
รายงานของผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
 
 
เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการ ของบรษิทั อาร ์แอนด์ บ ีฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 
 
 
ความเหน็ 
 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงนิรวมของบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และ
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที ่ 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะกิจการ
ส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั โดยถูกต้องตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
 
งบการเงินท่ีตรวจสอบ 
 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการประกอบดว้ย 
• งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  
• งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั  
• งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สุด

วนัเดยีวกนั  
• งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั และ 
• หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการซึ่งรวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีีส่ าคญั 

 
เกณฑ์ในการแสดงความเหน็  
 

ขา้พเจ้าได้ปฏบิตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรบัผดิชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรบัผดิชอบ
ของผู้สอบบญัชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระจาก
กลุ่มกิจการและบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวชิาชีพบญัชใีนส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวม
และงบการเงนิเฉพาะกิจการที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรบัผิดชอบ  
ด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่านี้  ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รบัเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
 



 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ 
 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มนีัยส าคญัที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจา้ในการตรวจสอบ 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการส าหรบังวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าไดร้ะบุเรื่อง การด้อยค่าของสนิทรพัย์-อาคารและอุปกรณ์
ของธุรกิจโรงแรม เป็นเรื่องส าคัญในการตรวจสอบและได้น าเรื่องนี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและ 
งบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ทัง้นี้ ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเหน็แยกต่างหากส าหรบัเรื่องนี้  
 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 

การด้อยค่าของสินทรพัย-์อาคารและอุปกรณ์ของธุรกิจ
โรงแรม 

 

อ้างอิงถึงหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบรษิัทข้อ 4 เรื่องประมาณการทางบญัชีที่
ส าคัญ และการใช้ดุลยพินิจ และข้อ 14 เรื่องที่ดิน อาคาร 
และอุปกรณ์ 
 

กลุ่มกิจการประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ใน
อุตสาหกรรมผลิตอาหาร เครื่องดื่ม และเครื่องอุปโภค และ
ธุรกจิโรงแรม 2 แห่ง ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่36 ระบุว่า 
หากกิจการพบข้อบ่งชี้ว่า สินทรัพย์อาจเกิดการด้อยค่า 
กิจการต้องประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ
สนิทรพัยน์ัน้ ทัง้นี้เนื่องจากธุรกจิโรงแรมทัง้สองแห่งของกลุ่ม
กจิการมผีลการด าเนินงานขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ผู้บรหิารจึง
ก าหนดให้อาคารและอุปกรณ์ของธุรกิจโรงแรมทัง้สองแห่ง
ของกลุ่มกิจการเป็นหน่วยสนิทรพัยท์ี่ก่อให้เกิดเงนิสดที่ต้อง
ท าการทดสอบการดอ้ยค่า   
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 อาคารและอุปกรณ์ของ
ธุรกิจโรงแรมทัง้สองแห่งของกลุ่มกิจการ มีมูลค่าตามบญัชี
จ านวน 343.87 ล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่าหลังหักค่าเผื่อการ
ด้อยค่าของสินทรพัย์ที่บันทึกไว้ จ านวน 11.56 ล้านบาท มูลค่า
ตามบญัชขีองอาคารและอุปกรณ์ของธุรกิจโรงแรมดงักล่าวคิด
เป็นรอ้ยละ 7.79 ของมูลค่าสนิทรพัยร์วมในงบการเงนิรวม  
 

ผูบ้รหิารไดว้่าจ้างใหผู้ป้ระเมนิราคาอสิระทีเ่ป็นผู้เชีย่วชาญใน
วชิาชีพและได้รบัอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ผู้ประเมินราคาอิสระ”)  
ท าการวัดมูลค่าของสินทรัพย์โดยการคิดลดประมาณการ
กระแสเงนิสดเพื่อหามูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคืนจากการใช้
อาคารและอุปกรณ์ของธุรกิจโรงแรมดงักล่าว โดยอ้างองิจาก
มูลค่าจากการใช ้(value in use)   
 

 

วธิกีารตรวจสอบทีส่ าคญัของขา้พเจา้ ประกอบดว้ย 
 

• ขา้พเจา้ประเมนิความเหมาะสมของการระบุหน่วยสนิทรพัย์ที่
ก่อใหเ้กดิเงนิสดของกลุ่มกจิการ 

• ขา้พเจา้ท าความเขา้ใจวธิทีีผู่ ้บรหิารใชใ้นการประเมนิการ
ดอ้ยค่าของสนิทรพัย์ รวมถงึข้อสมมติฐานที่ใช้ และประเมนิ
ว่าวธิีการที่ผู้บรหิารใช้และขอ้สมมตฐิานดงักล่าวสมเหตุสมผล
และสอดคลอ้งกบัลกัษณะการด าเนินธุรกิจ 

• ข้าพเจ้าได้รับรายงานประเมินมูลค่าสนิทรพัย์ ซึ่งจดัท า
โดยผูป้ระเมนิราคาอสิระ และขา้พเจ้าไดป้ระเมนิความเป็นอสิระ 
ความสามารถ และความเทีย่งธรรมของผู้ประเมนิราคาอสิระ 

• ขา้พเจ้าประเมนิความเหมาะสมของข้อสมมติฐานหลกัที่
ใช้ในการคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคตที่ผู้บริหาร
ใหก้บัผูป้ระเมนิราคาอสิระ ดงันี้ 
1. เปรียบเทียบอตัราค่าห้องพักเฉลี่ยที่ใช้ในการประมาณ

การกบัผลการด าเนินงานในอดีต แผนธุรกิจ และข้อมูล
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยวิเคราะห์จากโรงแรม
ระดบัเดยีวกนัในบรเิวณใกลเ้คยีงกนั 

2. เปรียบเทียบอตัราการเข้าพกัที่ใช้ในการประมาณการกบั
ข้อมูลในอดีต แผนธุรกิจ และข้อมูลในอุตสาหกรรม
เดยีวกนั 

3. เปรียบเทียบอัตราการเติบโตของรายได้ที่ใช้ในการ
ประมาณการกบัข้อมูลในอดีตและข้อมูลในอุตสาหกรรม
เดียวกัน โดยวิเคราะห์จากโรงแรมระดบัเดียวกนัใน
บรเิวณใกลเ้คยีงกนั 

4. เปรียบเทียบสดัส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ที่คาดการณ์ใน
อนาคตกบัผลการด าเนินงานในอดตี 

 
 
 
 
 
 



 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

ข้อสมมติฐานหลักที่ผู้บริหารใช้ในการคิดลดประมาณการ
กระแสเงนิสดในอนาคต มดีงันี้ 
1 อตัราค่าหอ้งพกัเฉลีย่ 
2 อตัราการเขา้พกั 
3 อตัราการเตบิโตของรายได ้
4 สดัส่วนค่าใชจ้่ายต่อรายได ้
5 อตัราคดิลด 
 

จากการทบทวนการด้อยค่าดังกล่าว ผู้บริหารได้บันทึกค่า
เผื่อการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ของธุรกิจโรงแรม
ดงักล่าว จ านวน 11.56 ล้านบาทในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวมส าหรบัปี พ.ศ. 2562 
 

ขา้พเจ้าให้ความส าคญักบัเรื่องดงักล่าว เนื่องจากมูลค่าของ
อาคารและอุปกรณ์ของธุรกิจโรงแรมทัง้สองแห่งของกลุ่ม
กจิการมสีาระส าคญัต่องบการเงนิรวม และการก าหนดมูลค่า
จากการใช ้ต้องอาศยัการใชดุ้ลยพนิิจทีส่ าคญัของผู้บรหิารใน
การประมาณการผลการด าเนินงานในอนาคต รวมถึงการใช้
ข้อมู ลและข้อสมมติฐานต่าง ๆ ที่กล่าวไว้ ข้างต้น หากข้อ
สมมติฐานดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลง อาจส่งผลอย่างมี
สาระส าคญัต่อมูลค่าจากการใช้และมผีลต่อการบนัทึกค่าเผื่อ
การดอ้ยค่าและผลการด าเนินงาน 

 

5. ข้าพเจ้าขอให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินของ
ผู้สอบบัญชีท าการประเมินความเหมาะสมของ
อัตราคิดลดที่ใช้ในการค านวณ โดยพิจารณาและ
เปรียบเทียบกบัข้อมูลของบริษทัที่อยู่ในอุตสาหกรรม
เดียวกันซึ่งสามารถอ้างอิงได้จากแหล่งข้อมูลที่
เปิดเผยโดยทัว่ไป เพื่อประเมนิว่าอตัราคิดลดที่ใช้
อยู่ในเกณฑท์ีส่ามารถยอมรบัได้ 

 

• ข้าพเจ้าขอให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินของผู้สอบบญัชี
ท าการประเมินความเหมาะสมของวิธีการที่ใช้ว่าเป็น
วธิกีารทีถ่อืปฏบิตัโิดยทัว่ไปในอุตสาหกรรมหรอืไม่ 
 

• ขา้พเจา้ได้ทดสอบความถูกต้องของการค านวณการประเมนิ
มูลค่าสนิทรพัย ์ 
 

จากผลการตรวจสอบข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่า ข้อสมมติฐาน 
ที่ส าคญัที่ใช้ในการพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคืนของ
สนิทรพัย์มคีวามสมเหตุสมผลตามหลกัฐานที่มอียู่และอตัรา
คดิลดที่ใชใ้นการค านวณการคิดลดประมาณการกระแสเงนิสด
อยู่ในช่วงทีย่อมรบัได ้ 

  

 

ข้อมูลอ่ืน 
 

กรรมการเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบดว้ย ขอ้มูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงนิรวมและ
งบการเงนิเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบญัชีทีอ่ยู่ในรายงานนัน้ ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจา้จะได้รบัรายงานประจ าปีภายหลงั
วนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชนีี้  
 

ความเห็นของข้าพเจา้ต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไม่ครอบคลุมถงึขอ้มูลอื่น และข้าพเจา้ไม่ไดใ้ห้ความเชื่อมัน่ต่อ
ขอ้มูลอื่น 
 

ความรบัผดิชอบของข้าพเจา้ทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการคอื การอ่านและพจิารณาว่า
ขอ้มูลอื่นมคีวามขดัแยง้ที่มสีาระส าคญักบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ หรอืกบัความรู้ทีไ่ดร้บัจากการตรวจสอบของ
ขา้พเจา้ หรอืปรากฏว่าขอ้มูลอื่นมกีารแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่  
 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามกีารแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ข้าพเจ้าต้องสื่อสาร
เรื่อง ดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 
  



 

ความรบัผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 

กรรมการมหีน้าที่รบัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามทีค่วรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายในที่กรรมการพจิารณาว่าจ าเป็น เพื่อใหส้ามารถจดัท า 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการที่ปราศจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  
 
ในการจัดท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ กรรมการรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุ่มกิจการและ
บรษิัทในการด าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องทีเ่กี่ยวกบัการด าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชี
ส าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมคีวามตัง้ใจที่จะเลกิกลุ่มกิจการและบรษิัท หรือหยุดด าเนินงาน หรือไม่สามารถ
ด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได ้ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีช่่วยกรรมการในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงนิของกลุ่มกิจการและบรษิทั 
 

ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของข้าพเจา้มวีตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผู้สอบบญัชีซึ่งรวมความเหน็ของข้าพเจา้อยู่ดว้ย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคอืความเชื่อมัน่ในระดบัสูง  แต่ไม่ได้
เป็นการรบัประกันว่าการปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัทีม่อียู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เท็จจรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และถอืว่ามสีาระส าคญัเมื่อคาดการณ์
อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของ
ผูใ้ชง้บการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี้  
 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจ้าไดใ้ช้ดุลยพนิิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชพีและการสงัเกต และสงสยั
เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 
 

• ระบุและประเมนิความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผดิพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง
เหล่านัน้ และได้หลกัฐานการสอบบญัชีทีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของข้าพเจา้ ความเสี่ยงที่
ไม่พบข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด 
เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดง
ขอ้มูลทีไ่ม่ตรงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกบัสถานการณ์ 
แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกลุ่มกจิการและบรษิทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการ
เปิดเผยขอ้มูลทีเ่กี่ยวขอ้งซึ่งจดัท าขึน้โดยกรรมการ  

  



 

• สรุปเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่องของกรรมการจากหลกัฐานการสอบบัญชี 
ทีไ่ดร้บั และประเมนิว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญัทีเ่กี่ยวกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้สงสยั
อย่างมนีัยส าคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบรษิัทในการด าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามี
ความไม่แน่นอนที่มสีาระส าคญั ข้าพเจ้าต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้โดยใหข้้อสงัเกตถงึการเปิดเผย
ข้อมูลในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของ
ขา้พเจา้จะเปลีย่นแปลงไป ข้อสรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีี่ได้รบัจนถึงวนัที่ในรายงานของผูส้อบบญัชี
ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษัทต้องหยุดการ
ด าเนินงานต่อเนื่อง  

• ประเมนิการน าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย
ขอ้มูลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบทีท่ าให้มกีารน าเสนอขอ้มูลโดย
ถูกต้องตามทีค่วรหรอืไม่ 

• ได้รบัหลกัฐานการสอบบญัชีที่เหมาะสมอย่างเพยีงพอเกี่ยวกบัข้อมูลทางการเงนิของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทาง
ธุรกิจภายในกลุ่มกจิการเพื่อแสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม ข้าพเจา้รบัผดิชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล
และการปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มกจิการ ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของขา้พเจา้ 

 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ที่ส าคญัซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเด็นที่มนีัยส าคัญที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้า 
ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจ้าไดใ้ห้ค ารบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจา้ได้ปฏิบตัิตามข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกบัความเป็นอิสระ
และได้สื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ทัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามเีหตุผลที่บุคคลภายนอก
อาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใช้เพื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 
 

จากเรื่องที่สื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พจิารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มนีัยส าคญัที่สุดในการตรวจสอบงบการเงนิรวม
และงบการเงนิเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าไดอ้ธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงาน
ของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบงัคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดงักล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะ
เกดิขึน้ ขา้พเจา้พจิารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่าง 
สมเหตุผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สยีสาธารณะจากการสื่อสารดงักล่าว  
 
 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
ไพบูล  ตนักลู 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4298 
กรุงเทพมหานคร 
21 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 



 

บริษทั อาร ์แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 



บริษทั อาร ์แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ          บาท          บาท          บาท          บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 7 1,234,416,297 249,418,066 1,091,584,267 92,832,321

เงนิลงทุนระยะสัน้ 8 6,088,762 13,185,082 - -

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ 9 726,918,668 636,121,711 634,200,304 483,120,804

ส่วนของเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั

ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 10, 28 - - 58,308,000 30,500,000

สนิคา้คงเหลอื 11 682,513,013 746,038,948 412,203,466 483,741,742

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่                        9,236,859 3,389,613 1,054,560 1,910,468

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน                       2,659,173,599 1,648,153,420 2,197,350,597 1,092,105,335

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการเบกิใช้ 3,159,700 9,159,700                                   -  -

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 12 - - 756,023,624 715,465,045

อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน 13 67,126,009 - 104,343,822 76,576,127

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 14 1,622,609,273 1,721,618,375 750,811,246 809,307,338

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 15 11,313,675 23,696,716 6,098,277 14,797,816

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 16 32,870,268 30,405,192 12,492,344 13,490,672

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 10, 28 - - 227,190,875 126,416,667

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่ 16,061,897 14,622,679 8,950,547 9,607,747

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน                       1,753,140,822 1,799,502,662 1,865,910,735 1,765,661,412

รวมสินทรพัย ์                                    4,412,314,421 3,447,656,082 4,063,261,332 2,857,766,747

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ……………………………………….…………………………..….  กรรมการ 
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บริษทั อาร ์แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ          บาท          บาท          บาท          บาท

หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ

หน้ีสินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 17 - 225,000,000                                   -  115,000,000

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ 18 311,767,892 338,264,493 256,321,887 269,187,883

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

   ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 17 13,763,292 27,787,306 - 14,640,000

ส่วนของหนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ

   ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 17 71,554 768,137 - 642,634

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากบุคคลหรอื

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 17 12,492,000 34,345,854 - 10,945,854

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 26,132,541 35,358,795 21,711,420 31,260,820

หนี้สนิหมุนเวยีนอืน่ 10,912,632 8,528,839 6,177,903 3,929,797

รวมหน้ีสินหมนุเวียน                          375,139,911 670,053,424 284,211,210 445,606,988

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 17 40,326,020 74,267,078 - 20,160,000

หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 17 35,081,539 34,668,442 32,835,396 32,835,396

เงนิกูย้มืระยะยาวจากบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 17 37,508,000 538,434,146                                   -  437,834,146

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 19 54,383,772 38,479,660 35,054,436 24,364,512

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 167,299,331 685,849,326 67,889,832 515,194,054

รวมหน้ีสิน 542,439,242 1,355,902,750 352,101,042 960,801,042

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

           7



บริษทั อาร ์แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ          บาท          บาท          บาท          บาท

ส่วนของเจา้ของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน 

หุน้สามญัจ านวน 2,000,000,000 หุน้ 

มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000

ทุนทีอ่อกและช าระแลว้ 20

หุน้สามญัจ านวน 2,000,000,000 หุน้ 

ช าระเตม็มลูค่าแลว้หุน้ละ 1 บาท 

(พ.ศ. 2561 : หุน้สามญัจ านวน 1,480,000,000 หุน้ 

มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 2,000,000,000 1,480,000,000 2,000,000,000 1,480,000,000

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้ 20 1,248,938,736 93,663,209 1,248,938,736 93,663,209

ส่วนเกนิจากการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 20 94,712,575 94,712,575 - -

ก าไรสะสม                      

จดัสรรแลว้

ทุนส ารองตามกฎหมาย 21 110,350,000 77,000,000 110,350,000 77,000,000

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 423,929,843 350,502,734 351,871,554 246,302,496

องคป์ระกอบอืน่ของส่วนของเจา้ของ (7,665,932) (3,046,750) - -

รวมส่วนของผู้เป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 3,870,265,222 2,092,831,768 3,711,160,290 1,896,965,705

ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม (390,043) (1,078,436) - -

รวมส่วนของเจา้ของ              3,869,875,179 2,091,753,332 3,711,160,290 1,896,965,705

รวมหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ                    4,412,314,421 3,447,656,082 4,063,261,332 2,857,766,747

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

           8



บริษทั อาร ์แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ          บาท          บาท          บาท          บาท

รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร  6 2,776,377,860 2,632,522,070 2,074,489,615 1,907,336,965

รายไดจ้ากการประกอบกจิการโรงแรม 6 88,275,697 105,723,489 - -

รวมรายได้ 2,864,653,557 2,738,245,559 2,074,489,615 1,907,336,965

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร 25 (1,668,377,919) (1,627,682,614) (1,307,234,750) (1,237,294,497)

ตน้ทุนจากการประกอบกจิการโรงแรม 25 (105,656,736) (116,482,818) - -

รวมต้นทุน (1,774,034,655) (1,744,165,432) (1,307,234,750) (1,237,294,497)

ก าไรขัน้ต้น 1,090,618,902 994,080,127 767,254,865 670,042,468

รายไดเ้งนิปันผล 12                                -  - 65,785,029 -

รายไดอ้ืน่ 23 17,341,322 11,339,991 58,265,536 46,202,550

ค่าใชจ่้ายในการขาย 6, 25 (182,013,584) (191,181,304) (128,663,246) (130,501,671)

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 6, 25 (457,096,100) (386,173,798) (281,938,976) (243,142,193)

ตน้ทุนทางการเงนิ 24 (25,949,201) (20,705,370) (17,010,227) (10,238,149)

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 442,901,339 407,359,646 463,692,981 332,363,005

ค่าใชจ่้ายภาษีเงนิได้ 26 (89,365,146) (86,244,910) (78,773,923) (67,970,121)

ก าไรส าหรบัปี 353,536,193 321,114,736 384,919,058 264,392,884

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน

รายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

ก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั
ขาดทุนจากการประมาณการ

ตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั - (6,679,018) - (9,398,302)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงนิไดข้องขาดทุน

จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั - 1,335,804 - 1,879,660

รวมรายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ป

ยงัก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั - (5,343,214) - (7,518,642)

รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

ก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบการเงนิ (4,684,902) (1,283,973) - -

รวมรายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมไ่ป

ยงัก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (4,684,902) (1,283,973) - -

ก าไรเบด็เสรจ็อ่ืนสทุธิส าหรบัปี (4,684,902) (6,627,187) - (7,518,642)

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 348,851,291 314,487,549 384,919,058 256,874,242

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั อาร ์แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ต่อ)

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

         บาท          บาท          บาท          บาท

การแบง่ปันก าไร

ส่วนทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 352,777,109 323,752,163 384,919,058 264,392,884

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม 759,084 (2,637,427) - -

353,536,193 321,114,736 384,919,058 264,392,884

การแบง่ปันก าไรเบด็เสรจ็รวม

ส่วนทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 348,157,927 317,411,536 384,919,058 256,874,242

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม 693,364 (2,923,987) - -

348,851,291 314,487,549 384,919,058 256,874,242

ก าไรต่อหุ้น 27

ก าไรต่อหุน้ส่วนทีเ่ป็นของ

ผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (บาท) 0.22 0.26 0.24 0.21

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั อาร ์แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ

ก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน

ส่วนเกินจากการ จดัสรรเป็น ผลต่างอตัรา รวมส่วน

ทนุท่ีออก ส่วนเกิน รวมธรุกิจภายใต้ ทนุส ารอง แลกเปล่ียนจาก ของผูเ้ป็นเจา้ของ ส่วนได้เสียท่ีไม่มี รวมส่วนของ
และช าระแล้ว มลูค่าหุ้น การควบคมุเดียวกนั

ตาม
กฎหมาย

ยงัไม่ได้จดัสรร การแปลงค่างบการเงิน ของบริษทัใหญ่ อ านาจควบคมุ เจา้ของ

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

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

การเปล่ียนแปลงในส่วนของเจา้ของส าหรบัปี

การเพิม่หุน้สามญั (หมายเหตุ 20) 842,000,000 - - - - - 842,000,000 - 842,000,000

ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุมเพิม่ขึน้

จากบรษิทัยอ่ยเรยีกช าระค่าหุน้ - - - - - - - 240,527 240,527

จดัสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 21) - - - 77,000,000 (77,000,000) - - - -

จ่ายเงนิปันผล (หมายเหตุ 22) - - - - (1,436,200,000) - (1,436,200,000) - (1,436,200,000)

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

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

ยอดคงเหลือต้นปี วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 1,480,000,000 93,663,209 94,712,575 77,000,000 350,502,734 (3,046,750) 2,092,831,768 (1,078,436) 2,091,753,332

การเปล่ียนแปลงในส่วนของเจา้ของส าหรบัปี

การเพิม่หุน้สามญั (หมายเหตุ 20) 520,000,000 1,155,275,527 - - - - 1,675,275,527 - 1,675,275,527

จดัสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 21) - - - 33,350,000 (33,350,000) - - - -

จ่ายเงนิปันผล (หมายเหตุ 22) - - - - (246,000,000) - (246,000,000) (4,971) (246,004,971)

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี - - - - 352,777,109 (4,619,182) 348,157,927 693,364 348,851,291

ยอดคงเหลือส้ินปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 2,000,000,000 1,248,938,736 94,712,575 110,350,000 423,929,843 (7,665,932) 3,870,265,222 (390,043) 3,869,875,179

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม

ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่

ก าไรสะสม
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บริษทั อาร ์แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

ทุนท่ีออก ส่วนเกิน จดัสรรเป็นทุนส ารอง

และช าระแล้ว มลูค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร รวม

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท

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

การเพิม่หุน้สามญั 20 842,000,000 - - - 842,000,000

จดัสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 21 - - 77,000,000 (77,000,000) -

จ่ายเงนิปันผล 22 - - - (1,436,200,000) (1,436,200,000)

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี - - - 256,874,242 256,874,242

ยอดคงเหลือส้ินปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 1,480,000,000 93,663,209 77,000,000 246,302,496 1,896,965,705

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 1,480,000,000 93,663,209 77,000,000 246,302,496 1,896,965,705

การเพิม่หุน้สามญั 20 520,000,000 1,155,275,527 - - 1,675,275,527

จดัสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 21 - - 33,350,000 (33,350,000) -

จ่ายเงนิปันผล 22 - - - (246,000,000) (246,000,000)

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี - - - 384,919,058 384,919,058

