รายงานของผู้สอบบัญชีรบั อนุญาต

เสนอผูถ้ อื หุน้ และคณะกรรมการ ของบริษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)

ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมของบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และ
งบการเงินเฉพาะกิ จการของบริษั ท แสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่ มกิ จการและฐานะการเงินเฉพาะกิ จการของบริ ษั ท ณ วัน ที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และผลการดาเนินงานรวมและผลการดาเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สน้ิ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
งบการเงิ นที่ตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย
• งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
• งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสาหรับปี สน
้ิ สุดวันเดียวกัน
• งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการสาหรับปี สน
้ิ สุด
วันเดียวกัน
• งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาหรับปี สน
้ิ สุดวันเดียวกัน และ
• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งรวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีทสี่ าคัญ
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบ
ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจาก
กลุ่มกิจการและบริษัทตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญ ชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญ ชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบ
ด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็ น ไปตามข้อ กาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้า เชื่อ ว่า หลักฐานการสอบบัญ ชีที่ข้า พเจ้า ได้รบั เพีย งพอและ
เหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มนี ัยสาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้ระบุเรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์-อาคารและอุปกรณ์
ของธุรกิจโรงแรม เป็ นเรื่อ งส าคัญ ในการตรวจสอบและได้นาเรื่องนี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน รวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้ นี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่องนี้
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์-อาคารและอุปกรณ์ ของธุรกิ จ
โรงแรม
อ้า งอิงถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัทข้อ 4 เรื่องประมาณการทางบัญชีที่
ส าคัญ และการใช้ดุลยพินิ จ และข้อ 14 เรื่อ งที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์
กลุ่ ม กิจการประกอบธุรกิจผลิต และจาหน่ า ยผลิต ภัณ ฑ์ใน
อุตสาหกรรมผลิตอาหาร เครื่องดื่ม และเครื่อ งอุปโภค และ
ธุรกิจโรงแรม 2 แห่ง ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 ระบุว่า
หากกิ จ การพบข้อ บ่ ง ชี้ ว่ า สิน ทรัพ ย์ อ าจเกิด การด้อ ยค่ า
กิ จ การต้ อ งประมาณการมู ล ค่ า ที่ ค าดว่ า จะได้รับ คื น ของ
สินทรัพย์นัน้ ทัง้ นี้เนื่องจากธุรกิจโรงแรมทัง้ สองแห่งของกลุ่ม
กิจการมีผลการดาเนินงานขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารจึง
กาหนดให้อ าคารและอุปกรณ์ของธุรกิจโรงแรมทั ง้ สองแห่ง
ของกลุ่มกิจการเป็ นหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่ต้อง
ทาการทดสอบการด้อยค่า
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2562 อาคารและอุป กรณ์ ข อง
ธุรกิจโรงแรมทัง้ สองแห่งของกลุ่มกิจการ มีมูลค่าตามบัญ ชี
จานวน 343.87 ล้า นบาท ซึ่ งเป็ นมู ลค่า หลังหักค่า เผื่อ การ
ด้อ ยค่ าของสินทรัพย์ที่บันทึกไว้ จานวน 11.56 ล้านบาท มูลค่า
ตามบัญชีของอาคารและอุปกรณ์ของธุรกิจโรงแรมดังกล่าวคิด
เป็ นร้อยละ 7.79 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมในงบการเงินรวม
ผูบ้ ริหารได้ว่าจ้างให้ผปู้ ระเมินราคาอิสระทีเ่ ป็ นผู้เชีย่ วชาญใน
วิชาชีพและได้รบั อนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพ ย์ (“ผู้ป ระเมิน ราคาอิส ระ”)
ท าการวัดมู ลค่า ของสินทรัพ ย์โดยการคิดลดประมาณการ
กระแสเงินสดเพื่อ หามูลค่าที่คาดว่า จะได้รบั คืน จากการใช้
อาคารและอุปกรณ์ของธุรกิจโรงแรมดังกล่าว โดยอ้า งอิงจาก
มูลค่าจากการใช้ (value in use)

วิ ธีการตรวจสอบ

วิธกี ารตรวจสอบทีส่ าคัญของข้าพเจ้า ประกอบด้วย
• ข้าพเจ้าประเมินความเหมาะสมของการระบุหน่วยสินทรัพย์ที่

ก่อให้เกิดเงินสดของกลุ่มกิจการ
• ข้าพเจ้าทาความเข้าใจวิธท
ี ผี่ ู้บริหารใช้ในการประเมินการ
ด้อยค่าของสินทรัพย์ รวมถึงข้อสมมติฐานที่ใช้ และประเมิน
ว่าวิธีการที่ผู้บริหารใช้และข้อสมมติฐานดังกล่าวสมเหตุสมผล
และสอดคล้องกับลักษณะการดาเนินธุรกิจ
• ข้าพเจ้า ได้ร ับรายงานประเมิน มูล ค่า สิน ทรัพ ย์ ซึ่งจัดท า
โดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ และข้าพเจ้าได้ประเมินความเป็ นอิสระ
ความสามารถ และความเทีย่ งธรรมของผู้ประเมินราคาอิสระ
• ข้าพเจ้าประเมินความเหมาะสมของข้อสมมติฐานหลัก ที่
ใช้ในการคาดการณ์ กระแสเงินสดในอนาคตที่ ผู้บริห าร
ให้กบั ผูป้ ระเมินราคาอิสระ ดังนี้
1. เปรียบเทียบอัตราค่าห้องพักเฉลี่ยที่ใช้ในการประมาณ
การกับผลการดาเนินงานในอดีต แผนธุรกิจ และข้อมูล
ในอุต สาหกรรมเดีย วกัน โดยวิเคราะห์จากโรงแรม
ระดับเดียวกันในบริเวณใกล้เคียงกัน
2. เปรียบเทียบอัตราการเข้าพักที่ใช้ในการประมาณการกับ
ข้อมูลในอดีต แผนธุรกิจ และข้อ มูลในอุต สาหกรรม
เดียวกัน
3. เปรีย บเที ยบอัตราการเติ บโตของรายได้ ที่ ใช้ ในการ
ประมาณการกับข้อมูลในอดีตและข้อมูลในอุตสาหกรรม
เดียวกัน โดยวิเคราะห์จากโรงแรมระดับเดียวกันใน
บริเวณใกล้เคียงกัน
4. เปรียบเทียบสัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ที่คาดการณ์ ใน
อนาคตกับผลการดาเนินงานในอดีต

เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ

วิ ธีการตรวจสอบ

ข้อ สมมติฐานหลัก ที่ผู้บ ริห ารใช้ในการคิดลดประมาณการ
กระแสเงินสดในอนาคต มีดงั นี้
1 อัตราค่าห้องพักเฉลีย่
2 อัตราการเข้าพัก
3 อัตราการเติบโตของรายได้
4 สัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้
5 อัตราคิดลด

5. ข้า พเจ้า ขอให้ผู้เ ชี่ย วชาญด้า นการประเมิน ของ
ผู้ส อบบัญ ชีท าการประเมิน ความเหมาะสมของ
อัตราคิดลดที่ ใช้ในการค านวณ โดยพิจารณาและ
เปรียบเทียบกับข้อมูลของบริษทั ที่อยู่ในอุตสาหกรรม
เดีย วกันซึ่งสามารถอ้า งอิงได้จ ากแหล่ งข้อ มูล ที่
เปิ ดเผยโดยทัวไป
่ เพื่อ ประเมินว่าอัตราคิดลดที่ใช้
อยู่ในเกณฑ์ทสี่ ามารถยอมรับได้

