
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอคณะกรรมการ 

บริษทั เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง จํากดั (มหาชน)  
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั เถา้แก่นอ้ย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง จาํกดั (มหาชน) และ

บริษทัยอ่ย และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เถา้แก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง จาํกดั (มหาชน) 

ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 และงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนรวมและเฉพาะกิจการสําหรับงวด

สามเดือนและเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2563 และงบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและ

เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสําหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2563 

และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ ซึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนําเสนอ

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหลา่นีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34 เรือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 

ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู ้รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกียวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจาก 

ผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล

โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากร 

ซึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอืน 

การสอบทานนีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถ

ไดค้วามเชือมนัวา่จะพบเรืองทีมีนยัสาํคญัทงัหมดซึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันนัขา้พเจา้จึงไมแ่สดง

ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลทีสอบทาน 
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิงทีเป็นเหตุให้เชือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที 34 เรือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

 

 

 ชูพงษ ์ สุรชุตกิาล 

กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4325 

วนัที 9 พฤศจิกายน 2563 บริษทั ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากดั 



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



 

 

 

บริษทั เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เกต็ติง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน 2563 

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว” 

1. ข้อมูลทัวไปและการดําเนินงานของบริษัท 

บริษทั เถา้แก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) จดัตงัขึนตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชยข์องประเทศไทยเป็นบริษทัจาํกัดเมือวนัที 21 กันยายน 2547 ต่อมาเมือวนัที 10 พฤษภาคม 2556 

บริษทัไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน โดยมีทีอยู่ตามทีจดทะเบียนของบริษทัอยู่ที 12/1 หมู่ 4 

ตาํบลหนา้ไม ้อาํเภอลาดหลุมแกว้ จงัหวดัปทุมธานี 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่และผูถื้อหุ้นลาํดบัสูงสุดของบริษทัคือ บริษทั พีระเดชาพนัธ์ โฮลดิง จาํกดั ซึงจดทะเบียน          

ในประเทศไทย โดยถือหุน้ของบริษทัเป็นจาํนวนร้อยละ 26.09 ของทุนของบริษทั 

บริษทัเป็นบริษทัใหญ่ของกลุ่มบริษัท ดาํเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจาํหน่ายสาหร่ายทะเลทอด      

ยา่ง อบและขนมขบเคียวทีมีสาหร่ายเป็นส่วนประกอบ 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ทีปัจจุบนัได้ขยายวงกวา้งขึน

อย่างต่อเนืองทาํให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจและมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ ่

สถานการณ์ดงักล่าวอาจนาํมาซึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการดาํเนินธุรกิจ 

อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัไดติ้ดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวอย่างต่อเนือง

และได้ประเมินผลกระทบทางการเงินเกียวกับมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหนีสินและหนีสิน 

ทีอาจจะเกิดขึนอยา่งสมาํเสมอ 

2. เกณฑ์การจัดทําและการนําเสนองบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการ 

2.1 งบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการนีไดจ้ดัทาํขึนในสกุลเงินบาท

และตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 34 เรือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” และวิธีปฏิบัติ

ทางการบญัชีทีรับรองทวัไปในประเทศไทย โดยหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็น

แบบย่อ และมีการเปิดเผยข้อมูลเพิมเติมตามข้อกาํหนดของสํานักงานคณะกรรมการกาํกับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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2.2 งบการเงินรวมระหว่างกาลนีจดัทาํขึนโดยรวมงบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) 

และไดจ้ดัทาํขึนโดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกนักับงบการเงินรวมสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 

2562 และไม่มีการเปลียนแปลงโครงสร้างเกียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวดปัจจุบนั 

2.3 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562  

ซึงนํามาแสดงเปรียบเทียบได้มาจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท

สาํหรับปีสินสุดวนัเดียวกนัซึงไดต้รวจสอบแลว้ 

2.4 ผลการดาํเนินงานซึงยงัไม่ได้ตรวจสอบทีปรากฎในงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวนัที  

30 กนัยายน 2563 มิใช่เครืองบ่งชีและมิใช่การคาดการณ์ถึงผลการดาํเนินงานเตม็ปี 

2.5 งบการเงินระหว่างกาลนีจดัทาํเพือให้ขอ้มูลเพิมเติมจากงบการเงินประจาํปีทีนาํเสนอครังล่าสุด 

ดังนันงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเกียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์

ใหม่ ๆ ขอ้มูลบางประการซึงควรจะแสดงอยู่ในงบการเงินประจาํปีทีไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินมิไดน้ํามาแสดงไว ้ณ ทีนี เนืองจากมิได้มีการกาํหนดให้มีการเปิดเผย

ขอ้มูลดังกล่าวในงบการเงินระหว่างกาลและเพือไม่ให้ขอ้มูลทีนําเสนอซาํซ้อนกบัขอ้มูลทีได้

รายงานไปแล้ว ดังนัน งบการเงินระหว่างกาลสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวนัที         

30 กนัยายน 2563 จึงควรอ่านประกอบกบังบการเงินสาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 

2.6  ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลรวมสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กันยายน 

2563 และขอ้มูลเปรียบเทียบไดร้วมขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

บริษทัย่อยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 
 

บริษัทย่อย ประเภทธุรกิจ จดทะเบียน สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 

  ในประเทศ ณ วันที ณ วันที 

   30 กันยายน 31 ธันวาคม 

   2563 2562 

บริษทั เถา้แก่นอ้ย เรสเตอรองท ์แอนด ์ จาํหน่ายขนมขบเคียวและของฝาก    

แฟรนไชส์ จาํกดั และธุรกิจร้านอาหาร ประเทศไทย 100.00 100.00 

บริษทั เถา้แก่นอ้ย แคร์ จาํกดั จาํหน่ายขนมขบเคียว ประเทศไทย 100.00 100.00 

บริษทั เอน็ซีพี เทรดดิงแอนด ์ซพัพลาย จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายผงปรุงอาหาร   ประเทศไทย 100.00 100.00 

TAOKAENOI USA, Inc.  จาํหน่ายขนมขบเคียวทีมสีาหร่าย    

 เป็นส่วนประกอบ สหรัฐอเมริกา 91.21 91.21 
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รายการบญัชีระหวา่งบริษทัและบริษทัย่อยทีมีนยัสําคญัไดถู้กตดับญัชีออกจากขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลรวมนีแลว้ งบการเงินระหวา่งกาลรวมสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสินสุดวนัที 

30 กนัยายน 2563 ไดจ้ดัทาํขึนโดยรวมงบการเงินระหว่างกาลของบริษทัย่อยสําหรับงวดสามเดือน

และเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2563 

2.7 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน

สาํหรับงวดบญัชีปัจจุบนั 

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่

รวมถึงแนวปฏิบตัิทางบญัชีทีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีซึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลา

บญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดังกล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและ 

การใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซึงมีผลบงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลาบญัชีนีและมีการ

เปลียนแปลงในหลกัการสําคญัสรุปไดด้งันี 

2.7.1 มาตรฐานกลุ่มเครืองมือทางการเงิน  

มาตรฐานการบัญชี 

ฉบบัท ี32 การแสดงรายการสาํหรับเครืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท ี7 การเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเครืองมือทางการเงิน 

ฉบบัท ี9 เครืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท ี16 การป้องกนัความเสียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัท ี19 การชาํระหนีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

ในปีปัจจุบนั กลุ่มบริษทันาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครืองมือทางการเงินมา

ถือปฏิบัติครังแรก โดยกลุ่มบริษัทเลือกทีจะรับรู้ผลกระทบสะสมจากการปรับใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 9 เป็นรายการปรับปรุงกาํไรสะสมตน้งวดของ

รอบระยะเวลาทีรายงาน 
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ขอ้กาํหนดใหม่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท ี9 มีดงันี 

- การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงิน 

- การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน และ 

- การบญัชีป้องกนัความเสียง 

กลุ่มบริษทันํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 9 มาปฏิบัติใช้ตามข้อกาํหนด                 

การปฏิบติัในช่วงเปลียนแปลงในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 9 ดงันี 

ก) การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 

วนัทีเริมตน้ใชม้าตรฐานครังแรกคือวนัที 1 มกราคม 2563 ดงันนั กลุ่มบริษทัปฏิบติัตาม

ข้อกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที  9 กับเครืองมือทางการเงิน 

ทียงัคงรับรู้ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 โดยข้อมูลเปรียบเทียบทีเกียวกับเครืองมือทาง

การเงินยงัคงรับรู้ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 จะไมป่รับยอ้นหลงั 

การรับรู้สินทรัพยท์างการเงินทีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน         

ฉบับที 9 กําหนดให้วดัมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรม 

ตามโมเดลธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการเงินและตามลกัษณะของ

กระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินโดยเฉพาะดงันี 

-  ตราสารหนีที ถือครองตามโมเดลธุรกิจทีมีว ัตถุประสงค์เพือรับกระแสเงินสด 

ตามสัญญา และทาํให้เกิดกระแสเงินสดซึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบียจาก

ยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัทีกาํหนดให้ วดัมลูค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

-  ตราสารหนีทีถือครองตามโมเดลธุรกิจทีมีวตัถุประสงค์ทังเพือรับกระแสเงินสด 

ตามสัญญาและเพือขายสินทรัพย์ทางการเงิน และทาํให้เกิดกระแสเงินสดซึงเป็น 

การจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบียจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวนัทีกําหนดให ้ 

วดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 

-  เงินลงทุนในตราสารหนีอืนทังหมดและตราสารทุนวดัมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่า

ยตุิธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 
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กรรมการของบริษทัสอบทานและประเมินสินทรัพยท์างการเงินของกลุ่มบริษทัทีมีอยู่ 

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 ตามขอ้เท็จจริงและสถานการณ์ทีมีอยู่ ณ วนันัน และได้ข้อ

สรุปว่าการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 9 มาปฏิบัติใช้ครังแรกส่งผล

กระทบดังนีต่อสินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มบริษัททีเกียวข้องกับการจัดประเภท

รายการตามทีอธิบายในขอ้ ค) 

ข)   การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 9 กาํหนดเกียวกบัการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดย

ใชโ้มเดลผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน โมเดลผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่า

จะเกิดขึนกําหนดให้บริษัทและบริษทัย่อยบันทึกผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึนและ 

การเปลียนแปลงในผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึนเหล่านัน ณ แต่ละวนัทีรายงานเพือ

สะท้อนการเปลียนแปลงในความเสียงด้านเครดิตตังแต่รับรู้สินทรัพย์ทางการเงิน 

เมือเริมแรก ในความหมายเดียวกนัคือการรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตไม่จาํเป็นตอ้งรอ

ใหเ้กิดเหตกุารณ์ดา้นเครดิตขึนก่อน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 9 กาํหนดให้บริษทัและบริษัทย่อยรับรู้ค่าเผือ 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนกบัลูกหนีการคา้ กลุ่มบริษทัไดป้ระมาณการค่า

เผือผลขาดทุนด้านเครดิตตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 9 และพบว่า 

ผลแตกต่างไม่มีสาระสาํคญั 

ค)   ผลกระทบทางการเงินของการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 9 มาใชค้รังแรก 

ผลกระทบทีมีต่อกําไรสะสมและองค์ประกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัที            

1 มกราคม 2563 มีดงัต่อไปนี 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงิน  งบการเงนิ 

 รวม  เฉพาะกิจการ 

กําไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร   

กาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 449,511 510,960 

สินทรัพยท์างการเงิน - มลูค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน - สุทธิจากภาษี 34 34 

กาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที 9 มาถือปฏิบตัิ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 449,545 510,994 

   

องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น   

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถ้ือหุ้น ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 (4,715) 34 

สินทรัพยท์างการเงิน - มูลค่ายตุิธรรมผา่นกาํไรขาดทุน - สุทธิจากภาษี (34)   (34) 

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถ้ือหุ้นจากการนาํมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัที 9 มาถือปฏิบตัิ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 (4,749) - 
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ตารางดา้นล่างแสดงขอ้มูลทีเกียวขอ้งกบัสินทรัพยท์างการเงินทีจดัประเภทรายการใหม่

