
หมายเหตุ

ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที 

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

2563 2562 2563 2562

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ “ยังไม่ได้ตรวจสอบ

แต่สอบทานแล้ว” แต่สอบทานแล้ว”

สินทรัพย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 218,764            162,298            190,376            130,928            

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

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน 6 501,620            919,177            555,246            1,026,536         

เงินใหกู้ย้ืมระยะสนัแก่บริษทัย่อย 18 -              - 99,514              -              

สินคา้คงเหลือ 7 1,306,128         1,332,571         1,261,960         1,264,451         

สินทรพัยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 5 253,947            - 251,135            -              

สินทรพัยห์มุนเวียนอืน 16,650              47,236              13,161              44,164              

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 2,297,109         2,468,895         2,371,392         2,470,950         

สินทรพัยไ์มห่มุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัย่อย 8 -              -              137,462            137,462            

อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 39,745              39,745              39,745              39,745              

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 965,035            1,018,745         920,962            961,186            

สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ 2.7.2 85,287              -              46,738              -

ค่าความนิยม 10 12,087              11,513              - -

สินทรพัยไ์มม่ีตวัตนอืนนอกจากค่าความนิยม 49,181              50,969              33,916              34,222              

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 68,414              65,823              22,219              19,710              

สินทรพัยไ์มห่มุนเวียนอืน 38,903              50,886              14,989              20,832              

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,258,652         1,237,681         1,216,031         1,213,157         

รวมสินทรัพย์ 3,555,761         3,706,576         3,587,423         3,684,107         

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เกต็ติง จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : พันบาท

ณ วนัที 30 กนัยายน 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



หมายเหตุ

ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที 

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

2563 2562 2563 2562

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ “ยังไม่ได้ตรวจสอบ

แต่สอบทานแล้ว” แต่สอบทานแล้ว”

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 11 711,977            854,672            699,726            846,672            

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 12 615,111            603,778            596,061            555,949            

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 2.7.2 26,955              - 6,834                -

เงินกูย้ืมระยะสนั 13 14,756              24,056              - -

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 17,336              11,774              17,330              11,767              

หนีสินหมุนเวียนอืน 33,110              45,619              26,731              38,910              

รวมหนีสินหมุนเวียน 1,419,245         1,539,899         1,346,682         1,453,298         

หนีสินไมห่มุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาว 14 4,750                - - -

หนีสินตามสญัญาเช่า 2.7.2 57,422              - 40,126              -

ประมาณการหนีสินไมห่มุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 15 28,489              25,474              28,166              24,875              

หนีสินไมห่มุนเวียนอืน 157                   - - -

รวมหนีสินไมห่มุนเวียน 90,818              25,474              68,292              24,875              

รวมหนีสิน 1,510,063         1,565,373         1,414,974         1,478,173         

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 30 กนัยายน 2563

หน่วย : พันบาท

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เกต็ติง จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย



หมายเหตุ

ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที 

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

2563 2562 2563 2562

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ “ยังไม่ได้ตรวจสอบ

แต่สอบทานแล้ว” แต่สอบทานแล้ว”

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

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

   ทุนทีออกและชาํระแลว้

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

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

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

ส่วนเกินทุนจากการเปลียนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัย่อย 1,186                1,186                - -

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ 

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

   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 354,237            449,511            477,509            510,960            

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (4,627)               (4,715)               - 34                     

รวมส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 2,045,736         2,140,922         2,172,449         2,205,934         

ส่วนไดเ้สียทีไมม่ีอาํนาจควบคุม (38)                    281                   - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,045,698         2,141,203         2,172,449         2,205,934         

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,555,761         3,706,576         3,587,423         3,684,107         

-                        -                        -                        

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เกต็ติง จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 30 กนัยายน 2563



 หมายเหตุ

2563 2562 2563 2562

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 978,688          1,267,615       951,863          1,182,635       

รายไดอื้น 3,459              12,307            3,699              7,620              

กาํไรจากอตัราแลกเปลียน 9,884              -            9,977              -            

รวมรายได้ 992,031          1,279,922       965,539          1,190,255       

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 713,350          925,963          692,664          862,133          

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 99,034            196,055          82,483            162,240          

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 69,196            72,493            55,402            59,657            

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน -            5,046              -            5,022              

