
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอผูถื้อหุน้ของบริษทั อาร์ แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย จาํกดั (มหาชน) 
 
ความเห็น 
  

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมของบริษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซพัพลาย จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษทัแสดงฐานะการเงินรวมของกลุม่กิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
และผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปีส้ินสุด 
วนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 
งบการเงินท่ีตรวจสอบ 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบดว้ย 
 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั  
 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั  
 งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และ 
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  
 

ขา้พเจา้ได้ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ได้กล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบ 
ของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก 
กลุ่มกิจการและบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวม 
และงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบ 
ดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสม 
เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 
 



ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็น เพื่อให้สามารถจัดทาํ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผิดพลาด  
 

ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษทั 
ในการดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับ 
การดาํเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มกิจการและบริษทั หรือหยุดดาํเนินงาน หรือไม่สามารถดาํเนินงาน
ต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีช่วยกรรมการในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริษทั 
 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูง แต่ไม่ไดเ้ป็น
การรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั
ท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสําคัญเม่ือคาดการณ์อย่าง
สมเหตุสมผลได้ว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช ้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี  
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ช้ดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัย 
เยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น 
และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสม เพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบ
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจาก
การทุจริต อาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูล 
ท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการ
และบริษทั  



 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี และการเปิดเผย
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร 

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร จากหลกัฐานการสอบบญัชี 
ท่ีไดรั้บ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัย
อยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความ
ไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไว ้ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูล
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้ 
จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ 
อยา่งไรกต็าม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต อาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มกิจการและบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง  

 ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึง การเปิดเผยขอ้มูล
ว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํให้มีการนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้ง
ตามท่ีควรหรือไม่ 

 ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและ 
การปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้  

 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีสาํคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้
ประเด็นท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญั ในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่าง
การตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและ 
ได้ส่ือสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอก 
อาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 
 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 
 
 
 
 
 
ไพบูล  ตันกูล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4298 
กรุงเทพมหานคร 
29 เมษายน พ.ศ. 2562 



บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)   
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 



บริษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จาํกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ          บาท          บาท          บาท          บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 249,418,066 219,874,614 92,832,321 111,231,402

เงินลงทุนระยะสั้น 9 13,185,082 43,521,120 - 30,118,351

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 10 636,121,711 623,110,771 483,120,804 467,100,320

ส่วนของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 11, 30 - - 30,500,000 19,083,333

สินคา้คงเหลือ 12 746,038,948 647,984,963 483,741,742 414,587,928

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน                        3,389,613 5,048,843 1,910,468 2,910,465

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน                       1,648,153,420 1,539,540,311 1,092,105,335 1,045,031,799

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใช้ 9,159,700 8,658,000 - -

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 - - 715,465,045 687,923,209

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 14 - - 76,576,127 -

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 1,721,618,375 1,531,780,405 809,307,338 696,716,726

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16 23,696,716 35,295,688 14,797,816 25,177,564

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17 30,405,192 25,178,550 13,490,672 9,609,100

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11, 30 - - 126,416,667 156,916,667

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 14,622,679 9,481,819 9,607,747 6,628,147

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน                       1,799,502,662 1,610,394,462 1,765,661,412 1,582,971,413

รวมสินทรัพย์                                     3,447,656,082 3,149,934,773 2,857,766,747 2,628,003,212

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

 ……………………………………….…………………………..….  กรรมการ 
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บริษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จาํกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ          บาท          บาท          บาท          บาท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 18 225,000,000 91,890,000 115,000,000 31,890,000

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 19 338,264,493 373,535,743 269,187,883 293,911,345

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 18 27,787,306 33,200,674 14,640,000 9,000,000

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 18 768,137 150,523 642,634 -

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลหรือ

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 18 34,345,854 11,400,000 10,945,854 -

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18 - 70,000,000 - -

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 35,358,795 45,162,428 31,260,820 32,503,404

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 8,528,839 9,433,272 3,929,797 4,122,428

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน                          670,053,424 634,772,640 445,606,988 371,427,177

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 18 74,267,078 96,275,515 20,160,000 9,250,000

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 18 34,668,442 89,633 32,835,396 -

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18 538,434,146 19,000,000 437,834,146 -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 20 38,479,660 28,571,729 24,364,512 13,034,572

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 685,849,326 143,936,877 515,194,054 22,284,572

รวมหนีสิ้น 1,355,902,750 778,709,517 960,801,042 393,711,749

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จาํกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ          บาท          บาท          บาท          บาท

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน 

หุน้สามญัจาํนวน 2,000,000,000 หุน้ 

มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

(พ.ศ. 2560 : หุน้สามญัจาํนวน 6,380,000 หุน้ 

มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท) 2,000,000,000 638,000,000 2,000,000,000 638,000,000

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 21

หุน้สามญัจาํนวน 1,480,000,000 หุน้ 

ชาํระเตม็มูลค่าแลว้หุน้ละ 1 บาท 

(พ.ศ. 2560 : หุน้สามญัจาํนวน 6,380,000 หุน้ 

มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท) 1,480,000,000 638,000,000 1,480,000,000 638,000,000

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 21 93,663,209 93,663,209 93,663,209 93,663,209

ส่วนเกินจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 29 94,712,575 94,712,575 - -

กาํไรสะสม                      

จดัสรรแลว้

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 22 77,000,000 - 77,000,000 -

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 350,502,734 1,545,293,785 246,302,496 1,502,628,254

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ (3,046,750) (2,049,337) - -

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 2,092,831,768 2,369,620,232 1,896,965,705 2,234,291,463

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (1,078,436) 1,605,024 - -

รวมส่วนของเจ้าของ              2,091,753,332 2,371,225,256 1,896,965,705 2,234,291,463

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ                    3,447,656,082 3,149,934,773 2,857,766,747 2,628,003,212

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

           6



บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

(ตามท่ีปรับใหม่) (ตามท่ีปรับใหม่)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ          บาท          บาท          บาท          บาท

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ  4 2,632,522,070 2,807,859,442 1,907,336,965 1,934,177,638
รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรม 4 105,723,489 107,752,875 - -

รวมรายได้ 2,738,245,559 2,915,612,317 1,907,336,965 1,934,177,638

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 26 (1,627,682,614) (1,790,089,595) (1,237,294,497) (1,310,010,665)
ตน้ทุนจากการประกอบกิจการโรงแรม 4, 26 (116,482,818) (113,596,321) - -

รวมต้นทุน (1,744,165,432) (1,903,685,916) (1,237,294,497) (1,310,010,665)

กําไรขั้นต้น 994,080,127 1,011,926,401 670,042,468 624,166,973
รายไดอ่ื้น 24 11,339,991 3,835,467 46,202,550 19,089,100
ค่าใชจ่้ายในการขาย 4, 26 (191,181,304) (179,765,529) (130,501,671) (129,711,656)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4, 26 (386,173,798) (315,673,360) (243,142,193) (171,531,927)
ตน้ทุนทางการเงิน 25 (20,705,370) (14,436,499) (10,238,149) (2,310,474)

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 407,359,646 505,886,480 332,363,005 339,702,016
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 27 (86,244,910) (103,272,893) (67,970,121) (69,176,916)

กําไรสําหรับปี 321,114,736 402,613,587 264,392,884 270,525,100

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยัง
กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
กาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการ
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (6,679,018) - (9,398,302) -

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดข้องกาํไร(ขาดทุน)
จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 1,335,804 - 1,879,660 -

รวมรายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไป
ยงักาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (5,343,214) - (7,518,642) -

รายการท่ีจะจัดประเภทรายการใหม่ไปยัง
กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (1,283,973) (1,936,843) - -
รวมรายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่ไป
ยงักาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (1,283,973) (1,936,843) - -

กําไรเบ็ดเสร็จอ่ืนสุทธิสําหรับปี (6,627,187) (1,936,843) (7,518,642) -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 314,487,549 400,676,744 256,874,242 270,525,100

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

(ตามท่ีปรับใหม่) (ตามท่ีปรับใหม่)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

         บาท          บาท          บาท          บาท

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 323,752,163 313,851,288 264,392,884 270,525,100

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้อ่ืนจากการรวมธุรกิจ

ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั - 91,070,954 - -

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (2,637,427) (2,308,655) - -

321,114,736 402,613,587 264,392,884 270,525,100

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 317,411,536 311,914,445 256,874,242 270,525,100

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้อ่ืนจากการรวมธุรกิจ

ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั - 91,070,954 - -

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (2,923,987) (2,308,655) - -

314,487,549 400,676,744 256,874,242 270,525,100

กําไรต่อหุ้น 28

กาํไรต่อหุน้ส่วนท่ีเป็นของ

ผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ (บาท) 0.26 0.91 0.21 0.79

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ส่วนเกินจากการ จัดสรรเป็น ผลต่างอัตรา รวม รวมส่วน ส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นอื่น

ทุนทีอ่อก ส่วนเกิน รวมธุรกิจภายใต้ ทุนสํารอง แลกเปลี่ยนจาก องค์ประกอบอื่นของ ของผู้เป็นเจ้าของ จากการรวมธุรกิจภายใต้ ส่วนได้เสียทีไ่ม่มี รวมส่วนของ

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้น การควบคุมเดียวกัน ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร การแปลงค่างบการเงิน ส่วนของเจ้าของ ของบริษทัใหญ่ การควบคุมเดียวกัน อํานาจควบคุม รวม เจ้าของ

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือทีต่้นปี วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2560 62,000,000 - - - 1,231,442,497 (112,494) (112,494) 1,293,330,003 737,926,730 1,057,493 738,984,223 2,032,314,226

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับปี

การเพิ่มหุน้สามญั (หมายเหตุ 21) 576,000,000 93,663,209 - - - - - 669,663,209 - - - 669,663,209

ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมเพิ่มขึ้นจากบริษทัยอ่ยเรียกชาํระค่าหุน้ - - - - - - - - - 2,856,186 2,856,186 2,856,186

บริษทัยอ่ยจ่ายเงินปันผลก่อนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั - - - - - - - - (640,050,000) - (640,050,000) (640,050,000)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - - 313,851,288 (1,936,843) (1,936,843) 311,914,445 91,070,954 (2,308,655) 88,762,299 400,676,744

การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (หมายเหตุ 29) - - 94,712,575 - - - - 94,712,575 (188,947,684) - (188,947,684) (94,235,109)

ยอดคงเหลือสิ้นปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 638,000,000 93,663,209 94,712,575 - 1,545,293,785 (2,049,337) (2,049,337) 2,369,620,232 - 1,605,024 1,605,024 2,371,225,256

ยอดคงเหลือต้นปี วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2561 638,000,000 93,663,209 94,712,575 - 1,545,293,785 (2,049,337) (2,049,337) 2,369,620,232 - 1,605,024 1,605,024 2,371,225,256

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับปี

การเพิ่มหุน้สามญั (หมายเหตุ 21) 842,000,000 - - - - - - 842,000,000 - - - 842,000,000

ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมเพิ่มขึ้นจากบริษทัยอ่ยเรียกชาํระค่าหุน้ - - - - - - - - - 240,527 240,527 240,527

จดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 22) - - - 77,000,000 (77,000,000) - - - - - - -

จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 23) - - - - (1,436,200,000) - - (1,436,200,000) - - - (1,436,200,000)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - - 318,408,949 (997,413) (997,413) 317,411,536 - (2,923,987) (2,923,987) 314,487,549

ยอดคงเหลือสิ้นปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 1,480,000,000 93,663,209 94,712,575 77,000,000 350,502,734 (3,046,750) (3,046,750) 2,092,831,768 - (1,078,436) (1,078,436) 2,091,753,332

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

ส่วนได้เสียทีไ่ม่มอีํานาจควบคุม

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

กําไรสะสม
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ทุนที่ออก ส่วนเกิน จัดสรรเป็นทุนสํารอง

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร รวม

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 62,000,000 - - 1,232,103,154 1,294,103,154

การเพิ่มหุน้สามญั 21 576,000,000 93,663,209 - - 669,663,209

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 270,525,100 270,525,100

ยอดคงเหลือสิ้นปี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 638,000,000 93,663,209 - 1,502,628,254 2,234,291,463

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 638,000,000 93,663,209 - 1,502,628,254 2,234,291,463

การเพิ่มหุน้สามญั 21 842,000,000 - - - 842,000,000

จดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 22 - - 77,000,000 (77,000,000) -

จ่ายเงินปันผล 23 - - - (1,436,200,000) (1,436,200,000)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 256,874,242 256,874,242

ยอดคงเหลือสิ้นปี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 1,480,000,000 93,663,209 77,000,000 246,302,496 1,896,965,705

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
หมายเหตุ          บาท          บาท          บาท          บาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 407,359,646 505,886,480 332,363,005 339,702,016
รายการปรับปรุง

ค่าเส่ือมราคาอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
   จากอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 14 - - 2,693,289 -
ค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์ 15 172,221,295 174,332,056 83,658,493 80,834,150
ค่าตดัจาํหน่าย 16 15,037,359 8,880,667 11,057,573 7,074,527
หน้ีสงสยัจะสูญ 10 (5,282,518) (685,218) (3,584,583) 480,095
การตดัจาํหน่ายหน้ีสูญ 10, 26 40,319 57,410 40,319 57,410
ค่าเผือ่(การกลบัรายการ)การลดลงของมูลค่าสินคา้ 12 (2,024,048) 1,709,229 (1,307,518) 808,044
ค่าเผือ่(การกลบัรายการ)สินคา้ลา้สมยั 12 17,154,068 (10,125,283) 11,539,904 1,655,883
ขาดทุนจากทาํลายสินคา้คงเหลือ 12 634,284 - - -
กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (221,475) (1,280,447) (158,878) (1,092,073)
ขาดทุนการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 514,559 312,115 77,233 -
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 20 3,461,473 2,541,072 1,931,638 1,236,279
รายไดค่้าเช่าจากอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 14 - - (10,140,408) -
ดอกเบ้ียรับ (2,278,146) (1,245,962) (6,213,740) (4,976,461)
ตน้ทุนทางการเงิน 25 20,705,370 14,436,499 10,238,149 2,310,474
(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึน (4,559,139) 5,671,893 (2,315,380) 5,302,581
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงของเงินลงทุน 9 - (29,357) - (29,357)
กาํไรจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น (22,080) - (22,080) -
การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน
-  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (6,514,248) (29,100,027) (12,497,153) (20,946,700)
-  สินคา้คงเหลือ (113,818,288) (229,779,490) (79,386,200) (141,273,041)
-  สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 1,659,230 4,267,310 999,997 4,043,437
-  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (5,140,860) (4,672,204) (2,979,600) (3,099,219)
-  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (41,199,748) 14,905,772 (25,926,166) 51,692,914
-  หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (904,433) (3,935,366) (192,631) (1,756,073)

เงินสดไดม้าจากการดาํเนินงาน 456,822,620 452,147,149 309,875,263 322,024,886
หกั   เงินจ่ายผลประโยชน์พนกังาน 20 (232,560) (288,977) - (104,177)
หกั   ดอกเบ้ียจ่าย (19,568,639) (15,241,160) (9,703,894) (2,298,263)
หกั   จ่ายภาษีเงินได้ (99,939,380) (114,300,621) (71,214,617) (78,039,479)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 337,082,041 322,316,391 228,956,752 241,582,967

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

                            กรรมการ    …………………………………………………………………

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ          บาท          บาท          บาท          บาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (322,357,857) (226,128,497) (239,957,137) (149,225,123)

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (3,427,206) (38,085,728) (677,825) (27,049,000)

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนระยะสั้น (303,536) (30,370,676) (14) (30,087,951)

เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,388,201 1,978,728 158,879 1,510,285

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น 30,661,653 - 30,140,444 -

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใช้ (501,700) - - -

เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการอ่ืน - 2,807,605 - -

เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการเก่ียวขอ้งกนั - - - -

เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11, 30 - - 19,083,333 9,000,000

เงินสดจ่ายจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11, 30 - - (84,000,000)

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือบริษทัยอ่ยสุทธิจากเงินสดท่ีไดม้า 13 - - (27,541,836) (578,458,100)
เงินสดรับจากการใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 14 - - 10,140,408 -
ดอกเบ้ียรับ 2,258,658 1,475,372 6,213,740 4,976,461

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (292,281,787) (288,323,196) (202,440,008) (853,333,428)

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
เงินสดรับจากการออกหุน้สามญั 21 842,000,000 575,428,100 842,000,000 575,428,100

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 18 37,900,000 14,300,000 37,900,000 -

จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 18 (65,321,805) (28,078,134) (21,350,000) (9,000,000)

เงินสดรับจากตัว๋สญัญาใชเ้งิน 240,000,000 1,890,000 100,000,000 1,890,000

จ่ายคืนเงินสดจากตัว๋สญัญาใชเ้งิน (106,890,000) - (16,890,000) -

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคล

หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 30 842,000,000 514,800,000 842,000,000 -

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคล

หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 30 558,000,000 71,404,000 508,000,000 -

บริษทัยอ่ยจ่ายเงินปันผลก่อนการรวมธุรกิจ

ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั - (640,050,000) - -

จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 30 (852,000,000) (496,204,000) (842,000,000) -

จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 30 (75,620,000) (118,304,000) (59,220,000) -

จ่ายคืนเงินตน้ของสญัญาเช่าการเงิน (150,523) (146,661) - -

เงินสดรับชาํระค่าหุน้ของบริษทัยอ่ยจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 240,527 2,856,186 - -

เงินปันผลจ่าย 23 (1,436,200,000) - (1,436,200,000) -

เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมจดัหาเงิน (16,041,801) (102,104,509) (45,760,000) 568,318,100

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ          บาท          บาท          บาท          บาท

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 28,758,453 (68,111,314) (19,243,256) (43,432,361)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวนัตน้ปี 219,874,614 288,941,969 111,231,402 154,663,763

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารวนัตน้ปี - (956,041) - -

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสด 784,999 - 844,175 -

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดวนัส้ินปี 249,418,066 219,874,614 92,832,321 111,231,402

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวนัส้ินปี 8 249,418,066 219,874,614 92,832,321 111,231,402

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารวนัส้ินปี - - - -

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดวนัส้ินปี 249,418,066 219,874,614 92,832,321 111,231,402

รายการท่ีมใิช่เงนิสด

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 6,035,747 - 2,160,588 -

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์จากสญัญาเช่าทางการเงิน 35,346,946 - 33,478,029 -

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11,180 - -

การออกหุน้สามญัเพิ่มทุนเพื่อซ้ือบริษทัยอ่ย

ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (หมายเหตุ 29) - 94,235,109 - 94,235,109

การโอนจากอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารไปยงั

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 14, 15 - - 76,576,127 -

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

                            กรรมการ    …………………………………………………………………

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ  
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

14 

 
1 ข้อมูลท่ัวไป 

 
บริษทั อาร์ แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย จาํกดั (มหาชน) (เดิมช่ือ บริษทั อาร์ แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย จาํกดั) (“บริษทั”) จดัตั้งข้ึนในประเทศไทย 
และมีท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียนดงัน้ี 
 
สาํนกังานใหญ่ : เลขท่ี 3395 ซอยลาดพร้าว 101 (วดับึงทองหลาง) ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่กลุ่มกิจการ 
 
เม่ือวนัท่ี 3 กนัยายน พ.ศ 2561 บริษทัไดจ้ดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย ์เพื่อแปรสภาพบริษทัจากบริษทัจาํกดัเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั 
 
การประกอบการธุรกิจของกลุ่มกิจการ คือ ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑข์นมปัง ส่ิงปรุงรสสี กล่ิน เคร่ืองหอมและเคมีภณัฑป์ระเภทอาหาร 
เพื่อใชใ้นอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร เคร่ืองด่ืม และเคร่ืองอุปโภค และธุรกิจโรงแรม 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2562 
 

2 นโยบายการบัญชี 
 
นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัซ่ึงใชใ้นการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดงัต่อไปน้ี 
 
2.1 เกณฑ์การจัดทํางบการเงนิ 

 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี  
พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และขอ้กาํหนดของ
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการจดัทาํและนาํเสนอรายงานทางการเงินภายใตพ้ระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2560 กลุ่มผูบ้ริหารซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัไดจ้ดัโครงสร้างการถือหุ้นของบริษทั
และบริษทัอ่ืนอีกสามบริษทัท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั โดยนาํหุ้นเพิ่มทุนของบริษทัไปแลกเปล่ียนหุ้นท่ีผูบ้ริหาร 
ถืออยู่ในสามบริษัทดังกล่าวตามอัตราส่วนท่ีตกลงกันตามท่ีแสดงไว้ในในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อท่ี 29  
การแลกเปล่ียนหุ้นดงักล่าวเป็นไปตามแนวทางปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัท่ีออก
โดยสภาวิชาชีพบญัชี กลุ่มกิจการจึงจดัทาํงบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ข้ึนใหม่ โดยถือเสมือนวา่
เป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัตั้งแต่ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของ 
งบการเงิน ยกเวน้เร่ืองท่ีอธิบายในนโยบายการบญัชีในลาํดบัต่อไป 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.1 เกณฑ์การจัดทํางบการเงนิ (ต่อ) 
 

การจดัทาํงบการเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย กาํหนดให้ใช้ประมาณการทางบญัชี 
ท่ีสาํคญัและการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารซ่ึงจดัทาํข้ึนตามกระบวนการในการนาํนโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบติั 
กิจการเปิดเผยเร่ืองการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร หรือ ความซบัซ้อน หรือเก่ียวกบัขอ้สมมติฐานและประมาณการท่ีมีนยัสาํคญั
ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 5 
 

ตวัเลขเปรียบเทียบไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการนาํเสนอรายการในงบการเงินปีปัจจุบนั ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 4 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณี 
ท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง 
 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีมีการปรับปรุงใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้
ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัและเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจการ 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภาษีเงินได ้
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การปรับปรุงการเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง
ในหน้ีสินของกิจการท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมจดัหาเงินทั้งท่ีเป็นรายการท่ีเป็นเงินสดและรายการท่ีไม่ใช่เงินสด 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การอธิบายให้ชดัเจนในเร่ืองวิธีการบญัชีสําหรับภาษีเงินได ้
รอตดับญัชีกรณีมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมท่ีมีจาํนวนตํ่ากว่ามูลค่าฐานภาษีของสินทรัพย ์ในเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี 
 

- กรณีสินทรัพยท่ี์วดัดว้ยมูลค่ายติุธรรมมีมูลค่าตํ่ากวา่ฐานภาษีของสินทรัพยน์ั้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  
จะถือวา่มีผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีเกิดข้ึน 

- ในการประมาณการกาํไรทางภาษีในอนาคต กิจการสามารถสันนิษฐานว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยใ์น
มูลค่าท่ีสูงกวา่มูลค่าตามบญัชีได ้ 

- ในกรณีท่ีกฎหมายภาษีอากรมีขอ้จาํกดัเก่ียวกบัแหล่งท่ีมาของกาํไรทางภาษี ท่ีสามารถใชป้ระโยชน์สินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีไดเ้ฉพาะในประเภทท่ีกาํหนด การพิจารณาการจะไดใ้ชป้ระโยชน์ของสินทรัพยภ์าษีเงินได้
รอตดับญัชีจะตอ้งนาํไปประเมินรวมกนักบัสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเป็นประเภทเดียวกนัเท่านั้น 