ตามการปฏิบติัในช่วงเปลียนแปลง มาตรฐานการรายงานทางเงินฉบบัที 9 

 หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 

 มูลค่าตามบัญชี  ผลกระทบ  มูลค่าตามบัญชี ประเภท 

 ณ วันที   จากมาตรฐาน  ณ วันที   

 31 ธันวาคม  การรายงานทาง  1 มกราคม  

 2562  การเงินฉบับที 9  2563  

สินทรัพย์       

เงินลงทุนชวัคราว 7,613  (7,613)  -  

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน       

สินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่า         

ดว้ยมูลค่ายตุิธรรมผา่นกาํไรขาดทุน      
 

- ตราสารทุน -  2,742  2,742 มูลค่ายตุิธรรม

ผา่นกาํไรขาดทุน 

- กองทุนเปิด (ตราสารหนี) -  4,871  4,871 มูลค่ายตุิธรรม

ผา่นกาํไรขาดทุน 

 -  7,613  7,613  

 

 หน่วย : พันบาท 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 มูลค่าตามบัญชี  ผลกระทบ  มูลค่าตามบัญชี ประเภท 

 ณ วันที   จากมาตรฐาน  ณ วันที   

 31 ธันวาคม  การรายงานทาง  1 มกราคม  

 2562  การเงินฉบับที 9  2563  

สินทรัพย์       

เงินลงทุนชวัคราว 4,871  (4,871)  -  

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน       

สินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่า         

ดว้ยมูลค่ายตุิธรรมผา่นกาํไรขาดทุน 

      

- กองทุนเปิด (ตราสารหนี) -  4,871  4,871 มูลค่ายตุิธรรม

ผา่นกาํไรขาดทุน 

ง)   การบญัชีป้องกนัความเสียง 

กลุ่มบริษทัไม่ไดม้ีการถือปฏิบติัการบญัชีป้องกนัความเสียง 

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 9 มาปฏิบัติใช้ครังแรกไม่มีผลกระทบ

อย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั และงบการเงินเฉพาะกิจการ

ของบริษทั 



 

- 7 - 
 

 

2.7.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 16 เรือง สัญญาเช่า  

ในปีปัจจุบัน กลุ่มบริษทัได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 16 ซึงจะมีผล

บงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2563 

มาถือปฏิบติั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 16 มีการเปลียนแปลงอย่างเป็นสาระสําคญั 

ในการบนัทึกบญัชีดา้นผูเ้ช่าโดยยกเลิกการแยกเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญาเช่า

การเงินและใหร้ับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้และหนีสินตามสัญญาเช่าในวนัเริมตน้สัญญา

ทุกสัญญาเวน้แต่เป็นสัญญาเช่าระยะสันและสัญญาเช่าซึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตาํ 

ในทางตรงกันข้ามกับการบันทึกบัญชีด้านผูเ้ช่า การบันทึกบัญชีสัญญาเช่าทางด้าน    

ผูใ้หเ้ช่าส่วนใหญ่ยงัคงเหมือนเดิม 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทันํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 16 มาถือปฏิบัติ

โดยปรับปรุงยอดยกมาของกาํไรสะสม ดงันี 

- กาํหนดให้กลุ่มบริษัทรับรู้ผลกระทบสะสมจากการนํามาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบบัที 16 มาปฏิบตัิใช้ครังแรกเป็นรายการปรับปรุงกาํไรสะสมตน้งวด 

ณ วนัทีนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 16 มาใช้ครังแรก 

- ไม่ปรับยอ้นหลังข้อมูลเปรียบเทียบและยังคงนําเสนอข้อมูลเปรียบเทียบ 

ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที 17 เรือง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับที 4 เรือง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วย 

สัญญาเช่าหรือไม่ 

ก) ผลกระทบของคาํนิยามใหม่ของสัญญาเช่า 

การเปลียนแปลงคํานิยามของสัญญาเช่าส่วนใหญ่ เกียวข้องกับหลักการควบคุม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 16 กาํหนดว่าสัญญาประกอบด้วยสัญญาเช่า

หรือไม่โดยพิจารณาสิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพยท์ีระบุสําหรับช่วงเวลาหนึง 

เพือการแลกเปลียนกับสิงตอบแทน ซึงแตกต่างกับการมุ่งเน้นถึง “ความเสียงและ

ผลตอบแทน” ตามมาตรฐานการบญัชีฉบับที 17 และการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัที 4  
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กลุ่มบริษทันาํคาํนิยามของสัญญาเช่าและแนวทางทีเกียวขอ้งมาถือปฏิบติัตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับที 16 มาใช้กับสัญญาทุกสัญญาทีทําหรือเปลียนแปลง 

ในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2563 ในการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 16  

มาปฏิบติัใชค้รังแรก กลุ่มบริษทัได้ดาํเนินการโครงการการนาํมาตรฐานใหม่มาใชแ้ละ

พบว่าคาํนิยามใหม่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 16 จะไม่เปลียนแปลง

ขอบเขตของสัญญาทีเข้าเงือนไขตามคาํนิยามของสัญญาเช่าของกลุ่มบริษทัอย่างเป็น

สาระสาํคญั 

ข) ผลกระทบต่อการบญัชีดา้นผูเ้ช่า 

สัญญาเช่าทีก่อนหนา้จดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 16 เปลียนแปลงการบันทึกบัญชีสําหรับ    

สัญญาเช่าทีก่อนหน้านีจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานตามมาตรฐานการบัญชี 

ฉบบัที 17 ซึงเป็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 16 มาใชก้บัทุกสัญญา (ยกเวน้จากทีอธิบาย

ดา้นล่าง) กลุ่มบริษทัปฏิบติัดงันี 

1) รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหนีสินตามสัญญาเช่าในงบแสดงฐานะการเงิน

รวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการโดยวดัมูลค่าเริมแรกด้วยมูลค่า

ปัจจุบนัของค่าเช่าทีจะจ่ายในอนาคต 

2) รับรู้ค่าเสือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบียจากหนีสินตามสัญญาเช่า

ในงบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ 

3) แยกจาํนวนเงินสดทีจ่ายชําระเป็นส่วนของเงินตน้ (จดัประเภทเป็นกิจกรรม

จดัหาเงิน) และดอกเบีย (จดัประเภทเป็นกิจกรรมจดัหาเงิน) ในงบกระแสเงินสด

รวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 

สิงจูงใจตามสัญญาเช่า (เช่น ระยะเวลาปลอดค่าเช่า) จะเป็นส่วนหนึงของการวดัมูลค่า

สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหนีสินตามสัญญาเช่า ในขณะทีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบั ที 17 

สิงจูงใจตามสัญญาเช่าจะรับรู้โดยนาํไปลดค่าเช่าดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

ภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 16 สินทรัพยสิ์ทธิการใช้จะถูกทดสอบ

การดอ้ยค่าตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 36 เรือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
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สําหรับสัญญาเช่าระยะสัน (อายุการเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่า) และสัญญาเช่า 

ซึงสินทรัพยมี์มูลค่าตาํ (ซึงรวมถึง เครืองตกแต่งเล็กๆ) กลุ่มบริษทัเลือกรับรู้ค่าเช่าด้วย

วิธีเส้นตรงซึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 16 อนุญาตให้ทาํได้ ค่าเช่านี

แสดงเป็นรายการ “ค่าใชจ่้ายอืน” ในงบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ 

กลุ่มบริษัทเลือกใช้วิ ธีผ่อนปรนในทางปฏิบัติต่อไปนีเมือเลือกใช้วิธีปรับปรุงกับ         

กําไรสะสมสํ าหรับสั ญญาเช่ าที ก่อนหน้ าจัดประเภทเป็ นสั ญญาเช่ าดําเนิ นงาน 

ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 17 

- กลุ่มบริษทัใช้อตัราคิดลดอตัราเดียวสําหรับกลุ่มสัญญาเช่าทีมีลกัษณะคลา้ยคลึง

กนัอยา่งสมเหตุสมผล 

- กลุ่มบริษทัปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัทีนาํมาปฏิบติัใช้ครังแรกดว้ย

จํานวนของประมาณการหนีสินสําหรับสัญญาเช่าทีสร้างภาระซึงรับรู้ตาม

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 37 ในงบแสดงฐานะการเงินก่อนวนัทีนาํมาปฏิบตัิ

ใชค้รังแรกเป็นทางเลือกในการทบทวนการดอ้ยค่า 

- กลุ่มบริษทัเลือกทีจะไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหนีสินตามสัญญาเช่า

สําหรับสัญญาเช่าทีอายุสัญญาเช่าสินสุดภายใน 12 เดือนนับจากวนัทีนํามา

ปฏิบติัใชค้รังแรก 

- กลุ่มบริษทัไม่รวมตน้ทุนทางตรงเริมแรกในการวดัมูลค่าสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

ณ วนัทีนาํมาปฏิบติัใชค้รังแรก และ 

- กลุ่มบริษทัใชข้อ้เทจ็จริงทีทราบภายหลงัหากสัญญาประกอบดว้ยสิทธิเลือกใน

การขยายอายสุัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า 

สัญญาเช่าทีก่อนหนา้จดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน 

สําหรับสัญญาเช่าทีก่อนหน้าจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงินตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบับที 17 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที เช่าและหนีสินตามสัญญาเช่าการเงินที         

วดัมูลค่าตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 17 จดัประเภทรายการใหม่เป็นสินทรัพยสิ์ทธิ

การใช้และหนีสินตามสัญญาเช่าตามลาํดับโดยไม่มีการปรับปรุงใด ๆ เวน้แต่ในกรณีที

กลุ่มบริษทัเลือกใชก้ารยกเวน้รับรู้สัญญาเช่าซึงสินทรัพยม์ีมูลค่าตาํ 

สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนีสินตามสัญญาเช่าบันทึกตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบบัที 16 ตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2563 
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ค) ผลกระทบต่อการบญัชีผูใ้หเ้ช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 16 ไม่เปลียนแปลงอย่างเป็นสาระสําคัญต่อ 

การบนัทึกบญัชีสัญญาเช่าทางดา้นผูใ้หเ้ช่า ภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 16 

ผูใ้ห้เช่ายงัคงจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่าดาํเนินงานและ

บนัทึกบญัชีสําหรับสัญญาเช่าทงัสองแตกต่างกนั 

อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 16 เปลียนแปลงและเพิมเติม

ขอ้กาํหนดในการเปิดเผยขอ้มูลโดยเฉพาะการบริหารความเสียงของผูใ้ห้เช่าจากส่วนไดเ้สีย

ทีเหลือของสินทรัพยท์ีใหเ้ช่า 

ง) ผลกระทบทางการเงินจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 16 มาปฏิบติั

ใชเ้ป็นครังแรก 

กลุ่มบริษทัรับรู้หนีสินตามสัญญาเช่าทีเกียวขอ้งกบัสัญญาเช่าทีก่อนหนา้ถูกจดัประเภทเป็น

สัญญาเช่าดําเนินงานตามหลักการมาตรฐานการบัญชีฉบับที 17 สินทรัพย์สิทธิการใช ้         

วดัมูลค่าดว้ยจาํนวนเท่ากบัหนีสินตามสัญญาเช่า ปรับปรุงดว้ยจาํนวนเงินของการจ่ายชาํระ

ตามสญัญาเช่าทีจ่ายล่วงหน้าหรือคา้งจ่ายซึงเกียวขอ้งกบัสัญญาเช่าทีรับรู้ในงบแสดงฐานะ

การเงินก่อนวนัทีนาํมาปฏิบตัิใช้ครังแรก หนีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนั

ของการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าทีเหลืออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบียการกู ้ยืมส่วนเพิมของ  

กลุ่มบริษทั อัตราดอกเบียการกู ้ยืมส่วนเพิมของผูเ้ช่าถัวเฉลียถ่วงนําหนักทีนํามาใช้กับ

หนีสินตามสัญญาเช่าทีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 1 มกราคม 2563 คือร้อยละ 2.5 

ตารางต่อไปนีแสดงภาระผูกพนัจากสัญญาเช่าดาํเนินงานทีเปิดเผยตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัที 17 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 โดยคิดลดด้วยอตัราดอกเบียการกู ้ยืมส่วนเพิม  

ณ วนัทีนาํมาปฏิบติัใชค้รังแรก และหนีสินตามสัญญาเช่ารับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัทีนาํมาปฏิบติัใชค้รังแรก 

ผลกระทบ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 มีดงันี 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ภาระผูกพนัจากสัญญาเช่าดาํเนินงาน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 155,055  58,541 

สัญญาเช่าระยะสันและสัญญาเช่าซึงสินทรัพยมี์มูลค่าตาํ (23,333)  (23,894) 

ผลกระทบจากการคิดลดจาํนวนเงินขา้งตน้ (4,643) (2,389) 

