รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมของบริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) และบริ ษทั ย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริ ษทั แสดงฐานะการเงินรวมของกลุม่ กิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
และผลการดําเนิ นงานรวมและผลการดําเนิ นงานเฉพาะกิ จการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิ จการสําหรับปี สิ้ นสุ ด
วันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบการเงินที่ตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย
 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้าของเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน
 งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และ
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่ งรวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ

เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรั บผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่ วนของความรั บผิดชอบ
ของผูส้ อบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามี ความเป็ นอิสระจาก
กลุ่มกิ จการและบริ ษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ในส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การที่ ก ํา หนดโดยสภาวิ ช าชี พ บัญ ชี ใ นพระบรมราชู ป ถัม ภ์ และข้า พเจ้า ได้ป ฏิ บ ัติ ต ามความรั บ ผิ ด ชอบ
ด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม
เพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และรั บผิ ดชอบเกี่ ยวกับการควบคุ มภายในที่ ผูบ้ ริ หารพิ จารณาว่าจําเป็ น เพื่อ ให้สามารถจัดทํา
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริ ษทั
ในการดําเนิ นงานต่อเนื่ อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ ยวกับการดําเนิ นงานต่อเนื่ อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชี สําหรับ
การดําเนิ นงานต่อเนื่ อง เว้นแต่ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริ ษทั หรื อหยุดดําเนิ นงาน หรื อไม่สามารถดําเนิ นงาน
ต่อเนื่องต่อไปได้
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริ ษทั

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามี วตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ ในระดับสู ง แต่ไม่ได้เป็ น
การรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ
ที่ มี อ ยู่ไ ด้เ สมอไป ข้อ มู ล ที่ ข ัด ต่ อ ข้อ เท็จ จริ ง อาจเกิ ด จากการทุ จ ริ ต หรื อ ข้อ ผิ ด พลาด และถื อ ว่า มี ส าระสํา คัญ เมื่ อ คาดการณ์ อ ย่า ง
สมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการ หรื อทุกรายการรวมกันจะมี ผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิ จของผูใ้ ช้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พและการสังเกต และสงสัย
เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น
และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบ
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจาก
การทุจริ ต อาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูล
ที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
 ทํา ความเข้า ใจในระบบการควบคุ ม ภายในที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การตรวจสอบ เพื่ อ ออกแบบวิ ธี ก ารตรวจสอบที่ เ หมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการ
และบริ ษทั


ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิ ดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
 สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนิ นงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หาร จากหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ได้รับ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัย
อย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริ ษทั ในการดําเนินงานต่อเนื่องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความ
ไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูล
ในงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการที่ เกี่ ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็ นของข้าพเจ้า
จะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคต อาจเป็ นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริ ษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่อง
 ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึง การเปิ ดเผยข้อมูล
ว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาํ ให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้อง
ตามที่ควรหรื อไม่
 ได้รับหลักฐานการสอบบัญชี ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรื อกิจกรรมทางธุ รกิ จ
ภายในกลุ่มกิ จการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและ
การปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า


ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่ องต่าง ๆ ที่สาํ คัญซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้
ประเด็นที่มีนยั สําคัญที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่ องที่มีนยั สําคัญ ในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง
การตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็ นอิสระและ
ได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมด ตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่ อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอก
อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด

ไพบูล ตันกูล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298
กรุ งเทพมหานคร
29 เมษายน พ.ศ. 2562

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

บริษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพ พลาย จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

8
9
10

249,418,066
13,185,082
636,121,711

219,874,614
43,521,120
623,110,771

92,832,321
483,120,804

111,231,402
30,118,351
467,100,320

11, 30
12

746,038,948
3,389,613

647,984,963
5,048,843

30,500,000
483,741,742
1,910,468

19,083,333
414,587,928
2,910,465

1,648,153,420

1,539,540,311

1,092,105,335

1,045,031,799

9,159,700
1,721,618,375
23,696,716
30,405,192
14,622,679

8,658,000
1,531,780,405
35,295,688
25,178,550
9,481,819

715,465,045
76,576,127
809,307,338
14,797,816
13,490,672
126,416,667
9,607,747

687,923,209
696,716,726
25,177,564
9,609,100
156,916,667
6,628,147

รวมสิ นทรัพ ย์ ไม่ หมุนเวียน

1,799,502,662

1,610,394,462

1,765,661,412

1,582,971,413

รวมสิ นทรัพ ย์

3,447,656,082

3,149,934,773

2,857,766,747

2,628,003,212

สิ นทรัพ ย์
สิ นทรัพ ย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ส่ วนของเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพ ย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพ ย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีขอ้ จํากัดในการเบิกใช้
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

13
14
15
16
17
11, 30

……………………………………….…………………………..…. กรรมการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
4

บริษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพ พลาย จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

18
19

225,000,000
338,264,493

91,890,000
373,535,743

115,000,000
269,187,883

31,890,000
293,911,345

18

27,787,306

33,200,674

14,640,000

9,000,000

18

768,137

150,523

642,634

-

18
18

34,345,854
35,358,795
8,528,839

11,400,000
70,000,000
45,162,428
9,433,272

10,945,854
31,260,820
3,929,797

32,503,404
4,122,428

670,053,424

634,772,640

445,606,988

371,427,177

74,267,078
34,668,442
538,434,146
38,479,660

96,275,515
89,633
19,000,000
28,571,729

20,160,000
32,835,396
437,834,146
24,364,512

9,250,000
13,034,572

685,849,326

143,936,877

515,194,054

22,284,572

1,355,902,750

778,709,517

960,801,042

393,711,749

หนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ าของ
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ส่ วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลหรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น

18
18
18
20

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
5

บริษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพ พลาย จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

2,000,000,000

638,000,000

2,000,000,000

638,000,000

1,480,000,000
93,663,209
94,712,575

638,000,000
93,663,209
94,712,575

1,480,000,000
93,663,209
-

638,000,000
93,663,209
-

77,000,000
350,502,734
(3,046,750)

1,545,293,785
(2,049,337)

77,000,000
246,302,496
-

1,502,628,254
-

รวมส่ วนของผู้เป็ นเจ้ าของของบริษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

2,092,831,768
(1,078,436)

2,369,620,232
1,605,024

1,896,965,705
-

2,234,291,463
-

รวมส่ วนของเจ้ าของ

2,091,753,332

2,371,225,256

1,896,965,705

2,234,291,463

รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ าของ

3,447,656,082

3,149,934,773

2,857,766,747

2,628,003,212

หมายเหตุ
ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญจํานวน 2,000,000,000 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
(พ.ศ. 2560 : หุน้ สามัญจํานวน 6,380,000 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท)
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญจํานวน 1,480,000,000 หุน้
ชําระเต็มมูลค่าแล้วหุน้ ละ 1 บาท
(พ.ศ. 2560 : หุน้ สามัญจํานวน 6,380,000 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท)
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
ส่ วนเกินจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้าของ

21

21
29

22

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
6

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพ พลาย จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

หมายเหตุ
รายได้จากการขายและให้บริ การ
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม

4
4

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

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

2,632,522,070
105,723,489

2,807,859,442
107,752,875

1,907,336,965
-

1,934,177,638
-

2,738,245,559

2,915,612,317

1,907,336,965

1,934,177,638

(1,627,682,614)
(116,482,818)

(1,790,089,595)
(113,596,321)

(1,237,294,497)
-

(1,310,010,665)
-

(1,744,165,432)

(1,903,685,916)

(1,237,294,497)

(1,310,010,665)

24
4, 26
4, 26
25

994,080,127
11,339,991
(191,181,304)
(386,173,798)
(20,705,370)

1,011,926,401
3,835,467
(179,765,529)
(315,673,360)
(14,436,499)

670,042,468
46,202,550
(130,501,671)
(243,142,193)
(10,238,149)

624,166,973
19,089,100
(129,711,656)
(171,531,927)
(2,310,474)

27

407,359,646
(86,244,910)

505,886,480
(103,272,893)

332,363,005
(67,970,121)

339,702,016
(69,176,916)

321,114,736

402,613,587

264,392,884

270,525,100

(6,679,018)

-

(9,398,302)

-

1,335,804

-

1,879,660

-

(5,343,214)

-

(7,518,642)

-

รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่ ไ ปยัง
กําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่ไป
ยังกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง

(1,283,973)

(1,936,843)

-

-

(1,283,973)

(1,936,843)

-

-

กําไรเบ็ดเสร็จอื่นสุ ทธิสําหรับปี

(6,627,187)

(1,936,843)

(7,518,642)

-

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

314,487,549

400,676,744

256,874,242

270,525,100

รวมรายได้
ต้นทุนขายและการให้บริ การ
ต้นทุนจากการประกอบกิจการโรงแรม

26
4, 26

รวมต้ นทุน
กําไรขั้นต้ น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่ จัดประเภทรายการใหม่ ไ ปยัง
กําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ของกําไร(ขาดทุน)
จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
รวมรายการที่จะไม่จดั ประเภทรายการใหม่ไป
ยังกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
7

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพ พลาย จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
งบการเงินรวม
(ตามที่ปรับใหม่ )
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
การแบ่ งปันกําไร
ส่ วนที่เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ อื่นจากการรวมธุรกิจ
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

การแบ่ งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ อื่นจากการรวมธุรกิจ
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ส่ วนที่เป็ นของ
ผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่ (บาท)

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

323,752,163

313,851,288

264,392,884

270,525,100

(2,637,427)

91,070,954
(2,308,655)

-

-

321,114,736

402,613,587

264,392,884

270,525,100

317,411,536

311,914,445

256,874,242

270,525,100

(2,923,987)

91,070,954
(2,308,655)

-

-

314,487,549

400,676,744

256,874,242

270,525,100

0.26

0.91

0.21

0.79

28

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
8

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพ พลาย จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของเจ้ าของ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
งบการเงินรวม
ส่ วนของผู้เป็ นเจ้ าของของบริษทั ใหญ่
องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้ าของ
กําไรสะสม
ทุนทีอ่ อก
และชําระแล้ว

ยอดคงเหลือทีต่ ้ นปี วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560

ส่ วนเกิน

ส่ วนเกินจากการ

จัดสรรเป็ น

รวมธุรกิจภายใต้

ทุนสํ ารอง

มูลค่ าหุ้น การควบคุมเดีย วกัน ตามกฎหมาย

ส่ วนได้ เสี ย ทีไ่ ม่ มอี าํ นาจควบคุม

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลต่ างอัตรา

รวม

รวมส่ วน ส่ วนทีเ่ ป็ นของผู้ถือหุ้นอื่น

แลกเปลีย่ นจาก องค์ ประกอบอื่นของ ของผู้เป็ นเจ้ าของ

จากการรวมธุรกิจภายใต้

ส่ วนได้ เสี ย ทีไ่ ม่ มี

รวมส่ วนของ

ยังไม่ ได้ จัดสรร

การแปลงค่ างบการเงิน

ส่ วนของเจ้ าของ

ของบริษทั ใหญ่

การควบคุมเดีย วกัน

อํานาจควบคุม

รวม

เจ้ าของ

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

62,000,000

-

-

-

1,231,442,497

(112,494)

(112,494)

1,293,330,003

737,926,730

1,057,493

738,984,223

2,032,314,226

-

-

-

669,663,209

2,856,186

2,856,186

2,856,186

- (640,050,000)

(640,050,000)

การเปลีย่ นแปลงในส่ วนของเจ้ าของสํ าหรับปี
การเพิ่มหุน้ สามัญ (หมายเหตุ 21)

576,000,000

93,663,209

-

-

-

-

-

669,663,209

ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมเพิ่มขึ้นจากบริ ษทั ย่อยเรี ยกชําระค่าหุน้

-

-

-

-

-

-

-

-

-

บริ ษทั ย่อยจ่ายเงินปันผลก่อนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

-

-

-

-

-

-

-

-

(640,050,000)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

-

-

-

-

313,851,288

(1,936,843)

(1,936,843)

311,914,445

91,070,954

การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน (หมายเหตุ 29)

-

-

94,712,575

-

-

-

-

94,712,575

(188,947,684)

ยอดคงเหลือสิ้นปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

638,000,000

93,663,209

94,712,575

-

1,545,293,785

(2,049,337)

(2,049,337)

2,369,620,232

-

1,605,024

1,605,024

2,371,225,256

ยอดคงเหลือต้ นปี วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561

638,000,000

93,663,209

94,712,575

-

1,545,293,785

(2,049,337)

(2,049,337)

2,369,620,232

-

1,605,024

1,605,024

2,371,225,256

(2,308,655)

88,762,299

400,676,744

- (188,947,684)

(94,235,109)

การเปลีย่ นแปลงในส่ วนของเจ้ าของสํ าหรับปี
การเพิ่มหุน้ สามัญ (หมายเหตุ 21)

842,000,000

-

-

-

-

-

-

842,000,000

-

-

-

842,000,000

ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมเพิม่ ขึ้นจากบริ ษทั ย่อยเรี ยกชําระค่าหุน้

-

-

-

-

-

-

-

-

-

240,527

240,527

240,527

จัดสรรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 22)

-

-

-

77,000,000

(77,000,000)

-

-

-

-

-

-

-

จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 23)

-

-

-

-

(1,436,200,000)

-

-

(1,436,200,000)

-

-

-

(1,436,200,000)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

-

-

-

-

318,408,949

(997,413)

(997,413)

317,411,536

-

(2,923,987)

(2,923,987)

314,487,549

1,480,000,000

93,663,209

94,712,575

77,000,000

350,502,734

(3,046,750)

(3,046,750)

2,092,831,768

-

(1,078,436)

(1,078,436)

2,091,753,332

ยอดคงเหลือสิ้นปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
9

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของเจ้ าของ (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม
ทุนที่ออก

ส่ วนเกิน

จัดสรรเป็ นทุนสํ ารอง

และชําระแล้ ว

มูลค่ าหุ้น

ตามกฎหมาย

ยังไม่ ได้ จัดสรร

รวม

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

62,000,000

-

-

1,232,103,154

1,294,103,154

576,000,000

93,663,209

-

-

669,663,209

-

-

-

270,525,100

270,525,100

ยอดคงเหลือสิ้นปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

638,000,000

93,663,209

-

1,502,628,254

2,234,291,463

ยอดคงเหลือต้ นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561

638,000,000

93,663,209

-

1,502,628,254

2,234,291,463

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือต้ นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560
การเพิ่มหุน้ สามัญ

21

กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

การเพิ่มหุน้ สามัญ

21

842,000,000

-

-

-

842,000,000

จัดสรรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย

22

-

-

77,000,000

(77,000,000)

-

จ่ายเงินปั นผล

23

-

-

-

(1,436,200,000)

(1,436,200,000)

-

-

-

256,874,242

256,874,242

1,480,000,000

93,663,209

77,000,000

246,302,496

1,896,965,705

กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือสิ้นปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
10

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุ ง
ค่าเสื่ อมราคาอาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
จากอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ค่าเสื่ อมราคาอาคารและอุปกรณ์
ค่าตัดจําหน่าย
หนี้สงสัยจะสู ญ
การตัดจําหน่ายหนี้สูญ
ค่าเผือ่ (การกลับรายการ)การลดลงของมูลค่าสิ นค้า
ค่าเผือ่ (การกลับรายการ)สิ นค้าล้าสมัย
ขาดทุนจากทําลายสิ นค้าคงเหลือ
กําไรจากการจําหน่ายอุปกรณ์
ขาดทุนการตัดจําหน่ายอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนทางการเงิน
(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่ได้เกิดขึ้น
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งของเงินลงทุน
กําไรจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
การเปลี่ยนแปลงของสิ นทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
- สิ นค้าคงเหลือ
- สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
- สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดได้มาจากการดําเนินงาน
หัก เงินจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
หัก ดอกเบี้ยจ่าย
หัก จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

14
15
16
10
10, 26
12
12
12

20
14
25
9

20

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

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

407,359,646

505,886,480

332,363,005

339,702,016

172,221,295
15,037,359
(5,282,518)
40,319
(2,024,048)
17,154,068
634,284
(221,475)
514,559
3,461,473
(2,278,146)
20,705,370
(4,559,139)
(22,080)

174,332,056
8,880,667
(685,218)
57,410
1,709,229
(10,125,283)
(1,280,447)
312,115
2,541,072
(1,245,962)
14,436,499
5,671,893
(29,357)
-

2,693,289
83,658,493
11,057,573
(3,584,583)
40,319
(1,307,518)
11,539,904
(158,878)
77,233
1,931,638
(10,140,408)
(6,213,740)
10,238,149
(2,315,380)
(22,080)

80,834,150
7,074,527
480,095
57,410
808,044
1,655,883
(1,092,073)
1,236,279
(4,976,461)
2,310,474
5,302,581
(29,357)
-

(6,514,248)
(113,818,288)
1,659,230
(5,140,860)
(41,199,748)
(904,433)

(29,100,027)
(229,779,490)
4,267,310
(4,672,204)
14,905,772
(3,935,366)

(12,497,153)
(79,386,200)
999,997
(2,979,600)
(25,926,166)
(192,631)

(20,946,700)
(141,273,041)
4,043,437
(3,099,219)
51,692,914
(1,756,073)

456,822,620
(232,560)
(19,568,639)
(99,939,380)

452,147,149
(288,977)
(15,241,160)
(114,300,621)

309,875,263
(9,703,894)
(71,214,617)

322,024,886
(104,177)
(2,298,263)
(78,039,479)

337,082,041

322,316,391

228,956,752

241,582,967

กรรมการ …………………………………………………………………

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อเงินลงทุนระยะสั้น
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
เงินฝากธนาคารที่มีขอ้ จํากัดในการเบิกใช้
เงินสดรับจากเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บุคคลหรื อกิจการอื่น
เงินสดรับจากเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บุคคลหรื อกิจการเกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายจากเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริ ษทั ย่อยสุ ทธิจากเงินสดที่ได้มา
เงินสดรับจากการให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ดอกเบี้ยรับ

เงินสดสุ ทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน

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

(322,357,857)
(3,427,206)
(303,536)
1,388,201
30,661,653
(501,700)
2,258,658

(226,128,497)
(38,085,728)
(30,370,676)
1,978,728
2,807,605
1,475,372

(239,957,137)
(677,825)
(14)
158,879
30,140,444
19,083,333
(27,541,836)
10,140,408
6,213,740

(149,225,123)
(27,049,000)
(30,087,951)
1,510,285
9,000,000
(84,000,000)
(578,458,100)
4,976,461

(292,281,787)

(288,323,196)

(202,440,008)

(853,333,428)

21
18
18

842,000,000
37,900,000
(65,321,805)
240,000,000
(106,890,000)

575,428,100
14,300,000
(28,078,134)
1,890,000
-

842,000,000
37,900,000
(21,350,000)
100,000,000
(16,890,000)

575,428,100
(9,000,000)
1,890,000
-

30

842,000,000

514,800,000

842,000,000

-

30

558,000,000

71,404,000

508,000,000

-

(640,050,000)
(496,204,000) (842,000,000)
(118,304,000)
(59,220,000)
(146,661)
2,856,186
- (1,436,200,000)

-

11, 30
11, 30
13
14

เงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการออกหุน้ สามัญ
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากตัว๋ สัญญาใช้เงิน
จ่ายคืนเงินสดจากตัว๋ สัญญาใช้เงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคล
หรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคล
หรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ย่อยจ่ายเงินปันผลก่อนการรวมธุรกิจ
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
จ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
จ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับชําระค่าหุน้ ของบริ ษทั ย่อยจากส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
เงินปันผลจ่าย

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

30
30

23

(852,000,000)
(75,620,000)
(150,523)
240,527
(1,436,200,000)
(16,041,801)

(102,104,509)

(45,760,000)

568,318,100

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

หมายเหตุ

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

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

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นปี
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารวันต้นปี
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด

28,758,453
219,874,614
-

(68,111,314)
288,941,969
(956,041)

(19,243,256)
111,231,402
-

(43,432,361)
154,663,763
-

784,999

-

844,175

-

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดวันสิ้นปี

249,418,066

219,874,614

92,832,321

111,231,402

249,418,066
-

219,874,614
-

92,832,321
-

111,231,402
-

249,418,066

219,874,614

92,832,321

111,231,402

6,035,747
35,346,946
11,180

-

2,160,588
33,478,029

-

-

94,235,109

-

94,235,109

-

-

76,576,127

-

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันสิ้ นปี
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารวันสิ้ นปี

8

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดวันสิ้นปี
รายการทีม่ ใิ ช่ เงินสด
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จากสัญญาเช่าทางการเงิน
ซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
การออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเพื่อซื้อบริ ษทั ย่อย
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน (หมายเหตุ 29)
การโอนจากอาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคารไปยัง
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

14, 15

กรรมการ …………………………………………………………………

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
1

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด) (“บริ ษทั ”) จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย
และมีที่อยูต่ ามที่ได้จดทะเบียนดังนี้
สํานักงานใหญ่ : เลขที่ 3395 ซอยลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง) ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร 10240
เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูล จึงรวมเรี ยกบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยว่ากลุ่มกิจการ
เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ 2561 บริ ษทั ได้จดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิ ชย์ เพื่อแปรสภาพบริ ษทั จากบริ ษทั จํากัดเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด
การประกอบการธุรกิจของกลุ่มกิจการ คือ ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ขนมปั ง สิ่ งปรุ งรสสี กลิ่น เครื่ องหอมและเคมีภณ
ั ฑ์ประเภทอาหาร
เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร เครื่ องดื่ม และเครื่ องอุปโภค และธุรกิจโรงแรม
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562

2

นโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญซึ่งใช้ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดงั ต่อไปนี้
2.1

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จดั ทําขึ้นตามหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี
พ.ศ. 2543 ซึ่ งหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อกําหนดของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ในระหว่างปี พ.ศ. 2560 กลุ่มผูบ้ ริ หารซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ้นใหญ่ที่มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ได้จดั โครงสร้างการถือหุ้นของบริ ษทั
และบริ ษทั อื่นอีกสามบริ ษทั ที่ อยู่ภายใต้การควบคุมเดี ยวกัน โดยนําหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษทั ไปแลกเปลี่ยนหุ้นที่ผูบ้ ริ หาร
ถื อ อยู่ ใ นสามบริ ษ ัท ดัง กล่ า วตามอัต ราส่ ว นที่ ต กลงกัน ตามที่ แ สดงไว้ใ นในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ข้อ ที่ 29
การแลกเปลี่ยนหุ้นดังกล่าวเป็ นไปตามแนวทางปฏิบตั ิทางการบัญชีสาํ หรับการรวมธุ รกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันที่ออก
โดยสภาวิชาชีพบัญชี กลุ่มกิจการจึงจัดทํางบการเงินรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ขึ้นใหม่ โดยถือเสมือนว่า
เป็ นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันตั้งแต่ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการได้จดั ทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิ มในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของ
งบการเงิน ยกเว้นเรื่ องที่อธิบายในนโยบายการบัญชีในลําดับต่อไป
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.1

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน (ต่อ)
การจัดทํางบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย กําหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชี
ที่สาํ คัญและการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารซึ่ งจัดทําขึ้นตามกระบวนการในการนํานโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบตั ิ
กิจการเปิ ดเผยเรื่ องการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หาร หรื อ ความซับซ้อน หรื อเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการที่มีนยั สําคัญ
ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 5
ตัวเลขเปรี ยบเทียบได้มีการจัดประเภทรายการใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการนําเสนอรายการในงบการเงินปี ปั จจุบนั ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็ นภาษาไทย ในกรณี
ที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรื อมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก

2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที่เกีย่ วข้ อง
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรับปรุ งใหม่ ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้น
ในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญและเกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจการ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง งบกระแสเงินสด
เรื่ อง ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2560) ได้มีการปรับปรุ งการเปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ในหนี้สินของกิจการที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมจัดหาเงินทั้งที่เป็ นรายการที่เป็ นเงินสดและรายการที่ไม่ใช่เงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2560) ได้มีการอธิ บายให้ชดั เจนในเรื่ องวิธีการบัญชี สําหรับภาษีเงินได้
รอตัดบัญชี กรณี มีสินทรัพย์ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมที่มีจาํ นวนตํ่ากว่ามูลค่าฐานภาษีของสิ นทรั พย์ ในเรื่ อง
ดังต่อไปนี้
-

-

กรณี สินทรัพย์ที่วดั ด้วยมูลค่ายุติธรรมมีมูลค่าตํ่ากว่าฐานภาษีของสิ นทรัพย์น้ นั ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
จะถือว่ามีผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีเกิดขึ้น
ในการประมาณการกําไรทางภาษีในอนาคต กิจการสามารถสันนิษฐานว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ใน
มูลค่าที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีได้
ในกรณี ที่กฎหมายภาษีอากรมีขอ้ จํากัดเกี่ยวกับแหล่งที่มาของกําไรทางภาษี ที่สามารถใช้ประโยชน์สินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีได้เฉพาะในประเภทที่กาํ หนด การพิจารณาการจะได้ใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
รอตัดบัญชีจะต้องนําไปประเมินรวมกันกับสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เป็ นประเภทเดียวกันเท่านั้น
ในการประมาณกําไรทางภาษี ในอนาคตจะไม่รวมจํานวนที่ ใ ช้หักภาษี ที่เ กิ ดจากการกลับ รายการของผล
แตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีน้ นั

กลุ่มกิจการได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุ งแล้ว
15

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที่เกีย่ วข้ อง (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่มีการประกาศแล้ว
แต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้
2.2.2.1 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้า
ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการ
ไม่ได้นาํ มาตรฐานที่ปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าวมาถือปฏิบตั ิก่อนวันบังคับใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้า ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี
และการตีความมาตรฐานบัญชีดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง สัญญาก่อสร้าง
เรื่ อง รายได้
เรื่ อง รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
เรื่ อง สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
เรื่ อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่น้ ีอา้ งอิงหลักการว่า รายได้จะรับรู ้เมื่อการควบคุมในสิ นค้าหรื อบริ การ
ได้โอนไปยังลูกค้า ซึ่งแนวคิดของการควบคุมได้นาํ มาใช้แทนแนวคิดของความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่ใช้อยูเ่ ดิม
การรับรู ้รายได้ตอ้ งปฏิบตั ิตามหลักการสําคัญ 5 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1)
2)
3)
4)
5)

ระบุสัญญาที่ทาํ กับลูกค้า
ระบุแต่ละภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิในสัญญา
กําหนดราคาของรายการในสัญญา
ปันส่ วนราคาของรายการให้กบั แต่ภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิ และ
รับรู ้รายได้ขณะที่กิจการเสร็ จสิ้ นการปฏิบตั ิตามแต่ละภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิ

การเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญจากวิธีปฏิบตั ิในปัจจุบนั ได้แก่
•

สิ นค้าหรื อบริ การที่แตกต่างกันแต่นาํ มาขายรวมกัน จะต้องรับรู ้รายการแยกกัน และการให้ส่วนลดหรื อ
การให้ส่วนลดภายหลัง จากราคาตามสัญญาจะต้องถูกปั นส่ วนไปยังแต่ละองค์ประกอบของแต่ละสิ นค้า
หรื อบริ การ
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที่เกีย่ วข้ อง (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่มีการประกาศแล้ว
แต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้ (ต่อ)
2.2.2.1 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้า
ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการ
ไม่ได้นาํ มาตรฐานที่ปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าวมาถือปฏิบตั ิก่อนวันบังคับใช้ (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้า ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี
และการตีความมาตรฐานบัญชีดงั ต่อไปนี้ (ต่อ)
การเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญจากวิธีปฏิบตั ิในปัจจุบนั ได้แก่ (ต่อ)
•

•
•
•

รายได้อาจจะต้องถูกรับรู ้เร็ วขึ้นกว่าการรับรู ้รายได้ภายใต้มาตรฐานปั จจุบนั หากสิ่ งตอบแทนมีความ
ผันแปรด้วยเหตุผลบางประการ (เช่น เงินจูงใจ การให้ส่วนลดภายหลัง ค่าธรรมเนียมที่กาํ หนดจากผล
การปฏิบตั ิงาน ค่าสิ ทธิ ความสําเร็ จของผลงาน เป็ นต้น) - จํานวนเงินขั้นตํ่าของสิ่ งตอบแทนผันแปร
จะต้องถูกรับรู ้รายได้หากไม่ได้มีความเสี่ ยงที่มีนยั สําคัญที่จะกลับรายการ
จุดที่รับรู ้รายได้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม : รายได้บางประเภทที่ในปั จจุบนั รับรู ้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
ณ วันสิ้ นสุ ดสัญญาอาจจะต้องเปลี่ยนเป็ นรับรู ้รายได้ตลอดช่วงอายุสัญญา หรื อในกรณี ตรงกันข้าม
มีขอ้ กําหนดใหม่ที่เฉพาะเจาะจงสําหรับรายได้จากการให้สิทธิ การรับประกัน ค่าธรรมเนี ยมเริ่ มแรก
ที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ และสัญญาฝากขาย
เนื่องจากเป็ นมาตรฐานฉบับใหม่จึงมีการเปิ ดเผยข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้น

กิ จการมีทางเลือกในการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ โดยการปรับปรุ งย้อนหลังตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
โดยมีขอ้ อนุ โลม หรื อปรับปรุ งโดยรับรู ้ผลกระทบสะสมย้อนหลัง กับกําไรสะสม ณ วันต้นงวดของรอบ
ระยะเวลารายงานที่เริ่ มต้นใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ประกอบกับการเปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติม
ผูบ้ ริ หารของกลุ่มกิจการอยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบของการนํามาตรฐานฉบับนี้มาใช้เป็ นครั้งแรก
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที่เกีย่ วข้ อง (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่มีการประกาศแล้ว
แต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้ (ต่อ)
2.2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรับปรุ ง ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่
เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ที่มีเกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการไม่ได้นาํ มาถือปฏิบตั ิ
ก่อนวันบังคับใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2
(ปรับปรุ ง 2561)

เรื่ อง การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 มีการอธิบายให้ชดั เจนขึ้นเกี่ยวกับ
-

-

-

การวัดมูลค่าของรายการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ที่ชาํ ระด้วยเงินสด กิจการต้องไม่นาํ เงื่อนไขการได้รับสิ ทธิ
ซึ่งอยูน่ อกเหนือเงื่อนไขทางตลาดมาพิจารณาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ น
เกณฑ์ที่ชาํ ระด้วยเงิ นสด ณ วันที่ วดั มู ลค่า แต่ ต้องนํามาปรั บปรุ งจํานวนผลตอบแทนที่ รวมอยู่ใน
จํานวนที่วดั มูลค่าของหนี้สินที่เกิดขึ้นจากรายการดังกล่าว
เมื่อกิจการต้องหักจํานวนภาระผูกพันภาษีเงินได้ของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
และนําส่ งภาษีที่หักไว้ดงั กล่าวซึ่ งโดยปกติ เป็ นเงิ นสด กิ จการต้องจัดประเภทรายการดังกล่าวเป็ น
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ที่ชาํ ระด้วยตราสารทุนทั้งหมด เสมือนว่าไม่มีลกั ษณะของการชําระด้วย
ยอดสุ ทธิ
การบัญชีสาํ หรับการปรับปรุ งเงื่อนไขของรายการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ที่เปลี่ยนการจัดประเภทจาก
การจ่ายชําระด้วยเงินสดเป็ นการจ่ายชําระด้วยตราสารทุน
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที่เกีย่ วข้ อง (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่มีการประกาศแล้ว
แต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้ (ต่อ)
2.2.2.3 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยมาตรฐานการบัญชี แ ละ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังต่อไปนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้ สามารถนํามาใช้ก่อน
วันที่มีผลบังคับใช้เฉพาะสําหรับรอบระยะเวลาที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 19

เรื่ อง การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน
เรื่ อง การป้องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุทธิ
ในหน่วยงานต่างประเทศ
เรื่ อง การชําระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ดงั กล่าวข้างต้น จะนํามาใช้แทนและยกเลิกมาตรฐานการบัญชี
ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 101
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 103
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 104
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107

เรื่ อง หนี้สงสัยจะสู ญและหนี้สูญ
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินของธนาคารและ
สถาบันการเงินที่คล้ายคลึงกัน
เรื่ อง การบัญชีสาํ หรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
เรื่ อง การบัญชีสาํ หรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และ
ตราสารทุน
เรื่ อง การบัญชีสาํ หรับกิจการที่ดาํ เนินธุรกิจเฉพาะด้าน
การลงทุน
เรื่ อง การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูล
สําหรับเครื่ องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 32 เรื่ อ ง การแสดงรายการเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น กํา หนดหลัก การเกี่ ย วกับ
การแสดงรายการเครื่ องมื อทางการเงิ นเป็ นหนี้ สินหรื อส่ วนของเจ้าของ และการหักกลบสิ นทรั พย์ทาง
การเงิ นกับหนี้ สินทางการเงิ น มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ ใช้กับการจัดประเภทเครื่ องมื อทางการเงิ นใน
มุมของผูอ้ อกเครื่ องมือทางการเงินเพื่อจัดเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงิน หนี้ สินทางการเงิน และตราสารทุน
รวมถึงการจัดประเภทดอกเบี้ย เงินปั นผล ผลกําไรและขาดทุนที่เกี่ยวข้อง และสถานการณ์ที่ทาํ ให้สินทรัพย์
ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินต้องหักกลบกัน
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที่เกีย่ วข้ อง (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่มีการประกาศแล้ว
แต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้ (ต่อ)
2.2.2.3 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยมาตรฐานการบัญชี แ ละ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังต่อไปนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้ สามารถนํามาใช้ก่อน
วันที่มีผลบังคับใช้เฉพาะสําหรับรอบระยะเวลาที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน กําหนดให้กิจการ
ต้องเปิ ดเผยข้อมูลเพื่อให้ผใู ้ ช้งบการเงินสามารถประเมินเกี่ยวกับความมีนยั สําคัญของเครื่ องมือทางการเงิน
ที่ มี ต่ อ ฐานะการเงิ น และผลการดํา เนิ นของกิ จ การ และลัก ษณะและระดับ ของความเสี่ ย งที่ เ กิ ดขึ้ นจาก
เครื่ องมือทางการเงินที่กิจการเปิ ดรับระหว่างรอบระยะเวลารายงานและ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
รวมทั้งแนวทางการบริ หารความเสี่ ยงดังกล่าว
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมื อทางการเงิ น กล่าวถึ งการจัดประเภทรายการ
การวัด มู ล ค่ า การตัด รายการสิ นทรั พย์ท างการเงิ น และหนี้ สิ นทางการเงิ น การคํา นวณการด้อ ยค่ าของ
สิ นทรัพย์ทางการเงิน และการบัญชีป้องกันความเสี่ ยง ดังต่อไปนี้
-

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่า
- การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าสิ นทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ แบ่งออกเป็ น
สามประเภทได้แก่ ราคาทุนตัดจําหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน มูลค่ายุติธรรมผ่าน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น โดยขึ้นอยู่กบั โมเดลธุ รกิจของกิจการในการจัดการสิ นทรัพย์ทางการ
เงินและลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงินนั้น
- การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าสิ นทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทุน ต้องวัดมูลค่า
ด้วยมู ลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุ น โดยกิ จการสามารถเลื อกรั บรู ้ สินทรั พย์ทางการเงิ น
ประเภทตราสารทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นโดยไม่สามารถโอนไปเป็ น
กําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- หนี้ สินทางการเงิ นจัดประเภทรายการและวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่ าย ยกเว้นหนี้ สิน
ทางการเงินที่ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน หรื อกิจการเลือกวัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุนเมื่อเข้าเงื่อนไขที่กาํ หนด
- ตราสารอนุพนั ธ์จดั ประเภทและวัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที่เกีย่ วข้ อง (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่มีการประกาศแล้ว
แต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้ (ต่อ)
2.2.2.3 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยมาตรฐานการบัญชี แ ละ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังต่อไปนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้ สามารถนํามาใช้ก่อน
วันที่มีผลบังคับใช้เฉพาะสําหรับรอบระยะเวลาที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 (ต่อ)
-

ข้อกําหนดการด้อยค่ากล่าวถึงการบัญชี สาํ หรับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อ สิ นทรัพย์
ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย หรื อสิ นทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ ที่วดั
มูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า และสิ นทรัพย์ที่เกิดจาก
ภาระผูกพันวงเงิ นสิ นเชื่ อและสัญญาคํ้าประกันทางการเงิ น โดยไม่จาํ เป็ นต้องรอให้เกิ ดเหตุการณ์
ด้านเครดิตขึ้นก่อน กิจการต้องพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในคุณภาพเครดิตของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
เป็ นสามระดับ ในแต่ ละระดับจะกําหนดวิธีการวัดค่าเผื่อการด้อยค่าและการคํานวณวิธีดอกเบี้ ยที่
แท้จริ งที่แตกต่างกันไป โดยมีขอ้ ยกเว้นสําหรับลูกหนี้ การค้าหรื อสิ นทรัพย์ที่เกิ ดจากสัญญาภายใต้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 ที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนยั สําคัญ และ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า จะใช้วิธีการอย่างง่าย (simplified approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่า

-

การบัญ ชี ป้ อ งกัน ความเสี่ ย งมี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ แสดงผลกระทบในงบการเงิ น ซึ่ งเกิ ด จากกิ จ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยงของกิจการที่ใช้เครื่ องมือทางการเงินในการจัดการฐานะเปิ ดที่เกิดขึ้นจาก
ความเสี่ ยงนั้นๆ ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อกําไรหรื อขาดทุน (หรื อกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ในกรณี
ของเงิ นลงทุ นในตราสารทุ นที่ กิจการเลื อกแสดงการเปลี่ ยนแปลงมู ล ค่า ยุติ ธรรมในกํา ไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จอื่น) วิธีการดังกล่าวมีเป้ าหมายในการแสดงถึงบริ บทของเครื่ องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ ยง
ภายใต้การบัญชีป้องกันความเสี่ ยงเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และผลกระทบที่เกิดขึ้น
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง การป้องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิ
ในหน่วยงานต่างประเทศ ให้ความชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการทางบัญชีที่เกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ ยงของ
เงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงานต่างประเทศ โดยให้แนวทางในการระบุความเสี่ ยงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศที่เข้าเงื่อนไข ให้แนวทางเกี่ยวกับเครื่ องมือป้องกันความเสี่ ยงในการป้องกันความเสี่ ยง
ของเงิ นลงทุนสุ ทธิ ในหน่ วยงานต่างประเทศ ว่าสามารถถื อโดยกิ จการใดๆภายในกลุ่มกิ จการมิใช่
เฉพาะเพียงบริ ษทั ใหญ่เท่านั้น และให้แนวทางในการที่จะระบุมูลค่าที่จะจัดประเภทรายการใหม่จาก
ส่ วนของเจ้าของไปยังกําไรหรื อขาดทุนสําหรั บทั้งเครื่ องมื อป้ องกันความเสี่ ยงและรายการที่มีการ
ป้องกันความเสี่ ยง
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที่เกีย่ วข้ อง (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่มีการประกาศแล้ว
แต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้ (ต่อ)
2.2.2.3 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานการบัญชี
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังต่อไปนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้ สามารถนํามาใช้
ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้เฉพาะสําหรับรอบระยะเวลาที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 (ต่อ)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19 เรื่ อง การชําระหนี้ สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
ให้ขอ้ กําหนดทางบัญชี สําหรั บกรณี ที่กิจการออกตราสารทุ นให้แก่ เจ้าหนี้ เพื่อชําระหนี้ สินทางการเงิ น
ทั้งหมดหรื อบางส่ วน กิจการต้องวัดมูลค่าตราสารทุนที่ออกให้แก่เจ้าหนี้ ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม กิจการต้องตัด
รายการหนี้ สินทางการเงินทั้งหมดหรื อบางส่ วนเมื่อเป็ นไปตามข้อกําหนดของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ น ฉบับที่ 9 ผลต่ างระหว่างมู ลค่าตามบัญชี ของหนี้ สินทางการเงิ น (หรื อบางส่ วนของหนี้ สินทาง
การเงิน) ที่ชาํ ระและมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกต้องรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
ผูบ้ ริ หารของกลุ่มกิจการอยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบของการนํามาตรฐานกลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับเหล่านี้มาใช้เป็ นครั้งแรก

2.3

บัญชีกลุ่มกิจการ - เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
(1) บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อยหมายถึงกิจการ (ซึ่งรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ที่กลุ่มกิจการควบคุม กลุ่มกิจการควบคุมกิจการเมื่อกลุ่มกิจการ
มีการเปิ ดรับหรื อมีสิทธิ ในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับผูไ้ ด้รับการลงทุนและมีความสามารถทําให้เกิดผล
กระทบต่อผลตอบแทนจากการใช้อาํ นาจเหนื อผูไ้ ด้รับการลงทุน กลุ่มกิ จการรวมงบการเงิ นของบริ ษทั ย่อยไว้ใน
งบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่กลุ่มกิจการมีอาํ นาจในการควบคุมบริ ษทั ย่อย กลุ่มกิจการจะไม่นาํ งบการเงินของบริ ษทั ย่อย
มารวมไว้ในงบการเงินรวมนับจากวันที่กลุ่มกิจการสู ญเสี ยอํานาจควบคุม
กิจการจะตัดรายการบัญชีระหว่างกัน ยอดคงเหลือ และกําไรที่ยงั ไม่ได้เกิดขึ้นจริ งระหว่างกันในกลุ่มกิจการ ขาดทุน
ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งก็จะตัดรายการในทํานองเดียวกัน เว้นแต่รายการนั้นมีหลักฐานว่าสิ นทรัพย์ที่โอนระหว่างกันเกิดการ
ด้อยค่า นโยบายการบัญชีของบริ ษทั ย่อยได้ถูกปรับปรุ งเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการ
(2) รายการกับส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กลุ่มกิจการปฏิบตั ิต่อรายการกับส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมเช่นเดียวกันกับส่ วนที่เป็ นของเจ้าของของกลุ่มกิจการ
สําหรับการซื้ อส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนที่จ่ายให้และมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สุทธิ
ของหุ้นที่ซ้ื อมาในบริ ษทั ย่อย และกําไรหรื อขาดทุนจากการขายในส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมจะถูกบันทึกใน
ส่ วนของของเจ้าของ
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2.3

บัญชีกลุ่มกิจการ - เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (ต่อ)
(3) การจําหน่ายบริ ษทั ย่อย
เมื่อกลุ่มกิจการสู ญเสี ยการควบคุม ต้องหยุดรวมริ ษทั ย่อยในการจัดทํางบการเงินรวม ส่ วนได้เสี ยในกิจการที่เหลืออยู่
จะวัด มู ล ค่ า ใหม่ โ ดยใช้มู ล ค่ ายุติ ธ รรม การเปลี่ ย นแปลงในมู ลค่ า จะรั บรู ้ ใ นกําไรหรื อ ขาดทุ น มู ล ค่ า ยุติ ธ รรมนั้น
จะถือเป็ นมูลค่าตามบัญชีเริ่ มแรกของมูลค่าของเงินลงทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการวัดมูลค่าในเวลาต่อมาของเงินลงทุน
ที่เหลืออยู่ในรู ปของบริ ษทั ร่ วม กิจการร่ วมค้า หรื อสิ นทรัพย์ทางการเงิน สําหรับทุกจํานวนที่เคยรับรู ้ในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่นในส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับกิ จการนั้นจะถูกปฏิบตั ิเสมือนว่ากลุ่มกิ จการมีการจําหน่ ายสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน
ที่เกี่ยวข้องนั้นออกไป
(4) การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
กลุ่มกิจการบันทึกบัญชีการรวมธุ รกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน โดยรับรู ้สินทรัพย์และหนี้ สินของกิจการที่ถูกนํามา
รวมด้วยมูลค่าตามบัญชีของกิจการที่ถูกนํามารวมเฉพาะสัดส่ วนที่เคยอยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันตามมูลค่าที่แสดง
อยู่ในงบการเงินรวมของบริ ษทั ใหญ่ลาํ ดับที่สูงสุ ดที่ตอ้ งจัดทํางบการเงินรวมก่อนการรวมธุ รกิจภายใต้การควบคุม
เดี ยวกัน ณ วันที่มีการรวมธุ รกิ จภายใต้การควบคุมเดียวกัน โดยกลุ่มกิจการต้องปรับปรุ งรายการเสมือนว่าการรวม
ธุ รกิจได้เกิดขึ้นตั้งแต่วนั ต้นปี ในงบการเงินปี ก่อนที่นาํ มาเปรี ยบเทียบซึ่ งเป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี สําหรับ
การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี
ต้นทุนการรวมธุ รกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน เป็ นผลรวมของมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ให้ไป หนี้ สินที่เกิดขึ้น
หรื อ รั บ มาและตราสารทุ น ที่ อ อกโดยผู ้ซ้ื อ ณ วัน ที่ มี ก ารแลกเปลี่ ย นเพื่ อ ให้ ไ ด้ม าซึ่ งการควบคุ ม ค่ า ใช้จ่ า ยอื่ น
ที่เกี่ยวข้องในการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน เช่น ค่าธรรมเนียมวิชาชีพจ่ายที่ปรึ กษากฎหมาย และที่ปรึ กษาอื่นใน
การรวมธุรกิจ ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน รวมถึงรายจ่ายในการจัดเตรี ยมข้อมูลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ รับรู ้เป็ นต้นทุนของ
เงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ และรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายทันทีในงบการเงินรวมในปี ที่มีการรวมธุรกิจเกิดขึ้น
ส่ วนต่ างระหว่างต้นทุ นของการรวมธุ รกิ จภายใต้การควบคุ มเดี ยวกัน กับส่ วนได้เสี ยของผูซ้ ้ื อในมู ลค่าตามบัญชี
ของกิจการที่ถูกนํามารวม แสดงเป็ นรายการ “ส่ วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน” ในส่ วนของเจ้าของ
โดยกลุ่มกิจการจะตัดรายการนี้ออกเมื่อขายเงินลงทุนออกไปโดย (โอนไปยังกําไรสะสม)
(5) งบการเงินเฉพาะกิจการ
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยจะบันทึกบัญชี ดว้ ยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า ต้นทุนจะมีการ
ปรับเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงสิ่ งตอบแทนที่เกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย ต้นทุนนั้น
จะรวมส่ วนแบ่งต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของเงินลงทุนนี้
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2.4

การแปลงค่ าเงินตราต่ างประเทศ
(ก) สกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นาํ เสนองบการเงิน
รายการที่รวมในงบการเงินของแต่ละบริ ษทั ในกลุ่มกิจการถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
หลักที่บริ ษทั ดําเนิ นงานอยู่ (สกุลเงินที่ใช้ในการดําเนิ นงาน) งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซึ่ งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ใน
การดําเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นาํ เสนองบการเงินของบริ ษทั
(ข) รายการและยอดคงเหลือ
รายการที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิด
รายการหรื อวันที่ ตีราคาหากรายการนั้นถูกวัด มู ลค่า ใหม่ รายการกําไรและรายการขาดทุ นที่ เกิ ดจากการรั บ หรื อ
จ่ายชําระที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่าสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นตัวเงินซึ่ งเป็ นเงินตราต่างประเทศ
ด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นปี ได้บนั ทึกไว้ในกําไรหรื อขาดทุน
เมื่ อมี การรั บรู ้ รายการกําไรหรื อขาดทุนของรายการที่ ไม่เป็ นตัวเงิ นไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น องค์ประกอบ
ของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกําไรหรื อขาดทุนนั้นจะรับรู ้ไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นด้วย ในทางตรงข้าม
การรั บรู ้ กาํ ไรหรื อขาดทุนของรายการที่ ไม่เป็ นตัวเงิ นไว้ในกําไรหรื อขาดทุน องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ ยน
ทั้งหมดของกําไรหรื อขาดทุนนั้นจะรับรู ้ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนด้วย
(ค) กลุ่มกิจการ
การแปลงค่าผลการดําเนิ นงานและฐานะการเงินของบริ ษทั ในกลุ่มกิจการ (ที่มิใช่สกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้ อ
รุ นแรง) ซึ่ งมีสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนิ นงานแตกต่างจากสกุลเงินที่ใช้นาํ เสนองบการเงินได้ถูกแปลงค่าเป็ นสกุลเงิน
ที่ใช้นาํ เสนองบการเงินดังนี้