รวมค่าใช้จ่าย 881,580          1,199,557       830,549          1,089,052       

กาํไรจากกจิกรรมดาํเนินงาน 110,451          80,365            134,990          101,203          

ตน้ทุนทางการเงิน (3,874)             (7,775)             (3,628)             (6,601)             

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 106,577          72,590            131,362          94,602            

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 16 (17,645)           (5,073)             (17,289)           (10,565)           

กาํไรสําหรับงวด 88,932            67,517            114,073          84,037            

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน:

รายการทีอาจถูกจดัประเภทรายการใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ขาดทุนทียงัไมเ่กิดขึนจริงจากการวดัมูลคา่เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขาย

- สุทธิจากภาษีเงินได้ -            (54)                  -            (54)                  

ผลตา่งของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงคา่งบการเงิน (90)                  3                     -            -

ขาดทุนเบด็เสร็จอืนรวมสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได้ (90)                  (51)                  -            (54)                  

กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 88,842            67,466            114,073          83,983            

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เกต็ตงิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี30 กันยายน 2563

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว”

หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



 หมายเหตุ

2563 2562 2563 2562

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

   ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 88,902            68,686            114,073          84,037            

   ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไมมี่อาํนาจควบคุม 30                   (1,169)             

88,932            67,517            

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม

   ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 88,820            68,635            114,073          83,983            

   ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไมมี่อาํนาจควบคุม 22                   (1,169)             

88,842            67,466            

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 0.06                0.05                0.08                0.06                

จํานวนหุ้นสามัญถวัเฉลยีถ่วงนําหนัก (พนัหุ้น) 1,380,000       1,380,000       1,380,000       1,380,000       

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เกต็ตงิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี30 กันยายน 2563

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว”

หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



 หมายเหตุ

2563 2562 2563 2562

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 3,100,231       3,849,976       2,981,073       3,599,857       

รายไดอื้น 10,820            29,021            9,707              14,930            

กาํไรจากอตัราแลกเปลียน 3,724              -            3,855              -            

รวมรายได้ 3,114,775       3,878,997       2,994,635       3,614,787       

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 2,256,000       2,802,326       2,181,933       2,630,369       

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 328,136          555,567          270,531          454,835          

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 217,176          223,131          169,781          182,996          

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน -            11,527            -            11,571            

รวมค่าใช้จ่าย 2,801,312       3,592,551       2,622,245       3,279,771       

กาํไรจากกจิกรรมดาํเนินงาน 313,463          286,446          372,390          335,016          

ตน้ทุนทางการเงิน (14,026)           (20,433)           (12,944)           (18,268)           

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 299,437          266,013          359,446          316,748          

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 16 (36,276)           (19,751)           (34,131)           (29,222)           

กาํไรสําหรับงวด 263,161          246,262          325,315          287,526          

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน:

รายการทีอาจถูกจดัประเภทรายการใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

กาํไรทียงัไมเ่กิดขึนจริงจากการวดัมูลคา่เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขาย

- สุทธิจากภาษีเงินได้ -            14                   -            14                   

ผลตา่งของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงคา่งบการเงิน 134                 (2,359)             -            -            

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนรวมสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได้ 134                 (2,345)             -            14                   

กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 263,295          243,917          325,315          287,540          

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เกต็ตงิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กันยายน 2563

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว”

หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



 หมายเหตุ

2563 2562 2563 2562

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

   ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 263,492          248,422          325,315          287,526          

   ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไมมี่อาํนาจควบคุม (331)                (2,160)             

263,161          246,262          

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม

   ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 263,614          246,285          325,315          287,540          

   ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไมมี่อาํนาจควบคุม (319)                (2,368)             

263,295          243,917          

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 0.19                0.18                0.24                0.21                

จํานวนหุ้นสามัญถวัเฉลยีถ่วงนําหนัก (พนัหุ้น) 1,380,000       1,380,000       1,380,000       1,380,000       

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เกต็ตงิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กันยายน 2563

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว”

หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ

ส่วนเกนิทุนจาก กาํไรทียงัไม่เกดิ ผลต่างของ รวม ส่วนของ

การเปลยีนแปลง  จัดสรรแล้ว - ทุน ขนึจริงจากการวดั อตัราแลกเปลยีน องค์ประกอบอืน ส่วนได้เสีย

