
 

 

 

บริษทั เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เกต็ติ9ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสิ9นสุดวนัทีG 31 มนีาคม 2565 

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว” 

1. ข้อมูลทั)วไปและการดาํเนินงานของบริษทั 

บริษทั เถา้แก่นอ้ย ฟู๊ดแอนดม์าร์เกต็ติ9ง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) จดัตั9งขึ9นตามประมวลกฎหมายแพง่และ

พาณิชยข์องประเทศไทยเป็นบริษทัจาํกดั เมืMอวนัทีM 21 กนัยายน 2547 ต่อมาเมืMอวนัทีM 10 พฤษภาคม 2556 

บริษทัไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน โดยมีทีMอยูต่ามทีMจดทะเบียนของบริษทัอยูที่M 12/1 หมู่ 4 

ตาํบลหนา้ไม ้อาํเภอลาดหลุมแกว้ จงัหวดัปทุมธานี 
 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่และผูถื้อหุน้ลาํดบัสูงสุดของบริษทัคือ บริษทั พีระเดชาพนัธ์ โฮลดิ9ง จาํกดั ซึM งจดทะเบียน          

ในประเทศไทย โดยถือหุน้ของบริษทัเป็นจาํนวนร้อยละ 26.09 ของทุนของบริษทั 

บริษทัเป็นบริษทัใหญ่ของกลุ่มบริษทั ดาํเนินธุรกิจหลกัในการผลิตและจาํหน่ายสาหร่ายทะเลทอด ยา่ง 

อบ และขนมขบเคี9ยวทีMมีสาหร่ายเป็นส่วนประกอบ รายละเอียดของบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทั ณ วนัทีM 

31 มีนาคม 2565 และ วนัทีM 31 ธนัวาคม 2564 มีดงันี9  

บริษทัย่อย ประเภทธุรกจิ จดทะเบียน สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 

  ในประเทศ 2565 2564 

บริษทั เถา้แก่นอ้ย เรสเตอรองท ์แอนด ์ จาํหน่ายขนมขบเคี=ยวและของฝาก    

แฟรนไชส์ จาํกดั และธุรกิจร้านอาหาร ประเทศไทย 100.00 100.00 

บริษทั เถา้แก่นอ้ย แคร์ จาํกดั จาํหน่ายขนมขบเคี=ยว ประเทศไทย 100.00 100.00 

บริษทั เอน็ซีพี เทรดดิ=งแอนด ์ซพัพลาย จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายผงปรุงอาหาร   ประเทศไทย 100.00 100.00 

TAOKAENOI USA, Inc. จาํหน่ายขนมขบเคี=ยวทีMมีสาหร่าย    

 เป็นส่วนประกอบ สหรัฐอเมริกา 91.21 91.21 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื9อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ทาํให้เกิดการชะลอตวัของ

เศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจนาํมาซึM งความ       

ไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการดาํเนินธุรกิจ อยา่งไรกต็าม ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั

จะติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวอยา่งต่อเนืMองและจะประเมินผลกระทบทางการเงินเกีMยวกบั

มูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหนี9 สินและหนี9 สินทีMอาจจะเกิดขึ9นอยา่งสมํMาเสมอ 
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2. เกณฑ์การจัดทาํและการนําเสนองบการเงนิระหว่างกาลรวมและงบการเงนิระหว่างกาลเฉพาะกจิการ 

2.1 งบการเงินระหวา่งกาลรวมและงบการเงินระหวา่งกาลเฉพาะกิจการนี9 ไดจ้ดัทาํขึ9นในสกุลเงินบาท

และตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัทีM 34 เรืMอง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” และวิธีปฏิบติั

ทางการบญัชีทีMรับรองทัMวไปในประเทศไทย โดยหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็น

แบบย่อ และมีการเปิดเผยขอ้มูลเพิMมเติมตามขอ้กาํหนดของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

2.2 งบการเงินระหวา่งกาลรวมนี9 จดัทาํขึ9นโดยรวมงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) 

และไดจ้ดัทาํขึ9นโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกนักบังบการเงินรวมสาํหรับปีสิ9นสุดวนัทีM 31 ธนัวาคม 

2564 โดยไม่มีการเปลีMยนแปลงโครงสร้างเกีMยวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวดปัจจุบนั 

2.3 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัทีM 31 ธนัวาคม 2564  

ซึM งนาํมาแสดงเปรียบเทียบไดม้าจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั

สาํหรับปีสิ9นสุดวนัเดียวกนัซึMงไดต้รวจสอบแลว้ 

2.4 ผลการดาํเนินงานซึM งยงัไม่ไดต้รวจสอบทีMปรากฎในงวดสามเดือนสิ9นสุดวนัทีM 31 มีนาคม 2565 

มิใช่เครืMองบ่งชี9และมิใช่การคาดการณ์ถึงผลการดาํเนินงานเตม็ปี 

2.5 งบการเงินระหวา่งกาลนี9 จดัทาํเพืMอใหข้อ้มูลเพิMมเติมจากงบการเงินประจาํปีทีMนาํเสนอครั9 งล่าสุด 

ดงันั9นงบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเกีMยวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์

ใหม่ ๆ ขอ้มูลบางประการซึM งควรจะแสดงอยูใ่นงบการเงินประจาํปีทีMไดจ้ดัทาํขึ9นตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินมิไดน้าํมาแสดงไว ้ณ ทีMนี9  เนืMองจากมิไดมี้การกาํหนดให้มีการเปิดเผย

ขอ้มูลดงักล่าวในงบการเงินระหว่างกาลและเพืMอไม่ให้ขอ้มูลทีMนาํเสนอซํ9 าซ้อนกบัขอ้มูลทีMได้

รายงานไปแลว้ ดงันั9น งบการเงินระหว่างกาลสาํหรับงวดสามเดือนสิ9นสุดวนัทีM 31 มีนาคม 2565 

จึงควรอ่านประกอบกบังบการเงินสาํหรับปีสิ9นสุดวนัทีM 31 ธนัวาคม 2564 

2.6  ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลรวมสาํหรับงวดสามเดือนสิ9นสุดวนัทีM 31 มีนาคม 2565 และขอ้มูล

เปรียบเทียบไดร้วมขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

รายการบญัชีระหวา่งบริษทัและบริษทัยอ่ยทีMมีนยัสาํคญัไดถู้กตดับญัชีออกจากขอ้มูลทางการเงิน

ระหว่างกาลรวมนี9แลว้ งบการเงินระหว่างกาลรวมสาํหรับงวดสามเดือนสิ9นสุดวนัทีM 31 มีนาคม 

2565 ไดจ้ดัทาํขึ9นโดยรวมงบการเงินระหวา่งกาลของบริษทัยอ่ยสาํหรับงวดสามเดือนสิ9นสุดวนัทีM 

31 มีนาคม 2565 ซึM งไดส้อบทานแลว้ 
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2.7  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีMมีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน

สาํหรับงวดบญัชีปัจจุบนั 

ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงทีMออกโดยสภา

วิชาชีพบญัชี ซึM งมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีMเริM มในหรือหลงัวนัทีM 1 มกราคม 

