
 

บริษทั เถา้แก่นอ้ย ฟู๊ ดแอนดม์าร์เกต็ต้ิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 



 
 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เถา้แก่นอ้ย ฟู๊ดแอนดม์าร์เกต็ต้ิง จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับ  
งวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสด
รวมสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั เถา้แก่นอ้ย       
ฟู๊ดแอนดม์าร์เกต็ต้ิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั 
เถา้แก่นอ้ย ฟู๊ดแอนดม์าร์เกต็ต้ิง จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํ
และนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผล
การสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานการสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวเิคราะห์เปรียบเทียบ และวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได ้             
ความเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดง
ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 



 

 2

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 7 ในเดือนพฤศจิกายน 2560 บริษทัฯไดล้งทุน         
ซ้ือหุน้สามญัของบริษทัแห่งหน่ึงซ่ึงจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา บริษทัฯไดด้าํเนินการใหมี้การวดัมูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา ณ วนัซ้ือกิจการ และการวดัมูลค่าของค่าความนิยม                          
โดยการวดัมูลค่าน้ีจะถูกดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาในการวดัมูลค่า 12 เดือนนบัจากวนัท่ีซ้ือกิจการ
ตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2560) ในระหวา่งการวดัมูลค่าน้ี บริษทัฯ
จะทาํการปรับปรุงยอ้นหลงัประมาณการท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัซ้ือกิจการ เพ่ือใหส้ะทอ้นขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ขอ้เทจ็จริงและสถานการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู ่ณ วนัซ้ือกิจการ ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ี
แต่อยา่งใด 

 
 
 
วิสสุตา จริยธนากร 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 9 พฤศจิกายน 2561 



บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที ่30 กันยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 247,889            301,464              192,846             223,901              

เงินลงทุนชัว่คราว 2 4,504                261,229              1,305                 261,229              

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 3, 4 760,152            633,655              783,381             644,567              

สินคา้คงเหลือ 5 1,648,468         729,757              1,605,679          697,476              

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น 6 270,388            145,141              264,408             142,847              

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,931,401         2,071,246           2,847,619          1,970,020           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 3 -                        -                         9,960                 3,256                  

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                        -                         121,120             108,690              

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 8 29,857              -                         30,000               -                          

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

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 1,126,747         1,094,140           1,025,585          1,005,181           

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 34,368              24,036                32,846               22,640                

ค่าความนิยม 10 41,666              42,019                -                         -                          

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17,390              13,686                15,700               12,056                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 37,290              37,247                12,140               20,853                

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,327,063         1,250,873           1,287,096          1,212,421           

รวมสินทรัพย์ 4,258,464         3,322,119           4,134,715          3,182,441           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที ่30 กันยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 11 1,308,275         426,000 1,308,275 426,000

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 3, 12 726,797            562,142              650,321             490,244              

เงินกูย้มืระยะสั้น 13 -                        14,252                -                         -                          

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 22,392              104,496              21,920               99,614                

หน้ีสินหมุนเวยีนอื่น 20,383              10,724                19,717               9,918                  

รวมหนี้สินหมุนเวยีน 2,077,847         1,117,614           2,000,233          1,025,776           

หนี้สินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว 19,155              17,337                -                         -                          

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 16,548              11,205                16,167               10,809                

รวมหนี้สินไม่หมุนเวยีน 35,703              28,542                16,167               10,809                

รวมหนี้สิน 2,113,550         1,146,156           2,016,400          1,036,585           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที ่30 กันยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน 

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

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

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

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

ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้

   ในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 7) 1,121                -                         -                         -                          

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ 
     สาํรองตามกฎหมาย - บริษทัฯ 34,500              34,500                34,500               34,500                
     สาํรองตามกฎหมาย - บริษทัยอ่ย 282                   282                     -                         -                          

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 446,317            483,234              423,375             450,601              

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุน้ (2,924)               (2,493)                -                         315                     

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2,139,736         2,175,963           2,118,315          2,145,856           

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 5,178                -                         -                         -                          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,144,914         2,175,963           2,118,315          2,145,856           

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,258,464         3,322,119           4,134,715          3,182,441           

-                        -                         -                         -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
กําไรหรือขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 1,518,278       1,405,198       1,453,353       1,359,609       
รายไดอ่ื้น 10,852            3,421              8,881              4,276              
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน -                      6,442              -                      6,442              
รวมรายได้ 1,529,130       1,415,061       1,462,234       1,370,327       
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 1,030,445       994,578          992,116          973,714          
ค่าใชจ่้ายในการขาย 246,284          170,198          225,893          161,457          
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 91,588            45,473            78,928            43,161            
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 4,263              -                      4,263              -                      
รวมค่าใช้จ่าย 1,372,580       1,210,249       1,301,200       1,178,332       
กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในการร่วมค้า
    ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 156,550          204,812          161,034          191,995          
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 8 -                      -                      -                      -                      
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 156,550          204,812          161,034          191,995          
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (6,157)             (4,734)             (5,841)             (4,440)             
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 150,393          200,078          155,193          187,555          
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 14 (22,511)           (40,072)           (21,248)           (37,338)           
กําไรสําหรับงวด 127,882          160,006          133,945          150,217          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนภายหลัง
   ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย
      - สุทธิจากภาษีเงินได้ (16)                  (520)                (16)                  (520)                
   ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (138)                -                      -                      -                      
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด (154)                (520)                (16)                  (520)                
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 127,728          159,486 133,929          149,697

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 128,776          160,006          133,945          150,217          

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (894)                -                      
127,882          160,006          

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 128,635          159,486          133,929          149,697          
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (907)                -                      