- ในการประมาณกาํไรทางภาษีในอนาคตจะไม่รวมจาํนวนท่ีใช้หักภาษีท่ีเกิดจากการกลบัรายการของผล
แตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีนั้น 
 

กลุ่มกิจการไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงแลว้ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง (ต่อ) 
 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ท่ีมีการประกาศแลว้  
แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้
 

2.2.2.1 สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 
ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการ
ไม่ไดน้าํมาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี
และการตีความมาตรฐานบญัชีดงัต่อไปน้ี 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 

(ปรับปรุง 2560) 
เร่ือง รายได-้รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สัญญาสาํหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่น้ีอา้งอิงหลกัการว่า รายไดจ้ะรับรู้เม่ือการควบคุมในสินคา้หรือบริการ
ไดโ้อนไปยงัลูกคา้ ซ่ึงแนวคิดของการควบคุมไดน้าํมาใชแ้ทนแนวคิดของความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีใชอ้ยูเ่ดิม 
 

การรับรู้รายไดต้อ้งปฏิบติัตามหลกัการสาํคญั 5 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
 

1) ระบุสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 
2) ระบุแต่ละภาระท่ีตอ้งปฏิบติัในสัญญา 
3) กาํหนดราคาของรายการในสัญญา 
4) ปันส่วนราคาของรายการใหก้บัแต่ภาระท่ีตอ้งปฏิบติั และ 
5) รับรู้รายไดข้ณะท่ีกิจการเสร็จส้ินการปฏิบติัตามแต่ละภาระท่ีตอ้งปฏิบติั 
 

การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัจากวิธีปฏิบติัในปัจจุบนัไดแ้ก่ 
 

• สินคา้หรือบริการท่ีแตกต่างกนัแต่นาํมาขายรวมกนั จะตอ้งรับรู้รายการแยกกนั และการให้ส่วนลดหรือ
การให้ส่วนลดภายหลงั จากราคาตามสัญญาจะตอ้งถูกปันส่วนไปยงัแต่ละองคป์ระกอบของแต่ละสินคา้
หรือบริการ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง (ต่อ) 

 
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ท่ีมีการประกาศแลว้  

แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 
 
2.2.2.1 สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 

ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการ
ไม่ไดน้าํมาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้(ต่อ) 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี
และการตีความมาตรฐานบญัชีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 
การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัจากวิธีปฏิบติัในปัจจุบนัไดแ้ก่ (ต่อ) 
 
• รายไดอ้าจจะตอ้งถูกรับรู้เร็วข้ึนกว่าการรับรู้รายไดภ้ายใตม้าตรฐานปัจจุบนั หากส่ิงตอบแทนมีความ

ผนัแปรดว้ยเหตุผลบางประการ (เช่น เงินจูงใจ การให้ส่วนลดภายหลงั ค่าธรรมเนียมท่ีกาํหนดจากผล
การปฏิบติังาน ค่าสิทธิ ความสําเร็จของผลงาน เป็นตน้) - จาํนวนเงินขั้นตํ่าของส่ิงตอบแทนผนัแปร
จะตอ้งถูกรับรู้รายไดห้ากไม่ไดมี้ความเส่ียงท่ีมีนยัสาํคญัท่ีจะกลบัรายการ 

• จุดท่ีรับรู้รายไดอ้าจมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม : รายไดบ้างประเภทท่ีในปัจจุบนัรับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 
ณ วนัส้ินสุดสัญญาอาจจะตอ้งเปล่ียนเป็นรับรู้รายไดต้ลอดช่วงอายสัุญญา หรือในกรณีตรงกนัขา้ม 

• มีขอ้กาํหนดใหม่ท่ีเฉพาะเจาะจงสาํหรับรายไดจ้ากการให้สิทธิ การรับประกนั ค่าธรรมเนียมเร่ิมแรก 
ท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้และสัญญาฝากขาย 

• เน่ืองจากเป็นมาตรฐานฉบบัใหม่จึงมีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเพิ่มมากข้ึน  
 
กิจการมีทางเลือกในการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีโดยการปรับปรุงยอ้นหลงัตาม
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด
โดยมีขอ้อนุโลม หรือปรับปรุงโดยรับรู้ผลกระทบสะสมยอ้นหลงั กบักาํไรสะสม ณ วนัตน้งวดของรอบ
ระยะเวลารายงานท่ีเร่ิมตน้ใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีประกอบกบัการเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติม 
 
ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบของการนาํมาตรฐานฉบบัน้ีมาใชเ้ป็นคร้ังแรก 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง (ต่อ) 
 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ท่ีมีการประกาศแลว้  
แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 

 
2.2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ี

เร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ท่ีมีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการไม่ไดน้าํมาถือปฏิบติั
ก่อนวนับงัคบัใช ้
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 

(ปรับปรุง 2561) 
เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 มีการอธิบายใหช้ดัเจนข้ึนเก่ียวกบั 
 
- การวดัมูลค่าของรายการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท่ี์ชาํระดว้ยเงินสด กิจการตอ้งไม่นาํเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิ 

ซ่ึงอยูน่อกเหนือเง่ือนไขทางตลาดมาพิจารณาในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็น
เกณฑ์ท่ีชาํระด้วยเงินสด ณ วนัท่ีวดัมูลค่า แต่ต้องนํามาปรับปรุงจาํนวนผลตอบแทนท่ีรวมอยู่ใน
จาํนวนท่ีวดัมูลค่าของหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากรายการดงักล่าว 

- เม่ือกิจการตอ้งหักจาํนวนภาระผูกพนัภาษีเงินไดข้องพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 
และนาํส่งภาษีท่ีหักไวด้งักล่าวซ่ึงโดยปกติเป็นเงินสด กิจการตอ้งจดัประเภทรายการดงักล่าวเป็น
รายการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑท่ี์ชาํระดว้ยตราสารทุนทั้งหมด เสมือนว่าไม่มีลกัษณะของการชาํระดว้ย
ยอดสุทธิ 

- การบญัชีสาํหรับการปรับปรุงเง่ือนไขของรายการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท่ี์เปล่ียนการจดัประเภทจาก
การจ่ายชาํระดว้ยเงินสดเป็นการจ่ายชาํระดว้ยตราสารทุน 

 
  



บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 

19 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง (ต่อ) 
 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ท่ีมีการประกาศแลว้  
แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 

 

2.2.2.3 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยมาตรฐานการบญัชีและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงัต่อไปน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีสามารถนาํมาใชก่้อน
วนัท่ีมีผลบงัคบัใชเ้ฉพาะสาํหรับรอบระยะเวลาท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 16 

เร่ือง การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิ 
   ในหน่วยงานต่างประเทศ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 19 

เร่ือง การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 

กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ดงักล่าวขา้งตน้ จะนาํมาใชแ้ทนและยกเลิกมาตรฐานการบญัชี
ดงัต่อไปน้ี 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 101 เร่ือง หน้ีสงสัยจะสูญและหน้ีสูญ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 103 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินของธนาคารและ 

   สถาบนัการเงินท่ีคลา้ยคลึงกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 104 เร่ือง การบญัชีสาํหรับการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและ 

   ตราสารทุน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 106 เร่ือง การบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้น 

   การลงทุน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 107 เร่ือง การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล 

   สาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน กาํหนดหลักการเก่ียวกับ 
การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงินเป็นหน้ีสินหรือส่วนของเจา้ของ และการหักกลบสินทรัพยท์าง
การเงินกบัหน้ีสินทางการเงิน มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีใช้กับการจดัประเภทเคร่ืองมือทางการเงินใน 
มุมของผูอ้อกเคร่ืองมือทางการเงินเพื่อจดัเป็นสินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน และตราสารทุน 
รวมถึงการจดัประเภทดอกเบ้ีย เงินปันผล ผลกาํไรและขาดทุนท่ีเก่ียวขอ้ง และสถานการณ์ท่ีทาํให้สินทรัพย์
ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินตอ้งหกักลบกนั  
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง (ต่อ) 
 
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ท่ีมีการประกาศแลว้  

แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 
 
2.2.2.3 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยมาตรฐานการบญัชีและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงัต่อไปน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีสามารถนาํมาใชก่้อน
วนัท่ีมีผลบงัคบัใชเ้ฉพาะสาํหรับรอบระยะเวลาท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 (ต่อ) 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน กาํหนดให้กิจการ
ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเพื่อให้ผูใ้ชง้บการเงินสามารถประเมินเก่ียวกบัความมีนยัสาํคญัของเคร่ืองมือทางการเงิน 
ท่ีมีต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินของกิจการ และลักษณะและระดับของความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจาก
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีกิจการเปิดรับระหว่างรอบระยะเวลารายงานและ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
รวมทั้งแนวทางการบริหารความเส่ียงดงักล่าว 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน กล่าวถึงการจดัประเภทรายการ  
การวดัมูลค่า การตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน การคาํนวณการด้อยค่าของ
สินทรัพยท์างการเงิน และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง ดงัต่อไปน้ี 
 
- การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่า 

- การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีแบ่งออกเป็น 
สามประเภทไดแ้ก่ ราคาทุนตดัจาํหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมผา่น
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยข้ึนอยู่กบัโมเดลธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการ
เงินและลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินนั้น 

- การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุน ตอ้งวดัมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน โดยกิจการสามารถเลือกรับรู้สินทรัพยท์างการเงิน
ประเภทตราสารทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนโดยไม่สามารถโอนไปเป็น
กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

- หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย ยกเวน้หน้ีสิน
ทางการเงินท่ีตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน หรือกิจการเลือกวดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเขา้เง่ือนไขท่ีกาํหนด 

- ตราสารอนุพนัธ์จดัประเภทและวดัมูลค่าดว้ยวิธีมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

  



บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 

21 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง (ต่อ) 
 
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ท่ีมีการประกาศแลว้  

แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 
 
2.2.2.3 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยมาตรฐานการบญัชีและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงัต่อไปน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีสามารถนาํมาใชก่้อน
วนัท่ีมีผลบงัคบัใชเ้ฉพาะสาํหรับรอบระยะเวลาท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 (ต่อ) 
 
- ขอ้กาํหนดการดอ้ยค่ากล่าวถึงการบญัชีสาํหรับผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อ สินทรัพย ์

ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย หรือสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีท่ีวดั
มูลค่าดว้ยวิธีมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า และสินทรัพยท่ี์เกิดจาก 
ภาระผูกพนัวงเงินสินเช่ือและสัญญาคํ้ าประกนัทางการเงิน โดยไม่จาํเป็นตอ้งรอให้เกิดเหตุการณ์ 
ดา้นเครดิตข้ึนก่อน กิจการตอ้งพิจารณาการเปล่ียนแปลงในคุณภาพเครดิตของสินทรัพยท์างการเงิน
เป็นสามระดบั ในแต่ละระดบัจะกาํหนดวิธีการวดัค่าเผื่อการด้อยค่าและการคาํนวณวิธีดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริงท่ีแตกต่างกนัไป โดยมีขอ้ยกเวน้สําหรับลูกหน้ีการคา้หรือสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาภายใต้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัสาํคญั และ
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า จะใชว้ิธีการอยา่งง่าย (simplified approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อการดอ้ยค่า 
 

- การบัญชีป้องกันความเส่ียงมีว ัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลกระทบในงบการเงิน  ซ่ึงเกิดจากกิจ
กรรมการบริหารความเส่ียงของกิจการท่ีใชเ้คร่ืองมือทางการเงินในการจดัการฐานะเปิดท่ีเกิดข้ึนจาก
ความเส่ียงนั้นๆ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อกาํไรหรือขาดทุน (หรือกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ในกรณี 
ของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกิจการเลือกแสดงการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมในกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน) วิธีการดงักล่าวมีเป้าหมายในการแสดงถึงบริบทของเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกนัความเส่ียง
ภายใตก้ารบญัชีป้องกนัความเส่ียงเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจถึงวตัถุประสงคแ์ละผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิ
ในหน่วยงานต่างประเทศ ให้ความชดัเจนเก่ียวกบัวิธีการทางบญัชีท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัความเส่ียงของ
เงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ โดยให้แนวทางในการระบุความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศท่ีเขา้เง่ือนไข ให้แนวทางเก่ียวกบัเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงในการป้องกนัความเส่ียง
ของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ ว่าสามารถถือโดยกิจการใดๆภายในกลุ่มกิจการมิใช่
เฉพาะเพียงบริษทัใหญ่เท่านั้น และให้แนวทางในการท่ีจะระบุมูลค่าท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่จาก
ส่วนของเจา้ของไปยงักาํไรหรือขาดทุนสําหรับทั้งเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงและรายการท่ีมีการ
ป้องกนัความเส่ียง 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง (ต่อ) 
 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ท่ีมีการประกาศแลว้  
แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 
 

2.2.2.3 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานการบญัชี
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงัต่อไปน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีสามารถนาํมาใช้
ก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใชเ้ฉพาะสาํหรับรอบระยะเวลาท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 (ต่อ) 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 19 เร่ือง การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน  
ให้ขอ้กาํหนดทางบญัชีสําหรับกรณีท่ีกิจการออกตราสารทุนให้แก่เจ้าหน้ีเพื่อชาํระหน้ีสินทางการเงิน
ทั้งหมดหรือบางส่วน กิจการตอ้งวดัมูลค่าตราสารทุนท่ีออกให้แก่เจา้หน้ีดว้ยมูลค่ายุติธรรม กิจการตอ้งตดั
รายการหน้ีสินทางการเงินทั้งหมดหรือบางส่วนเม่ือเป็นไปตามขอ้กาํหนดของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 9 ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินทางการเงิน (หรือบางส่วนของหน้ีสินทาง
การเงิน) ท่ีชาํระและมูลค่ายติุธรรมของตราสารทุนท่ีออกตอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 

ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบของการนาํมาตรฐานกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน
ฉบบัเหล่าน้ีมาใชเ้ป็นคร้ังแรก 
 

2.3 บัญชีกลุ่มกิจการ - เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

(1) บริษทัยอ่ย 
 

บริษทัยอ่ยหมายถึงกิจการ (ซ่ึงรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ท่ีกลุ่มกิจการควบคุม กลุ่มกิจการควบคุมกิจการเม่ือกลุ่มกิจการ
มีการเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบัผูไ้ดรั้บการลงทุนและมีความสามารถทาํให้เกิดผล
กระทบต่อผลตอบแทนจากการใช้อาํนาจเหนือผูไ้ด้รับการลงทุน กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของบริษทัย่อยไวใ้น 
งบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีกลุ่มกิจการมีอาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ย กลุ่มกิจการจะไม่นาํงบการเงินของบริษทัยอ่ย
มารวมไวใ้นงบการเงินรวมนบัจากวนัท่ีกลุ่มกิจการสูญเสียอาํนาจควบคุม 
 

กิจการจะตดัรายการบญัชีระหว่างกนั ยอดคงเหลือ และกาํไรท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงระหว่างกนัในกลุ่มกิจการ ขาดทุน 
ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงกจ็ะตดัรายการในทาํนองเดียวกนั เวน้แต่รายการนั้นมีหลกัฐานวา่สินทรัพยท่ี์โอนระหวา่งกนัเกิดการ
ดอ้ยค่า นโยบายการบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถู้กปรับปรุงเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการ 
 

(2) รายการกบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 
 

กลุ่มกิจการปฏิบติัต่อรายการกบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเช่นเดียวกนักบัส่วนท่ีเป็นของเจา้ของของกลุ่มกิจการ 
สาํหรับการซ้ือส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายให้และมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิ
ของหุ้นท่ีซ้ือมาในบริษทัย่อย และกาํไรหรือขาดทุนจากการขายในส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมจะถูกบนัทึกใน
ส่วนของของเจา้ของ  
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.3 บัญชีกลุ่มกิจการ - เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

(3) การจาํหน่ายบริษทัยอ่ย 
 
เม่ือกลุ่มกิจการสูญเสียการควบคุม ตอ้งหยุดรวมริษทัยอ่ยในการจดัทาํงบการเงินรวม ส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีเหลืออยู่
จะวดัมูลค่าใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่าจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมนั้น 
จะถือเป็นมูลค่าตามบญัชีเร่ิมแรกของมูลค่าของเงินลงทุนเพื่อวตัถุประสงคใ์นการวดัมูลค่าในเวลาต่อมาของเงินลงทุน 
ท่ีเหลืออยู่ในรูปของบริษทัร่วม กิจการร่วมคา้ หรือสินทรัพยท์างการเงิน สําหรับทุกจาํนวนท่ีเคยรับรู้ในกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นจะถูกปฏิบติัเสมือนว่ากลุ่มกิจการมีการจาํหน่ายสินทรัพยห์รือหน้ีสิน 
ท่ีเก่ียวขอ้งนั้นออกไป 
 

(4) การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
 
กลุ่มกิจการบนัทึกบญัชีการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั โดยรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของกิจการท่ีถูกนาํมา
รวมดว้ยมูลค่าตามบญัชีของกิจการท่ีถูกนาํมารวมเฉพาะสัดส่วนท่ีเคยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัตามมูลค่าท่ีแสดง
อยู่ในงบการเงินรวมของบริษทัใหญ่ลาํดบัท่ีสูงสุดท่ีตอ้งจดัทาํงบการเงินรวมก่อนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุม
เดียวกนั ณ วนัท่ีมีการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั โดยกลุ่มกิจการตอ้งปรับปรุงรายการเสมือนว่าการรวม
ธุรกิจไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัตน้ปีในงบการเงินปีก่อนท่ีนาํมาเปรียบเทียบซ่ึงเป็นไปตามแนวปฏิบติัทางการบญัชีสําหรับ
การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี 
 
ตน้ทุนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั เป็นผลรวมของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ให้ไป หน้ีสินท่ีเกิดข้ึน
หรือรับมาและตราสารทุนท่ีออกโดยผู ้ซ้ือ ณ วนัท่ีมีการแลกเปล่ียนเพื่อให้ได้มาซ่ึงการควบคุม ค่าใช้จ่ายอ่ืน 
ท่ีเก่ียวขอ้งในการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั เช่น ค่าธรรมเนียมวิชาชีพจ่ายท่ีปรึกษากฎหมาย และท่ีปรึกษาอ่ืนใน
การรวมธุรกิจ ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน รวมถึงรายจ่ายในการจดัเตรียมขอ้มูลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ รับรู้เป็นตน้ทุนของ
เงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ และรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงบการเงินรวมในปีท่ีมีการรวมธุรกิจเกิดข้ึน 
 
ส่วนต่างระหว่างต้นทุนของการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน กับส่วนได้เสียของผูซ้ื้อในมูลค่าตามบญัชี 
ของกิจการท่ีถูกนาํมารวม แสดงเป็นรายการ “ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั” ในส่วนของเจา้ของ 
โดยกลุ่มกิจการจะตดัรายการน้ีออกเม่ือขายเงินลงทุนออกไปโดย (โอนไปยงักาํไรสะสม) 
 

(5) งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทัย่อยจะบนัทึกบญัชีดว้ยราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่า ตน้ทุนจะมีการ
ปรับเพื่อสะทอ้นการเปล่ียนแปลงส่ิงตอบแทนท่ีเกิดข้ึนการเปล่ียนแปลงมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย ตน้ทุนนั้น
จะรวมส่วนแบ่งตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของเงินลงทุนน้ี 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.4 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ  
 
(ก) สกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานและสกุลเงินท่ีใชน้าํเสนองบการเงิน 

 
รายการท่ีรวมในงบการเงินของแต่ละบริษทัในกลุ่มกิจการถูกวดัมูลค่าโดยใชส้กุลเงินของสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ
หลกัท่ีบริษทัดาํเนินงานอยู ่(สกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน) งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้น
การดาํเนินงานและสกุลเงินท่ีใชน้าํเสนองบการเงินของบริษทั 
 

(ข) รายการและยอดคงเหลือ 
 
รายการท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิด
รายการหรือวนัท่ีตีราคาหากรายการนั้นถูกวดัมูลค่าใหม่ รายการกาํไรและรายการขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือ 
จ่ายชาํระท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ และท่ีเกิดจากการแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตราต่างประเทศ
ดว้ยอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินปี ไดบ้นัทึกไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน 
 
เม่ือมีการรับรู้รายการกาํไรหรือขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน องค์ประกอบ 
ของอตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดของกาํไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนด้วย ในทางตรงขา้ม 
การรับรู้กาํไรหรือขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน องค์ประกอบของอตัราแลกเปล่ียน
ทั้งหมดของกาํไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนดว้ย 
 

(ค) กลุ่มกิจการ 
 
การแปลงค่าผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของบริษทัในกลุ่มกิจการ (ท่ีมิใช่สกุลเงินของเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อ
รุนแรง) ซ่ึงมีสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานแตกต่างจากสกุลเงินท่ีใชน้าํเสนองบการเงินไดถู้กแปลงค่าเป็นสกุลเงิน 
ท่ีใชน้าํเสนองบการเงินดงัน้ี 
 
 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ละปีแปลงค่าดว้ยอตัราปิด ณ วนัท่ีของแต่ละงบแสดง

ฐานะการเงินนั้น 
 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ แปลงค่าดว้ยอตัราถวัเฉล่ีย และ 
 ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 

2.5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 
ในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษทั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ  
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม เงินลงทุนระยะส้ันอ่ืนท่ีมีสภาพคล่องสูงซ่ึงมีอายุไม่เกินสามเดือนนบัจากวนัท่ีไดม้า 
และเงินเบิกเกินบญัชี เงินเบิกเกินบญัชีจะแสดงไวใ้นส่วนของของหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.6 ลูกหนีก้ารค้า 
 

ลูกหน้ีการคา้รับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่าตามใบแจง้หน้ี และจะวดัมูลค่าต่อมาดว้ยจาํนวนเงินท่ีเหลืออยูห่กัดว้ยค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
ซ่ึงประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบญัชีของ
ลูกหน้ีการคา้เปรียบเทียบกบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากลูกหน้ีการคา้ หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนโดย 
ถือเป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
 

2.7 สินค้าคงเหลือ 
 

สินคา้คงเหลือแสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนของสินคา้คาํนวณโดยวิธี 
ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี ต้นทุนของการซ้ือประกอบด้วยราคาซ้ือ และค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกับการซ้ือสินคา้นั้น เช่น 
ค่าอากรขาเขา้และค่าขนส่ง หักดว้ยส่วนลดท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด ส่วนยอมให้หรือเงินท่ีไดรั้บคืน ตน้ทุนของสินคา้สาํเร็จรูป 
และงานระหว่างทาํประกอบด้วยค่าวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอ่ืนทางตรง และค่าโสหุ้ยในการผลิตซ่ึงปันส่วน 
ตามเกณฑก์ารดาํเนินงานตามปกติ แต่ไม่รวมตน้ทุนการกูย้มื  มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บประมาณจากราคาปกติท่ีคาดวา่จะขายได้
ตามปกติธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจาํเป็นเพื่อให้สินคา้นั้นสําเร็จรูปรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขาย กลุ่มกิจการบนัทึกบญัชี 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้เก่า ลา้สมยั หรือเส่ือมคุณภาพเท่าท่ีจาํเป็น  
 