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงินทีรับรู้ตามมาตรฐาน   

การบญัชีฉบบัท ี17 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 2 - 

หนีสินตามสัญญาเช่าทีรับรู้ ณ วนัที 1 มกราคม 2563    127,081 32,258 
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หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชที้รับรู้ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 127,081 32,258 

จดัประเภทรายการใหม่เป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช:้   

     ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 3,194 - 

     สัญญาเช่าคา้งจ่าย (3,323) (2,282) 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัที 1 มกราคม 2563 126,952 29,976 

หนีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 มีดงันี 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 26,955 6,834 

หนีสินตามสัญญาเช่า 57,422 40,126 

 84,377 46,960 

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 แสดงไดด้งันี 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัที 1 มกราคม 2563 ก่อนผลกระทบ   

     จากการใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่เป็นครังแรก - - 

ผลกระทบจากการใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่เป็น 

ครังแรก 

 

126,952 

 

29,976 

เพมิขึน (ลดลง)     (12,706)  22,223 

หกั ค่าเสือมราคาสะสม (28,959) (5,461) 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 85,287 46,738 

2.8 นอกจากนี สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบญัชีซึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา       

แลว้เมือวนัที 22 เมษายน 2563 โดยมีรายละเอียดดงันี 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีเรือง มาตรการผ่อนปรนชัวคราวสําหรับทางเลือกเพิมเติมทางบัญชีเพือ

รองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบบันีให้เป็นทางเลือกสําหรับทุกกิจการทีถือปฏิบตัิตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินสําหรับกิจการทีมีส่วนไดเ้สียสาธารณะ เนืองจากการจดัทาํงบการเงิน 

ในช่วงเวลาที COVID-19 ยงัคงอยู่ในสถานการณ์ความไม่แน่นอนสูง ณ วนัสินรอบระยะเวลา

รายงานอาจเป็นผลให้ฝ่ายบริหารของกิจการต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการประมาณการ  

หรือในการวดัมูลค่าและรับรู้รายการทางบญัชี แนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบันีจึงมีวตัถุประสงค์

เพือลดผลกระทบในบางเรืองจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ         

และเพือให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบญัชีในช่วงเวลาทียงัมีความไม่แน่นอนเกียวกับ

สถานการณ์ดงักล่าว ทงันี กิจการสามารถใช้แนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบันีสําหรับการจดัทํา 

งบการเงินทีมีรอบระยะเวลารายงานสินสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที 1 มกราคม 2563 ถึงวนัที 

31 ธนัวาคม 2563 
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กลุ่มบริษทัเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชวัคราว ดงัต่อไปนี 

- เลือกทีจะไม่นําการลดค่าเช่าตามสัญญาจากผูใ้ห้เช่ามาถือเป็นการเปลียนแปลงสัญญาเช่า 

โดยทยอยปรับลดหนีสินตามสัญญาเช่าทีครบกาํหนดแต่ละงวดตามสัดส่วนทีไดส่้วนลด 

พร้อมทงักลบัรายการค่าเสือมราคาจากสินทรัพยสิ์ทธิการใช้และดอกเบียจากหนีสินตาม

สัญญาเช่าทียงัคงรับรู้ในแต่ละงวดตามสัดส่วนของค่าเช่าทีลดลง และบนัทึกผลต่างทีเกิดขึน

จาํนวน 0.28 ลา้นบาท ในงบกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2563  

- เลือกทีจะไม่นําสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งชีของการด้อยค่าตามมาตรฐาน 

การบญัชีฉบบัที 36  

- เลือกทีจะไม่นําข้อมูลจากสถานการณ์ COVID-19 ทีอาจจะกระทบต่อการประมาณการ

กระแสเงินสดในอนาคตมาใชป้ระกอบการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม 

2.9 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเกียวกบัมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึงประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาแลว้ และจะมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมใน

หรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2564 เป็นตน้ไป มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไดรั้บการ

ปรับปรุงหรือจดัให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง

ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงการอา้งอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ยกเวน้การปรับปรุงคาํนิยามและขอ้กาํหนดทางการบญัชี ดงัต่อไปนี 

คาํนิยามของธุรกิจ  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 3 เรือง การรวมธุรกิจ ทีปรับปรุงใหม่ ไดอ้ธิบายให้ชดัเจนขึน

ถึงคาํนิยามของธุรกิจ และเพิมทางเลือกการทดสอบการกระจุกตัว ภายใต้ทางเลือกการทดสอบ            

การกระจุกตัว กลุ่มกิจกรรมและสินทรัพย์ทีได้มาจะถูกพิจารณาว่าไม่ใช่ธุรกิจหากมูลค่ายุติธรรม      

ส่วนใหญ่ของสินทรัพยข์นัตน้ทีไดม้านันกระจุกตวัอยู่ในสินทรัพยที์สามารถระบุตวัตนไดร้ายการ

เดียวหรือกลุ่มของสินทรัพยที์คลา้ยคลึงกนั มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีกาํหนดให้ใช้วิธี

เปลียนทนัทีเป็นตน้ไปสาํหรับการเปลียนแปลงดงักล่าว และสามารถถือปฏิบติัก่อนวนัทีมีผลบงัคบัใช ้

คาํนิยามของความมีสาระสําคญั 

การปรับปรุงคาํนิยามของความมีสาระสําคญั ทาํให้เกิดการปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 1 

เรือง การนําเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 8 เรือง นโยบายการบัญชี การ

เปลียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด รวมทงัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัอืนทีอา้งอิงถึงความมีสาระสําคญั โดยการปรับปรุงนีเพือให้คาํนิยามเป็นแนวทางเดียวกนั

กับกรอบแนวคิด โดยให้ใช้วิธีเปลียนทันทีเป็นตน้ไปสําหรับการเปลียนแปลงดังกล่าว และ

สามารถถือปฏิบติัก่อนวนัทีมีผลบงัคบัใช ้
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การปฏิรูปอตัราดอกเบียอา้งอิง 

เนืองจากการปฏิรูปอตัราดอกเบียอา้งอิง ทาํให้มีการปรับปรุงขอ้กาํหนดของการบญัชีป้องกัน

ความเสียงโดยเฉพาะในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 9 เรือง เครืองมือทางการเงิน 

และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 7 เรือง การเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั จะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวขอ้งมาเริมถือปฏิบติักบั

งบการเงินของกลุ่มบริษทั เมือมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมีผลบังคับใช้ โดย

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั อยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดงักล่าวทีมีต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั ในงวดทีจะเริมถือปฏิบตัิ 

2.10  งบการเงินระหว่างกาลรวมและเฉพาะกิจการฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํขึนจากงบการเงินระหว่างกาลรวม

และเฉพาะกิจการทีเป็นภาษาไทย ในกรณีทีมีเนือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษา

ทีแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงินระหวา่งกาลรวมและเฉพาะกิจการฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

3. นโยบายการบัญชีทีสําคัญ 

งบการเงินระหว่างกาลจดัทาํขึนโดยใชห้ลกัเกณฑ ์นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัทีใช้

ในงบการเงินสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 ยกเวน้การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินที

ออกใหม่และปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบัติตามทีกล่าวไว้ในหมายเหตุข้อ 2 โดยนโยบายการบัญชีที

เปลียนแปลงอยา่งมีสาระสําคญัมีดงัต่อไปนี 

เครืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มบริษทัเมือกลุ่ม

บริษทัเป็นคู่สัญญาตามขอ้กาํหนดของสัญญาของเครืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินรับรู้รายการเมือเริมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม ตน้ทุนการทาํ

รายการทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัการซือหรือการออกตราสารสินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงิน 

(นอกจากสินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินทีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน) เพิมหรือ

หักจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนีสินทางการเงินตามความเหมาะสมเมือรับรู้

รายการเมือเริมแรก ตน้ทุนการทาํรายการทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัการซือสินทรัพยท์างการเงินหรือหนีสิน

ทางการเงินดว้ยมลูค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุนรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยท์างการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินทีรับรู้ทงัหมดวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรม ขึนอยู่

กบัการจดัประเภทรายการของสินทรัพยท์างการเงิน 
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การจัดประเภทรายการของสินทรัพย์ทางการเงิน 

ตราสารหนีทีเขา้เงือนไขการวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

- สินทรัพยท์างการเงินทีถือครองตามโมเดลธุรกิจทีมีวตัถุประสงค์การถือครองสินทรัพยท์าง

การเงินเพือรับกระแสเงินสดตามสัญญา และ 

- ขอ้กาํหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินทาํให้เกิดกระแสเงินสดซึงเป็นการจ่ายเพียงเงิน

ตน้และดอกเบียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัทีกาํหนดไว ้

ตราสารหนีทีเขา้เงือนไขการวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 

- สินทรัพยท์างการเงินถูกถือตามโมเดลธุรกิจทีมีวตัถุประสงคเ์พอืทาํให้สําเร็จทงัรับกระแสเงินสด

ตามสัญญาและเพือขายสินทรัพยท์างการเงิน และ 

- ขอ้กาํหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินทาํให้เกิดกระแสเงินสดซึงเป็นการจ่ายเพียงเงิน

ตน้และดอกเบียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัทีกาํหนดไว ้

โดยปกติ สินทรัพยท์างการเงินอืนทงัหมดวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผือผลขาดทุนสําหรับผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนกบัเงินลงทุนในตราสาร

หนีทีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน ลูกหนีการคา้ 

และสินทรัพยท์ีเกิดจากสัญญา จาํนวนเงินของผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนจะถูกวดัมูลค่าใหม่

ทุกวนัทีรายงานเพือให้สะทอ้นการเปลียนแปลงของความเสียงดา้นเครดิตจากทีเคยรับรู้รายการเมือเริมแรก

ของเครืองมือทางการเงินทีเกียวขอ้ง 

กลุ่มบริษทัต้องรับรู้ค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนตลอดอายุเสมอสําหรับลูกหนีการค้า  

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนกบัสินทรัพยท์างการเงินเหล่านีประมาณการโดยใช้ตารางการตงั

สํารองขึนอยู่กบัขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตของกลุ่มบริษทัปรับปรุงดว้ยปัจจยั

เฉพาะของผูกู้ ้ยืม สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจทัวไป และการประเมินทิศทางทังในปัจจุบันและในอนาคต  

ณ วนัทีรายงาน รวมถึงมูลค่าเงินตามเวลาตามความเหมาะสม 

(1) นโยบายการตดัรายการ 

กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพย์ทางการเงินเมือมีข้อมูลทีบ่งชีว่าลูกหนีมีปัญหาด้านการเงินอย่าง

ร้ายแรงและไม่มีความเป็นไปได้ทีจะได้รับคืน เช่น เมือลูกหนีอยู่ระหว่างชาํระบญัชีหรือลม้ละลาย 

หรืออยู่ในสถานการณ์ทีลูกหนีการค้ามีจาํนวนเงินหนีค้างชําระเกินกว่า 2 ปี แล้วแต่เหตุการณ์ใด 

จะเกิดขึนก่อน สินทรัพยท์างการเงินทีถูกตดัรายการอาจขึนอยู่กบัวิธีการบงัคบัภายใตก้ระบวนการ

ทวงถามของกลุ่มบริษัทโดยใช้คาํปรึกษาทางกฎหมายตามความเหมาะสม เงินทีได้รับคืนรับรู้ใน 

กาํไรหรือขาดทุน 
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(2) การวดัมูลค่าและการรับรู้รายการผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน 

การวดัมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนเป็นการคาํนวณความน่าจะเป็นของการ

ปฏิบติัผิดสัญญา ร้อยละของความเสียหายทีอาจจะเกิดขึนเมือลูกหนีปฏิบตัิผิดสัญญา (เช่น ผลกระทบ

ของความเสียหายหากมีการผิดสัญญา) และยอดหนีเมือลูกหนีปฏิบติัผิดสัญญา การประเมินคาํนวณ

ความน่าจะเป็นของการปฏิบติัผิดสัญญาและร้อยละของความเสียหายทีอาจจะเกิดขึนเมือลูกหนีปฏิบตัิ

ผิดสัญญาขึนอยูก่บัขอ้มูลในอดีตปรับปรุงด้วยการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต สําหรับยอดหนีเมือ

ลูกหนีปฏิบัติผิดสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินแสดงโดยมูลค่าตามบญัชีขนัตน้ของสินทรัพย ์ณ 