ทุนทีออก ส่วนเกนิ สัดส่วนการถือหุ้น  สํารองตามกฎหมาย มูลค่าเงินลงทุนใน จากการแปลงค่า ของส่วนของ รวมส่วนของผู้ถือหุ้น ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ในบริษทัย่อย บริษทั ยงัไม่ได้จัดสรร หลกัทรัพย์เผือขาย งบการเงิน ผู้ถือหุ้น บริษทัใหญ่ ควบคุม ผู้ถือหุ้น

ยอดยกมา ณ วนัท ี1 มกราคม 2562 345,000             1,315,440          1,121                 34,500                     471,296             2                              (2,761)                    (2,759)               2,164,598                3,636                 2,168,234          

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด - - - - 248,422             - - - 248,422                   (2,160)               246,262             

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด - - - - - 14                            (2,151)                    (2,137)               (2,137)                     (208)                  (2,345)               

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - 248,422             14                            (2,151)                    (2,137)               246,285                   (2,368)               243,917             

การเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย - - 65                      - - - - - 65                            1,234                 1,299                 

เงินปันผลจ่าย 17 - - - - (386,400)           - - - (386,400)                 - (386,400)           

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 กนัยายน 2562 345,000             1,315,440          1,186                 34,500                     333,318             16                            (4,912)                    (4,896)               2,024,548                2,502                 2,027,050          

ยอดยกมา ณ วนัท ี1 มกราคม 2563

   - ก่อนการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท ี9 345,000             1,315,440          1,186                 34,500                     449,511             34                            (4,749)                    (4,715)               2,140,922                281                    2,141,203          

ผลกระทบจากการใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 9 2.7.1 - - - - 34                      (34)                          - (34)                    - - -

ยอดยกมา ณ วนัที 1 มกราคม 2563 

   - ภายหลงัปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 9 345,000             1,315,440          1,186                 34,500                     449,545             - (4,749)                    (4,749)               2,140,922                281                    2,141,203          

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด - - - - 263,492             - - - 263,492                   (331)                  263,161             

กาํไรเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด - - - - - - 122                        122                    122                          12                      134                    

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - 263,492             - 122                        122                    263,614                   (319)                  263,295             

เงินปันผลจ่าย 17 - - - - (358,800)           - - - (358,800)                 - (358,800)           

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 กนัยายน 2563 345,000             1,315,440          1,186                 34,500                     354,237             - (4,627)                    (4,627)               2,045,736                (38)                    2,045,698          

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน

กาํไรสะสม

บริษทั เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตตงิ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กันยายน 2563

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว”

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม



หมายเหตุ

องค์ประกอบอืนของ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

กาํไรเบด็เสร็จอืน

จัดสรรแล้ว กาํไรทียงัไม่เกดิขนึจริง

ทุนทีออก ส่วนเกนิ ทุนสํารองตาม จากการวดัมูลค่าเงนิลงทุน รวม

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ กฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร ในหลกัทรัพย์เผือขาย ส่วนของผู้ถือหุ้น

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

กาํไรสาํหรับงวด - - - 287,526                 - 287,526                  

กาํไรเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด - - - - 14                                       14                           

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 287,526                 14                                       287,540                  

เงินปันผลจา่ย 17 - - - (386,400)                - (386,400)                

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 กนัยายน 2562 345,000                     1,315,440               34,500                    370,754                 16                                       2,065,710               

ยอดยกมา ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 

   - ก่อนการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัท ี9 345,000                     1,315,440               34,500                    510,960                 34                                       2,205,934               

ผลกระทบจากการใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 9 2.7.1 - - - 34                          (34) -

ยอดยกมา ณ วนัที 1 มกราคม 2563 

   - ภายหลงัปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 9 345,000                     1,315,440               34,500                    510,994                 - 2,205,934               

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 325,315                 - 325,315                  

เงินปันผลจา่ย 17 - - - (358,800)                - (358,800)                

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 กนัยายน 2563 345,000                     1,315,440               34,500                    477,509                 - 2,172,449               

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

กาํไรสะสม

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เกต็ตงิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2563

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว”

หน่วย : พนับาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการ



 หมายเหตุ

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวดก่อนภาษี 299,437        266,013        359,446        316,748        

รายการปรับปรุง 

ค่าเสือมราคาสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 129,410        112,479        106,775        97,776          