127,728          159,486          

กําไรต่อหุ้น 15
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (บาท) 0.09                0.12                0.10                0.11                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
กําไรหรือขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 4,200,041       3,737,820       4,026,471       3,612,599       
รายไดอ่ื้น 25,258            18,091            23,438            20,736            
รวมรายได้ 4,225,299       3,755,911       4,049,909       3,633,335       
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 2,901,679       2,550,479       2,789,278       2,491,711       
ค่าใชจ่้ายในการขาย 610,349          442,028          560,837          417,104          
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 209,588          153,621          190,491          147,427          
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 2,663              15,875            2,663              15,875            
รวมค่าใช้จ่าย 3,724,279       3,162,003       3,543,269       3,072,117       
กําไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในการร่วมค้า
    ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 501,020          593,908          506,640          561,218          
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 8 (143)                -                      -                      -                      
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 500,877          593,908          506,640          561,218          
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (13,160)           (10,917)           (12,276)           (10,122)           
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 487,717          582,991          494,364          551,096          
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 14 (54,512)           (116,726)         (50,145)           (110,116)         
กําไรสําหรับงวด 433,205          466,265          444,219          440,980          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนภายหลัง
   ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย
      - สุทธิจากภาษีเงินได้ (315)                (2,853)             (315)                (2,853)             
   ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (128)                -                      -                      -                      
รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนภายหลัง
   ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
      - สุทธิจากภาษีเงินได้ (2,186)             -                      (2,245)             -                      
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด (2,629)             (2,853)             (2,560)             (2,853)             
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 430,576          463,412          441,659          438,127          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 434,469          466,265          444,219          440,980          

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (1,264)             -                      
433,205          466,265          

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 431,852          463,412          441,659          438,127          
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (1,276)             -                      

430,576          463,412          

กําไรต่อหุ้น 15
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (บาท) 0.31                0.34                0.32                0.32                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม

2561 2560 2561 2560
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 487,717          582,991          494,364          551,096          
รายการปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 89,956            65,704            76,169            63,241            
   ตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 471                 313                 397                 313                 
   ตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 129                 -                      129                 -                      
   ตดัจาํหน่ายส่วนเกิน (ส่วนลด) ของสัญญาซ้ือขาย
      เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (52)                  353                 (52)                  353                 
   ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลบั) 228                 958                 122                 (193)                
   การปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 4,520              2,266              4,386              2,329              
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของอุปกรณ์ -                      1,037              -                      -                      
   กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (860)                (1,088)             (860)                (1,024)             
   ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 4,255              7,577              4,323              7,577              
   ขาดทุนจากเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 676                 -                      -                      -                      
   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้และ
      เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (4,318)             (8,336)             (2,468)             (8,336)             
   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 143                 -                      -                      -                      
   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวพนกังาน 2,611              1,942              2,551              1,863              
   รายไดด้อกเบ้ีย (348)                (919)                (335)                (800)                
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 11,172            9,161              11,172            9,128              
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินดาํเนินงาน 596,300          661,959          589,898          625,547          
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (127,083)         (171,988)         (139,463)         (174,356)         
   สินคา้คงเหลือ (923,231)         (525,643)         (912,589)         (520,958)         
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (125,634)         (264,837)         (122,636)         (264,345)         
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (9,080)             (1,475)             (1,166)             45                   
หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 152,348          102,251          147,786          91,586            
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 6,799              17,584            7,164              17,622            
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (145)                (64)                  -                      -                      
เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน (429,726)         (182,213)         (431,006)         (224,859)         
   จ่ายภาษีเงินได้ (140,561)         (190,355)         (130,919)         (183,033)         
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดาํเนินงาน (570,287)         (372,568)         (561,925)         (407,892)         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม

2561 2560 2561 2560
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัลดลง -                      359                 -                      359                 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                      -                      (6,480)             -                      
จ่ายเงินซ้ือหุน้ทุนบริษทัยอ่ย -                      -                      (12,430)           -                      
จ่ายเงินลงทุนในการร่วมคา้ (30,000)           -                      (30,000)           -                      
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึน (53,124)           (59,148)           (45,330)           (52,201)           
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (47,440)           (159,954)         (29,036)           (150,110)         
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (11,614)           (9,050)             (11,250)           (9,050)             
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 862                 2,164              862                 2,164              
ซ้ือเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย
   และเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกาํหนด (513,896)         (1,137,003)      (500,002)         (1,137,003)      
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้และ
   เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 773,869          1,472,003       762,000          1,472,003       
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกาํหนด -                      300,000          -                      300,000          
ดอกเบ้ียรับ 348                 5,391              212                 5,272              
เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 119,005          414,762          128,546          431,434          
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจดัหาเงนิ
เงินกูย้มืระยะส้ันจากธนาคารเพ่ิมข้ึน 882,275          518,055          882,275          518,055          
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะส้ัน (12,064)           -                      -                      -                      
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว -                      (45,320)           -                      (45,320)           
ชาํระคืนหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน -                      (1,088)             -                      -                      
เงินปันผลจ่าย (469,082)         (648,142)         (469,082)         (648,142)         
จ่ายดอกเบ้ีย (10,869)           (9,210)             (10,869)           (9,210)             
เงินสดรับจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 7,575              -                      -                      -                      
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงนิ 397,835          (185,705)         402,324          (184,617)         
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศลดลง (128)                -                      -                      -                      
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (53,575)           (143,511)         (31,055)           (161,075)         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 301,464          307,946          223,901          253,835          
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันปลายงวด 247,889          164,435          192,846          92,760            

-                      -                      
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม

2561 2560 2561 2560
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ
รายการท่ีมิใช่เงินสด
   เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึน (ลดลง) 11,929            (7,420)             11,913            (10,999)           
   โอนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพยไ์ปบญัชีอุปกรณ์ 62,514            55,208            55,108            53,509            
   โอนอุปกรณ์ไปสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,927              -                      1,927              -                      
   ดอกเบ้ียจ่ายถือเป็นตน้ทุนของสินทรัพย์ -                      193                 -                      193                 
   กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน
      ในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายลดลง (394)                (3,566)             (394)                (3,566)             
   เงินปันผลคา้งจ่ายเพ่ิมข้ึน 118                 458                 118                 458                 
   โอนเงินกูย้มืระยะส้ันไปเป็นเงินกูย้มืระยะยาว 1,963              -                      -                      -                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ

ส่วนเกินทุน ผลต่างจากการ ส่วนเกินทุน ส่วนของ

จากการเปลี่ยนแปลง กาํไรสะสม แปลงคา่งบการเงิน จากการวดัมูลคา่ รวมส่วนของ ผูม้ีส่วนไดเ้สีย

                                                            ทุนเรือนหุ้นที่ออก ส่วนเกิน สัดส่วนการถือหุ้น ที่เป็นเงินตรา เงินลงทุนใน รวมองคป์ระกอบอื่น ผูถ้ือหุ้น ที่ไม่มีอาํนาจควบคุม รวมส่วนของ

และชาํระแลว้ มูลคา่หุ้นสามญั ในบริษทัยอ่ย บริษทัฯ บริษทัยอ่ย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ต่างประเทศ หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ของส่วนของผูถ้ือหุ้น ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 345,000                1,315,440             -                           34,500                  282                       523,397                -                           2,969                    2,969                    2,221,588             -                           2,221,588             

กาํไรสําหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                           466,265                -                           -                           -                           466,265                -                           466,265                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสําหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           (2,853)                  (2,853)                  (2,853)                  -                           (2,853)                  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                           466,265                -                           (2,853)                  (2,853)                  463,412                -                           463,412                

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 17) -                           -                           -                           -                           -                           (648,600)              -                           -                           -                           (648,600)              -                           (648,600)              

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 345,000                1,315,440             -                           34,500                  282                       341,062                -                           116                       116                       2,036,400             -                           2,036,400             
                                                                       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 345,000                1,315,440             -                           34,500                  282                       483,234                (2,808)                  315                       (2,493)                  2,175,963             -                           2,175,963             

กาํไรสําหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                           434,469                -                           -                           -                           434,469                (1,264)                  433,205                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสําหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                           (2,186)                  (116)                     (315)                     (431)                     (2,617)                  (12)                       (2,629)                  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                           432,283                (116)                     (315)                     (431)                     431,852                (1,276)                  430,576                

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สีย

   ที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย

   (หมายเหตุ 7) -                           -                           1,121                    -                           -                           -                           -                           -                           -                           1,121                    6,454                    7,575                    

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 17) -                           -                           -                           -                           -                           (469,200)              -                           -                           -                           (469,200)              -                           (469,200)              

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 345,000                1,315,440             1,121                    34,500                  282                       446,317                (2,924)                  -                           (2,924)                  2,139,736             5,178                    2,144,914             
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                             -                           -                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

จดัสรรแลว้ - สํารองตามกฎหมาย

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

องคป์ระกอบอื่นของ
ส่วนของผูถ้ือหุน้
ส่วนเกินทุนจาก

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ - การวดัมูลค่าเงินลงทุน รวมส่วนของ
และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 345,000                    1,315,440                 34,500                      520,292                    2,969                        2,218,201                 
กาํไรสาํหรับงวด -                                -                                -                                440,980                    -                                440,980                    
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                -                                -                                -                                (2,853)                       (2,853)                       
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                -                                -                                440,980                    (2,853)                       438,127                    
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 17) -                                -                                -                                (648,600)                   -                                (648,600)                   
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 345,000                    1,315,440                 34,500                      312,672                    116                           2,007,728                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 345,000                    1,315,440                 34,500                      450,601                    315                           2,145,856                 
กาํไรสาํหรับงวด -                                -                                -                                444,219                    -                                444,219                    
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                -                                -                                (2,245)                       (315)                          (2,560)                       
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                -                                -                                441,974                    (315)                          441,659                    
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 17) -                                -                                -                                (469,200)                   -                                (469,200)                   
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 345,000                    1,315,440                 34,500                      423,375                    -                                2,118,315                 

-                                -                                -                                -                                -                                -                                
-                                -                                -                                -                                -                                -                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม 
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บริษทั เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2561 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหวา่งกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ 
เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย        
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.2 เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงินรวม 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั เถา้แก่น้อย ฟู๊ ดแอนดม์าร์เก็ตต้ิง 
จาํกดั (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีรวมเรียกวา่ “กลุ่มบริษทัฯ”) 
และไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดย
ไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัย่อยในระหว่างงวดปัจจุบนั ยกเวน้การเปล่ียนแปลง
สัดส่วนการถือหุ้นใน TAOKAENOI USA, INC. (บริษัทย่อย) ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบ                 
งบการเงินขอ้ 7 

1.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมผีลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัฯได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จาํนวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคบัใช้สําหรับงบ
การเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบั
การเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมา
ถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัฯ 
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 ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีจะมผีลบังคบัใช้ในอนาคต 

 ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง 
รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2562 และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
จาํนวน 5 ฉบับ ซ่ึงมีผลบังคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี                     
1 มกราคม 2563 หลกัการสาํคญัของมาตรฐานดงักล่าวสรุปไดด้งัน้ี 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีทํากับลูกค้า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 เร่ือง สัญญา
ก่อสร้าง มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได ้และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง กิจการ
ตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกบัสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาท่ีอยู่
ในขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนสําหรับ
การรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึง
ส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่
ลูกคา้ และกาํหนดใหกิ้จการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เทจ็จริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด
ในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงิน
ในปีท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและ
การวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจาํหน่ายโดยพิจารณาจาก
ประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ 
(Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิด
ของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึง
การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช้ จะทาํให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนว
ปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัฯอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิม
นาํมาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

1.4 นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน            
งบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 โดยมีนโยบายการบญัชีเพ่ิมข้ึนในงวดปัจจุบัน
สาํหรับธุรกรรมใหม่ของกลุ่มบริษทัฯ ดงัน้ี 

 เงนิลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า 

 เงินลงทุนในหลักทรัพยเ์พ่ือค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

 เงนิลงทุนในการร่วมค้า 

 เงินลงทุนในการร่วมคา้ท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตาม               
วธีิส่วนไดเ้สียและวิธีราคาทุน ตามลาํดบั 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

4 
 

2. เงนิลงทุนช่ัวคราว 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  
2561 