ยอดคงเหลือส้ินปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 2,000,000,000 1,248,938,736 110,350,000 351,871,554 3,711,160,290

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก าไรสะสม
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บริษทั อาร ์แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ          บาท          บาท          บาท          บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได้ 442,901,339 407,359,646 463,692,981 332,363,005
รำยกำรปรบัปรงุ
ค่ำเสื่อมรำคำอำคำรและส่วนปรบัปรงุอำคำร
   จำกอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน 13, 25 - - 4,797,513 2,693,289
ค่ำเสื่อมรำคำอำคำรและอุปกรณ์ 14, 25 166,838,218 172,221,295 84,835,243 83,658,493
ค่ำตดัจ ำหน่ำย 15, 25 14,152,490 15,037,359 9,645,140 11,057,573
กำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัย์ 14, 25 11,564,990 - - -
กลบัรำยกำรค่ำเผือ่หนี้สงสยัจะสญู 9, 25 (11,252,654) (5,282,518) (13,163,416) (3,584,583)
กำรตดัจ ำหน่ำยหนี้สญู 9, 25 10,815 40,319 5,415 40,319
กลบัรำยกำรค่ำเผือ่กำรลดลงของมลูค่ำสนิคำ้ 11 (2,043,249) (2,024,048) (2,359,596) (1,307,518)
(กลบัรำยกำร) ค่ำเผือ่สนิคำ้ลำ้สมยั 11 (1,791,449) 17,154,068 (3,951,482) 11,539,904
กำรท ำลำยสนิคำ้คงเหลอื 11 - 634,284 - -
ขำดทุน(ก ำไร)จำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ 397,156 (221,475) (865,744) (158,878)
กำรตดัจ ำหน่ำยอุปกรณ์ 1,079,726 514,559 75,881 77,233
ค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนักงำน 19, 25 16,110,512 3,461,473 10,689,924 1,931,638
รำยไดค้่ำเช่ำจำกอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน 13 - - (11,713,125) (10,140,408)
ค่ำใชจ่้ำยจำกอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน 13 463,680 - 231,840 -
รำยไดเ้งนิปันผล - - (65,785,029) -
ดอกเบี้ยรบั (1,477,526) (2,278,146) (5,826,512) (6,213,740)
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ 24 25,949,201 20,705,370 17,010,227 10,238,149
ขำดทุน(ก ำไร)จำกอตัรำแลกเปลีย่นทีย่งัไม่ไดเ้กดิขึน้ (458,319) (4,559,139) 4,601,224 (2,315,380)
ก ำไรจำกกำรขำยเงนิลงทุนระยะสัน้ - (22,080) - (22,080)
กำรเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิด ำเนินงำน
-  ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อืน่ (81,668,831) (6,514,249) (133,174,590) (12,497,153)
-  สนิคำ้คงเหลอื 67,360,633 (113,818,288) 77,849,354 (79,386,200)
-  สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่ (5,847,246) 1,659,230 855,908 999,997
-  สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่ (1,439,218) (5,140,860) 657,200 (2,979,600)
-  เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อืน่ (29,222,552) (41,199,748) (19,734,302) (25,926,166)
-  หนี้สนิหมุนเวยีนอืน่ 2,383,793 (904,433) 2,248,106 (192,631)

เงนิสดไดม้ำจำกกำรด ำเนินงำน 614,011,509 456,822,619 420,622,160 309,875,263
หกั   เงนิจ่ำยผลประโยชน์พนักงำน 19 (206,400) (232,560) - -
หกั   ดอกเบี้ยจ่ำย (27,174,896) (19,568,639) (17,595,621) (9,703,894)
หกั   จ่ำยภำษเีงนิได้ (101,056,476) (99,939,380) (87,324,995) (71,214,617)

เงนิสดสุทธไิดม้ำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 485,573,737 337,082,040 315,701,544 228,956,752

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงนินี้

                            กรรมกำร    …………………………………………………………………

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั อาร ์แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ          บาท          บาท          บาท          บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ
เงนิสดจ่ำยเพือ่ซื้อทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ (145,340,065) (322,357,857) (72,617,173) (239,957,137)
เงนิสดรบัจำกกำรขำยทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 39,974 1,388,201 15,576,558 158,879
เงนิสดจ่ำยเพือ่ซื้อสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (1,780,629) (3,427,206) (945,601) (677,825)
เงนิสดจ่ำยเพือ่ซื้อเงนิลงทุนระยะสัน้ 8 (6,018,532) (303,535) - (14)
เงนิสดรบัจำกกำรขำยเงนิลงทุนระยะสัน้ 8 13,114,852 30,661,653 - 30,140,444
เงนิฝำกธนำคำรทีม่ขีอ้จ ำกดัในกำรเบกิใช้ 6,000,000 (501,700) - -
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - (28,000,000) -
เงนิสดรบัจำกเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 28 - - 28,000,000 -
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - (234,928,900) -
เงนิสดรบัจำกเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 28 - - 105,150,667 19,083,333
เงนิสดจ่ำยเพือ่ซื้อบรษิทัยอ่ย สุทธจิำกเงนิสดทีไ่ดม้ำ 12 - - (40,558,579) (27,541,836)
เงนิสดรบัจำกกำรใหเ้ช่ำอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน - - 10,809,702 10,140,408
เงนิสดจ่ำยจำกอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน (463,680) - (231,840) -
ดอกเบี้ยรบั 1,492,076 2,258,658 5,056,605 6,213,740
เงนิปันผลรบั 12 - - 65,785,029 -

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (132,956,004) (292,281,786) (146,903,532) (202,440,008)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เงนิสดรบัจำกกำรออกหุน้สำมญั 20 1,716,000,000 842,000,000 1,716,000,000 842,000,000
เงนิสดจ่ำยค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุน้สำมญั 20 (40,724,473) - (40,724,473) -
เงนิสดรบัจำกเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 17 - 37,900,000 - 37,900,000
จ่ำยคนืเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 17 (47,965,072) (65,321,805) (34,800,000) (21,350,000)
เงนิสดรบัจำกตัว๋สญัญำใชเ้งนิ 519,400,000 240,000,000 319,400,000 100,000,000
จ่ำยคนืเงนิสดจำกตัว๋สญัญำใชเ้งนิ (744,400,000) (106,890,000) (434,400,000) (16,890,000)
เงนิสดรบัจำกเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกบุคคลหรอื
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 28 - 842,000,000 - 842,000,000

เงนิสดรบัจำกเงนิกูย้มืระยะยำวจำกบุคคล
หรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 28 - 558,000,000 - 508,000,000

จ่ำยคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกบุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 28 - (852,000,000) - (842,000,000)
จ่ำยคนืเงนิกูย้มืระยะยำวจำกบุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 28 (522,780,000) (75,620,000) (448,780,000) (59,220,000)
จ่ำยคนืเงนิตน้ของสญัญำเช่ำกำรเงนิ - (150,523) - -
เงนิสดรบัช ำระค่ำหุน้ของบรษิทัยอ่ยจำกส่วนไดเ้สยี
ทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม - 240,527 - -

เงนิปันผลจ่ำย 22 (246,004,971) ############ (246,000,000) ############

เงนิสดสุทธไิดม้ำ(ใชไ้ป)จำกกจิกรรมจดัหำเงนิ 633,525,484 (16,041,801) 830,695,527 (45,760,000)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั อาร ์แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ          บาท          บาท          บาท          บาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สทุธิ 986,143,217 28,758,453 999,493,539 (19,243,256)
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดวนัตน้ปี 249,418,066 219,874,614 92,832,321 111,231,402
เงนิเบกิเกนิบญัชธีนำคำรวนัตน้ปี - - - -
(ขำดทุน)ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่นของเงนิสดและ
รำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด (1,144,986) 784,999 (741,593) 844,175

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวนัส้ินปี 1,234,416,297 249,418,066 1,091,584,267 92,832,321

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดวนัสิ้นปี 7 1,234,416,297 249,418,066 1,091,584,267 92,832,321
เงนิเบกิเกนิบญัชธีนำคำรวนัสิ้นปี - - - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวนัส้ินปี 1,234,416,297 249,418,066 1,091,584,267 92,832,321

รายการท่ีมิใช่เงินสด

เจำ้หนี้ซื้อทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์(ลดลง)เพิม่ขึน้ 2,696,906 6,035,747 6,266,066 2,160,588
เจำ้หนี้ซื้อสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน(ลดลง)เพิม่ขึน้ (11,180) 11,180 - -
ซื้อทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์จำกสญัญำเช่ำกำรเงนิ - 35,346,946 - 33,478,029
กำรโอนจำกอำคำรและส่วนปรบัปรงุอำคำรไปยงั
อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน 13, 14 67,126,009 - 32,565,208 76,576,127

ลกูหนี้คำ้งรบัจำกกำรขำยเครือ่งจกัรและอุปกรณ์ - - 5,192,185 -
รำยไดค้่ำเช่ำโดยวธิเีสน้ตรง 13 - - 903,423 -

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงนินี้

                            กรรมกำร    …………………………………………………………………

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั อาร ์แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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1 ข้อมูลทัว่ไป 
 
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนจ ากัด และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย ซึ่งจดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและมทีีอ่ยู่ตามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนดงันี้: 
 
ส านักงานใหญ่ : เลขที ่3395 ซอยลาดพรา้ว 101 (วดับงึทองหลาง) ถนนลาดพรา้ว แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
 
การประกอบการธุรกิจของกลุ่มกจิการ คอื ผลติและจ าหน่ายผลติภณัฑ์ขนมปัง สิง่ปรุงรสส ีกลิน่ เครื่องหอมและเคมภีณัฑ์ประเภทอาหาร 
เพื่อใชใ้นอุตสาหกรรมการผลติอาหาร เครื่องดื่ม และเครื่องอุปโภค และธุรกจิโรงแรม 
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูล จงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัย่อยว่ากลุ่มกจิการ 
 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการบรษิทัเมื่อวนัที ่21 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 
 
2 นโยบายการบญัชี 
 
นโยบายการบญัชทีีส่ าคญัซึ่งใชใ้นการจดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการมดีงัต่อไปนี้ 
 
2.1 เกณฑ์การจดัท างบการเงิน 

 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการได้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทยและข้อก าหนดภายใต้
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์  
 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการจดัท าขึน้โดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดมิในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของงบการเงนิ  
 
การจดัท างบการเงนิใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีที่รบัรองทัว่ไปในประเทศไทยก าหนดให้ใช้ประมาณการทางบญัชทีี่ส าคญั
และการใช้ดุลยพนิิจของผูบ้รหิารตามกระบวนการในการน านโยบายการบญัชีของกลุ่มกจิการไปถอืปฏบิตัิ กลุ่มกจิการเปิดเผย
เรื่องการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารหรือรายการที่มีความซับซ้อน และรายการเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการที่มี
นัยส าคญัต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 4 
 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึน้จากงบการเงนิตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่
มเีนื้อความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามในสองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงนิตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

  



บริษทั อาร ์แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 
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2.2. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีเกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ 
 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมาถือปฏิบติัส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 
 

ก) มาตรฐานการรายการทางการเงินฉบบัท่ี 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาท่ีท ากบัลูกค้า (TFRS 15) 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิได้ก าหนดหลกัการ 5 ขัน้ตอน ในการก าหนดและรบัรู้รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลูกค้า 
ซึ่งก าหนดให้กลุ่มกิจการต้องรับรู้รายได้ตามหลักการการโอนการควบคุม คือ รับรู้รายได้เพื่อให้สะท้อนถึงการ  
โอนการควบคุมในสนิค้าหรอืบรกิารไปยงัลูกคา้ด้วยจ านวนเงนิทีส่ะทอ้นถึงจ านวนเงนิทีก่ลุ่มกจิการคาดว่าจะไดร้บัจาก
สนิคา้และบรกิารที่ได้โอนไป แทนหลกัการรบัรู้รายได้ตามหลกัการโอนความเสีย่งและผลตอบแทนในสนิค้าและบริการ
ไปยงัผู้ซื้อตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 11 (TAS 11) เรื่อง รายได้จากสญัญาก่อสร้าง และมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่18 
(TAS 18) เรื่อง รายได้ และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เกี่ยวข้อง โดยผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายบญัชดีงักล่าว ไม่เป็นสาระส าคญัต่องบการเงนิเปรยีบเทยีบ 
 

กลุ่มกิจการไดน้ ามาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏบิตัสิ าหรบัรอบระยะเวลาบญัชปัีจจุบนั ผู้บรหิารไดป้ระเมนิและพจิารณาว่า
มาตรฐานดงักล่าวขา้งต้นไม่มผีลกระทบทีม่นีัยส าคญัต่อบรษิทั 
 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 (ปรบัปรงุ 2561) เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่2 ไดป้รบัปรุงโดยอธบิายใหช้ดัเจนขึน้เกี่ยวกบั 
 

- การวดัมูลค่าของรายการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท์ีช่ าระดว้ยเงนิสด 
- วิธีการทางบัญชีส าหรับการปรับปรุงเงื่อนไขและข้อก าหนดของการจ่ายโดยใช้หุ้นเ ป็นเกณฑ์ที่เปลี่ยนการ 

จดัประเภทจากการจ่ายช าระดว้ยเงนิสดเป็นการจ่ายช าระดว้ยตราสารทุน 
 

ทัง้นี้ ยงัไดใ้หข้อ้ยกเวน้ในการจดัประเภทกรณีที่กจิการต้องหกั ณ ทีจ่่ายภาษีของพนักงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจ่ายโดยใช้
หุน้เป็นเกณฑเ์พื่อน าส่งใหห้น่วยงานก ากบัดูแลภาษี ใหถ้อืเสมอืนว่าเป็นการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑป์ระเภทช าระดว้ย
ตราสารทุนทัง้หมด ซึ่งเดมิจะต้องรบัรูส้่วนของภาษีดงักล่าวเป็นการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ประเภททีช่ าระดว้ยเงนิสด 
 

กลุ่มกิจการไดน้ ามาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏบิตัสิ าหรบัรอบระยะเวลาบญัชปัีจจุบนั ผู้บรหิารไดป้ระเมนิและพจิารณาว่า
มาตรฐานดงักล่าวขา้งต้นไม่มผีลกระทบทีม่นีัยส าคญัต่อบรษิทั 
 

ค) มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรบัปรงุ 2561) เร่ือง อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน 
 

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่40 ไดป้รบัปรุงเพื่ออธบิายให้ชดัเจนขึน้เกี่ยวกบัการโอนจากหรอืโอนมาเป็นอสงัหารมิทรพัย์
เพื่อการลงทุน จะท าไดก้ต็่อเมื่อมกีารเปลีย่นแปลงการใชง้านของอสงัหารมิทรพัยซ์ึ่งต้องมหีลกัฐานการเปลีย่นแปลงการ
ใชง้านสนับสนุน โดยการเปลีย่นแปลงการใช้งานจะเกดิขึ้นเมื่ออสงัหาริมทรัพย์นัน้เข้านิยามหรือสิ้นสุดการเป็นไปตาม
นิยามของอสงัหาริมทรพัย์เพื่อการลงทุน การเปลีย่นแปลงความตัง้ใจของฝ่ายบริหารเพยีงอย่างเดยีวไม่ได้ให้หลกัฐาน
เพยีงพอทีจ่ะสนับสนุนการเปลีย่นแปลงการใชง้าน 
 

กลุ่มกิจการไดน้ ามาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏบิตัสิ าหรบัรอบระยะเวลาบญัชปัีจจุบนั ผู้บรหิารไดป้ระเมนิและพจิารณาว่า
มาตรฐานดงักล่าวขา้งต้นไม่มผีลกระทบทีม่นีัยส าคญัต่อบรษิทั 
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2.2.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีมีผลบงัคบัใช้ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563  
 
กลุ่มกิจการประเมนิผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุง ซึ่งยงัไม่มผีลบงัคบัใช้
ในรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ดงันี้ 
 

ก) เครื่องมือทางการเงิน 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเครื่องมอืทางการเงนิ ไดแ้ก่ 
 
มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่32  เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่7  เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลเครื่องมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่9  เรื่อง เครื่องมอืทางการเงนิ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16  เรื่อง การป้องกนัความเสีย่งของเงนิลงทุนสุทธใิน 
    หน่วยงานต่างประเทศ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่19  เรื่อง การช าระหนี้สนิทางการเงนิดว้ยตราสารทุน 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิเกี่ยวกบัเครื่องมอืทางการเงนิกลุ่มนี้กล่าวถงึการจดัประเภทรายการ การวดัมูลค่าและ
การตดัรายการสนิทรพัยท์างการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิ การดอ้ยค่าของสนิทรพัย์ทางการเงนิ การบญัชีป้องกนัความเสี่ยง 
การแสดงรายการ และการเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัเครื่องมอืทางการเงนิ 
 
ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการไดป้ระเมนิผลกระทบและอยู่ในระหว่างการสอบทานผลกระทบตามมาตรฐานดงักล่าว 
 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เรื่อง สญัญาเช่า 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับที่ 16 เรื่อง สญัญาเช่า ส่งผลให้กลุ่มกิจการในฐานะผู้เช่ารบัรู้สญัญาเช่าเกือบ
ทัง้หมดในงบแสดงฐานะการเงิน โดยไม่ต้องจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานและสญัญาเช่าการเงนิอีกต่อไป  
กลุ่มกิจการต้องรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ และหนี้สินตามสัญญาเช่า เว้นแต่เป็นสัญญาเช่าระยะสัน้และสัญญาเช่า 
ซึ่งสนิทรพัยอ์้างองิมมีูลค่าต ่า  
 
ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการไดป้ระเมนิผลกระทบและอยู่ในระหว่างการสอบทานผลกระทบตามมาตรฐานดงักล่าว 
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ค) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุใหม่ฉบบัอ่ืนๆ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงใหม่ซึ่งจะมผีลกระทบต่อกลุ่มกจิการ ไดแ้ก่ 
 

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่12 เรื่อง ภาษีเงนิได ้
มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่23 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยมื 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่23 เรื่อง ความไม่แน่นอนเกี่ยวกบัวธิกีารทางภาษีเงนิได ้

 
การปรบัปรุงมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได้ ได้อธิบายให้ชดัเจนว่าการรบัรูผ้ลกระทบทางภาษีเงนิได้
ของเงนิปันผลจากตราสารทุน ใหร้บัรูภ้าษีเงนิไดโ้ดยให้สอดคล้องกบัการรบัรูร้ายการหรอืเหตุการณ์ในอดีตทีท่ าให้เกิด
ก าไรทีน่ ามาจดัสรรเงนิปันผล  
 
การปรบัปรงุมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 23 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม ไดอ้ธิบายให้ชดัเจนว่าหากสนิทรพัยท์ีเ่ขา้เงื่อนไข
ทีเ่กิดจากเงนิที่กู้มาโดยเฉพาะนัน้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ได้ตามประสงค์หรอืพรอ้มที่จะขาย ยอดคงเหลอืของเงนิที่กู้มา
โดยเฉพาะดงักล่าว กจิการต้องน ามารวมเป็นส่วนหนึ่งของเงนิกู้ยมืทีม่วีตัถุประสงคท์ัว่ไปดว้ย 
 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 23 เรื่อง ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีการทางภาษีเงินได้  
ได้อธิบายวิธีการรบัรู้รายการและการวดัมูลค่าสนิทรพัย์และหนี้สนิภาษีเงนิได้รอการตดับญัชีและสนิทรพัย์และหนี้สนิ
ภาษีเงนิไดใ้นปีปัจจุบนัในกรณีทีม่คีวามไม่แน่นอนเกี่ยวกบัวธิกีารทางภาษีเงนิได้ ในเรื่องดงัต่อไปนี้ 
 
- กจิการต้องสมมตวิ่าหน่วยงานจดัเก็บภาษีจะตรวจสอบวธิีการทางภาษีที่มคีวามไม่แน่นอน และมคีวามรูเ้กี่ยวกบั

ขอ้มูลทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้หมดอย่างครบถ้วน โดยไม่น าเหตุผลว่าจะตรวจพบหรอืไม่มาเป็นขอ้ในการพจิารณา 
- หากกิจการสรุปว่าไม่มคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่หน่วยงานจดัเกบ็ภาษีจะยอมรบัวิธกีารทางภาษีที่มคีวามไม่

แน่นอน กจิการต้องสะทอ้นผลกระทบของความไม่แน่นอนในการค านวณบญัชภีาษีเงนิไดด้ว้ย 
- กิจการต้องประเมนิการใช้ดุลยพนิิจหรือประมาณการใหม่ เมื่อข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่เคยอ้างอิงในการใช ้

ดุลยพนิิจหรอืประมาณการมกีารเปลีย่นแปลงไป หรอืขอ้มูลใหม่ทีส่่งผลกระทบต่อการใชดุ้ลยพนิิจหรอืประมาณการ 
 
ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการอยู่ระหว่างการประเมนิผลกระทบของการน ามาตรฐานฉบบัดงักล่าวมาใชเ้ป็นครัง้แรก 
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2.3 การบญัชีส าหรบังบการเงินรวม 
 
ก) บรษิทัย่อย 

 
บรษิัทย่อยหมายถึงกิจการทัง้หมดที่กลุ่มกิจการมอี านาจควบคุม กลุ่มกิจการมอี านาจควบคุมเมื่อกลุ่มกิจการรบัหรือ  
มสีทิธใินผลตอบแทนผนัแปรจากการเกี่ยวขอ้งกบัผูไ้ดร้บัการลงทุน และสามารถใชอ้ านาจเหนือผูไ้ดร้บัการลงทุนเพื่อให้
ไดผ้ลตอบแทนผนัแปร กลุ่มกิจการรวมงบการเงนิของบริษทัย่อยไว้ในงบการเงนิรวมตัง้แต่วนัที่กลุ่มกจิการมอี านาจใน
การควบคุมบรษิทัย่อยจนถงึวนัทีก่ลุ่มกจิการสูญเสยีอ านาจควบคุมในบรษิทัย่อยนัน้  
 
ในงบการเงนิเฉพาะกิจการ เงนิลงทุนในบริษัทย่อยบนัทึกด้วยวิธีราคาทุน โดยต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวกบัการซื้อเงนิลงทุน 
จะถูกรบัรูเ้ป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนเริม่แรกของเงนิลงทุน 
 

ข) การเปลีย่นแปลงสดัส่วนการถอืครองกจิการ 
 
ในกรณีทีก่ลุ่มกจิการยงัคงมอี านาจควบคุมบรษิทัย่อย กลุ่มกจิการปฏิบตัติ่อรายการกบัส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม
เช่นเดยีวกนักบัรายการกบัผูเ้ป็นเจา้ของของกลุ่มกจิการ ผลต่างระหว่างราคาจ่ายซื้อหรอืราคาขายจากการเปลีย่นแปลง
สดัส่วนในบรษิัทย่อยกบัราคาตามบญัชขีองส่วนได้เสยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมที่ลดลงหรอืเพิม่ขึน้ตามสดัส่วนที่เปลีย่นแปลง
ไปจะถูกรบัรูใ้นส่วนของเจา้ของ 
 

ค) รายการระหว่างกนัในงบการเงนิรวม 
 
รายการ ยอดคงเหลือ ก าไรและขาดทุนที่ยงัไม่เกิดขึ้นจรงิระหว่างกนัในกลุ่มกิจการจะถูกตดัออก ยกเวน้รายการนัน้จะมี
หลกัฐานว่าเกดิจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์ีโ่อน 
 

2.4 การรวมธุรกิจภายใต้การควบคมุเดียวกนั 
 
กลุ่มกิจการรบัรู้รายการการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกนั โดยรบัรู้สนิทรพัย์และหนี้สนิของกิจการที่ถูกน ามารวมด้วย
มูลค่าตามบัญชีของกิจการที่ถูกน ามารวมตามมูลค่าที่แสดงอยู่ในงบการเงนิรวมของบริษัทใหญ่ ในล าดบัสูงสุดที่ต้องจดัท า 
งบการเงนิรวม โดยกลุ่มกจิการต้องปรบัปรุงรายการเสมอืนว่าการรวมธุรกิจได้เกดิขึน้ตัง้แต่วนัต้นปีในงบการเงนิปีก่อนทีน่ ามา
แสดงเปรยีบเทยีบหรอืตัง้แต่วนัทีก่จิการดงักล่าวอยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนักบักลุ่มกจิการ (หากเกดิขึน้หลงัจากวนัต้นปีของ
งบการเงนิเปรยีบเทยีบ) 
 