วนัทีรายงาน สําหรับสัญญาคาํประกนัทางการเงิน ความเสียงรวมถึงจาํนวนเงินทีถูกเบิกใช้ ณ วนัที

รายงานและจาํนวนเงินทีเพิมขึนใด ๆ ทีคาดว่าจะถูกเบิกใชใ้นอนาคต โดยวนัทีผิดสัญญาถูกประเมิน

โดยขึนอยู่กับแนวโน้มในอดีต กลุ่มบริษัททําความเข้าใจความจาํเป็นด้านการเงินในอนาคตโดย

เฉพาะเจาะจงของลูกหนีและขอ้มูลการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตทีเกียวขอ้งอืน ๆ 

การตัดรายการของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินเฉพาะเมือสิทธิตามสัญญาทีจะได้รับกระแสเงินสดจาก

สินทรัพยท์างการเงินหมดอายุหรือเมือโอนสินทรัพยท์างการเงินและโอนความเสียงและผลตอบแทนของ

ความเป็นเจ้าของเกือบทังหมดของสินทรัพยใ์ห้กิจการอืน หากกลุ่มบริษทัไม่ได้โอนหรือไม่ได้คงไวซึ้ง

ความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของและยงัคงมีการควบคุมสินทรัพยท์ีโอน กลุ่มบริษทัรับรู้

ส่วนไดเ้สียในสินทรัพยแ์ละหนีสินทีเกียวขอ้งกบัจาํนวนเงินทีอาจตอ้งจ่าย หากกลุ่มบริษทัยงัคงไวซึ้งความ

เสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินทรัพยท์างการเงินทีโอน กลุ่มบริษทัยงัคงรับรู้สินทรัพย ์

ทางการเงินและรับรู้การกูย้มืทีมีหลกัประกนัสาํหรับสิงตอบแทนทีไดรั้บ 

ณ วนัทีตัดรายการสินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจาํหน่าย ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชี

ของสินทรัพยแ์ละผลรวมของสิงตอบแทนทีคาดว่าจะไดรั้บและคา้งรับรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  

ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัเขา้ทาํสัญญาตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินประเภทสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

เพอืบริหารความเสียงอตัราแลกเปลียนต่างประเทศ 

อนุพนัธ์รับรู้รายการเมือเริมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีเข้าทาํสัญญาอนุพันธ์และวดัมูลค่าใหม่ใน

ภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัสินรอบของแต่ละรอบระยะเวลารายงาน ผลกําไรหรือขาดทุนรับรู้ใน

กาํไรหรือขาดทุนทนัทีเวน้แต่อนุพนัธ์ดงักล่าวถูกเลือกกาํหนดให้เป็นเครืองมือทีใช้ป้องกนัความเสียงทีมี

ประสิทธิผลในเหตุการณ์ทีช่วงเวลาของการรับรู้รายการกาํไรหรือขาดทุนขึนอยู่กบัลกัษณะความสัมพนัธ์

ของการป้องกนัความเสียง 
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อนุพนัธ์ทีมูลค่ายติุธรรมเป็นบวกรับรู้เป็นสินทรัพยท์างการเงินตรงกนัขา้มกบัอนุพนัธ์ทีมูลค่ายุติธรรมเป็น

ลบรับรู้เป็นหนีสินทางการเงิน อนุพันธ์จะไม่หักกลบในงบการเงินเวน้แต่กลุ่มบริษทัจะมีทังสิทธิทาง

กฎหมายและมีความตังใจในการหักกลบ อนุพันธ์แสดงเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรือหนีสินไม่

หมุนเวียนหากระยะเวลาทีเหลืออยู่ของอนุพนัธ์มีมากกว่า 12 เดือนและไม่คาดว่าจะถูกรับรู้หรือจ่ายภายใน 

12 เดือน อนุพนัธ์อืนแสดงเป็นสินทรัพยห์มุนเวียนหรือหนีสินหมุนเวียน 

สัญญาเช่า 

กลุ่มบริษัทนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที  16 มาใช้โดยใช้วิธีปรับปรุงยอดยกมาของ         

ก ําไรสะสมและไม่ปรับย้อนหลังกับข้อมูลเปรียบเทียบทีแสดงตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที 17  

ทงันีรายละเอียดนโยบายการบญัชีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 17 และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัที 16 มีดงัต่อไปนี 

ก) นโยบายทีปฏิบติัใชต้งัแตว่นัที 1 มกราคม 2563 

กลุ่มบริษัทเป็นผู้ เช่า 

กลุ่มบริษทัประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ ณ วนัเริมตน้ของสัญญาเช่า 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหนีสินตามสัญญาเช่าทีเกียวขอ้งกบัการเช่าทงัหมดยกเวน้สัญญา

เช่าระยะสัน (อายุการเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่า) และสัญญาเช่าซึงสินทรัพย์มีมูลค่าตาํ เช่น อุปกรณ์

สํานกังานเล็ก ๆ สัญญาเช่าเหล่านี กลุ่มบริษทัรับรู้การจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าเป็นค่าใช้จ่ายดาํเนินงานดว้ย

วิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่าเวน้แต่จะมีการใช้เกณฑ์ทีเป็นระบบอืนทีดีกว่าซึงเป็นตวัแทนของรูปแบบ

เวลาทีแสดงถึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการใชสิ้นทรัพยท์ีเช่า 

หนีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเริมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าทียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 

ณ วนันัน โดยคิดลดดว้ยอตัราดอกเบียตามนัยของสัญญาเช่า แต่หากอตัรานันไม่สามารถกาํหนดได ้กลุ่ม

บริษทัใช้อตัราดอกเบียการกูย้มืส่วนเพมิ 

การจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าทีรวมอยูใ่นการวดัมูลค่าของหนีสินตามสัญญาเช่าประกอบดว้ย 

- การจ่ายชาํระคงที (รวมถึง การจ่ายชาํระคงทีโดยเนือหา) หกัสิงจูงใจตามสัญญาเช่าใด ๆ ทีไดรั้บ และ 

- การจ่ายชาํระค่าเช่าผนัแปรทีขึนอยู่กับดัชนีหรืออัตรา ซึงการวดัมูลค่าเริมแรกใช้ดัชนีหรืออตัรา  

ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล และ 

- จาํนวนเงินทีคาดวา่ผูเ้ช่าจะจ่ายชาํระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ และ 

- ราคาใชสิ้ทธิของสิทธิเลือกซือหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีผูเ้ช่าจะใชสิ้ทธิเลือกนนัและ 

- การจ่ายชาํระค่าปรับเพือการยกเลิกสัญญาเช่าหากขอ้กาํหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าจะมีการใช้

สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า 
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หนีสินตามสัญญาเช่าไดแ้ยกแสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าภายหลงัของหนีสินตามสัญญาเช่าวดัโดยการเพิมมูลค่าตามบญัชีเพือสะทอ้นดอกเบียจากหนีสินตาม

สัญญาเช่า (ใชว้ิธีดอกเบียทีแทจ้ริง) และลดมูลค่าตามบญัชีเพือสะทอ้นการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าหนีสินตามสัญญาเช่าใหม่ (โดยการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชที้เกียวขอ้ง) เมือเกิด

เหตุการณด์งัต่อไปนี 

- มีการเปลียนแปลงอายุสัญญาเช่าหรือมีเหตุการณ์สําคัญหรือการเปลียนแปลงในสถานการณ์  

ทีส่งผลให้มีการเปลียนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกในการซือสินทรัพยอ์า้งอิง ในกรณีดงักล่าว

หนีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าใหม่โดยคิดลดการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าทีปรับปรุงโดยใช้อตัรา

คิดลดทีปรับปรุง หรือ 

- มีการเปลียนแปลงการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าเนืองจากการเปลียนแปลงดัชนีหรืออัตรา  

หรือการเปลียนแปลงจาํนวนเงินทีคาดว่าจะต้องจ่ายชําระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ  

ในกรณีดังกล่าว หนีสินตามสัญญาเช่าว ัดมูลค่าใหม่โดยคิดลดการจ่ายชําระตามสัญญาเช่า 

ทีปรับปรุงโดยใช้อัตราคิดลดเดิม (เวน้แต่การเปลียนแปลงการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าเป็นผลมา

จากการเปลียนแปลงอตัราดอกเบียลอยตวั ในกรณีดงักล่าวใชอ้ตัราคิดลดทีปรับปรุง) หรือ 

- มีการเปลียนแปลงสัญญาเช่าและการเปลียนแปลงสัญญาเช่าไม่บนัทึกเป็นสัญญาเช่าแยกต่างหาก 

ในกรณีนีหนีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าใหม่ขึนอยู่กบัอายุสัญญาเช่าของสัญญาเช่าทีเปลียนแปลง

โดยคิดลดการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าทีปรับปรุงดว้ยอตัราคิดลดทีปรับปรุง ณ วนัทีการเปลียนแปลง

สัญญามีผล 

กลุ่มบริษทัไม่มีรายการปรับขา้งตน้ดงักล่าวทีแสดงระหวา่งงวด 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยการวดัมูลค่าเริมแรกกับหนีสินตามสัญญาเช่าทีเกียวขอ้งและการจ่าย

ชาํระตามสัญญาเช่าใด ๆ ทีจ่ายชาํระ ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผลหรือก่อนวนัทีสัญญาเริมมีผลหักสิงจูงใจ

ตามสัญญาเช่าทีไดรั้บใด ๆ และตน้ทุนทางตรงเริมแรกใด ๆ มูลค่าภายหลงัของสินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัโดย

ใชร้าคาทุนหกัค่าเสือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

เมือกลุ่มบริษทัมีประมาณการตน้ทุนทีจะเกิดขึนในการรือและการขนยา้ยสินทรัพยอ์า้งอิง การบูรณะสถาน

ทีตงัของสินทรัพยอ์า้งอิงหรือการบูรณะสินทรัพยอ์า้งอิงให้อยู่ในสภาพตามทีกาํหนดไวใ้นขอ้ตกลงและ

เงือนไขของสัญญาเช่า ประมาณการดงักล่าวรับรู้และวดัมูลค่าตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 37 เพืออธิบาย

ตน้ทุนทีเกียวขอ้งกบัสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ ตน้ทุนรับรู้เป็นส่วนหนึงของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ทีเกียวขอ้ง 

เวน้แต่ตน้ทุนเหล่านนัเกิดขึนเพือผลิตสินคา้ 
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สินทรัพยสิ์ทธิการใชค้ิดค่าเสือมราคาตลอดช่วงเวลาทีสันกว่าของอายุสัญญาเช่าและอายุการใชป้ระโยชน์

ของสินทรัพย์สิทธิการใช้ หากสัญญาเช่าโอนความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงหรือราคาทุนของ

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ซึงสะทอ้นว่ากลุ่มบริษทัจะใช้สิทธิเลือกซือ สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ทีเกียวขอ้งคิดค่า

เสือมราคาตลอดอายกุารใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยอ์า้งอิง การคิดค่าเสือมราคาเริม ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ดแ้ยกแสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

กลุ่มบริษทัปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 36 เพือประเมินว่าสินทรัพยสิ์ทธิการใชด้อ้ยค่าหรือไม่และ

บันทึกสําหรับผลขาดทุนจากการด้อยค่าใด ๆ ทีระบุได้ตามทีกล่าวในนโยบายเรือง “ทีดิน อาคารและ

อุปกรณ์” 

ค่าเช่าผ ันแปรทีไม่ขึนอยู่กับดัชนีหรืออัตราไม่ถูกรวมในการวัดมูลค่าของหนีสินตามสัญญาเช่าและ

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ การจ่ายชาํระทีเกียวขอ้งรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับงวดทีมีเหตุการณ์หรือเงือนไขการ

จ่ายชาํระเหล่านนัเกิดขึนและรวมอยูใ่นบรรทดั “ค่าใชจ่้ายอนื” ในกาํไรหรือขาดทุน 

ข้อผ่อนปรนในทางปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 16 อนุญาตให้ผูเ้ช่าไม่แยก

ส่วนประกอบทีไม่เป็นการเช่าและบนัทึกสัญญาเช่าใด ๆ และส่วนประกอบทีไม่เป็นการเช่าทีเกียวขอ้ง

เป็นขอ้ตกลงเดียวกนั กลุ่มบริษทัใชข้อ้ผอ่นปรนในทางปฏิบติัดงักล่าว 

กลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้เช่า 

สัญญาเช่าซึงกลุ่มบริษัทเป็นผู ้ให้ เช่าจัดประเภทรายการเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือดําเนินงาน  