2.5

สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ละปี แปลงค่าด้วยอัตราปิ ด ณ วันที่ของแต่ละงบแสดง
ฐานะการเงินนั้น
รายได้และค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ แปลงค่าด้วยอัตราถัวเฉลี่ย และ
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ในงบกระแสเงิ น สดรวมและงบกระแสเงิ น สดเฉพาะบริ ษ ทั เงิ น สดและรายการเที ย บเท่ า เงิ น สดรวมถึ ง เงิ น สดในมื อ
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสู งซึ่ งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา
และเงินเบิกเกินบัญชี เงินเบิกเกินบัญชีจะแสดงไว้ในส่ วนของของหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน
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2.6

ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนี้การค้ารับรู ้เริ่ มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจํานวนเงินที่เหลืออยูห่ กั ด้วยค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
ซึ่ งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้ นปี ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบัญชี ของ
ลูกหนี้ การค้าเปรี ยบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้ การค้า หนี้ สูญที่เกิดขึ้นจะรับรู ้ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนโดย
ถือเป็ นส่ วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

2.7

สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลื อแสดงด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนของสิ นค้าคํานวณโดยวิธี
ค่าเฉลี่ ยเคลื่ อนที่ ต้นทุ นของการซื้ อประกอบด้วยราคาซื้ อ และค่าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวข้อ งโดยตรงกับการซื้ อ สิ น ค้านั้น เช่ น
ค่าอากรขาเข้าและค่าขนส่ ง หักด้วยส่ วนลดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ส่ วนยอมให้หรื อเงินที่ได้รับคืน ต้นทุนของสิ นค้าสําเร็ จรู ป
และงานระหว่างทําประกอบด้วยค่าวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรง และค่าโสหุ้ยในการผลิ ตซึ่ งปั นส่ วน
ตามเกณฑ์การดําเนินงานตามปกติ แต่ไม่รวมต้นทุนการกูย้ มื มูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับประมาณจากราคาปกติที่คาดว่าจะขายได้
ตามปกติ ธุรกิ จหักด้วยค่าใช้จ่ายที่ จาํ เป็ นเพื่อให้สินค้านั้นสําเร็ จรู ปรวมถึ งค่าใช้จ่ายในการขาย กลุ่มกิ จการบันทึ กบัญชี
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้าเก่า ล้าสมัย หรื อเสื่ อมคุณภาพเท่าที่จาํ เป็ น

2.8

เงินลงทุน
กลุ่มกิ จการจัดประเภทเงินลงทุนที่นอกเหนื อจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า เป็ น 4 ประเภท
คือ 1. เงินลงทุนเพื่อค้า 2. เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกําหนด 3. เงินลงทุนเผื่อขาย และ 4. เงินลงทุนทัว่ ไป การจัดประเภท
ขึ้นอยู่กบั จุดมุ่งหมายขณะลงทุน ฝ่ ายบริ หารจะเป็ นผูก้ าํ หนดการจัดประเภทที่เหมาะสมสําหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุน
และทบทวนการจัดประเภทเป็ นระยะ
(1) เงินลงทุนเพื่อค้า คือ เงินลงทุนเพื่อจุดมุ่งหมายหลักในการหากําไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วงเวลาสั้น และแสดง
รวมไว้ในสิ นทรัพย์หมุนเวียน
(2) เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกําหนด คือ เงินลงทุนที่มีกาํ หนดเวลาและผูบ้ ริ หารตั้งใจแน่ วแน่ และมีความสามารถถือไว้
จนครบกําหนด
(3) เงินลงทุนเผื่อขาย คือ เงินลงทุนที่จะถือไว้โดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพื่อเสริ มสภาพคล่องหรื อเมื่ออัตราดอกเบี้ย
เปลี่ยนแปลง
(4) เงินลงทุนทัว่ ไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ
เงินลงทุนทั้ง 4 ประเภทรับรู ้มูลค่าเริ่ มแรกด้วยราคาทุน ซึ่ งหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่ให้ไปเพื่อให้ได้มา
ซึ่งเงินลงทุนนั้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการทํารายการ
เงินลงทุนเพื่อค้าและเงินลงทุนเผื่อขายวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยมูลค่ายุติธรรม รายการกําไรและขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
ของเงินลงทุนเพื่อค้ารับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน รายการกําไรและขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งของเงินลงทุนเผื่อขายรับรู ้ในส่ วน
ของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
เงิ นลงทุ นที่ จะถื อไว้จนครบกําหนดวัดมู ลค่าภายหลังการได้มาด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่ ายตามอัตราดอกเบี้ ยที่ แท้จริ ง
หักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า
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2.8

เงินลงทุน (ต่อ)
เงินลงทุนทัว่ ไป แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า
กลุ่มกิจการจะทดสอบค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีค่าเผื่อการด้อยค่าเกิดขึ้น หากราคา
ตามบัญชีของเงินลงทุนสู งกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มกิจการจะบันทึกรายการขาดทุนจากค่าเผื่อการด้อยค่ารวมไว้
ในกําไรหรื อขาดทุน
ในการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจากการจําหน่ายเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยูใ่ นกําไรหรื อขาดทุน กรณี ที่จาํ หน่ายเงินลงทุนที่ถือไว้ในตราสารหนี้หรื อ
ตราสารทุนชนิดเดียวกันออกไปบางส่ วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จาํ หน่าย จะกําหนดโดยใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
ด้วยราคาตามบัญชี
เงินลงทุนระยะสั้นหมายรวมถึงเงินฝากธนาคารประเภทที่ตอ้ งจ่ายคืนเมื่อสิ้ นระยะเวลาที่กาํ หนด (เงินฝากประจํา) ซึ่ งมีอายุ
เกินกว่าสามเดือนนับจากวันที่ได้มา

2.9

อสั งหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์ที่ถือครองโดยบริ ษทั เพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรื อจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของสิ นทรัพย์หรื อทั้ง
สองอย่าง และไม่ได้มีไว้ใช้งานโดยกิ จการในกลุ่มกิ จการ จะถูกจัดประเภทเป็ น อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน รวมถึ ง
อสังหาริ มทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างก่อสร้างหรื อพัฒนาเพื่อเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนในอนาคต
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกของด้วยวิธีราคาทุน รวมถึงต้นทุนในการทํารายการ
การรวมรายจ่ายในภายหลังเข้าเป็ นมูลค่าบัญชีของสิ นทรัพย์จะกระทําก็ต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริ ษทั จะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในรายจ่ายนั้น และต้นทุนสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ ค่าซ่อมแซมและบํารุ งรักษา
ทั้งหมดจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น เมื่อมีการเปลี่ยนแทนชิ้นส่ วนของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน จะตัดมูลค่าตาม
บัญชีของส่ วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก
หลังจากการรับรู ้เมื่อเริ่ มแรก อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนจะบันทึกด้วยวิธีราคาทุน หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม และค่าเผื่อผล
ขาดทุนจากการด้อยค่า
ค่าเสื่ อมราคาของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนอื่น ๆ จะคํานวณตามวิธีเส้นตรง เพื่อที่ปันส่ วนราคาทุนตลอดประมาณการ
อายุการให้ประโยชน์ดงั นี้
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
โรงงาน อาคารสํานักงาน

10 ปี หรื อ 20 ปี
20 ปี
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2.10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ท้ งั หมดวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสม ต้นทุนเริ่ มแรกจะรวมต้นทุนทางตรงอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสิ นทรัพย์น้ นั
ต้นทุนที่เกิ ดขึ้นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์หรื อรับรู ้แยกเป็ นอีกสิ นทรัพย์หนึ่ งตามความเหมาะสม
เมื่อต้นทุนนั้นเกิดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคตแก่กลุ่มกิจการและต้นทุนดังกล่าวสามารถวัดมูลค่า
ได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่ วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดรายการออก สําหรับค่าซ่ อมแซมและบํารุ งรักษาอื่น ๆ
กลุ่มกิจการจะรับรู ้ตน้ ทุนดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ที่ดินไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคา ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์อื่นคํานวณโดยใช้วิธีเส้นตรงเพื่อลดราคาทุน แต่ละชนิดตลอดอายุ
การให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ของสิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
โรงงาน อาคารสํานักงานและโรงแรม
เครื่ องจักรและอุปกรณ์การผลิต
อุปกรณ์และเครื่ องตกแต่งสํานักงาน
ยานพาหนะ

5 ปี หรื อ 20 ปี
5 ปี ถึง 20 ปี
20 ปี
2 ปี ถึง 10 ปี
5 ปี หรื อ 10 ปี
5 ปี

ทุกสิ้ นรอบรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกิจการได้มีการทบทวนและปรับปรุ งมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของ
สิ นทรัพย์ให้เหมาะสม
ในกรณี ที่มูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทันที
(ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.12)
ผลกําไรหรื อขาดทุนที่เกิดจากการจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คํานวณโดยเปรี ยบเทียบจากสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับ
จากการจําหน่ายสิ นทรัพย์กบั มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ และจะรับรู ้บญั ชีผลกําไรหรื อขาดทุนอื่นสุ ทธิในกําไรหรื อขาดทุน
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2.11 สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รายจ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนได้บนั ทึกเป็ นต้นทุนของสิ นทรัพย์ และกลุ่มกิจการตัดจําหน่ายต้นทุนของ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่อายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

3 ปี

ต้นทุนที่ใช้ในการบํารุ งรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
กลุ่มกิจการทบทวนการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่อายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบได้แน่นอนเป็ นรายปี
และเมื่อมีขอ้ บ่งชี้วา่ สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนนั้นอาจด้อยค่า กลุ่มกิจการปรับปรุ งราคาตามบัญชีเมื่อพบว่ามีการด้อยค่าเกิดขึ้น
2.12 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชดั (เช่น ค่าความนิยม) ซึ่ งไม่มีการตัดจําหน่ายจะถูกทดสอบการด้อยค่าเป็ น
ประจําทุกปี สิ นทรัพย์อื่นที่มีการตัดจําหน่ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า เมื่อมีเหตุการณ์หรื อสถานการณ์บ่งชี้ว่าราคาตาม
บัญชี อาจสู งกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู ้เมื่อราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์สูงกว่า
มูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่ งหมายถึงจํานวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจาก
การใช้ สิ นทรั พย์จะถูกจัดเป็ นหน่ วยที่ เล็กที่ สุดที่ สามารถแยกออกมาได้ เพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมิ นการด้อ ยค่า
สิ น ทรั พ ย์ที่ ไ ม่ ใ ช่ สิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น นอกเหนื อ จากค่ า ความนิ ย มซึ่ งรั บ รู ้ ร ายการขาดทุ น จากการด้อ ยค่ า ไปแล้ว
จะถูกประเมินความเป็ นไปได้ที่จะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
2.13 สั ญญาเช่ าระยะยาว
สั ญญาเช่ าระยะยาว - กรณีกลุ่มกิจการเป็ นผู้เช่ า
สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสิ นทรัพย์ซ่ ึ งผูใ้ ห้เช่าเป็ นผูร้ ับความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเป็ นส่ วนใหญ่ สัญญาเช่านั้น
ถื อเป็ นสัญญาเช่ าดําเนิ นงาน เงิ นที่ ต้องจ่ ายภายใต้สัญญาเช่ าดังกล่าว (สุ ทธิ จากสิ่ งตอบแทนจู งใจที่ ได้รับจากผูใ้ ห้เช่ า)
จะบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น
สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซ่ ึ งผูเ้ ช่าเป็ นผูร้ ับความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกือบทั้งหมดถือเป็ น
สัญญาเช่าการเงิน ซึ่ งจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่า หรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของจํานวน
เงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า
จํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายดังกล่าวจะปั นส่ วนระหว่างหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อตั ราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้างอยู่
โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี้สินระยะยาว ส่ วนดอกเบี้ยจ่าย
จะบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่าเพื่อทําให้อตั ราดอกเบี้ยแต่ละปี เป็ นอัตราคงที่สาํ หรับยอดคงเหลือของ
หนี้สินที่เหลืออยู่ สิ นทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ที่เช่าหรื ออายุ
ของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า
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2.13 สั ญญาเช่ าระยะยาว (ต่อ)
สั ญญาเช่ าระยะยาว – กรณีที่กลุ่มกิจการเป็ นผู้ให้ เช่ า
สิ นทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าดําเนิ นงานรวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินในส่ วนอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
และตัดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ดว้ ยเกณฑ์เดียวกันกับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของ
กลุ่มกิ จการซึ่ งมีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน รายได้ค่าเช่า (สุ ทธิ จากสิ่ งตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ายให้แก่ผูเ้ ช่า) รับรู ้ดว้ ยวิธีเส้นตรง
ตลอดช่วงเวลาการให้เช่า
2.14 เงินกู้ยืม
เงินกูย้ มื รับรู ้เริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่ได้รับหักด้วยต้นทุนการจัดทํารายการที่เกิดขึ้น เงินกูย้ มื วัดมูลค่าใน
เวลาต่อมาด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่ ายตามวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ผลต่างระหว่างเงินที่ได้รับ (หักด้วยต้นทุนการจัดทํา
รายการที่เกิดขึ้น) เมื่อเทียบกับมูลค่าที่จ่ายคืนเพื่อชําระหนี้น้ นั จะรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกูย้ มื
ค่าธรรมเนียมที่จ่ายไปเพื่อให้ได้เงินกูม้ าจะรับรู ้เป็ นต้นทุนการจัดทํารายการเงินกูใ้ นกรณี ที่มีความเป็ นไปได้ที่จะใช้วงเงินกู้
บางส่ วนหรื อทั้งหมด ในกรณี น้ ี ค่าธรรมเนี ยมจะรอการรับรู ้จนกระทัง่ มีการถอนเงิน หากไม่มีหลักฐานที่มีความเป็ นไปได้
ที่จะใช้วงเงินบางส่ วนหรื อทั้งหมดค่าธรรมเนี ยมจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าสําหรับการให้บริ การสภาพคล่องและ
จะตัดจําหน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกูท้ ี่เกี่ยวข้อง
เงินกูย้ ืมจัดประเภทเป็ นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มกิจการไม่มีสิทธิ อนั ปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนชําระหนี้ออกไปอีกเป็ นเวลา
ไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
(ก) ต้ นทุนการกู้ยืม
ต้นทุนการกูย้ ืมของเงินกูย้ ืมที่กูม้ าทัว่ ไปและที่กูม้ าโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง หรื อการ
ผลิตสิ นทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขต้องนํามารวมเป็ นส่ วนหนึ่ งของราคาทุนของสิ นทรัพย์น้ นั โดยสิ นทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขคือ
สิ นทรัพย์ที่จาํ เป็ นต้องใช้ระยะเวลานานในการเตรี ยมสิ นทรัพย์น้ นั ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรื อ
พร้อมที่จะขาย การรวมต้นทุนการกูย้ ืมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์ตอ้ งสิ้ นสุ ดลงเมื่อการดําเนิ นการส่ วนใหญ่ ที่จาํ เป็ น
ในการเตรี ยมสิ นทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขให้อยูใ่ นสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรื อพร้อมที่จะขายได้เสร็ จสิ้ นลง
รายได้จากการลงทุนที่เกิดจากการนําเงินกูย้ ืมที่กูม้ าโดยเฉพาะ ที่ยงั ไม่ได้นาํ ไปเป็ นรายจ่ายของสิ นทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข
ไปลงทุนเป็ นการชัว่ คราวก่อน ต้องนํามาหักจากต้นทุนการกูย้ มื ที่สามารถตั้งขึ้นเป็ นต้นทุนของสิ นทรัพย์
ต้นทุนการกูย้ มื อื่นๆ ต้องถือเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดขึ้น
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2.15 ภาษีเงินได้ ปีปัจจุบันและภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงิ นได้สําหรั บปี ประกอบด้วย ภาษีเงิ นได้ของปี ปั จจุบนั และภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงิ นได้จะรับรู ้
ในกําไรหรื อขาดทุน ยกเว้นส่ วนภาษีเงินได้ที่เกี่ ยวข้องกับรายการที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อรายการที่รับรู ้
โดยตรงไปยังส่ วนของเจ้าของ ในกรณี น้ ี ภาษีเงินได้ตอ้ งรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อโดยตรงไปยังส่ วนของเจ้าของ
ตามลําดับ
ภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั คํานวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรื อที่คาดได้ค่อนข้างแน่วา่ จะมีผลบังคับ
ใช้ภายในสิ้ นรอบระยะเวลาที่รายงานในประเทศที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ดําเนินงานอยูแ่ ละเกิดรายได้เพื่อเสี ยภาษี ผูบ้ ริ หาร
จะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็ นงวดๆ ในกรณี ที่มีสถานการณ์ที่การนํากฎหมายภาษีไปปฏิบตั ิ
ขึ้นอยูก่ บั การตีความ และจะตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีที่เหมาะสมจากจํานวนที่คาดว่าจะต้องจ่ายชําระภาษีแก่หน่วยงาน
จัดเก็บ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู ้ตามวิธีหนี้สิน เมื่อเกิดผลต่างชัว่ คราวระหว่างฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้สิน และราคาตาม
บัญชีที่แสดงอยูใ่ นงบการเงิน
อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รับรู ้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากการรับรู ้เริ่ มแรกของรายการสิ นทรัพย์หรื อรายการ
หนี้ สินที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุ รกิจ และ ณ วันที่เกิดรายการ รายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกําไรหรื อขาดทุนทั้ง
ทางบัญชี หรื อทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคาํ นวณจากอัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรื อ
ที่ คาดได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะมี ผลบังคับใช้ภายในสิ้ นรอบระยะเวลาที่ รายงาน และคาดว่าอัตราภาษี ดังกล่าวจะนําไปใช้
เมื่อสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ หรื อหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีได้มีการจ่ายชําระ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี จะรับรู ้หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอที่จะนํา
จํานวนผลต่างชัว่ คราวนั้นมาใช้ประโยชน์
สิ น ทรั พ ย์ภ าษี เ งิ น ได้ร อการตัดบัญ ชี แ ละหนี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี จ ะแสดงหัก กลบกัน ก็ต่ อ เมื่ อ กิ จ การมี สิ ทธิ
ตามกฎหมายที่จะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของปี ปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี้ สินภาษีเงินได้ของปี ปั จจุบนั และทั้งสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษี
หน่ วยงานเดี ยวกันโดยการเรี ยกเก็บเป็ นหน่ วยภาษี เดี ยวกันหรื อหน่ วยภาษีต่างกันซึ่ งตั้งใจจะจ่ ายหนี้ สินและสิ นทรั พ ย์
ภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ
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2.16 ผลประโยชน์ พนักงาน
2.16.1 ผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
กลุ่มกิจการและบริ ษทั ได้จดั ให้มีโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานในหลายรู ปแบบ กลุ่มกิจการและบริ ษทั
มีท้ งั โครงการสมทบเงินและโครงการผลประโยชน์
2.16.1.1 โครงการสมทบเงิน
สําหรับโครงการสมทบเงินบริ ษทั จะจ่ายเงินสมทบให้กองทุนในจํานวนเงินที่คงที่ บริ ษทั ไม่มีภาระผูกพัน
ทางกฎหมายหรื อภาระผูกพันจากการอนุมานที่จะต้องจ่ายเงินเพิม่ ถึงแม้กองทุนไม่มีสินทรัพย์เพียงพอที่จะ
จ่ายให้พนักงานทั้งหมดสําหรับการให้บริ การจากพนักงานทั้งในอดี ตและปั จจุบนั บริ ษทั จะจ่ายสมทบ
ให้กับ กองทุ น สํา รองเลี้ ย งชี พ ซึ่ ง บริ ห ารโดยผูจ้ ัด การกองทุ น ภายนอกตามเกณฑ์แ ละข้อกํา หนดของ
พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 บริ ษทั ไม่มีภาระผูกพันที่จะจ่ายเงินเพิ่มอีกเมื่อได้จ่ายเงิน
สมทบไปแล้ว เงิ นสมทบจะถูกรั บรู ้ เป็ นค่า ใช้จ่ ายผลประโยชน์พนัก งานเมื่ อถึ งกําหนดชํา ระ สําหรั บ
เงินสมทบจ่ายล่วงหน้าจะถูกรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์จนกว่าจะมีการได้รับเงินคืนหรื อหักออกเมื่อครบกําหนดจ่าย
2.16.1.2 ผลประโยชน์ เมื่อเกษียณอายุ
สําหรับโครงการผลประโยชน์คือโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่ไม่ใช่โครงการสมทบเงิน ซึ่ งจะ
กําหนดจํานวนเงินผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับเมื่อเกษียณอายุตามกฎหมายแรงงาน โดยส่ วนใหญ่
จะขึ้นอยูก่ บั หลายปัจจัย เช่น อายุ จํานวนปี ที่ให้บริ การ และค่าตอบแทน
หนี้สินสําหรับโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุจะรับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบนั ของ
ภาระผูกพัน ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลารายงาน ภาระผูกพันนี้ คาํ นวณโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยอิสระ
ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ซึ่ งมูลค่าปั จจุบนั ของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการ
คิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใช้อตั ราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่ งเป็ นสกุลเงิน
เดี ยวกับสกุลเงิ นที่ จะจ่ายภาระผูกพัน และวันครบกําหนดของหุ้นกู้ใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ ตอ้ งชําระ
ภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
กําไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์หรื อการเปลี่ยนแปลงใน
ข้อสมมติฐานจะต้องรับรู ้ในส่ วนของเจ้าของผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในปี ที่เกิดขึ้นและได้รวมอยูใ่ น
กําไรสะสมในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่ วนของเจ้าของ
ต้นทุนบริ การในอดีตจะถูกรับรู ้ทนั ทีในกําไรหรื อขาดทุน
2.16.2 โครงการโบนัส
บริ ษทั รับรู ้หนี้สินและค่าใช้จ่ายสําหรับโบนัสโดยอ้างอิงจากสู ตรการคํานวณโดยคํานึงถึงกําไรส่ วนที่เป็ นของเจ้าของ
หลังหักรายการปรับปรุ งบางรายการ บริ ษทั รับรู ้ประมาณการผลประโยชน์เมื่อมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อตาม
ประเพณี ปฏิบตั ิในอดีตซึ่งก่อให้เกิดภาระผูกพันจากการอนุมาน
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นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.17 ประมาณการหนีส้ ิ น
ประมาณการจะรั บรู ้ ก็ ต่ อเมื่ อกลุ่ มกิ จการมี ภาระผู กพันในปั จจุ บ ันตามกฎหมายหรื อตามข้อตกลงที่ จัดทําไว้ อันเป็ นผล
สื บเนื่ องมาจากเหตุการณ์ในอดี ตซึ่ งการชําระภาระผูกพันนั้นมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะส่ งผลให้กลุ่มกิจการต้อง
สู ญเสี ยทรัพยากรออกไป และประมาณการจํานวนที่ตอ้ งจ่ายได้อย่างน่าเชื่อถือ
ในกรณี ที่มีภาระผูกพันที่คล้ายคลึงกันหลายรายการ กลุ่มกิจการกําหนดความน่าจะเป็ นที่กิจการจะสู ญเสี ยทรัพยากรเพื่อจ่าย
ชําระภาระผูกพันเหล่านั้น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็ นโดยรวมของภาระผูกพันทั้งประเภท แม้วา่ ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่
ที่กิจการจะสู ญเสี ยทรัพยากรเพื่อชําระภาระผูกพันบางรายการที่จดั อยูใ่ นประเภทเดียวกันจะมีระดับตํ่า
กลุ่มกิ จการจะวัดมู ลค่าของจํานวนประมาณการหนี้ สิน โดยใช้มูลค่าปั จจุ บนั ของรายจ่ ายที่ คาดว่าจะต้องนํามาจ่ายชําระ
ภาระผูกพัน โดยใช้อตั ราก่อนภาษีซ่ ึ งสะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปั จจุบนั ของมูลค่าของเงินตามเวลาและ
ความเสี่ ยงเฉพาะของหนี้สินที่กาํ ลังพิจารณาอยู่ การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินเนื่องจากมูลค่าของเงินตามเวลา จะรับรู ้
เป็ นดอกเบี้ยจ่าย
2.18 ทุนเรื อนหุ้น
หุน้ สามัญที่กิจการสามารถกําหนดการจ่ายเงินปันผลได้อย่างอิสระจะจัดประเภทไว้เป็ นส่ วนของเจ้าของ
ต้นทุนส่ วนเพิ่มที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นใหม่หรื อการออกสิ ทธิ ในการซื้ อหุ้นซึ่ งสุ ทธิ จากภาษีจะถูกแสดงในส่ วนของเจ้าของ
โดยนําไปหักจากสิ่ งตอบแทนที่ได้รับจากการออกตราสารทุนดังกล่าว
2.19 การรับรู้รายได้ และค่ าใช้ จ่าย
รายได้ประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมที่จะได้รับจากการขายสิ นค้าและบริ การซึ่ งเกิดขึ้นจากกิจกรรมตามปกติของกลุ่มกิจการ
รายได้จะแสดงด้วยจํานวนเงินสุ ทธิ จากภาษีขาย การรับคืน เงินคืนและส่ วนลด โดยไม่รวมรายการขายภายในกลุ่มกิจการ
สําหรับงบการเงินรวม รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้เมื่อผูซ้ ้ื อรับโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่เป็ นสาระสําคัญของความ
เป็ นเจ้าของสิ นค้า
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมโดยส่ วนใหญ่ประกอบด้วย รายได้ห้องพัก ค่าขายอาหาร และเครื่ องดื่มและบริ การ
ที่เกี่ยวข้องกัน กลุ่มกิจการรับรู ้รายได้จากการขายห้องพักละรายได้จากการให้บริ การอื่นในโรงแรมเมื่อได้ให้บริ การแก่ลูกค้าแล้ว
รายได้จ ากการขายอาหารและเครื่ อ งดื่ ม รั บ รู ้ เ มื่ อ ส่ ง มอบสิ น ค้า และลู ก ค้า ยอมรั บ สิ น ค้า นั้น รายได้จ ากการขายและ
บริ การแสดงเป็ นจํานวนที่สุทธิจากส่ วนลด
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2.19 การรับรู้รายได้ และค่ าใช้ จ่าย (ต่อ)
รายได้ค่าบริ การในส่ วนของธุรกิจโรงแรมรับรู ้ตามสัดส่ วนร้อยละของรายได้จากการให้บริ การขั้นต้น ซึ่ งรับรู ้เป็ นรายการที่
แยกจากกันกับค่าใช้จ่ายค่าบริ การ
รายได้ค่าเช่ารับรับรู ้เป็ นรายได้โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
รายได้และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยรับรู ้ตามเกณฑ์อตั ราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
รายได้เกี่ยวกับค่าสิ ทธิรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้างซึ่ งเป็ นไปตามเนื้อหาของข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง รายได้เงินปันผลรับรู ้เมื่อสิ ทธิ ที่จะ
ได้รับเงินปันผลนั้นเกิดขึ้น
ค่าใช้จ่ายรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
2.20 การจ่ ายเงินปันผล
เงินปั นผลที่จ่ายไปยังผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั จะรับรู ้ในด้านหนี้ สินในงบการเงินของกลุ่มกิจการและบริ ษทั ในรอบระยะเวลา
บัญชีซ่ ึ งที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ได้อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล เงินปั นผลระหว่างกาลจะรับรู ้เมื่อได้รับการอนุมตั ิจากผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั
2.21 ข้ อมูลจําแนกตามส่ วนงาน
ส่ ว นงานดํา เนิ น งานได้ถู ก รายงานในลัก ษณะเดี ย วกับ รายงานภายในที่ นํา เสนอให้ผูม้ ี อ าํ นาจตัด สิ น ใจสู ง สุ ด ด้า นการ
ดําเนิ นงาน ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงานหมายถึงบุคคลที่มีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผล
การปฏิบตั ิงานของส่ วนงานดําเนินงาน ซึ่งพิจารณาว่าคือผูอ้ าํ นวยการสายการเงินที่ทาํ การตัดสิ นใจเชิงกลยุทธ์
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การจัดการความเสี่ ยงทางการเงิน
3.1