ต้นทุนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดยีวกนัเป็นผลรวมของมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์ทีใ่ห้ไป หนี้ สนิที่เกิดขึ้นหรือรบัมา 
และตราสารทุนทีอ่อกโดยผูซ้ื้อ ณ วนัทีม่กีารแลกเปลีย่นเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งการควบคุม 
 
ส่วนต่างระหว่างต้นทุนของการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดยีวกนักบัส่วนไดเ้สยีของผูซ้ื้อในมูลค่าตามบญัชีของกจิการทีถู่ก
น ามารวมแสดงเป็นรายการ “ส่วนเกนิทุนจากการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดยีวกนั” ในส่วนของเจา้ของ โดยกลุ่มกจิการจะ
ตดัรายการนี้ออกเมื่อขายเงนิลงทุนออกไปโดยโอนไปยงัก าไรสะสม 
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2.5 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
 
ก) สกุลเงนิทีใ่ชใ้นการด าเนินงานและสกุลเงนิทีใ่ชน้ าเสนองบการเงนิ 

 
งบการเงนิแสดงในสกุลเงนิบาท ซึ่งเป็นสกุลเงนิที่ใช้ในการด าเนินงานของกิจการและเป็นสกุลเงนิที่ใชน้ าเสนองบการเงนิ
ของกจิการและกลุ่มกิจการ 
 

ข) รายการและยอดคงเหลอื 
 
รายการที่เป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่  
เกดิรายการ  
 
รายการก าไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรบัหรอืจ่ายช าระที่เป็นเงนิตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่า
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิไดบ้นัทกึไวใ้นก าไรหรอืขาดทุน 
 
เมื่อมกีารรบัรูร้ายการก าไรหรอืขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตวัเงนิไวใ้นงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น องคป์ระกอบของอตัรา
แลกเปลีย่นทัง้หมดของก าไรหรอืขาดทุนนัน้จะรบัรู้ไวใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นดว้ย ในทางตรงขา้มการรบัรูก้ าไรหรือ
ขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตวัเงนิไว้ในก าไรหรือขาดทุน องค์ประกอบของอตัราแลกเปลี่ยนทัง้หมดของก าไรหรือ
ขาดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก าไรขาดทุนดว้ย 
 

ค) กลุ่มกจิการ 
 
การแปลงค่าผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิของบรษิทัในกลุ่มกจิการ (ทีม่ใิช่สกุลเงนิของเศรษฐกิจทีม่ภีาวะเงนิเฟ้อ
รุนแรง) ซึ่งมสีกุลเงนิทีใ่ช้ในการด าเนินงานแตกต่างจากสกุลเงนิที่ใชน้ าเสนองบการเงนิได้ถูกแปลงค่าเป็นสกุลเงนิทีใ่ช้
น าเสนองบการเงนิดงันี้ 
 
- สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีแ่สดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงนิแปลงค่าดว้ยอตัราปิด ณ วนัที่ในงบแสดงฐานะการเงนิ 
- รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายในงบก าไรขาดทุนและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็แปลงค่าดว้ยอตัราถวัเฉลีย่ และ 
- ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นทัง้หมดรบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

 
2.6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 
ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม  
เงนิลงทุนระยะสัน้อื่นทีม่สีภาพคล่องสูงซึ่งมอีายุไม่เกินสามเดือนนับจากวนัทีไ่ดม้า และเงนิเบกิเกนิบญัชี 
 
เงนิเบกิเกนิบญัชจีะแสดงไว้ในส่วนของของหนี้สนิหมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงนิ 
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2.7 ลูกหน้ีการค้า 
 
ลูกหนี้การคา้แสดงถงึจ านวนเงนิทีลู่กคา้จะต้องช าระส าหรบัการขายสนิคา้และการใหบ้ริการตามปกตธุิรกจิ  
 
กลุ่มกิจการรบัรู้ลูกหนี้การค้าเมื่อเริ่มแรกด้วยจ านวนเงินของสิง่ตอบแทนที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับช าระ ในกรณีที่มี
ส่วนประกอบดา้นการจดัหาเงนิทีม่นีัยส าคญัจะรบัรู้ดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของสิง่ตอบแทน และวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนหกั
ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ 
 

2.8 สินค้าคงเหลือ 
 
สนิคา้คงเหลอืแสดงดว้ยราคาทุนหรอืมูลค่าสุทธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า 
 
ราคาทุนของสนิคา้ค านวณโดยวธิีค่าเฉลีย่เคลื่อนที ่ต้นทุนของวตัถุดบิประกอบดว้ยราคาซื้อและค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวขอ้งโดยตรงกบั
การซื้อ หกัดว้ยส่วนลดทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้หมด ต้นทุนของสนิคา้ส าเรจ็รูปและงานระหว่างท าประกอบด้วยค่าวตัถุดบิ ค่าแรงทางตรง 
ค่าใชจ้่ายอื่นทางตรง ค่าโสหุย้ในการผลติ และค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวขอ้งโดยตรงเพื่อใหส้นิคา้นัน้อยู่ในสภาพและสถานทีปั่จจุบนั 
 

2.9 เงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน 
 
เงนิลงทุนอื่นนอกเหนือจากเงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า รบัรู้มูลค่าเริ่มแรกด้วยราคาทุน ซึ่งหมายถึง
มูลค่ายุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีใ่หไ้ปเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งเงนิลงทุนนัน้รวมทัง้ค่าใชจ้่ายทางตรงอื่นๆ 
 
เงนิลงทุนเพือ่คา้และเงนิลงทุนเผือ่ขาย 
 
เงนิลงทุนเพื่อคา้และเงนิลงทุนเผื่อขายวดัมูลค่าในเวลาภายหลงัดว้ยมูลค่ายุตธิรรม รายการก าไรและขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จริง
ของเงนิลงทุนเพื่อค้ารบัรู้ในก าไรหรือขาดทุน รายการก าไรและขาดทุนที่ยงัไม่เกิดขึ้นจริงของเงนิลงทุนเผื่อขายรบัรู้ในก าไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นและจะรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนเมื่อมกีารจ าหน่ายเงนิลงทุนเผื่อขายนัน้ออกไป 
 
เงนิลงทุนทีจ่ะถอืไวจ้นครบก าหนด 
 
เงินลงทุนที่จะถือไว้จนครบก าหนดวัดมูลค่าภายหลังด้วยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่ายตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงหักด้วย  
ค่าเผื่อการดอ้ยค่า 
 
เงนิลงทุนทัว่ไป 
 
เงนิลงทุนทัว่ไปแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า 
 
การจ าหน่ายเงนิลงทุน 
 
ในการจ าหน่ายเงนิลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิที่ได้รบัจากการจ าหน่ายกับราคาตามบญัชีของเงินลงทุนนัน้ รวมถึง 
ผลสะสมของรายการก าไรและขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุตธิรรมทีร่บัรู้สะสมไวใ้นส่วนของเจา้ของ จะบนัทึกรวมอยู่ใน 
งบก าไรขาดทุน กรณีที่จ าหน่ายเงนิลงทุนที่ถือไว้ในตราสารหนี้หรอืตราสารทุนชนิดเดียวกนัออกไปบางส่วน ราคาตามบญัชีของ
เงนิลงทุนทีจ่ าหน่ายจะก าหนดโดยใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก 
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2.10 อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน   
 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มกิจการและบริษัทส่วนใหญ่คือที่ดิน โรงงาน อาคารส านักงานและส่วนปรบัปรุงอาคาร  
ซึ่งกลุ่มกจิการถอืไว ้ เพื่อหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่าในระยะยาวหรอืจากการเพิม่ขึ้นของมูลค่าของสนิทรพัย์ 
 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนรบัรูร้ายการเริม่แรกดว้ยราคาทุน รวมถงึต้นทุนในการท ารายการและต้นทุนในการกู้ยมื 
 

หลงัจากการรบัรู้เมื่อเริม่แรก อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนจะบนัทึกด้วยวธิีราคาทุนหกัค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่า 
 

กลุ่มกิจการรวมรายจ่ายในภายหลงัเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบญัชีของสนิทรพัย์ก็ต่อเมื่อมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่ม
กิจการจะได้รบัประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในรายจ่ายนัน้ เมื่อมกีารเปลี่ยนแทนชิ้นส่วนของอสงัหาริมทรพัย์เพื่อการลงทุน 
กลุ่มกจิการจะตดัมูลค่าตามบญัชีของส่วนทีถู่กเปลีย่นแทนออก 
 

ทีด่ินไม่มกีารหกัค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาของอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนอื่น ๆ จะค านวณตามวิธีเส้นตรง ปันส่วนราคาทุน
ตลอดประมาณการอายุการให้ประโยชน์ดงันี้ 
 

ส่วนปรบัปรุงอาคาร 10 ปี หรอื 15 ปี 
โรงงาน อาคารส านักงาน 20 - 40 ปี 
 

ในระหว่างปีกลุ่มกิจการและบริษัทได้เปลี่ยนประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของโรงงานและอาคารส านักงานของอสงัหาริมทรพัย์
เพื่อการลงทุนในหมายเหตุ 4 
 

2.11 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 

ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ทัง้หมดวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม ต้นทุน
เริม่แรกจะรวมต้นทุนทางตรงอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการซื้อสนิทรพัยน์ัน้ 
 

ต้นทุนที่เกดิขึ้นภายหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชีของสนิทรพัย ์เมื่อต้นทุนนัน้คาดว่าจะก่อใหเ้กิดประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคต 
มูลค่าตามบญัชขีองชิ้นส่วนทีถู่กเปลีย่นแทนจะถูกตดัรายการออกไป 
 

บรษิทัจะรบัรูต้้นทุนค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาอื่น ๆ เป็นค่าใชจ้่ายในก าไรขาดทุนเมื่อเกิดขึน้ 
 

ที่ดินไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์อื่นค านวณโดยใช้วิธีเส้นตรง เพื่อลดราคาทุน ตลอดอายุการให้
ประโยชน์ทีป่ระมาณการไวข้องสนิทรพัยด์งัต่อไปนี้ 
 

ส่วนปรบัปรุงที่ดนิ                                                                                                         5 ปี หรือ 20 ปี 
ส่วนปรบัปรุงอาคาร                                                                                               5 ปี ถงึ 20 ปี 
อาคารโรงงานและโรงแรม  20 ปี ถงึ 55 ปี  
เครื่องจกัรและอุปกรณ์การผลิต 2 ปี ถึง 10 ปี 
อุปกรณ์และเครื่องตกแต่งส านักงาน 5 ปี หรอื 10 ปี 
ยานพาหนะ  5 ปี 
 

กลุ่มกิจการได้มกีารทบทวนและปรบัปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสนิทรพัย์ให้เหมาะสมทุกสิ้นรอบรอบระยะเวลา
รายงาน 
 

ในระหว่างปีกลุ่มกิจการและบรษิทัไดเ้ปลีย่นประมาณการอายุการใหป้ระโยชน์ของโรงงาน อาคารส านักงานและโรงแรมในหมายเหตุ 4 
 

ผลก าไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการจ าหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ค านวณโดยเปรียบเทียบสิง่ตอบแทนสุทธิที่ได้รบัจากการ
จ าหน่ายสนิทรพัยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสนิทรพัย ์และแสดงในก าไรหรือขาดทุนอื่น - สุทธ ิ
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2.12 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์
 

รายจ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งสนิทรพัย์ไม่มตีัวตนได้บันทึกเป็นต้นทุนของสนิทรพัย์ และกลุ่มกิจการตัดจ าหน่ายต้นทุนของ
สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนทีอ่ายุการใหป้ระโยชน์ทราบได้แน่นอนโดยใชว้ธิเีสน้ตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสนิทรพัยด์งัต่อไปนี้ 
 

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 3 ปี 
 

ต้นทุนทีใ่ชใ้นการบ ารุงรกัษาโปรแกรมคอมพวิเตอรใ์หบ้นัทึกเป็นค่าใชจ้่ายเมื่อเกิดขึ้น 
 

กลุ่มกิจการทบทวนการด้อยค่าของสนิทรพัย์ และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนที่อายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบได้แน่นอนเป็นรายปี และเมื่อมี
ขอ้บ่งชี้ว่าสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนนัน้อาจดอ้ยค่า กลุ่มกจิการปรบัปรุงราคาตามบญัชเีมื่อพบว่ามกีารดอ้ยค่าเกดิขึน้ 
 

2.13 การด้อยคา่ของสินทรพัย ์
 

กลุ่มกิจการไม่ตัดจ าหน่ายสนิทรพัย์ไม่มตีัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ที่ไม่ทราบได้แน่นอน แต่จะทดสอบการด้อยค่าเป็น
ประจ าทุกปี และเมื่อมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที่บ่งชี้ว่าสนิทรพัยด์งักล่าวอาจมกีารด้อยค่า ส าหรบัสนิทรพัยอ์ื่น กลุ่มกจิการ
จะทดสอบการดอ้ยค่าเมื่อมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีบ่่งชี้ว่าสนิทรพัย์ดงักล่าวอาจมกีารดอ้ยค่า รายการขาดทุนจากการดอ้ย
ค่าจะรบัรูเ้มื่อมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยส์ูงกว่ามูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนื โดยมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคืนหมายถงึจ านวนทีสู่ง
กว่าระหว่างมูลค่ายุตธิรรมหกัต้นทุนในการจ าหน่ายและมูลค่าจากการใช ้ 
 

เมื่อมีเหตุให้เชื่อว่าสาเหตุที่ท าให้เกิดการด้อยค่าในอดีตได้หมดไป กลุ่มกิจการจะกลบัรายการขาดทุนจากด้อยค่าส าหรับ
สนิทรพัยอ์ื่น ๆ ทีไ่ม่ใช่ค่าความนิยม 
 

2.14 สญัญาเช่าระยะยาว 
 

สญัญาเช่าระยะยาว - กรณีท่ีกลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า 
 

เงนิทีต่้องจ่ายภายใต้สญัญาเช่าด าเนินงาน (สุทธจิากสิง่ตอบแทนจูงใจที่ไดร้บัจากผูใ้หเ้ช่า) จะบนัทึกในก าไรหรอืขาดทุนโดยใช้
วธิเีสน้ตรงตลอดอายุของสญัญาเช่านัน้ 
 

การรบัรูเ้มื่อเริม่แรกของสญัญาเช่าทางการเงนิจะบนัทกึดว้ยมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีเ่ช่าหรอืมูลค่าปัจจุบนัสุทธขิองจ านวนเงนิ
ทีต่้องจ่ายตามสญัญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า จ านวนเงนิที่ต้องจ่ายดงักล่าวจะปันส่วนระหว่างหนี้สนิและค่าใช้จ่ายทางการเงนิ
เพื่อให้ได้อตัราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้าง โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสญัญาเช่าจะบันทึกหักจาก
ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ ค่าใชจ้่ายทางการเงนิจะบนัทกึในก าไรหรอืขาดทุนตลอดอายุของสญัญาเช่า 
 

สญัญาเช่าระยะยาว - กรณีท่ีกลุ่มกิจการเป็นผู้ให้เช่า 
 

สนิทรพัย์ที่ให้เช่าตามสญัญาเช่าทางการเงนิบนัทกึเป็นลูกหนี้สญัญาเช่าทางการเงนิด้วยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงนิที่จ่ายตาม
สญัญาเช่า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหนี้ที่ยงัไม่ได้คิดลดกบัมูลค่าปัจจุบนัของลูกหนี้จะทยอยรบัรูเ้ป็นรายไดท้างการเงนิโดย
ใชว้ิธเีงนิลงทุนสุทธิซึ่งสะท้อนอตัราผลตอบแทนคงที่ ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่รวมอยู่ในการวดัมูลค่าลูกหนี้สญัญาเช่าทางการเงนิ
เริม่แรกและจะทยอยรบัรูโ้ดยลดจากรายไดต้ลอดอายุของสญัญาเช่า 
 

รายไดค่้าเช่าตามสญัญาเช่าด าเนินงาน (สุทธจิากสิง่ตอบแทนจูงใจทีไ่ดจ้่ายใหแ้ก่ผูเ้ช่า) รบัรูด้ว้ยวธิีเสน้ตรงตลอดช่วงเวลาการใหเ้ช่า  
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2.15 เงินกู้ยืม 
 
เงนิกู้ยมืรบัรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รบัหักด้วยต้นทุนการจดัท ารายการที่เกิดขึ้น เงนิกู้ยืมวดัมูลค่า
ภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
 
ค่าธรรมเนียมทีจ่่ายไปเพื่อใหไ้ดเ้งนิกู้ยมืมาจะรบัรูเ้ป็นค่าธรรมเนียมรอการรบัรูจ้นกระทัง่มกีารถอนเงนิ ซึ่งจะน าไปรวมค านวณ
ตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง หากมีความเป็นไปได้ที่จะไม่ถอนเงนิ ค่าธรรมเนียมนี้จะรบัรู้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและ  
ตดัจ าหน่ายตามระยะเวลาของวงเงนิกู้ทีเ่กี่ยวขอ้ง 
 
กลุ่มกิจการจะตดัรายการเงนิกู้ยมืออกจากงบแสดงฐานะการเงนิเมื่อภาระผูกพนัตามสญัญานัน้ได้มกีารปฏิบตัิตามแลว้ หรือ  
ไดถู้กยกเลิกไปหรอืสิ้นสุดลง ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชขีองหนี้สนิทางการเงนิที่สิน้สุดลงหรอืที่ไดโ้อนใหก้บักจิการอื่นและ
สิง่ตอบแทนที่จ่ายซึ่งรวมถึงสนิทรพัย์ที่ไม่ใช่เงนิสดที่โอนไปหรือหนี้สินที่รบัมาจะรบัรู้ในก าไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของ
ต้นทุนทางการเงนิ 
 
เงนิกู้ยมืจดัประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มกิจการไม่มสีทิธิอนัปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนช าระหนี้ออกไปอีกเป็นเวลา  
ไม่น้อยกว่า 12 เดอืน นับจากวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 
 

2.16 ต้นทุนการกู้ยืม 
 
ต้นทุนการกู้ยมืของเงนิกู้ยมืที่กู้มาโดยทัว่ไปและที่กู้มาเป็นการเฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกบัการได้มา การก่อสรา้ง หรือการ
ผลติสนิทรพัยท์ีเ่ขา้เงื่อนไข (สนิทรพัยท์ีต่้องใชร้ะยะเวลามากกว่า 12 เดอืนในการท าใหพ้รอ้มใชห้รอืพรอ้มขายไดต้ามประสงค์) 
ต้องน ามารวมเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสนิทรพัย์ หกัดว้ยรายไดจ้ากการลงทุนที่เกิดจากการน าเงนิกู้ยมืทีกู้่มาโดยเฉพาะ 
การรวมต้นทุนการกู้ยมืเป็นราคาทุนของสนิทรพัย์สิน้สุดลงเมื่อการด าเนินการที่จ าเป็นในการเตรยีมสนิทรพัยท์ี่เข้าเงื่อนไขให้
อยู่ในสภาพพรอ้มทีจ่ะใชไ้ดต้ามประสงคห์รอืพรอ้มทีจ่ะขายไดเ้สรจ็สิน้ลง  
 
ต้นทุนการกู้ยมือื่น ๆ รบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายในปีทีเ่กดิขึน้ 
 

2.17 ภาษีเงินได้ปีปัจจุบนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงนิไดส้ าหรบัปีประกอบดว้ยภาษีเงนิไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงนิไดร้อการตดับญัช ีภาษีเงนิไดจ้ะรบัรูใ้นงบก าไร
ขาดทุน ยกเว้นส่วนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกบัรายการที่รบัรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือรายการที่รับรู้โดยตรงไปยังส่วนของ
เจา้ของ  
 
ภาษีเงนิไดข้องปีปัจจุบนั 
 
ภาษีเงนิไดข้องปีปัจจุบนัค านวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืทีค่าดไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบัใช้
ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน ผู้บริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็น ปี ๆ ในกรณีที่การน า
กฎหมายภาษีไปปฏบิตัิขึ้นอยู่กบัการตคีวาม กลุ่มกิจการจะตัง้ประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีที่เหมาะสมจากจ านวนที่คาดว่าจะต้อง
จ่ายช าระแก่หน่วยงานจดัเกบ็ภาษี 
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ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัช ี
 
ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชรีบัรู้เมื่อเกิดผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษีของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ และราคาตามบญัชทีี่แสดงอยู่
ในงบการเงนิ อย่างไรกต็ามกลุ่มกจิการจะไม่รบัรูภ้าษีเงนิไดร้อการตดับญัชีส าหรบัผลต่างชัว่คราวทีเ่กดิจากเหตุการณ์ต่อไปนี้ 
 
- การรบัรู้เริ่มแรกของรายการสนิทรพัย์หรือรายการหนี้สนิที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกจิ และไม่มผีลกระทบต่อก าไร

หรอืขาดทุนทัง้ทางบญัชแีละทางภาษี  
- ผลต่างชัว่คราวของเงนิลงทุนในบรษิัทย่อยที่กลุ่มกิจการสามารถควบคุมจงัหวะเวลาของการกลบัรายการผลต่างชัว่คราว

และการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวมคีวามเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะไม่เกดิขึน้ภายในระยะเวลาทีค่าดการณ์ไดใ้นอนาคต 
 
ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชคี านวณจากอตัราภาษีที่มผีลบงัคบัใช้อยู่หรอืที่คาดได้ค่อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบัใชภ้ายในสิ้นรอบ
ระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอตัราภาษีดงักล่าวจะน าไปใช้เมื่อสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชีทีเ่กี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ 
หรอืหนี้สนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชไีดม้กีารจ่ายช าระ 
 
สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชีจะรับรู้หากมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอที่จะน า
จ านวนผลต่างชัว่คราวนัน้มาใชป้ระโยชน์  
 
สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชแีละหนี้สนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชจีะแสดงหกักลบกนักต็่อเมื่อกจิการมสีทิธติามกฎหมาย
ที่จะน าสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้ของปีปัจจุบันมาหกักลบกบัหนี้สนิภาษีเงนิได้ของปีปัจจุบัน และทัง้สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการ 
ตดับญัชแีละหนี้สนิภาษีเงนิได้รอการตดับญัชเีกี่ยวขอ้งกบัภาษีเงนิได้ที่ประเมนิโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนั  
ซึ่งตัง้ใจจะจ่ายหนี้สนิและสนิทรพัยภ์าษีเงนิไดข้องปีปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธ ิ
 

2.18 ผลประโยชน์พนักงาน 
 
2.18.1) ผลประโยชน์พนักงานระยะสัน้ 

 
ผลประโยชน์พนักงานระยะสัน้ คือ ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายช าระภายใน 12 เดือนหลงัจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญช ี
เช่น ค่าจ้าง เงินเดือน ลาประจ าปีและลาป่วยที่มีการจ่ายค่าแรง ส่วนแบ่งก าไรและโบนัส และค่ารักษาพยาบาล  
ของพนักงานปัจจุบันรบัรู้ตามช่วงเวลาการให้บริการของพนักงานไปจนถึงวนัสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกิจการ 
จะบนัทกึหนี้สนิดว้ยจ านวนทีค่าดว่าจะต้องจ่าย 
 

2.18.2) โครงการสมทบเงนิ 
 
กลุ่มกจิการจะจ่ายสมทบใหก้บักองทุนกองทุนส ารองเลี้ยงชีพตามสญัญา กลุ่มกจิการไม่มภีาระผูกพนัที่ต้องจ่ายช าระ
เพิม่เตมิเมื่อไดจ้่ายเงนิสมทบแลว้ เงนิสมทบจะถูกรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อถงึก าหนดช าระ  
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2.18.3) ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอาย ุ
 

โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ ก าหนดจ านวนเงนิผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รบัเมื่อเกษียณอายุ โดย  
มกัขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายประการ เช่น อายุ จ านวนปีทีใ่หบ้รกิาร และค่าตอบแทนเมื่อเกษียณอายุ 
 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์นี้ค านวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระ ด้วยวิธคีิดลดแต่ละหน่วยทีป่ระมาณการไว ้
ซึ่งมูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต โดยใช้อัตรา
ผลตอบแทนในตลาดของพนัธบัตรรฐับาล ซึ่งเป็นสกุลเงนิเดียวกบัสกุลเงนิประมาณการกระแสเงนิสด และวนัครบ
ก าหนดของพนัธบตัรรฐับาลใกลเ้คยีงกบัระยะเวลาทีต่้องช าระภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ 
 

