ ยงัไม่ไดด้ าเนินกระบวนพิจารณา 
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 ต่อมาพยานโจทกแ์ละจ าเลยไดเ้ดินทางไปศาลเพื่อท าการสืบพยานตามก าหนดนดัในช่วงเดือน
สิงหาคม 2562 โดยในวนัท่ี 25 ตุลาคม 2562 ศาลมีค าพิพากษาให้บริษัทชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนเป็นเงิน 500,000 บาทพร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วนัพิพากษา และใช ้                
ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ และเม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2562 บริษทัไดส้ั่งจ่ายแคชเชียร์เช็ค
ใหแ้ก่ “ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศกลาง” รวมเป็นเงินจ านวน 641,219 บาท 
เพื่อช าระตามค าสั่งศาล ทั้งน้ีบริษทัไดบ้นัทึกจ านวนเงินดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

ต่อมาในวนัท่ี 22 มกราคม 2563 โจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาดังกล่าวต่อศาลอุทธรณ์คดี
ช านัญพิเศษ โดยบริษทัไดย้ื่นแกอุ้ทธรณ์เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2563 และเม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 
2563 ศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษพิพากษาให้บริษทัช าระเงิน 50,000 ดอลลาร์สหรัฐพร้อม
ดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยเม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 บริษทัไดส้ั่งจ่ายแคชเชียร์เช็คให้แก่ 
“ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญา และการคา้ระหวา่งประเทศกลาง” เพิ่มจากเดิมตามค าพิพากษาศาลชั้นตน้ 
เป็นเงินจ านวน 1,672,372.78 บาท เพื่อช าระตามค าสั่งศาล ทั้งน้ี บริษทัไดบ้นัทึกจ านวนเงิน
ดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ต่อมาในวนัท่ี 16 ตุลาคม 2563 บริษทัไดย้ื่นฎีกาเพื่อขอให้ศาลฎีกาแกค้  าพิพากษาศาลอุทธรณ์       
คดีช านญัพิเศษ และพิพากษาตามค าพิพากษาของศาลทรัพยสิ์นทางปัญญา ซ่ึงคดีน้ีอยูใ่นระหวา่ง
รอค าพิพากษาของศาลฎีกา 

25.2 เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัไดย้ื่นฟ้องผูแ้ทนจ าหน่ายรายหน่ึงของบริษทัในประเทศจีนใน
คดีแพ่งเก่ียวกบัการผิดสัญญาการเป็นผูแ้ทนจ าหน่ายเน่ืองจากผูแ้ทนจ าหน่ายไดข้ายสินคา้ประเภท
เดียวกนัและใช้เคร่ืองหมายการคา้เลียนแบบของบริษทั โดยบริษทัเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหาย       
ทั้ งค่าสินค้าและค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องรวมถึงค่าขาดประโยชน์เป็นจ านวนเงินประมาณ                  
119 ลา้นหยวน (ประมาณ 569 ลา้นบาท) เน่ืองจากตามขอ้สัญญา คดีดงักล่าวตอ้งน าคดีเพื่อระงบั   
ขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2562 บริษทัจึงไดย้ืน่ฟ้องคดีผิดสญัญาน้ี
ต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ โดยบริษทัเรียกร้องให้ชดใชค่้าเสียหายทั้งค่าสินคา้และค่าใชจ่้ายอ่ืน   
ท่ีเก่ียวข้องรวมถึงค่าขาดประโยชน์เป็นจ านวนเงินประมาณ 96 ล้านบาท โดยก าหนดวนันัด
สืบพยานในวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2563 เม่ือถึงวนันัดสืบพยาน ผูแ้ทนจ าหน่ายมิได้มาสืบพยาน 
อนุญาโตตุลาการจึงไดมี้การสืบพยานของบริษทัไปเพียงฝ่ายเดียว ทั้งน้ี บริษทัไดส่้งค าแถลงปิดคดี 
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 ในวนัท่ี 16 มีนาคม 2563 ต่อมาในวนัท่ี 21 เมษายน 2563 อนุญาโตตุลาการได้มีค าตดัสินช้ีขาด            
ให้ผูแ้ทนจ าหน่ายช าระเงินให้แก่บริษทัเป็นจ านวนเงินประมาณ 54 ล้านบาท และดอกเบ้ียอีก      
ร้อยละ 7.5 ต่อปี แต่เน่ืองจากผูแ้ทนจ าหน่ายมีภูมิล าเนาและทรัพยสิ์นอยูใ่นสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ดงันั้นในการบงัคบัตามค าช้ีขาดในอนาคตจึงตอ้งไปด าเนินการในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