2.8 เงินลงทุน 
 

กลุ่มกิจการจดัประเภทเงินลงทุนท่ีนอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม และการร่วมคา้ เป็น 4 ประเภท  
คือ 1. เงินลงทุนเพื่อคา้ 2. เงินลงทุนท่ีถือไวจ้นครบกาํหนด 3. เงินลงทุนเผื่อขาย และ 4. เงินลงทุนทัว่ไป การจดัประเภท
ข้ึนอยู่กบัจุดมุ่งหมายขณะลงทุน ฝ่ายบริหารจะเป็นผูก้าํหนดการจดัประเภทท่ีเหมาะสมสําหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุน 
และทบทวนการจดัประเภทเป็นระยะ 
 

(1) เงินลงทุนเพื่อคา้ คือ เงินลงทุนเพื่อจุดมุ่งหมายหลกัในการหากาํไรจากการเปล่ียนแปลงราคาในช่วงเวลาส้ัน และแสดง
รวมไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวียน 

(2) เงินลงทุนท่ีถือไวจ้นครบกาํหนด คือ เงินลงทุนท่ีมีกาํหนดเวลาและผูบ้ริหารตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถถือไว ้
จนครบกาํหนด 

(3) เงินลงทุนเผื่อขาย คือ เงินลงทุนท่ีจะถือไวโ้ดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพื่อเสริมสภาพคล่องหรือเม่ืออตัราดอกเบ้ีย
เปล่ียนแปลง 

(4) เงินลงทุนทัว่ไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับ 
 

เงินลงทุนทั้ง 4 ประเภทรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน ซ่ึงหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีให้ไปเพื่อให้ได้มา 
ซ่ึงเงินลงทุนนั้นรวมทั้งค่าใชจ่้ายในการทาํรายการ 
 

เงินลงทุนเพื่อคา้และเงินลงทุนเผื่อขายวดัมูลค่าในเวลาต่อมาดว้ยมูลค่ายติุธรรม รายการกาํไรและขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง
ของเงินลงทุนเพื่อคา้รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน รายการกาํไรและขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงของเงินลงทุนเผื่อขายรับรู้ในส่วน
ของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 

เงินลงทุนท่ีจะถือไวจ้นครบกาํหนดวดัมูลค่าภายหลงัการได้มาด้วยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  
หกัดว้ยค่าเผื่อการดอ้ยค่า  
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2.8 เงินลงทุน (ต่อ) 
 

เงินลงทุนทัว่ไป แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า 
 

กลุ่มกิจการจะทดสอบค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีค่าเผื่อการดอ้ยค่าเกิดข้ึน หากราคา
ตามบญัชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน กลุ่มกิจการจะบนัทึกรายการขาดทุนจากค่าเผื่อการดอ้ยค่ารวมไว้
ในกาํไรหรือขาดทุน 
 

ในการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายเม่ือเปรียบเทียบกบั
ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนนั้นจะบนัทึกรวมอยูใ่นกาํไรหรือขาดทุน กรณีท่ีจาํหน่ายเงินลงทุนท่ีถือไวใ้นตราสารหน้ีหรือ
ตราสารทุนชนิดเดียวกนัออกไปบางส่วน ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีจาํหน่าย จะกาํหนดโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั
ดว้ยราคาตามบญัชี 
 

เงินลงทุนระยะส้ันหมายรวมถึงเงินฝากธนาคารประเภทท่ีตอ้งจ่ายคืนเม่ือส้ินระยะเวลาท่ีกาํหนด (เงินฝากประจาํ) ซ่ึงมีอายุ
เกินกวา่สามเดือนนบัจากวนัท่ีไดม้า 
 

2.9 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
 

อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองโดยบริษทัเพื่อหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่า หรือจากการเพิ่มข้ึนของมูลค่าของสินทรัพยห์รือทั้ง
สองอย่าง และไม่ไดมี้ไวใ้ช้งานโดยกิจการในกลุ่มกิจการ จะถูกจดัประเภทเป็น อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน รวมถึง
อสังหาริมทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งก่อสร้างหรือพฒันาเพื่อเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในอนาคต 
 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของดว้ยวิธีราคาทุน รวมถึงตน้ทุนในการทาํรายการ  
 

การรวมรายจ่ายในภายหลงัเขา้เป็นมูลค่าบญัชีของสินทรัพยจ์ะกระทาํกต่็อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีบริษทัจะไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในรายจ่ายนั้น และตน้ทุนสามารถวดัมูลค่าไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษา
ทั้งหมดจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน เม่ือมีการเปล่ียนแทนช้ินส่วนของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน จะตดัมูลค่าตาม
บญัชีของส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนออก 
 

หลงัจากการรับรู้เม่ือเร่ิมแรก อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนจะบนัทึกดว้ยวิธีราคาทุน หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผื่อผล
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 

ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนอ่ืน ๆ จะคาํนวณตามวิธีเส้นตรง เพื่อท่ีปันส่วนราคาทุนตลอดประมาณการ
อายกุารใหป้ระโยชน์ดงัน้ี 
 

ส่วนปรับปรุงอาคาร 10 ปี หรือ 20 ปี 
โรงงาน อาคารสาํนกังาน 20 ปี 
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2.10 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ทั้งหมดวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม ตน้ทุนเร่ิมแรกจะรวมตน้ทุนทางตรงอื่น ๆ  
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินทรัพยน์ั้น  
 
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพยห์น่ึงตามความเหมาะสม  
เม่ือตน้ทุนนั้นเกิดข้ึนและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กลุ่มกิจการและตน้ทุนดงักล่าวสามารถวดัมูลค่า 
ไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ มูลค่าตามบญัชีของช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัรายการออก สาํหรับค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษาอ่ืน ๆ 
กลุ่มกิจการจะรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 
ท่ีดินไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคา ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยอ่ื์นคาํนวณโดยใชว้ิธีเส้นตรงเพื่อลดราคาทุน แต่ละชนิดตลอดอายุ
การใหป้ระโยชน์ท่ีประมาณการไวข้องสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 
 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน                                                             5 ปี หรือ 20 ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคาร 5 ปี ถึง 20 ปี 
โรงงาน อาคารสาํนกังานและโรงแรม 20 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์การผลิต 2 ปี ถึง 10 ปี 
อุปกรณ์และเคร่ืองตกแต่งสาํนกังาน 5 ปี หรือ 10 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
 
ทุกส้ินรอบรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกิจการไดมี้การทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของ
สินทรัพยใ์หเ้หมาะสม 
 
ในกรณีท่ีมูลค่าตามบญัชีสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน มูลค่าตามบญัชีจะถูกปรับลดใหเ้ท่ากบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนทนัที 
(ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.12) 
 
ผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คาํนวณโดยเปรียบเทียบจากส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บ
จากการจาํหน่ายสินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์และจะรับรู้บญัชีผลกาํไรหรือขาดทุนอ่ืนสุทธิในกาํไรหรือขาดทุน 
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2.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
 

รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเพื่อให้ไดม้าซ่ึงสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไดบ้นัทึกเป็นตน้ทุนของสินทรัพย ์และกลุ่มกิจการตดัจาํหน่ายตน้ทุนของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีอายกุารใหป้ระโยชน์ทราบไดแ้น่นอนโดยใชว้ิธีเส้นตรงตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 
 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์  3 ปี 
 

ตน้ทุนท่ีใชใ้นการบาํรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหบ้นัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน 
 

กลุ่มกิจการทบทวนการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีอายกุารให้ประโยชน์ไม่ทราบไดแ้น่นอนเป็นรายปี 
และเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนนั้นอาจดอ้ยค่า กลุ่มกิจการปรับปรุงราคาตามบญัชีเม่ือพบวา่มีการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 
 

2.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 

สินทรัพยท่ี์มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชดั (เช่น ค่าความนิยม) ซ่ึงไม่มีการตดัจาํหน่ายจะถูกทดสอบการดอ้ยค่าเป็น
ประจาํทุกปี สินทรัพยอ่ื์นท่ีมีการตดัจาํหน่ายจะมีการทบทวนการดอ้ยค่า เม่ือมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งช้ีว่าราคาตาม
บญัชีอาจสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้เม่ือราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่า
มูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ซ่ึงหมายถึงจาํนวนท่ีสูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายเทียบกบัมูลค่าจาก
การใช้ สินทรัพยจ์ะถูกจดัเป็นหน่วยท่ีเล็กท่ีสุดท่ีสามารถแยกออกมาได้ เพื่อวตัถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า 
สินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนือจากค่าความนิยมซ่ึงรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้ว  
จะถูกประเมินความเป็นไปไดท่ี้จะกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 

2.13 สัญญาเช่าระยะยาว 
 

สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีกลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า 
 

สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพยซ่ึ์งผูใ้หเ้ช่าเป็นผูรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเป็นส่วนใหญ่ สัญญาเช่านั้น
ถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน เงินท่ีต้องจ่ายภายใตสั้ญญาเช่าดงักล่าว (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีได้รับจากผูใ้ห้เช่า)  
จะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยใชว้ิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่านั้น 
 

สัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ซ่ึงผูเ้ช่าเป็นผูรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดถือเป็น
สัญญาเช่าการเงิน ซ่ึงจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า หรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวน
เงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า แลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากวา่ 
 

จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายดงักล่าวจะปันส่วนระหว่างหน้ีสินและค่าใชจ่้ายทางการเงินเพื่อให้ไดอ้ตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงคา้งอยู ่
โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา  ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่าย
จะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่าเพื่อทาํให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละปีเป็นอตัราคงท่ีสาํหรับยอดคงเหลือของ
หน้ีสินท่ีเหลืออยู ่สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่าหรืออายุ
ของสัญญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะนอ้ยกวา่  
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2.13 สัญญาเช่าระยะยาว (ต่อ) 
 
สัญญาเช่าระยะยาว – กรณีท่ีกลุ่มกิจการเป็นผู้ให้เช่า 
 
สินทรัพยท่ี์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินในส่วนอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
และตดัค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยด์ว้ยเกณฑ์เดียวกนักบัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของ
กลุ่มกิจการซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั รายไดค่้าเช่า (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดจ่้ายให้แก่ผูเ้ช่า) รับรู้ดว้ยวิธีเส้นตรง
ตลอดช่วงเวลาการใหเ้ช่า 
 

2.14 เงินกู้ยืม 
 
เงินกูย้มืรับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหกัดว้ยตน้ทุนการจดัทาํรายการท่ีเกิดข้ึน เงินกูย้มืวดัมูลค่าใน
เวลาต่อมาดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ผลต่างระหว่างเงินท่ีไดรั้บ (หักดว้ยตน้ทุนการจดัทาํ
รายการท่ีเกิดข้ึน) เม่ือเทียบกบัมูลค่าท่ีจ่ายคืนเพื่อชาํระหน้ีนั้นจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกูย้มื  
 
ค่าธรรมเนียมท่ีจ่ายไปเพื่อให้ไดเ้งินกูม้าจะรับรู้เป็นตน้ทุนการจดัทาํรายการเงินกูใ้นกรณีท่ีมีความเป็นไปไดท่ี้จะใชว้งเงินกู้
บางส่วนหรือทั้งหมด ในกรณีน้ีค่าธรรมเนียมจะรอการรับรู้จนกระทัง่มีการถอนเงิน หากไม่มีหลกัฐานท่ีมีความเป็นไปได ้
ท่ีจะใชว้งเงินบางส่วนหรือทั้งหมดค่าธรรมเนียมจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้าสําหรับการให้บริการสภาพคล่องและ 
จะตดัจาํหน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 
เงินกูย้ืมจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวียนเม่ือกลุ่มกิจการไม่มีสิทธิอนัปราศจากเง่ือนไขให้เล่ือนชาํระหน้ีออกไปอีกเป็นเวลา
ไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน นบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 
(ก) ต้นทุนการกู้ยืม 

 
ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูย้ืมท่ีกูม้าทัว่ไปและท่ีกูม้าโดยเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้า การก่อสร้าง หรือการ
ผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขตอ้งนาํมารวมเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพยน์ั้น โดยสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขคือ
สินทรัพยท่ี์จาํเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการเตรียมสินทรัพยน์ั้นให้อยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามประสงคห์รือ
พร้อมท่ีจะขาย การรวมตน้ทุนการกูย้ืมเป็นราคาทุนของสินทรัพยต์อ้งส้ินสุดลงเม่ือการดาํเนินการส่วนใหญ่ ท่ีจาํเป็น
ในการเตรียมสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามประสงคห์รือพร้อมท่ีจะขายไดเ้สร็จส้ินลง 
 
รายไดจ้ากการลงทุนท่ีเกิดจากการนาํเงินกูย้ืมท่ีกูม้าโดยเฉพาะ ท่ียงัไม่ไดน้าํไปเป็นรายจ่ายของสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข
ไปลงทุนเป็นการชัว่คราวก่อน ตอ้งนาํมาหกัจากตน้ทุนการกูย้มืท่ีสามารถตั้งข้ึนเป็นตน้ทุนของสินทรัพย ์ 
 
ตน้ทุนการกูย้มือ่ืนๆ ตอ้งถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดข้ึน 
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2.15 ภาษีเงินได้ปีปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับปีประกอบดว้ย ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ภาษีเงินไดจ้ะรับรู้ 
ในกาํไรหรือขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือรายการท่ีรับรู้
โดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ ในกรณีน้ี ภาษีเงินไดต้อ้งรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ
ตามลาํดบั 
 
ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัคาํนวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่หรือท่ีคาดไดค่้อนขา้งแน่วา่จะมีผลบงัคบั
ใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงานในประเทศท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ย ดาํเนินงานอยูแ่ละเกิดรายไดเ้พื่อเสียภาษี ผูบ้ริหาร
จะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวดๆ ในกรณีท่ีมีสถานการณ์ท่ีการนาํกฎหมายภาษีไปปฏิบติั
ข้ึนอยูก่บัการตีความ และจะตั้งประมาณการค่าใชจ่้ายภาษีท่ีเหมาะสมจากจาํนวนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายชาํระภาษีแก่หน่วยงาน
จดัเกบ็ 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ตามวธีิหน้ีสิน เม่ือเกิดผลต่างชัว่คราวระหวา่งฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และราคาตาม
บญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน  
 
อยา่งไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากการรับรู้เร่ิมแรกของรายการสินทรัพยห์รือรายการ
หน้ีสินท่ีเกิดจากรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วนัท่ีเกิดรายการ รายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกาํไรหรือขาดทุนทั้ง
ทางบญัชีหรือทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีคาํนวณจากอตัราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่ หรือ 
ท่ีคาดได้ค่อนขา้งแน่ว่าจะมีผลบงัคบัใช้ภายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน และคาดว่าอตัราภาษีดังกล่าวจะนําไปใช ้
เม่ือสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ หรือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีไดมี้การจ่ายชาํระ 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะนาํ
จาํนวนผลต่างชัว่คราวนั้นมาใชป้ระโยชน์  
 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิ 
ตามกฎหมายท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั และทั้งสินทรัพย ์
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเก่ียวขอ้งกบัภาษีเงินไดท่ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษี
หน่วยงานเดียวกนัโดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกนัซ่ึงตั้งใจจะจ่ายหน้ีสินและสินทรัพย ์
ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 
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2.16 ผลประโยชน์พนักงาน 
 

2.16.1 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 
 

กลุ่มกิจการและบริษทัไดจ้ดัให้มีโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานในหลายรูปแบบ กลุ่มกิจการและบริษทั 
มีทั้งโครงการสมทบเงินและโครงการผลประโยชน์ 
 

2.16.1.1 โครงการสมทบเงิน 
 

สาํหรับโครงการสมทบเงินบริษทัจะจ่ายเงินสมทบให้กองทุนในจาํนวนเงินท่ีคงท่ี บริษทัไม่มีภาระผกูพนั
ทางกฎหมายหรือภาระผกูพนัจากการอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายเงินเพิ่ม ถึงแมก้องทุนไม่มีสินทรัพยเ์พียงพอท่ีจะ
จ่ายให้พนักงานทั้งหมดสําหรับการให้บริการจากพนักงานทั้งในอดีตและปัจจุบนั บริษทัจะจ่ายสมทบ
ให้กับกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงบริหารโดยผูจ้ ัดการกองทุนภายนอกตามเกณฑ์และข้อกาํหนดของ 
พระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 บริษทัไม่มีภาระผกูพนัท่ีจะจ่ายเงินเพิ่มอีกเม่ือไดจ่้ายเงิน
สมทบไปแล้ว เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเม่ือถึงกาํหนดชาํระ สําหรับ 
เงินสมทบจ่ายล่วงหนา้จะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยจ์นกวา่จะมีการไดรั้บเงินคืนหรือหกัออกเม่ือครบกาํหนดจ่าย 
 

2.16.1.2 ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ 
 

สาํหรับโครงการผลประโยชน์คือโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุท่ีไม่ใช่โครงการสมทบเงิน ซ่ึงจะ
กาํหนดจาํนวนเงินผลประโยชน์ท่ีพนักงานจะไดรั้บเม่ือเกษียณอายุตามกฎหมายแรงงาน โดยส่วนใหญ่ 
จะข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยั เช่น อาย ุจาํนวนปีท่ีใหบ้ริการ และค่าตอบแทน 
 

หน้ีสินสาํหรับโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายจุะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของ
ภาระผูกพนั ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลารายงาน ภาระผูกพนัน้ีคาํนวณโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระ 
ดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ซ่ึงมูลค่าปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการ
คิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงเป็นสกุลเงิน
เดียวกบัสกุลเงินท่ีจะจ่ายภาระผูกพนั และวนัครบกาํหนดของหุ้นกู้ใกลเ้คียงกับระยะเวลาท่ีตอ้งชาํระ 
ภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ
 

กาํไรและขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ท่ีเกิดข้ึนจากการปรับปรุงจากประสบการณ์หรือการเปล่ียนแปลงใน
ขอ้สมมติฐานจะตอ้งรับรู้ในส่วนของเจา้ของผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในปีท่ีเกิดข้ึนและไดร้วมอยูใ่น
กาํไรสะสมในงบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจา้ของ 
 

ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน 
 

2.16.2 โครงการโบนัส 
 

บริษทัรับรู้หน้ีสินและค่าใชจ่้ายสาํหรับโบนสัโดยอา้งอิงจากสูตรการคาํนวณโดยคาํนึงถึงกาํไรส่วนท่ีเป็นของเจา้ของ
หลงัหักรายการปรับปรุงบางรายการ บริษทัรับรู้ประมาณการผลประโยชน์เม่ือมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือตาม
ประเพณีปฏิบติัในอดีตซ่ึงก่อใหเ้กิดภาระผกูพนัจากการอนุมาน  
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2.17 ประมาณการหนีสิ้น 
 
ประมาณการจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มกิจการมีภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงท่ีจัดทําไว้ อันเป็นผล 
สืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงการชาํระภาระผูกพนันั้นมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะส่งผลให้กลุ่มกิจการตอ้ง
สูญเสียทรัพยากรออกไป และประมาณการจาํนวนท่ีตอ้งจ่ายไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  
 
ในกรณีท่ีมีภาระผูกพนัท่ีคลา้ยคลึงกนัหลายรายการ กลุ่มกิจการกาํหนดความน่าจะเป็นท่ีกิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื่อจ่าย
ชาํระภาระผกูพนัเหล่านั้น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผกูพนัทั้งประเภท แมว้า่ความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่
ท่ีกิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื่อชาํระภาระผกูพนับางรายการท่ีจดัอยูใ่นประเภทเดียวกนัจะมีระดบัตํ่า   
 
กลุ่มกิจการจะวดัมูลค่าของจาํนวนประมาณการหน้ีสิน โดยใช้มูลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายท่ีคาดว่าจะตอ้งนาํมาจ่ายชาํระ 
ภาระผูกพนั โดยใชอ้ตัราก่อนภาษีซ่ึงสะทอ้นถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนัของมูลค่าของเงินตามเวลาและ
ความเส่ียงเฉพาะของหน้ีสินท่ีกาํลงัพิจารณาอยู ่การเพิ่มข้ึนของประมาณการหน้ีสินเน่ืองจากมูลค่าของเงินตามเวลา จะรับรู้ 
เป็นดอกเบ้ียจ่าย 
 

2.18 ทุนเรือนหุ้น 
 
หุน้สามญัท่ีกิจการสามารถกาํหนดการจ่ายเงินปันผลไดอ้ยา่งอิสระจะจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจา้ของ  
 
ตน้ทุนส่วนเพิ่มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกหุ้นใหม่หรือการออกสิทธิในการซ้ือหุ้นซ่ึงสุทธิจากภาษีจะถูกแสดงในส่วนของเจา้ของ
โดยนาํไปหกัจากส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจากการออกตราสารทุนดงักล่าว 
 

2.19 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
 
รายไดป้ระกอบดว้ยมูลค่ายุติธรรมท่ีจะไดรั้บจากการขายสินคา้และบริการซ่ึงเกิดข้ึนจากกิจกรรมตามปกติของกลุ่มกิจการ 
รายไดจ้ะแสดงดว้ยจาํนวนเงินสุทธิจากภาษีขาย การรับคืน เงินคืนและส่วนลด โดยไม่รวมรายการขายภายในกลุ่มกิจการ
สาํหรับงบการเงินรวม รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือผูซ้ื้อรับโอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระสาํคญัของความ
เป็นเจา้ของสินคา้  
 
รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรมโดยส่วนใหญ่ประกอบดว้ย รายไดห้้องพกั ค่าขายอาหาร และเคร่ืองด่ืมและบริการ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั กลุ่มกิจการรับรู้รายไดจ้ากการขายห้องพกัละรายไดจ้ากการให้บริการอ่ืนในโรงแรมเม่ือไดใ้ห้บริการแก่ลูกคา้แลว้ 
รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืมรับรู้เม่ือส่งมอบสินค้าและลูกค้ายอมรับสินค้านั้ น รายได้จากการขายและ 
บริการแสดงเป็นจาํนวนท่ีสุทธิจากส่วนลด 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.19 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย (ต่อ) 
 
รายไดค่้าบริการในส่วนของธุรกิจโรงแรมรับรู้ตามสัดส่วนร้อยละของรายไดจ้ากการให้บริการขั้นตน้ ซ่ึงรับรู้เป็นรายการท่ี
แยกจากกนักบัค่าใชจ่้ายค่าบริการ 
 
รายไดค่้าเช่ารับรับรู้เป็นรายไดโ้ดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสัุญญาเช่า 
 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียรับรู้ตามเกณฑอ์ตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
 
รายไดเ้ก่ียวกบัค่าสิทธิรับรู้ตามเกณฑค์งคา้งซ่ึงเป็นไปตามเน้ือหาของขอ้ตกลงท่ีเก่ียวขอ้ง รายไดเ้งินปันผลรับรู้เม่ือสิทธิท่ีจะ
ไดรั้บเงินปันผลนั้นเกิดข้ึน 
 