ปัจจัยความเสี่ ยงทางการเงิน
กิจกรรมของกลุ่มกิจการย่อมมีความเสี่ ยงทางการเงินที่หลากหลายซึ่งได้แก่ ความเสี่ ยงจากตลาด (รวมถึงความเสี่ ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน ความเสี่ ยงด้านมูลค่ายุติธรรมอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ ยงด้านกระแสเงินสดอันเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ ยงด้านราคา) ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ และความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
แผนการจัดการความเสี่ ยงโดยรวมของกลุ่มกิ จการจึงมุ่งเน้นและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที่ทาํ ให้เสี ยหายต่อผลการ
ดําเนินงานทางการเงินของกลุ่มกิจการ
การจัดการความเสี่ ยงดําเนิ นงานโดยฝ่ ายบริ หารเงินส่ วนกลาง (ส่ วนงานบริ หารเงินของกลุ่มกิจการ) เป็ นไปตามนโยบาย
ที่อนุ มตั ิโดยคณะกรรมการบริ ษทั ส่ วนงานบริ หารเงินของกลุ่มกิจการจะชี้ ประเด็น ประเมิน และป้ องกันความเสี่ ยงทาง
การเงินด้วยการร่ วมมือกันทํางานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยปฏิบตั ิงานต่างๆ ภายในกลุ่มกิจการ คณะกรรมการจัดการความเสี่ ยง
จะกําหนดหลักการโดยภาพรวมเพื่อจัดการความเสี่ ยงและนโยบายที่เกี่ยวข้องไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรรวมถึงนโยบายสําหรับ
ความเสี่ ยงที่เฉพาะเจาะจง เช่น ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ความเสี่ ยงอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ ยงการ
ให้สินเชื่อ การใช้ตราสารทั้งที่เป็ นอนุพนั ธ์ทางการเงินและไม่ใช่อนุพนั ธ์ทางการเงิน
3.1.1 ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
เนื่ องจากกลุ่มกิจการมีบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศและมีการดําเนินงานระหว่างประเทศจึงย่อมมีความเสี่ ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่ งเกิดจากสกุลเงินที่หลากหลาย โดยมีสกุลเงินหลักเป็ นบาท ความเสี่ ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเกิดขึ้นจากรายการธุ รกรรมในอนาคต การรับรู ้รายการของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน และเงินลงทุนสุ ทธิ ใน
หน่วยงานต่างประเทศ
3.1.2 ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่ งอาจจะส่ งผลกระทบต่อผลการ
ดําเนิ นงาน และกระแสเงินสดของกลุ่มกิจการ รายได้และกระแสเงินสดจากการดําเนิ นงานของกลุ่มกิจการส่ วนใหญ่
ไม่ข้ ึนกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการมีเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินแบบ
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว ผูบ้ ริ หารได้มีการประเมินกระแสเงินสดเพื่อจัดการความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยซึ่ งจากการ
ประเมินของผูบ้ ริ หารนั้นเชื่ อว่ากระแสเงินสดจากการดําเนิ นงานเพียงพอต่อการดําเนิ นธุ รกิ จ ดังนั้นกลุ่มกิ จการ
จึงไม่ได้ใช้อนุพนั ธ์ดา้ นอัตราดอกเบี้ยเพื่อป้องกันความเสี่ ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว
3.1.3 ความเสี่ ยงด้ านการให้ สินเชื่ อ
กลุ่มกิจการไม่มีการกระจุกตัวอย่างมีนยั สําคัญของความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่ อ กลุ่มกิจการมีนโยบายการสอบทาน
เพื่อทําให้เชื่อมัน่ ได้วา่ ได้ขายสิ นค้าและให้บริ การแก่ลูกค้าที่มีประวัติสินเชื่ออยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
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การจัดการความเสี่ ยงทางการเงิน (ต่อ)
3.1

ปัจจัยความเสี่ ยงทางการเงิน (ต่อ)
3.1.4 ความเสี่ ยงด้ านสภาพคล่อง
จํานวนเงิ นสดที่ มีอย่างเพียงพอและเงิ นลงทุนในหลักทรั พย์ที่มีตลาดรองรั บย่อมแสดงถึงการจัดการความเสี่ ยง
ของสภาพคล่องอย่างรอบคอบ ความสามารถในการหาแหล่งเงิ นทุนแสดงให้เห็ นได้จากการที่ มีวงเงิ นอํานวย
ความสะดวกในการกูย้ ืมที่ได้มีการตกลงไว้แล้วอย่างเพียงพอ ส่ วนงานบริ หารเงินของกลุ่มกิจการได้ต้ งั เป้าหมายว่า
จะใช้ความยืดหยุ่นในการระดมเงิ นทุนโดยการรั กษาวงเงิ นสิ นเชื่ อที่ ตกลงไว้ให้เพียงพอที่จะหามาได้เนื่ องจาก
ลักษณะธรรมชาติของธุรกิจที่เป็ นฐานของกลุ่มกิจการมีพลวัตเปลี่ยนแปลงได้

3.2

การประมาณมูลค่ ายุติธรรม
การวิเคราะห์เครื่ องมือทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมและเครื่ องมือทางการเงินที่ไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
แต่แสดงการเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดงั นี้





ข้อมูลระดับที่ 1 ได้แก่ ราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน
อย่างเดียวกัน
ข้อมูลระดับที่ 2 ได้แก่ ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1 ทั้งที่สามารถสังเกตได้
โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคา) หรื อโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คาํ นวณมาจากราคา) สําหรับสิ นทรัพย์น้ นั
หรื อหนี้สินนั้น
ข้อมูลระดับที่ 3 ได้แก่ ข้อมูลสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินซึ่งไม่ได้มาจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูล
ที่ไม่สามารถสังเกตได้)

มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินของกลุ่มกิจการต่อไปนี้ มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี นอกจาก
มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กูย้ ืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและเงินกูย้ ืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่ งได้อธิ บายในหมายเหตุขอ้ 11
และ 18 และมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนในหมายเหตุขอ้ 14 ตามลําดับ







ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
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การจัดการความเสี่ ยงทางการเงิน (ต่อ)
3.2

การประมาณมูลค่ ายุติธรรม (ต่อ)
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าและรับรู ้มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ข้ อมูลระดับ 1

ข้ อมูลระดับ 2

ข้ อมูลระดับ 3

รวม

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

หลักทรัพย์เพื่อค้า (หมายเหตุ 9)

-

-

-

30,117,292

-

-

-

30,117,292

สิ นทรัพย์ รวม

-

-

-

30,117,292

-

-

-

30,117,292

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
ที่รับรู้มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรหรื อขาดทุน

(ก) เครื่ องมือทางการเงินในระดับ 2
มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินที่ไม่ได้มีการซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่อง ได้แก่ หลักทรัพย์เพื่อค้า โดยใช้
ราคามูลค่าสิ นทรั พย์สุทธิ ที่ประกาศโดยบริ ษทั หลักทรั พย์จดั การกองทุนรวมในการวัดมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงาน
มู ลค่ายุติธรรมของเงิ นกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิ น คํานวณจากกระแสเงิ นสดในอนาคตซึ่ งคิ ดลดด้วยอัตรา
ดอกเบี้ยสําหรับเงินให้สินเชื่อสําหรับลูกค้ารายใหญ่ช้ นั ดี (Minimum Loan Rate :MLR) ถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิ ชย์ที่
จดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่ งอ้างอิงจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน และปรับปรุ งด้วย
ความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อของสัญญากูย้ มื ดังกล่าว
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การจัดการความเสี่ ยงทางการเงิน (ต่อ)
3.2

การประมาณมูลค่ ายุติธรรม (ต่อ)
(ข) เครื่ องมือทางการเงินในระดับ 3
รายการเงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน และเงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายการเงิ นให้กู้ยืมระยะยาวแก่ กิ จการที่ เกี่ ยวข้อ งกัน และเงิ นกู้ยืมระยะยาวจากบุ คคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้อ งกัน
วัดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash flow Method : DCF) โดยคิดลดกระแสเงินสดใน
อนาคตตามสัญญาด้วยอัตราดอกเบี้ยสําหรับเงินให้สินเชื่ อสําหรับลูกค้ารายใหญ่ช้ นั ดี (Minimum Loan Rate :MLR)
ถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิ ชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่ งอ้างอิงจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงาน และปรับปรุ งด้วยความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อของแต่ละบริ ษทั
ข้อมูลหลักที่กลุ่มกิจการใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมระดับที่ 3 ได้แก่
•
•

•

กระแสเงินสดตามสัญญาเงินให้กยู้ มื และเงินกูย้ มื
อัตราดอกเบี้ยสําหรับเงินให้สินเชื่อสําหรับลูกค้ารายใหญ่ช้ นั ดี (Minimum Loan Rate :MLR) ถัวเฉลี่ยของธนาคาร
พาณิ ชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ประกาศ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน (พ.ศ. 2561 ร้อยละ 6.99 :พ.ศ. 2560:
ร้อยละ 6.99)
ส่ วนปรับปรุ งความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อของแต่ละบริ ษทั ผูบ้ ริ หารจะอ้างอิงจากสัญญาเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินที่
ยังมีผลอยู่ ณ วันที่ในงบการเงิน หรื อ จากข้อมูลการกูย้ ืมจากสถาบันการเงินในอดีตเพื่อใช้เป็ นบรรทัดฐานในการ
ปรับปรุ งอัตราดอกเบี้ย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริ ษทั ใช้อตั ราคิดลดเงินเพื่อคํานวนมูลค่ายุติธรรมของเงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกันอยูใ่ นระหว่างร้อยละ 4.99 ต่อปี ถึง ร้อยละ5.99 ต่อปี (พ.ศ. 2560: ร้อยละ4.99 ต่อปี ถึง ร้อยละ 5.99 ต่อปี )
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการใช้อตั ราคิดลดเงินเพื่อคํานวนมูลค่ายุติธรรมของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคล
หรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันอยู่ในระหว่างร้ อยละ4.99 ต่ อปี ถึ ง ร้ อยละ5.99 ต่ อปี (พ.ศ. 2560: ร้ อยละ 4.99 ต่ อปี ถึ ง
ร้อยละ5.99 ต่อปี )
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริ ษทั ใช้อตั ราคิ ดลดเงิ นกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันอยู่ใน
ระหว่างร้อยละ5.49 ต่อปี (พ.ศ. 2560:ไม่มี)
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การจัดการความเสี่ ยงทางการเงิน (ต่อ)
3.2

การประมาณมูลค่ ายุติธรรม (ต่อ)
(ข) เครื่ องมือทางการเงินในระดับ 3 (ต่อ)
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
การประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนเพื่อเปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผูบ้ ริ หารได้
ว่าจ้างผูเ้ ชี่ยวชาญการประเมินมูลค่าอิสระ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานวิชาชีพและเป็ นผูม้ ีประสบการณ์
ในการประเมินมูลค่าในอสังหาริ มทรัพย์ประเภทเดียวกันและอยูใ่ นทําเลที่ต้ งั เดียวกับหรื อใกล้เคียงกับอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุนที่ได้รับการประเมินมูลค่าดังกล่าว
ผูป้ ระเมินอิสระใช้วิธีรายได้ (Income Approach) ซึ่ งจัดเป็ นมูลค่ายุติธรรมอยูใ่ นระดับ 3 ของลําดับชั้นมูลค่ายุติธรรม
ดังรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14
ไม่มีรายการโอนระหว่างระดับ 1 และ ระดับ 2 ของลําดับมูลค่ายุติธรรมในระหว่างปี
กลุ่มกิจการมีนโยบายในการกําหนดการโอนระหว่างระดับของชั้นมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
ขั้นตอนการประเมินมูลค่ายุติธรรม
ฝ่ ายบัญชีและการเงินของกลุ่มกิจการมีหน้าที่การประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินสําหรับการรายงาน
ในงบการเงิน รวมถึงมูลค่ายุติธรรมระดับที่ 3 โดยรายงานตรงต่อผูบ้ ริ หารสู งสุ ดทางด้านการเงิน การประชุมระหว่าง
คณะทํางานกับผูบ้ ริ หารสู งสุ ดทางด้านการเงินเกี่ยวกับกระบวนการประเมินมูลค่ายุติธรรมได้จดั ขึ้นอย่างน้อยหนึ่งครั้ง
ในแต่ละไตรมาส ซึ่งสอดคล้องกับวันที่รายงานรายไตรมาสของกลุ่มกิจการ
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมจากระดับ 2 ไปเป็ นระดับ 3 ของลําดับชั้นมูลค่ายุติธรรม เกิดขึ้นในกรณี หลักทรัพย์เพื่อ
ค้าไม่อยู่ในความต้องการของตลาด และไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่ าเชื่ อถื อ ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงานฝ่ ายบัญชีและการเงินของกลุ่มกิจการมีหน้าที่ในการพิจารณาความเหมาะสมของมูลค่ายุติธรรม และรายงาน
ตรงต่อผูบ้ ริ หารสู งสุ ดทางด้านการเงินถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
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4

การจัดประเภทรายการใหม่
ในระหว่างปี กลุ่มกิจการและบริ ษทั ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่สาํ หรับรายการส่ วนลดการค้าสําหรับรายได้จากการขายและการ
ให้บริ การ และธุรกิจโรงแรมของกลุ่มกิจการได้มีการเปลี่ยนแปลงการนําเสนอรายการรายได้ค่าบริ การ (service charge) ซึ่งเป็ นเงิน
ที่เรี ยกเก็บจากลูกค้าโดยคํานวณเป็ นร้อยละของรายได้จากการให้บริ การ ซึ่ งเดิมบริ ษทั รับรู ้รายการดังกล่าวเป็ นรายได้ดว้ ยจํานวน
คงเหลือสุ ทธิ หลังหักส่ วนที่ตอ้ งจ่ายให้กบั พนักงาน (net basis) ตามที่ตกลงกันโดยเปลี่ยนเป็ นการรับรู ้รายได้ค่าบริ การเป็ นรายได้ท้ งั
จํานวน และรับรู ้ส่วนที่ตอ้ งจ่ายให้กบั พนักงานเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนแยกจากกัน (gross basis) ทั้งนี้ เพื่อให้การแสดง
รายการดังกล่าวสอดคล้องกับลักษณะของรายการและการนําเสนอของธุรกิจอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ดังนั้นตัวเลขเปรี ยบเทียบสําหรับงบกําไรขาดทุนสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จึงมีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้
สอดคล้องกับกับการนําเสนอรายการในงบการเงินปี ปั จจุบนั โดยผลกระทบของการจัดประเภทรายการใหม่ดงั กล่าวไม่มีผลกระทบ
ต่อกําไรสุ ทธิตามที่ได้รายงานไว้เดิม
ผลกระทบของการจัดประเภทรายการใหม่ตามที่ กล่าวข้างต้นต่ องบกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จ สําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
การจัดประเภท
ตามที่ปรับใหม่
รายการใหม่
ตามที่แสดงไว้ เดิม
บาท
บาท
บาท
รายการที่มีผลกระทบในงบกําไรเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
รายได้จากการขายและให้บริ การ
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
ต้นทุนทางตรงในการประกอบกิจการโรงแรม
ค่าใช้จ่ายการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

รายการที่มีผลกระทบในงบกําไรเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
รายได้จากการขายและให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายการขาย

2,815,405,744
98,161,231
(106,791,296)
(186,768,236)
(313,430,336)

(7,546,302)
9,591,644
(6,805,025)
7,002,707
(2,243,024)

2,807,859,442
107,752,875
(113,596,321)
(179,765,529)
(315,673,360)

งบการเงินฉพาะกิจการ
การจัดประเภท
รายการใหม่
ตามที่แสดงไว้ เดิม
บาท
บาท

ตามที่ปรับใหม่
บาท

1,941,723,940
(137,257,958)

(7,546,302)
7,546,302

1,934,177,638
(129,711,656)
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ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ ข้ อสมมติฐานและการใช้ ดุลยพินิจ
การประมาณการ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ ได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่ อง และอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์
ในอดีตและปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น
5.1

ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ และข้ อสมมติฐาน
กลุ่มกิจการมีการประมาณการทางบัญชี และใช้ขอ้ สมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทางบัญชี
อาจไม่ตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริ ง ประมาณทางการบัญชีที่สาํ คัญและข้อสมมติฐานที่มีความเสี่ ยงอย่างเป็ นสาระสําคัญที่อาจเป็ นเหตุ
ให้เกิดการปรับปรุ งยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้สินในรอบระยะเวลาบัญชีหน้า มีดงั นี้
(ก) การด้ อยค่าของลูกหนีก้ ารค้ า
กลุ่มกิจการได้กาํ หนดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญเพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าลงของลูกหนี้การค้าซึ่ งเกี่ยวพันกับประมาณการ
ผลขาดทุนอันเป็ นผลมาจากที่ลูกค้าไม่มีความสามารถในการชําระหนี้ ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญนั้นเป็ นผลมาจากการ
ที่ ก ลุ่ ม กิ จ การได้ประเมิ นความสามารถในการจ่ ายชําระหนี้ ในอนาคต ซึ่ งการประมาณนั้นอยู่บ นพื้ น ฐานเกี่ ยวกับ
ประสบการณ์ในอดีตของการติดตามทวงถามหนี้และการพิจารณาแนวโน้มของตลาด
(ข) ค่ าเผื่อการลดลงมูลค่ าของสิ นค้ าคงเหลือ
กลุ่มกิ จการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือโดยประมาณการมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ ซึ่ งคํานวณจากราคาปกติ
ที่ คาดว่าจะขายได้ของธุ รกิ จหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จาํ เป็ นเพื่อให้สินค้านั้นอยู่ในสภาพพร้อมขาย การคํานวณมูลค่าที่คาดว่า
จะขายได้ดัง กล่ า วต้อ งอาศัยการประมาณของผูบ้ ริ หาร โดยพิ จารณาจากข้อมู ลในอดี ต ประสบการณ์ ของผูบ้ ริ หาร
ในอุตสาหกรรมและแนวโน้มของตลาดและผูบ้ ริ หารใช้ดุลยพินิจในการประมาณค่าเผื่อสิ นค้าและการลดมูลค่าสิ นค้า
คงเหลือสําหรับยอดสิ นค้าคงเหลือโดยพิจารณาจากการวิเคราะห์อายุสินค้า
(ค) ค่ าเผื่อสิ นค้าล้าสมัย
กลุ่มกิ จการบันทึกบัญชี ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้าเก่า ล้าสมัย หรื อเสื่ อมคุณภาพเท่าที่จาํ เป็ น หลักเกณฑ์ในการ
ประเมินค่าเผื่อสิ นค้าเสื่ อมคุณภาพและล้าสมัยต้องใช้การประมาณการ ซึ่ งผูบ้ ริ หารใช้ดุลยพินิจและประสบการณ์และ
ข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต กําหนดให้สินค้าคงเหลือแต่ละกลุ่มที่ไม่เคลื่อนไหวเกินกว่าปกติธุรกิจ จะถูกบันทึกค่าเผื่อสิ นค้า
เสื่ อมคุณภาพและล้าสมัย ในการประเมินค่าเผื่อสิ นค้าเสื่ อมคุณภาพและล้าสมัย ผูบ้ ริ หารต้องคํานึงถึงแนวโน้มการขาย
จากสภาพเศรษฐกิจและสภาวการณ์ของตลาดทั้งในอดีตและปัจจุบนั อายุของสิ นค้าคงเหลือ และปั จจัยอื่นที่ส่งผลกระทบ
ต่อสิ นค้าเสื่ อมคุณภาพและล้าสมัย
(ง) ค่ าเสื่ อมราคาและมูลค่ าคงเหลือของอาคารและอุปกรณ์
ฝ่ ายบริ หารเป็ นผูป้ ระมาณการอายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือสําหรับอาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มกิจการโดยผูบ้ ริ หาร
จะทําการทบทวนค่าเสื่ อมราคาเมื่ออายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือมีความแตกต่างไปจากการประมาณการในปี ก่อน
หรื อมีการตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ที่เสื่ อมสภาพหรื อไม่ได้ใช้งานเนื่องจากการขายหรื อเลิกใช้
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ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ ข้ อสมมติฐานและการใช้ ดุลยพินิจ (ต่อ)
5.1

ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ และข้ อสมมติฐาน (ต่อ)
(จ) ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุข้ ึนอยู่กบั หลายปั จจัยที่ใช้ในการคํานวณตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยโดยมีขอ้ สมมติฐานหลายตัว รวมถึงข้อสมมติฐานเกี่ ยวกับอัตราคิดลด การเปลี่ยนแปลงของ
ข้อสมมติฐานเหล่านี้จะส่ งผลกระทบต่อมูลค่าของภาระผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
กลุ่มกิ จการได้พิจารณาอัตราคิดลดที่ เหมาะสมในแต่ละปี ซึ่ งได้แก่อตั ราดอกเบี้ ยที่ ควรจะใช้ในการกําหนดมูลค่า
ปั จจุบนั ของประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ ในการพิจารณา
อัตราคิดลดที่เหมาะสม กลุ่มกิจการใช้อตั ราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาลซึ่ งเป็ นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงิน
ที่ตอ้ งจ่ายชําระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ และมีอายุครบกําหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ตอ้ งจ่ายชําระภาระผูกพัน
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่เกี่ยวข้อง
ข้อสมมติฐานหลักอื่นๆสําหรับภาระผูกพันผลประโยชน์ ได้เปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติมอยูใ่ นหมายเหตุ 20
(ฉ) สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กลุ่มกิจการและบริ ษทั จะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า กลุ่มกิจการ
และบริ ษทั จะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้น้ นั ในการนี้ ฝ่ายบริ หาร
จําเป็ นต้องประมาณการว่ากลุ่มกิจการและบริ ษทั ควรรับรู ้จาํ นวนสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นจํานวนเท่าใด
โดยพิจารณาถึงกําไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในแต่ละช่วงเวลา
(ช) ประมาณการการด้ อยค่ าของเงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
กลุ่มกิจการทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด เมื่อเกิดข้อบ่งชี้ของ
การด้อยค่า มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด พิจารณาจากการคํานวณมูลค่าจากการใช้
ซึ่งการคํานวณดังกล่าวอาศัยการประมาณการของผูบ้ ริ หาร
กลุ่ ม กิ จ การได้ป ระเมิ น การด้อ ยค่ า ของกลุ่ ม ธุ ร กิ จ โรงแรมในบริ ษ ัท ย่อ ยโดยใช้วิ ธี มู ล ค่ า ปั จ จุ บ ัน กระแสเงิ น สด
(Discounted cash flow Method : DCF) จากประมาณการที่ดีที่สุดของผูบ้ ริ หาร เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยคาดว่าจะคืนทุน
และมีกาํ ไรในอนาคต
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การจัดการความเสี่ ยงในส่ วนของทุน
วัตถุประสงค์ของกลุ่มกิจการในการบริ หารทุนของกลุ่มกิจการและบริ ษทั นั้นเพื่อดํารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดําเนิ นงานอย่าง
ต่อเนื่ องของกลุ่มกิจการเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ้นและเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยอื่น และเพื่อดํารงไว้ซ่ ึ งโครงสร้าง
ของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนของเงินทุน
ในการดํารงไว้หรื อปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มกิจการอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ้น การคืนทุนให้แก่ผถู ้ ือหุ้น
การออกหุน้ ใหม่ หรื อการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้สิน
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
7

ข้ อมูลจําแนกตามส่ วนงาน
กลุ่มกิจการเปิ ดเผยส่ วนงานที่รายงานจํานวนสองส่ วนงาน ได้แก่ กลุ่มรายได้ในประเทศและรายได้ส่งออกต่างประเทศ ซึ่ งประกอบธุ รกิจประเภทผลิตและจําหน่าย และธุ รกิจโรงแรม ส่ วนงานที่รายงานในปี ปั จจุบนั
แบ่งตามส่ วนงานที่นาํ เสนอและได้รับการสอบทานโดยผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านสายการเงิน โดยพิจารณาจากรายได้และกําไรขั้นต้นของส่ วนงาน โดยรวมส่ วนงานที่มีลกั ษณะบริ การที่คล้ายคลึงกันเข้าด้วยกัน
งบการเงินรวม
รายได้ ส่งออกต่ างประเทศ

รายได้ ในประเทศ
ผลิตและจําหน่ าย
(ตามที่ปรับใหม่ )
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
รายได้
หัก รายได้ระหว่างส่ วนงาน

ธุรกิจโรงแรม

ผลิตและจําหน่ าย

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

รวม

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

(ตามที่ปรับใหม่ )
พ.ศ. 2560
บาท

รวมรายได้

2,472,329,732
(219,496,074)
2,252,833,658

2,770,652,261
(246,368,825)
2,524,283,436

105,730,689
(7,200)
105,723,489

107,752,875
107,752,875

448,286,807
(68,598,395)
379,688,412

343,545,090
(59,969,084)
283,576,006

3,026,347,228
(288,101,669)
2,738,245,559

3,221,950,226
(306,337,909)
2,915,612,317

กําไรขั้นต้ น

918,933,869

928,113,989

(10,759,329)

(5,843,446)

85,905,587

89,655,858

994,080,127

1,011,926,401

11,339,991
(191,181,304)
(386,173,798)
(20,705,370)
407,359,646
(86,244,910)
321,114,736

3,835,467
(179,765,529)
(315,673,360)
(14,436,499)
505,886,480
(103,272,893)
402,613,587

รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไรสุ ทธิสําหรับปี
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
7

ข้ อมูลจําแนกตามส่ วนงาน (ต่อ)
ในระหว่างปี พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่ 2 ราย ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 16 และ ร้อยละ 10 ของรายได้จากการขาย
และบริ การของกลุ่มกิจการตามลําดับ ซึ่ งอยูใ่ นส่ วนงานผลิตและจําหน่ายในประเทศ โดยมีรายได้จากลูกค้าดังกล่าวรวมสําหรับปี
จํานวน 672,775,231 บาท (พ.ศ. 2560 : ลูกค้ารายใหญ่จาํ นวน 2 ราย ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 15 และร้อยละ 13 ของรายได้จากการขายและ
บริ การของกลุ่มกิจการ โดยมีจาํ นวน 788,448,126 บาท)
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนส่ วนใหญ่อยู่ในประเทศ สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่อยู่ในต่างประเทศของกลุ่มกิ จการนั้น มีจาํ นวนไม่เป็ น
สาระสําคัญ

8

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
เงินสดและเงินฝากธนาคาร

1,361,430
248,056,636
249,418,066

1,076,084
218,798,530
219,874,614

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
250,000
92,582,321
92,832,321

258,012
110,973,390
111,231,402

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถามของกลุ่มกิจการและบริ ษทั มีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ งระหว่างร้อยละ 0.05 ถึง 0.50 ต่อปี
(พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 0.05 ถึง 0.40 ต่อปี )
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
9

เงินลงทุนระยะสั้น
เงิ นลงทุ นระยะสั้นประกอบด้วยเงิ นลงทุ นในหน่ วยลงทุ นซึ่ งมี วตั ถุประสงค์เพื่อลงทุนในตราสารหนี้ และเงิ นฝากประจําที่ มี
ระยะเวลามากกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน การเคลื่อนไหวของเงินลงทุนระยะสั้นระหว่างปี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560
เพิ่มขึ้น
การจําหน่ายออกไป
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
เพิ่มขึ้น
การจําหน่ายออกไป
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

หลักทรัพย์ เพื่อค้ า
บาท

งบการเงินรวม
เงินลงทุนที่ถือไว้
จนครบกําหนด
ภายใน 1 ปี
บาท

รวม
บาท

80,000,000
(49,912,065)
29,357
30,117,292
(30,087,935)
(29,357)
-

13,121,087
282,741
13,403,828
303,535
(522,281)
13,185,082

13,121,087
80,282,741
(49,912,065)
29,357
43,521,120
303,535
(30,610,216)
(29,357)
13,185,082

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนที่ถือไว้
จนครบกําหนด
ภายใน 1 ปี
หลักทรัพย์ เพื่อค้ า
บาท
บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560
เพิ่มขึ้น
การจําหน่ายออกไป
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
เพิ่มขึ้น
การจําหน่ายออกไป
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

รวม
บาท

80,000,000
(49,912,065)
29,357
30,117,292
(30,087,935)
(29,357)

1,043
16
1,059
14
(1,073)
-

1,043
80,000,016
(49,912,065)
29,357
30,118,351
14
(30,089,008)
(29,357)

-

-

-
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
9

เงินลงทุนระยะสั้น (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ยอดรวมของเงินลงทุนระยะสั้นมีรายละเอียดดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
เงินฝากประจํา - ราคาตามบัญชี
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อค้า
มูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
เงินฝากประจํา - ราคาตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรม

หลักทรัพย์ เพื่อค้ า
บาท

งบการเงินรวม
เงินลงทุนที่ถือไว้
จนครบกําหนด
ภายใน 1 ปี
บาท

รวม
บาท

30,087,935
29,357
30,117,292

13,403,828
13,403,828

13,403,828
30,087,935
29,357
43,521,120

-

13,185,082
13,185,082

13,185,082
13,185,082

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
เงินฝากประจํา - ราคาตามบัญชี
เงินลงทุนในตราสารหนี้
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อค้า
มูลค่ายุติธรรม

หลักทรัพย์ เพื่อค้ า
บาท

เงินลงทุนที่ถือไว้
จนครบกําหนด
ภายใน 1 ปี
บาท

รวม
บาท

30,087,935
29,357
30,117,292

1,059
1,059

1,059
30,087,935
29,357
30,118,351

-

-

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
มูลค่ายุติธรรม

เงินฝากประจํากับสถาบันการเงินมีระยะเวลาเกินกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน โดยมีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ งอยูท่ ี่ร้อยละ 1.00 ถึง
1.30 ต่อปี (พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 1.00 ถึง 1.30 ต่อปี )
การเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระยะสั้นแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.2
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
10

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
ลูกหนี้การค้ากิจการอื่น
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 30)
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้การค้ากิจการอื่น - สุ ทธิ
ลูกหนี้การค้า - กิจการโรงแรม
ลูกหนี้การค้า - สุ ทธิ
เงินจ่ายล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 30)
ลูกหนี้อื่น
รายได้คา้ งรับ
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ

626,820,494
230,743
(31,225,400)
595,825,837
2,970,342
598,796,179
9,138,826
19,149,183
8,937,539
99,984
636,121,711

608,684,655
12,555,671
(36,507,918)
584,732,408
6,379,824
591,112,232
18,148,716
11,309,937
2,517,296
22,590
623,110,771

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
424,294,693
66,083,893
(28,136,288)
462,242,298
462,242,298
4,885,385
7,718,899
8,216,316
57,906
483,120,804

414,729,226
56,923,292
(31,720,871)
439,931,647
439,931,647
14,091,886
4,326,808
6,668,030
2,081,949
467,100,320

ในปี พ.ศ. 2561 ลูกหนี้ มูลค่า 40,319 บาท ของกลุ่มกิจการและบริ ษทั ถูกบันทึกเป็ นหนี้ สูญระหว่างปี เนื่ องจากไม่สามารถเรี ยกเก็บได้
(พ.ศ. 2560 : กลุ่มกิจการและบริ ษทั บันทึกหนี้สูญระหว่างปี จํานวน 87,896 บาท)
ลูกหนี้การค้ากิจการอื่นและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม สามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ

436,063,688
155,108,334
6,434,281
2,668,759
29,746,517
630,021,579
(31,225,400)
598,796,179

408,588,910
165,329,835
15,040,644
4,874,188
33,786,573
627,620,150
(36,507,918)
591,112,232

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
320,510,600
129,009,065
10,542,526
3,191,391
27,125,004
490,378,586
(28,136,288)
462,242,298

291,053,954
136,239,334
13,516,841
2,341,247
28,501,142
471,652,518
(31,720,871)
439,931,647
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
11

เงินให้ ก้ยู ืมแก่กจิ การที่เกีย่ วข้ องกัน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

11

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

หมุนเวียน
กิจการที่เกี่ยวข้อง
- ส่ วนของเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
(หมายเหตุ 30)
เงินให้กยู้ มื หมุนเวียนรวม

-

-

30,500,000
30,500,000

19,083,333
19,083,333

ไม่ หมุนเวียน
กิจการที่เกี่ยวข้อง
- เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุ 30)
เงินให้กยู้ มื ไม่หมุนเวียนรวม

-

-

126,416,667
126,416,667

156,916,667
156,916,667

รวมเงินให้ ก้ยู ืมแก่กจิ การที่เกีย่ วข้ องกัน

-

-

156,916,667

176,000,000

เงินให้ ก้ยู ืมแก่กจิ การที่เกีย่ วข้ องกัน
มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กยู้ มื แก่กิจการที่เกี่ยวข้องมีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

147,938,577

158,315,493

มูลค่ายุติธรรมคํานวณจากกระแสเงินสดในอนาคตของการรับคืนเงินกูย้ ืมตามสัญญาซึ่ งคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของธนาคาร
พาณิ ชย์ในประเทศไทยสําหรับลูกหนี้รายใหญ่ช้ นั ดี (MLR) ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย และปรับปรุ งด้วยความเสี่ ยง
ด้านเครดิตของผูก้ ูท้ ี่อตั ราร้อยละ 4.99 ถึง ร้อยละ5.99 ต่อปี (พ.ศ. 2560 : อัตราร้อยละ 4.99 ถึง ร้อยละ5.99 ต่อปี ) และอยูใ่ นข้อมูล
ระดับ 3 ของลําดับชั้นมูลค่ายุติธรรม
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
11

เงินให้ ก้ยู ืมแก่กจิ การที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กยู้ มื กิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับปี สิ้ นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ดังนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
ราคาตามบัญชีตน้ ปี
เงินให้กยู้ มื ระหว่างปี
เงินรับชําระคืนระหว่างปี

176,000,000
(19,083,333)
156,916,667

ราคาตามบัญชีสิ้นปี

101,000,000
84,000,000
(9,000,000)
176,000,000

เงินให้กูย้ ืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็ นเงินให้กูย้ ืมที่ไม่มีหลักประกันกับบริ ษทั ย่อย โดยมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 3.30 - 3.50 ต่อปี
(พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 3.495 ต่อปี ) ประกอบด้วยเงินให้กยู้ มื จํานวน 100 ล้านบาท ซึ่งมีกาํ หนดชําระคืนเงินต้นทุกเดือน จํานวนงวดละ
1 ล้านบาทภายในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 และเงินให้กูย้ ืมจํานวน 78 ล้านบาท มีกาํ หนดชําระคืนเงินต้นทุกเดือน งวดละ 1.54
ล้านบาท ภายในเดือนตุลาคม พ.ศ.2565
12

สิ นค้ าคงเหลือ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
วัตถุดิบ
วัสดุหีบห่อ
วัสดุสิ้นเปลือง
หัก ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้า
หัก ค่าเผื่อสิ นค้าล้าสมัย
สิ นค้าระหว่างทาง
รวมสิ นค้าคงเหลือ - ธุรกิจจัดจําหน่าย, สุ ทธิ
อาหารและเครื่ องดื่ม
วัสดุสิ้นเปลือง
รวมสิ นค้าคงเหลือ - ธุรกิจโรงแรม, สุ ทธิ
รวมสิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ

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

411,648,222
266,416,496
40,209,208
14,147,543
732,421,469
(5,410,599)
(34,636,964)
692,373,906
50,511,815
742,885,721

350,754,835
200,614,355
36,280,895
9,577,475
597,227,560
(7,434,647)
(17,482,896)
572,310,017
72,098,116
644,408,133

270,173,779
149,497,067
33,095,297
12,439,866
465,206,009
(5,163,360)
(19,947,598)
440,095,051
43,646,691
483,741,742

197,740,858
126,975,684
29,712,802
8,483,788
362,913,132
(6,470,878)
(8,407,694)
348,034,560
66,553,368
414,587,928

1,167,528
1,985,699
3,153,227

1,742,949
1,833,881
3,576,830

-

-

746,038,948

647,984,963

483,741,742

414,587,928
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
12

สิ นค้ าคงเหลือ (ต่อ)
ต้นทุนของสิ นค้าคงเหลือที่รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายและรวมอยูใ่ นต้นทุนขายของกลุ่มกิจการและบริ ษทั เป็ นจํานวน 1,302,249,740 บาท
และ 1,011,551,913 บาท ตามลําดับ (พ.ศ. 2560 : 1,474,172,499 บาท และ 1,068,701,047 บาท)
สิ นค้าคงเหลือของกลุ่มกิจการและบริ ษทั มีมูลค่า 32,245,149 บาท และ 29,343,853 บาท ตามลําดับ (พ.ศ. 2560 : 32,421,212 บาท
และ 20,504,500 บาท) แสดงด้วยมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับซึ่งตํ่ากว่าราคาทุน
ระหว่างปี พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการและบริ ษทั ได้กลับรายการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือเป็ นจํานวน 2,024,048 บาทและ
1,307,518 บาท ตามลําดับ (พ.ศ. 2560 : 1,709,229 บาท และ 808,044 บาท ตามลําดับ) ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ
ระหว่างปี พ.ศ. 2561 กลุ่มกิ จการและบริ ษทั รั บรู ้ ผลขาดทุ นค่าเผื่อสิ นค้าล้าสมัยเป็ นจํานวน 17,788,352 บาท 11,539,904 บาท
ตามลําดับ (พ.ศ. 2560 : กลุ่มกิจการกลับรายการรับรู ้ผลขาดทุนค่าเผื่อสิ นค้าล้าสมัยเป็ นจํานวน 10,125,283 บาท และ 1,655,883 บาท)
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ

13

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
715,465,045
715,465,045

บริ ษทั ย่อย
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

687,923,209
687,923,209

กลุ่มกิ จการมี บริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้ บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้รวมอยู่ในการจัดทํา
งบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ บริ ษทั ย่อยดังกล่าวมีหุน้ ทุนเป็ นหุน้ สามัญเท่านั้น โดยกลุ่มกิจการถือหุน้ ทางตรง สัดส่ วนของส่ วนได้เสี ย
ในความเป็ นเจ้าของที่กลุ่มกิจการถืออยูเ่ ท่ากับสิ ทธิในการออกเสี ยงในบริ ษทั ย่อยที่ถือโดยกลุ่มกิจการ

บริษัท
R&B Food Supply Vietnam Limited
Liability Company
PT RBFood Supply Indonesia
PT RBFood Manufaktur Indonesia
บริ ษทั ไทยเฟลเวอร์
แอนด์ แฟรกแร็ นซ์ จํากัด
บริ ษทั พรี เมี่ยมฟู้ดส์ จํากัด
บริ ษทั เบสท์ โอเดอร์ จํากัด

สั ดส่ วนของหุ้นสามัญ
ที่ถือโดยกลุ่มกิจการ

สั ดส่ วนของหุ้นสามัญ
ที่ถือโดยส่ วนได้ เสี ย
ที่ไม่ มีอาํ นาจควบคุม

ลักษณะของธุรกิจ

พ.ศ. 2561
(ร้ อยละ)

พ.ศ. 2560
(ร้ อยละ)

พ.ศ. 2561
(ร้ อยละ)

พ.ศ. 2560
(ร้ อยละ)

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

เวียดนาม
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย

จัดจําหน่าย
จัดจําหน่าย
ผลิตและจัดจําหน่าย

100.00
60.00
80.00

100.00
60.00
-

40.00
20.00

40.00
-

22,762,000
14,894,570
9,087,266

11,352,000
7,850,000
-

ไทย
ไทย

ผลิตและจัดจําหน่าย
ผลิตและจัดจําหน่าย

99.99
99.99

99.99
99.99

0.01
0.01

0.01
0.01

ไทย

ผลิตและจัดจําหน่าย

99.97

99.97

0.03

0.03

187,970,392
444,174,099
36,576,718

187,970,392
444,174,099
36,576,718

715,465,045

687,923,209

สถานที่หลักในการ
ประกอบธุรกิจ/
ประเทศ
ที่จดทะเบีย นจัดตั้ง

มูลค่าเงินลงทุนใน
บริษัทย่อย
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
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เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย (ต่อ)
รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงั นี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
ราคาตามบัญชีตน้ ปี
การได้มาซึ่งบริ ษทั ย่อยภายใต้การควบคุมเดียวกัน (หมายเหตุ 29)
เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในบริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั ไทยเฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร็ นซ์ จํากัด
- บริ ษทั พรี เมี่ยมฟู้ดส์ จํากัด
- บริ ษทั เบสท์ โอเดอร์ จํากัด
- PT RBFood Supply Indonesia
- PT RBFood Manufaktur Indonesia
- R&B Food Supply Vietnam
ราคาตามบัญชีสิ้นปี

687,923,209

15,230,000
94,235,109

7,044,570
9,087,266
11,410,000
715,465,045

151,999,900
386,997,000
35,489,200
3,972,000
687,923,209

ในระหว่างปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 บริ ษทั ได้มีการจ่ ายค่าชําระหุ้น คงค้า งในบริ ษทั PT RBFood Supply Indonesia จํานวน
7,044,570 บาท และ 3,972,000 บาท ตามลําดับ
ในระหว่างปี พ.ศ. 2561 บริ ษทั ได้มีการจ่ายค่าชําระหุ้นเพิ่มทุนในบริ ษทั R&B Food Supply Vietnam Limited Liability Company
จํานวน 11,410,000 บาท
ณ วันที่ 1 มี นาคม พ.ศ. 2561 บริ ษทั ได้จดั ตั้ง บริ ษทั PT RBFood Manufaktur Indonesia ขึ้น ด้วยทุนจดทะเบี ยน 20,000,000,000
อินโดนี เซี ยรู เปี ย โดยถือหุ้นจํานวนร้อยละ 80 ของจํานวนหุ้นที่จดทะเบียน โดยบริ ษทั ได้จ่ายชําระค่าหุ้นดังกล่าวเป็ นจํานวนเงิน
9,087,266 บาท
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 บริ ษทั ได้จัดตั้งบริ ษทั ย่อยที่ ถือหุ้นทั้งหมดคื อ Guangzhou Thai Delicious Food Co., Ltd. โดยมี
ทุนจดทะเบียน 3,000,000 หยวนจีน โดยบริ ษทั ยังไม่ได้จ่ายชําระค่าหุน้ ดังกล่าว
ในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 บริ ษทั ได้ควบรวมธุ รกิ จของบริ ษทั ย่อยภายใต้การควบคุมเดี ยวกัน ได้แก่ บริ ษทั ไทยเฟลเวอร์
แอนด์ แฟรกแร็ นซ์ จํากัด บริ ษทั พรี เมี่ยมฟู้ดส์ จํากัด และ บริ ษทั เบสท์ โอเดอร์ จํากัด โดยการแลกเปลี่ยนหุน้ (หมายเหตุ 29)
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 3/2560 ของบริ ษทั ไทยเฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร็ นซ์ จํากัดซึ่ งเป็ น
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั มีมติอนุ มตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จาํ นวน 30,400,000 หุ้น มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
5 บาท บริ ษ ทั ได้ล งทุ น ในบริ ษ ทั ไทยเฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร็ น ซ์ จํา กัด ตามสั ด ส่ ว นการถื อ หุ้น เดิ ม โดยลงทุ น เพิ่ ม จํา นวน
30,399,980 หุน้ ซึ่งบริ ษทั ได้ชาํ ระค่าหุน้ เต็มมูลค่าจํานวนทั้งสิ้ น 151,999,900 บาทแล้ว
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
13