26. เคร่ืองมือทางการเงิน 
บริษัทมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 และวันท่ี  
31 ธนัวาคม 2563 โดยสรุปไดด้งัน้ี 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

จ านวนที่ขาย  อตัราแลกเปลีย่นตามสัญญา  วนัครบก าหนดตามสัญญา 
  (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)   

1.8 ลา้นเหรียญสหรัฐ   29.82 - 30.39   มิถุนายน - กนัยายน 2564 
     

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

จ านวนที่ขาย  อตัราแลกเปลีย่นตามสัญญา  วนัครบก าหนดตามสัญญา 
  (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)   

1.8 ลา้นเหรียญสหรัฐ  29.97 - 31.31  มีนาคม - มิถุนายน 2564 
0.3 ลา้นเหรียญสิงคโปร์  22.41  พฤษภาคม - มิถุนายน 2564 

27. การวดัมูลค่ายุติธรรม 
รายการสินทรัพยท์างการเงินบางรายการของบริษทัและบริษทัย่อยมีการวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมใน
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน โดยตารางต่อไปน้ีแสดงถึงขอ้มูลเก่ียวกบัการ
ประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว 

สินทรัพย์ 
ทางการเงิน 

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ ล าดับช้ัน
มูลค่า

ยุติธรรม 

เทคนิคการประเมินมูลค่า 
และข้อมูลท่ีใช้ในการวดั

มูลค่ายุตธิรรม 
 
 

มูลค่ายุตธิรรม (พนับาท)  มูลค่ายุตธิรรม (พนับาท)  
ณ วนัที ่

31 มีนาคม 
2564 

ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 

2563 

ณ วนัที ่
31 มีนาคม 

2564 

ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 

2563 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดั
มูลค่ายติุธรรม 
ผา่นก าไรขาดทุน  
- ตราสารทุน 

3,076 2,830 - - ล าดบั 1 ขอ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของ
สินทรัพย์หรือหน้ีสินอย่าง
เดียวกันในตลาดท่ีมีสภาพ
คล่อง 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดั
มูลค่ายติุธรรม 
ผา่นก าไรขาดทุน  
- กองทุนเปิดตราสารหน้ี 

252,236 271,820 252,236 271,820 ล าดบั 2 ข้อมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกต
ไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน 
ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรง
หรือทางออ้ม 

อสังหาริมทรัพย ์
เพื่อการลงทุน 

42,240 42,240 42,240 42,240 ล าดบั 2 ข้อมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกต
ไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน 
ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรง
หรือทางออ้ม 
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28. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี ได้มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับ               
ผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 จ านวน 1,380 ลา้นหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.21 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 
289.8 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวประกอบดว้ยเงินปันผลระหว่างกาลอตัราหุ้นละ 0.11 บาท จ านวนเงิน
รวม 151.8 ลา้นบาท ซ่ึงได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 9 กันยายน 2563 และเงินปันผลท่ีจ่าย
เพิ่มเติมในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท จ านวนเงินรวม 138.0 ลา้นบาท ซ่ึงจ่ายในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564 

29. การอนุมัติข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับการอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทเม่ือวันท่ี                
10 พฤษภาคม 2564 
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