ค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
 

2.20 การจ่ายเงินปันผล 
 
เงินปันผลท่ีจ่ายไปยงัผูถื้อหุ้นของบริษทัจะรับรู้ในดา้นหน้ีสินในงบการเงินของกลุ่มกิจการและบริษทัในรอบระยะเวลา
บญัชีซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผล เงินปันผลระหว่างกาลจะรับรู้เม่ือไดรั้บการอนุมติัจากผูถื้อหุน้
ของบริษทั 
 

2.21 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 
 
ส่วนงานดาํเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในท่ีนําเสนอให้ผูมี้อาํนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ
ดาํเนินงาน ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานหมายถึงบุคคลท่ีมีหนา้ท่ีในการจดัสรรทรัพยากรและประเมินผล
การปฏิบติังานของส่วนงานดาํเนินงาน ซ่ึงพิจารณาวา่คือผูอ้าํนวยการสายการเงินท่ีทาํการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 
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3 การจัดการความเส่ียงทางการเงิน  
 
3.1 ปัจจัยความเส่ียงทางการเงิน 

 
กิจกรรมของกลุ่มกิจการยอ่มมีความเส่ียงทางการเงินท่ีหลากหลายซ่ึงไดแ้ก่ ความเส่ียงจากตลาด (รวมถึงความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียน ความเส่ียงดา้นมูลค่ายติุธรรมอนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียงดา้นกระแสเงินสดอนัเกิด
จากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงดา้นราคา) ความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือ และความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 
แผนการจดัการความเส่ียงโดยรวมของกลุ่มกิจการจึงมุ่งเน้นและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบท่ีทาํให้เสียหายต่อผลการ
ดาํเนินงานทางการเงินของกลุ่มกิจการ 
 
การจดัการความเส่ียงดาํเนินงานโดยฝ่ายบริหารเงินส่วนกลาง (ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มกิจการ) เป็นไปตามนโยบาย 
ท่ีอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทั ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มกิจการจะช้ีประเด็น ประเมิน และป้องกนัความเส่ียงทาง
การเงินดว้ยการร่วมมือกนัทาํงานอยา่งใกลชิ้ดกบัหน่วยปฏิบติังานต่างๆ ภายในกลุ่มกิจการ คณะกรรมการจดัการความเส่ียง
จะกาํหนดหลกัการโดยภาพรวมเพื่อจดัการความเส่ียงและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรรวมถึงนโยบายสาํหรับ
ความเส่ียงท่ีเฉพาะเจาะจง เช่น ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ความเส่ียงอตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียงการ
ใหสิ้นเช่ือ การใชต้ราสารทั้งท่ีเป็นอนุพนัธ์ทางการเงินและไม่ใช่อนุพนัธ์ทางการเงิน 
 
3.1.1 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

 
เน่ืองจากกลุ่มกิจการมีบริษทัยอ่ยในต่างประเทศและมีการดาํเนินงานระหว่างประเทศจึงยอ่มมีความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศซ่ึงเกิดจากสกุลเงินท่ีหลากหลาย โดยมีสกุลเงินหลกัเป็นบาท ความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียนเกิดข้ึนจากรายการธุรกรรมในอนาคต การรับรู้รายการของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และเงินลงทุนสุทธิใน
หน่วยงานต่างประเทศ 
 

3.1.2 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 
 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเกิดข้ึนจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาด ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบต่อผลการ
ดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของกลุ่มกิจการ รายไดแ้ละกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของกลุ่มกิจการส่วนใหญ่ 
ไม่ข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาด แต่อยา่งไรกต็ามกลุ่มกิจการมีเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินแบบ
อตัราดอกเบ้ียลอยตวั ผูบ้ริหารไดมี้การประเมินกระแสเงินสดเพื่อจดัการความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียซ่ึงจากการ
ประเมินของผูบ้ริหารนั้นเช่ือว่ากระแสเงินสดจากการดาํเนินงานเพียงพอต่อการดาํเนินธุรกิจ ดงันั้นกลุ่มกิจการ 
จึงไม่ไดใ้ชอ้นุพนัธ์ดา้นอตัราดอกเบ้ียเพื่อป้องกนัความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียดงักล่าว 
 

3.1.3 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
 
กลุ่มกิจการไม่มีการกระจุกตวัอย่างมีนยัสําคญัของความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ กลุ่มกิจการมีนโยบายการสอบทาน 
เพื่อทาํใหเ้ช่ือมัน่ไดว้า่ไดข้ายสินคา้และใหบ้ริการแก่ลูกคา้ท่ีมีประวติัสินเช่ืออยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม  
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3 การจัดการความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 
 
3.1 ปัจจัยความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 

 
3.1.4 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

 
จาํนวนเงินสดท่ีมีอย่างเพียงพอและเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีตลาดรองรับย่อมแสดงถึงการจดัการความเส่ียง 
ของสภาพคล่องอย่างรอบคอบ ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนแสดงให้เห็นได้จากการท่ีมีวงเงินอาํนวย 
ความสะดวกในการกูย้ืมท่ีไดมี้การตกลงไวแ้ลว้อยา่งเพียงพอ ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มกิจการไดต้ั้งเป้าหมายว่า
จะใช้ความยืดหยุ่นในการระดมเงินทุนโดยการรักษาวงเงินสินเช่ือท่ีตกลงไวใ้ห้เพียงพอท่ีจะหามาไดเ้น่ืองจาก
ลกัษณะธรรมชาติของธุรกิจท่ีเป็นฐานของกลุ่มกิจการมีพลวตัเปล่ียนแปลงได ้
 

3.2 การประมาณมูลค่ายุติธรรม 
 
การวิเคราะห์เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมและเคร่ืองมือทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
แต่แสดงการเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมจาํแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 
 ขอ้มูลระดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน 

 อยา่งเดียวกนั 
 ขอ้มูลระดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 ทั้งท่ีสามารถสังเกตได้

 โดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคา) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีคาํนวณมาจากราคา) สาํหรับสินทรัพยน์ั้น
 หรือหน้ีสินนั้น 

 ขอ้มูลระดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ ขอ้มูลสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูล 
 ท่ีไม่สามารถสังเกตได)้ 

 
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินของกลุ่มกิจการต่อไปน้ีมีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชี นอกจาก
มูลค่ายติุธรรมของเงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและเงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงไดอ้ธิบายในหมายเหตุขอ้ 11 
และ 18 และมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในหมายเหตุขอ้ 14 ตามลาํดบั 
 
 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
 เงินลงทุนระยะส้ัน 
 เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 
 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 
 หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 
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3 การจัดการความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 
 
3.2 การประมาณมูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 

 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าและรับรู้มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 
 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ข้อมูลระดับ 1 ข้อมูลระดับ 2 ข้อมูลระดับ 3 รวม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
         

สินทรัพย์         
สินทรัพย์ทางการเงิน         
   ท่ีรับรู้มูลค่ายุติธรรม         
   ผ่านกําไรหรือขาดทุน         

หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ (หมายเหตุ 9) - - - 30,117,292 - - - 30,117,292 

สินทรัพย์รวม - - - 30,117,292 - - - 30,117,292 

 
(ก) เคร่ืองมือทางการเงินในระดบั 2 

 
มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีไม่ไดมี้การซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง ไดแ้ก่ หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ โดยใช้
ราคามูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิท่ีประกาศโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมในการวดัมูลค่ายุติธรรม ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน 
 
มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน คาํนวณจากกระแสเงินสดในอนาคตซ่ึงคิดลดด้วยอตัรา
ดอกเบ้ียสาํหรับเงินให้สินเช่ือสาํหรับลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี (Minimum Loan Rate :MLR) ถวัเฉล่ียของธนาคารพาณิชยท่ี์
จดทะเบียนในประเทศไทย ซ่ึงอา้งอิงจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน และปรับปรุงดว้ย
ความเส่ียงดา้นสินเช่ือของสัญญากูย้มืดงักล่าว 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
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3 การจัดการความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 
 

3.2 การประมาณมูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 
 

(ข) เคร่ืองมือทางการเงินในระดบั 3 
 
รายการเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั และเงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 
รายการเงินให้กู ้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน และเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน  
วดัมูลค่ายุติธรรมโดยใชว้ิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash flow Method : DCF) โดยคิดลดกระแสเงินสดใน
อนาคตตามสัญญาดว้ยอตัราดอกเบ้ียสําหรับเงินให้สินเช่ือสําหรับลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี (Minimum Loan Rate :MLR)  
ถวัเฉล่ียของธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในประเทศไทย ซ่ึงอา้งอิงจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน และปรับปรุงดว้ยความเส่ียงดา้นสินเช่ือของแต่ละบริษทั 
 
ขอ้มูลหลกัท่ีกลุ่มกิจการใชใ้นการประเมินมูลค่ายติุธรรมระดบัท่ี 3 ไดแ้ก่  
 
• กระแสเงินสดตามสัญญาเงินใหกู้ย้มื และเงินกูย้มื  
• อตัราดอกเบ้ียสาํหรับเงินใหสิ้นเช่ือสาํหรับลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี (Minimum Loan Rate :MLR) ถวัเฉล่ียของธนาคาร

พาณิชยท่ี์จดทะเบียนในประเทศไทย ประกาศ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน (พ.ศ. 2561 ร้อยละ 6.99 :พ.ศ. 2560: 
ร้อยละ 6.99) 

• ส่วนปรับปรุงความเส่ียงดา้นสินเช่ือของแต่ละบริษทั ผูบ้ริหารจะอา้งอิงจากสัญญาเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินท่ี
ยงัมีผลอยู ่ณ วนัท่ีในงบการเงิน หรือ จากขอ้มูลการกูย้ืมจากสถาบนัการเงินในอดีตเพื่อใชเ้ป็นบรรทดัฐานในการ
ปรับปรุงอตัราดอกเบ้ีย 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 บริษทัใชอ้ตัราคิดลดเงินเพื่อคาํนวนมูลค่ายติุธรรมของเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัอยูใ่นระหวา่งร้อยละ 4.99 ต่อปี ถึง ร้อยละ5.99 ต่อปี (พ.ศ. 2560: ร้อยละ4.99  ต่อปี ถึง ร้อยละ 5.99  ต่อปี) 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการใชอ้ตัราคิดลดเงินเพื่อคาํนวนมูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันอยู่ในระหว่างร้อยละ4.99 ต่อปี ถึง ร้อยละ5.99  ต่อปี (พ.ศ. 2560: ร้อยละ 4.99 ต่อปี ถึง  
ร้อยละ5.99 ต่อปี)  
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษทัใช้อตัราคิดลดเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอยู่ใน
ระหวา่งร้อยละ5.49 ต่อปี (พ.ศ. 2560:ไม่มี) 
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3 การจัดการความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 
 

3.2 การประมาณมูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 
 

(ข) เคร่ืองมือทางการเงินในระดบั 3 (ต่อ) 
 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
 
การประเมินมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเพื่อเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผูบ้ริหารได้
ว่าจา้งผูเ้ช่ียวชาญการประเมินมูลค่าอิสระ ซ่ึงเป็นผูท่ี้ไดรั้บการรับรองตามมาตรฐานวิชาชีพและเป็นผูมี้ประสบการณ์
ในการประเมินมูลค่าในอสังหาริมทรัพยป์ระเภทเดียวกนัและอยูใ่นทาํเลท่ีตั้งเดียวกบัหรือใกลเ้คียงกบัอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนท่ีไดรั้บการประเมินมูลค่าดงักล่าว  
 
ผูป้ระเมินอิสระใชว้ิธีรายได ้ (Income Approach) ซ่ึงจดัเป็นมูลค่ายุติธรรมอยูใ่นระดบั 3 ของลาํดบัชั้นมูลค่ายุติธรรม 
ดงัรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14  
 
ไม่มีรายการโอนระหวา่งระดบั 1 และ ระดบั 2 ของลาํดบัมูลค่ายติุธรรมในระหวา่งปี 
 
กลุ่มกิจการมีนโยบายในการกาํหนดการโอนระหวา่งระดบัของชั้นมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 
ขั้นตอนการประเมินมูลค่ายติุธรรม 
 
ฝ่ายบญัชีและการเงินของกลุ่มกิจการมีหนา้ท่ีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินสาํหรับการรายงาน
ในงบการเงิน รวมถึงมูลค่ายติุธรรมระดบัท่ี 3  โดยรายงานตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน การประชุมระหว่าง
คณะทาํงานกบัผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงินเก่ียวกบักระบวนการประเมินมูลค่ายติุธรรมไดจ้ดัข้ึนอยา่งนอ้ยหน่ึงคร้ัง
ในแต่ละไตรมาส ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวนัท่ีรายงานรายไตรมาสของกลุ่มกิจการ 
 
การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมจากระดบั 2 ไปเป็นระดบั 3 ของลาํดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม เกิดข้ึนในกรณีหลกัทรัพยเ์พื่อ
คา้ไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด และไม่สามารถวดัมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเช่ือถือ ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงานฝ่ายบญัชีและการเงินของกลุ่มกิจการมีหน้าท่ีในการพิจารณาความเหมาะสมของมูลค่ายุติธรรม และรายงาน
ตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงินถึงสาเหตุของการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม 
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4 การจัดประเภทรายการใหม่ 
 
ในระหว่างปีกลุ่มกิจการและบริษทัไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่สาํหรับรายการส่วนลดการคา้สาํหรับรายไดจ้ากการขายและการ
ใหบ้ริการ และธุรกิจโรงแรมของกลุ่มกิจการไดมี้การเปล่ียนแปลงการนาํเสนอรายการรายไดค่้าบริการ (service charge) ซ่ึงเป็นเงิน
ท่ีเรียกเก็บจากลูกคา้โดยคาํนวณเป็นร้อยละของรายไดจ้ากการให้บริการ ซ่ึงเดิมบริษทัรับรู้รายการดงักล่าวเป็นรายไดด้ว้ยจาํนวน
คงเหลือสุทธิหลงัหกัส่วนท่ีตอ้งจ่ายให้กบัพนกังาน (net basis) ตามท่ีตกลงกนัโดยเปล่ียนเป็นการรับรู้รายไดค่้าบริการเป็นรายไดท้ั้ง
จาํนวน และรับรู้ส่วนท่ีตอ้งจ่ายให้กบัพนักงานเป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุนแยกจากกนั (gross basis) ทั้งน้ีเพื่อให้การแสดง
รายการดงักล่าวสอดคลอ้งกบัลกัษณะของรายการและการนาํเสนอของธุรกิจอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกนั  
 
ดงันั้นตวัเลขเปรียบเทียบสาํหรับงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 จึงมีการจดัประเภทรายการใหม่เพื่อให้
สอดคลอ้งกบักบัการนาํเสนอรายการในงบการเงินปีปัจจุบนั โดยผลกระทบของการจดัประเภทรายการใหม่ดงักล่าวไม่มีผลกระทบ
ต่อกาํไรสุทธิตามท่ีไดร้ายงานไวเ้ดิม 
 
ผลกระทบของการจัดประเภทรายการใหม่ตามท่ีกล่าวขา้งต้นต่องบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2560 มีดงัน้ี 
 งบการเงินรวม 

 
ตามท่ีแสดงไว้เดมิ 

การจัดประเภท
รายการใหม่ ตามท่ีปรับใหม่ 

 บาท บาท บาท 
    

รายการท่ีมีผลกระทบในงบกําไรเบ็ดเสร็จ     
   สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560    
รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 2,815,405,744 (7,546,302) 2,807,859,442 
รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรม 98,161,231 9,591,644 107,752,875 
ตน้ทุนทางตรงในการประกอบกิจการโรงแรม (106,791,296) (6,805,025) (113,596,321) 
ค่าใชจ่้ายการขาย (186,768,236) 7,002,707 (179,765,529) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (313,430,336) (2,243,024) (315,673,360) 
 
 งบการเงินฉพาะกิจการ 

 
ตามท่ีแสดงไว้เดมิ 

การจัดประเภท
รายการใหม่ ตามท่ีปรับใหม่ 

 บาท บาท บาท 
    

รายการท่ีมีผลกระทบในงบกําไรเบ็ดเสร็จ     
   สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560    
รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 1,941,723,940 (7,546,302) 1,934,177,638 
ค่าใชจ่้ายการขาย (137,257,958) 7,546,302 (129,711,656) 
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5 ประมาณการทางบัญชีท่ีสําคญั ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพนิิจ 
 

การประมาณการ ขอ้สมมติฐานและการใชดุ้ลยพินิจ ไดมี้การประเมินทบทวนอย่างต่อเน่ือง และอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ 
ในอดีตและปัจจยัอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตท่ีเช่ือวา่มีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น 
 

5.1 ประมาณการทางบัญชีท่ีสําคญั และข้อสมมติฐาน 
 

กลุ่มกิจการมีการประมาณการทางบญัชี และใชข้อ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทางบญัชี
อาจไม่ตรงกบัผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประมาณทางการบญัชีท่ีสาํคญัและขอ้สมมติฐานท่ีมีความเส่ียงอยา่งเป็นสาระสาํคญัท่ีอาจเป็นเหตุ
ใหเ้กิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในรอบระยะเวลาบญัชีหนา้ มีดงัน้ี 
 

(ก) การด้อยค่าของลูกหนีก้ารค้า 
 

กลุ่มกิจการไดก้าํหนดค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพื่อให้สะทอ้นถึงการดอ้ยค่าลงของลูกหน้ีการคา้ซ่ึงเก่ียวพนักบัประมาณการ
ผลขาดทุนอนัเป็นผลมาจากท่ีลูกคา้ไม่มีความสามารถในการชาํระหน้ี ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญนั้นเป็นผลมาจากการ 
ท่ีกลุ่มกิจการได้ประเมินความสามารถในการจ่ายชําระหน้ีในอนาคต ซ่ึงการประมาณนั้นอยู่บนพื้นฐานเก่ียวกับ
ประสบการณ์ในอดีตของการติดตามทวงถามหน้ีและการพิจารณาแนวโนม้ของตลาด 
 

(ข) ค่าเผื่อการลดลงมูลค่าของสินค้าคงเหลือ 
 

กลุ่มกิจการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือโดยประมาณการมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ ซ่ึงคาํนวณจากราคาปกติ 
ท่ีคาดว่าจะขายไดข้องธุรกิจหักดว้ยค่าใช้จ่ายท่ีจาํเป็นเพื่อให้สินคา้นั้นอยู่ในสภาพพร้อมขาย การคาํนวณมูลค่าท่ีคาดว่า 
จะขายได้ดังกล่าวต้องอาศัยการประมาณของผูบ้ริหาร โดยพิจารณาจากข้อมูลในอดีต ประสบการณ์ของผูบ้ริหาร 
ในอุตสาหกรรมและแนวโน้มของตลาดและผูบ้ริหารใช้ดุลยพินิจในการประมาณค่าเผื่อสินคา้และการลดมูลค่าสินคา้
คงเหลือสาํหรับยอดสินคา้คงเหลือโดยพิจารณาจากการวิเคราะห์อายสิุนคา้ 
 

(ค) ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย 
 

กลุ่มกิจการบนัทึกบญัชีค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้เก่า ลา้สมยั หรือเส่ือมคุณภาพเท่าท่ีจาํเป็น หลกัเกณฑ์ในการ
ประเมินค่าเผื่อสินคา้เส่ือมคุณภาพและลา้สมยัตอ้งใชก้ารประมาณการ ซ่ึงผูบ้ริหารใชดุ้ลยพินิจและประสบการณ์และ
ขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนในอดีต กาํหนดใหสิ้นคา้คงเหลือแต่ละกลุ่มท่ีไม่เคล่ือนไหวเกินกวา่ปกติธุรกิจ จะถูกบนัทึกค่าเผื่อสินคา้
เส่ือมคุณภาพและลา้สมยั ในการประเมินค่าเผื่อสินคา้เส่ือมคุณภาพและลา้สมยั ผูบ้ริหารตอ้งคาํนึงถึงแนวโนม้การขาย
จากสภาพเศรษฐกิจและสภาวการณ์ของตลาดทั้งในอดีตและปัจจุบนั อายขุองสินคา้คงเหลือ และปัจจยัอ่ืนท่ีส่งผลกระทบ
ต่อสินคา้เส่ือมคุณภาพและลา้สมยั 
 

(ง) ค่าเส่ือมราคาและมูลค่าคงเหลือของอาคารและอุปกรณ์ 
 

ฝ่ายบริหารเป็นผูป้ระมาณการอายกุารใชง้านและมูลค่าคงเหลือสาํหรับอาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มกิจการโดยผูบ้ริหาร
จะทาํการทบทวนค่าเส่ือมราคาเม่ืออายกุารใชง้านและมูลค่าคงเหลือมีความแตกต่างไปจากการประมาณการในปีก่อน
หรือมีการตดัจาํหน่ายสินทรัพยท่ี์เส่ือมสภาพหรือไม่ไดใ้ชง้านเน่ืองจากการขายหรือเลิกใช ้
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5 ประมาณการทางบัญชีท่ีสําคญั ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพนิิจ (ต่อ) 
 
5.1 ประมาณการทางบัญชีท่ีสําคญั และข้อสมมติฐาน (ต่อ) 

 
(จ) ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานเม่ือเกษียณอายุข้ึนอยู่กบัหลายปัจจยัท่ีใช้ในการคาํนวณตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยมีขอ้สมมติฐานหลายตวั รวมถึงขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัอตัราคิดลด การเปล่ียนแปลงของ 
ขอ้สมมติฐานเหล่าน้ีจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของภาระผกูพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ
 
กลุ่มกิจการได้พิจารณาอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในแต่ละปี ซ่ึงได้แก่อตัราดอกเบ้ียท่ีควรจะใช้ในการกาํหนดมูลค่า
ปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายภาระผูกพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ ในการพิจารณา
อตัราคิดลดท่ีเหมาะสม กลุ่มกิจการใชอ้ตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาลซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงิน
ท่ีตอ้งจ่ายชาํระผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ และมีอายุครบกาํหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาท่ีตอ้งจ่ายชาํระภาระผูกพนั
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายท่ีุเก่ียวขอ้ง 
 
ขอ้สมมติฐานหลกัอ่ืนๆสาํหรับภาระผกูพนัผลประโยชน์ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมอยูใ่นหมายเหตุ 20 
 

(ฉ) สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 
กลุ่มกิจการและบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่า กลุ่มกิจการ
และบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดน้ั้นในการน้ีฝ่ายบริหาร
จาํเป็นตอ้งประมาณการว่ากลุ่มกิจการและบริษทัควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด 
โดยพิจารณาถึงกาํไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในแต่ละช่วงเวลา 
 

(ช) ประมาณการการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 
กลุ่มกิจการทดสอบการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด เม่ือเกิดขอ้บ่งช้ีของ
การดอ้ยค่า มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด พิจารณาจากการคาํนวณมูลค่าจากการใช ้
ซ่ึงการคาํนวณดงักล่าวอาศยัการประมาณการของผูบ้ริหาร 
 
กลุ่มกิจการได้ประเมินการด้อยค่าของกลุ่มธุรกิจโรงแรมในบริษัทย่อยโดยใช้วิธีมูลค่าปัจจุบันกระแสเงินสด 
(Discounted cash flow Method : DCF) จากประมาณการท่ีดีท่ีสุดของผูบ้ริหาร เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยคาดวา่จะคืนทุน
และมีกาํไรในอนาคต 
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6 การจัดการความเส่ียงในส่วนของทุน 
 