จากการทบทวนการด้อ ยค่าดังกล่า ว ผู้บริห ารได้บันทึก ค่า
เผื่อ การด้อ ยค่า ของอาคารและอุ ป กรณ์ ข องธุ รกิจโรงแรม
ดังกล่าว จานวน 11.56 ล้านบาทในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวมสาหรับปี พ.ศ. 2562

• ข้าพเจ้าขอให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าให้ความสาคัญ กับเรื่องดังกล่าว เนื่องจากมูลค่าของ
อาคารและอุป กรณ์ ของธุรกิจโรงแรมทัง้ สองแห่ งของกลุ่ ม
กิจการมีสาระสาคัญต่องบการเงินรวม และการกาหนดมูลค่า
จากการใช้ ต้องอาศัยการใช้ดุลยพินิจทีส่ าคัญของผู้บริหารใน
การประมาณการผลการดาเนินงานในอนาคต รวมถึงการใช้
ข้ อมู ลและข้ อ สมมติ ฐานต่ าง ๆ ที่ กล่ าวไว้ ข้ างต้ น หากข้ อ
สมมติ ฐานดัง กล่ า วมีก ารเปลี่ย นแปลง อาจส่ ง ผลอย่ า งมี
สาระสาคัญ ต่อมูลค่าจากการใช้และมีผลต่อการบันทึกค่าเผื่อ
การด้อยค่าและผลการดาเนินงาน

ท าการประเมิน ความเหมาะสมของวิธีก ารที่ใช้ว่า เป็ น
วิธกี ารทีถ่ อื ปฏิบตั โิ ดยทัวไปในอุ
่
ตสาหกรรมหรือไม่
• ข้าพเจ้าได้ทดสอบความถูกต้องของการคานวณการประเมิน

มูลค่าสินทรัพย์
จากผลการตรวจสอบข้างต้น ข้า พเจ้าพบว่า ข้อ สมมติฐาน
ที่ส าคัญ ที่ใช้ในการพิจารณามูลค่าที่คาดว่า จะได้รบั คืน ของ
สินทรัพย์มคี วามสมเหตุสมผลตามหลักฐานที่มอี ยู่และอัตรา
คิดลดที่ใช้ในการคานวณการคิดลดประมาณการกระแสเงินสด
อยู่ในช่วงทีย่ อมรับได้

ข้อมูลอื่น
กรรมการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจาปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบัญชีทอี่ ยู่ในรายงานนัน้ ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รบั รายงานประจาปี ภายหลัง
วันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั ่นต่อ
ข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่า
ข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มสี าระสาคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ทไี่ ด้รบั จากการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสาร
เรื่อง ดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ

ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
กรรมการมีหน้าที่รบั ผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามทีค่ วรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจาเป็ น เพื่อให้สามารถจัดทา
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและ
บริษัทในการดาเนินงานต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่องทีเ่ กี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชี
สาหรับการดาเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตัง้ ใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัท หรือหยุดดาเนินงาน หรือไม่สามารถ
ดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีช่ ่วยกรรมการในการกากับดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั ่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อ มูลที่ขดั ต่อ ข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญ หรือ ไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุ จริต หรือ ข้อผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผู้สอบบัญชีซ่งึ รวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ดว้ ย ความเชื่อมั ่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั ่นในระดับสูง แต่ไม่ได้
เป็ น การรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อ ข้อเท็จจริงอันเป็ น
สาระสาคัญทีม่ อี ยู่ได้เสมอไป ข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์
อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของ
ผูใ้ ช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัย
เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั งิ านของข้าพเจ้ารวมถึง
•

ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ไม่ว่า จะเกิดจากการทุจริต หรือ ข้อ ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ย ง
เหล่านัน้ และได้หลักฐานการสอบบัญชีทเี่ พียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่
ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญ ซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริต จะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด
เนื่ องจากการทุ จริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ ใจละเว้น การแสดงข้อมูล การแสดง
ข้อมูลทีไ่ ม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษทั
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญ ชีที่ กรรมการใช้และความสมเหตุส มผลของประมาณการทางบัญชี และการ
เปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึน้ โดยกรรมการ

•

สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องของกรรมการจากหลักฐานการสอบบัญชี
ทีไ่ ด้รบั และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนทีม่ สี าระสาคัญทีเ่ กี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัย
อย่างมีนัยสาคัญต่อความสามารถของกลุ่ม กิจการและบริษัทในการดาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามี
ความไม่แน่นอนที่มสี าระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิ ดเผย
ข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือ ถ้าการเปิ ดเผยดังกล่า วไม่เพียงพอ ความเห็นของ
ข้าพเจ้าจะเปลีย่ นแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้า ขึน้ อยู่กบั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รบั จนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชี
ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุ การณ์ ห รือ สถานการณ์ ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้ก ลุ่มกิจการและบริษัท ต้อ งหยุ ดการ
ดาเนินงานต่อเนื่อง
• ประเมิน การน าเสนอ โครงสร้า งและเนื้ อหาของงบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผย
ข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบทีท่ าให้มกี ารนาเสนอข้อมูลโดย
ถูกต้องตามทีค่ วรหรือไม่
• ได้รบั หลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทาง
ธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกาหนดแนวทาง การควบคุมดูแล
และการปฏิบตั งิ านตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ บั ผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ส่อื สารกับ คณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ที่สาคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเด็นที่มนี ัยสาคัญที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มีนัยสาคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้า
ได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็ นอิสระ
และได้ส่อื สารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทงั ้ หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอก
อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการทีข่ า้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่องที่ส่อื สารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พจิ ารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มนี ัยสาคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงิน รวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงาน
ของผู้สอบบัญ ชี เว้นแต่กฎหมายหรือ ข้อ บังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่อ งดังกล่า ว หรือ ในสถานการณ์ที่ย ากที่จะ
เกิดขึน้ ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด

ไพบูล ตันกูล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4298
กรุงเทพมหานคร
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

บริษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
งบการเงิ นรวม
หมายเหตุ

พ.ศ. 2562
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2562
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

249,418,066 1,091,584,267
13,185,082
636,121,711 634,200,304

92,832,321
483,120,804

746,038,948
3,389,613

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

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสัน้
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อน่ื
ส่วนของเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่

7
8
9

1,234,416,297
6,088,762
726,918,668

10, 28
11

682,513,013
9,236,859

รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน

58,308,000
412,203,466
1,054,560

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

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารทีม่ ขี อ้ จากัดในการเบิกใช้
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่

12
13
14
15
16
10, 28

3,159,700
9,159,700
67,126,009
1,622,609,273 1,721,618,375
11,313,675
23,696,716
32,870,268
30,405,192
16,061,897
14,622,679

756,023,624
104,343,822
750,811,246
6,098,277
12,492,344
227,190,875
8,950,547

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

รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

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

รวมสิ นทรัพย์

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

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
6

บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิ น (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
งบการเงิ นรวม