เมือเงือนไขของสัญญาเช่าโอนความเสียงและผลตอบแทนเกือบทงัหมดของความเป็นเจา้ของให้แก่ผูเ้ช่า 

สัญญาดังกล่าวจัดประเภทรายการเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าอืน ๆ ทังหมดจัดประเภทเป็น 

สัญญาเช่าดาํเนินงาน 

รายไดค้่าเช่าจากสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้ดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่าทีเกียวขอ้ง ตน้ทุนทางตรง

เริมแรกทีเกิดขึนจากการเจรจาและเขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานถูกรวมเป็นมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์

ทีเช่าและรับรู้ดว้ยวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

จาํนวนเงินทีจะไดรั้บจากผูเ้ช่าภายใตส้ัญญาเช่าการเงินรับรู้เป็นลูกหนีดว้ยจาํนวนทีเท่ากบัเงินลงทุนสุทธิ

ตามสัญญาเช่า รายไดจ้ากสัญญาเช่าการเงินปันส่วนตลอดงวดบัญชีเพือสะท้อนถึงอัตราผลตอบแทน 

รายงวดคงทีของเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่าของกลุ่มบริษทัทีเกียวขอ้งกบัสัญญาเช่า 
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ข) นโยบายทีปฏิบติัใชก้่อนวนัที 1 มกราคม 2563 

กลุ่มบริษัทเป็นผู้ เช่า 

สัญญาเช่าสินทรัพย ์ความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือ

เป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยที์

เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะตาํกว่า ภาระผกูพนั

ตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะรับรู้เป็นหนีสิน ส่วนดอกเบียจ่ายจะบนัทึกในส่วนของกาํไร

หรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพยที์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสือมราคาตลอด

อายกุารใชง้านของสินทรัพยท์ีเช่า  

สัญญาเช่าทีความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปให้กับผูเ้ช่าถือเป็น

สัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินทีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทนุตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า 

4. ข้อมูลเพมิเติมเกยีวกบักระแสเงินสด 

4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 30 กันยายน 2563 และวนัที 31 ธันวาคม 2562 

ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท ี  ณ วันท ี  ณ วันท ี  ณ วันท ี

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2563  2562  2563  2562 

เงินสดในมือ 933  1,678  172  136 

เงินฝากธนาคาร - บญัชีออมทรัพยแ์ละ        

กระแสรายวนั 217,831  160,620  190,204  130,792 

 218,764  162,298  190,376  130,928 
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4.2 รายการทีไม่เกียวขอ้งกบัเงินสดประกอบดว้ย 

4.2.1 เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสําหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 

30 กนัยายน 2563 และ 2562 มีดงันี 
หน่วย : พนับาท  

งบการเงินรวม 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ  
2563  2562  2563  2562 

ส่วนทีบนัทึกเป็นหนีสินจากการซือสินทรัพยถ์าวร     

และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัที 1 มกราคม 31,512 22,915 27,204 19,804 

บวก ค่าซือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน     

ในระหว่างงวด 72,659 100,284 65,675 66,734 

หกั ส่วนทีจ่ายเป็นเงินสด (88,146) (77,518) (80,388) (51,261) 

หกั เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซือสินทรัพยถ์าวรซึงจ่ายปีก่อน (8,351) (17,131) (8,038) (7,163) 

ส่วนทีบนัทึกเป็นหนีสินจากการซือสินทรัพยถ์าวร     

และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัที 30 กนัยายน 7,674 28,550 4,453 28,114 

4.2.2  เงินปันผลจ่ายสาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2563 และ 2562 มีดงันี 
หน่วย : พนับาท  

งบการเงินรวม 
 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2563 2562  2563  2562 

เงินปันผลคา้งจ่าย ณ วนัที 1 มกราคม  3,530 519 3,530 519 

บวก เงินปันผลประกาศจ่ายในระหว่างงวด 358,800 386,400 358,800 386,400 

หัก จ่ายระหว่างงวด   (358,620) (383,283) (358,620) (383,283) 

เงินปันผลคา้งจ่าย ณ วนัที 30 กนัยายน 3,710 3,636 3,710 3,636 

4.2.3 รายการเคลือนไหวของหนีสินทีมีภาระดอกเบียทีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงินสําหรับ 

งวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2563 และ 2562 มีดงันี 

ณ วันที 30 กันยายน 2563 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดยกมา  กระแส  การเปลยีนแปลงทีไม่ใช่เงินสด ยอดคงเหลอื 

 ณ วันที   เงินสดจาก  ผลต่างจาก  ผลกระทบจาก เพมิขึน การเปลียน ณ วันที 

 1 มกราคม  กิจกรรม  การแปลงค่า  การนํามาตรฐาน (ลดลง) แปลงอนื(1) 30 กันยายน 

 2563  จดัหาเงนิ  งบการเงิน  การบัญชีใหม่  2563 

       มาใช้   

เงินกูยื้มระยะสันจาก

สถาบนัการเงิน 

 

854,672 

 

(142,695)  - - - - 711,977 

เงินกูยื้มระยะสันจาก

กรรมการ 

 

10,000 

 

(10,000)  -  - - - - 

เงินกูยื้มระยะสัน 14,056  -  700  - - - 14,756 

เงินกูยื้มระยะยาว -  4,750  -  - - - 4,750 

หนีสินตามสัญญาเช่า 2  (14,152)  (2) 127,079 (16,355) (12,195) 84,377 

รวม 878,730  (162,097)  698  127,079 (16,355) (12,195) 815,860 

(1) การเปลียนแปลงดงักล่าวเกิดจากการลดค่าเช่าตามสัญญาตามมาตรการผ่อนปรนชวัคราวจากสถานการณ์ COVID-19 
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ณ วันที 30 กันยายน 2562 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดยกมา  กระแสเงินสด  การเปลยีนแปลงทีไม่ใช่เงินสด ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที   จากกิจกรรม  ผลต่างจาก  การเปลยีนแปลง ณ วันที 

 1 มกราคม  จัดหาเงิน  การแปลงค่า  อนื 30 กันยายน 

 2562    งบการเงิน   2562 

เงินกูยื้มระยะสันจากสถาบนัการเงิน 881,227  207,491  - - 1,088,718 

เงินกูยื้มระยะสันจากกรรมการ -  10,000  - 74 10,074 

เงินกูยื้มระยะยาว 19,127  (4,320)  (496) - 14,311 

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 317  (172)  - - 145 

รวม 900,671  212,999  (496)  74 1,113,248 

ณ วันที 30 กันยายน 2563 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดยกมา  กระแสเงินสด  การเปลยีนแปลงที  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที   จากกิจกรรม  ไม่ใช่เงินสด  ณ วันที 

 1 มกราคม  จัดหาเงิน  ผลกระทบจาก เพมิขึน  30 กันยายน 

 2563    การนํามาตรฐาน (ลดลง)  2563 

     การบัญชีใหม่    

     มาใช้    

เงินกูยื้มระยะสันจากสถาบนัการเงิน 846,672  (146,946)  -  - 699,726 

หนีสินตามสัญญาเช่า -  (4,739)  32,258  19,441  46,960 

รวม 846,672  (151,685)  32,258  19,441 746,686 

ณ วันที 30 กันยายน 2562 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดยกมา  กระแสเงินสด  การเปลยีนแปลง ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที   จากกิจกรรม  อนื ณ วันที 

 1 มกราคม  จัดหาเงิน   30 กันยายน 

 2562     2562 

เงินกูยื้มระยะสันจากสถาบนัการเงิน 881,227  201,491  - 1,082,718 
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5. เงนิลงทุนชัวคราวและสินทรัพย์ทางการเงนิหมุนเวียนอืน 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 และเงินลงทุนชวัคราว ณ วนัที 31 ธนัวาคม 

2562 ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที  ณ วันที  ณ วันที  ณ วันที 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2563  2562  2563  2562 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือค้า        

ตราสารทุน - ราคาทุน -  3,875  -  - 

การเปลียนแปลงมูลค่ายุตธิรรม -  (1,133)  -  - 

รวมเงินลงทนุในหลกัทรัพยเ์พอืคา้ - มูลค่ายตุิธรรม -  2,742  -  - 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือขาย        

หน่วยลงทุน (กองทุนเปิดตราสารหนี) - ราคาทุน -  4,828  -  4,828 

การเปลียนแปลงมูลค่ายุตธิรรม -  43  -  43 

รวมเงินลงทนุในหลกัทรัพยเ์ผือขาย - มูลคา่ยตุิธรรม -  4,871  -  4,871 

รวมเงินลงทนุชวัคราว -  7,613 -  4,871 

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน     

สินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายตุิธรรมผ่านกาํไรขาดทุน    

- ตราสารทุน 2,812 - - - 

- กองทุนเปิดตราสารหนี 251,135 - 251,135 - 

รวมสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอนื 253,947 - 251,135 - 

6. ลูกหนีการค้าและลกูหนีหมุนเวียนอืน 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 และวนัท ี31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วันที  ณ วันที  ณ วันที  ณ วันที 

 30 กนัยายน 2563  31 ธันวาคม 2562  30 กนัยายน 2563  31 ธันวาคม 2562 

ลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั - -  72,125 130,324 

ลูกหนีการคา้ - กิจการอนื 392,403 562,939  375,738 541,711 

หกั  ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ (20,912) (15,612)  (15,164) (13,319) 

รวมลูกหนีการคา้ 371,491 547,327  432,699 658,716 

ลูกหนีอนื - กิจการทีเกียวขอ้งกัน 63 14  3,877 1,381 

ลูกหนีอนื - กิจการอนื 8,631 7,172  1,860 5,596 

รายไดค้า้งรบั - กิจการอนื 2,243 1,000  2,243 1,000 

ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ 31,216  24,366  28,862  20,599 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซือวตัถุดิบ 87,976  339,298  85,705  339,244 

รวมลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอนื 501,620 919,177  555,246 1,026,536 
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ลูกหนีการคา้ ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 และวนัที 31 ธนัวาคม 2562 จาํแนกตามอายหุนีทีคา้งชาํระไดด้งันี 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วันที  ณ วันที  ณ วันที  ณ วันที 

 30 กนัยายน 2563  31 ธันวาคม 2562  30 กันยายน 2563  31 ธันวาคม 2562 

ลูกหนีการค้า        

กิจการทีเกยีวข้องกนั        

ยงัไม่ถึงกาํหนด - - 25,873 36,022 

เกินกาํหนดชาํระ     

นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 3 เดือน - - 38,908 51,103 

มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน - - 6,643 30,872 

มากกว่า 6 เดือน ถึง 9 เดือน - - 701 12,182 

มากกว่า 9 เดือนขึนไป - - - 145 

รวม - - 72,125 130,324 

กิจการอืน     

ยงัไม่ถึงกาํหนด 296,278 408,781 292,159 396,554 

เกินกาํหนดชาํระ     

นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 3 เดือน 64,863 128,984 58,005 122,229 

มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 471 214 438 214 

มากกว่า 6 เดือน ถึง 9 เดือน 1,826 - 1,659 - 

มากกวา่ 9 เดือนขึนไป 28,965 24,960 23,477 22,714 

รวม 392,403 562,939 375,738 541,711 

 392,403 562,939 447,863 672,035 

หัก  ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ (20,912) (15,612)  (15,164)  (13,319) 

รวมลูกหนีการคา้  371,491 547,327 432,699 658,716 

7. สินค้าคงเหลือ 

สินคา้คงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 และวนัที 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท ี  ณ วันท ี  ณ วันท ี  ณ วันท ี

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2563  2562  2563  2562 

สินคา้สาํเร็จรูป 144,707  157,862  110,398  103,527 

งานระหว่างทาํ 1,963  2,712  1,877  2,694 

วตัถุดิบ 1,037,287  1,060,550  1,028,543  1,047,999 

วสัดุหีบห่อ 103,843  107,107  101,457  104,931 

อะไหล่และวสัดุสินเปลือง 14,672  9,709  14,128  9,201 

สินคา้ระหว่างทาง 9,475  -  9,475  - 

 1,311,947  1,337,940  1,265,878 1,268,352 

หัก ค่าเผอืการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (5,819)  (5,369)  (3,918) (3,901) 

 1,306,128  1,332,571  1,261,960 1,264,451 
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8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยซึงบนัทึกโดยวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 และวนัที 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย 

 ประเภทกิจการ ทุนทีชําระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)  ยอดคงเหลือ (ราคาทุน) 