วตัถุประสงคข์องกลุ่มกิจการในการบริหารทุนของกลุ่มกิจการและบริษทันั้นเพื่อดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงานอย่าง
ต่อเน่ืองของกลุ่มกิจการเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน และเพื่อดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้าง
ของทุนท่ีเหมาะสมเพื่อลดตน้ทุนของเงินทุน   
 
ในการดาํรงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มกิจการอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้น การคืนทุนให้แก่ผูถื้อหุ้น 
การออกหุน้ใหม่ หรือการขายทรัพยสิ์นเพื่อลดภาระหน้ีสิน 
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7 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 

 

กลุ่มกิจการเปิดเผยส่วนงานที่รายงานจาํนวนสองส่วนงาน ไดแ้ก่ กลุ่มรายไดใ้นประเทศและรายไดส้่งออกต่างประเทศ ซึ่งประกอบธุรกิจประเภทผลิตและจาํหน่าย และธุรกิจโรงแรม ส่วนงานที่รายงานในปีปัจจุบนั 
แบ่งตามส่วนงานที่นาํเสนอและไดร้ับการสอบทานโดยผูม้ีอาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นสายการเงิน โดยพิจารณาจากรายไดแ้ละกาํไรขั้นตน้ของส่วนงาน โดยรวมส่วนงานที่มีลกัษณะบริการที่คลา้ยคลึงกนัเขา้ดว้ยกนั 
 

 งบการเงินรวม  

 รายได้ในประเทศ รายได้ส่งออกต่างประเทศ  

 ผลิตและจําหน่าย ธุรกิจโรงแรม ผลิตและจําหน่าย รวม 

 พ.ศ. 2561 
(ตามที่ปรับใหม่) 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
(ตามที่ปรับใหม่) 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
(ตามที่ปรับใหม่) 

พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
         

รายได ้ 2,472,329,732 2,770,652,261 105,730,689 107,752,875 448,286,807 343,545,090 3,026,347,228 3,221,950,226 

หกั  รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน (219,496,074) (246,368,825) (7,200) - (68,598,395) (59,969,084) (288,101,669) (306,337,909) 

รวมรายได้ 2,252,833,658 2,524,283,436 105,723,489 107,752,875 379,688,412 283,576,006 2,738,245,559 2,915,612,317 
         

กําไรขั้นต้น 918,933,869 928,113,989 (10,759,329) (5,843,446) 85,905,587 89,655,858 994,080,127 1,011,926,401 
         

รายไดอ้ื่น       11,339,991 3,835,467 
ค่าใชจ้่ายในการขาย       (191,181,304) (179,765,529) 
ค่าใชจ้่ายบริหาร       (386,173,798) (315,673,360) 

ตน้ทุนทางการเงิน       (20,705,370) (14,436,499) 

กําไรก่อนภาษีเงินได้       407,359,646 505,886,480 

ภาษีเงินได ้       (86,244,910) (103,272,893) 

กําไรสุทธิสําหรับปี       321,114,736 402,613,587 



บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ  
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

44 

 
7 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 

 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ 2 ราย ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 16 และ ร้อยละ 10 ของรายไดจ้ากการขาย
และบริการของกลุ่มกิจการตามลาํดบั ซ่ึงอยูใ่นส่วนงานผลิตและจาํหน่ายในประเทศ โดยมีรายไดจ้ากลูกคา้ดงักล่าวรวมสาํหรับปี
จาํนวน 672,775,231 บาท (พ.ศ. 2560 : ลูกคา้รายใหญ่จาํนวน 2 ราย ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 15 และร้อยละ 13 ของรายไดจ้ากการขายและ
บริการของกลุ่มกิจการ โดยมีจาํนวน 788,448,126 บาท) 
 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนส่วนใหญ่อยู่ในประเทศ สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีอยู่ในต่างประเทศของกลุ่มกิจการนั้น มีจาํนวนไม่เป็น
สาระสาํคญั 
 

8 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินสดในมือ 1,361,430 1,076,084 250,000 258,012 

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 248,056,636 218,798,530 92,582,321 110,973,390 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 249,418,066 219,874,614 92,832,321 111,231,402 

 
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถามของกลุ่มกิจการและบริษทัมีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงระหว่างร้อยละ 0.05 ถึง 0.50 ต่อปี 
(พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 0.05 ถึง 0.40 ต่อปี) 
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9 เงินลงทุนระยะส้ัน  
 
เงินลงทุนระยะส้ันประกอบด้วยเงินลงทุนในหน่วยลงทุนซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อลงทุนในตราสารหน้ี และเงินฝากประจาํท่ีมี
ระยะเวลามากกวา่ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน การเคล่ือนไหวของเงินลงทุนระยะส้ันระหวา่งปีประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
 
 งบการเงินรวม 

  เงินลงทุนท่ีถือไว้  
  จนครบกําหนด  
 หลักทรัพย์เพื่อค้า ภายใน 1 ปี รวม 
 บาท บาท บาท 
    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560  - 13,121,087 13,121,087 
เพิ่มข้ึน 80,000,000 282,741 80,282,741 
การจาํหน่ายออกไป (49,912,065) - (49,912,065) 
การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 29,357 - 29,357 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560  30,117,292 13,403,828 43,521,120 
เพิ่มข้ึน - 303,535 303,535 
การจาํหน่ายออกไป (30,087,935) (522,281) (30,610,216) 
การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ (29,357) - (29,357) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561  - 13,185,082 13,185,082 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  เงินลงทุนท่ีถือไว้  
  จนครบกําหนด  
 หลักทรัพย์เพื่อค้า ภายใน 1 ปี รวม 

 บาท บาท บาท 
    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 - 1,043 1,043 
เพิ่มข้ึน 80,000,000 16 80,000,016 
การจาํหน่ายออกไป (49,912,065) - (49,912,065) 

การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 29,357 - 29,357 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 30,117,292 1,059 30,118,351 
เพิ่มข้ึน - 14 14 
การจาํหน่ายออกไป (30,087,935) (1,073) (30,089,008) 

การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ (29,357) - (29,357) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 - - - 
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9 เงินลงทุนระยะส้ัน (ต่อ) 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ยอดรวมของเงินลงทุนระยะส้ันมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 

  เงินลงทุนท่ีถือไว้  
  จนครบกําหนด  
 หลักทรัพย์เพื่อค้า ภายใน 1 ปี รวม 

 บาท บาท บาท 
    

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560     
เงินฝากประจาํ - ราคาตามบญัชี - 13,403,828 13,403,828 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน 30,087,935 - 30,087,935 

การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 29,357 - 29,357 

มูลค่ายติุธรรม 30,117,292 13,403,828 43,521,120 
    

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561    

เงินฝากประจาํ - ราคาตามบญัชี - 13,185,082 13,185,082 

มูลค่ายติุธรรม - 13,185,082 13,185,082 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  เงินลงทุนท่ีถือไว้  
  จนครบกําหนด  
 หลักทรัพย์เพื่อค้า ภายใน 1 ปี รวม 

 บาท บาท บาท 
    

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560    
เงินฝากประจาํ - ราคาตามบญัชี - 1,059 1,059 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี 30,087,935 - 30,087,935 

การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 29,357 - 29,357 

มูลค่ายติุธรรม 30,117,292 1,059 30,118,351 
    

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561    

มูลค่ายติุธรรม - - - 

 
เงินฝากประจาํกบัสถาบนัการเงินมีระยะเวลาเกินกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน โดยมีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงอยูท่ี่ร้อยละ 1.00 ถึง 
1.30 ต่อปี (พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 1.00 ถึง 1.30 ต่อปี) 
 
การเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนระยะส้ันแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.2  
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10 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหน้ีการคา้กิจการอ่ืน 626,820,494 608,684,655 424,294,693 414,729,226 
ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 30) 230,743 12,555,671 66,083,893 56,923,292 

หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (31,225,400) (36,507,918) (28,136,288) (31,720,871) 

ลูกหน้ีการคา้กิจการอ่ืน - สุทธิ 595,825,837 584,732,408 462,242,298 439,931,647 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการโรงแรม 2,970,342 6,379,824 - - 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 598,796,179 591,112,232 462,242,298 439,931,647 
เงินจ่ายล่วงหนา้  9,138,826 18,148,716 4,885,385 14,091,886 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 19,149,183 11,309,937 7,718,899 4,326,808 
ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 30) - - 8,216,316 6,668,030 
ลูกหน้ีอ่ืน 8,937,539 2,517,296 - 2,081,949 

รายไดค้า้งรับ 99,984 22,590 57,906 - 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 636,121,711 623,110,771 483,120,804 467,100,320 

 
ในปี พ.ศ. 2561 ลูกหน้ีมูลค่า 40,319 บาท ของกลุ่มกิจการและบริษทัถูกบนัทึกเป็นหน้ีสูญระหว่างปีเน่ืองจากไม่สามารถเรียกเก็บได ้
(พ.ศ. 2560 : กลุ่มกิจการและบริษทับนัทึกหน้ีสูญระหวา่งปีจาํนวน 87,896 บาท) 
 
ลูกหน้ีการคา้กิจการอ่ืนและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม สามารถวิเคราะห์ตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 436,063,688 408,588,910 320,510,600 291,053,954 
ไม่เกิน 3 เดือน 155,108,334 165,329,835 129,009,065 136,239,334 
3 - 6 เดือน 6,434,281 15,040,644 10,542,526 13,516,841 
6 - 12 เดือน 2,668,759 4,874,188 3,191,391 2,341,247 

เกินกวา่ 12 เดือน 29,746,517 33,786,573 27,125,004 28,501,142 

 630,021,579 627,620,150 490,378,586 471,652,518 

หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (31,225,400) (36,507,918) (28,136,288) (31,720,871) 

 598,796,179 591,112,232 462,242,298 439,931,647 
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11 เงินให้กู้ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

หมุนเวยีน     
กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง     
- ส่วนของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการ     
    ท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 
    (หมายเหตุ 30) - - 30,500,000 19,083,333 

เงินใหกู้ย้มืหมุนเวียนรวม - - 30,500,000 19,083,333 

     
ไม่หมุนเวยีน     
กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง     
- เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
   (หมายเหตุ 30) - - 126,416,667 156,916,667 

เงินใหกู้ย้มืไม่หมุนเวียนรวม - - 126,416,667 156,916,667 
     

รวมเงินให้กู้ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน - - 156,916,667 176,000,000 

 
11 เงินให้กู้ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 
มูลค่ายติุธรรมของเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บาท บาท 
   

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 147,938,577 158,315,493 

 
มูลค่ายุติธรรมคาํนวณจากกระแสเงินสดในอนาคตของการรับคืนเงินกูย้ืมตามสัญญาซ่ึงคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเฉล่ียของธนาคาร
พาณิชยใ์นประเทศไทยสาํหรับลูกหน้ีรายใหญ่ชั้นดี (MLR) ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย และปรับปรุงดว้ยความเส่ียง
ดา้นเครดิตของผูกู้ท่ี้อตัราร้อยละ 4.99 ถึง ร้อยละ5.99 ต่อปี (พ.ศ. 2560 : อตัราร้อยละ 4.99 ถึง ร้อยละ5.99 ต่อปี) และอยูใ่นขอ้มูล
ระดบั 3 ของลาํดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม 
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11 เงินให้กู้ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ดงัน้ี 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
   

ราคาตามบญัชีตน้ปี 176,000,000 101,000,000 
เงินใหกู้ย้มืระหวา่งปี - 84,000,000 

เงินรับชาํระคืนระหวา่งปี (19,083,333) (9,000,000) 

ราคาตามบญัชีส้ินปี 156,916,667 176,000,000 
 

เงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินให้กูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนักบับริษทัย่อย โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.30 - 3.50 ต่อปี  
(พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 3.495 ต่อปี) ประกอบดว้ยเงินใหกู้ย้มืจาํนวน 100 ลา้นบาท ซ่ึงมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทุกเดือน จาํนวนงวดละ 
1 ลา้นบาทภายในเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2569 และเงินให้กูย้ืมจาํนวน 78 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทุกเดือน งวดละ 1.54 
ลา้นบาท ภายในเดือนตุลาคม พ.ศ.2565 
 

12 สินค้าคงเหลือ  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินคา้สาํเร็จรูป 411,648,222 350,754,835 270,173,779 197,740,858 
วตัถุดิบ 266,416,496 200,614,355 149,497,067 126,975,684 
วสัดุหีบห่อ 40,209,208 36,280,895 33,095,297 29,712,802 

วสัดุส้ินเปลือง 14,147,543 9,577,475 12,439,866 8,483,788 

 732,421,469 597,227,560 465,206,009 362,913,132 
หกั  ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้ (5,410,599) (7,434,647) (5,163,360) (6,470,878) 

หกั  ค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยั (34,636,964) (17,482,896) (19,947,598) (8,407,694) 

 692,373,906 572,310,017 440,095,051 348,034,560 

สินคา้ระหวา่งทาง 50,511,815 72,098,116 43,646,691 66,553,368 

รวมสินคา้คงเหลือ - ธุรกิจจดัจาํหน่าย, สุทธิ 742,885,721 644,408,133 483,741,742 414,587,928 
     

อาหารและเคร่ืองด่ืม 1,167,528 1,742,949 - - 

วสัดุส้ินเปลือง 1,985,699 1,833,881 - - 

รวมสินคา้คงเหลือ - ธุรกิจโรงแรม, สุทธิ 3,153,227 3,576,830 - - 
     

รวมสินคา้คงเหลือ - สุทธิ 746,038,948 647,984,963 483,741,742 414,587,928 
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12 สินค้าคงเหลือ (ต่อ) 
 

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายและรวมอยูใ่นตน้ทุนขายของกลุ่มกิจการและบริษทัเป็นจาํนวน 1,302,249,740 บาท 
และ 1,011,551,913 บาท ตามลาํดบั (พ.ศ. 2560 : 1,474,172,499 บาท และ 1,068,701,047 บาท) 
 

สินคา้คงเหลือของกลุ่มกิจการและบริษทัมีมูลค่า 32,245,149 บาท และ 29,343,853 บาท ตามลาํดบั (พ.ศ. 2560 : 32,421,212 บาท 
และ 20,504,500 บาท) แสดงดว้ยมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บซ่ึงตํ่ากวา่ราคาทุน 
 

ระหวา่งปี พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการและบริษทัไดก้ลบัรายการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือเป็นจาํนวน 2,024,048 บาทและ 
1,307,518 บาท ตามลาํดบั (พ.ศ. 2560 : 1,709,229 บาท และ 808,044 บาท ตามลาํดบั) ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ 
 

ระหว่างปี พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการและบริษทัรับรู้ผลขาดทุนค่าเผื่อสินคา้ล้าสมยัเป็นจาํนวน 17,788,352 บาท 11,539,904 บาท 
ตามลาํดบั (พ.ศ. 2560 : กลุ่มกิจการกลบัรายการรับรู้ผลขาดทุนค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยัเป็นจาํนวน 10,125,283 บาท และ 1,655,883 บาท)  
ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ 
 

13 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

   บาท บาท 
     

บริษทัยอ่ย   715,465,045 687,923,209 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย   715,465,045 687,923,209 
 

กลุ่มกิจการมีบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ดงัต่อไปน้ี บริษทัย่อยดงักล่าวไดร้วมอยู่ในการจดัทาํ 
งบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ บริษทัยอ่ยดงักล่าวมีหุน้ทุนเป็นหุน้สามญัเท่านั้น โดยกลุ่มกิจการถือหุน้ทางตรง สัดส่วนของส่วนไดเ้สีย
ในความเป็นเจา้ของท่ีกลุ่มกิจการถืออยูเ่ท่ากบัสิทธิในการออกเสียงในบริษทัยอ่ยท่ีถือโดยกลุ่มกิจการ 
 

 
สถานท่ีหลักในการ
ประกอบธุรกิจ/  

สัดส่วนของหุ้นสามัญ 
ท่ีถือโดยกลุ่มกิจการ 

สัดส่วนของหุ้นสามัญ 
ท่ีถือโดยส่วนได้เสีย 
ท่ีไม่มีอํานาจควบคุม 

มูลค่าเงินลงทุนใน 
บริษัทย่อย 

 ประเทศ  พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
บริษัท ท่ีจดทะเบียนจัดตั้ง ลักษณะของธุรกิจ (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) บาท บาท 

         

R&B Food Supply Vietnam Limited          
   Liability Company เวียดนาม จดัจาํหน่าย 100.00 100.00 - - 22,762,000 11,352,000 
PT RBFood Supply Indonesia อินโดนีเซีย จดัจาํหน่าย 60.00 60.00 40.00 40.00 14,894,570 7,850,000 
PT RBFood Manufaktur Indonesia อินโดนีเซีย ผลิตและจดัจาํหน่าย 80.00 - 20.00 - 9,087,266 - 
บริษทั ไทยเฟลเวอร์         
   แอนด ์แฟรกแร็นซ์ จาํกดั ไทย ผลิตและจดัจาํหน่าย 99.99 99.99 0.01 0.01 187,970,392 187,970,392 
บริษทั พรีเม่ียมฟู้ดส์ จาํกดั ไทย ผลิตและจดัจาํหน่าย 99.99 99.99 0.01 0.01 444,174,099 444,174,099 
บริษทั เบสท ์โอเดอร์ จาํกดั ไทย ผลิตและจดัจาํหน่าย 99.97 99.97 0.03 0.03 36,576,718 36,576,718 

       715,465,045 687,923,209 

  



บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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13 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
   

ราคาตามบญัชีตน้ปี 687,923,209 15,230,000 
การไดม้าซ่ึงบริษทัยอ่ยภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (หมายเหตุ 29)  94,235,109 
เพิ่มข้ึนจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย   
   -  บริษทั ไทยเฟลเวอร์ แอนด ์แฟรกแร็นซ์ จาํกดั - 151,999,900 
   - บริษทั พรีเม่ียมฟู้ดส์ จาํกดั - 386,997,000 
   - บริษทั เบสท ์โอเดอร์ จาํกดั - 35,489,200 
   - PT RBFood Supply Indonesia 7,044,570 3,972,000 
   - PT RBFood Manufaktur Indonesia 9,087,266 - 

   - R&B Food Supply Vietnam 11,410,000 - 

ราคาตามบญัชีส้ินปี 715,465,045 687,923,209 
 

ในระหว่างปีพ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 บริษทัได้มีการจ่ายค่าชาํระหุ้นคงคา้งในบริษทั PT RBFood Supply Indonesia จาํนวน 
7,044,570 บาท และ 3,972,000 บาท ตามลาํดบั 
 

ในระหว่างปีพ.ศ. 2561 บริษทัไดมี้การจ่ายค่าชาํระหุ้นเพิ่มทุนในบริษทั R&B Food Supply Vietnam Limited Liability Company 
จาํนวน 11,410,000 บาท 
 

ณ วนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2561 บริษทัได้จดัตั้ง บริษทั PT RBFood Manufaktur Indonesia ข้ึน ด้วยทุนจดทะเบียน 20,000,000,000 
อินโดนีเซียรูเปีย โดยถือหุ้นจาํนวนร้อยละ 80 ของจาํนวนหุ้นท่ีจดทะเบียน โดยบริษทัไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 
9,087,266 บาท 
 

วนัท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 บริษทัได้จัดตั้ งบริษทัย่อยท่ีถือหุ้นทั้งหมดคือ Guangzhou Thai Delicious Food Co., Ltd. โดยมี 
ทุนจดทะเบียน 3,000,000 หยวนจีน โดยบริษทัยงัไม่ไดจ่้ายชาํระค่าหุน้ดงักล่าว 
 

ในวนัท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 บริษทัไดค้วบรวมธุรกิจของบริษทัย่อยภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั ไดแ้ก่ บริษทั ไทยเฟลเวอร์  
แอนด ์แฟรกแร็นซ์ จาํกดั บริษทั พรีเม่ียมฟู้ดส์ จาํกดั และ บริษทั เบสท ์โอเดอร์ จาํกดั โดยการแลกเปล่ียนหุน้ (หมายเหตุ 29) 
 

เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 3/2560 ของบริษทั ไทยเฟลเวอร์ แอนด ์แฟรกแร็นซ์ จาํกดัซ่ึงเป็น
บริษทัย่อยของบริษทั มีมติอนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 30,400,000 หุ้น มีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ  
5 บาท บริษทัได้ลงทุนในบริษทั ไทยเฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร็นซ์ จาํกัดตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม โดยลงทุนเพิ่มจาํนวน 
30,399,980 หุน้ ซ่ึงบริษทัไดช้าํระค่าหุน้เตม็มูลค่าจาํนวนทั้งส้ิน 151,999,900 บาทแลว้ 

  



บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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13 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 
เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และวนัท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 3/2560 และ 4/2560 ของบริษทั  
พรีเม่ียมฟู้ดส์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั มีมติอนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 690,000 หุ้น
และ 3,180,000 หุ้น มีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท บริษทัได้ลงทุนในบริษทั พรีเม่ียมฟู้ดส์ จาํกดั ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม  
โดยลงทุนเพิ่มจาํนวน 689,995 หุ้น และจาํนวน 3,179,975 หุ้น ซ่ึงบริษทัไดช้าํระค่าหุ้นเต็มมูลค่าจาํนวนทั้งส้ิน 68,999,500 บาท  
และ 317,997,500 บาทแลว้ ตามลาํดบั 
 
เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 7/2560 ของบริษทั เบสท์ โอเดอร์ จาํกดัซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของ
บริษทั มีมติอนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 355,000 หุ้น มีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท บริษทัได้
ลงทุนในบริษทั เบสท์ โอเดอร์ จาํกดั ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม โดยลงทุนเพิ่มจาํนวน 354,892 หุ้น ซ่ึงบริษทัได้ชาํระค่าหุ้น 
เตม็มูลค่าจาํนวนทั้งส้ิน 35,489,200 บาทแลว้ 
 

14 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 โรงงานและ ส่วนปรับปรุง  
 อาคารสํานักงาน อาคาร รวม 

 บาท บาท บาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561    
ราคาทุน - - - 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - - - 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ - - - 
    

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561    
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ - - - 
การโอนเขา้ (ออก) 72,877,589 6,391,827 79,269,416 
ค่าเส่ือมราคา (2,337,980) (355,309) (2,693,289) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 70,539,609 6,036,518 76,576,127 
    

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561    
ราคาทุน 93,261,960 8,370,018 101,631,978 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (22,722,351) (2,333,500) (25,055,851) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 70,539,609 6,036,518 76,576,127 
    

มูลค่ายติุธรรม   66,317,550 

  



บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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14 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (ต่อ) 
 
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนประเมินโดยใชว้ิธีรายได ้ขอ้มูลหลกัท่ีบริษทัใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม 
ไดแ้ก่ ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดของค่าเช่าตามอตัราตลาด สุทธิจากกระแสเงินสดจ่ายต่าง ๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเน่ืองจาก
อสังหาริมทรัพย ์และอตัราคิดลดอา้งอิงจากสัดส่วนโครงสร้างเงินทุนและตน้ทุนทางการเงินของบริษทัซ่ึงผูบ้ริหารเห็นสมควร บวก
ดว้ยอตัราความเส่ียงท่ีเหมาะสม อตัราคิดลดท่ีใชส้ะทอ้นถึงการประเมินสภาวะตลาดปัจจุบนัในเร่ืองมูลค่าของการเงินและปัจจยั
ความเส่ียงท่ีเหมาะสม โดยส่วนใหญ่มีอตัราคิดลดร้อยละ 12 ต่อปี  การคาํนวนมูค่ายุติธรรมดงักล่าวถือเป็นการวดัมูลค่ายุติธรรม
ระดบัท่ี 3 ของลาํดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม 
 
จาํนวนเงินท่ีเก่ียวขอ้งอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ท่ีไดรั้บรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ไดแ้ก่ 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บาท บาท 
   

รายไดค่้าเช่า 10,140,408 - 
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานโดยตรงท่ีเกิดจากอสังหาริมทรัพย ์   
   เพื่อการลงทุนซ่ึงก่อใหเ้กิดรายไดค่้าเช่าสาํหรับงวด 2,693,289 - 



บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ  
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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15 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  

 งบการเงินรวม 

 
 

ส่วนปรับปรุง 
โรงงาน 

อาคารสํานักงาน ส่วนปรับปรุง เครื่องจกัรและ อุปกรณ์และเครื่อง  งานระหว่าง  
 ที่ดิน ที่ดิน และโรงแรม อาคาร อุปกรณ์การผลิต ตกแต่งสํานักงาน ยานพาหนะ การก่อสร้าง รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
          

ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560          
ราคาทุน 205,973,270 40,871,123 1,033,584,230 243,631,797 584,556,820 122,114,874 127,292,516 17,763,666 2,375,788,296 

หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (20,639,821) (274,168,244) (96,072,820) (304,411,938) (95,135,701) (104,365,412) - (894,793,936) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 205,973,270 20,231,302 759,415,986 147,558,977 280,144,882 26,979,173 22,927,104 17,763,666 1,480,994,360 
          

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560          
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 205,973,270 20,231,302 759,415,986 147,558,977 280,144,882 26,979,173 22,927,104 17,763,666 1,480,994,360 
การซื้อเพิ่มขึ้น 585,000 626,522 - 6,085,538 20,876,106 15,260,743 5,798,627 176,895,961 226,128,497 
การจาํหน่ายออกไป/ตดัจาํหน่าย - - - - (937,850) (70,102) (2,444) - (1,010,396) 
โอนเขา้ (ออก)  - - 778,640 3,231,679 34,137,514 (1,522,208) - (36,625,625) - 

ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ 26) - (1,949,451) (59,080,805) (12,755,824) (80,533,901) (10,510,059) (9,502,016) - (174,332,056) 

ราคาตามบญัชีสิ้นปี - สุทธิ 206,558,270 18,908,373 701,113,821 114,120,370 253,686,751 30,137,547 19,221,271 158,034,002 1,531,780,405 
          

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560          
ราคาทุน 206,558,270 41,497,645 1,034,309,857 252,949,015 629,672,636 133,249,378 125,056,943 158,034,002 2,581,327,746 

หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (22,589,272) (333,196,036) (108,828,645) (375,985,885) (103,111,831) (105,835,672) - (1,049,547,341) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 206,558,270 18,908,373 701,113,821 144,120,370 253,686,751 30,137,547 19,221,271 158,034,002 1,531,780,405 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 กลุม่กิจการไดน้าํที่ดินและอาคารบางส่วน ซึ่งมีมูลค่าทางบญัชีสุทธิจาํนวน 301.65 ลา้นบาท ไปเป็นหลกัประกนัสาํหรับเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (หมายเหตุ 18) 
  



บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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15 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)  
 งบการเงินรวม 

 
 

ส่วนปรับปรุง 
โรงงาน 

อาคารสํานักงาน ส่วนปรับปรุง เครื่องจกัรและ อุปกรณ์และเครื่อง  งานระหว่าง  
 ที่ดิน ที่ดิน และโรงแรม อาคาร อุปกรณ์การผลิต ตกแต่งสํานักงาน ยานพาหนะ การก่อสร้าง รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561          
ราคาทุน 206,558,270 41,497,645 1,034,309,857 252,949,015 629,672,636 133,249,378 125,056,943 158,034,002 2,581,327,746 

หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (22,589,272) (333,196,036) (108,828,645) (375,985,885) (103,111,831) (105,835,672) - (1,049,547,341) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 206,558,270 18,908,373 701,113,821 144,120,370 253,686,751 30,137,547 19,221,271 158,034,002 1,531,780,405 
          

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561          
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 206,558,270 18,908,373 701,113,821 144,120,370 253,686,751 30,137,547 19,221,271 158,034,002 1,531,780,405 
การซื้อเพิ่มขึ้น 50,281,869 2,074,436 83,116,297 22,948,428 13,851,575 46,209,821 11,605,673 133,803,864 363,891,963 
การจาํหน่ายออกไป/ตดัจาํหน่าย (957,869) - (157,129) (42,175) (350,931) (19,997) (153,184) - (1,681,285) 
โอนเขา้ (ออก)  8,519,215 552,920 79,273,731 41,716,926 67,676,860 972,736 4,048,710 (202,761,098) - 
ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ 26) - (2,100,879) (58,513,445) (14,171,197) (74,756,120) (12,500,300) (10,179,354) - (172,221,295) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - - (106,589) (5,600) (39,324) 100 - (151,413) 

ราคาตามบญัชีสิ้นปี - สุทธิ 264,401,485 19,434,850 804,833,275 194,465,763 260,102,535 64,760,483 24,543,216 89,076,768 1,721,618,375 
          

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561          
ราคาทุน 264,401,485 44,125,001 1,196,511,496 317,410,218 704,365,089 180,168,604 138,851,223 89,076,768 2,934,909,884 

หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (24,690,151) (391,678,221) (122,944,455) (444,262,554) (115,408,121) (114,308,007) - (1,213,291,509) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 264,401,485 19,434,850 804,833,275 194,465,763 260,102,535 64,760,483 24,543,216 89,076,768 1,721,618,375 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 กลุม่กิจการไดน้าํที่ดินและอาคารบางส่วน ซึ่งมีมูลค่าทางบญัชีสุทธิจาํนวน 231.35 ลา้นบาท ไปเป็นหลกัประกนัสาํหรับเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (หมายเหตุ 18) 



บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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15 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  โรงงานและ ส่วนปรับปรุง เครื่องจกัรและ อุปกรณ์และเครื่อง  งานระหว่าง  
 ที่ดิน อาคารสํานักงาน อาคาร อุปกรณ์การผลิต ตกแต่งสํานักงาน ยานพาหนะ การก่อสร้าง รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560         
ราคาทุน 101,782,878 322,498,436 199,110,235 315,721,070 27,137,708 70,304,329 16,040,406 1,052,595,062 

หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (124,262,538) (71,746,936) (158,115,070) (16,792,986) (52,933,567) - (423,851,097) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 101,782,878 198,235,898 127,363,299 157,606,000 10,344,722 17,370,762 16,040,406 628,743,965 
         

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560         
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 101,782,878 198,235,898 127,363,299 157,606,000 10,344,722 17,370,762 16,040,406 628,743,965 
การซื้อเพิ่มขึ้น - - 4,688,245 7,739,394 7,465,581 5,004,626 124,327,277 149,225,123 
การจาํหน่ายออกไป - - - (382,592) (33,177) (2,443) - (418,212) 
โอนเขา้ (ออก) - - 2,861,215 26,601,269 - - (29,462,484) - 

ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ 26) - (16,126,807) (10,703,630) (42,526,037) (4,413,418) (7,064,258) - (80,834,150) 

ราคาตามบญัชีสิ้นปี - สุทธิ 101,782,878 182,109,091 124,209,129 149,038,034 13,363,708 15,308,687 110,905,199 696,716,726 
         

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560         
ราคาทุน 101,782,878 322,498,436 206,659,696 341,735,901 34,210,773 73,039,756 110,905,199 1,190,832,639 

หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (140,389,345) (82,450,567) (192,697,867) (20,847,065) (57,731,069) - (494,115,913) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 101,782,878 182,109,091 124,209,129 149,038,034 13,363,708 15,308,687 110,905,199 696,716,726 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 บริษทัไดน้าํที่ดินและอาคารบางส่วน ซึ่งมีมูลค่าทางบญัชีสุทธิจาํนวน 51.07 ลา้นบาท ไปเป็นหลกัประกนัสาํหรับเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (หมายเหตุ 18) 



บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ  
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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15 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ส่วนปรับปรุง โรงงานและ ส่วนปรับปรุง เครื่องจกัรและ อุปกรณ์และเครื่อง  งานระหว่าง  
 ที่ดิน ที่ดิน อาคารสํานักงาน อาคาร อุปกรณ์การผลิต ตกแต่งสํานักงาน ยานพาหนะ การก่อสร้าง รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561          
ราคาทุน 101,782,878 - 322,498,436 206,659,696 341,735,901 34,210,773 73,039,756 110,905,199 1,190,832,639 

หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - - (140,389,345) (82,450,567) (192,697,867) (20,847,065) (57,731,069) - (494,115,913) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 101,782,878 - 182,109,091 124,209,129 149,038,034 13,363,708 15,308,687 110,905,199 696,716,726 
          

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561          
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 101,782,878 - 182,109,091 124,209,129 149,038,034 13,363,708 15,308,687 110,905,199 696,716,726 
การซื้อเพิ่มขึ้น 38,602,495 1,798,786 54,554,640 15,119,751 8,615,379 28,484,571 8,242,494 120,177,638 275,595,754 
การจาํหน่ายออกไป/ตดัจาํหน่าย - - - - (59,770) (16,516) (947) - (77,233) 
โอนเขา้ (ออก)  8,519,215 - 79,937,050 24,914,799 34,811,931 - 4,048,710 (152,231,705) - 
การโอนไปยงัอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - - (72,877,589) (6,391,827) - - - - (79,269,416) 

ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ 26) - (53,258) (17,125,727) (10,943,678) (41,621,933) (6,598,576) (7,315,321) - (83,658,493) 

ราคาตามบญัชีสิ้นปี - สุทธิ 148,904,588 1,745,528 226,597,465 146,908,174 150,783,641 35,233,187 20,283,623 78,851,132 809,307,338 
          

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561          
ราคาทุน 148,904,588 1,798,786 363,728,166 238,844,762 384,209,418 62,557,162 83,834,659 78,851,132 1,362,728,673 

หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (53,258) (137,130,701) (91,936,588) (233,425,777) (27,323,975) (63,551,036) - (553,421,335) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 148,904,588 1,745,528 226,597,465 146,908,174 150,783,641 35,233,187 20,283,623 78,851,132 809,307,338 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 บริษทัไดน้าํที่ดินและอาคารบางส่วน ซึ่งมีมูลค่าทางบญัชีสุทธิจาํนวน 81.20 ลา้นบาท ไปเป็นหลกัประกนัสาํหรับเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (หมายเหตุ 18) 



บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท  
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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15 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 
ค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์บนัทึกอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ตน้ทุนจากการขายและใหบ้ริการ 77,200,855 89,916,870 53,643,505 55,804,348 
ตน้ทุนจากการประกอบกิจการโรงแรม 38,949,957 42,470,994 - - 

ค่าใชจ่้ายในการขายและค่าใชจ่้ายในการบริหาร 56,070,483 41,944,192 30,014,988 25,029,802 

รวม 172,221,295 174,332,056 83,658,493 80,834,150 

 
สินทรัพยต์ามสัญญาเช่าการเงินท่ีกลุ่มกิจการเป็นผูเ้ช่าซ่ึงรวมแสดงในรายการขา้งตน้ประกอบดว้ยอาคาร ส่วนปรับปรุงอาคารและ
รถยนต ์มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ราคาทุนของสินทรัพยต์ามสัญญาเช่าการเงิน 858,085,985 181,615,544 222,148,043 - 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (292,463,389) (93,221,004) (87,696,667) - 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 565,622,596 88,394,540 134,451,376 - 

 
ตน้ทุนการกู้ยืมจาํนวน 654,615 บาท (พ.ศ. 2560 : ไม่มี) เกิดจากเงินกู้ยืมท่ียืมเพื่อวตัถุประสงค์ทัว่ไปและไดน้าํมาใช้เพื่อสร้าง
สินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้าง และไดบ้นัทึกเป็นตน้ทุนของสินทรัพยร์วมและอยูใ่นรายการซ้ือสินทรัพย ์กลุ่มกิจการใชอ้ตัราการตั้งข้ึน
เป็นทุนร้อยละ 3.04 (พ.ศ. 2560 : ไม่มี) ในการคาํนวณตน้ทุนท่ีรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย ์ 
 

  



บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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16 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 งบการเงินรวม 

  โปรแกรม  
 โปรแกรม คอมพวิเตอร์  
 คอมพวิเตอร์ ระหว่างติดตั้ง รวม 
 บาท บาท บาท 
    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560     
ราคาทุน 21,811,172 - 21,811,172 
หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (15,720,545) - (15,720,545) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 6,090,627 - 6,090,627 

    
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560     
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 6,090,627 - 6,090,627 
การซ้ือเพิ่มข้ึน 8,707,528 29,378,200 38,085,728 
โอนเขา้ (ออก) 29,378,200 (29,378,200) - 
ค่าตดัจาํหน่าย (หมายเหตุ 26) (8,880,667) - (8,880,667) 

ราคาตามบญัชีส้ินปี - สุทธิ 35,295,688 - 35,295,688 

    
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560     
ราคาทุน 61,148,813 - 61,148,813 
หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (25,853,125) - (25,853,125) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 35,295,688 - 35,295,688 

    
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561    
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 35,295,688 - 35,295,688 
การซ้ือเพิ่มข้ึน 3,438,387 - 3,438,387 
ค่าตดัจาํหน่าย (หมายเหตุ 26) (15,037,359) - (15,037,359) 

ราคาตามบญัชีส้ินปี - สุทธิ 23,696,716 - 23,696,716 

    
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561    
ราคาทุน 64,587,200 - 64,587,200 
หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (40,890,484) - (40,890,484) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 23,696,716 - 23,696,716 

  



บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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16 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ต่อ) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  โปรแกรม  
 โปรแกรม คอมพวิเตอร์  
 คอมพวิเตอร์ ระหว่างติดตั้ง รวม 

 บาท บาท บาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560    
ราคาทุน 13,398,366 - 13,398,366 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (8,195,275) - (8,195,275) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 5,203,091 - 5,203,091 

    
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560    
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 5,203,091 - 5,203,091 
การซ้ือเพิ่มข้ึน 6,919,000 20,130,000 27,049,000 
โอนเขา้ (ออก) 20,130,000 (20,130,000) - 

ค่าตดัจาํหน่าย (หมายเหตุ 26) (7,074,527) - (7,074,527) 

ราคาตามบญัชีส้ินปี - สุทธิ 25,177,564 - 25,177,564 

    
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560    
ราคาทุน 40,447,366 - 40,447,366 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (15,269,802) - (15,269,802) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 25,177,564 - 25,177,564 

    
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561    
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 25,177,564 - 25,177,564 
การซ้ือเพิ่มข้ึน 677,825 - 677,825 

ค่าตดัจาํหน่าย (หมายเหตุ 26) (11,057,573) - (11,057,573) 

ราคาตามบญัชีส้ินปี - สุทธิ 14,797,816 - 14,797,816 

    
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561    
ราคาทุน 41,125,191 - 41,125,191 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (26,327,375) - (26,327,375) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 14,797,816 - 14,797,816 

  



บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 

61 

16 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ต่อ) 
 
ค่าตดัจาํหน่ายบนัทึกอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ตน้ทุนจากการขายและใหบ้ริการ 196,833 218,055 158,912 167,204 
ค่าใชจ่้ายในการขายและค่าใชจ่้ายในการบริหาร 14,840,526 8,662,612 10,898,661 6,907,323 

รวม 15,037,359 8,880,667 11,057,573 7,074,527 
 

17 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี     
   ท่ีจะใชป้ระโยชน์ภายใน 12 เดือน 14,284,170 12,285,092 10,716,507 9,319,889 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี     

   ท่ีจะใชป้ระโยชน์เกินกวา่ 12 เดือน 18,315,217 15,328,572 4,914,676 2,606,913 

 32,599,387 27,613,664 15,631,183 11,926,802 

     
หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     
   ท่ีจะใชป้ระโยชน์ภายใน 12 เดือน - - - - 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     

   ท่ีจะใชป้ระโยชน์เกินกวา่ 12 เดือน (2,194,195) (2,435,114) (2,140,511) (2,317,702) 

 (2,194,195) (2,435,114) (2,140,511) (2,317,702) 
     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 30,405,192 25,178,550 13,490,672 9,609,100 

  



บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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17 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 
 
รายการเคล่ือนไหวของบญัชีภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับปีมีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 25,178,550 20,021,527 9,609,100 9,004,719 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (707,416) (31,684) - - 
เพิ่มในกาํไรหรือขาดทุน (หมายเหตุ 27) 4,598,254 5,188,707 2,001,912 604,381 
ภาษีเพิ่มในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  1,335,804 - 1,879,660 - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 30,405,192 25,178,550 13,490,672 9,609,100 

 
 



บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท  
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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17 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 
 

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยแ์ละหนี้สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงันี้ 
 งบการเงินรวม 
 

ค่าเผื่อหนี ้
สงสัยจะสูญ 

ภาระผูกพนั
ผลประโยชน์

พนักงาน ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย 
ค่าเผื่อการลดลงของ
มูลค่าสินค้าคงเหลือ 

ผลต่างระหว่างค่าเสื่อม
ราคาทางบัญชีและ 

ทางภาษี 

ผลต่างระหว่าง 
ค่าเช่าทางบัญชีและ 

ทางภาษี 

 
 

สัญญาเช่าการเงิน ประมาณการหนีส้ิน 
รายการขาดทุน 

ทางภาษี 

 
 

รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
           
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี           
ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560  7,439,984 5,263,927 5,555,479 1,145,083 2,772,196 - 77,363 - - 22,254,032 
ภาษีเพิ่ม / (ลด) ในกาํไรหรือขาดทุน (138,400) 450,419 (2,058,899) 341,846 6,124,064 - (29,332) - 701,618 5,391,316 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - - - - - - - (31,684) (31,684) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560  7,301,584 5,714,346 3,496,580 1,486,929 8,896,260 - 48,031 - 669,934 27,613,664 
           
ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 7,301,584 5,714,346 3,496,580 1,486,929 8,896,260 - 48,031 - 669,934 27,613,664 
ภาษีเพิ่ม / (ลด) ในกาํไรหรือขาดทุน (1,056,504) 645,782 3,430,814 (404,809) 1,657,972 - 17,022 67,058  4,357,335 
ภาษีเพิ่มในกาํไรหรือขาดทุนเบด็เสร็จอื่น - 1,335,804 - - - - - - - 1,335,804 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - - - - - - - (707,416) (707,416) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 6,245,080 7,695,932 6,927,394 1,082,120 10,554,232 - 65,053 67,058 (37,482) 32,599,387 
           
หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี           
ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560  - - - - (2,112,956) - (119,549) - - (2,232,505) 
ภาษีเพิ่ม / (ลด) ในกาํไรหรือขาดทุน - - - - (204,745) (30,796) 32,932 - - (202,609) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560  - - - - (2,317,701) (30,796) (86,617) - - (2,435,114) 
           
ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 - - - - (2,317,701) (30,796) (86,617) - - (2,435,114) 
ภาษีเพิ่มในกาํไรหรือขาดทุน - - - - 177,191 30,796 32,932 - - 240,919 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 - - - - (2,140,510) - (53,685) - - (2,194,195) 
           
ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีสุทธิ  
   ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 7,301,584 5,714,346 3,496,580 1,486,929 6,578,559 (30,796) (38,586) - 669,934 25,178,550 

ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีสุทธิ  
   ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 6,245,080 7,695,932 6,927,394 1,082,120 8,413,722 - 11,368 67,058 (37,482) 30,405,192 

  



บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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17 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 
 

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยแ์ละหนี้สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงันี้ (ต่อ) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ค่าเผื่อหนี ้

สงสัยจะสูญ 

ภาระผูกพนั
ผลประโยชน์

พนักงาน ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย 
ค่าเผื่อการลดลงของ
มูลค่าสินค้าคงเหลือ 

ผลต่างระหว่างค่าเสื่อม
ราคาทางบัญชีและ 

ทางภาษี 

 
 

สัญญาเช่าการเงิน ประมาณการหนีส้ิน 

 
 

รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         
ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 6,254,252 2,380,494 1,350,362 1,132,567 - - - 11,117,675 
ภาษีเพิ่มในกาํไรหรือขาดทุน 89,922 226,420 331,176 161,609 - - - 809,127 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 6,344,174 2,606,914 1,681,538 1,294,176 - - - 11,926,802 
         

ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 6,344,174 2,606,914 1,681,538 1,294,176 - - - 11,926,802 
ภาษีเพิ่ม / (ลด) ในกาํไรหรือขาดทุน (716,916) 386,328 2,307,981 (261,504) - 41,774 67,058 1,824,721 
ภาษีเพิ่มในกาํไรหรือขาดทุนเบด็เสร็จอื่น - 1,879,660 - - - - - 1,879,660 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 5,627,258 4,872,902 3,989,519 1,032,672 - 41,774 67,058 15,631,183 
         

หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         
ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 - - - - (2,112,956) - - (2,112,956) 
ภาษี(ลด)ในกาํไรหรือขาดทุน - - - - (204,746) - - (204,746) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 - - - - (2,317,702) - - (2,317,702) 
         

ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 - - - - (2,317,702) - - (2,317,702) 
ภาษีเพิ่มในกาํไรหรือขาดทุน - - - - 177,191 - - 177,191 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 - - - - (2,140,511) - - (2,140,511) 
         

ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีสุทธิ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 6,344,174 2,606,914 1,681,538 1,294,176 (2,317,702) - - 9,609,100 

ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีสุทธิ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 5,627,258 4,872,902 3,989,519 1,032,672 (2,140,511) 41,774 67,058 13,490,672 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับรายการขาดทุนทางภาษีที่ยงัไม่ไดใ้ชย้กไปจะรับรู้ไม่เกินจาํนวนที่เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่จะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชป้ระโยชนท์างภาษีนั้น 



บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท  
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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18 เงินกู้ยืม 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

รายการหมุนเวยีน     
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 225,000,000 91,890,000 115,000,000 31,890,000 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาว     
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี     

     - เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 27,787,306 33,200,674 14,640,000 9,000,000 
     - หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 768,137 150,523 642,634 - 
     - เงินกูย้มืจากบุคคลหรือ     

        กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 30) 34,345,854 11,400,000 10,945,854 - 
เงินกูย้มืระยะส้ันจากบุคคลหรือ     

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 30) - 70,000,000 - - 

เงินกูย้มืหมุนเวียนรวม 287,901,297 206,641,197 141,228,488 40,890,000 

     
รายการไม่หมุนเวยีน     
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 74,267,078 96,275,515 20,160,000 9,250,000 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 34,668,442 89,633 32,835,396 - 
เงินกูย้มืจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

   (หมายเหตุ 30) 538,434,146 19,000,000 437,834,146 - 

เงินกูย้มืไม่หมุนเวียนรวม 647,369,666 115,365,148 490,829,542 9,250,000 

เงินกู้ยืมรวม 935,270,963 322,006,345 632,058,030 50,140,000 

 
ตัว๋สัญญาใช้เงินระยะเวลา 3 เดือน เป็นประเภทไม่มีหลกัประกนัเพื่อใชใ้นการดาํเนินงาน ตัว๋สัญญาใชเ้งินดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ีย 
ร้อยละ 2.40 ถึง 4.75 ต่อปี (พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 2.35 ถึง 5.65 ต่อปี) 
 