ก าไรและขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่จะรบัรู้ในส่วนของเจ้าของผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในปีที่เกิดขึ้น และ
รวมอยู่ในก าไรสะสมในงบแสดงการเปลีย่นแปลงในส่วนของเจา้ของ 
 

ต้นทุนบรกิารในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนก าไรหรอืขาดทุน 
 

2.19 ประมาณการหน้ีสิน 
 

กลุ่มกจิการมภีาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรอืตามข้อตกลงที่จดัท าไว้ อนัเป็นผลสบืเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่งการ
ช าระภาระผูกพันนัน้มคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้บริษัทต้องสูญเสยีทรพัยากรออกไป และประมาณการจ านวนที่
ต้องจ่ายได ้
 

กลุ่มกิจการจะวดัมูลค่าของจ านวนประมาณการหนี้สนิโดยใช้มูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องน ามาจ่ายช าระภาระผูกพัน  
การเพิม่ขึน้ของประมาณการหนี้สนิเนื่องจากมูลค่าของเงนิตามเวลาจะรบัรูเ้ป็นดอกเบี้ยจ่าย 
 

2.20 ทุนเรือนหุ้น 
 

หุน้สามญัจะจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจา้ของ   
 

ต้นทุนส่วนเพิม่ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการออกหุน้ใหม่หรอืการออกสทิธใินการซื้อหุน้ซึ่งสุทธจิากภาษจีะถูกแสดงเป็นยอดหกัในส่วนของ
เจา้ของ 
 

2.21 การรบัรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
 

รายได้หลกัรวมถงึรายไดท้ี่เกิดจากกิจกรรมปกติทางธุรกิจทุกประเภท รวมถึงรายไดอ้ื่น ๆ ทีก่ลุ่มกจิการไดร้บัจากการขนส่งสนิค้า
และใหบ้รกิารในกจิกรรมตามปกตธุิรกจิ 
 

กลุ่มกิจการรบัรู้รายไดสุ้ทธจิากภาษีมูลค่าเพิม่ซึ่งกลุ่มกจิการจะรบัรู้รายไดเ้มื่อคาดว่ามคีวามเป็นไปไดค่้อนข้างแน่ที่จะได้รบัช าระ
เมื่อส่งมอบสนิคา้หรอืใหบ้ริการ 
 

โดยนโยบายของกลุ่มกิจการจะขายสนิค้าโดยมสีทิธสิ่งคืนสนิค้าภายในระยะเวลาไม่เกนิ 1 เดือนแยกตามประเภทของกลุ่มลูกค้า 
ดังนัน้ความรบัผิดในการคืนเงินและสิทธิในการรับคืนสินค้าจะรับรู้เพียงจ านวนที่คาดว่าลูกค้าจะส่งสินค้าคืน ซึ่งกลุ่มกิจการ
ประมาณการจากประสบการณ์และข้อมูลในอดีต กลุ่มกิจการรับรู้ประมาณการสินค้าคืนเป็นส่วนหักรายได้และต้นทุนสินค้า
ตามล าดบั 
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กลุ่มกิจการทบทวนความเหมาะสมของข้อสมมตฐิานนี้และประมาณการจ านวนเงนิที่ต้องช าระคนืลูกค้าเมื่อมกีารคืนสนิค้าทุกรอบ
ระยะเวลารายงาน 
 
ส าหรบัสญัญาที่มหีลายองคป์ระกอบที่กลุ่มกิจการจะต้องส่งมอบสนิค้าหรอืใหบ้รกิารหลายประเภท กลุ่มกจิการต้องแยกเป็นแต่ละ
ภาระที่ต้องปฏิบตัิที่แยกต่างหากจากกนั และต้องปันส่วนราคาของรายการของสญัญาดงักล่าวไปยงัแต่ละภาระที่ต้องปฏิบตัิตาม
สดัส่วนของราคาขายแบบเอกเทศหรือประมาณการราคาขายแบบเอกเทศ กลุ่มกิจการจะรบัรู้รายได้ของแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติ
แยกต่างหากจากกนัเมื่อกลุ่มกิจการได้ปฏบิตัติามภาระนัน้แลว้ 
 
การใหบ้รกิาร 
 
กลุ่มกจิการรบัรู้รายได้จากสญัญาให้บริการที่มลีกัษณะการให้บรกิารแบบต่อเนื่องตามวิธเีสน้ตรงตลอดระยะเวลาของสญัญา โดย
ทีไ่ม่ไดค้ านึงถงึรอบระยะเวลาการช าระเงนิตามสญัญา 
 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีเ่กดิจากสญัญา 
 

กลุ่มกิจการรบัรู้สนิทรพัย์ที่เกิดจากสญัญาเมื่อกลุ่มกิจการรบัรู้รายได้จากการปฏิบตัิตามภาระที่ต้องปฏิบัติตามสญัญา ก่อนที่จะ 
รบัช าระหรอืถงึก าหนดช าระตามสญัญา 
 
กลุ่มกิจการรบัรู้หนี้สนิที่เกิดจากสญัญาเมื่อได้รบัช าระจากลูกค้าหรือถึงก าหนดช าระตามสญัญาก่อนที่กลุ่มกิจการจะปฏิบตัิตาม
ภาระทีต่้องปฏบิตั ิ
 
กลุ่มกจิการจะแสดงยอดสุทธหินี้สนิที่เกดิจากสญัญาหลงัจากหกักลบกบัสนิทรพัย์ที่เกิดจากสญัญานัน้ ๆ ในแต่ละสญัญาทีท่ ากบั
ลูกคา้ 
 
สิง่ตอบแทนทีจ่่ายใหก้บัลูกคา้ 
 
สิง่ตอบแทนทีจ่่ายใหก้บัลูกคา้หรอืจ่ายในนามของลูกคา้แก่บุคคลหรอืกจิการอื่น รวมถงึส่วนลดหรอืเงนิคนืในอนาคต จะรบัรูเ้ป็น
รายการหกัจากรายได ้เวน้แต่การจ่ายสิง่ตอบแทนนัน้เป็นการจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสนิคา้หรอืบรกิารแยกต่างหาก 
 
โรงแรม 
 
รายได้จากการเป็นเจ้าของโรงแรมประกอบด้วย จ านวนเงนิที่ได้รบัจากการให้เช่าห้องพกั การขายอาหารและเครื่องดื่ม และ
บริการเสริมอื่นๆ รายได้จากการให้เช่าห้องพกัจะรบัรู้ตลอดช่วงเวลาที่ แขกเข้าพัก รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม 
รวมทัง้การขายสนิค้าจะรบัรู้ ณ จุดขาย โดยกลุ่มกิจการมสีทิธิในการได้รบัช าระเงนิทนัทีที่แขกของโรงแรมเข้าพกั และได้รบั
บรกิารและสนิคา้ 
 
รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายดอกเบี้ยรบัรูต้ามเกณฑอ์ตัราผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิ 
 
รายได้เกี่ยวกบัค่าสทิธริบัรูต้ามเกณฑ์คงค้างซึ่งเป็นไปตามเนื้อหาของข้อตกลงที่เกี่ยวขอ้ง รายได้เงนิปันผลรบัรู้เมื่อสทิธิที่จะ
ไดร้บัเงนิปันผลนัน้เกดิขึน้ 
 
ค่าใชจ้่ายรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 
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2.22 การจ่ายเงินปันผล 
 

เงนิปันผลทีจ่่ายไปยงัผูถ้อืหุน้ของกจิการจะรบัรูเ้ป็นหนี้สนิในงบการเงนิเมื่อการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลไดร้บัการอนุมตัจิากที่
ประชุมคณะกรรมการบรษิทั และการจ่ายเงนิปันผลประจ าปีไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
 

2.23 ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน 
 

ส่วนงานด าเนินงานได้ถูกรายงานในลกัษณะเดยีวกบัรายงานภายในทีน่ าเสนอใหผู้ม้อี านาจตดัสนิใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน ผู้
มอี านาจตดัสนิใจสูงสุดด้านการด าเนินงานหมายถงึบุคคลที่มหีน้าที่ในการจดัสรรทรพัยากรและประเมนิผลการปฏิบตัิงานของส่วน
งานด าเนินงาน ซึ่งพจิารณาว่าคอืผูอ้ านวยการสายการเงนิทีท่ าการตดัสนิใจเชงิกลยุทธ์ 
 

3 การจดัการความเส่ียงทางการเงิน 
 

3.1 ปัจจยัความเส่ียงทางการเงิน 
 

กลุ่มกจิการมคีวามเสีย่งทางการเงนิทีห่ลากหลายซึ่งไดแ้ก่ ความเสีย่งจากตลาด (รวมถงึความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น ความเสีย่ง
ดา้นมูลค่ายุติธรรม และความเสี่ยงดา้นราคา) ความเสี่ยงด้านการให้สนิเชื่อ และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง แผนการจดัการ
ความเสีย่งโดยรวมของกลุ่มกจิการจงึมุ่งเน้นลดความผนัผวนของตลาดการเงนิและแสวงหาวธิกีารลดผลกระทบทีท่ าให้เสยีหาย
ต่อผลการด าเนินงานทางการเงนิของกลุ่มกจิการใหเ้หลอืน้อยทีสุ่ดเท่าทีเ่ป็นไปได ้คณะกรรมการก าหนดหลกัการโดยภาพรวม
เพื่อจดัการความเสี่ยงและนโยบายที่เกี่ยวข้องไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรซึ่งด าเนินการโดยฝ่ายบริหารเงนิส่วนกลาง (ส่วนงาน
บริหารเงนิของกลุ่มกิจการ) รวมถึงการระบุ การประเมนิ และป้องกนัความเสี่ยงทางการเงนิด้วยการร่วมมอือย่างใกล้ชิดกับ
หน่วยปฏบิตักิาร 
 

3.1.1 ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 
 

เนื่องจากกลุ่มกิจการมบีริษัทย่อยในต่างประเทศและมกีารด าเนินงานระหว่างประเทศจึงย่อมมคีวามเสี่ยงจากอตัรา
แลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศซึ่งเกิดจากสกุลเงนิที่หลากหลาย  โดยกลุ่มของกิจการมีสกุลเงนิหลกัเป็นสกุลเงนิบาท 
ในขณะที่ธุรกรรมการซื้อขายและการกู้ยมืระหว่างประเทศมสีกุลเงนิหลกัเป็นสกุลเงนิดอลล่าร์สหรฐั กลุ่มกจิการไดม้กีาร
บริหารจดัการความเสีย่งส าหรบัธุรกรรมปกต ิโดยมกีารจดัการบรหิารรายไดแ้ละรายจ่ายทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศให้
อยู่ในสกุลเงนิเดยีวกนั อกีทัง้กลุ่มกจิการไดม้กีารใชส้ญัญาอตัราแลกเปลีย่นล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเสีย่งและความผนั
ผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยมีคู่สญัญาเป็นบุคคลภายนอก เครื่องมือดังกล่าวไม่รบัรู้ในงบการเงินในวันเริ่มแรก 
รายการก าไร(ขาดทุน)ที่เกิดขึ้นจริงจากการรบัช าระหรือจ่ายช าระสญัญาอตัราแลกเปลีย่นล่วงหน้าจะแสดงรวมอยู่ใน
บญัชี “ก าไร(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน” ในก าไรหรือขาดทุน ค่าธรรมเนียมในการท าสัญญาแต่ละฉบับจะตัด
จ าหน่ายตามอายุของแต่ละสญัญา 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บรษิทัมยีอดคงเหลือสญัญาอตัราแลกเปลี่ยนล่วงหน้ากบัธนาคารพาณิชย ์มมีูลค่าตาม
สญัญาจ านวน 2.34 ลา้นบาท สญัญาดงักล่าวครบก าหนดวนัที ่8 เมษายน พ.ศ. 2563 
 

3.1.2 ความเสีย่งจากอตัราดอกเบี้ย 
 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อผลการ
ด าเนินงาน และกระแสเงินสดของกลุ่มกิจการ อย่างไรก็ตาม รายได้และกระแสเงินสดจากการด าเนินงานของกลุ่ม
กจิการส่วนใหญ่ไม่ขึน้กบัการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบี้ยในตลาด นอกจากนี้กลุ่มกจิการมยีอดเงนิกู้ยมืจากภายนอก
ที่ไม่มสีาระส าคญั ดังนัน้ กลุ่มกิจการจึงไม่ได้ใช้อนุพนัธ์ด้านอตัราดอกเบี้ยเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากความผัน
ผวนของอตัราดอกเบี้ยดงักล่าว   
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3.1.3 ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่อ 
 
โดยทัว่ไปกลุ่มกิจการไม่มีการกระจุกตัวอย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ  กลุ่มกิจการมีลูกค้ารายใหญ่ 
อยู่น้อยราย โดยทีก่ลุ่มกจิการมนีโยบายการสอบทานเพื่อท าใหเ้ชื่อมัน่ไดว้่าไดข้ายสนิคา้และให้บรกิารแก่ลูกคา้แต่ละราย
ทีม่ปีระวตัสินิเชื่ออยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม  
 

3.1.4 ความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง 
 
กลุ่มกิจการบรหิารจ านวนเงนิสดที่มอีย่างเพยีงพอและเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ทีม่ตีลาดรองรบัโดยการหาแหล่งเงนิทุน
แสดงให้เห็นได้จากการที่มวีงเงนิในการกู้ยมืที่ได้มกีารตกลงไวแ้ล้วอย่างเพยีงพอ และความสามารถในการปิดสถานะ
ทางการตลาด 
 

3.2 มูลค่ายุติธรรม 
 
การวิเคราะห์เครื่องมอืทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมและเครื่องมอืทางการเงนิที่ไม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  
แต่แสดงการเปิดเผยมูลค่ายุตธิรรมจ าแนกตามวธิกีารประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งันี้ 
 
• ขอ้มูลระดบัที ่1 ได้แก่ ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สิน  

 อย่างเดยีวกนั 
• ขอ้มูลระดบัที ่2 ได้แก่ ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1 ทัง้ที่สามารถสงัเกตได้ 

 โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคา) หรือโดยอ้อม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลที่ค านวณมาจากราคา) ส าหรบัสนิทรพัย์นัน้ 
 หรอืหนี้สนินัน้ 

• ขอ้มูลระดบัที ่3 ไดแ้ก่ ข้อมูลส าหรบัสนิทรพัยห์รือหนี้สนิซึ่งไม่ไดม้าจากขอ้มูลที่สามารถสงัเกตไดจ้ากตลาด (ข้อมูลทีไ่ม่ 
 สามารถสงัเกตได)้ 

 
มูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิของกลุ่มกิจการต่อไปนี้มมีูลค่าใกล้เคยีงกบัมูลค่าตามบญัชี นอกจากมูลค่า
ยุตธิรรมของเงนิใหกู้้ยมืแก่กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัและเงนิกู้ยมืจากกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัซึ่งได้อธบิายในหมายเหตุขอ้ 10 และ 17 
และมูลค่ายุตธิรรมของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนในหมายเหตุขอ้ 13 ตามล าดบั 
 
• เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  
• เงนิลงทุนระยะสัน้ 
• ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น 
• เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 
• เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 
• หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 
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(ก) เครื่องมอืทางการเงนิในระดบั 2 
 
มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ค านวณจากกระแสเงนิสดในอนาคตซึ่งคิดลดด้วยอัตรา
ดอกเบี้ยส าหรบัเงนิให้สนิเชื่อส าหรบัลูกค้ารายใหญ่ชัน้ดี (Minimum Loan Rate :MLR) ถวัเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ 
ทีจ่ดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งอ้างองิจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน และปรบัปรุงดว้ย
ความเสีย่งดา้นสนิเชื่อของสญัญากู้ยมืดงักล่าว 
 

(ข) เครื่องมอืทางการเงนิในระดบั 3 
 

รายการเงนิใหกู้้ยมืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั และเงนิกู้ยมืระยะยาวจากบุคคลหรอืกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 
 

รายการเงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน และเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  
วดัมูลค่ายุติธรรมโดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash flow Method : DCF) โดยคิดลดกระแสเงนิสดใน
อนาคตตามสญัญาด้วยอตัราดอกเบี้ยส าหรบัเงนิให้สนิเชื่อส าหรบัลูกค้ารายใหญ่ชัน้ดี (Minimum Loan Rate :MLR)  
ถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งอ้างอิงจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันสิ้น รอบ
ระยะเวลารายงาน และปรบัปรุงดว้ยความเสีย่งดา้นสนิเชื่อของแต่ละบรษิทั 
 

ขอ้มูลหลกัทีก่ลุ่มกจิการใชใ้นการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมระดบัที ่3 ไดแ้ก่  
 

• กระแสเงนิสดตามสญัญาเงนิใหกู้้ยมื และเงนิกู้ยมื  
• อตัราดอกเบี้ยส าหรบัเงนิใหส้นิเชื่อส าหรบัลูกคา้รายใหญ่ชัน้ด ี(Minimum Loan Rate :MLR) ถวัเฉลีย่ของธนาคาร

พาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ประกาศ ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลารายงาน (พ.ศ. 2562 ร้อยละ 6.93 , พ.ศ. 2561: 
รอ้ยละ 6.99) 

• ส่วนปรบัปรุงความเสี่ยงดา้นสนิเชื่อของแต่ละบรษิัท ผูบ้ริหารจะอ้างองิจากสญัญาเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิทีย่งั
มผีลอยู่ ณ วนัที่ในงบการเงนิ หรือ จากข้อมูลการกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิในอดีตเพื่อใช้เป็นบรรทดัฐานในการ
ปรบัปรุงอตัราดอกเบี้ย 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บรษิัทใชอ้ตัราคิดลดเงนิเพื่อค านวณมูลค่ายุตธิรรมของเงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการ 
ทีเ่กี่ยวขอ้งกนัอยู่ในระหว่างร้อยละ 4.00 ต่อปี ถงึ รอ้ยละ 10.20 ต่อปี (พ.ศ. 2561: รอ้ยละ 4.99  ต่อปี ถงึ รอ้ยละ 5.99 ต่อปี) 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทไม่มเีงนิกู้ยมืระยะยาวจากบุคคลหรอืกิจการที่เกี่ยวข้องกนั (พ.ศ. 2561: กลุ่ม
กิจการใช้อตัราคิดลดเงนิเพื่อค านวนมูลค่ายุติธรรมของเงนิกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันอยู่ใน
ระหว่างรอ้ยละ รอ้ยละ 4.99 ต่อปี ถงึ รอ้ยละ 5.99 ต่อปี)  
 
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 
 
การประเมนิมูลค่ายุติธรรมของอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุนเพื่อเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ผู้บริหารได้
ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญการประเมนิมูลค่าอิสระ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รบัการรบัรองตามมาตรฐานวิชาชีพและเป็นผู้มปีระสบการณ์  
ในการประเมนิมูลค่าในอสงัหาริมทรพัย์ประเภทเดียวกนัและอยู่ในท าเลที่ตัง้เดียวกบัหรอืใกล้เคยีงกบัอสงัหารมิทรพัย์
เพื่อการลงทุนทีไ่ดร้บัการประเมนิมูลค่าดงักล่าว  
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ผู้ประเมนิอิสระใช้วิธีรายได้  (Income Approach) ซึ่งจดัเป็นมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดบั 3 ของล าดบัชัน้มูลค่ายุติธรรม 
ดงัรายละเอยีดในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 13  
 
ไม่มรีายการโอนระหว่างระดบั 1 และ ระดบั 2 ของล าดบัมูลค่ายุตธิรรมในระหว่างปี 
 
กลุ่มกจิการมนีโยบายในการก าหนดการโอนระหว่างระดบัของชัน้มูลค่ายุตธิรรม ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 
 
ขัน้ตอนการประเมนิมูลค่ายุตธิรรม 
 
ฝ่ายบญัชแีละการเงนิของกลุ่มกิจการมหีน้าที่การประเมนิมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์ทางการเงนิส าหรบัการรายงาน  
ในงบการเงนิ รวมถึงมูลค่ายุติธรรมระดบัที่ 3 โดยรายงานตรงต่อผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงนิ การประชุมระหว่าง
คณะท างานกบัผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงนิเกี่ยวกบักระบวนการประเมนิมูลค่ายุติธรรมไดจ้ดัขึน้อย่างน้อยหนึ่งครัง้  
ในแต่ละไตรมาส ซึ่งสอดคลอ้งกบัวนัทีร่ายงานรายไตรมาสของกลุ่มกจิการ 
 

4 ประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั และการใช้ดลุยพินิจ 
 
การประมาณการขอ้สมมตฐิานและการใช้ดุลยพนิิจ ไดม้กีารประเมนิทบทวนอย่างต่อเนื่อง และอยู่บนพืน้ฐานของประสบการณ์ในอดตีและ
ปัจจยัอื่น ๆ ซึ่งรวมถงึการคาดการณ์ถงึเหตุการณ์ในอนาคตทีเ่ชื่อว่ามเีหตุผลในสถานการณ์ขณะนัน้ 
 
การด้อยคา่ของลูกหน้ีการค้า 
 
กลุ่มกิจการได้ก าหนดค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญเพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าลงของลูกหนี้การค้าซึ่งเกี่ยวพนักบัประมาณการผลขาดทุน  
อันเป็นผลมาจากที่ลูกค้าไม่มีความสามารถในการช าระหนี้ ค่าเผื่อหนี้สงสัย จะสูญนั ้นเป็นผลมาจากการที่กลุ่มกิจการได้ประเมิน
ความสามารถในการจ่ายช าระหนี้ในอนาคต ซึ่งการประมาณนัน้อยู่บนพื้นฐานเกี่ยวกบัประสบการณ์ในอดีตของการติดตามทวงถามหนี้
และการพจิารณาแนวโน้มของตลาด 
 
ค่าเผื่อการลดลงมูลค่าของสินค้าคงเหลือ 
 
กลุ่มกิจการตัง้ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสนิค้าคงเหลือโดยประมาณการมูลค่าสุทธิที่จะได้รบั ซึ่งค านวณจากราคาปกติที่ คาดว่าจะขายได้
ของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นเพื่อให้สินค้านัน้อยู่ในสภาพพร้อมขาย การค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะขายได้ดังกล่าวต้องอาศัยการ
ประมาณของผูบ้รหิาร โดยพจิารณาจากขอ้มูลในอดตี ประสบการณ์ของผู้บรหิารในอุตสาหกรรมและแนวโน้มของตลาดและผูบ้รหิารใช้
ดุลยพนิิจในการประมาณค่าเผื่อสนิคา้และการลดมูลค่าสนิค้าคงเหลือส าหรบัยอดสนิคา้คงเหลอืโดยพจิารณาจากการวเิคราะหอ์ายุสนิคา้ 
 
ค่าเผื่อสินคา้ล้าสมยั 
 
กลุ่มกิจการบนัทึกบัญชีค่าเผื่อการลดมูลค่าของสนิค้าเก่า ล้าสมยั หรือเสื่อมคุณภาพเท่าที่จ าเป็น หลกัเกณฑ์ในการประเมินค่าเผื่อ
สนิคา้เสื่อมคุณภาพและลา้สมยัต้องใช้การประมาณการ ซึ่งผูบ้รหิารใชดุ้ลยพนิิจและประสบการณ์และขอ้มูลทีเ่กิดขึน้ในอดตี ก าหนดให้
สนิค้าคงเหลือแต่ละกลุ่มที่ไม่เคลื่อนไหวเกินกว่าปกตธุิรกิจ จะถูกบนัทึกค่าเผื่อสนิค้าเสื่อมคุณภาพและล้าสมยั ในการประเมนิค่าเผื่อ
สนิค้าเสื่อมคุณภาพและล้าสมยั ผู้บริหารต้องค านึงถึงแนวโน้มการขายจากสภาพเศรษฐกิจและสภาวการณ์ของตลาดทัง้ในอดีตและ
ปัจจุบนั อายุของสนิคา้คงเหลอื และปัจจยัอื่นทีส่่งผลกระทบต่อสนิคา้เสื่อมคุณภาพและลา้สมยั 
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ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าคงเหลือของอาคารและอุปกรณ์ 
 
ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการอายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือส าหรบัอาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มกิจการโดยผู้บริหารจะท าการ
ทบทวนค่าเสื่อมราคาเมื่ออายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือมคีวามแตกต่างไปจากการประมาณการในปีก่อนหรือมกีารตัดจ าหน่าย
สนิทรพัยท์ีเ่สื่อมสภาพหรอืไม่ไดใ้ชง้านเนื่องจากการขายหรอืเลกิใช้ 
 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุขึ้นอยู่กับหลายปัจจยัที่ใช้ในการค านวณตามหลักคณิตศาสตร์
ประกนัภยัโดยมขี้อสมมติฐานหลายตวั รวมถึงข้อสมมติฐานเกี่ยวกบัอตัราคิดลด การเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติฐานเหล่านี้จะส่งผล
กระทบต่อมูลค่าของภาระผูกพนัผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ 
 