31 ธนัวาคม  
2560 

30 กนัยายน  
2561 

31 ธนัวาคม  
2560 

เงนิลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า     
 ตราสารทุน - ราคาทุน 3,875 - - - 
 การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม (676) - - - 

รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ - มูลค่ายติุธรรม 3,199 - - - 

เงนิลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย     
  หน่วยลงทุน (กองทุนเปิดตราสารหน้ี) - ราคาทุน 941 260,473 941 260,473 
  การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม - 394 - 394 

รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย - มูลค่ายติุธรรม 941 260,867 941 260,867 

เงนิลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด     
  เงินฝากประจาํธนาคารประเภท 6 เดือน 364 362 364 362 

รวมเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกาํหนด  364 362 364 362 

รวม 4,504 261,229 1,305 261,229 

 ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัฯขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย
มูลค่าตามบญัชี 759.5 ลา้นบาท (2560: 1,463.7 ลา้นบาท) และรับรู้กาํไรจากการขายสุทธิจากภาษีใน
ส่วนของกาํไรหรือขาดทุนจาํนวน 2.0 ลา้นบาท (2560: 6.7 ลา้นบาท) ทั้งน้ี จาํนวนดงักล่าวไดร้วม
กาํไรท่ีโอนมาจากรายการกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายสุทธิจากภาษีในกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในระหวา่งงวดปัจจุบนัจาํนวน 0.3 ลา้นบาท (2560: 3.0 ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัฯมีกาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงิน
ลงทุนในหลักทรัพยเ์ผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้ ซ่ึงรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมเป็น  
จาํนวนเงิน 2.9 ลา้นบาท (2561: ไม่มี) 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 เงินฝากประจาํของบริษทัฯมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 
0.9 ต่อปี 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

5 
 

3. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 รายช่ือ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
บริษทั เถา้แก่นอ้ย เรสเตอรองท ์แอนด ์แฟรนไชส์ จาํกดั      บริษทัยอ่ย 
บริษทั เถา้แก่นอ้ย แคร์ จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั เอน็ซีพี เทรดด้ิงแอนดซ์พัพลาย จาํกดั บริษทัยอ่ย 
TAOKAENOI USA, INC. (เดิมช่ือ “GIM Factory, Inc.”) บริษทัยอ่ย 
บริษทั พีระเดชาพนัธ์ โฮลด้ิง จาํกดั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
บริษทั ดร. โทบิ จาํกดั ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 
บริษทั ชุบชีวา จาํกดั ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างกลุ่มบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการ               
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

     (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน นโยบายการกาํหนดราคา 

 2561 2560 2561 2560  

รายการธุรกิจกับบริษทัย่อย      

(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)   

ขายสินคา้ - - 34.3 18.4 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิมร้อยละ 

15 ถึง 45 ข้ึนกบัปริมาณซ้ือและ

ประเภทของสินคา้ 

รายไดค่้าบริการดา้นบญัชี

และการเงิน 

- - 0.7 0.8 คาํนวณตามตน้ทุนจริงบวก                

กาํไรส่วนเพ่ิม 

รายไดค่้าบริการและ

สาธารณูปโภค 

- - - 0.3 อตัราตามท่ีระบุในสญัญา 

ซ้ือสินคา้ - - 60.5 62.2 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิมร้อยละ 5 

ถึง 15 ข้ึนกบัประเภทของสินคา้ 

ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย - - 0.5 - อตัราตามท่ีระบุในสญัญา 

       

รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน      

ซ้ือสินคา้ 0.3 0.1 - - ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่มร้อยละ 35 

ถึง 70 ข้ึนกบัประเภทของสินคา้ 

ค่าเช่าจ่าย 0.4 0.4 0.1 0.1 อตัราตามท่ีระบุในสญัญา 

รายไดส่้งเสริมการขาย 0.1 - - - อตัราตามท่ีระบุในสญัญา 
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   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน นโยบายการกาํหนดราคา 

 2561 2560 2561 2560  

รายการธุรกิจกับบริษทัย่อย      

(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)   

ขายสินคา้ - - 77.1 46.7 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิมร้อยละ 

15 ถึง 45 ข้ึนกบัปริมาณซ้ือและ

ประเภทของสินคา้ 

รายไดค่้าบริการดา้นบญัชี

และการเงิน 

- - 2.4 2.5 คาํนวณตามตน้ทุนจริงบวก                

กาํไรส่วนเพ่ิม 

รายไดค่้าบริการและ

สาธารณูปโภค 

- - - 1.1 อตัราตามท่ีระบุในสญัญา 

รายไดด้อกเบ้ีย - - 0.1 - อตัราตามท่ีระบุในสญัญา 

ซ้ือสินคา้ - - 173.1 144.9 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิมร้อยละ 5 

ถึง 15 ข้ึนกบัประเภทของสินคา้ 

ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย - - 2.0 0.2 อตัราตามท่ีระบุในสญัญา 

      

รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน      

ซ้ือสินคา้ 0.5 0.4 - - ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่มร้อยละ 35 

ถึง 70 ข้ึนกบัประเภทของสินคา้ 

ค่าเช่าจ่าย 1.4 1.4 0.3 0.3 อตัราตามท่ีระบุในสญัญา 

รายไดส่้งเสริมการขาย 0.2 - - - อตัราตามท่ีระบุในสญัญา 

ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 
2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กิจการที่เก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 4)   
ลกูหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั     
 บริษทัยอ่ย - - 40,658 22,000 

รวม - - 40,658 22,000 

ลกูหนีอ่ื้น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     
 บริษทัยอ่ย - - 459 873 
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 207 - - - 

รวม 207 - 459 873 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น  - กิจการที่เก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 12)   
เจ้าหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั     
   บริษทัยอ่ย  - - 41,474 14,051 
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  287 44 - - 

รวม 287 44 41,474 14,051 

ค่าใ ช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     
   บริษทัยอ่ย - - 200 160 

รวม - - 200 160 

 เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษทัย่อย 

ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระยะยาวระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ                     
31 ธนัวาคม 2560 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
TAOKAENOI USA, INC. (เดิมช่ือ “GIM Factory, Inc.”) งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 3,256 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 6,603 
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการแปลงค่าอตัราแลกเปล่ียน 101 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 9,960 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัฯมีค่าใชจ่้าย
ผลประโยชนพ์นกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2561 2560 
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 7.4 7.4 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 0.2 0.5 
รวม 7.6 7.9 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2561 2560 
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 22.5 22.2 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 1.4 1.6 
รวม 23.9 23.8 

4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น  
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไมถึ่งกาํหนดชาํระ - - 28,286 13,113 
คา้งชาํระ     
 1 - 90 วนั   - - 12,372 8,887 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 40,658 22,000 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกัน     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไมถึ่งกาํหนดชาํระ 462,954 431,917 453,088 424,778 
คา้งชาํระ     
 1 - 90 วนั   270,343 194,658 266,224 191,181 
 91 - 180 วนั 13,965 282 13,240 17 
 181 - 270 วนั 282 111 - - 
 มากกวา่ 270 วนั 6,849 6,058 3,792 3,708 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 754,393 633,026 736,344 619,684 

รวมลูกหน้ีการคา้ 754,393 633,026 777,002 641,684 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (6,291) (6,063) (3,836) (3,714) 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 748,102 626,963 773,166 637,970 

ลูกหนีอ่ื้น     
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 4,030 3,013 4,030 3,013 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 207 - 459 873 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 7,813 3,679 5,726 2,711 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 12,050 6,692 10,215 6,597 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 760,152 633,655 783,381 644,567 
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5. สินค้าคงเหลือ 

รายการเคล่ือนไหวของบญัชีการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ
สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2561 2560 2561 2560 

ยอดคงเหลือตน้งวด 15,111 10,066 14,947 9,968 
บวก: ปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให ้     
 เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 10,578 8,843 10,036 8,688 
หกั: โอนกลบัค่าเผือ่การลดมูลค่าของ     
 สินคา้คงเหลือท่ีทาํลายจริงในงวด (6,058) (6,577) (5,650) (6,359) 
ยอดคงเหลือปลายงวด  19,631 12,332 19,333 12,297 

6. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม
2560 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเรียกคืน 53,090 45,908 51,634 44,792 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินคา้ 171,804 87,344 172,998 87,344 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 44,333 11,495 39,357 10,317 
อ่ืน ๆ 1,161 394 419 394 
รวม 270,388 145,141 264,408 142,847 
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7.  เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 ทุนชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

บริษทั 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) 

บริษทั เถา้แก่นอ้ย เรสเตอรองท ์แอนด ์
แฟรนไชส์ จาํกดั 

35.0         
ลา้นบาท 

35.0         
ลา้นบาท 

100 100 35,000 35,000 

บริษทั เถา้แก่นอ้ย แคร์ จาํกดั  5.0          
ลา้นบาท 

5.0          
ลา้นบาท 

100 100 4,543 4,543 

บริษทั เอน็ซีพ ีเทรดด้ิงแอนดซ์พัพลาย 
จาํกดั 

1.0          
ลา้นบาท 

1.0          
ลา้นบาท 

100 100 491 491 

TAOKAENOI USA, INC.                         
(เดิมช่ือ “GIM Factory, Inc.”) 

4.1 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

3.1 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

91 100 81,086 68,656 

รวม     121,120 108,690 

เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 บริษทัฯไดท้าํสัญญาซ้ือขายหุน้ของ TAOKAENOI USA, INC. ซ่ึงเป็น
บริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา และดาํเนินธุรกิจหลกัในการผลิตและจาํหน่ายขนม          
ขบเค้ียวท่ีมีสาหร่ายทะเลเป็นส่วนประกอบ ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน ต่อมาเม่ือวนัท่ี 
24 พฤศจิกายน 2560 บริษทัฯไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นสามญัจาํนวน 31,000 หุ้น ของ TAOKAENOI USA, INC. 
จากผูถื้อหุ้นเดิมเป็นมูลค่ารวมทั้ งส้ิน 2.0 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือประมาณ 68.7 ลา้นบาท) 
โดยบริษทัฯไดจ่้ายชาํระแลว้ทั้งจาํนวน 

ในเดือนเมษายน 2561 TAOKAENOI USA, INC. ไดอ้อกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 9,700 หุน้ จากทุน
จดทะเบียนเดิม 31,000 หุ้น เพ่ิมเป็น  40,700 หุ้น  บริษัทฯได้ลงทุนซ้ือหุ้นเพิ่มจาํนวน 6,000 หุ้น                  
ในราคาหุ้นละ 65 เหรียญสหรัฐอเมริกา คิดเป็นเงินจาํนวน 390,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือ
ประมาณ 12.4 ลา้นบาท) ทาํให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯลดลงจากเดิมร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 
91 โดยบริษทัฯไดช้าํระค่าหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวแลว้ทั้งจาํนวน บริษทัฯไดบ้นัทึกผลต่างระหว่างราคา
ทุนและมูลค่าตามบัญชีตามส่วนได้เสียของบริษทัฯในบริษัทย่อยอนัเน่ืองจากการเปล่ียนแปลง
สัดส่วนการถือหุน้ดงักล่าวจาํนวน 1.1 ลา้นบาท ไวภ้ายใตร้ายการ “ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลง
สดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย” ในส่วนของผูถื้อหุน้ 
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งบการเงินของ TAOKAENOI USA, INC. ได้ถูกรวมอยู่ในงบการเงินรวมของบริษทัฯตั้ งแต่วนัท่ี
บริษทัฯมีอาํนาจควบคุมเม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2560 (“วนัท่ีซ้ือกิจการ”) โดยมีรายละเอียดการซ้ือ
กิจการดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
ตน้ทุนการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 68,656 
หกั: มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บ (24,848) 

ค่าความนิยม 43,808 

  
ตน้ทุนการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 68,656 
หกั: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัยอ่ยท่ีซ้ือ (2) 