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย (ต่อ)
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 3/2560 และ 4/2560 ของบริ ษทั
พรี เมี่ยมฟู้ดส์ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั มีมติอนุ มตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จาํ นวน 690,000 หุ้น
และ 3,180,000 หุ้น มี มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 100 บาท บริ ษทั ได้ลงทุนในบริ ษทั พรี เมี่ ยมฟู้ดส์ จํากัด ตามสัดส่ วนการถื อหุ้นเดิ ม
โดยลงทุนเพิ่มจํานวน 689,995 หุ้น และจํานวน 3,179,975 หุ้น ซึ่ งบริ ษทั ได้ชาํ ระค่าหุ้นเต็มมูลค่าจํานวนทั้งสิ้ น 68,999,500 บาท
และ 317,997,500 บาทแล้ว ตามลําดับ
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 7/2560 ของบริ ษทั เบสท์ โอเดอร์ จํากัดซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของ
บริ ษทั มีมติอนุ มตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จาํ นวน 355,000 หุ้น มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท บริ ษทั ได้
ลงทุนในบริ ษทั เบสท์ โอเดอร์ จํากัด ตามสัดส่ วนการถื อหุ้นเดิ ม โดยลงทุนเพิ่มจํานวน 354,892 หุ้น ซึ่ งบริ ษทั ได้ชาํ ระค่าหุ้น
เต็มมูลค่าจํานวนทั้งสิ้ น 35,489,200 บาทแล้ว

14

อสั งหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
โรงงานและ
ส่ วนปรับปรุง
อาคารสํ านักงาน
อาคาร
บาท
บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
การโอนเข้า (ออก)
ค่าเสื่ อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
มูลค่ายุติธรรม

รวม
บาท

-

-

-

72,877,589
(2,337,980)

6,391,827
(355,309)

79,269,416
(2,693,289)

70,539,609

6,036,518

76,576,127

93,261,960
(22,722,351)

8,370,018
(2,333,500)

101,631,978
(25,055,851)

70,539,609

6,036,518

76,576,127
66,317,550

52

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
14

อสั งหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน (ต่อ)
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนประเมินโดยใช้วิธีรายได้ ข้อมูลหลักที่บริ ษทั ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม
ได้แก่ ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดของค่าเช่าตามอัตราตลาด สุ ทธิ จากกระแสเงินสดจ่ายต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเนื่ องจาก
อสังหาริ มทรัพย์ และอัตราคิดลดอ้างอิงจากสัดส่ วนโครงสร้างเงินทุนและต้นทุนทางการเงินของบริ ษทั ซึ่ งผูบ้ ริ หารเห็นสมควร บวก
ด้วยอัตราความเสี่ ยงที่เหมาะสม อัตราคิดลดที่ใช้สะท้อนถึงการประเมินสภาวะตลาดปั จจุบนั ในเรื่ องมูลค่าของการเงินและปั จจัย
ความเสี่ ยงที่เหมาะสม โดยส่ วนใหญ่มีอตั ราคิดลดร้อยละ 12 ต่อปี การคํานวนมูค่ายุติธรรมดังกล่าวถือเป็ นการวัดมูลค่ายุติธรรม
ระดับที่ 3 ของลําดับชั้นมูลค่ายุติธรรม
จํานวนเงินที่เกี่ยวข้องอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ได้รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน ได้แก่
งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายได้ค่าเช่า
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโดยตรงที่เกิดจากอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุนซึ่งก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่าสําหรับงวด

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

10,140,408

-

2,693,289

-

53

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
15

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
งบการเงินรวม

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
การซื้อเพิ่มขึ้น
การจําหน่ายออกไป/ตัดจําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
ค่าเสื่ อมราคา (หมายเหตุ 26)
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

ที่ดิน
บาท

ส่ วนปรับปรุง
ที่ดิน
บาท

โรงงาน
อาคารสํ านักงาน
และโรงแรม
บาท

205,973,270
205,973,270

40,871,123
(20,639,821)
20,231,302

1,033,584,230
(274,168,244)
759,415,986

243,631,797
(96,072,820)
147,558,977

584,556,820
(304,411,938)
280,144,882

205,973,270
585,000
206,558,270

20,231,302
626,522
(1,949,451)
18,908,373

759,415,986
778,640
(59,080,805)
701,113,821

147,558,977
6,085,538
3,231,679
(12,755,824)
114,120,370

206,558,270
206,558,270

41,497,645
(22,589,272)
18,908,373

1,034,309,857 252,949,015
(333,196,036) (108,828,645)
701,113,821 144,120,370

ส่ วนปรับปรุง เครื่ องจักรและ อุปกรณ์ และเครื่ อง
อาคาร อุปกรณ์ การผลิต ตกแต่ งสํ านักงาน
บาท
บาท
บาท

ยานพาหนะ
บาท

งานระหว่ าง
การก่อสร้ าง
บาท

รวม
บาท

122,114,874
(95,135,701)
26,979,173

127,292,516
(104,365,412)
22,927,104

17,763,666
17,763,666

2,375,788,296
(894,793,936)
1,480,994,360

280,144,882
20,876,106
(937,850)
34,137,514
(80,533,901)
253,686,751

26,979,173
15,260,743
(70,102)
(1,522,208)
(10,510,059)
30,137,547

22,927,104
5,798,627
(2,444)
(9,502,016)
19,221,271

17,763,666
176,895,961
(36,625,625)
158,034,002

1,480,994,360
226,128,497
(1,010,396)
(174,332,056)
1,531,780,405

629,672,636
(375,985,885)
253,686,751

133,249,378
(103,111,831)
30,137,547

125,056,943
(105,835,672)
19,221,271

158,034,002
158,034,002

2,581,327,746
(1,049,547,341)
1,531,780,405

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กลุม่ กิจการได้นาํ ที่ดินและอาคารบางส่ วน ซึ่งมีมูลค่าทางบัญชีสุทธิจาํ นวน 301.65 ล้านบาท ไปเป็ นหลักประกันสําหรับเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 18)
54

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
15

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
งบการเงินรวม

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
การซื้อเพิ่มขึ้น
การจําหน่ายออกไป/ตัดจําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
ค่าเสื่ อมราคา (หมายเหตุ 26)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

ที่ดิน
บาท

ส่ วนปรับปรุง
ที่ดิน
บาท

206,558,270
206,558,270

41,497,645
(22,589,272)
18,908,373

206,558,270
50,281,869
(957,869)
8,519,215
264,401,485

18,908,373
2,074,436
552,920
(2,100,879)
19,434,850

264,401,485
264,401,485

44,125,001
(24,690,151)
19,434,850

โรงงาน
อาคารสํ านักงาน
และโรงแรม
บาท

ส่ วนปรับปรุง เครื่ องจักรและ อุปกรณ์ และเครื่ อง
อาคาร อุปกรณ์ การผลิต ตกแต่ งสํ านักงาน
บาท
บาท
บาท

1,034,309,857 252,949,015
(333,196,036) (108,828,645)
701,113,821 144,120,370

ยานพาหนะ
บาท

งานระหว่ าง
การก่อสร้ าง
บาท

รวม
บาท

629,672,636
(375,985,885)
253,686,751

133,249,378
(103,111,831)
30,137,547

125,056,943
(105,835,672)
19,221,271

158,034,002
158,034,002

2,581,327,746
(1,049,547,341)
1,531,780,405

144,120,370
22,948,428
(42,175)
41,716,926
(14,171,197)
(106,589)
194,465,763

253,686,751
13,851,575
(350,931)
67,676,860
(74,756,120)
(5,600)
260,102,535

30,137,547
46,209,821
(19,997)
972,736
(12,500,300)
(39,324)
64,760,483

19,221,271
11,605,673
(153,184)
4,048,710
(10,179,354)
100
24,543,216

158,034,002
133,803,864
(202,761,098)
89,076,768

1,531,780,405
363,891,963
(1,681,285)
(172,221,295)
(151,413)
1,721,618,375

1,196,511,496 317,410,218
(391,678,221) (122,944,455)
804,833,275 194,465,763

704,365,089
(444,262,554)
260,102,535

180,168,604
(115,408,121)
64,760,483

138,851,223
(114,308,007)
24,543,216

89,076,768
89,076,768

2,934,909,884
(1,213,291,509)
1,721,618,375

701,113,821
83,116,297
(157,129)
79,273,731
(58,513,445)
804,833,275

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กลุม่ กิจการได้นาํ ที่ดินและอาคารบางส่ วน ซึ่งมีมูลค่าทางบัญชีสุทธิจาํ นวน 231.35 ล้านบาท ไปเป็ นหลักประกันสําหรับเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 18)
55

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
15

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
การซื้อเพิ่มขึ้น
การจําหน่ายออกไป
โอนเข้า (ออก)
ค่าเสื่ อมราคา (หมายเหตุ 26)
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

ที่ดิน
บาท

โรงงานและ
อาคารสํ านักงาน
บาท

ส่ วนปรับปรุง
อาคาร
บาท

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์ การผลิต
บาท

อุปกรณ์ และเครื่ อง
ตกแต่ งสํ านักงาน
บาท

ยานพาหนะ
บาท

งานระหว่ าง
การก่อสร้ าง
บาท

รวม
บาท

101,782,878
101,782,878

322,498,436
(124,262,538)
198,235,898

199,110,235
(71,746,936)
127,363,299

315,721,070
(158,115,070)
157,606,000

27,137,708
(16,792,986)
10,344,722

70,304,329
(52,933,567)
17,370,762

16,040,406
16,040,406

1,052,595,062
(423,851,097)
628,743,965

101,782,878
101,782,878

198,235,898
(16,126,807)
182,109,091

127,363,299
4,688,245
2,861,215
(10,703,630)
124,209,129

157,606,000
7,739,394
(382,592)
26,601,269
(42,526,037)
149,038,034

10,344,722
7,465,581
(33,177)
(4,413,418)
13,363,708

17,370,762
5,004,626
(2,443)
(7,064,258)
15,308,687

16,040,406
124,327,277
(29,462,484)
110,905,199

628,743,965
149,225,123
(418,212)
(80,834,150)
696,716,726

101,782,878
101,782,878

322,498,436
(140,389,345)
182,109,091

206,659,696
(82,450,567)
124,209,129

341,735,901
(192,697,867)
149,038,034

34,210,773
(20,847,065)
13,363,708

73,039,756
(57,731,069)
15,308,687

110,905,199
110,905,199

1,190,832,639
(494,115,913)
696,716,726

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริ ษทั ได้นาํ ที่ดินและอาคารบางส่ วน ซึ่งมีมูลค่าทางบัญชีสุทธิจาํ นวน 51.07 ล้านบาท ไปเป็ นหลักประกันสําหรับเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 18)

56

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
15

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
การซื้อเพิ่มขึ้น
การจําหน่ายออกไป/ตัดจําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
การโอนไปยังอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ค่าเสื่ อมราคา (หมายเหตุ 26)
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

ที่ดิน
บาท

ส่ วนปรับปรุง
ที่ดิน
บาท

โรงงานและ
อาคารสํ านักงาน
บาท

ส่ วนปรับปรุง
อาคาร
บาท

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์ การผลิต
บาท

อุปกรณ์ และเครื่ อง
ตกแต่ งสํ านักงาน
บาท

101,782,878
101,782,878

-

322,498,436
(140,389,345)
182,109,091

206,659,696
(82,450,567)
124,209,129

341,735,901
(192,697,867)
149,038,034

34,210,773
(20,847,065)
13,363,708

101,782,878
38,602,495
8,519,215
148,904,588

1,798,786
(53,258)
1,745,528

182,109,091
54,554,640
79,937,050
(72,877,589)
(17,125,727)
226,597,465

124,209,129
15,119,751
24,914,799
(6,391,827)
(10,943,678)
146,908,174

149,038,034
8,615,379
(59,770)
34,811,931
(41,621,933)
150,783,641

13,363,708
28,484,571
(16,516)
(6,598,576)
35,233,187

148,904,588
148,904,588

1,798,786
(53,258)
1,745,528

363,728,166
(137,130,701)
226,597,465

238,844,762
(91,936,588)
146,908,174

384,209,418
(233,425,777)
150,783,641

62,557,162
(27,323,975)
35,233,187

ยานพาหนะ
บาท

งานระหว่ าง
การก่อสร้ าง
บาท

รวม
บาท

73,039,756
(57,731,069)
15,308,687

110,905,199
110,905,199

1,190,832,639
(494,115,913)
696,716,726

15,308,687 110,905,199
8,242,494 120,177,638
(947)
4,048,710 (152,231,705)
(7,315,321)
20,283,623
78,851,132

696,716,726
275,595,754
(77,233)
(79,269,416)
(83,658,493)
809,307,338

83,834,659
(63,551,036)
20,283,623

78,851,132
78,851,132

1,362,728,673
(553,421,335)
809,307,338

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริ ษทั ได้นาํ ที่ดินและอาคารบางส่ วน ซึ่งมีมูลค่าทางบัญชีสุทธิจาํ นวน 81.20 ล้านบาท ไปเป็ นหลักประกันสําหรับเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 18)
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
15

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
ค่าเสื่ อมราคาอาคารและอุปกรณ์บนั ทึกอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จโดยมีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
ต้นทุนจากการขายและให้บริ การ
ต้นทุนจากการประกอบกิจการโรงแรม
ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวม

77,200,855
38,949,957
56,070,483
172,221,295

89,916,870
42,470,994
41,944,192
174,332,056

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
53,643,505
30,014,988
83,658,493

55,804,348
25,029,802
80,834,150

สิ นทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงินที่กลุ่มกิจการเป็ นผูเ้ ช่าซึ่ งรวมแสดงในรายการข้างต้นประกอบด้วยอาคาร ส่ วนปรับปรุ งอาคารและ
รถยนต์ มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
ราคาทุนของสิ นทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

858,085,985
(292,463,389)
565,622,596

181,615,544
(93,221,004)
88,394,540

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
222,148,043
(87,696,667)
134,451,376

-

ต้นทุนการกู้ยืมจํานวน 654,615 บาท (พ.ศ. 2560 : ไม่มี) เกิ ดจากเงิ นกู้ยืมที่ ยืมเพื่อวัตถุประสงค์ทวั่ ไปและได้นาํ มาใช้เพื่อสร้าง
สิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง และได้บนั ทึกเป็ นต้นทุนของสิ นทรัพย์รวมและอยูใ่ นรายการซื้ อสิ นทรัพย์ กลุ่มกิจการใช้อตั ราการตั้งขึ้น
เป็ นทุนร้อยละ 3.04 (พ.ศ. 2560 : ไม่มี) ในการคํานวณต้นทุนที่รวมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
16

สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
การซื้อเพิ่มขึ้น
โอนเข้า (ออก)
ค่าตัดจําหน่าย (หมายเหตุ 26)
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
การซื้อเพิ่มขึ้น
ค่าตัดจําหน่าย (หมายเหตุ 26)
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
บาท

งบการเงินรวม
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหว่ างติดตั้ง
บาท

รวม
บาท

21,811,172
(15,720,545)
6,090,627

-

21,811,172
(15,720,545)
6,090,627

6,090,627
8,707,528
29,378,200
(8,880,667)
35,295,688

29,378,200
(29,378,200)
-

6,090,627
38,085,728
(8,880,667)
35,295,688

61,148,813
(25,853,125)
35,295,688

-

61,148,813
(25,853,125)
35,295,688

35,295,688
3,438,387
(15,037,359)
23,696,716

-

35,295,688
3,438,387
(15,037,359)
23,696,716

64,587,200
(40,890,484)
23,696,716

-

64,587,200
(40,890,484)
23,696,716
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
16

สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรม
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
ระหว่ างติดตั้ง
บาท
บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
การซื้อเพิ่มขึ้น
โอนเข้า (ออก)
ค่าตัดจําหน่าย (หมายเหตุ 26)
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
การซื้อเพิ่มขึ้น
ค่าตัดจําหน่าย (หมายเหตุ 26)
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

รวม
บาท

13,398,366
(8,195,275)
5,203,091

-

13,398,366
(8,195,275)
5,203,091

5,203,091
6,919,000
20,130,000
(7,074,527)
25,177,564

20,130,000
(20,130,000)
-

5,203,091
27,049,000
(7,074,527)
25,177,564

40,447,366
(15,269,802)
25,177,564

-

40,447,366
(15,269,802)
25,177,564

25,177,564
677,825
(11,057,573)
14,797,816

-

25,177,564
677,825
(11,057,573)
14,797,816

41,125,191
(26,327,375)
14,797,816

-

41,125,191
(26,327,375)
14,797,816
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
16

สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน (ต่อ)
ค่าตัดจําหน่ายบันทึกอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จโดยมีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
ต้นทุนจากการขายและให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวม

17

196,833
14,840,526
15,037,359

218,055
8,662,612
8,880,667

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
158,912
10,898,661
11,057,573

167,204
6,907,323
7,074,527

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท

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

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่จะใช้ประโยชน์ภายใน 12 เดือน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่จะใช้ประโยชน์เกินกว่า 12 เดือน

14,284,170

12,285,092

10,716,507

9,319,889

18,315,217
32,599,387

15,328,572
27,613,664

4,914,676
15,631,183

2,606,913
11,926,802

หนีส้ ิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่จะใช้ประโยชน์ภายใน 12 เดือน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่จะใช้ประโยชน์เกินกว่า 12 เดือน

-

-

-

-

(2,194,195)
(2,194,195)

(2,435,114)
(2,435,114)

(2,140,511)
(2,140,511)

(2,317,702)
(2,317,702)

30,405,192

25,178,550

13,490,672

9,609,100

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
17

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)
รายการเคลื่อนไหวของบัญชีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับปี มีดงั นี้

ณ วันที่ 1 มกราคม
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
เพิ่มในกําไรหรื อขาดทุน (หมายเหตุ 27)
ภาษีเพิ่มในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

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

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

25,178,550
(707,416)
4,598,254
1,335,804
30,405,192

9,609,100
2,001,912
1,879,660
13,490,672

20,021,527
(31,684)
5,188,707
25,178,550

9,004,719
604,381
9,609,100
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
17

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)
รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดงั นี้
งบการเงินรวม
ผลต่ างระหว่างค่าเสื่ อม
ผลต่ างระหว่าง
ราคาทางบัญชีและ ค่าเช่ าทางบัญชีและ
ทางภาษี
ทางภาษี
บาท
บาท

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสู ญ
บาท

ภาระผูกพัน
ผลประโยชน์
พนักงาน
บาท

ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
บาท

ค่าเผื่อการลดลงของ
มูลค่าสินค้าคงเหลือ
บาท

7,439,984
(138,400)
7,301,584

5,263,927
450,419
5,714,346

5,555,479
(2,058,899)
3,496,580

1,145,083
341,846
1,486,929

2,772,196
6,124,064
8,896,260

7,301,584
(1,056,504)
6,245,080

5,714,346
645,782
1,335,804
7,695,932

3,496,580
3,430,814
6,927,394

1,486,929
(404,809)
1,082,120

หนีส้ ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560
ภาษีเพิ่ม / (ลด) ในกําไรหรื อขาดทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

-

-

-

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561
ภาษีเพิ่มในกําไรหรื อขาดทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

-

-

7,301,584
6,245,080

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560
ภาษีเพิ่ม / (ลด) ในกําไรหรื อขาดทุน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561
ภาษีเพิ่ม / (ลด) ในกําไรหรื อขาดทุน
ภาษีเพิ่มในกําไรหรื อขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

สัญญาเช่ าการเงิน
บาท

ประมาณการหนีส้ ิน
บาท

รายการขาดทุน
ทางภาษี
บาท

รวม
บาท

-

77,363
(29,332)
48,031

-

701,618
(31,684)
669,934

22,254,032
5,391,316
(31,684)
27,613,664

8,896,260
1,657,972
10,554,232

-

48,031
17,022
65,053

67,058
67,058

669,934
(707,416)
(37,482)

27,613,664
4,357,335
1,335,804
(707,416)
32,599,387

-

(2,112,956)
(204,745)
(2,317,701)

(30,796)
(30,796)

(119,549)
32,932
(86,617)

-

-

(2,232,505)
(202,609)
(2,435,114)

-

-

(2,317,701)
177,191
(2,140,510)

(30,796)
30,796
-

(86,617)
32,932
(53,685)

-

-

(2,435,114)
240,919
(2,194,195)

5,714,346

3,496,580

1,486,929

6,578,559

(30,796)

(38,586)

-

669,934

25,178,550

7,695,932

6,927,394

1,082,120

8,413,722

-

11,368

67,058

(37,482)

30,405,192
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
17

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)
รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดงั นี้ (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
บาท

ค่าเผื่อการลดลงของ
มูลค่าสินค้าคงเหลือ
บาท

ผลต่ างระหว่างค่าเสื่ อม
ราคาทางบัญชีและ
ทางภาษี
บาท

สัญญาเช่ าการเงิน
บาท

ประมาณการหนีส้ ิน
บาท

รวม
บาท

2,380,494
226,420
2,606,914

1,350,362
331,176
1,681,538

1,132,567
161,609
1,294,176

-

-

-

11,117,675
809,127
11,926,802

6,344,174
(716,916)
5,627,258

2,606,914
386,328
1,879,660
4,872,902

1,681,538
2,307,981
3,989,519

1,294,176
(261,504)
1,032,672

-

41,774
41,774

67,058
67,058

11,926,802
1,824,721
1,879,660
15,631,183

หนีส้ ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560
ภาษี(ลด)ในกําไรหรื อขาดทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

-

-

-

-

(2,112,956)
(204,746)
(2,317,702)

-

-

(2,112,956)
(204,746)
(2,317,702)

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561
ภาษีเพิ่มในกําไรหรื อขาดทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

-

-

-

-

(2,317,702)
177,191
(2,140,511)

-

-

(2,317,702)
177,191
(2,140,511)

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

6,344,174

2,606,914

1,681,538

1,294,176

(2,317,702)

-

-

9,609,100

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

5,627,258

4,872,902

3,989,519

1,032,672

(2,140,511)

41,774

67,058

13,490,672

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสู ญ
บาท

ภาระผูกพัน
ผลประโยชน์
พนักงาน
บาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560
ภาษีเพิ่มในกําไรหรื อขาดทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

6,254,252
89,922
6,344,174

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561
ภาษีเพิม่ / (ลด) ในกําไรหรื อขาดทุน
ภาษีเพิ่มในกําไรหรื อขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับรายการขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ยกไปจะรับรู ้ไม่เกินจํานวนที่เป็ นไปได้คอ่ นข้างแน่วา่ จะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีน้ นั
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
18