กลุ่มกจิการได้พจิารณาอตัราคิดลดทีเ่หมาะสมในแต่ละปี ซึ่งไดแ้ก่อตัราดอกเบี้ยที่ควรจะใชใ้นการก าหนดมูลค่าปัจจุบนัของประมาณ
การกระแสเงนิสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายภาระผูกพนัผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ ในการพจิารณาอตัราคิดลดที่เหมาะสม กลุ่มกจิการใช้
อตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรฐับาลซึ่งเป็นสกุลเงนิเดียวกบัสกุลเงนิทีต่้องจ่ายช าระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ และมอีายุ
ครบก าหนดใกลเ้คยีงกบัระยะเวลาทีต่้องจ่ายช าระภาระผูกพนัผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุทีเ่กี่ยวขอ้ง 
 
ขอ้สมมตฐิานหลกัอื่นๆส าหรบัภาระผูกพนัผลประโยชน์ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลเพิม่เตมิอยู่ในหมายเหตุ 19 
 
สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี 
 
กลุ่มกิจการและบรษิัทจะรบัรูส้นิทรพัยภ์าษีเงนิได้รอการตดับญัชีเมื่อมคีวามเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนว่า กลุ่มกิจการและบรษิัทจะมี
ก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้นัน้ ในการนี้ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องประมาณการว่า 
กลุ่มกิจการและบริษัทควรรบัรู้จ านวนสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชีเป็นจ านวนเท่าใด โดยพจิารณาถึงก าไรทางภาษีที่คาดว่า 
จะเกดิในแต่ละช่วงเวลา 
 
ประมาณการการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อยและการด้อยค่าของสินทรพัย ์
 
กลุ่มกิจการทดสอบการด้อยค่าของเงนิลงทุนในบริษัทย่อยและหน่วยสนิทรพัย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด เมื่อเกิดข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า  
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคืนของหน่วยสนิทรพัย์ที่ก่อให้เกิดเงนิสด พจิารณาจากการค านวณมูลค่าจากการใช้ ซึ่งการค านวณดงักล่าว
อาศยัการประมาณการของผูบ้รหิาร 
 
กลุ่มกิจการได้ประเมนิการด้อยค่าของกลุ่มธุรกิจโรงแรมในบรษิัทย่อยโดยใช้วิธีมูลค่าปัจจุบันกระแสเงนิสด (Discounted cash flow 
Method : DCF) จากประมาณการทีด่ทีีสุ่ดของผูบ้รหิาร เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยคาดว่าจะคนืทุนและมกี าไรในอนาคต 
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การเปลี่ยนแปลงประมาณการจากปีก่อน 
 
ในการจัดท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 นี้  อายุการให้ประโยชน์ที่
ประมาณการไวข้องโรงงาน อาคารส านักงานและโรงแรม ได้เปลี่ยนไปจากที่ใช้ส าหรบังบการเงนิส าหรบัปีสิ้นสุด 31 ธนัวาคม พ.ศ. 
2561 
 
เมื่อวนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการและบรษิัทได้เปลี่ยนประมาณการอายุการใหป้ระโยชน์ของโรงงาน อาคารส านักงานและ
โรงแรม จากเดมิบรษิทัประมาณอายุการใหป้ระโยชน์ 20 ปีเปลีย่นเป็นประมาณอายุการใหป้ระโยชน์ 20 - 55 ปี  
 
กลุ่มกิจการและบริษทับนัทึกการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวโดยใชว้ิธเีปลี่ยนทนัทีเป็นต้นไป งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 มผีลกระทบจากการเปลีย่นแปลงดงักล่าวดงันี้ 
 

 งบการเงินรวม 

 

มูลค่าตามบญัชี
ตามอายุการให้
ประโยชน์เดิม 

มูลค่าตามบญัชี
ตามอายุการให้
ประโยชน์ใหม่ ผลต่าง 

งบแสดงฐานะการเงิน    
ราคาทุน 659,378,608 659,378,608 - 
หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม (6,008,775) (6,008,775) - 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (219,755,151) (211,278,561) 8,476,590 
มูลค่าตามบญัชสีุทธ ิ 433,614,682 442,091,272 8,476,590 
    
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็    
ค่าเสื่อมราคา 32,627,956 24,151,366 (8,476,590) 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

มูลค่าตามบญัชี
ตามอายุการให้
ประโยชน์เดิม 

มูลค่าตามบญัชี
ตามอายุการให้
ประโยชน์ใหม่ ผลต่าง 

งบแสดงฐานะการเงิน    
ราคาทุน 334,211,697 334,211,697 - 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (129,405,908) (126,575,969) 2,829,939 
มูลค่าตามบญัชสีุทธ ิ 204,805,789 207,635,728 2,829,939 
    
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็    
ค่าเสื่อมราคา  16,138,777 13,308,838 (2,829,939) 
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5 การจดัการเงินทุน 
 
วตัถุประสงค์ของกลุ่มกิจการในการบริหารทุนของบริษัทนัน้เพื่อด ารงไว้ซึ่งความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องของกลุ่มกิจการ 
เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อด ารงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อลด
ต้นทุนของเงนิทุน 
 
ในการด ารงไวห้รอืปรบัโครงสรา้งของทุนกลุ่มกจิการอาจปรบันโยบายการจ่ายเงนิปันผลใหก้บัผูถ้อืหุน้การคนืทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ การออกหุ้น
ใหม่ หรอืการขายทรพัยส์นิเพื่อลดภาระหนี้สนิ 
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6 ข้อมูลตามส่วนงานและรายได้ 
 
ผูม้อี านาจตดัสนิใจสูงสุดด้านสายการเงนิของกลุ่มกิจการระบุส่วนงานที่รายงานของธุรกิจเพื่อใชใ้นการวดัผลการด าเนินงานของกลุ่มกิจการ  โดยจ าแนกตามทีม่าของรายได ้ไดแ้ก่ กลุ่มรายได้ในประเทศและกลุ่มรายได้
ส่งออกต่างประเทศ ซึ่งประกอบธุรกจิประเภทผลติและจ าหน่าย และธุรกจิโรงแรม ดงันี้ 
 
 งบการเงินรวม  
 รายได้ในประเทศ รายได้ส่งออกต่างประเทศ  

 ผลิตและจ าหน่าย ธุรกิจโรงแรม ผลิตและจ าหน่าย รวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
         
รายได้ตามส่วนงาน 2,545,104,325 2,472,329,732 88,302,927 105,730,689 554,376,174 448,286,807 3,187,783,426 3,026,347,228 
หกั  รายได้ระหว่างส่วนงาน (212,889,170) (219,496,074) (27,230) (7,200) (110,213,469) (68,598,395) (323,129,869) (288,101,669) 
รวมรายได้จากลูกค้าภายนอก 2,332,215,155 2,252,833,658 88,275,697 105,723,489 444,162,705 379,688,412 2,864,653,557 2,738,245,559 
         
ก าไรขาดทุนตามส่วนงาน 1,030,620,368 918,933,869 (17,381,039) (10,759,329) 77,379,573 85,905,587 1,090,618,902 994,080,127 

         
รายได้อื่น       17,341,322 11,339,991 
ค่าใช้จ่ายในการขาย       (182,013,584) (191,181,304) 
ค่าใช้จ่ายบรหิาร       (457,096,100) (386,173,798) 
ต้นทุนทางการเงนิ       (25,949,201) (20,705,370) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้       442,901,339 407,359,646 
ภาษีเงนิได้       (89,365,146) (86,244,910) 
ก าไรสุทธิส าหรบัปี       353,536,193 321,114,736 
         
จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้         
เมื่อปฏบิตัติามภาระที่ต้องปฏบิตัเิสรจ็สิ้น (point in time) 2,332,215,155 2,252,833,658 27,966,526 34,968,300 439,875,268 377,099,815 2,800,056,949 2,664,901,773 
ตลอดช่วงเวลาที่ปฏบิตัติามภาระที่ต้องปฏบิตั ิ(over time) - - 60,309,171 70,755,189 4,287,437 2,588,597 64,596,608 73,343,786 
รวมรายได้ 2,332,215,155 2,252,833,658 88,275,697 105,723,489 444,162,705 379,688,412 2,864,653,557 2,738,245,559 
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ในระหว่างปี พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการมรีายไดจ้ากลูกค้ารายใหญ่ภายนอกจ านวน 1 ราย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 16 ของรายได้จากการขาย
และบริการของกลุ่มกิจการ ซึ่งอยู่ในส่วนงานผลิตและจ าหน่ายในประเทศ โดยมีรายได้จากลูกค้าดังกล่าวรวมส าหรับปีจ านวน  
457,199,451 บาท (พ.ศ. 2561 : ลูกคา้รายใหญ่จ านวน 2 ราย ซึ่งคดิเป็นรอ้ยละ 16 และรอ้ยละ 10 ของรายไดจ้ากการขายและบรกิาร
ของกลุ่มกจิการ โดยมจี านวน 672,775,231 บาท) 
 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนส่วนใหญ่อยู่ในประเทศ สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทีอ่ยู่ในต่างประเทศของกลุ่มกจิการนัน้มจี านวนไม่เป็นสาระส าคญั 
 
7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     
เงนิสดในมอื 1,019,950 1,361,430 330,000 250,000 
เงนิฝากธนาคารประเภทจ่ายคนืเมื่อทวงถาม 1,233,396,347 248,056,636 1,091,254,267 92,582,321 
เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร 1,234,416,297 249,418,066 1,091,584,267 92,832,321 
 
เงนิฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถามของกลุ่มกิจการและบริษัทมีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงระหว่างร้อยละ 0.05 ถึง 0.50 ต่อปี  
(พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 0.05 ถงึ 0.50 ต่อปี) 
 
8 เงินลงทุนระยะสัน้ 
 
เงนิลงทุนระยะสัน้ประกอบด้วยเงนิลงทุนในหน่วยลงทุนซึ่งมวีตัถุประสงค์เพื่อลงทุนในตราสารหนี้  และเงนิฝากประจ าที่มรีะยะเวลา
มากกว่า 3 เดอืนแต่ไม่เกนิ 12 เดอืน การเคลื่อนไหวของเงนิลงทุนระยะสัน้ระหว่างปีประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี้ 
 

 งบการเงินรวม 
  ถือจนครบ  
  ก าหนด  
 เพื่อค้า ไม่เกิน 1 ปี รวม 
 บาท บาท บาท 
    

วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 30,117,292 13,403,828 43,521,120 
การลงทุนเงนิเพิม่ขึน้ - 303,535 303,535 
การจ าหน่ายเงนิลงทุน (30,087,935) (522,281) (30,610,216) 
การเปลีย่นแปลงมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนเพื่อคา้ (29,357) - (29,357) 
    

วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 - 13,185,082 13,185,082 
การลงทุนเงนิเพิม่ขึน้ - 6,018,532 6,018,532 
การจ าหน่ายเงนิลงทุน - (13,114,852) (13,114,852) 
การเปลีย่นแปลงมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนเพื่อคา้ - - - 
    

วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 - 6,088,762 6,088,762 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ถือจนครบ  
  ก าหนด  
 เพื่อค้า ไม่เกิน 1 ปี รวม 
 บาท บาท บาท 
    
วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 30,117,292 1,059 30,118,351 
การลงทุนเงนิเพิม่ขึน้ - 14 14 
การจ าหน่ายเงนิลงทุน (30,087,935) (1,073) (30,089,008) 
การเปลีย่นแปลงมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนเพื่อคา้ (29,357) - (29,357) 
    
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 - - - 
การลงทุนเงนิเพิม่ขึน้ - - - 
การจ าหน่ายเงนิลงทุน - - - 
การเปลีย่นแปลงมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนเพื่อคา้ - - - 
    
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 - - - 
 
เงนิลงทุนระยะสัน้มรีายละเอยีดดงันี้ 
 

 งบการเงินรวม 
  ถือจนครบ  
  ก าหนด  
 เพื่อค้า ไม่เกิน 1 ปี รวม 
 บาท บาท บาท 
    
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561    
เงนิฝากประจ า - ราคาตามบญัช ี - 13,185,082 13,185,082 
มูลค่ายุตธิรรม - 13,185,082 13,185,082 
    
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562    
เงนิฝากประจ า - ราคาตามบญัช ี - 6,088,762 6,088,762 
มูลค่ายุตธิรรม - 6,088,762 6,088,762 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ถือจนครบ  
  ก าหนด  
 เพื่อค้า ไม่เกิน 1 ปี รวม 
 บาท บาท บาท 
    
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561    
เงนิฝากประจ า - ราคาตามบญัช ี - - - 
มูลค่ายุตธิรรม - - - 
    
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562    
เงนิฝากประจ า - ราคาตามบญัช ี - - - 
มูลค่ายุตธิรรม - - - 
 
เงนิฝากประจ ากบัสถาบนัการเงนิมรีะยะเวลาเกนิกว่า 3 เดอืน แต่ไม่เกนิ 12 เดอืน โดยมอีตัราดอกเบี้ยทีแ่ทจ้ริงอยู่ทีร่อ้ยละ 1.00 ต่อปี 
(พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 1.00 ถงึ 1.30 ต่อปี) 
 
9 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหนี้การคา้ - กจิการอื่น 693,072,800 626,820,494 490,029,769 424,294,693 
ลูกหนี้การคา้ - กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 28) - 230,743 114,128,028 66,083,893 
ลูกหนี้การคา้ - กจิการโรงแรม 1,748,186 2,970,342 - - 
หกั  ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ (15,446,554) (31,225,400) (13,039,803) (28,136,288) 
ลูกหนี้การคา้ - สุทธ ิ 679,374,432 598,796,179 591,117,994 462,242,298 
เงนิจ่ายล่วงหน้า  18,979,769 9,138,826 14,322,402 4,885,385 
ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 9,432,500 19,149,183 5,049,363 7,718,899 
ลูกหนี้อื่นกจิการอื่น 12,367,651 8,937,539 1,933,069 - 
ลูกหนี้อื่นบุคคลและกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั     
    (หมายเหตุ 28) - - 12,468,462 8,216,316 
รายไดค้า้งรบั 11,269,610 99,984 11,242,083 57,906 
หกั  ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ (4,505,295) - (1,933,069) - 
รวมลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ 726,918,667 636,121,711 634,200,304 483,120,804 
 
ระหว่างปี พ.ศ. 2562 ลูกหนี้ของกลุ่มกิจการและบริษัทมูลค่า 10,815 บาท และ 5,415 บาทตามล าดับถูกบนัทึกเป็นหนี้สูญระหว่างปี
เนื่องจากไม่สามารถเรยีกเกบ็ได ้(พ.ศ. 2561 : กลุ่มกจิการและบรษิทับนัทกึหนี้สูญระหว่างปีจ านวน 40,319 บาท) 
 
ระหว่างปี พ.ศ. 2562 ลูกหนี้ของกลุ่มกิจการมูลค่า 20,897 บาท ถูกกลบัรายการหนี้สูญกบัค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญของลูกหนี้การคา้ที่เคย
รบัรู ้เนื่องจากไม่สามารถเรยีกเกบ็ได ้
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ลูกหนี้การคา้กจิการอื่นและกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม สามารถวเิคราะหต์ามอายุหนี้ทีค่า้งช าระไดด้งันี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 468,042,044 436,063,688 366,119,020 320,510,600 
ไม่เกนิ 3 เดอืน 179,886,856 155,108,334 179,929,043 129,009,065 
3 - 6 เดอืน 20,100,898 6,434,281 36,141,634 10,542,526 
6 - 12 เดอืน 11,344,634 2,668,759 8,928,297 3,191,391 
เกนิกว่า 12 เดอืน 15,446,554 29,746,517 13,039,803 27,125,004 
 694,820,986 630,021,579 604,157,797 490,378,586 
หกั  ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ (15,446,554) (31,225,400) (13,039,803) (28,136,288) 
 679,374,432 598,796,179 591,117,994 462,242,298 
 
10 เงินให้กู้ยืมแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     
หมุนเวียน     
กจิการทีเ่กี่ยวขอ้ง     
- ส่วนของเงนิใหกู้้ยมืระยะยาวแก่กจิการ     
    ทีเ่กี่ยวขอ้งกนัทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 
    (หมายเหตุ 28) - - 58,308,000 30,500,000 
เงนิใหกู้้ยมืหมุนเวยีนรวม - - 58,308,000 30,500,000 
     
ไม่หมุนเวียน     
กจิการทีเ่กี่ยวขอ้ง     
- เงนิใหกู้้ยมืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั  
   (หมายเหตุ 28) - - 227,190,875 126,416,667 
เงนิใหกู้้ยมืไม่หมุนเวยีนรวม - - 227,190,875 126,416,667 
     
รวมเงินให้กู้ยืมแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั - - 285,498,875 156,916,667 
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มูลค่ายุตธิรรมของเงนิใหกู้้ยมืแก่กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งมรีายละเอยีดดงันี้ 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท 
   
เงนิใหกู้้ยมืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 261,072,661 147,938,577 
 
มูลค่ายุติธรรมค านวณจากกระแสเงนิสดในอนาคตของการรบัคืนเงนิกู้ยมืตามสัญญาซึ่งคิดลดด้วยอตัราดอกเบี้ยเฉลี่ยของธนาคาร
พาณิชยใ์นประเทศไทยส าหรบัลูกหนี้รายใหญ่ชัน้ดี (MLR) ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย The State Bank of Vietnam 
และ Bank Indonesia ซึ่งปรบัปรุงดว้ยความเสีย่งดา้นเครดติของผูกู้้ที่อตัรารอ้ยละ 4.00 ถงึ รอ้ยละ 10.20 ต่อปี (พ.ศ. 2561 : อตัรารอ้ยละ 
4.99 ถงึ รอ้ยละ 5.99 ต่อปี) และอยู่ในขอ้มูลระดบั 3 ของล าดบัชัน้มูลค่ายุตธิรรม 
 
11 สินค้าคงเหลือ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     
สนิคา้ส าเรจ็รูป 380,792,754 411,648,222 248,045,894 270,173,779 
วตัถุดบิ 236,457,242 266,416,496 102,172,695 149,497,067 
วสัดุหบีห่อ 43,340,733 40,209,208 32,869,302 33,095,297 
วสัดุสิน้เปลอืง 11,513,110 14,147,543 9,839,274 12,439,866 
รวม 672,103,839 732,421,469 392,927,165 465,206,009 
หกั  ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสนิคา้ (3,367,350) (5,410,599) (2,803,764) (5,163,360) 
หกั  ค่าเผื่อสนิคา้ลา้สมยั (32,588,762) (34,636,964) (15,996,116) (19,947,598) 
 636,147,727 692,373,906 374,127,285 440,095,051 
สนิคา้ระหว่างทาง 43,400,046 50,511,815 38,076,181 43,646,691 
รวมสนิคา้คงเหลอื - ธุรกจิจดัจ าหน่าย, สุทธ ิ 679,547,773 742,885,721 412,203,466 483,741,742 
     
อาหารและเครื่องดื่ม 1,081,920 1,167,528 - - 
วสัดุสิน้เปลอืง 1,883,320 1,985,699 - - 
รวมสนิคา้คงเหลอื - ธุรกจิโรงแรม, สุทธ ิ 2,965,240 3,153,227 - - 
     
รวมสนิคา้คงเหลอื - สุทธ ิ 682,513,013 746,038,948 412,203,466 483,741,742 
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ต้นทุนขายทีร่บัรูใ้นงบก าไรขาดทุนระหว่างปี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มดีงันี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ต้นทุนขายและต้นทุนบรกิาร 1,337,130,881 1,302,249,740 1,075,037,096 1,011,551,913 
ค่าเผื่อสนิคา้ลา้สมยั - 17,788,352 - 11,539,904 
การกลบัรายการค่าเผื่อสนิคา้ลา้สมยั 1,791,449 - 3,951,482 - 
การกลบัรายการค่าเผื่อสนิคา้คงเหลอื     
   เป็นมูลค่าสุทธทิีจ่ะไดร้บั 2,043,249 2,024,048 2,359,596 1,307,518 
 
ระหว่างปี พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการกลบัรายการค่าเผื่อสนิค้าคงเหลือที่เคยรบัรู้จ านวน 256,753 บาท เนื่องจากกลุ่มกิจการได้ท าลายและ
ตดัจ าหน่ายรายการสนิคา้คงเหลอืดงักล่าวในราคาทุนเดมิ 
 
กลุ่มกิจการไดข้ายสนิค้าคงเหลอืทีเ่คยปรบัลดมูลค่าในราคาทุนเดมิ ดงันัน้ กลุ่มกิจการจึงกลบัรายการค่าเผื่อสนิค้าคงเหลือที่เคยรบัรู้ในปี
ปัจจุบนั 
 

12 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการมบีริษัทย่อยซึ่งรวมอยู่ในงบการเงนิรวมของกลุ่มกิจการดงัต่อไปนี้ บริษัทย่อยดงักล่าว  
มหีุน้ทุนเป็นหุน้สามญัเท่านัน้ กลุ่มกจิการถอืหุน้ทางตรง ซึ่งสดัส่วนของส่วนไดเ้สยีในความเป็นเจา้ของที่กลุ่มกิจการถอือยู่เท่ากับสทิธิ
ในการออกเสยีงในบรษิทัย่อยทีถ่อืโดยกลุ่มกจิการ 
 

 สถานท่ีหลกัในการ  
สดัส่วนของหุ้นสามญั 
ท่ีถือโดยกลุ่มกิจการ 

สดัส่วนของหุ้นสามญั 
ท่ีถือโดยส่วนได้เสีย 
ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 

มูลค่าเงินลงทุนใน 
บริษัทย่อย 

 ประกอบธุรกิจ/  31 ธันวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธันวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธันวาคม 31 ธนัวาคม 
 ประเทศ  พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

บริษัท ท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ ลกัษณะของธุรกิจ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ บาท บาท 
         
R&B Food Supply Vietnam Limited          
   Liability Company เวยีดนาม ผลติและจดัจ าหน่าย 100.00 100.00 - - 22,762,000 22,762,000 
PT RBFood Supply Indonesia อินโดนีเซีย จดัจ าหน่าย 60.00 60.00 40.00 40.00 14,894,570 14,894,570 
PT RBFood Manufaktur Indonesia อินโดนีเซีย ผลติและจดัจ าหน่าย 80.00 80.00 20.00 20.00 36,278,932 9,087,266 
บรษัิท ไทยเฟลเวอร์         
   แอนด์ แฟรกแรน็ซ์ จ ากดั ไทย ผลติและจดัจ าหน่าย 99.99 99.99 0.01 0.01 187,970,392 187,970,392 
บรษัิท พรเีมี่ยมฟู้ดส์ จ ากดั ไทย ผลติและจดัจ าหน่าย 99.99 99.99 0.01 0.01 444,174,099 444,174,099 
บรษัิท เบสท์ โอเดอร์ จ ากดั ไทย ผลติและจดัจ าหน่าย 99.97 99.97 0.03 0.03 36,576,718 36,576,718 
Guanghzhou Thai Delicious Food Co., Ltd. จนี จดัจ าหน่าย 100.00 - - - 13,366,913 - 
       756,023,624 715,465,045 
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รายการเคลื่อนไหวของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มดีงันี้ 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท 
   

ราคาตามบญัชตี้นปี 715,465,045 687,923,209 
เพิม่ขึน้จากการลงทุนในบรษิทัย่อย   
   - PT RBFood Supply Indonesia - 7,044,570 
   - PT RBFood Manufaktur Indonesia 27,191,666 9,087,266 
   - R&B Food Supply Vietnam - 11,410,000 
   - Guanghzhou Thai Delicious Food Co., Ltd. 13,366,913 - 
ราคาตามบญัชสีิน้ปี 756,023,624 715,465,045 
 
ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 บริษัทได้ท าการจ่ายช าระค่าหุ้นคงค้างในบริษัท Guanghzhou Thai Delicious Food Co., Ltd 
จ านวน 13,366,913 บาท  
 