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ

พ.ศ. 2562
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2562
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

17
18

311,767,892

225,000,000
338,264,493

256,321,887

115,000,000
269,187,883

17

13,763,292

27,787,306

-

14,640,000

17

71,554

768,137

-

642,634

17

12,492,000
26,132,541
10,912,632

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

21,711,420
6,177,903

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

375,139,911

670,053,424

284,211,210

445,606,988

40,326,020
35,081,539
37,508,000
54,383,772

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

32,835,396
35,054,436

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

รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน

167,299,331

685,849,326

67,889,832

515,194,054

รวมหนี้ สิน

542,439,242 1,355,902,750

352,101,042

960,801,042

หมายเหตุ
หนี้ สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้ สินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อน่ื
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ส่วนของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
ทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลหรือ
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สนิ หมุนเวียนอืน่
รวมหนี้ สินหมุนเวียน
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

17
17
17
19

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
7

บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิ น (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
งบการเงิ นรวม
หมายเหตุ

พ.ศ. 2562
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2562
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญจานวน 2,000,000,000 หุน้
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
ทุนทีอ่ อกและชาระแล้ว
หุน้ สามัญจานวน 2,000,000,000 หุน้
ชาระเต็มมูลค่าแล้วหุน้ ละ 1 บาท
(พ.ศ. 2561 : หุน้ สามัญจานวน 1,480,000,000 หุน้
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท)
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
ส่วนเกินจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของเจ้าของ

2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000
20

20
20

21

2,000,000,000 1,480,000,000 2,000,000,000 1,480,000,000
1,248,938,736
93,663,209 1,248,938,736
93,663,209
94,712,575
94,712,575
-

110,350,000
423,929,843
(7,665,932)

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

110,350,000
351,871,554
-

77,000,000
246,302,496
-

รวมส่วนของผู้เป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม

3,870,265,222 2,092,831,768 3,711,160,290 1,896,965,705
(390,043)
(1,078,436)
-

รวมส่วนของเจ้าของ

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

รวมหนี้ สินและส่วนของเจ้าของ

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
8

บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

หมายเหตุ
รายได้จากการขายและให้บริการ
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม

6
6

รวมรายได้
ต้นทุนขายและการให้บริการ
ต้นทุนจากการประกอบกิจการโรงแรม

25
25

รวมต้นทุน
กาไรขัน้ ต้น
รายได้เงินปั นผล
รายได้อน่ื
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน

งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

2,776,377,860
88,275,697

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

2,074,489,615
-

1,907,336,965
-

2,864,653,557

2,738,245,559

2,074,489,615

1,907,336,965

(1,668,377,919) (1,627,682,614) (1,307,234,750) (1,237,294,497)
(105,656,736) (116,482,818)
(1,774,034,655) (1,744,165,432) (1,307,234,750) (1,237,294,497)

12
23
6, 25
6, 25
24

1,090,618,902
17,341,322
(182,013,584)
(457,096,100)
(25,949,201)

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

767,254,865
65,785,029
58,265,536
(128,663,246)
(281,938,976)
(17,010,227)

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

26

442,901,339
(89,365,146)

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

463,692,981
(78,773,923)

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

353,536,193

321,114,736

384,919,058

264,392,884

-

(6,679,018)

-

(9,398,302)

-

1,335,804

-

1,879,660

-

(5,343,214)

-

(7,518,642)

รายการทีจ่ ะจัดประเภทรายการใหม่ไปยัง
กาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงค่างบการเงิน
รวมรายการทีจ่ ะจัดประเภทรายการใหม่ไป
ยังกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง

(4,684,902)

(1,283,973)

-

-

(4,684,902)

(1,283,973)

-

-

กาไรเบ็ดเสร็จอื่นสุทธิ สาหรับปี

(4,684,902)

(6,627,187)

-

(7,518,642)

กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

348,851,291

314,487,549

384,919,058

256,874,242

กาไรก่อนภาษี เงิ นได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการทีจ่ ะไม่จดั ประเภทรายการใหม่ไปยัง
กาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของขาดทุน
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
รวมรายการทีจ่ ะไม่จดั ประเภทรายการใหม่ไป
ยังกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
9

บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
การแบ่งปันกาไร
ส่วนทีเ่ ป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม

การแบ่งปันกาไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเ่ ป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม

กาไรต่อหุ้น
กาไรต่อหุน้ ส่วนทีเ่ ป็ นของ
ผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริษทั ใหญ่ (บาท)

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

352,777,109
759,084

323,752,163
(2,637,427)

384,919,058
-

264,392,884
-

353,536,193

321,114,736

384,919,058

264,392,884

348,157,927
693,364

317,411,536
(2,923,987)

384,919,058
-

256,874,242
-

348,851,291

314,487,549

384,919,058

256,874,242

0.22

0.26

0.24

0.21

27

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
10

บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ทุนที่ออก
และชาระแล้ว
บาท
ยอดคงเหลือต้นปี วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561

งบการเงิ นรวม
ส่วนของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่
องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของเจ้าของ
กาไรสะสม
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
ส่วนเกิ นจากการ จัดสรรเป็ น
ผลต่างอัตรา
รวมส่วน
ส่วนเกิ น
รวมธุรกิ จภายใต้
ทุนสารอง
แลกเปลี่ยนจาก ของผูเ้ ป็ นเจ้าของ ส่วนได้เสียที่ไม่มี
ตาม
มูลค่าหุ้น การควบคุมเดียวกัน
ยังไม่ได้จดั สรร
การแปลงค่างบการเงิ น ของบริ ษทั ใหญ่ อานาจควบคุม
กฎหมาย
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รวมส่วนของ
เจ้าของ
บาท

638,000,000

93,663,209

94,712,575

-

1,545,293,785

(2,049,337)

2,369,620,232

1,605,024

2,371,225,256

842,000,000

-

-

-

-

-

842,000,000

-

842,000,000

-

-

-

77,000,000
-

(77,000,000)
(1,436,200,000)
318,408,949

(997,413)

(1,436,200,000)
317,411,536

240,527
(2,923,987)

240,527
(1,436,200,000)
314,487,549

ยอดคงเหลือสิ้นปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

1,480,000,000

93,663,209

94,712,575

77,000,000

350,502,734

(3,046,750)

2,092,831,768

(1,078,436)

2,091,753,332

ยอดคงเหลือต้นปี วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562

1,480,000,000

93,663,209

94,712,575

77,000,000

350,502,734

(3,046,750)

2,092,831,768

(1,078,436)

2,091,753,332

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาหรับปี
การเพิม่ หุน้ สามัญ (หมายเหตุ 20)
จัดสรรเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 21)
จ่ายเงินปั นผล (หมายเหตุ 22)
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

520,000,000
-

1,155,275,527
-

-

33,350,000
-

(33,350,000)
(246,000,000)
352,777,109

(4,619,182)

1,675,275,527
(246,000,000)
348,157,927

(4,971)
693,364

1,675,275,527
(246,004,971)
348,851,291

2,000,000,000

1,248,938,736

94,712,575 110,350,000

423,929,843

(7,665,932)

3,870,265,222

(390,043)