2565 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึ9น

เพืMอใหมี้เนื9อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็น

การปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์และขอ้กาํหนดทางการบญัชีเกีMยวกบัการปฏิรูปอตัราดอกเบี9ย

อา้งอิง ระยะทีM 2 การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันี9 ไม่มีผลกระทบ

อยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินระหวา่งกาลของกลุ่มบริษทั 

2.8    งบการเงินระหว่างกาลรวมและเฉพาะกิจการฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํขึ9นจากงบการเงินระหว่างกาลรวม

และเฉพาะกิจการทีMเป็นภาษาไทย ในกรณีทีMมีเนื9อความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษา

ทีMแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงินระหวา่งกาลรวมและเฉพาะกิจการฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

3. นโยบายการบัญชีที)สําคญั 

งบการเงินระหวา่งกาลจดัทาํขึ9นโดยใชห้ลกัเกณฑ ์นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัทีMใช้

ในงบการเงินสาํหรับปีสิ9นสุดวนัทีM 31 ธนัวาคม 2564 

4. ข้อมูลเพิ)มเติมเกี)ยวกบักระแสเงนิสด 

4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัทีM 31 มีนาคม 2565 และวนัทีM 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2565  2564  2565  2564 

เงินสดในมือ 855  888  236  200 

เงินฝากธนาคารบญัชีออมทรัพยแ์ละ        

กระแสรายวนั 266,662  222,482  251,471  181,349 

 267,517  223,370  251,707  181,549 
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4.2 รายการทีMไม่เกีMยวขอ้งกบัเงินสด ประกอบดว้ย 

4.2.1 เงินสดจ่ายเพืMอซื9อสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน สําหรับงวดสามเดือนสิ9นสุด

วนัทีM 31 มีนาคม มีดงันี9  

หน่วย : พนับาท 
 

งบการเงนิรวม 
 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

2565  2564  2565  2564 

ส่วนที'บนัทึกเป็นหนี0 สินจากการซื0อสินทรัพยถ์าวร  
 

     

และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัที' 1 มกราคม 18,517  36,525  17,905  34,965 

บวก ค่าซื0อสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน        

ในระหวา่งงวด 7,373  54,659  6,617  54,420 

หกั ส่วนที'จ่ายเป็นเงินสด (21,856)  (69,429)  (21,693)  (68,283) 

หกั เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซื0อสินทรัพยถ์าวรซึ'งจ่าย        

ในปีก่อน (405)  (11,070)  -  (10,533) 

ส่วนที'บนัทึกเป็นหนี0 สินจากการซื0อสินทรัพยถ์าวร        

และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัที' 31 มีนาคม 3,629  10,685  2,829  10,569 

4.2.2  รายการเคลืMอนไหวทีMไม่เป็นตวัเงินทีMมีสาระสําคญัสําหรับงวดสามเดือนสิ9นสุดวนัทีM  

31 มีนาคม มีดงันี9  

ณ วนัที' 31 มนีาคม 2565 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ยอดยกมา  กระแส  การเปลี'ยนแปลงที'ไม่ใช่เงนิสด  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที'   เงนิสดจาก  กาํไรจาก  ดอกเบีCยค้างรับ  ณ วนัที' 

 1 มกราคม 2565  กจิกรรมลงทุน  อตัราแลกเปลี'ยน    31 มนีาคม 2565 

เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย 115,500  5,000  -  7  120,507 

ณ วนัที' 31 มนีาคม 2564 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ยอดยกมา  กระแส  การเปลี'ยนแปลงที'ไม่ใช่เงนิสด  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที'   เงนิสดจาก  กาํไรจาก  ดอกเบีCยค้างรับ  ณ วนัที' 

 1 มกราคม 2564  กจิกรรมลงทุน  อตัราแลกเปลี'ยน    31 มนีาคม 2564 

เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย 99,500  6,000  -  180  105,680 

4.2.3  เงินปันผลจ่ายสาํหรับงวดสามเดือนสิ9นสุดวนัทีM 31 มีนาคม มีดงันี9  

หน่วย : พนับาท  
งบการเงนิรวม 

 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2565  2564  2565  2564 

เงินปันผลคา้งจ่าย ณ วนัที' 1 มกราคม  3,716  3,656  3,716  3,656 

หกั จ่ายระหวา่งงวด (1)  (6)  (1)  (6) 

เงินปันผลคา้งจ่าย ณ วนัที' 31 มีนาคม 3,715  3,650  3,715  3,650 
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4.2.4  การเปลีMยนแปลงในหนี9 สินทีMเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

การเปลีMยนแปลงในหนี9 สินทีMเกิดขึ9นจากกิจกรรมจดัหาเงินรวมส่วนทีMเป็นกระแสเงินสดและ

ส่วนทีMไม่ใช่กระแสเงินสดทีMมีการจดัประเภทเป็นกิจกรรมจดัหาเงินในงบกระแสเงินสด มีดงันี9  

ณ วนัที' 31 มนีาคม 2565 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 

 ยอดยกมา  กระแส  การเปลี'ยนแปลงที'ไม่ใช่เงนิสด  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที'   เงนิสดจาก  ผลต่างจาก  เพิ'มขึCน  การเปลี'ยน  ณ วนัที' 

 1 มกราคม  กจิกรรม  การแปลงค่า  (ลดลง)  แปลงอื'น  31 มนีาคม 

 2565  จัดหาเงนิ  งบการเงนิ      2565 

เงินกูย้มืระยะสั7นจาก

สถาบนัการเงิน 

 

501,985 

  

(102,069) 

 

  

    84 

  

- 

  

- 

  

400,000 

 เงินกูย้มืระยะสั7น 16,551  -  (61)  -  -  16,490 

เงินกูย้มืระยะยาวจาก

สถาบนัการเงิน 

 

134,082 

  

14,128 

  

- 

  

- 

  

- 

  

148,210 

หนี7 สินตามสญัญาเช่า 108,791  (7,075)  (1)  348  (968)  101,095 

รวม 761,409  (95,016)  22  348  (968)  665,795 

ณ วนัที' 31 มนีาคม 2564 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 

 ยอดยกมา  กระแส  การเปลี'ยนแปลงที'ไม่ใช่เงนิสด  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที'   เงนิสดจาก  ผลต่างจาก  เพิ'มขึCน  การเปลี'ยน  ณ วนัที' 

 1 มกราคม  กจิกรรม  การแปลงค่า  (ลดลง)  แปลงอื'น  31 มนีาคม 

 2564  จัดหาเงนิ  งบการเงนิ      2564 

เงินกูย้มืระยะสั7นจาก

สถาบนัการเงิน 

 

690,217 

  

(199,189) 

  

- 

  

- 

  

- 

  

491,028 

เงินกูย้มืระยะสั7น 14,588  (313)  632  -  -  14,907 

เงินกูย้มืระยะยาวจาก

สถาบนัการเงิน 

 

- 

  

52,124 

  

- 

  

- 

  

- 

  

52,124 

เงินกูย้มืระยะยาว 4,507  -  195  -  -  4,702 

หนี7 สินตามสญัญาเช่า 88,340  (5,251)  (7)  1,996  (1,575)  83,503 

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

ณ วนัที' 31 มนีาคม 2565 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ยอดยกมา  กระแสเงนิสด  เพิ'มขึCน  การเปลี'ยน  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที'   จากกจิกรรม  (ลดลง)  แปลงอื'น  ณ วนัที' 

 1 มกราคม  จัดหาเงนิ      31 มนีาคม 

 2565        2565 

เงินกูย้มืระยะสั7นจากสถาบนัการเงิน 490,396  (100,480)  -                 84      390,000 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 134,082  14,128  -  -  148,210 

หนี7 สินตามสญัญาเช่า 92,643  (4,370)  -  (30)  88,243 

รวม 717,121  (90,722)  -  54  626,453 
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ณ วนัที' 31 มนีาคม 2564 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ยอดยกมา  กระแสเงนิสด  เพิ'มขึCน  การเปลี'ยน  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที'   จากกจิกรรม  (ลดลง)  แปลงอื'น  ณ วนัที' 

 1 มกราคม  จัดหาเงนิ      31 มนีาคม 

 2564        2564 

เงินกูย้มืระยะสั7นจากสถาบนัการเงิน 680,217  (201,363)  -  -  478,854 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -  52,124  -  -  52,124 

หนี7 สินตามสญัญาเช่า 63,169  (2,622)  1,996  (28)  62,515 

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

5. ลูกหนีJการค้าและลูกหนีJหมุนเวยีนอื)น 

ลูกหนี9การคา้และลูกหนี9หมุนเวยีนอืMน ณ วนัทีM 31 มีนาคม 2565 และวนัทีM 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2565  2564  2565  2564 

ลูกหนี=การคา้        

กิจการทีMเกีMยวขอ้งกนั -  -  115,298  111,561 

กิจการอืMน 606,423  536,554  579,282  514,315 

หกั  ค่าเผืMอผลขาดทุน (18,442)  (19,157)  (14,630)  (14,839) 

รวมลูกหนี=การคา้ 587,981  517,397  679,950  611,037 

ลูกหนี= อืMน        

กิจการทีMเกีMยวขอ้งกนั -  -  4,943  3,787 

กิจการอืMน 4,111  4,016  3,452  3,443 

รวมลูกหนี= อืMน 4,111  4,016  8,395  7,230 

รายไดค้า้งรับ - กิจการอืMน 3,062  4,610  3,062  4,609 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 14,581  17,632  12,689  15,898 

 เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซื=อวตัถุดิบ 28,794 

 

 30,636  28,775  30,617 

รวมลูกหนี=การคา้และลูกหนี=หมุนเวยีนอืMน 

 

 

638,529  574,291  732,871  669,391 
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ลูกหนี9การคา้ ณ วนัทีM 31 มีนาคม 2565 และวนัทีM 31 ธนัวาคม 2564 จาํแนกตามอายหุนี9 ทีMคา้งชาํระไดด้งันี9  

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2565  2564  2565  2564 

ลูกหนีDการค้า        

บริษทัย่อย        

ยงัไม่ถึงกาํหนด -  -  29,223  28,322 

เกินกาํหนดชาํระ        

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 3 เดือน -  -  31,365  35,459 

มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน -  -  35,459  27,028 

มากกวา่ 6 เดือน ถึง 9 เดือน -  -  19,152  20,752 

มากกวา่ 9 เดือนขึ=นไป -  -  99  - 

รวม -  -  115,298  111,561 

กจิการอืFน        

ยงัไม่ถึงกาํหนด 393,327  367,685  378,075  358,473 

เกินกาํหนดชาํระ        

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 3 เดือน 185,615  140,409  177,410  132,093 

มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 56  697  55  - 

มากกวา่ 6 เดือน ถึง 9 เดือน 2  1,593  -  270 

มากกวา่ 9 เดือนขึ=นไป 27,423  26,170  23,742  23,479 

รวม 606,423  536,554  579,282  514,315 

 606,423  536,554  694,580  625,876 

หกั  ค่าเผืMอผลขาดทุนดา้นเครดิตทีMคาดวา่จะเกิดขึ=น (18,442)  (19,157)  (14,630)  (14,839) 

รวมลูกหนี=การคา้  587,981  517,397  679,950  611,037 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเชืMอแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั9งแต่ 30 วนั ถึง 90 วนั 

ตารางต่อไปนี9 แสดงการกระทบยอดค่าเผืMอผลขาดทุนดา้นเครดิตทีMคาดว่าจะเกิดขึ9นตลอดอายุทีMไดรั้บรู้

สาํหรับลูกหนี9การคา้ซึM งเป็นไปตามวธีิการอยา่งง่ายทีMกาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัทีM 9 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2565  2564  2565  2564 

ยอดคงเหลือ ณ วนัทีM 1 มกราคม 19,157  19,795  14,839  14,781 

การวดัมูลค่าใหม่สุทธิของค่าเผืMอผลขาดทุน        

ดา้นเครดิตทีMคาดวา่จะเกิดขึ=น (715)  (737)  (209)  (146) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัทีM 31 มีนาคม 18,442  19,058  14,630  14,635 
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6. สินค้าคงเหลือ 

สินคา้คงเหลือ ณ วนัทีM 31 มีนาคม 2565 และวนัทีM 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2565  2564  2565  2564 

สินคา้สาํเร็จรูป 90,394  120,275  74,842  101,894 

งานระหวา่งทาํ 377  96  299  24 

วตัถุดิบ 716,237  830,350  705,796  820,755 

วสัดุหีบห่อ 78,185  85,785  76,653  84,224 

อะไหล่และวสัดุสิJนเปลือง 18,733  19,431  17,181  17,717 

สินคา้ระหวา่งทาง 6,868  50,116  6,868  48,379 

 910,794  1,106,053  881,639  1,072,993 

หกั  ค่าเผืLอการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (19,979)  (50,085)  (18,006)  (48,115) 

 890,815  1,055,968  863,633  1,024,878 

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือทีMบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายและไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขายสาํหรับงวดสามเดือน

สิ9นสุดวนัทีM 31 มีนาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2565  2564  2565  2564 

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือทีLบนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย        

และไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขาย        

- ตน้ทุนขาย 710,744  691,224  683,553  664,766 

- ค่าเผืLอการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 2,837  4,883  2,819  7,154 

รวม 713,581  696,107  686,372  671,920 

รายการเคลืMอนไหวของบญัชีค่าเผืMอการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือสาํหรับงวดสามเดือนสิ9นสุดวนัทีM 

31 มีนาคม สรุปไดด้งันี9  

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2565  2564  2565  2564 

ยอดยกมาตน้งวด 50,085  37,132  48,115  31,553 

บวก  ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 2,837  5,977  2,819  7,157 

หกั  กลบัรายการปรับลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ        

ทีLทาํลายจริงในงวด (32,943)  (1,094)  (32,928)  (3) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 19,979  42,015  18,006 18,00

6 

38,707 
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7. สินทรัพย์ทางการเงนิหมุนเวยีนอื)น 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอืMน ณ วนัทีM 31 มีนาคม 2565 และวนัทีM 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2565  2564  2565  2564 

สินทรัพย์ทางการเงนิหมุนเวยีนอื:น        

สินทรัพยท์างการเงินทีLวดัมูลค่าดว้ย     

มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน     

- กองทุนเปิดตราสารหนีJ  233,851   253,562   233,851   253,562 

รวมสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอืLน 233,851  253,562  233,851  253,562 

8. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซึM งบนัทึกโดยวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัทีM 31 มีนาคม 2565 

และวนัทีM 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย 

 ทุนทีFชําระแล้ว สัดส่วน  ยอดคงเหลือ (ราคาทุน) 

  เงนิลงทุน  2565  2564 

  (ร้อยละ)  พนับาท  พนับาท 

บริษทัย่อย         

บริษทั เถา้แก่นอ้ย เรสเตอรองท ์แอนด ์แฟรนไชส์ จาํกดั 35 ลา้นบาท   100.00  35,000  35,000 

บริษทั เถา้แก่นอ้ย แคร์ จาํกดั 5 ลา้นบาท   100.00  4,543  4,543 

บริษทั เอน็ซีพี เทรดดิ=งแอนดซ์พัพลาย จาํกดั 1 ลา้นบาท   100.00  491  491 

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

      137,462  137,462 

หกั ค่าเผืMอการขาดทุนจากการดอ้ยค่า      (21,000)  (21,000) 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย      116,462  116,462 

สําหรับงวดสามเดือนสิ9นสุดวนัทีM 31 มีนาคม 2565 และ 2564 บริษทัย่อยดงักล่าวไม่มีการประกาศ

จ่ายเงินปันผล 
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9. ที)ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

การเปลีMยนแปลงของทีMดิน อาคาร และอุปกรณ์สาํหรับงวดสามเดือนสิ9นสุดวนัทีM 31 มีนาคม สรุปไดด้งันี9  

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 

  2565   2564  

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัทีL 1 มกราคม  999,384   982,908   

ซืJอเพิLมระหวา่งงวด - ราคาทุน  7,330    54,459   

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าตามบญัชี       

     ณ วนัทีLจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย  (174)   (3,081)  

ค่าเสืLอมราคาสาํหรับงวด  (36,573)   (32,801)  

กลบัรายการค่าเผืLอการดอ้ยค่า  117   2,256  

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ -   (6)  

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัทีL 31 มีนาคม  970,084   1,003,735  

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2565 2564 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัทีL 1 มกราคม  968,449   942,818   

ซืJอเพิLมระหวา่งงวด - ราคาทุน  6,572    54,234   

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าตามบญัชี       

     ณ วนัทีLจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย  (15)   (882)  

ค่าเสืLอมราคาสาํหรับงวด  (34,117)   (29,814)  

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัทีL 31 มีนาคม  940,889   966,356  

10. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

การเปลีMยนแปลงของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้าํหรับงวดสามเดือนสิ9นสุดวนัทีM 31 มีนาคม สรุปไดด้งันี9  

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 

 2565 2564 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัทีL 1 มกราคม  105,938   87,684  

ซืJอเพิLมระหวา่งงวด - ราคาทุน  347   1,996  

ค่าเสืLอมราคาสาํหรับงวด  (8,345)   (7,630)  

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ (1) (1)  39  

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัทีL 31 มีนาคม  97,939   82,089  
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หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2565 2564 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัทีL 1 มกราคม  90,473   62,792  

ซืJอเพิLมระหวา่งงวด - ราคาทุน  -   1,996  

ค่าเสืLอมราคาสาํหรับงวด  (4,818)   (2,915)  

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัทีL 31 มีนาคม  85,655   61,873  

11. ค่าความนิยม 

การเปลีMยนแปลงของค่าความนิยมสาํหรับงวดสามเดือนสิ9นสุดวนัทีM 31 มีนาคม สรุปไดด้งันี9  

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 

 2565  2564 

ยอด ณ วนัทีL 1 มกราคม 12,760  11,468 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ  (47)  497 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัทีL 31 มีนาคม 12,713  11,965 

ค่าความนิยมเกิดจากการซื9อหุน้ของ TAOKAENOI USA, Inc. ในปี 2560 เพืMอเป็นการเพิMมช่องทางการตลาด

และขยายฐานกลุ่มลูกคา้ในทวปีอเมริกาเหนือ 

12. เงนิกู้ยืมระยะสัJนจากสถาบันการเงนิ 

เงินกูย้มืระยะสั9นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัทีM 31 มีนาคม 2565 และวนัทีM 31 ธนัวาคม 2564 มีดงันี9  

หน่วย : พนับาท 

 อตัราดอกเบี=ย (ร้อยละต่อปี)  งบการเงนิรวม  
 2565  2564  2565  2564 

ตัSวสญัญาใชเ้งิน 1.20 - 1.76  1.20 - 1.66  380,000  345,000 
ทรัสตรี์ซีท 1.10 - 1.25  1.10 - 1.66  20,000  156,985 

     400,000  501,985 

หน่วย : พนับาท 

 อตัราดอกเบี=ย (ร้อยละต่อปี)  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2565  2564  2565  2564 

ตัSวสญัญาใชเ้งิน 1.20  1.20  370,000  335,000 
ทรัสตรี์ซีท 1.10 - 1.25  1.10 - 1.25  20,000  155,396 

     390,000  490,396 

เงินกูย้ืมดงักล่าวไม่มีหลกัประกนั และมีกาํหนดชาํระคืนเมืMอทวงถาม ณ วนัทีM 31 มีนาคม 2565 และ   

วนัทีM 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีวงเงินสินเชืMอสาํหรับเงินกูย้ืมระยะสั9นจากสถาบนัการเงินทีMยงัไม่ไดใ้ช ้         

กบัธนาคารเป็นจาํนวนเงิน 2,021 ลา้นบาท และ 1,928 ลา้นบาท ตามลาํดบั  
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13. เจ้าหนีJการค้าและเจ้าหนีJหมุนเวยีนอื)น 

เจา้หนี9การคา้และเจา้หนี9หมุนเวยีนอืMน ณ วนัทีM 31 มีนาคม 2565 และวนัทีM 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2565  2564  2565  2564 

เจา้หนีJการคา้ - กิจการทีLเกีLยวขอ้งกนั -  -  10,703  9,473 
เจา้หนีJการคา้ - กิจการอืLน 224,997  261,198  202,465  227,847 
เจา้หนีJ อืLน - กิจการทีLเกีLยวขอ้งกนั -  -  2,519  2,279 
เจา้หนีJ อืLน - กิจการอืLน 84,467  88,840  72,320  75,299 
เจา้หนีJค่าซืJอสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3,629  18,517  2,829  17,905 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 211,570  237,471  207,422  232,938 

 524,663  606,026  498,258  565,741 

14. เงนิกู้ยืมระยะสัJน 

เงินกูย้มืระยะสั9น ณ วนัทีM 31 มีนาคม 2565 และวนัทีM 31 ธนัวาคม 2564 มีดงันี9  

หน่วย : พนับาท 

ผู้กู้ยืม วงเงนิกู้ยืม อตัราดอกเบีDย  ระยะเวลาการ  งบการเงนิรวม 

  (ร้อยละต่อปี)  ชําระคืน  2565  2564 

TAOKAENOI USA, Inc.         

เงินกูย้มืจาก Samhae Commercial Co., Ltd. 0.4 ลา้นเหรียญสหรัฐ 4.6  เมืMอทวงถาม  16,490  16,551 

ณ วนัทีM 31 มีนาคม 2565 และวนัทีM 31 ธนัวาคม 2564 เงินกูย้มืระยะสั9นดงักล่าวไม่มีหลกัประกนั 

15. เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัทีM 31 มีนาคม 2565 และวนัทีM 31 ธนัวาคม 2564 มีดงันี9  

หน่วย : พนับาท 

 อตัราดอกเบี=ย  ระยะเวลาการชําระคืน  งบการเงนิรวมและ 

 (ร้อยละต่อปี)    งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

     2565 

 

 

 2564 

เงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงิน BIBOR + 2.15  กมุภาพนัธ์ 2566 - มกราคม 2571  148,210  134,082 

หกั ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินทีLถึงกาํหนดชาํระภายในหนึLงปี  (8,700)  - 

     139,510  134,082 

เงินกูย้ืมดงักล่าวไม่มีหลกัประกนั ณ วนัทีM 31 มีนาคม 2565 และวนัทีM 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีวงเงิน

สินเชืMอสาํหรับเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินทีMยงัไม่ไดใ้ชก้บัธนาคารเป็นจาํนวนเงิน 26.74 ลา้นบาท 

และ 39.92 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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16. หนีJสินตามสัญญาเช่า 

หนี9 สินตามสญัญาเช่า ณ วนัทีM 31 มีนาคม 2565 และวนัทีM 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2565  2564  2565  2564 

การวเิคราะห์ตามการครบกาํหนด        

ครบกาํหนดภายใน 1 ปี 30,224  33,092  19,661  19,709 

ครบกาํหนดหลงัจาก 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 59,019  61,977  56,555  58,963 

ครบกาํหนดหลงัจาก 5 ปี 20,751  23,223  20,751  23,223 

 109,994  118,292  96,967  101,895 

หกั ดอกเบีJยรอตดับญัชี (8,899)  (9,501)  (8,724)  (9,252) 

รวม 101,095  108,791  88,243  92,643 

การจดัประเภท :        
หนีJ สินตามสญัญาเช่าทีLถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหนึLงปี 

 

28,248 
 

 

30,938 
 

 

17,837 
 

 

17,769 

หนีJ สินตามสญัญาเช่า 72,847  77,853  70,406  74,874 

รวม 101,095  108,791  88,243  92,643 

17. ประมาณการหนีJสินไม่หมุนเวยีนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 

ความเคลืMอนไหวของมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ทีMกาํหนดไว ้ณ วนัทีM  

31 มีนาคม มีดงันี9  

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2565  2564  2565  2564 

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตามโครงการ        

ผลประโยชนที์Lกาํหนดไวต้น้งวด 37,103  31,338  35,282  29,526 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 1,646  1,530  1,515  1,414 

ตน้ทุนดอกเบีJย 116  97  107  90 

หกั  ผลประโยชนที์Lจ่ายระหวา่งงวด -  (483)  -  - 

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตามโครงการ        

ผลประโยชนที์Lกาํหนดไวป้ลายงวด 38,865  32,482  36,904  31,030 
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18. ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนสิ9นสุดวนัทีM 31 มีนาคม สรุปไดด้งันี9  

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2565  2564  2565  2564 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั (523)  7,378  (335)  7,378 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี        

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัLวคราว        

และการกลบัรายการผลแตกต่างชัLวคราว 9,470  (1,186)  10,366  (1,987) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้Lแสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน 8,947  6,192  10,031  5,391 

19. รายการกบักจิการที)เกี)ยวข้องกนั 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทัและบุคคลหรือกิจการทีMเกีMยวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งันี9  
 

ชื:อบริษทั ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั เถา้แก่นอ้ย เรสเตอรองท ์แอนด ์แฟรนไชส์ จาํกดั      บริษทัยอ่ย 

บริษทั เถา้แก่นอ้ย แคร์ จาํกดั  บริษทัยอ่ย 

บริษทั เอน็ซีพี เทรดดิJงแอนดซ์พัพลาย จาํกดั บริษทัยอ่ย 

TAOKAENOI USA, Inc. บริษทัยอ่ย 

บริษทั พีระเดชาพนัธ์ โฮลดิJง จาํกดั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

บริษทั ดร. โทบิ จาํกดั ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 

บริษทั ชุบชีวา จาํกดั ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 

บริษทั มูฟฟาสท ์จาํกดั(1) กรรมการร่วมกนั 

นาย อิทธิพทัธ์ พีระเดชาพนัธ ์ กรรมการ 

นางสาว อรพทัธ์ พีระเดชาพนัธ์ กรรมการ 

นาย ณชัชชัพงศ ์พีระเดชาพนัธ์ กรรมการ 

(1) เมืLอวนัทีL 10 กนัยายน 2564 บริษทั มูฟฟาสท ์จาํกดั เปลีLยนสถานะจากกิจการทีLเกีLยวขอ้งกนัเป็นกิจการอืLน  
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สาํหรับงวดสามเดือนสิ9นสุดวนัทีM 31 มีนาคม กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจทีMสาํคญักบับุคคลหรือกิจการทีM

เกีMยวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเงืMอนไขทางการคา้และเกณฑต์ามทีMตกลงกนัระหวา่งกลุ่ม

บริษทัและบุคคลหรือกิจการทีMเกีMยวขอ้งกนัเหล่านั9นซึMงเป็นไปตามปกติธุรกิจ ดงันี9  

   หน่วย : พนับาท 

ประเภทรายการ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2565  2564  2565  2564 

บริษทัย่อย        

รายไดจ้ากการขาย -  -  32,969   21,170  

รายไดค้่าบริการดา้นบญัชีและการเงิน -  -  1,179   1,179  

รายไดจ้ากดอกเบีJย -  -  572   506  

รายไดอื้Lน -  -  24  - 

ซืJอสินคา้ -  -  31,677   30,541  

ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย -  -  3   1,274  

ค่าเช่าจ่าย -  -  62   62  

        

กจิการที:เกี:ยวข้องกนั        

รายไดจ้ากการขาย -  3   -  - 

รายไดอื้Lน -        52   -  - 

ซืJอสินคา้ -  (303)   -  - 

ค่าเช่าจ่าย 90  90  90           90 
 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปนี9  

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 

รายไดจ้ากการขาย ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ'มร้อยละ 15 ถึง 45 ขึ0นกบัปริมาณซื0อและประเภทของสินคา้ 

รายไดค่้าบริการดา้นบญัชีและการเงิน คาํนวณตามตน้ทุนจริงบวกกาํไรส่วนเพิ'ม 

รายไดส่้งเสริมการขาย อตัราตามที'ระบุในสญัญา 

รายไดจ้ากดอกเบี0ย อตัราตามที'ระบุในสญัญา 

รายไดค่้าเช่า อตัราตามที'ระบุในสญัญา 

รายไดอื้'น อตัราตามที'ระบุในสญัญา 

ซื0อสินคา้ ราคาทุนบวกกําไรส่วนเพิ'มร้อยละ  5 ถึง  15 และราคาทุนบวกกําไรส่วนเพิ'ม 

ร้อยละ 35 ถึง 70 ขึ0นกบัปริมาณซื0อและประเภทของสินคา้ สาํหรับบริษทัยอ่ย และ

กิจการที'เกี'ยวขอ้งกนั ตามลาํดบั 

ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย อตัราตามที'ระบุในสญัญา 

ค่าเช่าจ่าย อตัราตามที'ระบุในสญัญา 

ดอกเบี0ยจ่าย อตัราตามที'ระบุในสญัญา 

ค่าใชจ่้ายอื'น อตัราตามที'ระบุในสญัญา 
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ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษทักับบุคคลหรือกิจการทีM เกีMยวข้องกัน ณ วนัทีM 31 มีนาคม 2565 และวนัทีM  

31 ธนัวาคม 2564 มีรายละเอียดดงันี9  

หน่วย : พนับาท 

ประเภทรายการ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2565  2564  2565  2564 

ลูกหนี=การค้า        

บริษทัยอ่ย -  -  115,298  111,561 

        

ลูกหนี=อื:น        

บริษทัยอ่ย -  -  4,943  3,787 

        

เจ้าหนี=การค้า        

บริษทัยอ่ย -  -  10,703  9,473 

        

เจ้าหนี=อื:น         

บริษทัยอ่ย -  -  2,519  2,279 

เงนิให้กู้ยืมระยะสัJนแก่บริษทัย่อย 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั9นแก่บริษทัยอ่ย ณ วนัทีM 31 มีนาคม 2565 และวนัทีM 31 ธนัวาคม 2564 มีดงันี9  

หน่วย : พนับาท 

ผู้กู้ยืม อตัราดอกเบี=ย (ร้อยละต่อปี)  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2565  2564  2565  2564 

บริษทั เถา้แก่นอ้ย เรสเตอรองท ์        

แอนด ์แฟรนไชส์ จาํกดั 1.70 - 2.20  1.70 - 2.20  120,507  115,500 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนสิ9นสุดวนัทีM 31 มีนาคม กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานทีMให้แก่

กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี9  

หน่วย : พนับาท    

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2565  2564 

ผลประโยชนร์ะยะสัJน 12,302  9,440 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 637  1,389 

รวม 12,939  10,829 
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บริษทัไดอ้อกหนังสือลงวนัทีM 8 เมษายน 2565 ว่าจะยงัคงถือหุ้นในบริษทั เถา้แก่น้อย เรสเตอรองท์ 

แอนด์ แฟรนไชส์ จาํกดั ต่อไปและในกรณีทีMจาํเป็นจะให้การสนบัสนุนทางดา้นการเงินในระยะเวลา               

อยา่งนอ้ย 12 เดือนขา้งหนา้ นบัแต่วนัทีMในหนงัสือยนืยนัดงักล่าวเพืMอทีMจะใหแ้น่ใจวา่บริษทั เถา้แก่นอ้ย 

เรสเตอรองท ์แอนด ์แฟรนไชส์ จาํกดั สามารถจ่ายชาํระขอ้ผกูพนัทางการเงินและพนัธะสญัญากบัเจา้หนี9

เมืMอครบกาํหนดชาํระ 

20. กาํไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุน้ขั9นพื9นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสุทธิสาํหรับงวดทีMเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอืMน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลีMยของหุน้สามญัทีMออกในระหวา่งงวด 

21. ส่วนงานดาํเนินงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานทีMนาํเสนอนี9สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของกลุ่มบริษทัทีMผูมี้อาํนาจตดัสินใจ

สูงสุดด้านการดาํเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมํMาเสมอเพืMอใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรร

ทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

เพืMอวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ

ผลิตภณัฑ ์โดยมีส่วนงานทีMรายงานทั9งสิ9น 3 ส่วนงาน ดงันี9  

1) ส่วนงานขนมขบเคี9ยว เป็นส่วนงานทีMเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายสาหร่ายทะเลทอด ย่าง อบและ

ขนมขบเคี9ยวทีMมีสาหร่ายเป็นส่วนประกอบทั9งตลาดในประเทศและต่างประเทศ 

2) ส่วนงานร้านคา้ปลีก เป็นส่วนงานทีMเป็นร้านคา้ปลีกจาํหน่ายขนมขบเคี9ยว อาหารและเครืMองดืMม  

3) ส่วนงานอืMน ๆ 

 ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการดาํเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพืMอวตัถุประสงค์

ในการตดัสินใจเกีMยวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน กลุ่มบริษทัประเมินผล

การปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงาน สินทรัพยร์วมและ

หนี9 สินรวมซึM งวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับทีMใช้ในการวดักําไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงาน 

สินทรัพยร์วมและหนี9 สินรวมในงบการเงิน  

 การบนัทึกบญัชีสําหรับรายการระหว่างส่วนงานทีMรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชี

สาํหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 

กลุ่มบริษัทจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ในระหว่างงวดปัจจุบัน                       

กลุ่มบริษทัไม่มีการเปลีMยนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานทีMรายงาน  
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ส่วนงานดาํเนินงานจาํแนกตามประเภทธุรกิจในงบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนสิ9นสุดวนัทีM  

31 มีนาคม มีดงันี9  

    หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 

 ส่วนงาน  ส่วนงาน  ส่วนงาน  รวม  รายการตดั  รวม 

 ขนม  ร้านค้าปลกี  อืFน    บัญชีระหว่าง   

 ขบเคีDยว  และร้านอาหาร      ส่วนงาน   

สําหรับงวดสามเดือนสิDนสุดวนัทีF 31 มนีาคม 2565            

รายไดต้ามส่วนงานจากบุคคลภายนอก 951.6  16.9  (0.3)  968.2  -  968.2 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 33.0  -  31.7  64.7  (64.7)  - 

รวมรายได ้ 984.6  16.9  31.4  1,032.9  (64.7)  968.2 

กาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 75.1  (11.6)  (0.9)  62.6  4.2  66.8 

รายไดอื้Mน           7.5 

ตน้ทุนทางการเงิน           (2.9) 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้           71.4 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้           (8.9) 

กาํไรสาํหรับงวด           62.5 

กาํไรเบด็เสร็จอืMนสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี           - 

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด           62.5 

            

ณ วนัทีF 31 มนีาคม 2565            

สินทรัพยร์วมของส่วนงาน 3,584.3  68.9  49.0  3,702.2  (374.8)  3,327.4 

หนี= สินรวมของส่วนงาน 1,332.0  169.8  22.8  1,524.6  (255.3)  1,269.3 
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    หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 

 ส่วนงาน  ส่วนงาน  ส่วนงาน  รวม  รายการตดั  รวม 

 ขนม  ร้านค้าปลกี  อืFน    บัญชีระหว่าง   

 ขบเคีDยว  และร้านอาหาร      ส่วนงาน   

สําหรับงวดสามเดือนสิDนสุดวนัทีF 31 มนีาคม 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  

กาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน  66.2    (14.0)   (3.4)   48.8    4.7    53.5  

รายไดอื้Mน            11.4  

ตน้ทุนทางการเงิน            (2.6) 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้            62.3  

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้            (6.2) 

กาํไรสาํหรับงวด            56.1  

กาํไรเบด็เสร็จอืMนสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี            (0.2) 

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด            55.9  

            

ณ วนัทีF 31 มนีาคม 2564            

สินทรัพยร์วมของส่วนงาน 3,591.9  99.1  58.9  3,749.9  (326.6)  3,423.3 

หนี= สินรวมของส่วนงาน 1,355.3  157.4  25.9  1,538.6  (193.7)  1,344.9 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานอืMนสาํหรับงวดสามเดือนสิ9นสุดวนัทีM 31 มีนาคม มีดงันี9  

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 

 ส่วนงาน  ส่วนงาน  ส่วนงาน  รวม  รายการตดั  รวม 

 ขนมขบ  ร้านค้าปลกี  อืFน    บัญชีระหว่าง   

 เคีDยว  และร้านอาหาร      ส่วนงาน   

 สําหรับงวดสามเดือนสิDนสุดวนัทีF 31 มนีาคม 2565            

ค่าเสืMอมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 40.5  4.7  1.6  46.8  -  46.8 

การเพิMมขึ=นของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนของ 

ส่วนงานทีMไม่รวมเครืMองมือทางการเงินและ 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,266.3 

 

65.8 

 

48.7 

 

3,380.8  (370.6)  3,010.2 

            

สําหรับงวดสามเดือนสิDนสุดวนัทีF 31 มนีาคม 2564            

ค่าเสืMอมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 34.0  4.7  1.7  40.4  -  40.4 

การเพิMมขึ=นของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนของ 

ส่วนงานทีMไม่รวมเครืMองมือทางการเงินและ 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,264.7 

 

92.5 

 

58.5 

 

3,415.7  (326.6)  3,089.1 
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สําหรับงวดสามเดือนสิ9นสุดวนัทีM 31 มีนาคม รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกกาํหนดขึ9นตามสถานทีMตั9งของลูกคา้      

มีดงัต่อไปนี9  

หน่วย : ล้านบาท 

ประเทศ   งบการเงนิรวม 

     2565  2564 

ไทย     374  389 

จีน     231  239 

อืLนๆ     363  292 

รวม     968  920 

สําหรับงวดสามเดือนสิ9นสุดวนัทีM 31 มีนาคม 2565 รายไดจ้ากการขายไดร้วมรายไดจ้ากการขายให้แก่

ลูกคา้รายหนึM ง จาํนวน 230.9 ลา้นบาท นอกจากลูกคา้รายดงักล่าว ยงัมีลูกคา้ในประเทศอีกสองราย       

ซึM งรายไดจ้ากการขายของลูกคา้นั9นเกินร้อยละ 10 ของรายไดร้วมของกลุ่มบริษทัสาํหรับงวดสามเดือน

สิ9นสุดวนัทีM 31 มีนาคม 2565 

สําหรับงวดสามเดือนสิ9นสุดวนัทีM 31 มีนาคม 2564 รายไดจ้ากการขายไดร้วมรายไดจ้ากการขายให้แก่

ลูกคา้รายหนึMง จาํนวน 238.8 ลา้นบาท ซึM งบริษทัดงักล่าวเป็นบริษทัยอ่ยของผูถื้อหุน้ของบริษทัรายหนึMง 

นอกจากลูกคา้รายดงักล่าว ยงัมีลูกคา้ในประเทศอีกสองรายซึM งรายไดจ้ากการขายของลูกคา้นั9นเกิน     

ร้อยละ 10 ของรายไดร้วมของกลุ่มบริษทัสาํหรับงวดสามเดือนสิ9นสุดวนัทีM 31 มีนาคม 2564 

22. ภาระผูกพนัและหนังสือคํJาประกนั 

22.1 ภาระผกูพนัเกีMยวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัทีM 31 มีนาคม 2565 และวนัทีM 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน

จาํนวนเงิน 60.5 ลา้นบาท และ 61.2 ลา้นบาท ตามลาํดบั ทีMเกีMยวขอ้งกบัการซื9อเครืMองจกัรและอุปกรณ์ 

22.2 ภาระผกูพนัเกีMยวกบัสญัญาเช่าและสญัญาบริการ 

กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาเช่าอุปกรณ์ และสัญญาบริการต่าง ๆ อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั9งแต่   

1 ถึง 3 ปี  
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กลุ่มบริษทัมีจาํนวนเงินขั9นตํMาทีMตอ้งจ่ายในอนาคตทั9งสิ9นภายใตส้ญัญาขา้งตน้ดงันี9  

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที:  ณ วนัที:  ณ วนัที:  ณ วนัที: 

 31 มนีาคม  31 ธันวาคม  31 มนีาคม  31 ธันวาคม 

ระยะเวลาการจ่าย 2565  2564  2565  2564 

ภายใน 1 ปี 23.6  23.2  22.0  21.9 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 2.3  4.6  1.9  0.1 
 

สาํหรับงวดสามเดือนสิ9นสุดวนัทีM 31 มีนาคม 2565 และ 2564 ค่าเช่าสาํนกังานและค่าบริการได้

ถูกบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบการเงินรวมเป็นจาํนวน 7.7 ลา้นบาท และจาํนวน 3.2 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั และในงบเฉพาะกิจการเป็นจาํนวน 6.7 ลา้นบาท และจาํนวน 1.6 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

22.3 หนงัสือคํ9าประกนั 

ณ วนัทีM 31 มีนาคม 2565 และวนัทีM 31 ธันวาคม 2564 บริษทัมีหนังสือคํ9 าประกนัซึM งออกโดย

ธนาคารในนามบริษทัเหลืออยู่เป็นจาํนวนเงิน 1.4 ลา้นบาท ซึM งเกีMยวเนืMองกบัภาระผูกพนัทาง

ปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทั ซึM งประกอบดว้ยหนงัสือคํ9าประกนัเพืMอคํ9าประกนั

การใชไ้ฟฟ้าและอืMน ๆ  

23.  คดฟ้ีองร้อง 

เมืMอวนัทีM 18 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัไดย้ืMนฟ้องผูแ้ทนจาํหน่ายรายหนึM งของบริษทัในประเทศจีนในคดีแพ่ง

เกีMยวกบัการผิดสัญญาการเป็นผูแ้ทนจาํหน่ายเนืMองจากผูแ้ทนจาํหน่ายไดข้ายสินคา้ประเภทเดียวกนัและใช้

เครืMองหมายการคา้เลียนแบบของบริษทั โดยบริษทัเรียกร้องใหช้ดใชค่้าเสียหาย ทั9งค่าสินคา้และค่าใชจ่้ายอืMน

ทีMเกีMยวขอ้งรวมถึงค่าขาดประโยชน์เป็นจาํนวนเงินประมาณ 119 ล้านหยวน (ประมาณ 569 ล้านบาท) 

เนืMองจากตามขอ้สัญญา คดีดงักล่าวตอ้งนาํคดีเพืMอระงบัขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ ต่อมาเมืMอวนัทีM  

30 สิงหาคม 2562 บริษทัจึงไดย้ืMนฟ้องคดีผิดสัญญานี9 ต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ โดยบริษทัเรียกร้องให้

ชดใชค่้าเสียหายทั9งค่าสินคา้และค่าใชจ่้ายอืMนทีMเกีMยวขอ้งรวมถึงค่าขาดประโยชน์เป็นจาํนวนเงินประมาณ 

96 ล้านบาท  โดยกําหนดวันนัดสืบพยานในวันทีM  19 กุมภาพันธ์  2563 เ มืMอถึงวันนัดสืบพยาน  

ผูแ้ทนจาํหน่ายมิไดม้าสืบพยาน อนุญาโตตุลาการจึงไดมี้การสืบพยานของบริษทัไปเพียงฝ่ายเดียว ทั9งนี9  

บริษทัไดส่้งคาํแถลงปิดคดีในวนัทีM 16 มีนาคม 2563 ต่อมาในวนัทีM 21 เมษายน 2563 อนุญาโตตุลาการไดมี้

คาํตดัสินชี9ขาดใหผู้แ้ทนจาํหน่ายชาํระเงินใหแ้ก่บริษทัเป็นจาํนวนเงินประมาณ 54 ลา้นบาท และดอกเบี9ย

อีกร้อยละ 7.5 ต่อปี แต่เนืMองจากผูแ้ทนจาํหน่ายมีภูมิลาํเนาและทรัพยสิ์นอยูใ่นสาธารณรัฐประชาชนจีน ดงันั9น 

ในการบงัคบัตามคาํชี9 ขาดในอนาคตจึงตอ้งไปดาํเนินการในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั9งนี9  

ปัจจุบนับริษทัอยูร่ะหวา่งการเตรียมดาํเนินการยืMนคาํชี9ขาดของอนุญาโตตุลาการและเอกสารทีMเกีMยวขอ้งต่อ

ศาลในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  
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24. เครื)องมือทางการเงนิ 

บริษัทมีสัญญาซื9 อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ ณ วันทีM  31 มีนาคม 2565 และวันทีM   

31 ธนัวาคม 2564 โดยสรุปไดด้งันี9  

ณ วนัทีF 31 มนีาคม 2565 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

จาํนวนทีFขาย  อตัราแลกเปลีFยนตามสัญญา  วนัครบกาํหนดตามสัญญา 
  (บาทต่อหน่วยเงนิตราต่างประเทศ)   

0.6 ลา้นเหรียญสหรัฐ  32.52 - 33.26  กรกฎาคม - กนัยายน 2565 
     
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ  

จาํนวนทีFซืDอ  อตัราแลกเปลีFยนตามสัญญา  วนัครบกาํหนดตามสัญญา 
  (บาทต่อหน่วยเงนิตราต่างประเทศ)   

0.5 ลา้นเหรียญสหรัฐ  32.80  สิงหาคม 2565 
     

ณ วนัทีF 31 ธันวาคม 2564 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

จาํนวนทีFขาย  อตัราแลกเปลีFยนตามสัญญา  วนัครบกาํหนดตามสัญญา 
  (บาทต่อหน่วยเงนิตราต่างประเทศ)   

0.2 ลา้นเหรียญสหรัฐ  32.71 - 32.89  พฤษภาคม 2565 

25. การวดัมูลค่ายุติธรรม 

รายการสินทรัพยท์างการเงินบางรายการของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีการวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมใน

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัสิ9นรอบระยะเวลารายงาน โดยตารางต่อไปนี9 แสดงถึงขอ้มูลเกีMยวกบัการ

ประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว 

สินทรัพย์ 
ทางการเงนิ 

 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ ลาํดบัชัDน
มูลค่า
ยุตธิรรม 

เทคนิคการประเมนิมูลค่า 
และข้อมูลทีFใช้ในการวดั
มูลค่ายุตธิรรม 

 

 

มูลค่ายุตธิรรม (พนับาท)  มูลค่ายุตธิรรม (พนับาท)  

ณ วนัทีF 

31 มนีาคม 
2565 

ณ วนัทีF 

31 ธันวาคม 
2564 

ณ วนัทีF 

31 มนีาคม 
2565 

ณ วนัทีF 

31 ธันวาคม 
2564 

สินทรัพยท์างการเงินทีMวดั
มูลค่ายติุธรรม 
ผา่นกาํไรขาดทุน  
- กองทุนเปิดตราสารหนี=  

(ดูหมายเหตุ 7) 

233,851 253,562 233,851 253,562 ลาํดบั 2 ข้อมูลอืMนทีMสามารถสังเกต
ไดข้องสินทรัพยห์รือหนี= สิน 
ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรง
หรือทางออ้ม 

อสงัหาริมทรัพย ์
เพืMอการลงทุน 

42,240 42,240 42,240 42,240 ลาํดบั 2 ข้อมูลอืMนทีMสามารถสังเกต
ไดข้องสินทรัพยห์รือหนี= สิน 
ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรง
หรือทางออ้ม 

สญัญาซื=อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้ 

   (ดูหมายเหตุ 24) 

162 (139) 162 (139) ลาํดบั 2 ข้อมูลอืMนทีMสามารถสังเกต
ไดข้องสินทรัพยห์รือหนี= สิน 
ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรง
หรือทางออ้ม 
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26. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

26.1 เมืMอวนัทีM 20 เมษายน 2565 ทีMประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล

สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2564 จํานวน 1,380 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท          

เป็นจาํนวนเงินรวม 193.2 ลา้นบาท เงินปันผลดังกล่าวประกอบด้วยเงินปันผลระหว่างกาล      

อัตราหุ้นละ 0.05 บาท จํานวนเงินรวม 69.0 ล้านบาท ซึM งได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้ว                 

เมืMอวนัทีM 10 กนัยายน 2564 และเงินปันผลทีMจ่ายเพิMมเติมในอตัราหุน้ละ 0.09 บาท จาํนวนเงินรวม 

124.2 ลา้นบาท ซึM งจ่ายในวนัทีM 6 พฤษภาคม 2565  

26.2 เมืMอวันทีM  2 พฤษภาคม 2565 บริษัทได้เปลีMยนทีMอยู่ตามทีMจดทะเบียนของบริษัทเป็น 337          

ถนนบอนดส์ตรีท ตาํบลบางพดู อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 

27. การอนุมัติข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี9 ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทเมืMอวนัทีM   

12 พฤษภาคม 2565 