   ณ วันที  ณ วันท ี  ณ วันที  ณ วันที  

   30 กันยายน 2563  31 ธันวาคม 2562  30 กนัยายน 2563  31 ธันวาคม 2562 

      พันบาท  พันบาท  

บริษัทย่อย         

บริษทั เถา้แก่นอ้ย เรสเตอรองท ์แอนด์ แฟรนไชส์ จาํกดั จาํหน่ายขนมขบเคยีวและของฝาก  

และธุรกิจร้านอาหาร 

 

35 ลา้นบาท 

 

100.00 

 

100.00 

  

35,000 

  

35,000 

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

บริษทั เอน็ซีพี เทรดดิงแอนดซ์พัพลาย จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายผงปรุงอาหาร 1 ลา้นบาท 100.00 100.00  491 491 

TAOKAENOI USA, Inc.    จาํหน่ายขนมขบเคยีวทีมีสาหร่าย 

เป็นส่วนประกอบ 

 

4,912,000 ดอลลาร์สหรัฐ 

 

91.21 

 

91.21 

  

97,428 

 

97,428 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย     137,462 137,462 

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2563 และ 2562 บริษทัย่อยดงักล่าวไม่มีการประกาศจ่ายเงินปันผล 
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9. ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

การเปลียนแปลงของทีดิน อาคาร และอุปกรณ์สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กันยายน 2563 สรุปได้

ดงันี 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัที 1 มกราคม 2563  1,018,745   961,186 

ซือเพมิระหว่างงวด - ราคาทนุ  67,802   61,236 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าตามบญัชี      

     ณ วนัทีจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย  (12,979)   (146) 

ค่าเสือมราคาสาํหรับงวด  (112,926)   (101,314) 

กลบัรายการค่าเผอืการดอ้ยค่า  4,344   -  

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 49  -  

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัที 30 กนัยายน 2563  965,035   920,962 

10. ค่าความนิยม 

การเปลียนแปลงของค่าความนิยมสาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2563 สรุปไดด้งันี 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม 

ยอด ณ วนัที 1 มกราคม 2563 11,513 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 574 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 12,087 

ค่าความนิยมเกิดจากการซือธุรกิจของ TAOKAENOI USA, Inc. ในปี 2560 ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 

ฝ่ายบริหารพิจารณาแลว้วา่ค่าความนิยมไม่เกิดการดอ้ยค่า 

11. เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบนัการเงนิ 

เงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 และวนัท ี31 ธนัวาคม 2562 มีดงันี 

หน่วย : พันบาท 

 อัตราดอกเบีย (ร้อยละต่อปี)  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที  ณ วันที  ณ วันที  ณ วันที  ณ วันที  ณ วันที 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2563  2562  2563  2562  2563  2562 

ตวัสัญญาใชเ้งิน 1.30 - 1.95 1.85 - 2.13 573,000 698,000 563,000 690,000 

ทรัสตรี์ซีท 1.35 - 1.50 1.90 - 2.20 138,977 156,672 136,726 156,672 

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

เงินกู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลกัประกนั และมีกาํหนดชําระคืนเมือทวงถาม ณ วนัที 30 กันยายน 2563 และ 

วนัที  31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีวงเงินสินเชือทียงัไม่ได้ใช้กับธนาคารเป็นจํานวนเงิน 2,013  

ลา้นบาท และ 1,347 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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12. เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนหีมุนเวียนอืน 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 และวนัที 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ  

 ณ วันท ี  ณ วันท ี  ณ วันท ี  ณ วันท ี

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2563  2562  2563  2562 

เจา้หนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 4 83 20,306 31,748 

เจา้หนีการคา้ - กิจการอนื 274,575  303,056  247,766  235,211 

เจา้หนีอนื - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 35  18  1,701  1,333 

เจา้หนีอนื - กิจการอนื 78,865  90,075  68,754  84,638 

เจา้หนีค่าซือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 7,674  31,512  4,453  27,204 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 253,958  179,034  253,081  175,815 

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

13. เงนิกู้ยืมระยะสัน 

เงินกูย้มืระยะสัน ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 และวนัที 31 ธนัวาคม 2562 มีดงันี 

หน่วย : พันบาท 

ผู้กู้ยืม วงเงินกู้ยืม อัตรา  ระยะ  งบการเงินรวม 

  ดอกเบีย  เวลาการ  ณ วันที  ณ วันที 

  (ร้อยละ  ชําระคืน  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

  ต่อปี)    2563  2562 

TAOKAENOI USA, Inc.         

เงินกูยื้มจาก Samhae Commercial Co., Ltd. 0.4 ลา้นเหรียญสหรัฐ 4.6  เมอืทวงถาม  14,756  14,056 

         

บริษัท เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์ แฟรนไชส์ จํากดั 

เงินกูยื้มจากกรรมการ 10 ลา้นบาท 2.15  เมอืทวงถาม  -  10,000 

      14,756  24,056 

ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 เงินกูย้มืระยะสันดงักล่าวไมม่ีหลกัประกนั 
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14. เงนิกู้ยืมระยะยาว 

เงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 และวนัที 31 ธนัวาคม 2562 มีดงันี 

หน่วย : พนับาท 

 วงเงินกู้ยืม อัตรา  ระยะ  งบการเงินรวม 

  ดอกเบีย  เวลาการ  ณ วันท ี  ณ วันท ี

  (ร้อยละ  ชําระคืน  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

  ต่อปี)    2563  2562 

TAOKAENOI USA, Inc.      

4,750 

  

- เงินกูย้ืมระยะยาวอืน 0.2 ลา้นเหรียญสหรัฐ 1.0  มกราคม 2565 - สิงหาคม 2568   

15. ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 

ความเคลือนไหวของมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไว ้สําหรับงวด/ปี

สินสุดวนัที 30 กนัยายน 2563 และวนัที 31 ธนัวาคม 2562 มีดงันี 

หน่วย : พนับาท 

 สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุด  สําหรับงวดปีสินสุด 

 วันที 30 กันยายน 2563  วนัที 31 ธันวาคม 2562 

 งบการเงิน  งบการเงนิ  งบการเงนิ  งบการเงิน 

 รวม  เฉพาะกจิการ  รวม  เฉพาะกิจการ 

        

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตามโครงการ       

ผลประโยชนท์ีกาํหนดไวต้น้งวด/ปี 25,474 24,875  17,320  17,017 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 2,986 2,917  3,794  3,704 

ตน้ทุนดอกเบีย 383  374  460  448 

ตน้ทุนบริการในอดีต -  -  2,339  2,221 

ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์              

ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน -  -  2,029  1,953 

หกั  ผลประโยชนท์ีจ่ายระหว่างงวด (354)  -  (468)  (468) 

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตามโครงการ        

ผลประโยชนท์ีกาํหนดไวป้ลายงวด/ปี 28,489  28,166  25,474  24,875 
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16. ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้ําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2563 และ 2562 สรุปไดด้งันี 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2563 และ 2562 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 17,232 7,993 17,336 8,155 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชวัคราว 413 (2,920) (47) 2,410 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดที้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทนุ 17,645 5,073 17,289 10,565 
 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2563 และ 2562 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 36,663 32,039 36,576 31,728 

รายการปรับปรุงค่าใชจ้่ายภาษเีงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน - (4,444) - (4,444) 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชวัคราว (387) (7,844) (2,445) 1,938 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทนุ 36,276 19,751 34,131 29,222 

17. เงินปันผล 

เมือวนัที 25 เมษายน 2562 ทีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปีได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสําหรับ       

ผลดาํเนินงานประจาํปี 2561 จาํนวน 1,380 ลา้นหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.34 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 469.2 

ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวประกอบด้วยเงินปันผลระหว่างกาลอัตราหุ้นละ 0.17 บาท จาํนวนเงินรวม 

234.6 ลา้นบาท ซึงไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้เมือวนัที 6 กนัยายน 2561 และเงินปันผลทีจ่ายเพิมเติมใน

อตัราหุ้นละ 0.17 บาท จาํนวนเงินรวม 234.6 ลา้นบาท ซึงไดจ่้ายในวนัที 8 พฤษภาคม 2562 

เมือวนัที 14 สิงหาคม 2562 ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดม้ีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

สําหรับผลดาํเนินงานงวดหกเดือนประจาํปี 2562 จาํนวน 1,380 ลา้นหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.11 บาท เป็น

จาํนวนเงินรวม 151.8 ลา้นบาท ซึงไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้เมือวนัที 11 กนัยายน 2562 
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เมือวนัที 24 กุมภาพันธ์ 2563 ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสําหรับ       

ผลการดาํเนินงานประจาํปี 2562 จาํนวน 1,380 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 

358.8 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวประกอบดว้ยเงินปันผลระหว่างกาลอตัราหุ้นละ 0.11 บาท จาํนวนเงิน

รวม 151.8 ล้านบาท ซึงได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแลว้เมือวนัที 11 กันยายน 2562 และเงินปันผลทีจ่าย

เพมิเติมในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท จาํนวนเงินรวม 207.0 ลา้นบาท ซึงไดจ่้ายในวนัที 24 เมษายน 2563 

เมือวนัที 10 สิงหาคม 2563 ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

สําหรับผลการดาํเนินงานงวดหกเดือนประจาํปี 2563 จาํนวน 1,380 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท 

เป็นจาํนวนเงินรวม 151.8 ลา้นบาท ซึงไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้เมือวนัที 9 กนัยายน 2563 

18. รายการกับกิจการทีเกยีวข้องกนั 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทัและกิจการทีเกียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งันี 

ชือบริษัท ลักษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั เถา้แก่นอ้ย เรสเตอรองท ์แอนด์ แฟรนไชส์ จาํกดั      บริษทัยอ่ย 

บริษทั เถา้แก่นอ้ย แคร์ จาํกดั  บริษทัยอ่ย 

บริษทั เอ็นซีพี เทรดดิงแอนด์ซพัพลาย จาํกดั บริษทัยอ่ย 

TAOKAENOI USA, Inc. บริษทัยอ่ย 

บริษทั พีระเดชาพนัธ์ โฮลดิง จาํกดั ผูถื้อหุ้นรายใหญ ่

บริษทั ดร. โทบิ จาํกดั ผูถื้อหุ้น/กรรมการร่วมกนั 

บริษทั ชุบชีวา จาํกดั ผูถื้อหุ้น/กรรมการร่วมกนั 
 

สําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจ 

ทีสําคญักบักิจการทีเกียวขอ้งกัน รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเงือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามที  

ตกลงกนัระหว่างกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัเหล่านนัซึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ ดงันี 
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สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2563 และ 2562 

   หน่วย : พันบาท 

ประเภทรายการ งบการเงินรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

บริษัทย่อย      

รายไดจ้ากการขาย -  - 36,521 55,348 

รายไดค้่าบริการดา้นบญัชีและการเงิน - -  1,179  447 

รายไดจ้ากดอกเบีย - -  454  - 

รายไดอ้นื - -  173  - 

ซือสินคา้ - -  47,215  42,780 

ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย - -  742  2,595 

ค่าเช่าจ่าย - -  92  - 

ค่าใชจ่้ายอนื - -  892  - 

กิจการทีเกียวข้องกัน       

ซือสินคา้ 32 244  32 - 

รายไดส่้งเสริมการขาย 11 -  - - 

รายไดค้่าเช่า 77 -  - - 

ค่าเช่าจ่าย 90 480  90  90 

ดอกเบียจ่าย - 54  -  - 

 
สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2563 และ 2562 

   หน่วย : พันบาท 

ประเภทรายการ งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

บริษัทย่อย      

รายไดจ้ากการขาย -  - 133,569 139,880 

รายไดค้่าบริการดา้นบญัชีและการเงิน - -  2,805  1,341 

รายไดจ้ากดอกเบีย - -  525  52 

รายไดอ้นื - -  173  6 

ซือสินคา้ - -  133,714  151,333 

ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย - -  3,045  6,855 

ค่าเช่าจ่าย - -  275  - 

ค่าใชจ่้ายอนื -  -  892  - 

กิจการทีเกียวข้องกัน       

รายไดจ้ากการขาย 2 -  - - 

ซือสินคา้ 38 527  32 - 

รายไดส่้งเสริมการขาย 11 -  - - 

รายไดค้่าเช่า 230 -  - - 

รายไดอ้นื 38 -  - - 

ค่าเช่าจ่าย 270 1,440  270  270 

ดอกเบียจ่าย 81 74  -  - 

ค่าใชจ่้ายอนื - 40  -  40 
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นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรบัรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปนี 