เงินสดจ่ายสุทธิเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  68,654 

ณ ปัจจุบนั บริษทัฯอยูร่ะหว่างดาํเนินการใหมี้การวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและ
หน้ีสินท่ีรับมา ณ วนัท่ีซ้ือ โดยการวดัมูลค่าน้ีจะดาํเนินการให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลา 12 เดือนนบั
จากวนัท่ีซ้ือกิจการตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2560) 
เร่ือง การรวมธุรกิจ บริษทัฯจะปรับปรุงยอ้นหลงัประมาณการท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัท่ีซ้ือเม่ือไดรั้บขอ้มูล
ทางบญัชีท่ีสมบูรณ์เพ่ือรายงานในงบการเงิน 

ผลต่างจาํนวน 43.8 ลา้นบาท ระหว่างผลรวมของส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายไป ณ วนัท่ีซ้ือกิจการ และมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดท่ี้ไดรั้บมาซ่ึงมาจากการประมาณการของฝ่ายบริหาร ถูกรวมเป็น
ส่วนหน่ึงของค่าความนิยมในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

รายได้และขาดทุนของ TAOKAENOI USA, INC. ถูกรวมอยู่ในงบกาํไรขาดทุนรวมสําหรับงวดเกา้
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
รายได ้ 32,613 
ขาดทุน (26,216) 

 สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี  30 กันยายน  2561 และ 2560 บริษัทฯไม่มีเงินปันผลรับจาก         
บริษทัยอ่ยทั้ง 4 บริษทัขา้งตน้ 
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8. เงนิลงทุนในการร่วมค้า 

8.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า 

 เงินลงทุนในการร่วมค้าซ่ึงเป็นเงินลงทุนในกิจการท่ีบริษัทฯและบริษัทอ่ืนควบคุมร่วมกันมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
มูลค่าตามบญัชี            

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
  30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม

2560 
30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม

2560 
30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม

2560 
  ร้อยละ ร้อยละ     

การร่วมค้าในประเทศไทย        
บริษทั เถา้แก่นอ้ย มารุอิสุ 

(ประเทศไทย) จาํกดั 
ผลิตและจาํหน่าย   
ขนมขบเค้ียว 

50 - 30,000 - 29,857 - 

รวม    30,000 - 29,857 - 
        

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
การร่วมคา้ สดัส่วนเงินลงทุน มูลค่าตามบญัชีตามวิธีราคาทุน 

 
30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม

2560 
30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม

2560 
 ร้อยละ ร้อยละ   

การร่วมค้าในประเทศไทย     
บริษทั เถา้แก่นอ้ย มารุอิสุ (ประเทศไทย) จาํกดั 50 - 30,000 - 
รวม   30,000 - 

 ในเดือนมีนาคม 2561 บริษทัฯไดล้งทุนในหุ้นของบริษทั เถา้แก่น้อย มารุอิสุ (ประเทศไทย) จาํกดั                 
ซ่ึงเป็นบริษทัจดัตั้งใหม่ในประเทศไทย ในสัดส่วนร้อยละ 50 เป็นจาํนวนเงิน 30 ลา้นบาท โดยบริษทั
ดงักล่าวมีทุนจดทะเบียน 60 ลา้นบาท ซ่ึงไดเ้รียกชาํระแลว้ร้อยละ 100 

8.2 ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) และเงนิปันผลรับ 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

สาํหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

การร่วมคา้ 2561 2560 2561 2560 

บริษทั เถา้แก่นอ้ย มารุอิสุ (ประเทศไทย) จาํกดั - - (143) - 

รวม - - (143) - 
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 ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี  30 กันยายน  2561 และ 2560 บริษัทฯไม่มี                     
เงินปันผลรับจากการร่วมคา้ 

9. ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเคล่ือนไหวของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2561 2560 2561 2560 
มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้งวด 1,094,140 882,050 1,005,181 872,500 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 122,448 208,742 96,057 193,620 
โอนไปสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,927) - (1,927) - 
ดอกเบ้ียท่ีถือเป็นตน้ทุนระหวา่งงวด - 193 - 193 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิ  
 ตามบญัชี ณ วนัท่ีจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (473) (1,453) (399) (1,453) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (86,876) (63,912) (73,327) (61,518) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็น 
 เงินตราต่างประเทศ (565) (1,037) - - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชีปลายงวด  1,126,747 1,024,583 1,025,585 1,003,342 

 ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัฯไดร้วมตน้ทุนการกูย้มืเขา้เป็นราคาทุน
ของอาคารโรงงานเป็นจาํนวนเงิน 0.2 ลา้นบาท (2561: ไม่มี) โดยคาํนวณจากอตัราการตั้งข้ึนเป็นทุน
ในอตัราร้อยละ 3.85 (2561: ไม่มี) 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัฯมียอดคงเหลือของอาคารและส่ิงปลูกสร้างท่ีตั้ งอยู่บนท่ีดินเช่า     
โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 72.2 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2560: 82.6 ลา้นบาท) ภายใต้
สัญญาเช่าท่ีดินดงักล่าว บริษทัฯจะตอ้งโอนกรรมสิทธ์ิของอาคารและส่ิงปลูกสร้างให้แก่ผูใ้ห้เช่าเม่ือ
สญัญาส้ินสุดลง 

10. ค่าความนิยม 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือบริษทัยอ่ยสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

มูลค่าตามบญัชีตน้งวด 42,019 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (353) 
มูลค่าตามบญัชีปลายงวด 41,666 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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11. เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคาร 

(หน่วย: พนับาท) 

 
                            

อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) 
งบการเงินรวม/              

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 1.85 - 1.89 2.00 - 2.20 850,000 426,000 
ทรัสตรี์ซีท 1.70 - 1.90 - 458,275 - 
รวม   1,308,275 426,000 

12.  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม

2560 
30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม

2560 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 287 44 41,474 14,051 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 427,725 303,513 324,400 229,479 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 200 160 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 273,689 245,418 263,551 237,771 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย ์- กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 25,096 13,167 20,696 8,783 
รวม 726,797 562,142 650,321 490,244 