3,869,875,179

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาหรับปี
การเพิม่ หุน้ สามัญ (หมายเหตุ 20)
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมเพิม่ ขึน้
จากบริษทั ย่อยเรียกชาระค่าหุน้
จัดสรรเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 21)
จ่ายเงินปั นผล (หมายเหตุ 22)
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

ยอดคงเหลือสิ้นปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
11

บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
กาไรสะสม
ทุนที่ออก

ส่วนเกิ น จัดสรรเป็ นทุนสารอง

และชาระแล้ว

มูลค่าหุ้น

ตามกฎหมาย

ยังไม่ได้จดั สรร

รวม

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

638,000,000

93,663,209

-

1,502,628,254

2,234,291,463

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561
การเพิม่ หุน้ สามัญ

20

842,000,000

-

-

-

842,000,000

จัดสรรเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย

21

-

-

77,000,000

(77,000,000)

-

จ่ายเงินปั นผล

22

-

-

-

(1,436,200,000)

(1,436,200,000)

-

-

-

256,874,242

256,874,242

ยอดคงเหลือสิ้ นปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

1,480,000,000

93,663,209

77,000,000

246,302,496

1,896,965,705

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562

1,480,000,000

93,663,209

77,000,000

246,302,496

1,896,965,705

กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

การเพิม่ หุน้ สามัญ

20

520,000,000

1,155,275,527

-

-

1,675,275,527

จัดสรรเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย

21

-

-

33,350,000

(33,350,000)

-

จ่ายเงินปั นผล

22

-

-

-

(246,000,000)

(246,000,000)

-

-

-

384,919,058

384,919,058

2,000,000,000

1,248,938,736

110,350,000

351,871,554

3,711,160,290

กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือสิ้ นปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
12

บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงิ นสด
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

หมายเหตุ
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดาเนิ นงาน
กำไรก่อนภำษีเงินได้
รำยกำรปรับปรุง
ค่ำเสื่อมรำคำอำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร
จำกอสังหำริมทรัพย์เพือ่ กำรลงทุน
ค่ำเสื่อมรำคำอำคำรและอุปกรณ์
ค่ำตัดจำหน่ ำย
กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์
กลับรำยกำรค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
กำรตัดจำหน่ ำยหนี้สญ
ู
กลับรำยกำรค่ำเผือ่ กำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำ
(กลับรำยกำร) ค่ำเผือ่ สินค้ำล้ำสมัย
กำรทำลำยสินค้ำคงเหลือ
ขำดทุน(กำไร)จำกกำรจำหน่ ำยอุปกรณ์
กำรตัดจำหน่ ำยอุปกรณ์
ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน
รำยได้ค่ำเช่ำจำกอสังหำริมทรัพย์เพือ่ กำรลงทุน
ค่ำใช้จ่ำยจำกอสังหำริมทรัพย์เพือ่ กำรลงทุน
รำยได้เงินปั นผล
ดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนทำงกำรเงิน
ขำดทุน(กำไร)จำกอัตรำแลกเปลีย่ นทีย่ งั ไม่ได้เกิดขึน้
กำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนระยะสัน้
กำรเปลีย่ นแปลงของสินทรัพย์และหนี้สนิ ดำเนินงำน
- ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อน่ื
- สินค้ำคงเหลือ
- สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
- เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อน่ื
- หนี้สนิ หมุนเวียนอืน่
เงินสดได้มำจำกกำรดำเนินงำน
หัก เงินจ่ำยผลประโยชน์พนักงำน
หัก ดอกเบี้ยจ่ำย
หัก จ่ำยภำษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมดำเนินงำน

13, 25
14, 25
15, 25
14, 25
9, 25
9, 25
11
11
11

19, 25
13
13

24

19

งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

442,901,339

407,359,646

463,692,981

332,363,005

166,838,218
14,152,490
11,564,990
(11,252,654)
10,815
(2,043,249)
(1,791,449)
397,156
1,079,726
16,110,512
463,680
(1,477,526)
25,949,201
(458,319)
-

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)

4,797,513
84,835,243
9,645,140
(13,163,416)
5,415
(2,359,596)
(3,951,482)
(865,744)
75,881
10,689,924
(11,713,125)
231,840
(65,785,029)
(5,826,512)
17,010,227
4,601,224
-

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)

(81,668,831)
(6,514,249) (133,174,590)
67,360,633 (113,818,288)
77,849,354
(5,847,246)
1,659,230
855,908
(1,439,218)
(5,140,860)
657,200
(29,222,552) (41,199,748) (19,734,302)
2,383,793
(904,433)
2,248,106

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

614,011,509
(206,400)
(27,174,896)
(101,056,476)

456,822,619
(232,560)
(19,568,639)
(99,939,380)

420,622,160
(17,595,621)
(87,324,995)

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

485,573,737

337,082,040

315,701,544

228,956,752

กรรมกำร …………………………………………………………………
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็ นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงิ นสด (ต่อ)
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

หมายเหตุ
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมลงทุน
เงินสดจ่ำยเพือ่ ซื้อทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์
เงินสดรับจำกกำรขำยทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์
เงินสดจ่ำยเพือ่ ซื้อสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
เงินสดจ่ำยเพือ่ ซื้อเงินลงทุนระยะสัน้
เงินสดรับจำกกำรขำยเงินลงทุนระยะสัน้
เงินฝำกธนำคำรทีม่ ขี อ้ จำกัดในกำรเบิกใช้
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ กำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เงินสดรับจำกเงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ กำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เงินให้กยู้ มื ระยะยำวแก่กจิ กำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เงินสดรับจำกเงินให้กยู้ มื ระยะยำวแก่กจิ กำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เงินสดจ่ำยเพือ่ ซื้อบริษทั ย่อย สุทธิจำกเงินสดทีไ่ ด้มำ
เงินสดรับจำกกำรให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์เพือ่ กำรลงทุน
เงินสดจ่ำยจำกอสังหำริมทรัพย์เพือ่ กำรลงทุน
ดอกเบี้ยรับ
เงินปั นผลรับ

8
8

28
28
12

12

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น
เงินสดรับจำกกำรออกหุน้ สำมัญ
เงินสดจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรออกหุน้ สำมัญ
เงินสดรับจำกเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
จ่ำยคืนเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
เงินสดรับจำกตั ๋วสัญญำใช้เงิน
จ่ำยคืนเงินสดจำกตั ๋วสัญญำใช้เงิน
เงินสดรับจำกเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกบุคคลหรือ
กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เงินสดรับจำกเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกบุคคล
หรือกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน
จ่ำยคืนเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกบุคคลหรือกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน
จ่ำยคืนเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกบุคคลหรือกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน
จ่ำยคืนเงินต้นของสัญญำเช่ำกำรเงิน
เงินสดรับชำระค่ำหุน้ ของบริษทั ย่อยจำกส่วนได้เสีย
ทีไ่ ม่มอี ำนำจควบคุม
เงินปั นผลจ่ำย
เงินสดสุทธิได้มำ(ใช้ไป)จำกกิจกรรมจัดหำเงิน

20
20
17
17

28
28
28
28

22

งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

(145,340,065) (322,357,857) (72,617,173)
39,974
1,388,201
15,576,558
(1,780,629)
(3,427,206)
(945,601)
(6,018,532)
(303,535)
13,114,852
30,661,653
6,000,000
(501,700)
- (28,000,000)
28,000,000
- (234,928,900)
- 105,150,667
- (40,558,579)
10,809,702
(231,840)
(463,680)
5,056,605
1,492,076
2,258,658
65,785,029