เงินกู้ยืม
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
รายการหมุนเวียน
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาว
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
- เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
- หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
- เงินกูย้ มื จากบุคคลหรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 30)
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลหรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 30)
เงินกูย้ มื หมุนเวียนรวม
รายการไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกูย้ มื จากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุ 30)
เงินกูย้ มื ไม่หมุนเวียนรวม
เงินกู้ยืมรวม

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

225,000,000

91,890,000

115,000,000

31,890,000

27,787,306
768,137

33,200,674
150,523

14,640,000
642,634

9,000,000
-

34,345,854

11,400,000

10,945,854

-

287,901,297

70,000,000
206,641,197

141,228,488

40,890,000

74,267,078
34,668,442

96,275,515
89,633

20,160,000
32,835,396

9,250,000
-

538,434,146
647,369,666
935,270,963

19,000,000
115,365,148
322,006,345

437,834,146
490,829,542
632,058,030

9,250,000
50,140,000

ตัว๋ สัญญาใช้เงินระยะเวลา 3 เดื อน เป็ นประเภทไม่มีหลักประกันเพื่อใช้ในการดําเนิ นงาน ตัว๋ สัญญาใช้เงินดังกล่าวมีอตั ราดอกเบี้ย
ร้อยละ 2.40 ถึง 4.75 ต่อปี (พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 2.35 ถึง 5.65 ต่อปี )
เงินกูย้ ืมของกลุ่มกิจการและบริ ษทั จากสถาบันการเงินจํานวนทั้งสิ้ น 102,054,384 บาท และ 34,800,000 บาท ตามลําดับ (พ.ศ. 2560 :
129,476,189 บาท และ 18,250,000 บาท ตามลําดับ) เป็ นเงินกูย้ ืมที่มีหลักประกันเป็ นที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง (หมายเหตุ 15) และ
คํ้าประกันโดยผูบ้ ริ หาร
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
18

เงินกู้ยืม (ต่อ)
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยของเงินกูย้ มื ของกลุ่มกิจการและบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
เงินกูย้ มื
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
รวมเงินกูย้ มื

935,270,963
935,270,963

124,705,602
197,300,743
322,006,345

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
632,058,030
632,058,030

50,140,000
50,140,000

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงั นี้

ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลหรื อกิจการเกี่ยวข้องกัน

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
ร้ อยละต่ อปี
ร้ อยละต่ อปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
ร้ อยละต่ อปี
ร้ อยละต่ อปี

2.40 - 4.75
4.25 - 6.25
1.39 - 10.50
1.70 - 1.97

2.40 - 3.55
4.25 - 6.25
10.50
1.70 - 1.97

2.35 - 5.65
4.64 - 5.90
1.39
1.70 - 3.50

2.35
5.73
-
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
18

เงินกู้ยืม (ต่อ)
ราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของเงินกูย้ มื ระยะยาว มีดงั ต่อไปนี้
งบการเงินรวม
ราคาตามบัญชี
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลหรื อกิจการเกี่ยวข้องกัน

102,054,384
572,780,000
674,834,384

129,476,189
30,400,000
159,876,189

มูลค่ ายุติธรรม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
100,393,087
525,460,001
625,853,088

127,695,189
28,388,470
156,083,659

งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่ ายุติธรรม
ราคาตามบัญชี
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
บาท
บาท
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลหรื อกิจการเกี่ยวข้องกัน

34,800,000
448,780,000
483,580,000

18,250,000
18,250,000

34,356,368
410,422,664
444,779,032

16,967,770
16,967,770

มูลค่ายุติธรรมของเงินกูย้ มื ส่ วนที่หมุนเวียนมีมูลค่าเท่ากับราคาตามบัญชี เนื่องจากผลกระทบของอัตราคิดลดไม่มีสาระสําคัญ
มูลค่ายุติธรรมของเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและเงินกูย้ ืมระยะยาวจากบุคคลหรื อกิจการเกี่ยวข้องกัน คํานวณจากกระแสเงินสด
ในอนาคตคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ดังต่อไปนี้

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลหรื อกิจการเกี่ยวข้องกัน

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
ร้ อยละต่ อปี
ร้ อยละต่ อปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
ร้ อยละต่ อปี
ร้ อยละต่ อปี

4.99 - 6.99
4.99 - 5.99

5.49 - 6.99
5.49

4.99 - 6.99
4.99 - 5.99

6.99
-

มูลค่ายุติธรรมของเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และเงินกูย้ ืมระยะยาวจากบุคคลหรื อกิจการเกี่ยวข้องกันอยูใ่ นข้อมูลระดับ 2 และ
ระดับ 3 ของลําดับชั้นมูลค่ายุติธรรมตามลําดับ
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
18

เงินกู้ยืม (ต่อ)
รายการเคลื่อนไหวของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินแสดงได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
ราคาตามบัญชีตน้ ปี
กูย้ มื ระหว่างปี
จ่ายชําระคืนระหว่างปี
ราคาตามบัญชีสิ้นปี

129,476,189
37,900,000
(65,321,805)
102,054,384

143,254,323
14,300,000
(28,078,134)
129,476,189

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
18,250,000
37,900,000
(21,350,000)
34,800,000

27,250,000
(9,000,000)
18,250,000

ระยะเวลาครบกําหนดของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน มีดงั ต่อไปนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
ครบกําหนดภายใน 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี
ครบกําหนดภายใน 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

47,439,738
54,614,646
102,054,384

64,525,358
64,950,831
129,476,189

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
20,530,000
14,270,000
34,800,000

18,000,000
250,000
18,250,000

หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงินส่ วนใหญ่ คือ สัญญาเช่าอาคารกับผูถ้ ือหุ้นโดยมีจาํ นวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายซึ่ งบันทึกเป็ นหนี้ สินตาม
สัญญาเช่าการเงิน มีดงั ต่อไปนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
บาท
บาท
ครบกําหนดภายในไม่เกิน 1 ปี
ครบกําหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ครบกําหนด เกิน 5 ปี
หัก ค่าใช้จ่ายทางการเงินในอนาคตของ
สัญญาเช่าทางการเงิน
มูลค่าปัจจุบนั ของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
- ส่ วนที่หมุนเวียน
- ส่ วนที่ไม่หมุนเวียน
มูลค่าปัจจุบนั ของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

4,303,400
14,492,671
68,722,070

154,992
90,412
-

3,990,236
13,726,407
65,088,558

-

(52,081,562)
35,436,579

(5,248)
240,156

(49,327,171)
33,478,030

-

768,137
34,668,442
35,436,579

150,523
89,633
240,156

642,634
32,835,396
33,478,030
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
18

เงินกู้ยืม (ต่อ)
มูลค่าปัจจุบนั ของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินมีรายละเอียดดังนี้

ครบกําหนดภายในไม่เกิน 1 ปี
ครบกําหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ครบกําหนดเกิน เกิน 5 ปี

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

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

768,137
302,687
34,365,755
35,436,579

642,634
286,703
32,548,693
33,478,030

150,523
89,633
240,156

-

สัญญาเช่าอาคารกับผูถ้ ือหุ้นให้สิทธิ แก่บริ ษทั ในการต่ออายุสัญญาเช่าได้คราวละ 10 ปี รวมแล้วไม่เกินสามครั้งโดยกําหนดอัตรา
ค่าเช่าตามราคาตลาด ณ วันที่ต่อสัญญา
วงเงินกู้ยืม
กลุ่มกิจการมีวงเงินกูย้ มื ที่ยงั ไม่ได้เบิกออกมาใช้ดงั ต่อไปนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
- ครบกําหนดภายใน 1 ปี
- ครบกําหนดเกิน 1 ปี

219,719,483
900,000

240,047,399
78,400,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
47,700,000
-

47,700,000
77,500,000

วงเงินกูย้ มื ของกลุ่มกิจการและบริ ษทั ที่จะครบกําหนดภายในหนึ่งปี ซึ่งจะมีการทบทวนตามวาระเมื่อหมดอายุในระหว่างปี
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
19

เจ้ าหนีก้ ารค้าและเจ้ าหนีอ้ ื่น
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 30)
เจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 30)
เจ้าหนี้ผถู ้ ือหุน้ (หมายเหตุ 30)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินมัดจําค่าห้องพักที่มีการจอง
อื่น ๆ
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

20

204,456,627
23,009,240
30,133,845
3,959,162
1,017,563
73,735,114
1,952,942
338,264,493

233,533,960
12,404,353
44,869,449
484,884
665,702
79,043,305
1,776,959
757,131
373,535,743

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
168,746,317
31,044,202
18,261,617
3,543,335
689,423
46,902,989
269,187,883

191,048,212
15,517,902
32,457,035
4,288,753
549,148
50,050,295
293,911,345

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
กลุ่มกิ จการมีแผนการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานที่เข้าเงื่อนไขในประเทศไทย ภายใต้แผนพนักงานมีสิทธิ ได้รับเงินชดเชย
ตามกฎหมายแรงงานเริ่ มจากสามสิ บวันถึงสามร้อยวันของอัตราค่าจ้างสุ ดท้ายในวันครบเกษียณอายุ มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพัน
จากโครงการผลประโยชน์พนักงานมีดงั นี้

งบแสดงฐานะการเงิน
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
หนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน
กําไรหรื อขาดทุนที่รวมอยูใ่ นกําไรจาก
การดําเนินงาน
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

การวัดมูลค่าใหม่สาํ หรับ :
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

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

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

38,479,660
38,479,660

28,571,729
28,571,729

24,364,512
24,364,512

13,034,572
13,034,572

3,461,473
3,461,473

2,541,072
2,541,072

1,931,638
1,931,638

1,236,279
1,236,279

6,679,018
6,679,018

-

9,398,302
9,398,302

-
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
20

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)
รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ระหว่างปี มีดงั นี้

ณ วันที่ 1 มกราคม
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
การวัดมูลค่าใหม่
ขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ข้อสมมติฐานด้านประชากรศาสตร์
(ผลกําไร)ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ข้อสมมติฐานทางการเงิน
ขาดทุนที่เกิดจากการประสบการณ์
จ่ายชําระผลประโยชน์พนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

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

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

28,571,729
2,921,725
539,748

26,319,634
2,065,870
475,202

13,034,572
1,664,984
266,654

11,902,470
994,426
241,853

152,217

-

307,298

-

(122,130)
6,648,931
(232,560)
38,479,660

(288,977)
28,571,729

(148,021)
9,239,025
24,364,512

(104,177)
13,034,572

ค่าใช้จ่ายของกลุ่มกิจการและบริ ษทั จํานวน 3,461,473 บาท และ 1,931,638 บาท ตามลําดับ (พ.ศ. 2560 : 2,541,072 บาท และ 1,236,279 บาท
ตามลําดับ) ได้รวมอยูใ่ น “ต้นทุนการขายและการให้บริ การ ค่าใช้จ่ายในการขาย และค่าใช้จ่ายในการบริ หาร” ในงบการเงิน
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้เป็ นดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
อัตราคิดลด (ร้อยละ)
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนที่คาดไว้ (ร้อยละ)
อัตราเงินเฟ้อ (ร้อยละ)
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (ร้อยละ)
อายุเกษียณ (ปี )

1.76 - 4.38
4.00 - 8.50
2.50
5.00 - 40.00
60 และ 65

3.20
4.00 - 9.00
3.00
13.60 - 29.70
60 และ 65

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
3.19
4.00 - 8.50
2.50
5.00 - 40.00
65

3.20
4.00 - 9.00
3.00
13.60 - 29.70
65
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
20

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
งบการเงินรวม
ผลกระทบต่ อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ ที่กาํ หนดไว้
การเปลีย่ นแปลงในข้ อสมมติ

การเพิม่ ขึน้ ของข้ อสมมติ

การลดลงของข้ อสมมติ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

อัตราคิดลด

ร้อยละ 1

ร้อยละ 1

อัตราการเพิม่ ขึ้นของเงินเดือน

ร้อยละ 1

ร้อยละ 1

อัตราการหมุนเวียนพนักงาน

ร้อยละ 20

ร้อยละ 20

ลดลง
ร้อยละ 8.90
เพิม่ ขึ้น
ร้อยละ 10.47
ลดลง
ร้อยละ 8.35

ลดลง
ร้อยละ 14.63
เพิม่ ขึ้น
ร้อยละ 19.50
ลดลง
ร้อยละ 17.20

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ10.90
ลดลง
ร้อยละ 8.75
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10.73

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 18.03
ลดลง
ร้อยละ 15.98
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 22.89

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ผลกระทบต่ อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ ที่กาํ หนดไว้
การเปลีย่ นแปลงในข้ อสมมติ
การเพิม่ ขึน้ ของข้ อสมมติ
การลดลงของข้ อสมมติ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
อัตราคิดลด

ร้อยละ 1

ร้อยละ 1

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน

ร้อยละ 1

ร้อยละ 1

อัตราการหมุนเวียนพนักงาน

ร้อยละ 20

ร้อยละ 20

ลดลง
ร้อยละ 8.84
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10.48
ลดลง
ร้อยละ 7.59

ลดลง
ร้อยละ 16.10
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 21.52
ลดลง
ร้อยละ 17.67

เพิม่ ขึ้น
ร้อยละ 10.91
ลดลง
ร้อยละ 8.70
เพิม่ ขึ้น
ร้อยละ 9.67

เพิม่ ขึ้น
ร้อยล 20.12
ลดลง
ร้อยละ 17.40
เพิม่ ขึ้น
ร้อยละ 23.92

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี้ อา้ งอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ ขณะที่ให้ขอ้ สมมติอื่นคงที่ ในทางปฏิบตั ิสถานการณ์
ดังกล่าวยากที่จะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติอาจมีความสัมพันธ์กนั ในการคํานวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของ
ภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วิธีเดี ยวกับ (มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพัน
โครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้คาํ นวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ณ วันสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงาน) ในการคํานวณหนี้สินบําเหน็จบํานาญที่รับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงินวิธีการและประเภทของข้อสมมติที่ใช้ในการ
จัดทําการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากปี ก่อน

72

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
20

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)
กลุ่มกิจการมีความเสี่ ยงในหลายๆด้านที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่กาํ หนดไว้ โดยความเสี่ ยงที่มีนยั สําคัญ
มีดงั ต่อไปนี้
การเปลี่ยนแปลงในอัตรา
ผลตอบแทนที่แท้จริ งของ
พันธบัตร

อัตราผลตอบแทนที่แท้จริ งของพันธบัตรรัฐบาล ที่ลดลงจะทําให้หนี้สินของโครงการเพิ่มสู งขึ้น
ถึงแม้วา่ การเพิ่มมูลค่าของพันธบัตรที่โครงการได้ถือไว้จะชดเชยได้บางส่ วน

ความเสี่ ยงจากภาวะเงินเฟ้อ

ภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุบางส่ วนได้ผกู อยูก่ บั ภาวะเงินเฟ้อ โดยเงินเฟ้อ
ที่เพิ่มขึ้นจะทําให้มีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น (ถึงแม้วา่ โดยส่ วนใหญ่จะมีการกําหนดระดับของเงินเฟ้อสู งสุ ด
เพื่อป้ องกันโครงการจากอัตราเงินเฟ้อที่รุนแรง) สิ นทรัพย์ของโครงการส่ วนใหญ่จะไม่ได้รับ
ผลกระทบจากพันธบัตรที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ หรื อมีความสัมพันธ์เพียงเล็กน้อยกับภาวะเงินเฟ้อ
(ตราสารทุน) ซึ่งทําให้การเพิ่มขึ้นในภาระเงินเฟ้อจะทําให้เพิ่มผลขาดทุน/ส่ วนขาดที่เกิดจากโครงการ

ระยะเวลาถัวเฉลี่ ยถ่วงนํ้าหนักของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์คือ 34.94 ปี และระยะเวลาถัวเฉลี่ ยถ่วงนํ้าหนักของ
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์สาํ หรับกลุ่มกิจการคือ 34.60 ปี
การวิเคราะห์การครบกําหนดของการจ่ายชําระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่ไม่มีการคิดลด มีดงั นี้
น้ อยกว่ า 1 ปี
บาท

งบการเงินรวม
ปี ที่ 1 - ปี ที่ 2 ปี ที่ 2 - ปี ที่ 5
บาท
บาท

ตั้งแต่ ปีที่ 5
บาท

รวม
บาท
178,979,793
178,979,793

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
รวม

19,336,641
19,336,641

875,640
875,640

2,203,140 156,564,372
2,203,140 156,564,372

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
รวม

181,933
181,933

413,103
413,103

1,972,440
1,972,440

91,225,186
91,225,186

93,792,662
93,792,662

งบการเงินเฉพาะกิจการ
น้ อยกว่ า 1 ปี
บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
รวม

ปี ที่ 1 - ปี ที่ 2 ปี ที่ 2 - ปี ที่ 5
บาท
บาท

ตั้งแต่ ปีที่ 5
บาท

รวม
บาท

12,345,259
12,345,259

267,112
267,112

1,471,335
1,471,335

85,767,091
85,767,091

99,850,797
99,850,797

-

-

1,047,041

50,015,178

51,062,219

-

-

1,047,041

50,015,178

51,062,219
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21

ทุนเรื อนหุ้นและส่ วนเกินมูลค่าหุ้น
จํานวนหุ้นหลัง
การแตกหุ้น
จํานวนหุ้นเดิม
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560
การออกหุน้ ณ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560
- เพื่อแลกหุน้ ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
- เพื่อเพิ่มทุน
การออกหุน้ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาตามบัญชีตน้ ปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561
การออกหุน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

หุ้นสามัญ
บาท

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้น
บาท

รวม
บาท

620,000

62,000,000

62,000,000

-

62,000,000

5,719
2,574,281
3,180,000
6,380,000

571,900
257,428,100
318,000,000
638,000,000

571,900
257,428,100
318,000,000
638,000,000

93,663,209
93,663,209

94,235,109
257,428,100
318,000,000
731,663,209

6,380,000 638,000,000 638,000,000
8,420,000 842,000,000 842,000,000
14,800,000 1,480,000,000 1,480,000,000

93,663,209 731,663,209
- 842,000,000
93,663,209 1,573,663,209

หุ้นสามัญจดทะเบียนทั้งหมดซึ่ งมีราคามูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (พ.ศ. 2560 : 100 บาท) มีจาํ นวน 2,000,000,000 หุ้น (พ.ศ. 2560 :
6,380,000 หุน้ ) โดยหุน้ จํานวน 1,480,000,000 หุน้ ได้ชาํ ระเต็มมูลค่าแล้ว
ในที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ผูถ้ ือหุ้นมีมติอนุ มตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จํานวน
2,580,000 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยแบ่งหุ้นเป็ นสองส่ วน หุ้นส่ วนแรกจํานวน 5,719 หุ้นนําไปแลกเปลี่ยนกับหุน้ ใน
บริ ษทั อื่นที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน เมื่อเปรี ยบเทียบมูลค่ายุติธรรมหุ้นของบริ ษทั ที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนหุ้นทําให้เกิดส่ วนเกิน
มู ลค่ าหุ้นจํานวน 93,663,209 บาท (หมายเหตุ 29 การรวมธุ รกิ จภายใต้การควบคุ มเดี ยวกัน) หุ้นส่ วนที่ สองจํานวน 2,574,281 หุ้น
ได้จดั สรรให้กบั ผูถ้ ือหุ้นตามสัดส่ วนการถือหุ้นใหม่ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ บริ ษทั ได้รับชําระค่าหุ้นส่ วนที่สองเป็ นเงินสดทั้งหมด
จํานวน 257,428,100 บาท บริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ต่ อมาในที่ ป ระชุ ม วิ ส ามัญ ผูถ้ ื อ หุ้ น ครั้ งที่ 5/2560 เมื่ อ วัน ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ อ นุ ม ัติ เ พิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย น
ของบริ ษทั โดยเพิ่มหุ้นสามัญจํานวน 3,180,000 หุ้น โดยมี มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 100 บาท บริ ษทั ได้รับชําระค่าหุ้นทั้งหมดและ
ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั มีมติอนุมตั ิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จากจํานวน 638 ล้านบาท
(แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 6,380,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท) เป็ นจํานวน 1,480 ล้านบาท (แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 14,800,000 หุน้
มู ลค่าหุ้นละ 100 บาท) บริ ษทั ได้รับชําระค่าหุ้นทั้งหมดและได้จดทะเบี ยนเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่ อวันที่
11 เมษายน พ.ศ. 2561
เมื่ อวันที่ 29 สิ งหาคม พ.ศ. 2561 ในที่ ประชุ มวิ สามัญผูถ้ ื อหุ้นของบริ ษ ทั มี มติ อนุ ม ัติ ให้เปลี่ ยนแปลงมู ลค่ าหุ้นที่ ตราไว้จากเดิ ม
มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท เป็ นมูลค่าหุน้ ละ 1 บาท ทําให้จาํ นวนหุน้ สามัญของบริ ษทั เพิม่ ขึ้นจาก 14,800,000 หุน้ เป็ น 1,480,000,000 หุน้ และ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จาก 1,480 ล้านบาท (แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 1,480,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็ น 2,000 ล้านบาท
(แบ่ งเป็ นหุ้นสามัญ 2,000,000,000 หุ้น มู ลค่ าหุ้นละ 1 บาท) เพื่ อออกและเสนอขายหุ้นต่ อประชาชนครั้ งแรก (“IPO”) เมื่ อบริ ษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย ซึ่ งบริ ษทั ได้จดทะเบี ยนการเปลี่ ยนแปลงมูลค่าหุ้นและการเพิ่มทุนจดทะเบี ยน
กับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561
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21

ทุนเรื อนหุ้นและส่ วนเกินมูลค่าหุ้น (ต่อ)
การเปลี่ ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญมีผลทําให้ตอ้ งปรั บปรุ งจํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ ยถ่วงนํ้าหนักที่ใช้ในการคํานวณกําไรต่อหุ้น
ขั้นพื้นฐานสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ใหม่เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรี ยบเทียบ โดยถือเสมือนว่าการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าหุน้ ดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่แรก

22

ทุนสํ ารองตามกฎหมาย

ณ วันต้นปี
จัดสรรระหว่างปี
ณ วันปลายปี

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

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

77,000,000
77,000,000

77,000,000
77,000,000

-

-

ภายใต้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั จะต้องจัดสรรทุนสํารองอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ
ประจําปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสํารองดังกล่าวมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี้
จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
23

เงินปันผลจ่ าย
เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนิ นงานประจําปี
พ.ศ. 2560 สําหรับหุน้ สามัญจํานวน 6,380,000 หุน้ เป็ นจํานวนเงินรวมทั้งสิ้ น 1,436 ล้านบาท โดยได้ทาํ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้ว
ในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561

24

รายได้ อื่น

รายได้ค่าเช่าสถานที่
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้อื่น
รวม

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

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

2,278,146
9,061,845
11,339,991

10,140,408
6,213,740
29,848,402
46,202,550

1,333,779
2,501,688
3,835,467

7,007,280
4,976,461
7,105,359
19,089,100
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25

ต้ นทุนทางการเงิน

เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื จากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สัญญาเช่าทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่ายทางการเงิน
26

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

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

11,490,633
8,049,726
1,165,011
20,705,370

2,977,891
6,424,351
835,907
10,238,149

11,367,164
3,061,004
8,331
14,436,499

2,310,474
2,310,474

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
งบการเงินรวม
(ตามที่ปรับใหม่ )
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ป
และงานระหว่างทํา
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ค่าบริ การจากการประกอบกิจการโรงแรม
ค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้จ่ายในการขาย โฆษณาและประชาสัมพันธ์
(กลับรายการ)หนี้สงสัยจะสู ญ (หมายเหตุ 10)
หนี้สูญ (หมายเหตุ 10)
ค่าเสื่ อมราคา (หมายเหตุ 14, 15)
ค่าตัดจําหน่าย (หมายเหตุ 16)
ค่าขนส่ ง
ค่านํ้าและค่าไฟฟ้า
ค่าที่ปรึ กษาและค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าซ่อมแซมบํารุ งรักษา
ค่าเช่า
ค่าเดินทาง
ค่าประกันภัย
แก๊ส
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวม

60,893,387
1,241,356,353
9,526,980
426,868,412
3,461,473
19,726,582
(5,282,518)
40,319
172,221,295
15,037,359
63,526,157
70,770,699
45,198,555
28,047,404
24,568,432
14,001,100
6,594,006
17,493,690
107,470,849
2,321,520,534

85,081,286
1,389,091,213
9,591,644
377,494,103
2,541,072
49,357,052
(685,218)
57,410
174,332,056
8,880,667
61,058,632
60,263,624
23,184,285
21,960,185
14,857,954
5,075,750
5,228,618
6,893,970
104,860,502
2,399,124,805

งบการเงินเฉพาะกิจการ
(ตามที่ปรับใหม่ )
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
72,432,921
939,118,992
260,344,210
1,931,638
13,600,349
(3,584,583)
40,319
86,351,782
11,057,573
55,995,949
45,541,681
24,408,432
17,916,899
11,554,185
7,069,762
3,521,227
6,980,290
56,656,735
1,610,938,361

64,355,768
1,004,345,279
231,721,806
1,236,279
40,349,458
480,095
57,410
80,834,150
7,074,527
48,323,452
39,327,280
14,162,659
12,838,050
8,376,981
1,918,918
2,996,525
6,053,758
46,801,853
1,611,254,248
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27

ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ปีปัจจุบนั สําหรับกําไรทางภาษีสาํ หรับปี
(เพิ่ม)ลดในสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
(หมายเหตุ 17)
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

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

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

90,843,164

108,461,600

69,972,033

69,781,297

(4,598,254)
86,244,910

(5,188,707)
103,272,893

(2,001,912)
67,970,121

(604,381)
69,176,916

ผลต่างระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีที่คาํ นวณจากกําไรทางบัญชี และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงไว้ดงั นี้
งบการเงินรวม

กําไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้อตั ราร้อยละ 20
รายการปรับปรุ ง :
รายได้ที่ไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายที่สามารถหักภาษีเงินได้เพิม่ เติม
ขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้บนั ทึกเป็ น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

407,359,646

505,886,480

332,363,005

339,702,016

81,471,930

101,177,296

66,472,601

67,940,403

5,437,390
(2,285,817)

(33,607)
2,129,204
-

3,460,066
(1,962,546)

1,236,513
-

1,621,407
86,244,910

103,272,893

67,970,121

69,176,916

อัตราภาษีเงินได้ถวั เฉลี่ยเป็ นร้อยละ 20 (พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 20)
ข้อมูลเกี่ยวกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีแสดงไว้ในหมายเหตุขอ้ 17
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
28

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุ ทธิที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริ ษทั ใหญ่ดว้ ยจํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ โดยไม่รวมหุน้ สามัญซื้อคืน
งบการเงินรวม
(ตามที่ปรับใหม่ )
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
กําไร (บาท)
ส่ วนแบ่งกําไรสําหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั ใหญ่ (บาท)
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ (หุน้ )
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้ )
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323,752,163

313,851,288

1,251,621,900
0.26

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

264,392,884

270,525,100

344,345,200 1,251,621,900
0.91
0.21

344,354,200
0.79

การรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
เมื่ อวันที่ 14 มิ ถุนายน พ.ศ. 2560 ผูบ้ ริ หารได้ทาํ การจัดโครงสร้ างกลุ่มกิ จการ โดยบริ ษทั ได้ออกหุ้นเพิ่มทุนจํานวน 5,719 หุ้น
ให้กลุ่มครอบครั วรั ตนภูมิภิญโญเพื่อนําไปแลกเปลี่ ยนกับหุ้น สามัญของบริ ษทั ที่ อยู่ภายใต้การควบคุ มเดี ยวกัน ได้แก่ บริ ษทั
ไทยเฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร็ นซ์ จํากัด บริ ษทั พรี เมี่ ยมฟู้ดส์ จํากัด และบริ ษทั เบสท์ โอเดอร์ จํากัด ซึ่ งคิ ดเป็ นร้ อยละ 99.99
ร้อยละ 99.99 และ 99.97 ของหุ้นสามัญทั้งหมดของทั้งสามบริ ษทั ดังกล่าวตามลําดับ โดยกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนหุ้นของบริ ษทั ต่อ
บริ ษทั อื่น โดยใช้เกณฑ์ประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริ ษทั โดยวิธีมูลค่าปั จจุบนั กระแสเงินสด (Discounted cash flow
Method : DCF) จากข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั เทียบเป็ นสัดส่ วนต่อมูลค่าตามบัญชีต่อหุน้ ของบริ ษทั ทั้งสามบริ ษทั
โดยมีสัดส่ วนอัตราการแลกเปลี่ยนหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัดต่อบริ ษทั ทั้งสามบริ ษทั ดังกล่าวดังนี้
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด

บริษัท

อัตราการแลกเปลีย่ นหุ้น
ต่ อ 1 หุ้นของบริษัท
อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด
ซัพพลาย จํากัด
หุ้น

มูลค่ายุติธรรมต่ อหุ้น
ของหุ้นของบริษัท
บาท

บริ ษทั ไทยเฟลเวอร์ แอนด์
แฟรกแร็ นซ์ จํากัด
บริ ษทั พรี เมี่ยมฟู้ดส์ จํากัด

2,840.1264
149.8545

16,477.55
16,477.55

บริ ษทั เบสท์ โอเดอร์ จํากัด

151.4697

16,477.55

รวม

บริษัทอื่น

จํานวนหุ้นที่
นําไปแลกเปลีย่ น
หุ้น

มูลค่ายุติธรรม
ของหุ้นที่นําไป
แลกเปลีย่ น
(หมายเหตุ 13)
บาท

สั ดส่ วนของหุ้นสามัญที่ถือ
โดยบริษัท อาร์ แอนด์ บี
จํานวนหุ้นที่
ฟู้ด ซัพพลาย จํากัดหลัง
บริษัทได้ รับมา
การแลกเปลีย่ นหุ้น
หุ้น
ร้ อยละ

2,183
3,470
66

35,970,492
57,177,099
1,087,518

6,199,996
519,995
9,997

5,719

94,235,109

6,729,988

99.99
99.99
99.97

นอกจากนี้ ในวันเดียวกันบริ ษทั ได้ออกหุ้นเพิ่มทุนอีกจํานวน 2,574,281 หุ้น มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และได้จดั สรรให้กบั
ผูถ้ ือหุน้ ตามสัดส่ วนการถือหุน้ ภายหลังจากการแลกหุน้ ดังกล่าว (หมายเหตุ 21 ทุนเรื อนหุน้ และส่ วนเกินมูลค่าหุน้ )
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
29

การรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน (ต่อ)
รายการกระทบยอดส่ วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
ณ วันควบรวมธุรกิจ

ราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์สุทธิ
หัก ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
หัก มูลค่ายุติธรรมของหุน้ สามัญ
ส่วนเกินจากการรวมธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกัน

บริษัท ไทยเฟลเวอร์
แอนด์ แฟรกแร็นซ์
จํากัด
บาท

บริษัท พรีเมี่ยมฟู้ดส์
จํากัด
บาท

บริษัท เบสท์ โอเดอร์
จํากัด
บาท

รวม
บาท

101,572,667
(18,300)
101,554,367
(35,970,492)

78,926,287
(12,100)
78,914,187
(57,177,099)

8,490,080
(10,950)
8,479,130
(1,087,518)

188,989,034
(41,350)
188,947,684
(94,235,109)

65,583,875

21,737,088

7,391,612

94,712,575

ส่ วนเกิ นทุ นจากการรวมธุ รกิ จภายใต้การควบคุ มเดี ยวกันจํานวนรวมทั้งสิ้ น 94,712,575 บาท ซึ่ งแสดงไว้ในส่ วนของเจ้าของ
คํานวณจากผลต่ างของมู ลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด ที่ ออกเพื่อแลกเปลี่ ยนและ
ราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ย่อยทั้ง 3 บริ ษทั ที่ได้รับมา ณ วันควบรวมธุรกิจ และหักส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ณ วันควบรวมธุรกิจ
30

รายการกับกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
กิ จการและบุ คคลที่ มีความสัมพันธ์กับบริ ษทั ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม โดยผ่านกิ จการอื่ นแห่ งหนึ่ งหรื อมากกว่า หนึ่ ง แห่ ง
โดยที่บุคคลหรื อกิจการนั้นมีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั หรื อถูกควบคุมโดยบริ ษทั หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั รวมถึง
บริ ษทั ที่ดาํ เนินธุรกิจการลงทุน บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ย่อยในเครื อเดียวกัน ถือเป็ นกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั บริ ษทั ร่ วมและบุคคล
ที่เป็ นเจ้าของส่ วนได้เสี ยในสิ ทธิออกเสี ยงของบริ ษทั ซึ่ งมีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญเหนือกิจการ ผูบ้ ริ หารสําคัญรวมทั้งกรรมการ
และพนัก งานของบริ ษ ทั ตลอดจนสมาชิ ก ในครอบครั ว ที่ ใ กล้ชิ ด กับ บุ ค คลเหล่ า นั้น กิ จ การและบุ ค คลทั้ง หมดถื อ เป็ นบุ ค คล
หรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่ งอาจมีข้ ึนได้ตอ้ งคํานึงถึงรายละเอียดของความสัมพันธ์มากกว่า
รู ปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย
บริ ษทั ถูกควบคุมโดยกลุ่มครอบครัวรัตนภูมิภิญโญ ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ประกอบกลุ่มผูถ้ ือหุ้นได้แก่ นายสมชาย รัตนภูมิ
ภิญโญ นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ แพทย์หญิงจัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ แพทย์หญิงสนาธร รัตนภูมิภิญโญ และบริ ษทั เจ.พี.เอส.
โฮลดิ้ง จํากัด ซึ่งถือหุน้ ในบริ ษทั รวมกันร้อยละ 99.99
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
30

รายการกับกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รายชื่ อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน

ลักษณะความสั มพันธ์

R&B Food Supply Vietnam Limited Liability Company
PT RBFood Supply Indonesia
บริ ษทั ไทยเฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร็ นซ์ จํากัด
บริ ษทั พรี เมี่ยมฟู้ดส์ จํากัด
บริ ษทั เบสท์ โอเดอร์ จํากัด
PT RBFood Manufaktur Indonesia
Guangzhou Thai Delicious Food Co., Ltd.
บริ ษทั เจ.พี.เอส. โฮลดิ้ง จํากัด
บริ ษทั พอร์ต พลัส จํากัด
(เดิมชื่อ บริ ษทั พอร์ตแลนด์ เฟลเวอร์ แอนด์ แอร์โรแมติค จํากัด)
บริ ษทั โกลเบิล ไทรอัมพ์ จํากัด
(เดิมชื่อ บริ ษทั โกลเบิล เทสท์ จํากัด)
บริ ษทั ทรานส์ลูเซ็นส์ จํากัด
(เดิมชื่อ บริ ษทั เทสท์ แอนด์ เซนท์ จํากัด)
บริ ษทั แดฟเน่ จํากัด
บริ ษทั โบตานิค ดีไลท์ จํากัด
บริ ษทั เพชรเพิ่มสิ น จํากัด

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ภายใต้การควบคุมเดียวกันที่ระดับของผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ที่ระดับของผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ที่ระดับของผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ที่ระดับของผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ภายใต้การควบคุมเดียวกันที่ระดับของผูถ้ ือหุน้
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีรายการกับบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน รายการค้าดังกล่าวเป็ นไปตามเกณฑ์ที่ตกลงร่ วมกัน
ระหว่างกิจการตามปกติของการดําเนินธุรกิจ และเป็ นไปตามเงื่อนไขการค้าตามปกติซ่ ึงสรุ ปได้ดงั นี้
เงื่อนไขและหลักเกณฑ์
รายได้จากการขายสิ นค้า
รายได้ค่าเช่า
รายได้ค่าบริ การ
รายได้อื่น - ค่าคอมมิชชัน่
รายได้ดอกเบี้ย
ซื้อสิ นค้า
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ค่าเช่า
ค่าบริ การ
ค่าคอมมิชชัน่
ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

ราคาทุนบวกกําไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์
ราคาตามสัญญา ซึ่งได้มาจากการประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระที่ใกล้เคียงราคาตลาด
ราคาต้นทุนบวกกําไร
ราคาตามสัญญา ซึ่งคิดเป็ นร้อยละของยอดขาย
ราคาตามสัญญา
ราคาทุนบวกกําไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์
ราคาตามสัญญา ซึ่งได้มาจากการประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระที่ใกล้เคียงราคาตลาด
ราคาตามสัญญา ซึ่งได้มาจากการประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระที่ใกล้เคียงราคาตลาด
ราคาตามสัญญา ซึ่งได้มาจากการประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระที่ใกล้เคียงราคาตลาด
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา ซึ่งคิดเป็ นร้อยละของยอดขาย
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
80

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
30

รายการกับกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รายการต่อไปนี้เป็ นรายการที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ก)

รายได้ จากการขายสิ นค้ าและบริการ
งบการเงินรวม

รายได้จากการขายสิ นค้าให้กบั
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ที่ระดับของผูถ้ ือหุน้
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายได้ค่าเช่ากับ
บริ ษทั ย่อย

รายได้จากการให้บริ การและรายได้อื่นกับ
บริ ษทั ย่อย

รายได้ดอกเบี้ยกับ
บริ ษทั ย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

-

-

216,867,189

231,397,613

8,945,683
3,115
8,948,798

82,095,093
6,815
82,101,908

215,648
3,115
217,085,952

770,637
1,140
232,169,390

-

-

10,140,408
10,140,408

7,007,280
7,007,280

-

-

22,563,987
22,563,987

7,145,703
7,145,703

-

-

5,755,737
5,755,737

4,530,238
4,530,238
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
30

รายการกับกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รายการต่อไปนี้เป็ นรายการที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
ข)

การซื้อสิ นค้ าและรับบริการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

การซื้อสิ นค้าจาก
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ที่ระดับของผูถ้ ือหุน้

การซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จาก
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ที่ระดับของผูถ้ ือหุน้
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ผูถ้ ือหุน้

ค่าเช่าจาก
ผูถ้ ือหุน้

การรับบริ การและค่าใช้จ่ายอื่นจาก
บริ ษทั ย่อย
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยกับ
บริ ษทั ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ที่ระดับของผูถ้ ือหุน้
ผูถ้ ือหุน้

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

-

-

62,377,679

66,781,168

40,263,145
40,263,145

59,496,724
59,496,724

35,615,905
97,993,584

53,225,279
120,006,447

-

-

170,000

-

59,086,750
21,389,681
12,045,000
92,521,431

9,510,751
9,510,751

21,389,681
12,045,000
33,604,681

9,144,489
9,144,489

14,153,029
14,153,029

11,680,050
11,680,050

9,151,283
9,151,283

6,673,475
6,673,475

733,065
733,065

-

15,905,302
733,065
16,638,367

8,761,824
8,761,824

1,576,800
7,355,498
8,932,298

1,319,997
968,385
2,288,382

7,260,258
7,260,258

-
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
30

รายการกับกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รายการต่อไปนี้เป็ นรายการที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
ค)

ยอดค้ างชําระที่เกิดจากการซื้อและขายสิ นค้ าและบริการ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ที่ระดับของผูถ้ ือหุน้
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
เงินจ่ายล่วงหน้า
ผูบ้ ริ หารสําคัญ
รวมเงินจ่ายล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ผูถ้ ือหุน้
รวมค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ที่ระดับของผูถ้ ือหุน้
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ผูถ้ ือหุน้
รวมเจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ผูถ้ ือหุน้
ผูบ้ ริ หารสําคัญ
รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ผูถ้ ือหุน้
รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

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

-

-

74,069,466

62,906,415

230,743
230,743

12,555,671
12,555,671

230,743
74,300,209

684,907
(420,728)
63,170,594

67,500
67,500

-

67,500
67,500

-

4,645,074
4,645,074

-

4,153,875
4,153,875

-

-

-

13,068,273

13,754,885

26,843,342
125,060
1,017,563
27,985,965

12,404,353
484,884
665,702
13,554,939

21,394,204
125,060
689,423
35,276,960

5,566,886
484,884
549,148
20,355,803

1,730,313
32,460
1,762,773

793,320
793,320

387,549
27,461
415,010

524,795
524,795

35,346,947
35,346,947

-

33,478,030
33,478,030
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
30

รายการกับกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รายการต่อไปนี้เป็ นรายการที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
ง)

เงินกู้ยืมจากบุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
บริษัทภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
ที่ระดับของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินกูเ้ พิ่มระหว่างปี
เงินกูจ้ ่ายคืนระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินกูเ้ พิม่ ระหว่างปี
เงินกูจ้ ่ายคืนระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

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

100,400,000
(26,400,000)
74,000,000

77,300,000
109,800,000
(86,700,000)
100,400,000

-

-

1,400,000,000
(901,220,000)
498,780,000

51,404,000
476,404,000
(527,808,000)
-

1,350,000,000
(901,220,000)
448,780,000

-

572,780,000

100,400,000

448,780,000

-

รวมเงินกู้ยืมจากบุคคลหรื อ
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน

เงินกูย้ ืมจากบริ ษทั ภายใต้การควบคุมเดียวกันที่ระดับของผูถ้ ือหุ้นและผูถ้ ือหุ้นเป็ นประเภทมีดอกเบี้ย ไม่มีหลักประกัน และ
มีกาํ หนดวันจ่ายชําระคืนที่ชดั เจนภายในระยะเวลา 5 ปี
จ)

ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนที่ผบู ้ ริ หารสําคัญของกลุ่มกิจการและบริ ษทั สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 เป็ นดังนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

35,533,535
164,413

24,535,020
155,935

35,697,948

24,690,955

28,781,300
49,054
28,830,354

15,292,613
46,540
15,339,153
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
30

รายการกับกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รายการต่อไปนี้เป็ นรายการที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
ฉ)

เงินให้ ก้ยู ืมแก่บุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

-

-

176,000,000
(19,083,333)
156,916,667

101,000,000
84,000,000
(9,000,000)
176,000,000

ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินให้กรู้ ะหว่างปี
เงินรับชําระคืนระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559 วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2560 บริ ษทั ได้ทาํ การให้เงินกูย้ ืมแก่
บริ ษ ัท พรี เมี่ ยมฟู้ ดส์ จํากัด และบริ ษ ัท ไทยเฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร็ นซ์ โดยระยะเวลาและเงื่ อนไขของสั ญญาเงิ น กู้
มีรายละเอียดดังนี้

บริษัท
บริ ษทั พรี เมี่ยมฟู้ดส์ จํากัด

บริ ษทั ไทยเฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร็ นซ์ จํากัด

จํานวน
บาท
109,000,000

เงื่อนไข
ระยะเวลา

ไม่มีหลักประกันและ
ครบกําหนดภายใน 100 เดือน
โดยจํานวนเงินกูย้ มื จํานวน
23 ล้านบาท และ 86 ล้านบาท
และจะครบกําหนด
ในปี พ.ศ. 2565 และ
พ.ศ. 2568 ตามลําดับ
47,916,667
ไม่มีหลักประกันและครบ
กําหนด ภายใน 60 เดือนโดย
จํานวนเงินกูย้ มื จํานวน
47.9 ล้านบาท จะครบกําหนด
ในปี พ.ศ. 2565

เงินรับชําระคืน อัตราดอกเบีย้
บาท
ร้ อยละ
17,000,000

3.495

2,083,333

3.495

เงินให้กูย้ ืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็ นไปตามประเพณี การให้กูย้ ืมปกติ รายได้ดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องมีจาํ นวนเงิน 5,755,737 บาท
(พ.ศ. 2560 : 4,530,238 บาท) บริ ษทั ไม่ได้ต้ งั ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ ในรอบปี บัญชี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 สําหรับเงินให้กูย้ ืมแก่
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

85

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
31

ภาระผูกพัน
ภาระผูกพันที่รายจ่ ายฝ่ ายทุน
ภาระผูกพันที่เป็ นข้อผูกมัด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินที่เกี่ยวข้องกับรายจ่ายฝ่ ายทุนซึ่งยังไม่ได้รับรู ้ในงบการเงิน มีดงั นี้
งบการเงินรวม

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - อาคารสํานักงานใหม่
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

2,777,620
2,777,620

48,584,906
48,584,906

2,232,760
2,232,760

48,584,906
48,584,906

โดยอาคารสํานักงานใหม่คาดว่าจะแล้วเสร็ จในไตรมาสที่ 2 ปี พ.ศ. 2562
ภาระผูกพันตามสั ญญาเช่ าดําเนินงาน
กลุ่มกิ จการและบริ ษทั มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดําเนิ นงานเกี่ ยวกับการเช่าที่ดิน เช่าอาคารสํานักงาน เช่าอุปกรณ์สํานักงาน
ค่าบริ การรักษาความปลอดภัยและสัญญาบริ การสําหรับการดําเนินการตามปกติของกลุ่มกิจการและบริ ษทั
ภาระผูกพันในอนาคตตามสัญญาเช่าดําเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้ข้นั ตํ่ามีดงั นี้
งบการเงินรวม

ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกินกว่า 5 ปี
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

23,732,529
63,129,456
276,046,240
362,908,225

20,099,071
30,245,240
10,480,482
60,824,793

12,557,253
37,381,905
176,248,517
226,187,675

12,846,038
14,970,699
27,816,737
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
32

หนังสื อคํา้ ประกันของธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มกิ จการและบริ ษทั มี หนังสื อคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริ ษทั เพื่อคํ้าประกันการปฏิบตั ิ
ตามสัญญาซึ่งเป็ นธุรกิจปกติของกลุ่มกิจการและบริ ษทั ดังนี้
งบการเงินรวม

หนังสื อคํ้าประกัน
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
เลตเตอร์ออฟเครดิตสิ นค้าเข้า
ตัว๋ เรี ยกเก็บ/รับซื้อสิ นค้าออกภายใต้ L/C
ตัว๋ เรี ยกเก็บสิ นค้าเข้า (B/C)
33

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

5,107,200
415,966
35,422,169

3,950,000
1,890,000
4,244,166
264,860
20,748,627

1,847,500
415,966
35,422,169

1,192,000
1,890,000
4,096,046
264,860
20,748,627

เหตุการณ์ ภายหลังวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานฉบับแก้ไขได้ถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยจะมีผลบังคับใช้
เมื่อพ้นกําหนด 30 วัน นับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษา การเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญได้แก่ค่าชดเชยสําหรับพนักงานที่เกษียณอายุ
และมีอายุงานมากกว่าหรื อเท่ากับ 20 ปี จะเปลี่ยนจากจํานวน 300 วัน ของค่าจ้างอัตราสุ ดท้ายเป็ น 400 วัน ของค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย
ผูบ้ ริ หารของกลุ่มกิจการได้ประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงกฎหมายนี้ต่องบการเงินของกลุ่มกิจการและบริ ษทั และคาดว่า
จะมีผลกระทบจํานวน 10.03 ล้านบาท และ 7.39 ล้านบาท ตามลําดับ
เมื่ อ วัน ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562 ที่ ป ระชุ ม สามัญ ของผู ้ถื อ หุ้ น ของบริ ษัท บริ ษัท ไทยเฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร็ น ซ์ จํา กัด
บริ ษทั พรี เมี่ยมฟู้ดส์ จํากัด และบริ ษทั เบสท์ โอเดอร์ จํากัด มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนิ นงานสําหรับปี พ.ศ. 2561
ในอัตรา 1.31 บาทต่อหุ้น 0.36 บาทต่อหุ้น และ 44.38 บาทต่อหุ้นตามลําดับ รวมเป็ นเงิ นปั นผลจํานวน 65.79 ล้านบาท โดยจะ
จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ในวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
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