เมื่อวนัที ่24 เมษายน พ.ศ. 2562 ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัไทยเฟลเวอร ์แอนด์ แฟรกแรน็ซ์ จ ากดั บรษิทั พรเีมีย่มฟู้ดส ์จ ากดั
และบรษิทั เบสท์ โอเดอร ์จ ากดั ไดอ้นุมตักิารจ่ายเงนิปันผลจากก าไรสุทธสิ าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 จ านวน 1.31 บาท
ต่อหุน้ เป็นจ านวนเงนิ 48 ลา้นบาท จ านวน 0.36 บาทต่อหุน้ เป็นจ านวนเงนิ 1.59 ลา้นบาทและจ านวน 44.38 บาทต่อหุน้ เป็นจ านวน
เงนิ 16.20 ล้านบาท ตามล าดับ โดยรวมเป็นจ านวนเงินทัง้สิ้น 65.79 ล้านบาท ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวถูกจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในวันที ่ 
28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 
ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562 และวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 บริษัทได้ท าการจ่ายช าระค่าหุ้นคงค้างในบริษัท PT RBFood 
Manufaktur Indonesia จ านวน 22,674,625 บาท และ 4,517,041 บาท ตามล าดบั 
 
วนัที ่31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 บรษิทัไดจ้ดัตัง้บรษิทัย่อยทีถ่อืหุน้ทัง้หมดคอื Guangzhou Thai Delicious Food Co., Ltd. โดยมทีุน
จดทะเบยีน 3,000,000 หยวนจนี โดยบรษิทัยงัไม่ไดจ้่ายช าระค่าหุน้ดงักล่าว 
 
ณ วนัที่ 1 มนีาคม พ.ศ. 2561 บรษิัทได้จดัตัง้ บริษัท PT RBFood Manufaktur Indonesia ขึ้น ดว้ยทุนจดทะเบียน 20,000,000,000 
อินโดนีเซียรูเปีย โดยถือหุ้นจ านวนร้อยละ 80 ของจ านวนหุ้นที่จดทะเบียน โดยบริษัทได้จ่ายช าระค่าหุ้นดังกล่าวเป็นจ านวนเงิน 
9,087,266 บาท 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิการไม่มบีรษิทัย่อยทีม่สี่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมทีม่สีาระส าคญัต่อกลุ่มกจิการ 
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13 อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน 
 

    งบการเงินรวม 
    ท่ีดิน 
    บาท 
     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562    - 
ราคาทุน    - 
ราคาตามบญัชสีุทธ ิ    - 
     
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562     
ราคาตามบญัชตี้นปี - สุทธ ิ    - 
การโอนเขา้ (หมายเหตุ 14)    67,126,009 
ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธิ    67,126,009 
     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562     
ราคาทุน    67,126,009 
ราคาตามบญัชสีุทธ ิ    67,126,009 
     
มูลค่ายุตธิรรม    126,800,000 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  โรงงานและ ส่วนปรบัปรงุ  
 ท่ีดิน อาคาส านักงาน อาคาร รวม 
 บาท บาท บาท บาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562     
ราคาทุน - 93,261,960 8,370,018 101,631,978 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (22,722,351) (2,333,500) (25,055,851) 
ราคาตามบญัชสีทุธ ิ - 70,539,609 6,036,518 76,576,127 

     
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562     
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ - 70,539,609 6,036,518 76,576,127 
การโอนเขา้ (หมายเหตุ 14) 32,565,208 - - 32,565,208 
ค่าเสื่อมราคา - (4,098,998) (698,515) (4,797,513) 
ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธิ 32,565,208 66,440,611 5,338,003 104,343,822 

     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562     
ราคาทุน 32,565,208 93,261,960 8,370,018 134,197,186 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม  (26,821,349) (3,032,015) (29,853,364) 
ราคาตามบญัชสีทุธ ิ 32,565,208 66,440,611 5,338,003 104,343,822 

     
มูลค่ายุตธิรรม - ทีด่นิ    63,400,000 
มูลค่ายุตธิรรม - อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร    66,317,550 
รวมมูลค่ายุตธิรรม    129,717,550 

 
มูลค่ายุตธิรรมของอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มกิจการและบริษัทประกอบด้วยทีด่ิน โรงงาน อาคารส านักงานและส่วนปรบัปรุงอาคาร โดยที่ดิน
ถูกประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยใช้วิธีเปรียบเทียบข้อมูลตลาด นอกจากนี้ส่วนของโรงงาน อาคารส านักงานและส่วนปรบัปรุงอาคารถูกประเมินมูลค่า
ยุติธรรมโดยใช้วิธีรายได้ ข้อมูลหลกัที่บริษัทใช้ในการประเมินมูลค่ายุตธิรรม ได้แก่ ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดของค่าเช่าตามอตัราตลาดสุทธิจาก
กระแสเงนิสดจ่ายต่าง ๆ ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้เนื่องจากอสงัหาริมทรพัย์ และอตัราคดิลดอ้างอิงจากสดัส่วนโครงสรา้งเงินทุนและต้นทุนทางการเงิน
ของบรษิัทซึ่งผูบ้รหิารเห็นสมควร บวกดว้ยอตัราความเสีย่งทีเ่หมาะสม อตัราคดิลดที่ใชส้ะทอ้นถึงการประเมินสภาวะตลาดปัจจุบนัในเรื่องมูลค่า
ของการเงนิและปัจจยัความเสีย่งทีเ่หมาะสม โดยส่วนใหญ่มอีตัราคดิลดรอ้ยละ 12 ต่อปี 
 
จ านวนเงนิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุน ทีไ่ดร้บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน ไดแ้ก่ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     
รายไดค้่าเช่า - - 11,713,125 10,140,408 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานโดยตรงทีเ่กดิจากอสงัหารมิทรพัย์       
     เพื่อการลงทุนซึ่งก่อใหเ้กดิรายไดค้่าเช่าส าหรบัปี - - 4,797,513 2,693,289 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานโดยตรงทีเ่กดิจากอสงัหารมิทรพัย์       
   เพื่อการลงทุนซึ่งไม่ก่อให้เกดิรายไดค้่าเช่า 463,680 - 231,840 - 
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14 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 

 งบการเงินรวม 

  ส่วนปรบัปรงุ 
โรงงาน  

อาคารส านักงาน ส่วนปรบัปรงุ เคร่ืองจกัรและ อุปกรณ์และเคร่ือง  งานระหว่าง  
 ท่ีดิน ท่ีดิน และโรงแรม อาคาร อุปกรณ์การผลิต           ตกแต่งส านักงาน ยานพาหนะ การก่อสร้าง รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
ณ วนัท่ี 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) 
ราคาตามบญัช ี- 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 
          
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561          
ราคาตามบญัชต้ีนปี - 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 
การซื้อเพิม่ขึน้ 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 
การจ าหน่ายออกไป/ตดัจ าหน่าย (957,869) - (157,129) (42,175) (350,931) (19,997) (153,184) - (1,681,285) 
การโอนเขา้ (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 25) - (2,100,879) (58,513,445) (14,171,197) (74,756,120) (12,500,300) (10,179,354) - (172,221,295) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ - - - (106,589) (5,600) (39,324) 100 - (151,413) 
ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธ ิ 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 วนัท่ี 31 ธนัวาคม 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) 
ราคาตามบญัช ี- 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 วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกจิการไดน้ าทีด่นิและอาคารบางส่วน ซึ่งมมีูลค่าทางบญัชสีุทธจิ านวน 231.35 ลา้นบาท ไปเป็นหลกัประกนัส าหรบัเงนิกู้ยมืและวงเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิ (หมายเหตุ 17) 
  



บริษทั อาร ์แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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 งบการเงินรวม 

  ส่วนปรบัปรงุ 
โรงงาน  

อาคารส านักงาน ส่วนปรบัปรงุ เคร่ืองจกัรและ อุปกรณ์และเคร่ือง  งานระหว่าง  
 ท่ีดิน ท่ีดิน และโรงแรม อาคาร อุปกรณ์การผลิต           ตกแต่งส านักงาน ยานพาหนะ การก่อสร้าง รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562          
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) 
ราคาตามบญัช ี- 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 
          
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562          
ราคาตามบญัชต้ีนปี - 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 
การซื้อเพิม่ขึน้ 2,050,355 95,327 11,610,700 8,400,606 26,398,683 5,031,455 1,521,028 92,967,433 148,075,587 
การจ าหน่ายออกไป/ตดัจ าหน่าย - - (1,340,246) - (156,686) (19,924) - - (1,516,856) 
การโอนเขา้ (ออก) - - 9,609,533 7,591,993 36,705,034 607,949 - (54,514,509) - 
โอนออกไปเป็นอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุน          
      (หมายเหตุ 13) (67,126,009) - - - - - - - (67,126,009) 
ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ 25) - (2,130,716) (53,935,194) (16,676,752) (68,998,880) (16,723,585) (8,373,091) - (166,838,218) 
การดอ้ยค่า  (1,052,706) (9,413,094) (2,987) (786,961) (309,242) - - (11,564,990) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ - - - (5,505) (1,806) (30,244) (1,061) - (38,616) 
ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธิ 199,325,831 16,346,755 761,364,974 193,773,118 253,261,919 53,316,892 17,690,092 127,529,692 1,622,609,273 
          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562          
ราคาทุน 199,325,831 43,167,622 1,205,700,641 333,495,957  765,964,674   185,165,404   140,370,836  127,529,692 3,000,720,657 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (26,820,867) (444,335,667) (139,722,839)  (512,702,755)  (131,848,512)  (122,680,744) - (1,378,111,384) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธิ 199,325,831 16,346,755 761,364,974 193,773,118  253,261,919   53,316,892   17,690,092  127,529,692 1,622,609,273 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิการไดน้ าทีด่นิ โรงงานและโรงแรมบางส่วน ซึ่งมมีูลค่าทางบญัชสีุทธจิ านวน 204.24 ลา้นบาท ไปเป็นหลกัประกนัส าหรบัเงนิกู้ยมืและวงเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิ (หมายเหตุ 
17) นอกจากนี้กลุ่มกจิการไดจ้ดัประเภททีด่นิทีย่งัไม่มวีตัถุประสงคใ์นการใชง้านไปเป็นอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน (หมายเหตุ 13) 
 



บริษทั อาร ์แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 

48 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ส่วนปรบัปรงุ โรงงานและ ส่วนปรบัปรงุ เคร่ืองจกัรและ อุปกรณ์และเคร่ือง  งานระหว่าง  
 ท่ีดิน ท่ีดิน อาคารส านักงาน อาคาร อุปกรณ์การผลิต           ตกแต่งส านักงาน ยานพาหนะ การก่อสร้าง รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
ณ วนัท่ี 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) 
ราคาตามบญัช ี- 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 
          
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561          
ราคาตามบญัชต้ีนปี - 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 
การซื้อเพิม่ขึน้ 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 
การจ าหน่ายออกไป/ตดัจ าหน่าย - - - - (59,770) (16,516) (947) - (77,233) 
การโอนเขา้ (ออก)  8,519,215 - 79,937,050 24,914,799 34,811,931 - 4,048,710 (152,231,705) - 
การโอนไปยงัอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุน - - (72,877,589) (6,391,827) - - - - (79,269,416) 
ค่าเสื่อมราคา - (53,258) (17,125,727) (10,943,678) (41,621,933) (6,598,576) (7,315,321) - (83,658,493) 
ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธ ิ 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 วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561          
ราคาทุน 148,904,588 1,798,786 363,728,166 238,324,226 384,209,418 62,557,162 83,834,659 78,851,132 1,362,208,137 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (53,258) (137,130,701) (91,416,052) (233,425,777) (27,323,975) (63,551,036) - (552,900,799) 
ราคาตามบญัช ี- 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 วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 บรษิทัไดน้ าทีด่นิและโรงงานบางส่วน ซึ่งมมีูลค่าทางบญัชสีุทธจิ านวน 81.20 ลา้นบาท ไปเป็นหลกัประกนัส าหรบัเงนิกู้ยมืและวงเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิ (หมายเหตุ 17) นอกจากนี้บรษิทัมี
การใหเ้ช่าโรงงาน อาคารส านักงานและส่วนปรบัปรุงอาคารแก่บรษิทัย่อยเพื่อวตัถุประสงคใ์นการเช่าด าเนินงาน จงึมกีารโอนกลุ่มสนิทรพัยด์งักล่าวไปเป็นอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน (หมายเหตุ 13) 
 



บริษทั อาร ์แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ส่วนปรบัปรงุ โรงงานและ ส่วนปรบัปรงุ เคร่ืองจกัรและ อุปกรณ์และเคร่ือง  งานระหว่าง  
 ท่ีดิน ท่ีดิน อาคารส านักงาน อาคาร อุปกรณ์การผลิต           ตกแต่งส านักงาน ยานพาหนะ การก่อสร้าง รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562          
ราคาทุน 148,904,588 1,798,786 363,728,166 238,324,226 384,209,418 62,557,162 83,834,659 78,851,132 1,362,208,137 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (53,258) (137,130,701) (91,416,052) (233,425,777) (27,323,975) (63,551,036) - (552,900,799) 
ราคาตามบญัช ี- 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 
          
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562          
ราคาตามบญัชต้ีนปี - 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 
การซื้อเพิม่ขึน้ 2,050,355 95,327 6,291,963 8,283,268 20,124,018 2,746,194 1,521,028 37,771,086 78,883,239 
การจ าหน่ายออกไป/ตดัจ าหน่าย - - - - (65,545) (10,335) - (19,903,000)   (19,978,880) 
การโอนเขา้ (ออก)  - - 7,795,292 365,987 27,496,673 510,321 - (36,168,273) - 
การโอนไปยงัอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุน (หมายเหตุ 13) (32,565,208) - - - - - - - (32,565,208) 
ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ 25) - (92,290) (16,203,071) (11,768,955) (41,152,162) (8,695,285) (6,923,480) - (84,835,243) 
ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธ ิ 118,389,735 1,748,565 224,481,649 143,788,474 157,186,625 29,784,082 14,881,171 60,550,945 750,811,246 
          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562          
ราคาทุน 118,389,735 1,894,113 377,815,422 246,973,483 431,635,981 65,575,729 85,355,687 60,550,945 1,388,191,095 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (145,548) (153,333,773) (103,185,009) (274,449,356) (35,791,647) (70,474,516) - (637,379,849) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธิ 118,389,735 1,748,565 224,481,649 143,788,474 157,186,625 29,784,082 14,881,171 60,550,945 750,811,246 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 บรษิทัไดน้ าทีด่นิและโรงงานบางส่วน ซึ่งมมีูลค่าทางบญัชสีุทธจิ านวน 61.88 ลา้นบาท ไปเป็นหลกัประกนัส าหรบัวงเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิ (หมายเหตุ 17) นอกจากนี้บรษิทัไดจ้ดัประเภท
ทีด่นิทีย่งัไม่มวีตัถุประสงคใ์นการใชง้านไปเป็นอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน (หมายเหตุ 13)



บริษทั อาร ์แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์บนัทกึอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ต้นทุนจากการขายและใหบ้รกิาร 83,790,179 77,200,855 49,781,695 53,643,505 
ต้นทุนจากการประกอบกิจการโรงแรม 32,882,805 38,949,957 - - 
ค่าใชจ้่ายในการขายและค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 50,165,234 56,070,483 35,053,548 30,014,988 
รวม 166,838,218 172,221,295 84,835,243 83,658,493 
 
สนิทรพัย์ตามสญัญาเช่าการเงนิที่กลุ่มกิจการเป็นผู้เช่าซึ่งรวมแสดงในรายการข้างต้นประกอบด้วยอาคาร ส่วนปรบัปรุงอาคารและ
รถยนต์ มรีายละเอยีดดงันี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  
 บาท บาท บาท บาท 
     
ราคาทุนของสนิทรพัยต์ามสญัญาเช่าการเงนิ 857,619,734 858,085,985 222,148,043 222,148,043 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (327,882,807) (292,463,389) (96,421,385) (87,696,667) 
หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม (10,468,495) - - - 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 519,268,432 565,622,596 125,726,658 134,451,376 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ต้นทุนการกู้ยมืจ านวน 654,615 บาท เกดิจากเงนิกู้ยมืที่ยมืเพื่อวตัถุประสงคท์ัว่ไปและไดน้ ามาใชเ้พื่อ
สรา้งสนิทรพัยร์ะหว่างก่อสรา้ง และได้บนัทกึเป็นต้นทุนของสนิทรพัยร์วมและอยู่ในรายการซื้อสนิทรพัย ์กลุ่มกจิการใชอ้ตัราการตัง้ขึ้น
เป็นทุนรอ้ยละ 3.04 ในการค านวณต้นทุนทีร่วมเป็นราคาทุนของสนิทรพัย์ 
 
 
  



บริษทั อาร ์แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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15 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 

  งบการเงินรวม 
  โปรแกรม 
  คอมพิวเตอร์ 
  บาท 
   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561   
ราคาทุน  61,148,813 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม  (25,853,125) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ  35,295,688 
   
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561   
ราคาตามบญัชตี้นปี - สุทธ ิ  35,295,688 
การซื้อเพิม่ขึน้  3,438,387 
ค่าตดัจ าหน่าย (หมายเหตุ 25)  (15,037,359) 
ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธิ  23,696,716 
   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561   
ราคาทุน  64,587,200 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม  (40,890,484) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ  23,696,716 
   
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562   
ราคาตามบญัชตี้นปี - สุทธ ิ  23,696,716 
การซื้อเพิม่ขึน้  1,769,449 
ค่าตดัจ าหน่าย (หมายเหตุ 25)  (14,152,490) 
ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธิ  11,313,675 
   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562   
ราคาทุน  66,358,933 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม  (55,045,258) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ  11,313,675 
  



บริษทั อาร ์แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  โปรแกรม 
  คอมพิวเตอร์ 
  บาท 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561   
ราคาทุน  40,447,366 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม  (15,269,802) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ  25,177,564 
   
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561   
ราคาตามบญัชตี้นปี - สุทธ ิ  25,177,564 
การซื้อเพิม่ขึน้  677,825 
ค่าตดัจ าหน่าย (หมายเหตุ 25)  (11,057,573) 
ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธิ  14,797,816 
   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561   
ราคาทุน  41,125,191 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม  (26,327,375) 
ราคาตามบญัช ี– สุทธ ิ  14,797,816 
   
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562   
ราคาตามบญัชตี้นปี - สุทธ ิ  14,797,816 
การซื้อเพิม่ขึน้  945,601 
ค่าตดัจ าหน่าย (หมายเหตุ 25)  (9,645,140) 
ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธิ  6,098,277 
   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562   
ราคาทุน  42,073,076 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม  (35,974,799) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ  6,098,277 
 
ค่าตดัจ าหน่ายบนัทกึอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ต้นทุนจากการขายและใหบ้รกิาร 106,378 196,833 93,915 158,912 
ค่าใชจ้่ายในการขายและค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 14,046,112 14,840,526 9,551,225 10,898,661 
รวม 14,152,490 15,037,359 9,645,140 11,057,573 
  



บริษทั อาร ์แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 

53 

16 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     
สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี     
สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัช ี     
   ทีจ่ะใชป้ระโยชน์ภายใน 12 เดอืน 11,290,333 14,284,170 6,772,907 10,716,507 
สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัช ี     
   ทีจ่ะใชป้ระโยชน์เกนิกว่า 12 เดอืน 23,102,521 18,315,217 7,221,271 4,914,676 
 34,392,854 32,599,387 13,994,178 15,631,183 
     
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี     
หนี้สนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัช ี     
   ทีจ่ะใชป้ระโยชน์ภายใน 12 เดอืน - - - - 
หนี้สนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัช ี     
   ทีจ่ะใชป้ระโยชน์เกนิกว่า 12 เดอืน (1,522,586) (2,194,195) (1,501,834) (2,140,511) 
 (1,522,586) (2,194,195) (1,501,834) (2,140,511) 
     
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สุทธิ 32,870,268 30,405,192 12,492,344 13,490,672 
 
รายการเคลื่อนไหวของบญัชภีาษเีงนิไดร้อการตดับญัชสี าหรบัปีมดีงันี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ณ วนัที ่1 มกราคม 30,405,192 25,178,550 13,490,672 9,609,100 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ 109 (707,416) - - 
เพิม่(ลด)ในก าไรหรอืขาดทุน (หมายเหตุ 26) 2,464,967 4,598,254 (998,328) 2,001,912 
เพิม่ในก าไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น  - 1,335,804 - 1,879,660 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 32,870,268 30,405,192 12,492,344 13,490,672 
 
 



บริษทั อาร ์แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
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รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชมีดีงันี้ 
 

 งบการเงินรวม 

 
ค่าเผื่อหน้ี 

สงสยัจะสูญ 

ภาระผกูพนั
ผลประโยชน์

พนักงาน 
ค่าเผื่อสินค้า

ล้าสมยั 

ค่าเผื่อการ
ลดลงของ

มูลค่าสินค้า
คงเหลือ 

ผลต่าง
ระหว่าง 

ค่าเส่ือมราคา
ทางบญัชี 

และทางภาษี 

ผลต่างระหว่าง 
ค่าเช่าทาง

บญัชีและทาง
ภาษี 

 
 

สญัญาเช่าการเงิน ประมาณการหน้ีสิน 
รายการขาดทุน 

ทางภาษี 

 
 
 
 

ค่าเผื่อการด้อยค่า 

 
 

รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี            
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 
เพิม่/(ลด)ในก าไรหรอืขาดทุน (1,056,504) 645,782 3,430,814 (404,809) 1,657,972 - 17,022 67,058 - - 4,357,335 
เพิม่ในก าไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น - 1,335,804 - - - - - - - - 1,335,804 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ - - - - - - - - (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 
            
ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 6,245,080 7,695,932 6,927,394 1,082,120 10,554,232 - 65,053 67,058 (37,482) - 32,599,387 
เพิม่/(ลด)ในก าไรหรอืขาดทุน (2,254,710) 3,180,822 (358,290) (408,650) (878,600) - 171,975 (9,669) 37,482 2,312,998 1,793,358 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ - - - - 109 - - - - - 109 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 3,990,370 10,876,754 6,569,104 637,470 9,675,741 - 237,028 57,389 - 2,312,998 34,392,854 
            
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี            
ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 - - - - (2,317,701) (30,796) (86,617) - - - (2,435,114) 
เพิม่ในก าไรหรอืขาดทุน - - - - 117,191 30,796 32,932 - - - 240,919 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 - - - - (2,140,510) - (53,685) - - - (2,194,195) 
            
ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 - - - - (2,140,510) - (53,685) - - - (2,194,195) 
เพิม่ในก าไรหรอืขาดทุน - - - - 638,677 - 32,932 - - - 671,609 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 - - - - (1,501,833) - (20,753) - - - (1,522,586) 
            
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีสุทธิ            
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 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 
            
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีสุทธิ            
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 3,990,370 10,876,754 6,569,104 637,470 8,173,908 - 216,275 57,389 - 2,312,998 32,870,268 

  



บริษทั อาร ์แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ค่าเผื่อหน้ี 

สงสยัจะสูญ 

ภาระผกูพนั
ผลประโยชน์

พนักงาน 
ค่าเผื่อสินค้า

ล้าสมยั 
ค่าเผื่อการลดลงของ
มูลค่าสินค้าคงเหลือ 

ผลต่างระหว่าง 
ค่าเส่ือมราคาทาง
บญัชีและทางภาษี 

 
 

สญัญาเช่า
การเงิน 

ประมาณการ
หน้ีสิน 

 
 

รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี         
ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 6,344,174 2,606,914 1,681,538 1,294,176 - - - 11,926,802 
เพิม่/(ลด)ในก าไรหรอืขาดทุน (716,916) 386,328 2,307,981 (261,504) - 41,774 67,058 1,824,721 
เพิม่ในก าไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น - 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 
         
ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 5,627,258 4,872,902 3,989,519 1,032,672 - 41,774 67,058 15,631,183 
เพิม่/(ลด)ในก าไรหรอืขาดทุน (2,632,683) 2,137,985 (790,296) (471,919) - 168,610 (48,702) (1,637,005) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 2,994,575 7,010,887 3,199,223 560,753 - 210,384 18,356 13,994,178 
         
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี         
ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 - - - - (2,317,702) - - (2,317,702) 
(ลด)ในก าไรหรอืขาดทุน - - - - 177,191 - - 177,191 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 - - - - (2,140,511) - - (2,140,511) 
         
ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 - - - - (2,140,511) - - (2,140,511) 
เพิม่ในก าไรหรอืขาดทุน - - - - 638,677 - - 638,677 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 - - - - (1,501,834) - - (1,501,834) 
         
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีสุทธิ         
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 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 
         