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

(132,956,004) (292,281,786) (146,903,532)

(202,440,008)

1,716,000,000 842,000,000 1,716,000,000
(40,724,473)
- (40,724,473)
37,900,000
(47,965,072) (65,321,805) (34,800,000)
519,400,000 240,000,000 319,400,000
(744,400,000) (106,890,000) (434,400,000)

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

-

842,000,000

-

842,000,000

- 558,000,000
- (852,000,000)
(522,780,000) (75,620,000) (448,780,000)
(150,523)
-

508,000,000
(842,000,000)
(59,220,000)
-

240,527
(246,004,971) ############ (246,000,000) ############
633,525,484

(16,041,801)

830,695,527

(45,760,000)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็ นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงิ นสด (ต่อ)
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

หมายเหตุ
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดเพิ่ มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดวันต้นปี
เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรวันต้นปี
(ขำดทุน)กำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่ นของเงินสดและ
รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดวันสิ้ นปี
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดวันสิ้นปี
เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรวันสิ้นปี

7

เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดวันสิ้ นปี

งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

986,143,217
249,418,066
-

28,758,453
219,874,614
-

999,493,539
92,832,321
-

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

(1,144,986)

784,999

(741,593)

844,175

1,234,416,297

249,418,066 1,091,584,267

92,832,321

1,234,416,297
-

249,418,066 1,091,584,267
-

92,832,321
-

1,234,416,297

249,418,066 1,091,584,267

92,832,321

รายการที่มิใช่เงิ นสด
เจ้ำหนี้ซ้อื ทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์(ลดลง)เพิม่ ขึน้
เจ้ำหนี้ซ้อื สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน(ลดลง)เพิม่ ขึน้
ซื้อทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์จำกสัญญำเช่ำกำรเงิน
กำรโอนจำกอำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำรไปยัง
อสังหำริมทรัพย์เพือ่ กำรลงทุน
ลูกหนี้คำ้ งรับจำกกำรขำยเครือ่ งจักรและอุปกรณ์
รำยได้ค่ำเช่ำโดยวิธเี ส้นตรง

13, 14
13

2,696,906
(11,180)
-

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

6,266,066
-

2,160,588
33,478,029

67,126,009
-

-

32,565,208
5,192,185
903,423

76,576,127
-

กรรมกำร …………………………………………………………………
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็ นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
1

ข้อมูลทัวไป
่

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็ นบริษัทมหาชนจากัด และเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ซึ่งจัดตัง้ ขึน้ ในประเทศไทยและมีทอี่ ยู่ตามทีไ่ ด้จดทะเบียนดังนี้:
สานักงานใหญ่ : เลขที่ 3395 ซอยลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง) ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
การประกอบการธุรกิจของกลุ่มกิจการ คือ ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ขนมปั ง สิง่ ปรุงรสสี กลิน่ เครื่องหอมและเคมีภณ
ั ฑ์ประเภทอาหาร
เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร เครื่องดื่ม และเครื่องอุปโภค และธุรกิจโรงแรม
เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูล จึงรวมเรียกบริษทั และบริษทั ย่อยว่ากลุ่มกิจการ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษทั เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
2

นโยบายการบัญชี

นโยบายการบัญชีทสี่ าคัญซึ่งใช้ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดงั ต่อไปนี้
2.1

เกณฑ์การจัดทางบการเงิ น
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จดั ทาขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยและข้อกาหนดภายใต้
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจัดทาขึน้ โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน
การจัดทางบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รบั รองทัวไปในประเทศไทยก
่
าหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญ ชีที่สาคัญ
และการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริหารตามกระบวนการในการนานโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบตั ิ กลุ่มกิจการเปิ ดเผย
เรื่อ งการใช้ดุลยพินิจของผู้บริห ารหรือ รายการที่มีความซับซ้อ น และรายการเกี่ย วกับข้อ สมมติฐานและประมาณการที่มี
นัยสาคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษจัดทาขึน้ จากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็ นภาษาไทย ในกรณีที่
มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
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สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
2.2. มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อกลุ่มกิ จการ
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมาถือปฏิ บตั ิ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562
ก)

มาตรฐานการรายการทางการเงิ นฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า (TFRS 15)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินได้กาหนดหลักการ 5 ขัน้ ตอน ในการกาหนดและรับรู้รายได้จากสัญญาทีท่ ากับลูกค้า
ซึ่งก าหนดให้ก ลุ่ม กิจ การต้อ งรับ รู้รายได้ต ามหลัก การการโอนการควบคุ ม คือ รับ รู้รายได้เ พื่อ ให้ส ะท้อ นถึงการ
โอนการควบคุมในสินค้าหรือบริการไปยังลูกค้าด้วยจานวนเงินทีส่ ะท้อนถึงจานวนเงินทีก่ ลุ่มกิจการคาดว่าจะได้รบั จาก
สินค้าและบริการที่ได้โอนไป แทนหลักการรับรู้รายได้ตามหลักการโอนความเสีย่ งและผลตอบแทนในสินค้าและบริการ
ไปยังผู้ซ้อื ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (TAS 11) เรื่อง รายได้จากสัญญาก่อสร้าง และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18
(TAS 18) เรื่อง รายได้ และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง โดยผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายบัญชีดงั กล่าว ไม่เป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินเปรียบเทียบ
กลุ่มกิจการได้นามาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบตั สิ าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบนั ผู้บริหารได้ประเมินและพิจารณาว่า
มาตรฐานดังกล่าวข้างต้นไม่มผี ลกระทบทีม่ นี ัยสาคัญต่อบริษทั

ข)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การจ่ายโดยใช้ห้นุ เป็ นเกณฑ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 ได้ปรับปรุงโดยอธิบายให้ชดั เจนขึน้ เกี่ยวกับ

-

การวัดมูลค่าของรายการจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ทชี่ าระด้วยเงินสด
วิธีก ารทางบัญ ชีส าหรับ การปรับ ปรุงเงื่อ นไขและข้อ ก าหนดของการจ่ า ยโดยใช้หุ้น เป็ นเกณฑ์ ที่เปลี่ย นการ
จัดประเภทจากการจ่ายชาระด้วยเงินสดเป็ นการจ่ายชาระด้วยตราสารทุน

ทัง้ นี้ ยังได้ให้ขอ้ ยกเว้นในการจัดประเภทกรณีที่กจิ การต้องหัก ณ ทีจ่ ่ายภาษีของพนักงานทีเ่ กี่ยวข้องกับการจ่ายโดยใช้
หุน้ เป็ นเกณฑ์เพื่อนาส่งให้หน่วยงานกากับดูแลภาษี ให้ถอื เสมือนว่าเป็ นการจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ประเภทชาระด้วย
ตราสารทุนทัง้ หมด ซึ่งเดิมจะต้องรับรูส้ ่วนของภาษีดงั กล่าวเป็ นการจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ประเภททีช่ าระด้วยเงินสด
กลุ่มกิจการได้นามาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบตั สิ าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบนั ผู้บริหารได้ประเมินและพิจารณาว่า
มาตรฐานดังกล่าวข้างต้นไม่มผี ลกระทบทีม่ นี ัยสาคัญต่อบริษทั
ค)