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรพัยไ์ม่มตีวัตน 6,427            7,411            4,746            5,321            

กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจากการปรบัมูลค่ายุติธรรมของสญัญาอนุพนัธ์ (111)              (144)              (111)              (144)              

ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) 450               (3,368)           17                 (4,792)           

ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) 5,300            (148)              1,845            (35)                

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยถ์าวร (4,344)           - - -

ขาดทุนจากการขายและจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 8,392            335               133               290               

ส่วนลดค่าเช่าตามมาตรการผ่อนปรนชวัคราว 277               - - -

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง 2,582            4,285            2,588            4,407            

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงิน (654)              (881)              (654)              (881)              

กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจากการปรบัมูลค่าของหลกัทรัพยเ์พือคา้ - (71)                - -

กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจากการปรบัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน (646)              - (576)              -

ขาดทุนจากการเลิกการร่วมคา้ -          1,679            - 1,679            

ค่าใชจ่้ายภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 3,369            4,584            3,291            4,438            

รายไดด้อกเบีย (198)              (287)              (174)              (221)              

ตน้ทุนทางการเงิน 14,026          20,433          12,944          18,268          

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 463,717        412,320        490,270        442,854        

สินทรพัยด์าํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน 413,512        121,297        470,701        65,026          

สินคา้คงเหลือ 25,993          (34,317)         2,474            (32,913)         

สินทรพัยห์มุนเวียนอืน 28,880          (102,346)       29,176          (98,790)         

สินทรพัยไ์มห่มุนเวียนอืน 7,856            (10,711)         5,470            (11,010)         

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 34,635          (109,325)       62,134          (95,146)         

หนีสินหมุนเวียนอืน (14,152)         14,536          (13,829)         9,852            

หนีสินไมห่มุนเวียนอืน 157               - - -

จ่ายภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน (354)              (390)              - (390)              

เงินสดรบัจากการดาํเนินงาน 960,244        291,064        1,046,396     279,483        

จ่ายภาษีเงินได้ (33,305)         (46,796)         (31,076)         (47,505)         

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 926,939        244,268        1,015,320     231,978        

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เกต็ติง จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2563

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว”

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



 หมายเหตุ

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซือสินทรพัยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (7,993)           (15,518)         (7,681)           (6,667)           

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรพัยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 4.2.1 (88,146)         (77,518)         (80,388)         (51,261)         

เงินสดรบัจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 4,782            205               13                 -

เงินสดรบัคืนจากการยกเลิกการร่วมคา้ -          28,152          - 28,321          

เงินสดจ่ายเพือซือเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขาย -          (369,635)       -          (369,635)       

เงินสดรบัจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขาย -          367,000        -          367,000        

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรพัยท์างการเงิน (750,000)       - (750,000)       -

เงินสดรบัจากการขายสินทรพัยท์างการเงิน 505,000        - 505,000        -

เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้ืมระยะสนัแก่บริษทัย่อย -          - (99,500)         (5,160)           

เงินสดรบัจากการชาํระคืนเงินใหกู้ย้ืมจากบริษทัย่อย -          - -          241               

รับดอกเบีย 198               288               174               221               

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (336,159)       (67,026)         (432,382)       (36,940)         

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 4.2.3 (2,722,491)    (2,520,515)    (2,717,491)    (2,520,015)    

เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน 4.2.3 2,579,796     2,728,006     2,570,545     2,721,506     

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะสนัจากกรรมการ 4.2.3 (10,000)         - - -

เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะสันจากกรรมการ 4.2.3 - 10,000          - -

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาว 4.2.3 - (4,320)           - -

เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะยาว 4.2.3 4,750            - - -

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสญัญาเช่า 4.2.3 (14,152)         (172)              (4,739)           -

เงินปันผลจ่าย 4.2.2 (358,620)       (383,283)       (358,620)       (383,283)       

จ่ายดอกเบีย (14,286)         (21,044)         (13,185)         (18,250)         

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (535,003)       (191,328)       (523,490)       (200,042)       

ผลกระทบจากการเปลียนแปลงอตัราแลกเปลียนในสกุลเงินตราต่างประเทศ 689           3,263        - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ 56,466          (10,823)         59,448          (5,004)           

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที 30 กันยายน 218,764        168,249        190,376        133,757        

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เกต็ติง จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2563

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว”

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ