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีสุทธิ         
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 2,994,575 7,010,887 3,199,223 560,753 (1,501,834) 210,384 18,356 12,492,344 

 
สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชสี าหรบัรายการขาดทนุทางภาษีทีย่งัไม่ไดใ้ชย้กไปจะรบัรูไ้ม่เกนิจ านวนทีเ่ป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมกี าไรทางภาษีในอนาคตเพยีงพอทีจ่ะใชป้ระโยชน์ทางภาษีนัน้ 
 



บริษทั อาร ์แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
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17 เงินกู้ยืม 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     
รายการหมุนเวียน     
ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ - 225,000,000 - 115,000,000 
ส่วนของเงนิกู้ยมืระยะยาว     
   ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี     
     - เงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิ 13,763,292 27,787,306 - 14,640,000 
     - หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 71,554 768,137 - 642,634 
     - เงนิกู้ยมืจากบุคคลหรอื     
           กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 28) 12,492,000 34,345,854 - 10,945,854 
เงนิกู้ยมืหมุนเวยีนรวม 26,326,846 287,901,297 - 141,228,488 
     
รายการไม่หมุนเวียน     
เงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิ 40,326,020 74,267,078 - 20,160,000 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 35,081,539 34,668,442 32,835,396 32,835,396 
เงนิกู้ยมืจากบุคคลหรอืกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั     
   (หมายเหตุ 28) 37,508,000 538,434,146 - 437,834,146 
เงนิกู้ยมืไม่หมุนเวยีนรวม 112,915,559 647,369,666 32,835,396 490,829,542 
เงินกู้ยืมรวม 139,242,405 935,270,963 32,835,396 632,058,030 
 
ในปี พ.ศ. 2561 : ตัว๋สญัญาใช้เงนิระยะเวลา 3 เดอืน เป็นประเภทไม่มหีลกัประกนัเพื่อใชใ้นการด าเนินงาน ตัว๋สญัญาใช้เงนิดงักล่าว 
มอีตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 2.40 ถงึ 4.75 ต่อปี) 
 
เงนิกู้ยมืของกลุ่มกิจการจากสถาบนัการเงินจ านวนทัง้สิ้น 54,089,312 บาท (พ.ศ. 2561 : เงนิกู้ยมืของกลุ่มกิจการและบริษัทจาก
สถาบนัการเงนิจ านวนทัง้สิ้น 102,054,384 บาท และ 34,800,000 บาท ตามล าดบั) เป็นเงนิกู้ยมืที่มหีลกัประกนัเป็นที่ดินพรอ้มสิง่ปลูกสร้าง
บางส่วนของกลุ่มกจิการ (หมายเหตุ 14) และค ้าประกนัโดยผูบ้รหิาร 
 
มูลค่ายุตธิรรมของเงนิกู้ยมืส่วนทีห่มุนเวยีนมมีูลค่าใกลเ้คยีงราคาตามบญัช ีเนื่องจากผลกระทบของอตัราคดิลดไม่มสีาระส าคญั 
 
  



บริษทั อาร ์แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 

57 

ความเสีย่งจากอตัราดอกเบี้ยของเงนิกู้ยมืของกลุ่มกจิการและบรษิทั มดีงัต่อไปนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     

เงนิกู้ยมื     
   อตัราดอกเบี้ยคงที่ - - - - 
   อตัราดอกเบี้ยลอยตวั 139,242,405 935,270,963 32,835,396 632,058,030 
รวมเงนิกู้ยมื 139,242,405 935,270,963 32,835,396 632,058,030 
 

อตัราดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิ ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ มดีงันี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ร้อยละต่อปี ร้อยละต่อปี ร้อยละต่อปี ร้อยละต่อปี 
     
ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ - 2.40 - 4.75 - 2.40 - 3.55 
เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 4.00 - 4.75 4.25 - 6.25 - 4.25 - 6.25 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 1.39 - 10.50 1.39 - 10.50 10.50 10.50 
เงนิกู้ยมืระยะยาวจากบุคคลหรอืกจิการเกี่ยวขอ้งกนั  1.97 1.70 - 1.97 - 1.70 - 1.97 

 

ราคาตามบญัชแีละมูลค่ายุตธิรรมของเงนิกู้ยมืระยะยาว มดีงัต่อไปนี้ 
 

 งบการเงินรวม 
 ราคาตามบญัชี มูลค่ายุติธรรม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     
เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 54,089,312 102,054,384 53,376,407 100,393,087 
เงนิกู้ยมืระยะยาวจากบุคคลหรอืกจิการเกี่ยวขอ้งกนั 50,000,000 572,780,000 46,136,616 525,460,001 
 104,089,312 674,834,384 99,513,023 625,853,088 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ราคาตามบญัชี มูลค่ายุติธรรม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     
เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - 34,800,000 - 34,356,368 
เงนิกู้ยมืระยะยาวจากบุคคลหรอืกจิการเกี่ยวขอ้งกนั - 448,780,000 - 410,422,664 
 - 483,580,000 - 444,779,032 
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มูลค่ายุตธิรรมของเงนิกู้ยมืส่วนทีห่มุนเวยีนมมีูลค่าใกลเ้คยีงราคาตามบญัช ีเนื่องจากผลกระทบของอตัราคดิลดไม่มสีาระส าคญั  
 
มูลค่ายุตธิรรมของเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิและเงนิกู้ยมืระยะยาวจากบุคคลหรอืกจิการเกี่ยวขอ้งกนั ค านวณจากกระแสเงนิสด
ในอนาคตคดิลดดว้ยอตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ยมืดงัต่อไปนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ร้อยละต่อปี ร้อยละต่อปี ร้อยละต่อปี ร้อยละต่อปี 
     
เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 4.93 - 5.43 4.99 - 6.99 - 5.49 - 6.99 
เงนิกู้ยมืระยะยาวจากบุคคลหรอืกจิการเกี่ยวขอ้งกนั 5.93 4.99 - 5.99 - 5.49 
 
มูลค่ายุติธรรมของเงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และเงนิกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการเกี่ยวข้องกนัอยู่ในข้อมูลระดบั 2 และ
ระดบั 3 ของล าดบัชัน้มูลค่ายุตธิรรมตามล าดบั 
 
รายการเคลื่อนไหวของเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิแสดงไดด้งันี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ราคาตามบญัชตี้นปี 102,054,384 129,476,189 34,800,000 18,250,000 
กู้ยมืระหว่างปี - 37,900,000 - 37,900,000 
จ่ายช าระคนืระหว่างปี (47,965,072) (65,321,805) (34,800,000) (21,350,000) 
ราคาตามบญัชสีิน้ปี 54,089,312 102,054,384 - 34,800,000 
 
ระยะเวลาครบก าหนดของเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ มดีงัต่อไปนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ครบก าหนดภายในไม่เกนิ 1 ปี 13,763,292 27,787,306 - 14,640,000 
ครบก าหนดเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 2 ปี 14,407,380 19,652,432 - 5,890,000 
ครบก าหนด เกนิ 2 ปี 25,918,640 54,614,646 - 14,270,000 
 54,089,312 102,054,384 - 34,800,000 
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หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิส่วนใหญ่ คือ สญัญาเช่าอาคารกบัผู้ถอืหุน้โดยมจี านวนเงนิขัน้ต ่าที่ต้องจ่ายซึ่งบนัทึกเป็นหนี้สนิตามสญัญาเช่า
การเงนิ มดีงัต่อไปนี้ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ครบก าหนดภายในไม่เกนิ 1 ปี 3,478,390 4,303,400 3,192,190 3,990,236 
ครบก าหนดเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 15,442,029 14,492,671 14,396,765 13,726,407 
ครบก าหนด เกนิ 5 ปี 64,859,523 68,722,070 61,226,011 65,088,558 
หกั  ค่าใชจ้่ายทางการเงนิในอนาคตของ     
    สญัญาเช่าทางการเงนิ (48,626,849) (52,081,562) (45,979,570) (49,327,171) 
มูลค่าปัจจุบนัของหนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ 35,153,093 35,436,579 32,835,396 33,478,030 
     

หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ     
   - ส่วนทีห่มุนเวยีน 71,554 768,137 - 642,634 
   - ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน 35,081,539 34,668,442 32,835,396 32,835,396 
มูลค่าปัจจุบนัของหนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ 35,153,093 35,436,579 32,835,396 33,478,030 

 

มูลค่าปัจจุบนัของหนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิมรีายละเอยีดดงันี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ครบก าหนดภายในไม่เกนิ 1 ปี 71,554 768,137 - 642,634 
ครบก าหนดเกนิ 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 1,075,823 302,687 833,028 286,703 
ครบก าหนดเกนิ เกนิ 5 ปี 34,005,716 34,365,755 32,002,368 32,548,693 
 35,153,093 35,436,579 32,835,396 33,478,030 

 

สญัญาเช่าอาคารกบัผูถ้ือหุน้ใหส้ทิธิแก่บริษทัในการต่ออายุสญัญาเช่าไดค้ราวละ 10 ปีรวมแลว้ไม่เกนิสามครัง้โดยก าหนดอตัราค่าเช่า
ตามราคาตลาด ณ วนัทีต่่อสญัญา   
 

วงเงินกู้ยืม 
 

กลุ่มกจิการมวีงเงนิกู้ยมืทีย่งัไม่ไดเ้บกิออกมาใชด้งัต่อไปนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     

อตัราดอกเบี้ยลอยตวั     
   - ครบก าหนดภายใน 1 ปี 812,490,155 219,719,483 418,262,761 47,700,000 
   - ครบก าหนดเกนิ 1 ปี 900,000 900,000 - - 

 

วงเงนิกู้ยมืของกลุ่มกจิการและบรษิทัทีจ่ะครบก าหนดภายในหนึ่งปี ซึ่งจะมกีารทบทวนตามวาระเมื่อหมดอายุในระหว่างปี 
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18 เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอ่ืน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     
เจา้หนี้การคา้ - กจิการอื่น 193,138,658 204,456,627 160,939,903 168,746,317 
เจา้หนี้การคา้ - กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 28) - 23,009,240 14,614,070 31,044,202 
เจา้หนี้อื่น - กจิการอื่น 41,723,396 30,133,845 26,885,565 18,261,617 
เจา้หนี้อื่น - กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 28) 5,000 3,959,162 3,700,950 3,543,335 
เจา้หนี้กรรมการ (หมายเหตุ 28) 5,473,274 1,311,296 3,305,649 689,423 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 69,470,961 73,441,381 46,875,750 46,902,989 
เงนิมดัจ าค่าหอ้งพกัทีม่กีารจอง 1,956,603 1,952,942 - - 
รวมเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 311,767,892 338,264,493 256,321,887 269,187,883 
 
19 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 
กลุ่มกิจการมีแผนการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานที่เข้าเงื่อนไขในประเทศไทย ภายใต้แผนพนักงานมีสิทธิได้รบัเงนิชดเชย  
ตามกฎหมายแรงงานเริม่จากสามสบิวนัถึงสีร่้อยวนัของอตัราค่าจ้างสุดท้ายในวนัครบเกษียณอายุ มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัจาก
โครงการผลประโยชน์พนักงานมดีงันี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
งบแสดงฐานะการเงนิ:     
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ 54,383,772 38,479,660 35,054,436 24,364,512 
หนี้สนิในงบแสดงฐานะการเงนิ 54,383,772 38,479,660 35,054,436 24,364,512 
     
ก าไรหรอืขาดทุนทีร่วมอยู่ในก าไรจาก     
   การด าเนินงาน:     
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ 16,110,512 3,461,473 10,689,924 1,931,638 
 16,110,512 3,461,473 10,689,924 1,931,638 
     
การวดัมูลค่าใหม่ส าหรบั:     
   ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ - 6,679,018 - 9,398,302 
 - 6,679,018 - 9,398,302 
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รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพนัผลประโยชน์ทีก่ าหนดไวร้ะหว่างปีมดีงันี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ณ วนัที ่1 มกราคม 38,479,660 28,571,729 24,364,512 13,034,572 
ต้นทุนบรกิารปัจจุบนั 4,868,293 2,921,725 2,513,886 1,664,984 
ต้นทุนบรกิารในอดตี 10,027,206 - 7,389,196 - 
ค่าใชจ้่ายดอกเบี้ย 1,215,013 539,748 786,842 266,654 
การวดัมูลค่าใหม่:     
   ขาดทุนทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลง     
      ขอ้สมมตฐิานดา้นประชากรศาสตร์ - 152,217 - 307,298 
   (ผลก าไร)ทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลง     
      ขอ้สมมตฐิานทางการเงนิ - (122,130) - (148,021) 
   ขาดทุนทีเ่กดิจากการประสบการณ์ - 6,648,931 - 9,239,025 
จ่ายช าระผลประโยชน์พนักงาน (206,400) (232,560) - - 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 54,383,772 38,479,660 35,054,436 24,364,512 
 
ค่าใช้จ่ายของกลุ่มกิจการและบริษัทจ านวน 16,110,512 บาท และ 10,689,924 บาท ตามล าดบั (พ.ศ. 2561 : 3,461,473 บาท และ 
1,931,638 บาท ตามล าดับ) ได้รวมอยู่ใน “ต้นทุนการขายและการให้บริการ ค่าใช้จ่ายในการขาย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร”  
ในงบการเงนิ 
 
เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับแก้ไขได้ถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยจะมีผลบังคับใช้เมื่อ 
พน้ก าหนด 30 วนันับแต่วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา การเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัได้แก่ค่าชดเชยส าหรบัพนักงานทีเ่กษียณอายุและ 
มีอายุงานมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ปีจะเปลี่ยนจากจ านวน 300 วนัของค่าจ้างอัตราสุดท้ายเป็น 400 วันของค่าจ้างอัตราสุดท้าย 
ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงนี้ไดบ้นัทกึเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนบรกิารในอดตีในระหว่างปี 
 
ขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทีใ่ชเ้ป็นดงันี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     
อตัราคดิลด (รอ้ยละ) 1.76 - 4.38 1.76 - 4.38 3.19 3.19 
อตัราเงนิเฟ้อ (รอ้ยละ) 2.50 2.50 2.50 2.50 
อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน (รอ้ยละ) 4.00 - 8.50 4.00 - 8.50 4.00 - 8.50 4.00 - 8.50 
อตัราการหมุนเวยีนพนักงาน (รอ้ยละ) 5.00 - 40.00 5.00 - 40.00 5.00 - 40.00 5.00 - 40.00 
อายเุกษียณ (ปี) 60 และ 65 60 และ 65 65 65 
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การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวของขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 
 

 งบการเงินรวม 
  ผลกระทบต่อภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 การเปล่ียนแปลงในข้อสมมติ การเพ่ิมข้ึนของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
       
อตัราคดิลด รอ้ยละ 1 รอ้ยละ 1 ลดลง 

รอ้ยละ 8.58 
ลดลง 

รอ้ยละ 8.90 
เพิม่ขึน้ 

รอ้ยละ 10.56 
เพิม่ขึน้ 

รอ้ยละ 10.90 
อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน รอ้ยละ 1 รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้ 

รอ้ยละ 10.79 
เพิม่ขึน้ 

รอ้ยละ 10.47 
ลดลง 

รอ้ยละ 8.91 
ลดลง 

รอ้ยละ 8.75 
อตัราการหมุนเวียนพนักงาน รอ้ยละ 20 รอ้ยละ 20 ลดลง 

รอ้ยละ 9.00 
ลดลง 

รอ้ยละ 8.35 
เพิม่ขึน้ 

รอ้ยละ 11.70 
เพิม่ขึน้ 

รอ้ยละ 10.73 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ผลกระทบต่อภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 การเปล่ียนแปลงในข้อสมมติ การเพ่ิมข้ึนของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
       
อตัราคดิลด รอ้ยละ 1 รอ้ยละ 1 ลดลง 

รอ้ยละ 8.42 
ลดลง 

รอ้ยละ 8.84 
เพิม่ขึน้ 

รอ้ยละ 10.43 
เพิม่ขึน้ 

รอ้ยละ 10.91 
อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน รอ้ยละ 1 รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้ 

รอ้ยละ 10.62 
เพิม่ขึน้ 

รอ้ยละ 10.48 
ลดลง 

รอ้ยละ 8.72 
ลดลง 

รอ้ยละ 8.70 
อตัราการหมุนเวียนพนักงาน รอ้ยละ 20 รอ้ยละ 20 ลดลง 

รอ้ยละ 8.14 
ลดลง 

รอ้ยละ 7.59 
เพิม่ขึน้  

รอ้ยละ 10.47 
เพิม่ขึน้  

รอ้ยละ 9.67 

 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี้อ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ ขณะที่ให้ข้อสมมติอื่นคงที่ ในทางปฏิบัติสถานการณ์
ดงักล่าวยากทีจ่ะเกิดขึน้ และการเปลีย่นแปลงในข้อสมมติอาจมคีวามสมัพนัธ์กนั ในการค านวณการวเิคราะหค์วามอ่อนไหวของภาระ
ผูกพนัผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ที่มตี่อการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วิธีเดียวกับ (มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพันโครงการ
ผลประโยชน์ทีก่ าหนดไว้ค านวณดว้ยวธิีคดิลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) ณ วนัสิน้รอบระยะเวลา
ร า ย ง า น )  
ในการค านวณหนี้สนิบ าเหน็จบ านาญที่รบัรู้ในงบแสดงฐานะการเงนิวิธีการและประเภทของข้อสมมติที่ใช้ในการจดัท าการวเิคราะห์
ความอ่อนไหวไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงจากปีก่อน 
 
วธิกีารและประเภทของขอ้สมมตทิีใ่ชใ้นการจดัท าการวเิคราะหค์วามอ่อนไหวไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงจากปีก่อนอย่างเป็นสาระส าคญั 
 
กลุ่มกจิการมคีวามเสี่ยงในหลายๆด้านที่เกี่ยวข้องกบัโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่ก าหนดไว้ โดยความเสีย่งทีม่นีัยส าคญั  
มดีงัต่อไปนี้ 
 
การเปลีย่นแปลงในอตัราผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิของพนัธบตัร 
 
อตัราผลตอบแทนที่แท้จริงของพันธบัตรรฐับาล ที่ลดลงจะท าให้หนี้สนิของโครงการเพิม่สูงขึ้นถึงแม้ว่าการเพิ่มมูลค่าของพนัธบตัร 
ทีโ่ครงการไดถ้อืไวจ้ะชดเชยไดบ้างส่วน 
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ความเสีย่งจากภาวะเงนิเฟ้อ 
 
ภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุบางส่วนไดผู้กอยู่กบัภาวะเงนิเฟ้อ โดยเงนิเฟ้อทีเ่พิม่ขึน้จะท าใหม้ภีาระหนี้สนิเพิม่ขึ้น 
(ถงึแมว้่าโดยส่วนใหญ่จะมกีารก าหนดระดบัของเงนิเฟ้อสูงสุด เพื่อป้องกนัโครงการจากอตัราเงนิเฟ้อทีรุ่นแรง) สนิทรพัยข์องโครงการ
ส่วนใหญ่จะไม่ได้รบัผลกระทบจากพนัธบตัรทีม่อีตัราดอกเบี้ยคงที ่หรือมีความสมัพนัธ์เพยีงเลก็น้อยกบัภาวะเงนิเฟ้อ(ตราสารทุน) ซึ่ง
ท าใหก้ารเพิม่ขึน้ในภาระเงนิเฟ้อจะท าใหเ้พิม่ผลขาดทุน/ส่วนขาดทีเ่กดิจากโครงการ 
 
ระยะเวลาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์คือ 34.94 ปี และระยะเวลาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของภาระผูกพนั
ตามโครงการผลประโยชน์ส าหรบักลุ่มกจิการคอื 34.60 ปี 
 
การวเิคราะหก์ารครบก าหนดของการจ่ายช าระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุทีไ่ม่มกีารคดิลด มดีงันี้ 
 

 งบการเงินรวม 
 น้อยกว่า 1 ปี ปีท่ี 1 - ปีท่ี 2 ปีท่ี 2 - ปีท่ี 5 ตัง้แต่ปีท่ี 5 รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562      
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ 89,450 2,043,505 1,638,757 182,905,980 186,677,692 
รวม 89,450 2,043,505 1,638,757 182,905,980 186,677,692 
      

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561      
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ 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 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 น้อยกว่า 1 ปี ปีท่ี 1 - ปีท่ี 2 ปีท่ี 2 - ปีท่ี 5 ตัง้แต่ปีท่ี 5 รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562      
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ - 1,329,990 854,261 112,355,827 114,540,078 
รวม - 1,329,990 854,261 112,355,827 114,540,078 
      

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561      
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ 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 
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20 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น 
 

    ส่วนเกิน  

  จ านวนหุ้น หุ้นสามญั มูลค่าหุ้น รวม 
  หุ้น บาท บาท บาท 
      
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2561  638,000,000 638,000,000 93,663,209 731,663,209 
การออกหุน้  842,000,000 842,000,000 - 842,000,000 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561  1,480,000,000 1,480,000,000 93,663,209 1,573,663,209 
การออกหุน้  520,000,000 520,000,000 1,196,000,000 1,716,000,000 
หกั  ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้  - - (40,724,473) (40,724,473) 
ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  2,000,000,000 2,000,000,000 1,248,938,736 3,248,938,736 
 
เมื่อวนัที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562 บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทัว่ไปครัง้แรกจ านวน 520,000,000 หุ้น หุ้นสามัญดังกล่าว 
มมีูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาทโดยเสนอขายในราคาหุน้ละ 3.30 บาท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 1,716 ลา้นบาท บริษทับนัทกึค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัการ
จดัจ าหน่ายหุน้จ านวน 40.72 ลา้นบาท (สุทธจิากสทิธปิระโยชน์ทางภาษี) เป็นรายการหกัในบญัชสี่วนเกนิมูลค่าหุน้สามญั 
 
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิม 
มูลค่าหุน้ละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุน้ละ 1 บาท ท าใหจ้ านวนหุน้สามญัของบรษิทัเพิม่ขึน้จาก 14,800,000 หุน้ เป็น 1,480,000,000 หุ้น 
และเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิัทจาก 1,480 ล้านบาท (แบ่งเป็นหุน้สามญั 1,480,000,000 หุ้น มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) เป็น 2,000 ล้านบาท 
(แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครัง้แรก (“ IPO”) เมื่อบริษัท 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นและการเพิ่มทุนจดทะเบียน  
กบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมื่อวนัที ่3 กนัยายน พ.ศ. 2561 
 
เมื่อวนัที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561 ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นของบริษัท มมีติอนุมตัิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจ านวน 638 ล้านบาท 
(แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 6,380,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) เป็นจ านวน 1,480 ลา้นบาท (แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 14,800,000 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) บริษัทได้รับช าระค่าหุ้นทัง้หมดและได้จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที ่ 
11 เมษายน พ.ศ. 2561 
 
ส่วนเกินจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคมุเดียวกนั 
 
ส่วนเกนิจากการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดยีวกนั ไดแ้ก่ส่วนต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชขีองกจิการภายใต้การควบคุมเดยีวกนั ณ วนัที่
ไดม้าทีสู่งกว่าต้นทุนเงนิลงทุนนัน้ และถูกบนัทกึเป็นส่วนต่าง ซึ่งจะไม่จ าหน่ายและจะคงอยู่จนกว่าบรษิทย่อยจะถูกขายหรอืจ าหน่ายออกไป 
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21 ทุนส ารองตามกฎหมาย 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ณ วนัที ่1 มกราคม 77,000,000 - 77,000,000 - 
จดัสรรระหว่างปี 33,350,000 77,000,000 33,350,000 77,000,000 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 110,350,000 77,000,000 110,350,000 77,000,000 
 
ภายใต้บทบญัญัติแห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษัทจะต้องจดัสรรทุนส ารองอย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ
ประจ าปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงนิส ารองนี้ 
จะน าไปจ่ายเป็นเงนิปันผลไม่ได ้
 

22 เงินปันผลจ่าย 
 
ในการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นของบรษิัทวนัที ่8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และการประชุมคณะกรรมการบรษิทัวนัที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัิการจ่ายเงนิปันผลจากก าไรสุทธิส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 จ านวน 0.17 บาทต่อหุ้น รวมเป็น
จ านวนเงนิทัง้สิน้ 246 ลา้นบาท 
 
ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นของบริษัทวนัที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561 ที่ประชุมมมีติอนุมตัิการจ่ายเงนิปันผลจากก าไรสุทธิส าหรบัปี
สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 จ านวน 2.25 บาทต่อหุน้ รวมเป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 1,436 ลา้นบาท 
 

23 รายได้อ่ืน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     
รายไดค่้าเช่า - - 11,713,125 10,140,408 
รายไดด้อกเบี้ย 1,477,526 2,278,146 5,826,512 6,213,740 
รายไดอ้ื่น 15,863,796 9,061,845 40,725,899 29,848,402 
รวม 17,341,322 11,339,991 58,265,536 46,202,550 
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24 ต้นทุนทางการเงิน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     
เงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิ 12,944,493 11,490,633 6,323,412 2,977,891 
เงนิกู้ยมืจากบุคคลหรอืกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 9,455,496 8,049,726 7,339,213 6,424,351 
สญัญาเช่าการเงนิ 3,549,212 1,165,011 3,347,602 835,907 
รวมค่าใชจ้่ายทางการเงนิ 25,949,201 20,705,370 17,010,227 10,238,149 
 
25 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ  
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
การเปลีย่นแปลงในสนิคา้ส าเรจ็รูป     
   และงานระหว่างท า (30,855,468) 60,893,387 (22,127,885) 72,432,921 
วตัถุดบิและวสัดุสิน้เปลอืงใชไ้ป 1,367,986,349 1,241,356,353 1,097,164,981 939,118,992 
ค่าบรกิารจากการประกอบกจิการโรงแรม 7,809,669 9,526,980 - - 
ค่าใชจ้่ายพนักงาน 462,736,644 426,868,412 290,712,966 260,344,210 
ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนักงาน (หมายเหตุ 19) 16,110,512 3,461,473 10,689,924 1,931,638 
ค่าใชจ้่ายในการขาย โฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 16,907,759 19,726,582 10,483,449 13,600,349 
(กลบัรายการ)หนี้สงสยัจะสูญ (หมายเหตุ 9) (11,252,654) (5,282,518) (13,163,416) (3,584,583) 
หนี้สูญ (หมายเหตุ 9) 10,815 40,319 5,415 40,319 
ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ 13, 14) 166,838,218 172,221,295 89,632,756 86,351,782 
ค่าตดัจ าหน่าย (หมายเหตุ 15) 14,152,490 15,037,359 9,645,140 11,057,573 
ค่าขนส่ง 65,550,935 63,526,157 55,186,061 55,995,949 
ค่าน ้าและค่าไฟฟ้า 80,373,186 70,770,699 48,203,381 45,541,681 
ค่าทีป่รกึษาและค่าธรรมเนียมวชิาชพี 44,798,069 45,198,555 23,309,255 24,408,432 
ค่าซ่อมแซมบ ารุงรกัษา 25,239,973 28,047,404 14,210,079 17,916,899 
ค่าเช่า 27,241,852 24,568,432 12,727,506 11,554,185 
ค่าเดนิทาง 13,095,038 14,001,100 7,891,765 7,069,762 
ค่าประกนัภยั 7,395,811 6,594,006 4,475,442 3,521,227 
ค่าแก๊ส 8,977,049 17,493,690 7,108,964 6,980,290 
การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์(หมายเหตุ 14) 11,564,990 - - - 
ค่าใชจ้่ายอื่น 118,463,102 107,470,849 71,681,189 56,656,735 
รวม 2,413,144,339 2,321,520,534 1,717,836,972 1,610,938,361 
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26 ภาษีเงินได ้
 
ภาษเีงนิไดส้ าหรบัปีประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี้ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ภาษเีงนิไดปี้ปัจจุบนัส าหรบัก าไรทางภาษีส าหรบัปี 91,830,113 90,843,164 77,775,595 69,972,033 
   (เพิม่)ลดในสนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัช ี     
        (หมายเหตุ 16) (2,464,967) (4,598,254) 998,328 (2,001,912) 
รวมค่าใชจ้่ายภาษีเงนิได ้ 89,365,146 86,244,910 78,773,923 67,970,121 
 
ภาษีเงนิไดส้ าหรบัก าไรก่อนหกัภาษีของกลุ่มกจิการมยีอดจ านวนเงนิทีแ่ตกต่างจากการค านวณก าไรทางบญัชคูีณกบัภาษีของประเทศ
ทีบ่รษิทัใหญ่ตัง้อยู่ โดยมรีายละเอยีดดงันี้: 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้ 442,901,339 407,359,646 463,692,981 332,363,005 
     
ภาษเีงนิไดอ้ตัรารอ้ยละ 20  88,580,268 81,471,930 92,738,596 66,472,601 
ผลกระทบ:     
รายไดท้ีไ่ม่ต้องเสยีภาษ ี - - (13,157,006) - 
ค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถหกัภาษีเงนิได ้ 2,003,771 5,437,390 1,198,644 3,460,066 
ค่าใชจ้่ายทีส่ามารถหกัภาษีเงนิไดเ้พิม่เตมิ (2,342,991) (2,285,817) (2,006,311) (1,962,546) 
ขาดทุนทางภาษีทีไ่ม่ไดบ้นัทกึเป็น     
   สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชี 1,124,098 1,621,407 - - 
ภาษเีงนิได ้ 89,365,146 86,244,910 78,773,923 67,970,121 
 
อตัราภาษีเงนิไดถ้วัเฉลีย่ของกลุ่มกิจการและบรษิทั คอือตัรารอ้ยละ 20.18 และ 16.99 ตามล าดบั (พ.ศ. 2561 : อตัราภาษีเงนิไดถ้วัเฉลีย่
ของกลุ่มกจิการและบรษิทั คืออตัราร้อยละ 21.17 และ 20.45 ตามล าดบั) 
 
ขอ้มูลเกี่ยวกบัภาษีเงนิได้รอการตดับญัชีแสดงไวใ้นหมายเหตุขอ้ 16 
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27 ก าไรต่อหุ้น 
 
ก าไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามญัของบริษัทใหญ่ด้วยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก 
ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ โดยไม่รวมหุน้สามญัซื้อคนื 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     
ก าไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐาน     
จากการด าเนินงานต่อเนื่องทีเ่ป็นของ     
   ผูถ้อืหุน้สามญัของบรษิทั 352,777,109 323,752,163 384,919,058 264,392,884 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักทีใ่ช ้     
   ในการค านวณก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 1,582,575,300 1,251,621,900 1,582,575,300 1,251,621,900 
ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาทต่อหุน้) 0.22 0.26 0.24 0.21 
 
28 รายการกบักิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั 
 
กจิการและบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธ์กบับรษิทั ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม โดยผ่านกจิการอื่นแห่งหนึ่งหรอืมากกว่าหนึ่งแห่ง โดยทีบุ่คคล
หรือกิจการนัน้มอี านาจควบคุมบริษัท หรือถูกควบคุมโดยบริษัท หรอือยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกนักบับรษิัท รวมถงึบรษิัททีด่ าเนิน
ธุรกิจการลงทุน บริษัทย่อย และบริษัทย่อยในเครอืเดียวกนั ถือเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท บรษิัทร่วมและบุคคลที่เป็นเจ้าของ  
ส่วนไดเ้สยีในสทิธอิอกเสยีงของบรษิทัซึ่งมอีทิธพิลอย่างเป็นสาระส าคญัเหนือกจิการ ผูบ้รหิารส าคญัรวมทัง้กรรมการและพนักงานของ
บรษิทัตลอดจนสมาชกิในครอบครวัทีใ่กลช้ดิกบับุคคลเหล่านัน้ กจิการและบุคคลทัง้หมดถอืเป็นบุคคลหรอืกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกบับรษิทั 
 
ในการพจิารณาความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกนัซึ่งอาจมขีึ้นไดต้้องค านึงถึงรายละเอียดของความสมัพนัธ์มากกว่า
รูปแบบความสมัพนัธ์ตามกฎหมาย 
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บริษัทถูกควบคุมโดยกลุ่มครอบครัวรตันภูมิภิญโญ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทประกอบกลุ่มผู้ถือหุ้นได้แก่ นายสมชาย รตันภูมภิิญโญ   
นางเพ็ชรา รตันภูมภิิญโญ แพทย์หญิงจัณจิดา รตันภูมภิิญโญ และแพทย์หญิงสนาธร รตันภูมิภิญโญ ซึ่งถือหุ้นในบริษัทรวมกันร้อยละ 
73.88 (พ.ศ. 2561: รอ้ยละ 99.99) 
 

รายช่ือกิจการท่ีเกีย่วข้องกนั ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
  
R&B Food Supply Vietnam Limited Liability Company บรษิทัย่อย 
PT RBFood Supply Indonesia บรษิทัย่อย 
บรษิทั ไทยเฟลเวอร ์แอนด์ แฟรกแรน็ซ์ จ ากดั บรษิทัย่อย 
บรษิทั พรเีมีย่มฟู้ดส ์จ ากดั บรษิทัย่อย 
บรษิทั เบสท์ โอเดอร ์จ ากดั บรษิทัย่อย 
PT RBFood Manufaktur Indonesia บรษิทัย่อย 
Guangzhou Thai Delicious Food Co., Ltd. บรษิทัย่อย 
บรษิทั เจ.พ.ีเอส. โฮลดิ้ง จ ากดั บรษิทัภายใต้การควบคุมเดยีวกนัทีร่ะดบัของผูถ้อืหุน้ 
บรษิทั พอรต์ พลสั จ ากดั บรษิทัภายใต้การควบคุมเดยีวกนัทีร่ะดบัของผูถ้อืหุน้ 
บรษิทั โกลเบลิ ไทรอมัพ ์จ ากดั  บรษิทัภายใต้การควบคุมเดยีวกนัทีร่ะดบัของผูถ้อืหุน้ 
บรษิทั ทรานสลู์เซน็ส ์จ ากดั  บรษิทัภายใต้การควบคุมเดยีวกนัทีร่ะดบัของผูถ้อืหุน้ 
บรษิทั แดฟเน่ จ ากดั บรษิทัภายใต้การควบคุมเดยีวกนัทีร่ะดบัของผูถ้อืหุน้ 
บรษิทั โบตานิค ดไีลท์ จ ากดั กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 
บรษิทั เพชรเพิม่สนิ จ ากดั กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 
 
ในระหว่างปี กลุ่มกจิการและบรษิัทมรีายการกบับรษิัทย่อยและบรษิัททีเ่กี่ยวข้องกนั รายการคา้ดงักล่าวเป็นไปตามเกณฑ์ทีต่กลงร่วมกนั
ระหว่างกจิการตามปกตขิองการด าเนินธุรกจิ และเป็นไปตามเงื่อนไขการคา้ตามปกต ิซึ่งสรุปไดด้งันี้ 
 

 เง่ือนไขและหลกัเกณฑ์ 
  
รายไดจ้ากการขายสนิคา้ ราคาทุนบวกก าไรขัน้ต้นตามชนิดผลติภณัฑ ์
รายไดจ้ากการขายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ ราคาต้นทุนบวกก าไร 
รายไดค่้าเช่า ราคาตามสญัญา ซึ่งไดม้าจากการประเมนิโดยผูป้ระเมนิอสิระทีใ่กลเ้คยีงราคาตลาด 
รายไดค่้าบรกิาร ราคาต้นทุนบวกก าไร 
รายไดอ้ื่น - ค่าคอมมชิชัน่ ราคาตามสญัญา ซึ่งคดิเป็นรอ้ยละของยอดขาย 
รายไดด้อกเบี้ย ราคาตามสญัญา 
ซื้อสนิคา้ ราคาทุนบวกก าไรขัน้ต้นตามชนิดผลติภณัฑ ์
ซื้อทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ ราคาตามสญัญา ซึ่งไดม้าจากการประเมนิโดยผูป้ระเมนิอสิระทีใ่กลเ้คยีงราคาตลาด 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ ราคาตามสญัญา ซึ่งไดม้าจากการประเมนิโดยผูป้ระเมนิอสิระทีใ่กลเ้คยีงราคาตลาด 
ค่าเช่าทีด่นิและอาคารโรงงาน ราคาตามสญัญา ซึ่งไดม้าจากการประเมนิโดยผูป้ระเมนิอสิระทีใ่กลเ้คยีงราคาตลาด 
ค่าบรกิาร ราคาตามสญัญา 
ค่าคอมมชิชัน่ ราคาตามสญัญา ซึ่งคดิเป็นรอ้ยละของยอดขาย 
ค่าใชจ้่ายอื่น ราคาตามสญัญา 
ค่าใชจ้่ายดอกเบี้ย ราคาตามสญัญา 
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รายการต่อไปนี้เป็นรายการทีม่สีาระส าคญักบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 
 

ก) รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     
รายไดจ้ากการขายสนิคา้     
   บรษิทัย่อย - - 267,858,448 216,867,189 
   บรษิทัภายใต้การควบคุมเดยีวกนั     
      ทีร่ะดบัของผูถ้อืหุน้ - 8,945,683 - 215,648 
   กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั - 3,115 - 3,115 
 - 8,948,798 267,858,448 217,085,952 
     
รายไดจ้ากการขายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์     
   บรษิทัย่อย - - 20,768,744 - 
 - - 20,768,744 - 
     
รายไดค่้าเช่า     
   บรษิทัย่อย - - 11,713,125 10,140,408 
 - - 11,713,125 10,140,408 
     
รายไดค่้าบรกิารและรายไดอ้ื่น     
   บรษิทัย่อย - - 26,992,019 22,563,987 
 - - 26,992,019 22,563,987 
     
รายไดด้อกเบี้ย     
   บรษิทัย่อย - - 5,165,094 5,755,737 
 - - 5,165,094 5,755,737 
     
รายไดเ้งนิปันผล     
   บรษิทัย่อย - - 65,785,029 - 
 - - 65,785,029 - 
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ข) การซ้ือสินค้าและรบับริการ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ซื้อสนิคา้     
   บรษิทัย่อย - - 48,397,492 62,377,679 
   บรษิทัภายใต้การควบคุมเดยีวกนั     
       ทีร่ะดบัของผูถ้อืหุน้ 7,528,151 40,263,145 7,528,151 35,615,905 
 7,528,151 40,263,145 55,925,643 97,993,584 
     
ซื้อทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์     
   บรษิทัย่อย - - - 170,000 
   บรษิทัภายใต้การควบคุมเดยีวกนั     
       ทีร่ะดบัของผูถ้อืหุน้ - 59,086,750 - - 
   กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 20,314,812 21,389,681 20,314,812 21,389,681 
   ผูถ้อืหุน้และผูบ้รหิารส าคญั - 12,045,000 - 12,045,000 
 20,314,812 92,521,431 20,314,812 33,604,681 
     
ค่าเช่าทีด่นิและอาคารโรงงาน     
   ผูถ้อืหุน้และผูบ้รหิารส าคญั 17,539,780 14,153,029 10,202,331 9,151,283 
 17,539,780 14,153,029 10,202,331 9,151,283 
     
การรบับริการและค่าใชจ้่ายอื่น     
   บรษิทัย่อย - - 20,104,178 15,905,302 
   กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 1,259,812 733,065 120,794 733,065 
 1,259,812 733,065 20,224,972 16,638,367 
     
ดอกเบี้ยจ่าย     
   บรษิทัภายใต้การควบคุมเดยีวกนั     
       ทีร่ะดบัของผูถ้อืหุน้ 1,131,283 1,576,800 - - 
   ผูถ้อืหุน้และผูบ้รหิารส าคญั 10,160,242 7,355,498 9,035,248 7,260,258 
 11,291,525 8,932,298 9,035,248 7,260,258 
     
เงนิปันผลจ่าย     
   ผูถ้อืหุน้และผูบ้รหิารส าคญั 246,004,971 1,436,200,000 246,000,000 1,436,200,000 
 246,004,971 1,436,200,000 246,000,000 1,436,200,000 
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ค) ยอดค้างช าระท่ีเกิดจากการซ้ือและขายสินค้าและบริการ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น     
   ของกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั     
   บรษิทัย่อย - - 126,596,490 74,069,466 
   บรษิทัภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 
       ทีร่ะดบัของผูถ้อืหุน้ - 230,743 - 230,743 
รวมลูกหนี้กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั - สุทธ ิ - 230,743 126,596,490 74,300,209 
     
เงนิจ่ายล่วงหนา้     
   ผูถ้อืหุน้และผูบ้รหิารส าคญั - 67,500 - 67,500 
รวมเงนิจ่ายล่วงหน้า - 67,500 - 67,500 
     
ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้     
   ผูถ้อืหุน้และผูบ้รหิารส าคญั - 6,740,612 - 4,153,875 
รวมค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ - 6,740,612 - 4,153,875 
     
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น     
   ของกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั     
   บรษิทัย่อย - - 18,310,020 13,068,273 
   บรษิทัภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 
       ทีร่ะดบัของผูถ้อืหุน้ - 26,843,342 - 21,394,204 
   กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 5,000 125,060 5,000 125,060 
   ผูถ้อืหุน้และผูบ้รหิารส าคญั 5,473,274 1,311,296 3,305,649 689,423 
รวมเจา้หนี้กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั - สุทธ ิ 5,478,274 28,279,698 21,620,669 35,276,960 
     
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย     
   ผูถ้อืหุน้และผูบ้รหิารส าคญั - 1,762,773 - 415,010 
รวมค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - 1,762,773 - 415,010 
     
หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ     
  ผูถ้อืหุน้และผูบ้รหิารส าคญั 34,846,421 35,346,947 32,835,396 33,478,030 
รวมหนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 34,846,421 35,346,947 32,835,396 33,478,030 

  



บริษทั อาร ์แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 

73 

ง) เงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
บริษทัภายใต้การควบคมุเดียวกนั 
   ท่ีระดบัของผู้ถือหุ้น     
ยอดคงเหลอืต้นปี 74,000,000 100,400,000 - -  
เงนิกู้เพิม่ระหว่างปี - - - - 
เงนิกู้จ่ายคนืระหว่างปี (74,000,000) (26,400,000) - - 
ยอดคงเหลอืปลายปี - 74,000,000 - - 
     
     
ผู้ถือหุ้น     
ยอดคงเหลอืต้นปี 498,780,000 - 448,780,000 - 
เงนิกู้เพิม่ระหว่างปี - 1,400,000,000 - 1,350,000,000 
เงนิกู้จ่ายคนืระหว่างปี (448,780,000) (901,220,000) (448,780,000) (901,220,000) 
ยอดคงเหลอืปลายปี 50,000,000 498,780,000 - 448,780,000 
     
รวมเงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการ     
   ท่ีเกี่ยวข้องกนั 50,000,000 572,780,000 - 448,780,000 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 เงนิกู้ยมืจากผู้ถือหุ้นเป็นประเภทมดีอกเบี้ยโดยมอีตัราดอกเบี้ยร้อยละ 1.97 ต่อปี ไม่มหีลกัประกนั 
และมกี าหนดวนัจ่ายช าระคนืภายในระยะเวลา 5 ปี ในปี พ.ศ. 2567 

 
จ) เงินให้กู้ยืมแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     
กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั     
ยอดคงเหลอืต้นปี - - 156,916,667 176,000,000 
เงนิใหกู้้ยมืเพิม่ระหว่างปี - - 262,928,900 - 
เงนิรบัช าระคนืระหว่างปี - - (133,150,667) (19,083,333) 
ผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่น - - (1,196,025) - 
ยอดคงเหลอืปลายปี - - 285,498,875 156,916,667 
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โดยระยะเวลาและเงื่อนไขของสญัญาเงนิใหกู้้ยมืมรีายละเอยีดดงันี้ 
 

 จ านวนเงิน  จ านวนเงินท่ีจ่ายคืน  
 ให้กู้ยืมเงินคงเหลือ  ส าหรบัปีส้ินสุด  
 วนัท่ี 31 ธนัวาคม  วนัท่ี 31 ธนัวาคม  
 พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2562 อตัราดอกเบี้ย 

บริษทั บาท ระยะเวลาจ่ายช าระ บาท ร้อยละ 
     
บรษิทั พรเีมีย่มฟู้ดส์ จ ากดั 137,925,000 ไม่มหีลกัประกนัและจะครบก าหนด

ช าระคนืทัง้หมดในปี พ.ศ. 2567 
65,575,000 1.60 - 3.30  

บรษิทั ไทยเฟลเวอร์ แอนด์  
   แฟรกแรน็ซ์ จ ากดั 

118,541,000 ไม่มหีลกัประกนัและจะครบก าหนด
ช าระคนืทัง้หมดในปี พ.ศ. 2568 

59,375,667 1.60 - 3.30 

บรษิทั เบสท์ โอเดอร์ จ ากดั 7,000,000 ไม่มหีลกัประกนัและจะครบก าหนด
ช าระคนืทัง้หมดในปี พ.ศ. 2565 

8,200,000 1.60 

R&B Food Supply Vietnam  
   Limited Liabilities Company 

10,641,729 ไม่มหีลกัประกนัและจะครบก าหนด
ช าระคนืในปี พ.ศ. 2569 

- 3.70 

PT RB Food Manufaktur  
   Indonesia 

11,391,146 ไม่มหีลกัประกนัและจะครบก าหนด
ช าระคนืในปี พ.ศ. 2569 

- 3.70 

 285,498,875  133,150,667  

 
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปตามประเพณีการให้กู้ยืมปกติ รายได้ดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องมีจ านวนเงิน 
5,165,094 บาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : 5,755,737 บาท) 
 

ฉ) ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
 
ค่าตอบแทนที่ผู้บริหารส าคัญของกลุ่มกิจการและบริษัท ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561  
เป็นดงันี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ผลประโยชน์ระยะสัน้ 33,755,787 30,849,039 27,925,825 25,440,000 
ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน 6,014,635 61,480 5,101,076 22,617 
 39,770,422 30,910,519 33,026,901 25,462,617 
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29 ภาระผกูพนั 
 
ภาระผกูพนัท่ีรายจ่ายฝ่ายทุน 
 
ภาระผูกพนัทีเ่ป็นขอ้ผูกมดั ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัรายจ่ายฝ่ายทุนซึ่งยงัไม่ไดร้บัรูใ้นงบการเงนิ มดีงันี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 
     
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - อาคารส านักงานใหม่ - 2,777,620 - 2,232,760 
รวม - 2,777,620 - 2,232,760 
 
ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าด าเนินงาน 
 
กลุ่มกิจการและบริษัทมีภาระผูกพันตามสญัญาเช่าด าเนินงานเกี่ยวกับการเช่าที่ดิน เช่าอาคารส านักงาน เช่าอุปกรณ์ส านักงาน
ค่าบรกิารรกัษาความปลอดภยัและสญัญาบรกิารส าหรบัการด าเนินการตามปกตขิองกลุ่มกจิการและบรษิทั  
 
ภาระผูกพนัในอนาคตตามสญัญาเชา่ด าเนินงานทีย่กเลกิไม่ได้ขัน้ต ่ามดีงันี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ภายใน 1 ปี 28,659,609 23,732,529 16,129,967 12,557,253 
เกนิกว่า 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 55,443,018 63,129,456 33,046,960 37,381,905 
เกนิกว่า 5 ปี 243,649,356 276,046,240 147,417,041 176,248,517 
รวม 327,751,983 362,908,225 196,593,968 226,187,675 

 
ในระหว่างปีกลุ่มกจิการและบรษิทัไดม้กีารแก้ไขสญัญาเชา่ทีด่นิ  



บริษทั อาร ์แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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30 หนังสือค า้ประกนัของธนาคาร 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มกิจการและบริษัทมีหนังสอืค ้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทเพื่อค ้าประกนัการปฏิบตัิตาม
สญัญาซึ่งเป็นธุรกจิตามปกตดิงันี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     
หนังสอืค ้าประกนั 4,636,200 5,107,200 1,376,500 1,847,500 
เลตเตอรอ์อฟเครดติสนิคา้เขา้ 5,173,958 - 3,401,352 - 
ตัว๋เรยีกเกบ็/รบัซื้อสนิคา้ออกภายใต้ L/C 1,035,887 415,966 1,035,887 415,966 
ตัว๋เรยีกเกบ็สนิคา้เขา้ (B/C) - 35,422,169 - 35,422,169 

 
31 เหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
ในการประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ของบรษิัทวนัที่ 21 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมมมีตอินุมตักิารจ่ายเงนิปันผลจากก าไรสุทธสิ าหรบัปี
สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 จ านวน 0.15 บาทต่อหุน้ รวมเป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 300 ลา้นบาท 
 
 
 


	AUDITOR_REPORT
	FINANCIAL_STATEMENTS
	FINANCIAL_STATEMENTS-2
	FINANCIAL_STATEMENTS-3
	FINANCIAL_STATEMENTS-4
	FINANCIAL_STATEMENTS-5
	NOTES