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 ได้ปรับปรุงเพื่ออธิบายให้ชดั เจนขึน้ เกี่ยวกับการโอนจากหรือโอนมาเป็ นอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน จะทาได้กต็ ่อเมื่อมีการเปลีย่ นแปลงการใช้งานของอสังหาริมทรัพย์ซ่งึ ต้องมีหลักฐานการเปลีย่ นแปลงการ
ใช้งานสนับสนุน โดยการเปลีย่ นแปลงการใช้งานจะเกิดขึ้นเมื่ออสังหาริมทรัพย์นนั ้ เข้านิยามหรือสิ้นสุดการเป็ นไปตาม
นิยามของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน การเปลีย่ นแปลงความตัง้ ใจของฝ่ ายบริหารเพียงอย่างเดียวไม่ได้ให้หลักฐาน
เพียงพอทีจ่ ะสนับสนุนการเปลีย่ นแปลงการใช้งาน
กลุ่มกิจการได้นามาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบตั สิ าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบนั ผู้บริหารได้ประเมินและพิจารณาว่า
มาตรฐานดังกล่าวข้างต้นไม่มผี ลกระทบทีม่ นี ัยสาคัญต่อบริษทั
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หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
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2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงที่ มีผลบังคับใช้ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
กลุ่มกิจการประเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง ซึ่งยังไม่มผี ลบังคับใช้
ในรอบระยะเวลาบัญชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ดังนี้
ก)

เครื่องมือทางการเงิ น
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ทเี่ กี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน ได้แก่
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16

เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
เรื่อง การป้ องกันความเสีย่ งของเงินลงทุนสุทธิใน
หน่วยงานต่างประเทศ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 19 เรื่อง การชาระหนี้สนิ ทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินกลุ่มนี้กล่าวถึงการจัดประเภทรายการ การวัดมูลค่าและ
การตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สนิ ทางการเงิน การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน การบัญชีป้องกันความเสี่ยง
การแสดงรายการ และการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน
ผูบ้ ริหารของกลุ่มกิจการได้ประเมินผลกระทบและอยู่ในระหว่างการสอบทานผลกระทบตามมาตรฐานดังกล่าว
ข)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญ ญาเช่า ส่งผลให้กลุ่มกิจการในฐานะผู้เช่ารับรู้สญ
ั ญาเช่าเกือ บ
ทัง้ หมดในงบแสดงฐานะการเงิน โดยไม่ต้องจัดประเภทเป็ นสัญ ญาเช่าดาเนินงานและสัญ ญาเช่าการเงินอีกต่อ ไป
กลุ่ม กิจ การต้ อ งรับรู้ ส ินทรัพ ย์ ส ิท ธิการใช้ และหนี้ ส ินตามสัญ ญาเช่า เว้นแต่เป็ นสัญ ญาเช่ าระยะสัน้ และสัญ ญาเช่ า
ซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่า
ผูบ้ ริหารของกลุ่มกิจการได้ประเมินผลกระทบและอยู่ในระหว่างการสอบทานผลกระทบตามมาตรฐานดังกล่าว
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ค)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงใหม่ฉบับอื่นๆ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงใหม่ซ่งึ จะมีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ ได้แก่
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12
เรื่อง ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23
เรื่อง ต้นทุนการกู้ยมื
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 23 เรื่อง ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธกี ารทางภาษีเงินได้
การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษี เงิ นได้ ได้อธิบายให้ชดั เจนว่าการรับรูผ้ ลกระทบทางภาษีเงินได้
ของเงินปันผลจากตราสารทุน ให้รบั รูภ้ าษีเงินได้โดยให้สอดคล้องกับการรับรูร้ ายการหรือเหตุการณ์ในอดีตทีท่ าให้เกิด
กาไรทีน่ ามาจัดสรรเงินปันผล
การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม ได้อธิบายให้ชดั เจนว่าหากสินทรัพย์ทเี่ ข้าเงื่อนไข
ทีเ่ กิดจากเงินที่กู้มาโดยเฉพาะนัน้ อยู่ในสภาพพร้อมใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขาย ยอดคงเหลือของเงินที่กู้มา
โดยเฉพาะดังกล่าว กิจการต้องนามารวมเป็ นส่วนหนึ่งของเงินกู้ยมื ทีม่ วี ตั ถุประสงค์ทวไปด้
ั ่ วย
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที่ 23 เรื่อง ความไม่ แน่ นอนเกี่ ยวกับวิ ธี การทางภาษี เงิ นได้
ได้อธิบายวิธีการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและสินทรัพย์และหนี้สนิ
ภาษีเงินได้ในปี ปัจจุบนั ในกรณีทมี่ คี วามไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธกี ารทางภาษีเงินได้ ในเรื่องดังต่อไปนี้

-

กิจการต้องสมมติว่าหน่วยงานจัดเก็บภาษีจะตรวจสอบวิธีการทางภาษี ที่มคี วามไม่แน่นอน และมีความรูเ้ กี่ยวกับ
ข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องทัง้ หมดอย่างครบถ้วน โดยไม่นาเหตุผลว่าจะตรวจพบหรือไม่มาเป็ นข้อในการพิจารณา
หากกิจการสรุปว่าไม่มคี วามเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่หน่วยงานจัดเก็บภาษีจะยอมรับวิธกี ารทางภาษีที่มคี วามไม่
แน่นอน กิจการต้องสะท้อนผลกระทบของความไม่แน่นอนในการคานวณบัญชีภาษีเงินได้ดว้ ย
กิจการต้องประเมินการใช้ดุลยพินิจหรือประมาณการใหม่ เมื่อข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่เคยอ้างอิงในการใช้
ดุลยพินิจหรือประมาณการมีการเปลีย่ นแปลงไป หรือข้อมูลใหม่ทสี่ ่งผลกระทบต่อการใช้ดุลยพินิจหรือประมาณการ

ผูบ้ ริหารของกลุ่มกิจการอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบของการนามาตรฐานฉบับดังกล่าวมาใช้เป็ นครัง้ แรก
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2.3

การบัญชีสาหรับงบการเงิ นรวม
ก)

บริษทั ย่อย
บริษัทย่อยหมายถึงกิจการทัง้ หมดที่กลุ่มกิจการมีอานาจควบคุม กลุ่มกิจการมีอานาจควบคุมเมื่อกลุ่มกิจการรับหรือ
มีสทิ ธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับผูไ้ ด้รบั การลงทุน และสามารถใช้อานาจเหนือผูไ้ ด้รบั การลงทุนเพื่อให้
ได้ผลตอบแทนผันแปร กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของบริษทั ย่อยไว้ในงบการเงินรวมตัง้ แต่วนั ที่กลุ่มกิจการมีอานาจใน
การควบคุมบริษทั ย่อยจนถึงวันทีก่ ลุ่มกิจการสูญเสียอานาจควบคุมในบริษทั ย่อยนัน้
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทย่อยบันทึกด้วยวิธีราคาทุน โดยต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวกับการซื้อเงินลงทุน
จะถูกรับรูเ้ ป็ นส่วนหนึ่งของต้นทุนเริม่ แรกของเงินลงทุน

ข)

การเปลีย่ นแปลงสัดส่วนการถือครองกิจการ
ในกรณีทกี่ ลุ่มกิจการยังคงมีอานาจควบคุมบริษทั ย่อย กลุ่มกิจการปฏิบตั ติ ่อรายการกับส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
เช่นเดียวกันกับรายการกับผูเ้ ป็ นเจ้าของของกลุ่มกิจการ ผลต่างระหว่างราคาจ่ายซื้อหรือราคาขายจากการเปลีย่ นแปลง
สัดส่วนในบริษัทย่อยกับราคาตามบัญชีของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมที่ลดลงหรือเพิม่ ขึน้ ตามสัดส่วนที่เปลีย่ นแปลง
ไปจะถูกรับรูใ้ นส่วนของเจ้าของ

ค)

รายการระหว่างกันในงบการเงินรวม
รายการ ยอดคงเหลือ กาไรและขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริงระหว่างกันในกลุ่มกิจการจะถูกตัดออก ยกเว้นรายการนัน้ จะมี
หลักฐานว่าเกิดจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทโี่ อน

2.4

การรวมธุรกิ จภายใต้การควบคุมเดียวกัน
กลุ่มกิจการรับรู้รายการการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน โดยรับรู้สนิ ทรัพย์และหนี้สนิ ของกิจการที่ถูกนามารวมด้วย
มูลค่าตามบัญ ชีของกิจการที่ถูกนามารวมตามมูลค่าที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมของบริษัท ใหญ่ ในลาดับสูงสุดที่ต้อ งจัดท า
งบการเงินรวม โดยกลุ่มกิจการต้องปรับปรุงรายการเสมือนว่าการรวมธุรกิจได้เกิดขึน้ ตัง้ แต่วนั ต้น ปี ในงบการเงินปี ก่อนทีน่ ามา
แสดงเปรียบเทียบหรือตัง้ แต่วนั ทีก่ จิ การดังกล่าวอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุ่มกิจการ (หากเกิดขึน้ หลังจากวันต้นปี ของ
งบการเงินเปรียบเทียบ)
ต้นทุนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันเป็ นผลรวมของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทใี่ ห้ไป หนี้ สินที่เกิดขึ้นหรือรับมา
และตราสารทุนทีอ่ อกโดยผูซ้ ้อื ณ วันทีม่ กี ารแลกเปลีย่ นเพื่อให้ได้มาซึ่งการควบคุม
ส่วนต่างระหว่างต้นทุนของการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันกับส่วนได้เสียของผูซ้ ้อื ในมูลค่าตามบัญชีของกิจการทีถ่ ูก
นามารวมแสดงเป็ นรายการ “ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน” ในส่วนของเจ้าของ โดยกลุ่มกิจการจะ
ตัดรายการนี้ออกเมื่อขายเงินลงทุนออกไปโดยโอนไปยังกาไรสะสม
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2.5

การแปลงค่าเงิ นตราต่างประเทศ
ก)

สกุลเงินทีใ่ ช้ในการดาเนินงานและสกุลเงินทีใ่ ช้นาเสนองบการเงิน
งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซึ่งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานของกิจการและเป็ นสกุลเงินที่ใช้นาเสนองบการเงิน
ของกิจการและกลุ่มกิจการ

ข)

รายการและยอดคงเหลือ
รายการที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานโดยใช้อ ัตราแลกเปลี่ย น ณ วันที่
เกิดรายการ
รายการกาไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายชาระที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่า
สินทรัพย์และหนี้สนิ ทางการเงินได้บนั ทึกไว้ในกาไรหรือขาดทุน
เมื่อมีการรับรูร้ ายการกาไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็ นตัวเงินไว้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องค์ประกอบของอัตรา
แลกเปลีย่ นทัง้ หมดของกาไรหรือขาดทุนนัน้ จะรับรู้ไว้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้วย ในทางตรงข้ามการรับรูก้ าไรหรือ
ขาดทุ นของรายการที่ไม่เป็ นตัวเงินไว้ในกาไรหรือขาดทุ น องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ย นทัง้ หมดของกาไรหรือ
ขาดทุนนัน้ จะรับรูไ้ ว้ในกาไรขาดทุนด้วย

ค)

กลุ่มกิจการ
การแปลงค่าผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของบริษทั ในกลุ่มกิจการ (ทีม่ ใิ ช่สกุลเงินของเศรษฐกิจทีม่ ภี าวะเงินเฟ้ อ
รุนแรง) ซึ่งมีสกุลเงินทีใ่ ช้ในการดาเนินงานแตกต่างจากสกุลเงินที่ใช้นาเสนองบการเงินได้ถูกแปลงค่าเป็ นสกุลเงินทีใ่ ช้
นาเสนองบการเงินดังนี้
-

2.6

สินทรัพย์และหนี้สนิ ทีแ่ สดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าด้วยอัตราปิ ด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
รายได้และค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแปลงค่าด้วยอัตราถัวเฉลีย่ และ
ผลต่างของอัตราแลกเปลีย่ นทัง้ หมดรับรูใ้ นกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด
ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเที ย บเท่ าเงินสดรวมถึ งเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ ายคื นเมื่อ ทวงถาม
เงินลงทุนระยะสัน้ อื่นทีม่ สี ภาพคล่องสูงซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันทีไ่ ด้มา และเงินเบิกเกินบัญชี
เงินเบิกเกินบัญชีจะแสดงไว้ในส่วนของของหนี้สนิ หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน
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2.7

ลูกหนี้ การค้า
ลูกหนี้การค้าแสดงถึงจานวนเงินทีล่ ูกค้าจะต้องชาระสาหรับการขายสินค้าและการให้บริการตามปกติธุรกิจ
กลุ่มกิจการรับรู้ลูกหนี้การค้าเมื่อเริ่มแรกด้ว ยจานวนเงินของสิง่ ตอบแทนที่ปราศจากเงื่อ นไขในการได้รับชาระ ในกรณีที่มี
ส่วนประกอบด้านการจัดหาเงินทีม่ นี ัยสาคัญจะรับรู้ดว้ ยมูลค่าปัจจุบนั ของสิง่ ตอบแทน และวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนหัก
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

2.8

สิ นค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั แล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า
ราคาทุนของสินค้าคานวณโดยวิธีค่าเฉลีย่ เคลื่อนที่ ต้นทุนของวัตถุดบิ ประกอบด้วยราคาซื้อและค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวข้องโดยตรงกับ
การซื้อ หักด้วยส่วนลดทีเ่ กี่ยวข้องทัง้ หมด ต้นทุนของสินค้าสาเร็จรูปและงานระหว่างทาประกอบด้ว ยค่าวัตถุดบิ ค่าแรงทางตรง
ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรง ค่าโสหุย้ ในการผลิต และค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้สนิ ค้านัน้ อยู่ในสภาพและสถานทีป่ ัจจุบนั