เงินกูย้ืมของกลุ่มกิจการและบริษทัจากสถาบนัการเงินจาํนวนทั้งส้ิน 102,054,384 บาท และ 34,800,000 บาท ตามลาํดบั (พ.ศ. 2560 : 
129,476,189 บาท และ 18,250,000 บาท ตามลาํดบั) เป็นเงินกูย้ืมท่ีมีหลกัประกนัเป็นท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง (หมายเหตุ 15) และ 
คํ้าประกนัโดยผูบ้ริหาร 
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18 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้มืของกลุ่มกิจการและบริษทั มีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินกูย้มื     
   อตัราดอกเบ้ียคงท่ี - 124,705,602 - - 

   อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 935,270,963 197,300,743 632,058,030 50,140,000 

รวมเงินกูย้มื 935,270,963 322,006,345 632,058,030 50,140,000 

 
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 ร้อยละต่อปี ร้อยละต่อปี ร้อยละต่อปี ร้อยละต่อปี 
     

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 2.40 - 4.75 2.35 - 5.65 2.40 - 3.55 2.35 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 4.25 - 6.25 4.64 - 5.90 4.25 - 6.25 5.73 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 1.39 - 10.50 1.39 10.50 - 
เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการเก่ียวขอ้งกนั  1.70 - 1.97 1.70 - 3.50 1.70 - 1.97 - 
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18 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 
ราคาตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้มืระยะยาว มีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงินรวม 

 ราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 102,054,384 129,476,189 100,393,087 127,695,189 

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการเก่ียวขอ้งกนั 572,780,000 30,400,000 525,460,001 28,388,470 

 674,834,384 159,876,189 625,853,088 156,083,659 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 34,800,000 18,250,000 34,356,368 16,967,770 

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการเก่ียวขอ้งกนั 448,780,000 - 410,422,664 - 

 483,580,000 18,250,000 444,779,032 16,967,770 

 
มูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้มืส่วนท่ีหมุนเวียนมีมูลค่าเท่ากบัราคาตามบญัชี เน่ืองจากผลกระทบของอตัราคิดลดไม่มีสาระสาํคญั  
 
มูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินและเงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการเก่ียวขอ้งกนั คาํนวณจากกระแสเงินสด
ในอนาคตคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 ร้อยละต่อปี ร้อยละต่อปี ร้อยละต่อปี ร้อยละต่อปี 
     

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 4.99 - 6.99 4.99 - 6.99 5.49 - 6.99 6.99 
เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการเก่ียวขอ้งกนั 4.99 - 5.99 4.99 - 5.99 5.49 - 
 
มูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน และเงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการเก่ียวขอ้งกนัอยูใ่นขอ้มูลระดบั 2 และ
ระดบั 3 ของลาํดบัชั้นมูลค่ายติุธรรมตามลาํดบั 
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18 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินแสดงไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ราคาตามบญัชีตน้ปี 129,476,189 143,254,323 18,250,000 27,250,000 
กูย้มืระหวา่งปี 37,900,000 14,300,000 37,900,000 - 

จ่ายชาํระคืนระหวา่งปี (65,321,805) (28,078,134) (21,350,000) (9,000,000) 

ราคาตามบญัชีส้ินปี 102,054,384 129,476,189 34,800,000 18,250,000 
 

ระยะเวลาครบกาํหนดของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน มีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ครบกาํหนดภายใน 1 ปีแต่ไม่เกิน 2 ปี 47,439,738 64,525,358 20,530,000 18,000,000 
ครบกาํหนดภายใน 2 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 54,614,646 64,950,831 14,270,000 250,000 

 102,054,384 129,476,189 34,800,000 18,250,000 
 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนใหญ่ คือ สัญญาเช่าอาคารกบัผูถื้อหุ้นโดยมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายซ่ึงบนัทึกเป็นหน้ีสินตาม
สัญญาเช่าการเงิน มีดงัต่อไปน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ครบกาํหนดภายในไม่เกิน 1 ปี 4,303,400 154,992 3,990,236 - 
ครบกาํหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 14,492,671 90,412 13,726,407 - 
ครบกาํหนด เกิน 5 ปี 68,722,070 - 65,088,558 - 
หกั  ค่าใชจ่้ายทางการเงินในอนาคตของ     

    สัญญาเช่าทางการเงิน (52,081,562) (5,248) (49,327,171) - 

มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 35,436,579 240,156 33,478,030 - 
     

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน     
   - ส่วนท่ีหมุนเวยีน 768,137 150,523 642,634 - 

   - ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 34,668,442 89,633 32,835,396 - 

มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 35,436,579 240,156 33,478,030 - 
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18 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 
มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ครบกาํหนดภายในไม่เกิน 1 ปี 768,137 150,523 642,634 - 
ครบกาํหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 302,687 89,633 286,703 - 

ครบกาํหนดเกิน เกิน 5 ปี 34,365,755 - 32,548,693 - 

 35,436,579 240,156 33,478,030 - 

 
สัญญาเช่าอาคารกบัผูถื้อหุ้นให้สิทธิแก่บริษทัในการต่ออายุสัญญาเช่าไดค้ราวละ 10 ปีรวมแลว้ไม่เกินสามคร้ังโดยกาํหนดอตัรา 
ค่าเช่าตามราคาตลาด ณ วนัท่ีต่อสัญญา   
 
วงเงินกู้ยืม 
 
กลุ่มกิจการมีวงเงินกูย้มืท่ียงัไม่ไดเ้บิกออกมาใชด้งัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

อตัราดอกเบ้ียลอยตวั     
   - ครบกาํหนดภายใน 1 ปี 219,719,483 240,047,399 47,700,000 47,700,000 
   - ครบกาํหนดเกิน 1 ปี 900,000 78,400,000 - 77,500,000 
 
วงเงินกูย้มืของกลุ่มกิจการและบริษทัท่ีจะครบกาํหนดภายในหน่ึงปี ซ่ึงจะมีการทบทวนตามวาระเม่ือหมดอายใุนระหวา่งปี 
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19 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บาท บาท บาท บาท 
     

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน 204,456,627 233,533,960 168,746,317 191,048,212 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 30) 23,009,240 12,404,353 31,044,202 15,517,902 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 30,133,845 44,869,449 18,261,617 32,457,035 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 30) 3,959,162 484,884 3,543,335 4,288,753 
เจา้หน้ีผูถื้อหุน้ (หมายเหตุ 30) 1,017,563 665,702 689,423 549,148 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 73,735,114 79,043,305 46,902,989 50,050,295 
เงินมดัจาํค่าหอ้งพกัท่ีมีการจอง 1,952,942 1,776,959 - - 
อ่ืน ๆ - 757,131 - - 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 338,264,493 373,535,743 269,187,883 293,911,345 

 
20 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 
กลุ่มกิจการมีแผนการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนกังานท่ีเขา้เง่ือนไขในประเทศไทย ภายใตแ้ผนพนักงานมีสิทธิไดรั้บเงินชดเชย 
ตามกฎหมายแรงงานเร่ิมจากสามสิบวนัถึงสามร้อยวนัของอตัราค่าจา้งสุดทา้ยในวนัครบเกษียณอาย ุมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั
จากโครงการผลประโยชน์พนกังานมีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บาท บาท บาท บาท 
งบแสดงฐานะการเงิน     
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ 38,479,660 28,571,729 24,364,512 13,034,572 
หน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน 38,479,660 28,571,729 24,364,512 13,034,572 
     

กาํไรหรือขาดทุนท่ีรวมอยูใ่นกาํไรจาก     
   การดาํเนินงาน     
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ 3,461,473 2,541,072 1,931,638 1,236,279 

 3,461,473 2,541,072 1,931,638 1,236,279 
     

การวดัมูลค่าใหม่สาํหรับ :     
   ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ 6,679,018 - 9,398,302 - 

 6,679,018 - 9,398,302 - 
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20 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 
รายการเคล่ือนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวร้ะหวา่งปีมีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 28,571,729 26,319,634 13,034,572 11,902,470 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 2,921,725 2,065,870 1,664,984 994,426 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 539,748 475,202 266,654 241,853 
การวดัมูลค่าใหม่     
   ขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง     
      ขอ้สมมติฐานดา้นประชากรศาสตร์ 152,217 - 307,298 - 
   (ผลกาํไร)ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง     
      ขอ้สมมติฐานทางการเงิน (122,130) - (148,021) - 
   ขาดทุนท่ีเกิดจากการประสบการณ์ 6,648,931 - 9,239,025 - 
จ่ายชาํระผลประโยชน์พนกังาน (232,560) (288,977) - (104,177) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 38,479,660 28,571,729 24,364,512 13,034,572 
 
ค่าใชจ่้ายของกลุ่มกิจการและบริษทัจาํนวน 3,461,473 บาท และ 1,931,638 บาท ตามลาํดบั (พ.ศ. 2560 : 2,541,072 บาท และ 1,236,279 บาท 
ตามลาํดบั) ไดร้วมอยูใ่น “ตน้ทุนการขายและการใหบ้ริการ ค่าใชจ่้ายในการขาย และค่าใชจ่้ายในการบริหาร” ในงบการเงิน  
 
ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีใชเ้ป็นดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

อตัราคิดลด (ร้อยละ) 1.76 - 4.38 3.20 3.19 3.20 
อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือนท่ีคาดไว ้(ร้อยละ) 4.00 - 8.50 4.00 - 9.00 4.00 - 8.50 4.00 - 9.00 
อตัราเงินเฟ้อ (ร้อยละ) 2.50 3.00 2.50 3.00 
อตัราการหมุนเวียนพนกังาน (ร้อยละ) 5.00 - 40.00 13.60 - 29.70 5.00 - 40.00 13.60 - 29.70 
อายเุกษียณ (ปี) 60 และ 65 60 และ 65 65 65 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
 
 งบการเงินรวม 

 ผลกระทบต่อภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์ท่ีกําหนดไว้ 

 การเปล่ียนแปลงในข้อสมมต ิ การเพิม่ขึน้ของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
       

อตัราคิดลด ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 ลดลง 
ร้อยละ 8.90 

ลดลง 
ร้อยละ 14.63 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ10.90 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 18.03 

อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 10.47 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 19.50 

ลดลง 
ร้อยละ 8.75 

ลดลง 
ร้อยละ 15.98 

อตัราการหมุนเวียนพนกังาน ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ลดลง 
ร้อยละ 8.35 

ลดลง 
ร้อยละ 17.20 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 10.73 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 22.89 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ผลกระทบต่อภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์ท่ีกําหนดไว้ 
 การเปล่ียนแปลงในข้อสมมต ิ การเพิม่ขึน้ของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
       

อตัราคิดลด ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 ลดลง 
ร้อยละ 8.84 

ลดลง 
ร้อยละ 16.10 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 10.91 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยล 20.12 

อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 10.48 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 21.52 

ลดลง 
ร้อยละ 8.70 

ลดลง 
ร้อยละ 17.40 

อตัราการหมุนเวียนพนกังาน ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ลดลง 
ร้อยละ 7.59 

ลดลง 
ร้อยละ 17.67 

เพิ่มข้ึน  
ร้อยละ 9.67 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ  23.92 

 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้น้ีอา้งอิงจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ ขณะท่ีให้ขอ้สมมติอ่ืนคงท่ี ในทางปฏิบติัสถานการณ์
ดงักล่าวยากท่ีจะเกิดข้ึน และการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติอาจมีความสัมพนัธ์กนั ในการคาํนวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของ
ภาระผูกพนัผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวท่ี้มีต่อการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติหลกัไดใ้ช้วิธีเดียวกบั (มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนั
โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวค้าํนวณดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน) ในการคาํนวณหน้ีสินบาํเหน็จบาํนาญท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินวิธีการและประเภทของขอ้สมมติท่ีใชใ้นการ
จดัทาํการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงจากปีก่อน 
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กลุ่มกิจการมีความเส่ียงในหลายๆดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายท่ีุกาํหนดไว ้โดยความเส่ียงท่ีมีนยัสาํคญั 
มีดงัต่อไปน้ี 
 

การเปล่ียนแปลงในอตัรา 
ผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของ 
พนัธบตัร 

   อตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของพนัธบตัรรัฐบาล ท่ีลดลงจะทาํให้หน้ีสินของโครงการเพ่ิมสูงข้ึน
ถึงแมว้า่การเพิ่มมูลค่าของพนัธบตัรท่ีโครงการไดถื้อไวจ้ะชดเชยไดบ้างส่วน 

  

ความเส่ียงจากภาวะเงินเฟ้อ    ภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายบุางส่วนไดผ้กูอยูก่บัภาวะเงินเฟ้อ โดยเงินเฟ้อ
ท่ีเพิ่มข้ึนจะทาํใหมี้ภาระหน้ีสินเพิ่มข้ึน (ถึงแมว้า่โดยส่วนใหญ่จะมีการกาํหนดระดบัของเงินเฟ้อสูงสุด 
เพื่อป้องกนัโครงการจากอตัราเงินเฟ้อท่ีรุนแรง) สินทรัพยข์องโครงการส่วนใหญ่จะไม่ไดรั้บ
ผลกระทบจากพนัธบตัรท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี หรือมีความสัมพนัธ์เพียงเล็กนอ้ยกบัภาวะเงินเฟ้อ
(ตราสารทุน) ซ่ึงทาํใหก้ารเพิ่มข้ึนในภาระเงินเฟ้อจะทาํใหเ้พิ่มผลขาดทุน/ส่วนขาดท่ีเกิดจากโครงการ 

 

ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์คือ 34.94 ปี และระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของ 
ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์สาํหรับกลุ่มกิจการคือ 34.60 ปี 
 

การวิเคราะห์การครบกาํหนดของการจ่ายชาํระผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายท่ีุไม่มีการคิดลด มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 

 น้อยกว่า 1 ปี ปีท่ี 1 - ปีท่ี 2 ปีท่ี 2 - ปีท่ี 5 ตั้งแต่ปีท่ี 5 รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561      
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ 19,336,641 875,640 2,203,140 156,564,372 178,979,793 
รวม 19,336,641 875,640 2,203,140 156,564,372 178,979,793 
      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560      
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ 181,933 413,103 1,972,440 91,225,186 93,792,662 
รวม 181,933 413,103 1,972,440 91,225,186 93,792,662 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 น้อยกว่า 1 ปี ปีท่ี 1 - ปีท่ี 2 ปีท่ี 2 - ปีท่ี 5 ตั้งแต่ปีท่ี 5 รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561      
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ 12,345,259 267,112 1,471,335 85,767,091 99,850,797 
รวม 12,345,259 267,112 1,471,335 85,767,091 99,850,797 
      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560      
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ - - 1,047,041 50,015,178 51,062,219 

รวม - - 1,047,041 50,015,178 51,062,219 
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21 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น 

  จํานวนหุ้นหลัง หุ้นสามัญ 
ส่วนเกิน 
มูลค่าหุ้น  

 
รวม 

 จํานวนหุ้นเดิม การแตกหุ้น บาท บาท บาท 
      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 620,000 62,000,000 62,000,000 - 62,000,000 
การออกหุน้ ณ วนัท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560      
- เพื่อแลกหุน้ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 5,719 571,900 571,900 93,663,209 94,235,109 
- เพื่อเพิ่มทุน 2,574,281 257,428,100 257,428,100 - 257,428,100 

การออกหุน้ ณ วนัท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 3,180,000 318,000,000 318,000,000 - 318,000,000 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 6,380,000 638,000,000 638,000,000 93,663,209 731,663,209 
      

ราคาตามบญัชีตน้ปี ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 6,380,000 638,000,000 638,000,000 93,663,209 731,663,209 

การออกหุน้ 8,420,000 842,000,000 842,000,000 - 842,000,000 

ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 14,800,000 1,480,000,000 1,480,000,000 93,663,209 1,573,663,209 
 

หุ้นสามญัจดทะเบียนทั้งหมดซ่ึงมีราคามูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท (พ.ศ. 2560 : 100 บาท) มีจาํนวน 2,000,000,000 หุ้น (พ.ศ. 2560 : 
6,380,000 หุน้) โดยหุน้จาํนวน 1,480,000,000 หุน้ไดช้าํระเตม็มูลค่าแลว้ 
 

ในท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 3/2560 เม่ือวนัท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจาํนวน 
2,580,000 หุ้น โดยมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท โดยแบ่งหุ้นเป็นสองส่วน หุ้นส่วนแรกจาํนวน 5,719 หุ้นนาํไปแลกเปล่ียนกบัหุน้ใน
บริษทัอ่ืนท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั เม่ือเปรียบเทียบมูลค่ายุติธรรมหุ้นของบริษทัท่ีใชใ้นการแลกเปล่ียนหุ้นทาํให้เกิดส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นจาํนวน 93,663,209 บาท (หมายเหตุ 29 การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน) หุ้นส่วนท่ีสองจาํนวน 2,574,281 หุ้น  
ไดจ้ดัสรรให้กบัผูถื้อหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นใหม่ในราคาตามมูลค่าท่ีตราไว ้บริษทัไดรั้บชาํระค่าหุ้นส่วนท่ีสองเป็นเงินสดทั้งหมด
จาํนวน 257,428,100 บาท บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
 

ต่อมาในท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 5/2560 เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ท่ีประชุมมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน 
ของบริษทัโดยเพิ่มหุ้นสามญัจาํนวน 3,180,000 หุ้น โดยมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท บริษทัได้รับชาํระค่าหุ้นทั้งหมดและ 
ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
 

เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั มีมติอนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจากจาํนวน 638 ลา้นบาท 
(แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 6,380,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) เป็นจาํนวน 1,480 ลา้นบาท (แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 14,800,000 หุน้ 
มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) บริษทัได้รับชาํระค่าหุ้นทั้งหมดและได้จดทะเบียนเพิ่มทุนดงักล่าวกับกระทรวงพาณิชยแ์ล้วเม่ือวนัท่ี  
11 เมษายน พ.ศ. 2561 
 

เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ในท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นของบริษทั มีมติอนุมัติให้เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวจ้ากเดิม 
มูลค่าหุน้ละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุน้ละ 1 บาท ทาํใหจ้าํนวนหุน้สามญัของบริษทัเพิ่มข้ึนจาก 14,800,000 หุน้ เป็น 1,480,000,000 หุน้ และ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 1,480 ลา้นบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญั 1,480,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็น 2,000 ลา้นบาท 
(แบ่งเป็นหุ้นสามญั 2,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนคร้ังแรก (“IPO”) เม่ือบริษทั 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงบริษทัได้จดทะเบียนการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นและการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
กบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 3 กนัยายน พ.ศ. 2561  
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21 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น (ต่อ) 
 
การเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นสามญัมีผลทาํให้ตอ้งปรับปรุงจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักท่ีใช้ในการคาํนวณกาํไรต่อหุ้น 
ขั้นพื้นฐานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ใหม่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการเปรียบเทียบ โดยถือเสมือนว่าการเปล่ียนแปลง
มูลค่าหุน้ดงักล่าวเกิดข้ึนตั้งแต่แรก 
 

22 ทุนสํารองตามกฎหมาย 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัตน้ปี - - - - 
จดัสรรระหวา่งปี 77,000,000 - 77,000,000 - 

ณ วนัปลายปี 77,000,000 - 77,000,000 - 

 
ภายใตบ้ทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนสาํรองอยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิ
ประจาํปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าสาํรองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสาํรองน้ี 
จะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

23 เงินปันผลจ่าย 
 
เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัไดมี้มติอนุมติัจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 
พ.ศ. 2560 สาํหรับหุน้สามญัจาํนวน 6,380,000 หุน้ เป็นจาํนวนเงินรวมทั้งส้ิน 1,436 ลา้นบาท โดยไดท้าํการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้
ในวนัท่ี 10 เมษายน พ.ศ. 2561  
 

24 รายได้อ่ืน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

รายไดค่้าเช่าสถานท่ี - - 10,140,408 7,007,280 
รายไดด้อกเบ้ีย 2,278,146 1,333,779 6,213,740 4,976,461 

รายไดอ่ื้น 9,061,845 2,501,688 29,848,402 7,105,359 

รวม 11,339,991 3,835,467 46,202,550 19,089,100 
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25 ต้นทุนทางการเงนิ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 11,490,633 11,367,164 2,977,891 2,310,474 
เงินกูย้มืจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,049,726 3,061,004 6,424,351 - 

สัญญาเช่าทางการเงิน 1,165,011 8,331 835,907 - 

รวมค่าใชจ่้ายทางการเงิน 20,705,370 14,436,499 10,238,149 2,310,474 

 
26 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  (ตามท่ีปรับใหม่)  (ตามท่ีปรับใหม่) 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูป     
   และงานระหวา่งทาํ 60,893,387 85,081,286 72,432,921 64,355,768 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 1,241,356,353  1,389,091,213 939,118,992 1,004,345,279 
ค่าบริการจากการประกอบกิจการโรงแรม 9,526,980 9,591,644 - - 
ค่าใชจ่้ายพนกังาน 426,868,412  377,494,103 260,344,210 231,721,806 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 3,461,473  2,541,072 1,931,638 1,236,279 
ค่าใชจ่้ายในการขาย โฆษณาและประชาสัมพนัธ์ 19,726,582  49,357,052 13,600,349 40,349,458 
(กลบัรายการ)หน้ีสงสัยจะสูญ (หมายเหตุ 10) (5,282,518) (685,218) (3,584,583) 480,095 
หน้ีสูญ (หมายเหตุ 10) 40,319  57,410 40,319 57,410 
ค่าเส่ือมราคา (หมายเหตุ 14, 15) 172,221,295  174,332,056 86,351,782 80,834,150 
ค่าตดัจาํหน่าย (หมายเหตุ 16) 15,037,359  8,880,667 11,057,573 7,074,527 
ค่าขนส่ง 63,526,157  61,058,632 55,995,949 48,323,452 
ค่านํ้าและค่าไฟฟ้า 70,770,699  60,263,624 45,541,681 39,327,280 
ค่าท่ีปรึกษาและค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 45,198,555  23,184,285 24,408,432 14,162,659 
ค่าซ่อมแซมบาํรุงรักษา 28,047,404  21,960,185 17,916,899 12,838,050 
ค่าเช่า 24,568,432  14,857,954 11,554,185 8,376,981 
ค่าเดินทาง 14,001,100  5,075,750 7,069,762 1,918,918 
ค่าประกนัภยั 6,594,006 5,228,618 3,521,227 2,996,525 
แก๊ส 17,493,690 6,893,970 6,980,290 6,053,758 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 107,470,849 104,860,502 56,656,735 46,801,853 

รวม 2,321,520,534 2,399,124,805 1,610,938,361 1,611,254,248 
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27 ภาษีเงินได้ 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ภาษีเงินไดปี้ปัจจุบนัสาํหรับกาํไรทางภาษีสาํหรับปี 90,843,164 108,461,600 69,972,033 69,781,297 
   (เพิ่ม)ลดในสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี     
   (หมายเหตุ 17) (4,598,254) (5,188,707) (2,001,912) (604,381) 

รวมค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 86,244,910 103,272,893 67,970,121 69,176,916 