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 

รายไดจ้ากการขาย ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิมร้อยละ 15 ถึง 45 ขึนกบัปริมาณซือและประเภทของสินคา้ 

รายไดค้่าบริการดา้นบญัชีและการเงิน คาํนวณตามตน้ทุนจริงบวกกาํไรส่วนเพิม 

รายไดค้่าเช่า อตัราตามทีระบุในสัญญา 

รายไดจ้ากดอกเบีย อตัราตามทีระบุในสัญญา 

รายไดอ้นื อตัราตามทีระบุในสัญญา 

ซือสินคา้ ราคาทุนบวกกําไรส่วนเพิมร้อยละ 5 ถึง 15 และราคาทุนบวกกําไรส่วนเพิม 

ร้อยละ 35 ถึง 70 ขึนกบัปริมาณซือและประเภทของสินคา้สําหรับบริษทัย่อย 

และกิจการทเีกียวขอ้งกนั ตามลาํดบั 

ค่าใชจ้่ายส่งเสริมการขาย อตัราตามทีระบุในสัญญา 

ค่าเช่าจ่าย อตัราตามทีระบุในสัญญา 

ดอกเบียจ่าย อตัราตามทีระบุในสัญญา 

ค่าใชจ้่ายอนื อตัราตามทีระบุในสัญญา 

 

ยอดคงเหลือระหว่างกลุ่มบริษทัและกิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 และ วนัที 31 ธันวาคม 2562 มี

รายละเอียดดงันี 

หน่วย : พนับาท 

ประเภทรายการ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วันท ี  ณ วันท ี  ณ วันท ี  ณ วันท ี 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2563  2562  2563  2562 

ลูกหนีการค้า       

บริษทัยอ่ย - -  72,125  130,324 

ลูกหนีอืน        

บริษทัยอ่ย - -  3,877  1,381 

กิจการทีเกียวขอ้งกนั 63 14  -  - 

รวม 63 14 3,877  1,381 

เจ้าหนกีารค้า       

บริษทัยอ่ย - - 20,306  31,748 

กิจการทีเกียวขอ้งกนั 4  83  -  - 

รวม 4  83  20,306  31,748 

เจ้าหนอืีน        

บริษทัยอ่ย - - 1,666  1,333 

กิจการทีเกียวขอ้งกนั 35 18 35  - 

รวม 35 18 1,701  1,333 
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เงนิให้กู้ยืมระยะสันแก่บริษัทย่อย 

เงินให้กูย้ืมระยะสันแก่บริษทัย่อย ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 และวนัที 31 ธนัวาคม 2562 มีดงันี 

หน่วย : พนับาท 

ผู้กู้ยืม อัตราดอกเบีย (ร้อยละต่อปี)  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที  ณ วันที  ณ วันที  ณ วันที 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2563  2562  2563  2562 

บริษทั เถา้แก่น้อย เรสเตอรองท ์        

แอนด ์แฟรนไชส์ จาํกดั 1.96 - 2.20  -  99,514  - 

เงนิกู้ยืมจากกรรมการ 

เงินกูย้มืจากกรรมการ ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 และวนัที 31 ธนัวาคม 2562 มีดงันี 

หน่วย : พนับาท 

ผู้กู้ยืม อัตราดอกเบีย (ร้อยละต่อปี)  งบการเงินรวม 

 ณ วันที  ณ วันที  ณ วันที  ณ วันที 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2563  2562  2563  2562 

บริษทั เถา้แก่น้อย เรสเตอรองท ์        

แอนด ์แฟรนไชส์ จาํกดั -  2.15  -  10,000 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กันยายน 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่าย

ผลประโยชน์พนกังานทีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี 

หน่วย : พนับาท    

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดสามเดือนสินสุด 

วันที 30 กันยายน 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุด

วันที 30 กันยายน 

 2563  2562 2563  2562 

ผลประโยชนร์ะยะสัน 7,605 9,389 23,416 26,798 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 528 994 1,578  1,784 

รวม 8,133 10,383 24,994  28,582 
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19. ส่วนงานดําเนินงาน 

กลุ่มบริษัทจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์  ในระหว่างงวดปัจจุบัน                       

กลุ่มบริษทัไม่มีการเปลียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานทีรายงาน 

ข้อมูลรายได้และกําไรของส่วนงานของกลุ่มบริษัทสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวันที           

30 กนัยายน 2563 และ 2562 มีดงันี 

 

    หน่วย : ล้านบาท 

 สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2563 

 ส่วนงาน  ส่วนงาน      รายการตัด  

 ขนม  ร้านค้าปลกี  ส่วนงาน    บญัชีระหว่าง  

 ขบเคียว  และร้านอาหาร  อืน  รวม  ส่วนงาน รวม 

รายไดต้ามส่วนงานจากบุคคลภายนอก 963.6 12.9 2.2 978.7 - 978.7 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 36.6 0.6 47.5 84.7 (84.7)            - 

รวมรายได ้ 1,000.2 13.5 49.7 1,063.4 (84.7) 978.7 

กาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 120.6 (19.8) 0.3 101.1 (4.0) 97.1 

รายไดอื้น      13.3 

ตน้ทุนทางการเงิน      (3.9) 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      106.5 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (17.6) 

กาํไรสาํหรับงวด      88.9 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี              (0.1) 

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด      88.8 
 

    หน่วย : ล้านบาท 

 สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน 2562 

 ส่วนงาน  ส่วนงาน      รายการตัด  

 ขนม  ร้านค้าปลกี  ส่วนงาน    บญัชีระหว่าง  

 ขบเคียว  และร้านอาหาร  อืน  รวม  ส่วนงาน รวม 

รายไดต้ามส่วนงานจากบุคคลภายนอก 1,162.6 97.4 7.6 1,267.6 - 1,267.6 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 55.4 (2.4) 45.2 98.2 (98.2)  - 

รวมรายได ้ 1,218.0 95.0 52.8 1,365.8 (98.2) 1,267.6 

กาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 76.0 (6.0) (3.3) 66.7 1.4 68.1 

รายไดอื้น      12.3 

ตน้ทุนทางการเงิน      (7.8) 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      72.6 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (5.1) 

กาํไรสาํหรับงวด      67.5 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี      - 

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด      67.5 
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หน่วย : ล้านบาท 

 สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2563 

 ส่วนงาน  ส่วนงาน      รายการตัด  

 ขนม  ร้านค้าปลกี  ส่วนงาน    บัญชีระหว่าง  

 ขบเคียว  และร้านอาหาร  อืน  รวม  ส่วนงาน รวม 

รายไดต้ามส่วนงานจากบุคคลภายนอก 3,015.7  77.0  7.5 3,100.2 -  3,100.2 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 133.6  0.9  133.7 268.2 (268.2)  - 

รวมรายได ้ 3,149.3  77.9  141.2 3,368.4 (268.2)  3,100.2 

กาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 355.3  (54.4)  (2.8) 298.1 0.8  298.9 

รายไดอื้น         14.5 

ตน้ทุนทางการเงิน      (14.0) 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      299.4 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (36.3) 

กาํไรสาํหรับงวด         263.1 

กาํไรเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี                 0.1 

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด         263.2 

 

หน่วย : ล้านบาท 

 สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2562 

 ส่วนงาน  ส่วนงาน      รายการตัด  

 ขนมขบ  ร้านค้าปลีก  ส่วนงาน    บญัชีระหว่าง  

 เคียว  และร้านอาหาร  อืน  รวม  ส่วนงาน รวม 

รายไดต้ามส่วนงานจากบุคคลภายนอก 3,566.5 267.4 16.0 3,849.9 - 3,849.9 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 139.9 (2.0) 153.3 291.2 (291.2)  - 

รวมรายได ้ 3,706.4 265.4 169.3 4,141.1 (291.2) 3,849.9 

กาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 287.6 (26.2) (2.3) 259.1 (1.7) 257.4 

รายไดอื้น      29.0 

ตน้ทุนทางการเงิน      (20.4) 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      266.0 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (19.7) 

กาํไรสาํหรับงวด      246.3 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี      (2.4) 

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด      243.9 
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20. ภาระผูกพนัและหนังสือคาํประกนั 

20.1 ภาระผกูพนัเกียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัที 30 กันยายน 2563 และวนัที 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน

จาํนวนเงิน 68.9 ลา้นบาท และ 10.5 ลา้นบาท ตามลาํดบั ทีเกียวขอ้งกบัการซือเครืองจกัรและอุปกรณ์ 

20.2 ภาระผูกพนัเกียวกบัสัญญาเช่าระยะสันและบริการ 

กลุ่มบริษัทได้ทําสัญญาเช่าพืนทีในอาคารและสํานักงานระยะสันและสัญญาบริการต่าง ๆ  

ซึงรวมถึงสัญญาทางการตลาด อายขุองสัญญามีระยะเวลาตงัแต่ 1 - 3 ปี  

จาํนวนเงินขนัตาํทีตอ้งจ่ายในอนาคตทงัสินภายใตส้ัญญาเหล่านี มีดงันี 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท ี  ณ วันท ี ณ วันท ี  ณ วันที 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม 30 กันยายน  31 ธันวาคม 

ระยะเวลาการจ่าย 2563  2562 2563  2562 

ภายใน 1 ปี 28.9  75.3  28.9  25.3 

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 6.7  66.3  6.7  22.8 

มากกว่า 5 ปี -  13.4  -  10.4 
 

ตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ตามสัญญาเช่ายกเวน้สัญญา

เช่าระยะสันและสัญญาเช่าสาํหรับสินทรัพยอ์า้งอิงทีมีมูลค่าตาํ 

สําหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2563 และ 2562 ค่าเช่าสํานกังานและค่าบริการได้

ถูกบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนรวมเป็นจาํนวน 17.0 

ลา้นบาท และจาํนวน 63.0 ลา้นบาท ตามลาํดบั และงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

อืนเฉพาะกิจการเป็นจาํนวน 7.9 ลา้นบาท และจาํนวน 19.0 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

20.3 ภาระผูกพนัเกียวกบัสัญญาซือวตัถุดิบ 

บริษทัไดท้าํสัญญาซือวตัถุดิบล่วงหนา้กบัผูข้ายในต่างประเทศ โดยมีระยะเวลาส่งมอบภายใน 1 ปี 

ตามปริมาณและราคาทีระบุไวใ้นสัญญา ณ วนัที 30 กันยายน 2563 และวนัที 31 ธันวาคม 2562 

บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาดังกล่าวเป็นจํานวนเงิน 3.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 1.7 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ ตามลาํดบั 
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20.4 หนงัสือคาํประกนั 

ณ วนัที 30 กันยายน 2563 และวนัที 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีหนังสือคาํประกันซึงออกโดย

ธนาคารในนามบริษทัเหลืออยู่เป็นจาํนวนเงิน 3.7 ลา้นบาท ซึงเกียวเนืองกับภาระผูกพนัทาง

ปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทั ซึงประกอบด้วยหนังสือคาํประกนัเพือคาํประกัน

การใชไ้ฟฟ้าและอืน ๆ  

21.  คดีฟ้องร้อง 

21.1 เมือวนัที 9 กุมภาพนัธ์ 2559 บริษทัถูกฟ้องเป็นจาํเลยโดยบริษทัแห่งหนึงในประเทศญีปุ่ นในคดี

แพ่งเกียวกับการผิดสัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูลทางเทคนิค บริษัทดังกล่าวได้ฟ้องต่อศาล

ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางให้บริษัทชดใช้ค่าเสียหายเป็นจํานวน

เงิน 150,000 เหรียญสหรัฐพร้อมดอกเบียในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับจากวนัฟ้อง ต่อมาเมือ

วนัที 2 พฤษภาคม 2559 ศาลฯได้มีคาํสังจาํหน่ายคดีเนืองจากภายใต้สัญญาดังกล่าว โจทก์และ

จาํเลยอยู่ภายใตข้อ้บงัคบัแห่งสัญญาอนุญาโตตุลาการและตอ้งดาํเนินการระงบัขอ้พิพาทโดยผ่าน

กระบวนการอนุญาโตตุลาการทีศูนย์อนุญาโตตุลาการ ประเทศสิงคโปร์ อย่างไรก็ตาม เมือ

วนัที 15 กันยายน 2559 โจทก์ได้ยืนอุทธรณ์คาํสังให้จาํหน่ายคดีของศาลฯ ศาลฯ รับไวแ้ละส่ง

สํานวนให้ศาลฎีกา ต่อมาเมือวันที  19 กรกฎาคม 2561 ศาลฎีกามีคําสัง  ยกคําพิพากษาศาล

ทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศเนืองจากโจทก์กล่าวอา้งประเด็นเพิมเติมทีศาลฯ 

ยงัไม่ไดด้าํเนินกระบวนพิจารณา  

ต่อมาพยานโจทก์และจาํเลยไดเ้ดินทางไปศาลเพือทาํการสืบพยานตามกาํหนดนัดในช่วงเดือน

สิงหาคม 2562 โดยในวนัที 25 ตุลาคม 2562 ศาลมีคําพิพากษาให้บริษัทชดใช้ค่าสินไหม

ทดแทนเป็นเงิน 500,000 บาทพร้อมดอกเบียอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัแต่วนัพิพากษา และใช้ค่า

ฤชาธรรมเนียมแทนโจทก ์และเมือวนัที 6 พฤศจิกายน 2562 บริษทัไดส้ังจ่ายแคชเชียร์เช็คใหแ้ก่ 

“ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศกลาง” รวมเป็นเงินจาํนวน 641,219 บาท 

เพือชําระตามคาํสังศาล ทังนีบริษัทได้บันทึกจาํนวนเงินดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไร

ขาดทุนสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562  
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ต่อมาในวนัที 22 มกราคม 2563 โจทก์ไดย้นือุทธรณ์คาํพิพากษาดังกล่าวต่อศาล โดยบริษทัได้

ยืนแกอุ้ทธรณ์เมือวนัที 20 มีนาคม 2563 และเมือวนัที 17 สิงหาคม 2563 ศาลอุทธรณ์คดีชาํนัญ

พิเศษพิพากษาใหบ้ริษทัชาํระเงิน 50,000 ดอลลาร์สหรัฐพร้อมดอกเบียร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยเมือ

วนัที 31 สิงหาคม 2563 บริษทัไดส้ังจ่ายแคชเชียร์เช็คให้แก่ “ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญา     และ

ก า รค้ าร ะ ห ว่ างป ระ เท ศ ก ล า ง”  เพิ ม จ าก เดิ ม ต าม คําพิ พ าก ษ าศ าล ชัน ต้น  เป็ น เงิ น

จาํนวน 1,672,372.78 บาท เพอืชาํระตามคาํสังศาล ทงันี บริษทัไดบ้นัทึกจาํนวนเงินดงักล่าวเป็น

ค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนสําหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2563 ต่อมาในวนัที 16 

ตุลาคม 2563 บริษทัไดย้นืฎีกาคดีดงักล่าว 

21.2 เมือวนัที 18 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัไดย้ืนฟ้องผูแ้ทนจาํหน่ายรายหนึงของบริษทัในประเทศจีนใน

คดีแพ่งเกียวกบัการผิดสัญญาการเป็นผูแ้ทนจาํหน่ายเนืองจากผูแ้ทนจาํหน่ายไดข้ายสินคา้ประเภท

เดียวกนัและใช้เครืองหมายการคา้เลียนแบบของบริษทั โดยบริษทัเรียกร้องให้ชดใชค้่าเสียหาย ทงั

ค่าสินคา้และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องรวมถึงค่าขาดประโยชน์เป็นจํานวนเงินประมาณ 119 ล้าน

หยวน (ประมาณ 569 ล้านบาท) เนืองจากตามขอ้สัญญา คดีดังกล่าวตอ้งนําคดีเพือระงบัขอ้พิพาท

โดยอนุญาโตตุลาการ ต่อมาเมือวนัที 30 สิงหาคม 2562 บริษัทจึงได้ยืนฟ้องคดีผิดสัญญานีต่อ

สถาบันอนุญาโตตุลาการ โดยบริษัทเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายทังค่าสินคา้และค่าใช้จ่ายอืนที

เกียวขอ้งรวมถึงค่าขาดประโยชน์เป็นจาํนวนเงินประมาณ 96 ลา้นบาท โดยกาํหนดวนันัดสืบพยาน

ในวันที  19 กุ มภาพันธ์  2563 เมื อถึ งวันนั ดสื บพ ยาน ผู ้แทนจําห น่ ายมิ ได้มาสื บ พยาน 

อนุญาโตตุลาการจึงไดม้ีการสืบพยานของบริษทัไปเพียงฝ่ายเดียว ทงันี บริษทัไดส่้งคาํแถลงปิดคดี

ในวนัที 16 มีนาคม 2563 ต่อมาในวนัที  21 เมษายน 2563 อนุญาโตตุลาการไดมี้คาํตดัสินชีขาดให้

ผูแ้ทนจาํหน่ายชาํระเงินให้แก่บริษทัเป็นจาํนวนเงินประมาณ 54 ลา้นบาท และดอกเบียอีกร้อยละ 

7.5 ต่อปีเนืองจากผูแ้ทนจาํหน่ายมีภูมิลาํเนาและทรัพยสิ์นอยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ดังนันใน

การบงัคบัตามคาํชีขาดในอนาคตจึงตอ้งไปดาํเนินการในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ทงันีเมือวนัที 16 มีนาคม 2562 และวนัที 6 พฤษภาคม 2562 บริษทัในประเทศจีนไดฟ้้องบริษทัและ

ผูแ้ทนจาํหน่ายในประเทศจีน โดยให้หยุดละเมิดชือการคา้ภาษาจีนโดยทนัที โดยคดีแรกให้บริษทั

และผูแ้ทนจาํหน่ายชดใชค้่าเสียหายประมาณ 25 ลา้นหยวน (ประมาณ 120 ลา้นบาท) และคดีทีสอง

ประมาณ 25 ล้านหยวน (ประมาณ 120 ล้านบาท) และขอให้บริษัทหยุดใช้เครืองหมาย 2 รายการ 

รวมทงัเรียกร้องใหบ้ริษทัและผูแ้ทนจาํหน่ายร่วมกนัหรือแทนกนัชดใชค่้าใชจ่้ายทีเกิดจากคดีนี โดย

ศาลได้นัดสืบพยานในเดือนสิงหาคม 2562 ต่อมาในวนัที 27 ธันวาคม 2562 ศาลมีคาํพิพากษาทงั

สองคดีให้บริษัทและผูแ้ทนจําหน่ายยุติการละเมิดเครืองหมายการค้าของโจทก์ตังแต่วนัทีคํา

พิพากษามีผลบังคับเป็นตน้ไป รวมทงัให้ห้างคา้ปลีกยุติการจาํหน่ายสินคา้ทีมีเครืองหมายการคา้

ของโจทก์ตงัแตว่นัทีคาํพิพากษามีผลบงัคบัเป็นตน้ไป และใหบ้ริษทัและผูแ้ทนจาํหน่ายชาํระ 
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ค่าใช้จ่ายคดีแรกเป็นจาํนวน 150,000 หยวน (ประมาณ 0.65 ลา้นบาท) แก่โจทก์ภายใน 10 วนันบัแต่

วนัทีคาํพพิากษามีผลบงัคบั และคดีทีสองเป็นจาํนวน 195,680.40 หยวน (ประมาณ 0.85 ลา้นบาท) แก่

โจทก์ภายใน 10 วนันับแต่วนัทีคาํพิพากษามีผลบังคบั ทงันีบริษทัได้บันทึกจาํนวนเงินดังกล่าว 

(345,680.40 หยวน หรือเทียบเท่า 1.51 ลา้นบาท) เป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุนสําหรับปีสินสุด

วนัที 31 ธนัวาคม 2562 แลว้ 

ต่อมาในวนัที 5 กุมภาพนัธ์ 2563 บริษทัไดย้ืนอุทธรณ์ทงัสองคดีต่อศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาเซียงไฮ ้

ศาลอุทธรณ์สืบพยานในวนัที 22 มิถุนายน 2563 เรียบร้อยแลว้ อยู่ระหวา่งศาลอุทธรณ์พิจารณาคดี  

22. เครืองมือทางการเงิน 

บริษทัมีสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 และวนัที 31 ธนัวาคม 

2562 โดยสรุปไดด้งันี 

ณ วันที 30 กันยายน 2563 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

จํานวนทีขาย  อัตราแลกเปลียนตามสัญญา  วันครบกําหนดตามสัญญา 

  (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)   

     

2.6 ลา้นเหรียญสหรัฐ  30.96 - 31.69  ธนัวาคม 2563 - เมษายน 2564 

0.3 ลา้นเหรียญสิงคโปร์  22.93  มกราคม 2564 

     

จํานวนทีซือ  อัตราแลกเปลียนตามสัญญา  วันครบกําหนดตามสัญญา 

  (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)   

3.0 ลา้นเหรียญสหรัฐ  31.69 - 31.83  ธันวาคม 2563 - มีนาคม 2564 

 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

จํานวนทีขาย  อัตราแลกเปลียนตามสัญญา  วันครบกําหนดตามสัญญา 

  (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)   

1.8 ลา้นเหรียญสหรัฐ  20.92 - 30.26  พฤษภาคม - มิถุนายน 2563 

 

จํานวนทีซือ  อัตราแลกเปลียนตามสัญญา  วันครบกําหนดตามสัญญา 

  (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)   

1.0 ลา้นเหรียญสหรัฐ  30.15 - 30.45  มนีาคม - มิถุนายน 2563 
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23. การวัดมูลค่ายุติธรรม 

รายการสินทรัพยท์างการเงินบางรายการของบริษทัและบริษทัย่อยมีการวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมใน

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน โดยตารางต่อไปนีแสดงถึงขอ้มูลเกียวกับการ

ประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว 

สินทรัพย์ 

ทางการเงิน 

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ ลําดบัชัน

มูลค่า

ยุติธรรม 

เทคนิคการประเมินมูลค่า 

และข้อมูลทใีช้ในการวัด

มูลค่ายุติธรรม 

 

 

มูลค่ายุติธรรม (พนับาท)  มูลค่ายุติธรรม (พันบาท)  

ณ วันที 

30 กนัยายน 

2563 

ณ วันที 

31 ธันวาคม 

2562 

ณ วันที 

30 กันยายน 

2563 

ณ วันที 

31 ธันวาคม 

2562 

เงินลงทุนใน             

หลกัทรัพยเ์พอืคา้ 
- 2,742 - - ลาํดบั 1 ข้อมูลราคาเสน อซือขาย

ของสินทรัพย์หรือหนีสิน

อย่างเดียวกันในตลาดทีมี

สภาพคล่อง 

เงินลงทุนใน            
หลกัทรัพยเ์ผอืขาย 

- 4,871 - 4,871 ลาํดบั 2 ข้อมูลอืนทีสามารถสังเกต

ไดข้องสินทรัพยห์รือหนีสิน 

ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรง

หรือทางออ้ม 

สินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่า

ยตุิธรรมผา่นกาํไรขาดทุน  

   - ตราสารทุน 

2,812 - - - ลาํดบั 1 ข้อมูลราคาเสน อซือขาย

ของสินทรัพย์หรือหนีสิน

อย่างเดียวกันในตลาดทีมี

สภาพคล่อง 

สินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่า

ยตุิธรรมผา่นกาํไรขาดทุน  

- กองทนุเปิดตราสารหนี 

251,135 - 251,135 - ลาํดบั 2 ข้อมูลอืนทีสามารถสังเกต

ไดข้องสินทรัพยห์รือหนีสิน 

ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรง

หรือทางออ้ม 

อสังหาริมทรัพยเ์พือการ

ลงทุน 

42,240 42,162 42,240 42,162 ลาํดบั 2 ข้อมูลอืนทีสามารถสังเกต

ไดข้องสินทรัพยห์รือหนีสิน 

ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรง

หรือทางออ้ม 

24. หุ้นสามัญซือคืน 

เมือวนัที 26 มีนาคม 2563 ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดม้ีมติอนุมติัการซือหุ้นสามญัคืนเพือเป็นการ

บริหารทางการเงิน โดยกาํหนดระยะเวลาทีจะซือหุ้นคืนตงัแต่วนัที 10 เมษายน 2563 ถึงวนัที 9 ตุลาคม 

2563 ในวงเงินไม่เกิน 100,000,000 บาท จาํนวนหุ้นทีจะซือคืนไมเ่กิน 20,000,000 หุน้ หรือคิดเป็นจาํนวน 

ไม่เกินร้อยละ 1.45 ของหุ้นทีออกและชาํระแลว้ทงัหมดของบริษทั โดยบริษทัไม่ได้มีการซือหุ้นคืนใน

ระยะเวลาทีกาํหนด และประกาศสินสุดโครงการดงักล่าวแลว้ 
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25. การอนุมัติข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนีได้รับการอนุม ัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัเมือวนัที  

9 พฤศจิกายน 2563 
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