13. เงนิกู้ยืมระยะส้ัน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัฯมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงเป็น
จํานวนเงิน  0.4 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา เงินกู้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ  4.6 ต่อปี                     
(30 กนัยายน 2561: ไม่มี)  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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14. ภาษเีงนิได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 สรุปได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั     
 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 23,228 39,223 21,941 36,316 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด
และกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (717) 849 (693) 1,022 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 22,511 40,072 21,248 37,338 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั     
 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 74,261 120,451 69,818 113,608 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้        
นิติบุคคลของปีก่อน (16,670) - (16,670) - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด  
และกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (3,079) (3,725) (3,003) (3,492) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 54,512 116,726 50,145 110,116 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 จาํนวนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวขอ้งกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับ                
งวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน        
ในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (4) (130) (4) (130) 

 (4) (130) (4) (130) 

     
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน        
ในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (79) (713) (79) (713) 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั (546) - (561) - 

 (625) (713) (640) (713) 

15. กําไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

16. ส่วนงานดาํเนินงาน 

 กลุ่มบริษทัฯจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ ์ในระหว่างงวดปัจจุบนั 
กลุ่มบริษทัฯไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงาน 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัฯสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

 

ส่วนงาน 
ขนมขบเค้ียว 

ส่วนงาน
ร้านคา้ปลีก อ่ืน ๆ รวมส่วนงาน 

การตดัรายการ
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รายได้       
รายไดจ้ากการขายใหลู้กคา้
ภายนอก 1,439.8 74.5 3.9 1,518.2 - 1,518.2 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 34.3 0.1 60.5 94.9 (94.9) - 

รวมรายได้ 1,474.1 74.6 64.4 1,613.1 (94.9) 1.518.2 

ผลการดาํเนินงาน 
  

 
  

 
กําไรของส่วนงาน 142.2 1.3 2.5 146.0 (0.3) 145.7 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้    - 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน      (6.2) 

รายไดอ่ื้น      10.9 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้      150.4 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (22.5) 

กําไรสําหรับงวด      
127.9 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 

 

ส่วนงาน 
ขนมขบเค้ียว 

ส่วนงาน
ร้านคา้ปลีก อ่ืน ๆ รวมส่วนงาน 

การตดัรายการ
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รายได้       
รายไดจ้ากการขายใหลู้กคา้
ภายนอก 1,341.3 63.6 0.3 1,405.2 - 1,405.2 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 18.3 1.0 61.2 80.5 (80.5) - 

รวมรายได้ 1,359.6 64.6 61.5 1,485.7 (80.5) 1,405.2 

ผลการดาํเนินงาน       
กําไรของส่วนงาน 181.2 9.1 4.7 195.0 (0.1) 194.9 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน      (4.7) 

รายไดอ่ื้น      9.9 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้      200.1 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (40.1) 

กําไรสําหรับงวด      160.0 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

 

ส่วนงาน 
ขนมขบเค้ียว 

ส่วนงาน
ร้านคา้ปลีก อ่ืน ๆ รวมส่วนงาน 

การตดัรายการ
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รายได้       
รายไดจ้ากการขายใหลู้กคา้
ภายนอก 3,982.0 207.8 10.2 4,200.0 - 4,200.0 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 77.1 0.6 172.6 250.3 (250.3) - 

รวมรายได้ 4,059.1 208.4 182.8 4,450.3 (250.3) 4,200.0 

ผลการดาํเนินงาน 
  

 
  

กําไรของส่วนงาน 457.1 11.5 7.2 475.8 0.1 475.9 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้    (0.2) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน      (13.2) 

รายไดอ่ื้น      25.2 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้      487.7 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (54.5) 

กําไรสําหรับงวด      
433.2 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 

 

ส่วนงาน 
ขนมขบเค้ียว 

ส่วนงาน
ร้านคา้ปลีก อ่ืน ๆ รวมส่วนงาน 

การตดัรายการ
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รายได้       
รายไดจ้ากการขายใหลู้กคา้
ภายนอก 3,565.9 171.3 0.6 3,737.8 - 3,737.8 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 46.7 3.4 141.5 191.6 (191.6) - 

รวมรายได้ 3,612.6 174.7 142.1 3,929.4 (191.6) 3,737.8 

ผลการดาํเนินงาน       
กําไรของส่วนงาน 540.4 24.9 7.9 573.2 2.6 575.8 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน      (10.9) 

รายไดอ่ื้น      18.1 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้      583.0 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (116.7) 

กําไรสําหรับงวด      466.3 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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17. เงนิปันผลจ่าย 

เงินปันผลจ่าย อนุมติัโดย จาํนวนหุน้ 
เงินปันผลจ่าย

ต่อหุน้ เงินปันผลจ่าย 

  (พนัหุน้) (บาท) (พนับาท) 
เงินปันผลประจาํปี 2559 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้

เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2560 1,380,000 0.30 414,000 
เงินปันผลระหวา่งกาลสาํหรับ
ปี2560 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ
เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2560 1,380,000 0.17 234,600 

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2560    648,600 

     
เงินปันผลประจาํปี 2560 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้

เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2561 1,380,000 0.17 234,600 
เงินปันผลระหวา่งกาลสาํหรับ
ปี2561 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ
เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2561 1,380,000 0.17 234,600 

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2561    469,200 

18. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 

18.1 ภาระผูกพนัเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ  วนัท่ี 30 กันยายน 2561 กลุ่มบริษัทฯมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวนเงิน 25.4 ล้านบาท                     
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (31 ธันวาคม 2560: 38.3 ลา้นบาท และ 0.5 ลา้นยูโร                     
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ และการก่อสร้างอาคารโรงงาน)  

18.2 ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาเช่าดําเนินงานและบริการ 

 กลุ่มบริษทัฯไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดิน พ้ืนท่ีในอาคารและสาํนักงาน และสัญญาบริการต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึง
สญัญาทางการตลาด อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 18 ปี  

 กลุ่มบริษทัฯมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตสั้ญญาขา้งตน้ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จ่ายชาํระ 
30 กนัยายน     

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 กนัยายน     

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
       ภายใน 1 ปี 61.3 48.1 33.4 24.0 
       มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 56.8 47.3 18.3 15.5 
       มากกวา่ 5 ปี 15.3 22.1 9.0 11.3 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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18.3 ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาซื้อวตัถุดิบ 

 บริษทัฯไดท้าํสัญญาซ้ือขายวตัถุดิบล่วงหนา้กบับริษทัในต่างประเทศ โดยมีระยะเวลาส่งมอบภายใน 
1 ปี ตามปริมาณและราคาท่ีระบุไวใ้นสัญญา ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัฯมีภาระผูกพนัตาม
สญัญาดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 6.3 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (31 ธนัวาคม 2560: ไม่มี) 

18.4 การคํา้ประกัน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัฯมีหนังสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยู่
เป็นจาํนวนเงิน 3.8 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2560: 2.5 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทาง
ปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบด้วยหนังสือคํ้ าประกนัเพ่ือคํ้ าประกนั                     
การใชไ้ฟฟ้าและอ่ืน ๆ  

18.5 คดฟ้ีองร้อง 

 เม่ือวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2559 บริษทัฯถูกฟ้องเป็นจาํเลยโดยบริษทัแห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่นในคดีแพ่ง
เก่ียวกบัการผิดสัญญาอนุญาตให้ใช้ขอ้มูลทางเทคนิค บริษทัดงักล่าวได้ฟ้องต่อศาลทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศกลางให้บริษทัฯชดใชค้่าเสียหายเป็นจาํนวนเงิน 150,000 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับถดัจากวนัฟ้อง (หรือจาํนวนเงินประมาณ 
5.7 ลา้นบาท) ต่อมาเม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2559 ศาลฯไดมี้คาํสั่งจาํหน่ายคดีเน่ืองจากภายใตสั้ญญา
ดงักล่าว โจทก์และจาํเลยอยู่ภายใตข้อ้บงัคบัแห่งสัญญาอนุญาโตตุลาการและตอ้งดาํเนินการระงบั          
ขอ้พิพาทโดยผา่นกระบวนการอนุญาโตตุลาการท่ีศูนยอ์นุญาโตตุลาการ ประเทศสิงคโปร์ อยา่งไรกต็าม
เม่ือวนัท่ี 15 กันยายน 2559 โจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์คาํสั่งให้จาํหน่ายคดีของศาลฯ ศาลฯรับไวแ้ละ                  
ส่งสาํนวนใหศ้าลฎีกา ต่อมาเม่ือวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2561 ศาลฎีกามีคาํส่ังยกคาํพิพากษาศาลทรัพยสิ์น
ทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศ เน่ืองจากโจทก์กล่าวอา้งประเด็นเพิ่มเติมท่ีศาลฯยงัไม่ได้
ดาํเนินกระบวนพิจารณา ศาลฎีกาจึงนัดช้ีสองสถานเพ่ือพิจารณาในขอ้กล่าวอา้งเพ่ิมเติมของโจทก ์             
ในวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2561 ผูบ้ริหารของบริษทัฯไดป้ระเมินและเช่ือว่าคดีดังกล่าวจะไม่ทาํให้
เกิดผลเสียหายท่ีมีสาระสําคัญต่อบริษัทฯ บริษัทฯจึงไม่ได้บันทึกประมาณการหน้ีสินสําหรับ                   
เงินชดเชยค่าเสียหาย ในงบการเงินงวดปัจจุบนั 
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19. เคร่ืองมือทางการเงิน 

 กลุ่มบริษทัฯมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคญัของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

สกลุเงิน 
30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 2.1 4.1 0.3 0.3 32.41 32.68 
เหรียญสิงคโปร์ 0.4 0.8 0.3 0.2 23.70 24.45 
เยน - - - 0.1 - 0.29 
หยวน - - - 0.2 - 5.08 
       

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

สกลุเงิน 
30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 2.8 4.2 0.3 0.3 32.41 32.68 
เหรียญสิงคโปร์ 0.4 0.8 0.3 0.2 23.70 24.45 
เยน - - - 0.1 - 0.29 
หยวน - - - 0.2 - 5.08 

 บริษทัฯมีสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือดงัน้ี 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

สกลุเงิน จาํนวนท่ีขาย อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญา วนัครบกาํหนดตามสญัญา 

 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1.1 32.08 - 33.12 ธนัวาคม 2561 - เมษายน 2562 
เหรียญสิงคโ์ปร์ 0.1 23.50 มีนาคม 2562 
    

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
สกลุเงิน จาํนวนท่ีซ้ือ อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญา วนัครบกาํหนดตามสญัญา 

 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 3.5 32.77 - 33.14 กมุภาพนัธ์ 2562 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

สกลุเงิน จาํนวนท่ีขาย อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญา วนัครบกาํหนดตามสญัญา 

 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.7 32.41 - 33.34 มีนาคม - มิถุนายน 2561 
เหรียญสิงคโปร์ 0.1 24.08 กมุภาพนัธ์ 2561 

20. การวดัมูลค่ายุตธิรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัฯมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

 

30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 
ตราสารทุน 3,199 

 
- - 

 
- - 

 
- 3,199 

 
- 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย         
หน่วยลงทุน - กองทุนเปิด

ตราสารหน้ี - - 941 260,867 - - 941 260,867 
         

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

 

30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย         
หน่วยลงทุน - กองทุนเปิด

ตราสารหน้ี - - 941 260,867 - - 941 260,867 

 ระดบั 1 การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ขอ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอย่างเดียวกนัใน
ตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดับ 2 การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพย ์ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล
ทางตรงหรือทางออ้ม 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

23 
 

21. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้ดาํเนินการยกเลิกการ
ร่วมคา้ในบริษทั เถา้แก่นอ้ย มารุอิสุ (ประเทศไทย) จาํกดั 

22. การอนุมตังิบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2561 
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