 
ผลต่างระหวา่งค่าใชจ่้ายภาษีท่ีคาํนวณจากกาํไรทางบญัชี และค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงไวด้งัน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บาท บาท บาท บาท 
     

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 407,359,646 505,886,480 332,363,005 339,702,016 
     

ภาษีเงินไดอ้ตัราร้อยละ 20  81,471,930 101,177,296 66,472,601 67,940,403 
รายการปรับปรุง :     
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี - (33,607) - - 
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถหกัภาษีเงินได ้ 5,437,390 2,129,204 3,460,066 1,236,513 
ค่าใชจ่้ายท่ีสามารถหกัภาษีเงินไดเ้พิม่เติม (2,285,817) - (1,962,546) - 
ขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดบ้นัทึกเป็น     
   สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,621,407 - - - 

ภาษีเงินได ้ 86,244,910 103,272,893 67,970,121 69,176,916 

 
อตัราภาษีเงินไดถ้วัเฉล่ียเป็นร้อยละ 20 (พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 20) 
 
ขอ้มูลเก่ียวกบัภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีแสดงไวใ้นหมายเหตุขอ้ 17 
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28 กําไรต่อหุ้น 
 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัใหญ่ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั
ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ โดยไม่รวมหุน้สามญัซ้ือคืน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  (ตามท่ีปรับใหม่)  (ตามท่ีปรับใหม่) 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

กาํไร (บาท)     
ส่วนแบ่งกาํไรสาํหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้     
   ของบริษทัใหญ่ (บาท) 323,752,163 313,851,288 264,392,884 270,525,100 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั     
   ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ (หุน้) 1,251,621,900 344,345,200 1,251,621,900 344,354,200 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้) 0.26 0.91 0.21 0.79 
 

29 การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน 
 

เม่ือวนัท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ผูบ้ริหารได้ทาํการจดัโครงสร้างกลุ่มกิจการ โดยบริษทัได้ออกหุ้นเพิ่มทุนจาํนวน 5,719 หุ้น  
ให้กลุ่มครอบครัวรัตนภูมิภิญโญเพื่อนําไปแลกเปล่ียนกับหุ้นสามัญของบริษทัท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน ได้แก่ บริษทั  
ไทยเฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร็นซ์ จาํกัด บริษทั พรีเม่ียมฟู้ดส์ จาํกัด และบริษทั เบสท์ โอเดอร์ จาํกัด ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 99.99  
ร้อยละ 99.99 และ 99.97 ของหุ้นสามญัทั้งหมดของทั้งสามบริษทัดงักล่าวตามลาํดบั โดยกาํหนดอตัราแลกเปล่ียนหุ้นของบริษทัต่อ
บริษทัอ่ืน โดยใชเ้กณฑป์ระเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญัของบริษทัโดยวิธีมูลค่าปัจจุบนักระแสเงินสด (Discounted cash flow 
Method : DCF) จากขอ้มูลทางการเงินของบริษทัเทียบเป็นสัดส่วนต่อมูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ของบริษทัทั้งสามบริษทั  
 

โดยมีสัดส่วนอตัราการแลกเปล่ียนหุน้ของผูถื้อหุน้บริษทั อาร์ แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย จาํกดัต่อบริษทัทั้งสามบริษทัดงักล่าวดงัน้ี 
 
  บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด บริษัทอ่ืน 

บริษัท 

อัตราการแลกเปล่ียนหุ้น
ต่อ 1 หุ้นของบริษัท  
อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด  
ซัพพลาย จํากัด 

หุ้น 

มูลค่ายุติธรรมต่อหุ้น 
ของหุ้นของบริษัท 

บาท 

จํานวนหุ้นท่ี 
นําไปแลกเปล่ียน 

หุ้น 

มูลค่ายุติธรรม
ของหุ้นท่ีนําไป

แลกเปล่ียน 
(หมายเหตุ 13) 

บาท 

จํานวนหุ้นท่ี 
บริษัทได้รับมา 

หุ้น 

สัดส่วนของหุ้นสามัญท่ีถือ
โดยบริษัท อาร์ แอนด์ บี 
ฟู้ด ซัพพลาย จํากัดหลัง

การแลกเปล่ียนหุ้น 
ร้อยละ 

       

บริษทั ไทยเฟลเวอร์ แอนด ์       
   แฟรกแร็นซ์ จาํกดั 2,840.1264 16,477.55 2,183 35,970,492 6,199,996 99.99 
บริษทั พรีเม่ียมฟู้ดส์ จาํกดั 149.8545 16,477.55 3,470 57,177,099 519,995 99.99 

บริษทั เบสท ์โอเดอร์ จาํกดั 151.4697 16,477.55 66 1,087,518 9,997 99.97 

รวม   5,719 94,235,109 6,729,988  

 

นอกจากน้ีในวนัเดียวกนับริษทัไดอ้อกหุ้นเพิ่มทุนอีกจาํนวน 2,574,281 หุ้น มีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท และไดจ้ดัสรรให้กบั 
ผูถื้อหุน้ตามสัดส่วนการถือหุน้ภายหลงัจากการแลกหุน้ดงักล่าว (หมายเหตุ 21 ทุนเรือนหุน้และส่วนเกินมูลค่าหุน้) 
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29 การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน (ต่อ) 
 
รายการกระทบยอดส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน 
 
 ณ วนัควบรวมธุรกิจ 
 บริษัท ไทยเฟลเวอร์ 

แอนด์ แฟรกแร็นซ์ 
จํากัด 
บาท 

บริษัท พรีเมี่ยมฟู้ดส์ 
จํากัด 
บาท 

บริษัท เบสท์ โอเดอร์ 
จํากัด 
บาท 

รวม 
บาท 

     

ราคาตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิ 101,572,667 78,926,287 8,490,080 188,989,034 
หกั  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (18,300) (12,100) (10,950) (41,350) 

 101,554,367 78,914,187 8,479,130 188,947,684 
หกั  มูลค่ายติุธรรมของหุน้สามญั (35,970,492) (57,177,099) (1,087,518) (94,235,109) 

ส่วนเกินจากการรวมธุรกิจภายใต ้     
   การควบคุมเดียวกนั 65,583,875 21,737,088 7,391,612 94,712,575 

 
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันจาํนวนรวมทั้งส้ิน 94,712,575 บาท ซ่ึงแสดงไวใ้นส่วนของเจ้าของ  
คาํนวณจากผลต่างของมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญัของบริษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จาํกัด ท่ีออกเพื่อแลกเปล่ียนและ 
ราคาตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยทั้ง 3 บริษทัท่ีไดรั้บมา ณ วนัควบรวมธุรกิจ และหกัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 
ณ วนัควบรวมธุรกิจ 
 

30 รายการกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 
 
กิจการและบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กับบริษทั ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม โดยผ่านกิจการอ่ืนแห่งหน่ึงหรือมากกว่าหน่ึงแห่ง  
โดยท่ีบุคคลหรือกิจการนั้นมีอาํนาจควบคุมบริษทั หรือถูกควบคุมโดยบริษทั หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึง
บริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจการลงทุน บริษทัยอ่ย และบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั ถือเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั บริษทัร่วมและบุคคล
ท่ีเป็นเจา้ของส่วนไดเ้สียในสิทธิออกเสียงของบริษทัซ่ึงมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัเหนือกิจการ ผูบ้ริหารสาํคญัรวมทั้งกรรมการ 
และพนักงานของบริษทัตลอดจนสมาชิกในครอบครัวท่ีใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคลทั้ งหมดถือเป็นบุคคล 
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 
 
ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงอาจมีข้ึนไดต้อ้งคาํนึงถึงรายละเอียดของความสัมพนัธ์มากกว่า
รูปแบบความสัมพนัธ์ตามกฎหมาย 
 
บริษทัถูกควบคุมโดยกลุ่มครอบครัวรัตนภูมิภิญโญ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัประกอบกลุ่มผูถื้อหุ้นไดแ้ก่ นายสมชาย รัตนภูมิ
ภิญโญ  นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ  แพทยห์ญิงจณัจิดา รัตนภูมิภิญโญ  แพทยห์ญิงสนาธร รัตนภูมิภิญโญ และบริษทั เจ.พี.เอส.  
โฮลด้ิง จาํกดั ซ่ึงถือหุน้ในบริษทัรวมกนัร้อยละ 99.99  
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30 รายการกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 

รายช่ือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ลักษณะความสัมพนัธ์ 
  

R&B Food Supply Vietnam Limited Liability Company บริษทัยอ่ย 
PT RBFood Supply Indonesia บริษทัยอ่ย 
บริษทั ไทยเฟลเวอร์ แอนด ์แฟรกแร็นซ์ จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั พรีเม่ียมฟู้ดส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั เบสท ์โอเดอร์ จาํกดั บริษทัยอ่ย 
PT RBFood Manufaktur Indonesia บริษทัยอ่ย 
Guangzhou Thai Delicious Food Co., Ltd. บริษทัยอ่ย 
บริษทั เจ.พี.เอส. โฮลด้ิง จาํกดั บริษทัภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัท่ีระดบัของผูถื้อหุน้ 
บริษทั พอร์ต พลสั จาํกดั บริษทัภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 

(เดิมช่ือ บริษทั พอร์ตแลนด ์เฟลเวอร์ แอนด ์แอร์โรแมติค จาํกดั) ท่ีระดบัของผูถื้อหุน้ 
บริษทั โกลเบิล ไทรอมัพ ์จาํกดั  บริษทัภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
    (เดิมช่ือ บริษทั โกลเบิล เทสท ์จาํกดั) ท่ีระดบัของผูถื้อหุน้ 
บริษทั ทรานส์ลูเซ็นส์ จาํกดั  บริษทัภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
    (เดิมช่ือ บริษทั เทสท ์แอนด ์เซนท ์จาํกดั) ท่ีระดบัของผูถื้อหุน้ 
บริษทั แดฟเน่ จาํกดั บริษทัภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัท่ีระดบัของผูถื้อหุน้ 
บริษทั โบตานิค ดีไลท ์จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
บริษทั เพชรเพิ่มสิน จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

ในระหวา่งปี กลุ่มบริษทัและบริษทัมีรายการกบับริษทัยอ่ยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการคา้ดงักล่าวเป็นไปตามเกณฑท่ี์ตกลงร่วมกนั
ระหวา่งกิจการตามปกติของการดาํเนินธุรกิจ และเป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ตามปกติซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 
 

 เง่ือนไขและหลักเกณฑ์ 
  

รายไดจ้ากการขายสินคา้ ราคาทุนบวกกาํไรขั้นตน้ตามชนิดผลิตภณัฑ ์
รายไดค่้าเช่า ราคาตามสัญญา ซ่ึงไดม้าจากการประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระท่ีใกลเ้คียงราคาตลาด 
รายไดค่้าบริการ ราคาตน้ทุนบวกกาํไร 
รายไดอ่ื้น - ค่าคอมมิชชัน่ ราคาตามสัญญา ซ่ึงคิดเป็นร้อยละของยอดขาย 
รายไดด้อกเบ้ีย ราคาตามสัญญา 
ซ้ือสินคา้ ราคาทุนบวกกาํไรขั้นตน้ตามชนิดผลิตภณัฑ ์
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ ราคาตามสัญญา ซ่ึงไดม้าจากการประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระท่ีใกลเ้คียงราคาตลาด 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน ราคาตามสัญญา ซ่ึงไดม้าจากการประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระท่ีใกลเ้คียงราคาตลาด 
ค่าเช่า ราคาตามสัญญา ซ่ึงไดม้าจากการประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระท่ีใกลเ้คียงราคาตลาด 
ค่าบริการ ราคาตามสัญญา 
ค่าคอมมิชชัน่ ราคาตามสัญญา ซ่ึงคิดเป็นร้อยละของยอดขาย 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ราคาตามสัญญา 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย ราคาตามสัญญา 
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30 รายการกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 
ก) รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บาท บาท บาท บาท 
     

รายไดจ้ากการขายสินคา้ใหก้บั     
   บริษทัยอ่ย - - 216,867,189 231,397,613 
   บริษทัภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
      ท่ีระดบัของผูถื้อหุน้ 8,945,683 82,095,093 215,648 770,637 

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,115 6,815 3,115 1,140 

 8,948,798 82,101,908 217,085,952 232,169,390 

     
รายไดค่้าเช่ากบั     
   บริษทัยอ่ย - - 10,140,408 7,007,280 

 - - 10,140,408 7,007,280 

     
รายไดจ้ากการใหบ้ริการและรายไดอ่ื้นกบั     
   บริษทัยอ่ย - - 22,563,987 7,145,703 

 - - 22,563,987 7,145,703 

     
รายไดด้อกเบ้ียกบั     
   บริษทัยอ่ย - - 5,755,737 4,530,238 

 - - 5,755,737 4,530,238 
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30 รายการกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

ข) การซื้อสินค้าและรับบริการ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บาท บาท บาท บาท 
     

การซ้ือสินคา้จาก     
   บริษทัยอ่ย - - 62,377,679 66,781,168 
   บริษทัภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
       ท่ีระดบัของผูถื้อหุน้ 40,263,145 59,496,724 35,615,905 53,225,279 

 40,263,145 59,496,724 97,993,584 120,006,447 
     

การซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์จาก     
   บริษทัยอ่ย - - 170,000 - 
   บริษทัภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
       ท่ีระดบัของผูถื้อหุน้ 59,086,750 - - - 
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 21,389,681 9,510,751 21,389,681 9,144,489 

   ผูถื้อหุน้ 12,045,000 - 12,045,000 - 

 92,521,431 9,510,751 33,604,681 9,144,489 
     

ค่าเช่าจาก     
   ผูถื้อหุน้ 14,153,029 11,680,050 9,151,283 6,673,475 

 14,153,029 11,680,050 9,151,283 6,673,475 
     

การรับบริการและค่าใชจ่้ายอ่ืนจาก     
   บริษทัยอ่ย - - 15,905,302 8,761,824 
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 733,065 - 733,065 - 

 733,065 - 16,638,367 8,761,824 
     

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียกบั     
   บริษทัภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั     
       ท่ีระดบัของผูถื้อหุน้ 1,576,800 1,319,997 - - 
   ผูถื้อหุน้ 7,355,498 968,385 7,260,258 - 

 8,932,298 2,288,382 7,260,258 - 
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30 รายการกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

ค) ยอดค้างชําระท่ีเกิดจากการซื้อและขายสินค้าและบริการ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บาท บาท บาท บาท 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน     
   ของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
   บริษทัยอ่ย - - 74,069,466 62,906,415 
   บริษทัภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
       ท่ีระดบัของผูถื้อหุน้ 230,743 12,555,671 230,743 684,907 
หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ - - - (420,728) 

รวมลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 230,743 12,555,671 74,300,209 63,170,594 
     

เงินจ่ายล่วงหนา้     
ผูบ้ริหารสาํคญั 67,500 - 67,500 - 

รวมเงินจ่ายล่วงหนา้ 67,500 - 67,500 - 
     

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้     
   ผูถื้อหุน้ 4,645,074 - 4,153,875 - 

รวมค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 4,645,074 - 4,153,875 - 
     

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน     
   ของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
   บริษทัยอ่ย - - 13,068,273 13,754,885 
   บริษทัภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
       ท่ีระดบัของผูถื้อหุน้ 26,843,342 12,404,353 21,394,204 5,566,886 
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 125,060 484,884 125,060 484,884 
   ผูถื้อหุน้ 1,017,563 665,702 689,423 549,148 

รวมเจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 27,985,965 13,554,939 35,276,960 20,355,803 
     

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย     
   ผูถื้อหุน้ 1,730,313 793,320 387,549 524,795 
   ผูบ้ริหารสาํคญั 32,460 - 27,461 - 

รวมค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,762,773 793,320 415,010 524,795 
     

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน     
  ผูถื้อหุน้ 35,346,947 - 33,478,030 - 

รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 35,346,947 - 33,478,030 - 
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30 รายการกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

ง) เงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 

บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกัน 
ท่ีระดับของผู้ถือหุ้น     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 100,400,000 77,300,000 - - 
เงินกูเ้พิ่มระหวา่งปี - 109,800,000 - - 
เงินกูจ่้ายคืนระหวา่งปี (26,400,000) (86,700,000) - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 74,000,000 100,400,000 - - 
     

ผู้ถือหุ้น     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม - 51,404,000 - - 
เงินกูเ้พิ่มระหวา่งปี 1,400,000,000 476,404,000 1,350,000,000 - 
เงินกูจ่้ายคืนระหวา่งปี (901,220,000) (527,808,000) (901,220,000) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 498,780,000 - 448,780,000 - 
     

รวมเงินกู้ยืมจากบุคคลหรือ     

   กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 572,780,000 100,400,000 448,780,000 - 
 

เงินกูย้ืมจากบริษทัภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัท่ีระดบัของผูถื้อหุ้นและผูถื้อหุ้นเป็นประเภทมีดอกเบ้ีย ไม่มีหลกัประกนั และ
มีกาํหนดวนัจ่ายชาํระคืนท่ีชดัเจนภายในระยะเวลา 5 ปี 

 

จ) ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
 

ค่าตอบแทนท่ีผูบ้ริหารสาํคญัของกลุ่มกิจการและบริษทั สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 เป็นดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 35,533,535 24,535,020 28,781,300 15,292,613 

ผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 164,413 155,935 49,054 46,540 

 35,697,948 24,690,955 28,830,354 15,339,153 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 

85 

30 รายการกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ฉ) เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม - - 176,000,000 101,000,000 
เงินใหกู้ร้ะหวา่งปี - - - 84,000,000 

เงินรับชาํระคืนระหวา่งปี - - (19,083,333) (9,000,000) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม - - 156,916,667 176,000,000 

 
เม่ือวนัท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559 วนัท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และวนัท่ี 15 เมษายน พ.ศ. 2560 บริษทัไดท้าํการให้เงินกูย้ืมแก่
บริษัท พรีเม่ียมฟู้ดส์ จํากัด และบริษัท ไทยเฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร็นซ์ โดยระยะเวลาและเง่ือนไขของสัญญาเงินกู ้
มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 จํานวน เง่ือนไข เงินรับชําระคืน อัตราดอกเบีย้ 

บริษัท บาท ระยะเวลา บาท ร้อยละ 
     

บริษทั พรีเม่ียมฟู้ดส์ จาํกดั 109,000,000 ไม่มีหลกัประกนัและ 
ครบกาํหนดภายใน 100 เดือน 
โดยจาํนวนเงินกูย้มืจาํนวน 

23 ลา้นบาท และ 86 ลา้นบาท 
และจะครบกาํหนด 
ในปี พ.ศ. 2565 และ 
พ.ศ. 2568 ตามลาํดบั 

17,000,000 3.495 

บริษทั ไทยเฟลเวอร์ แอนด ์แฟรกแร็นซ์ จาํกดั 47,916,667 ไม่มีหลกัประกนัและครบ
กาํหนด ภายใน 60 เดือนโดย

จาํนวนเงินกูย้มืจาํนวน 
47.9 ลา้นบาท จะครบกาํหนด

ในปี พ.ศ. 2565 

2,083,333 3.495 

 
เงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นไปตามประเพณีการให้กูย้ืมปกติ รายไดด้อกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งมีจาํนวนเงิน 5,755,737 บาท  
(พ.ศ. 2560 : 4,530,238 บาท) บริษทัไม่ไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ในรอบปีบญัชี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 สาํหรับเงินให้กูย้ืมแก่
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
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31 ภาระผูกพนั 
 
ภาระผูกพนัท่ีรายจ่ายฝ่ายทุน 
 
ภาระผกูพนัท่ีเป็นขอ้ผกูมดั ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายจ่ายฝ่ายทุนซ่ึงยงัไม่ไดรั้บรู้ในงบการเงิน มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - อาคารสาํนกังานใหม่ 2,777,620 48,584,906 2,232,760 48,584,906 

รวม 2,777,620 48,584,906 2,232,760 48,584,906 

 
โดยอาคารสาํนกังานใหม่คาดวา่จะแลว้เสร็จในไตรมาสท่ี 2 ปี พ.ศ. 2562  
 
ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดําเนินงาน 
 
กลุ่มกิจการและบริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงานเก่ียวกบัการเช่าท่ีดิน เช่าอาคารสํานักงาน เช่าอุปกรณ์สํานักงาน
ค่าบริการรักษาความปลอดภยัและสัญญาบริการสาํหรับการดาํเนินการตามปกติของกลุ่มกิจการและบริษทั  
 
ภาระผกูพนัในอนาคตตามสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ียกเลิกไม่ไดข้ั้นตํ่ามีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ภายใน 1 ปี 23,732,529 20,099,071 12,557,253 12,846,038 
เกินกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 63,129,456 30,245,240 37,381,905 14,970,699 

เกินกวา่ 5 ปี 276,046,240 10,480,482 176,248,517 - 

รวม 362,908,225 60,824,793 226,187,675 27,816,737 
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32 หนังสือคํา้ประกันของธนาคาร 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม กลุ่มกิจการและบริษทัมีหนังสือคํ้ าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามของบริษทัเพื่อคํ้ าประกนัการปฏิบติั 
ตามสัญญาซ่ึงเป็นธุรกิจปกติของกลุ่มกิจการและบริษทัดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

หนงัสือคํ้าประกนั 5,107,200 3,950,000 1,847,500 1,192,000 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน - 1,890,000 - 1,890,000 
เลตเตอร์ออฟเครดิตสินคา้เขา้ - 4,244,166 - 4,096,046 
ตัว๋เรียกเกบ็/รับซ้ือสินคา้ออกภายใต ้L/C 415,966 264,860 415,966 264,860 
ตัว๋เรียกเกบ็สินคา้เขา้ (B/C) 35,422,169 20,748,627 35,422,169 20,748,627 
 

33 เหตุการณ์ภายหลังวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงนิ 
 
เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัแกไ้ขไดถู้กประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยจะมีผลบงัคบัใช้
เม่ือพน้กาํหนด 30 วนั นบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัไดแ้ก่ค่าชดเชยสาํหรับพนกังานท่ีเกษียณอายุ
และมีอายุงานมากกว่าหรือเท่ากบั 20 ปี จะเปล่ียนจากจาํนวน 300 วนั ของค่าจา้งอตัราสุดทา้ยเป็น 400 วนั ของค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 
ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการไดป้ระเมินผลกระทบของการเปล่ียนแปลงกฎหมายน้ีต่องบการเงินของกลุ่มกิจการและบริษทัและคาดว่า
จะมีผลกระทบจาํนวน 10.03 ลา้นบาท และ 7.39 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 
เ ม่ือวันท่ี 24 เมษายน  พ .ศ .  2562 ท่ีประชุมสามัญของผู ้ถือหุ้นของบริษัทบริษัท ไทยเฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร็นซ์ จํากัด  
บริษทั พรีเม่ียมฟู้ดส์ จาํกดั และบริษทัเบสท ์โอเดอร์ จาํกดั มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานสาํหรับปี พ.ศ. 2561 
ในอตัรา 1.31 บาทต่อหุ้น 0.36 บาทต่อหุ้น และ 44.38 บาทต่อหุ้นตามลาํดบั รวมเป็นเงินปันผลจาํนวน 65.79 ลา้นบาท โดยจะ
จ่ายเงินปันผลดงักลา่วใหก้บัผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
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