2.9

เงิ นลงทุนในตราสารหนี้ และตราสารทุน
เงินลงทุนอื่น นอกเหนือจากเงินลงทุ นในบริษัทย่อ ย บริษัท ร่ว ม และการร่วมค้า รับรู้มูลค่าเริ่มแรกด้วยราคาทุน ซึ่งหมายถึง
มูลค่ายุตธิ รรมของสิง่ ตอบแทนทีใ่ ห้ไปเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนัน้ รวมทัง้ ค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆ
เงินลงทุนเพือ่ ค้าและเงินลงทุนเผือ่ ขาย
เงินลงทุนเพื่อค้าและเงินลงทุนเผื่อขายวัดมูลค่าในเวลาภายหลังด้วยมูลค่ายุตธิ รรม รายการกาไรและขาดทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริง
ของเงินลงทุ นเพื่อค้ารับรู้ในกาไรหรือขาดทุน รายการกาไรและขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนเผื่อขายรับรู้ในกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและจะรับรูใ้ นกาไรหรือขาดทุนเมื่อมีการจาหน่ายเงินลงทุนเผื่อขายนัน้ ออกไป
เงินลงทุนทีจ่ ะถือไว้จนครบกาหนด
เงิน ลงทุ น ที่จ ะถือ ไว้จ นครบก าหนดวัด มู ล ค่ า ภายหลังด้ว ยวิธีราคาทุ น ตัดจ าหน่ า ยตามอัต ราดอกเบี้ย ที่แ ท้จ ริง หัก ด้ว ย
ค่าเผื่อการด้อยค่า
เงินลงทุนทัวไป
่
เงินลงทุนทัวไปแสดงด้
่
วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า
การจาหน่ายเงินลงทุน
ในการจาหน่ายเงินลงทุ น ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิที่ได้รบั จากการจาหน่ ายกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนัน้ รวมถึง
ผลสะสมของรายการกาไรและขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุตธิ รรมทีร่ บั รู้สะสมไว้ในส่วนของเจ้าของ จะบันทึกรวมอยู่ใน
งบกาไรขาดทุน กรณีที่จาหน่ายเงินลงทุนที่ถือไว้ในตราสารหนี้หรือตราสารทุนชนิดเดียวกันออกไปบางส่วน ราคาตามบัญชีของ
เงินลงทุนทีจ่ าหน่ายจะกาหนดโดยใช้วธิ ถี วั เฉลีย่ ถ่วงน้าหนัก
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2.10 อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุ น ของกลุ่ มกิจการและบริษัทส่ วนใหญ่ คือ ที่ดิน โรงงาน อาคารส านักงานและส่ วนปรับปรุงอาคาร
ซึ่งกลุ่มกิจการถือไว้ เพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าในระยะยาวหรือจากการเพิม่ ขึ้นของมูลค่าของสินทรัพย์
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรูร้ ายการเริม่ แรกด้วยราคาทุน รวมถึงต้นทุนในการทารายการและต้นทุนในการกู้ยมื
หลังจากการรับรู้เมื่อเริม่ แรก อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจะบันทึกด้วยวิธีราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อผลขาดทุน
จากการด้อยค่า
กลุ่มกิจการรวมรายจ่ายในภายหลังเป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ก็ต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่กลุ่ม
กิจการจะได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในรายจ่ายนัน้ เมื่อมีการเปลี่ยนแทนชิ้นส่วนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุ น
กลุ่มกิจการจะตัดมูลค่าตามบัญชีของส่วนทีถ่ ูกเปลีย่ นแทนออก
ทีด่ ินไม่มกี ารหักค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอื่น ๆ จะคานวณตามวิธีเส้นตรง ปั นส่วนราคาทุน
ตลอดประมาณการอายุการให้ประโยชน์ดงั นี้
ส่วนปรับปรุงอาคาร
โรงงาน อาคารสานักงาน

10 ปี หรือ 15 ปี
20 - 40 ปี

ในระหว่างปี กลุ่มกิจการและบริษัทได้เปลี่ยนประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของโรงงานและอาคารสานักงานของอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนในหมายเหตุ 4
2.11 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ทงั ้ หมดวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม ต้นทุน
เริม่ แรกจะรวมต้นทุนทางตรงอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อสินทรัพย์นนั ้
ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ เมื่อต้นทุนนัน้ คาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต
มูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่วนทีถ่ ูกเปลีย่ นแทนจะถูกตัดรายการออกไป
บริษทั จะรับรูต้ ้นทุนค่าซ่อมแซมและบารุงรักษาอื่น ๆ เป็ นค่าใช้จ่ายในกาไรขาดทุนเมื่อเกิดขึน้
ที่ดินไม่มีการคิดค่า เสื่อ มราคา ค่าเสื่อ มราคาของสินทรัพย์อ่ืนคานวณโดยใช้วิธีเส้นตรง เพื่อลดราคาทุน ตลอดอายุการให้
ประโยชน์ทปี่ ระมาณการไว้ของสินทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
ส่วนปรับปรุงที่ดนิ
ส่วนปรับปรุงอาคาร
อาคารโรงงานและโรงแรม
เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต
อุปกรณ์และเครื่องตกแต่งสานักงาน
ยานพาหนะ

5 ปี หรือ 20 ปี
5 ปี ถึง 20 ปี
20 ปี ถึง 55 ปี
2 ปี ถึง 10 ปี
5 ปี หรือ 10 ปี
5 ปี

กลุ่มกิจการได้มกี ารทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ ของสินทรัพย์ให้เหมาะสมทุกสิ้นรอบรอบระยะเวลา
รายงาน
ในระหว่างปี กลุ่มกิจการและบริษทั ได้เปลีย่ นประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของโรงงาน อาคารสานักงานและโรงแรมในหมายเหตุ 4
ผลกาไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการจาหน่ ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คานวณโดยเปรียบเทียบสิง่ ตอบแทนสุทธิที่ได้รบั จากการ
จาหน่ายสินทรัพย์กบั มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และแสดงในกาไรหรือขาดทุนอื่น - สุทธิ
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2.12

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รายจ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ไม่มตี ัวตนได้บันทึกเป็ นต้นทุนของสินทรัพย์ และกลุ่มกิจการตัดจาหน่ ายต้นทุ นของ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีอ่ ายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอนโดยใช้วธิ เี ส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

3 ปี

ต้นทุนทีใ่ ช้ในการบารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
กลุ่มกิจการทบทวนการด้อยค่าของสินทรัพย์ และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนที่อายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบได้แน่นอนเป็ นรายปี และเมื่อมี
ข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนนัน้ อาจด้อยค่า กลุ่มกิจการปรับปรุงราคาตามบัญชีเมื่อพบว่ามีการด้อยค่าเกิดขึน้
2.13 การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
กลุ่มกิจการไม่ต ัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มตี ัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ ที่ไม่ท ราบได้แน่นอน แต่จะทดสอบการด้อ ยค่าเป็ น
ประจาทุกปี และเมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่บ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดงั กล่าวอาจมีการด้อยค่า สาหรับสินทรัพย์อ่นื กลุ่มกิจการ
จะทดสอบการด้อยค่าเมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทบี่ ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดงั กล่าวอาจมีการด้อยค่า รายการขาดทุนจากการด้อย
ค่าจะรับรูเ้ มื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน โดยมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนหมายถึงจานวนทีส่ ูง
กว่าระหว่างมูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการจาหน่ายและมูลค่าจากการใช้
เมื่อ มีเหตุให้เชื่อ ว่าสาเหตุที่ท าให้เกิดการด้อยค่าในอดีต ได้ห มดไป กลุ่มกิจการจะกลับรายการขาดทุ นจากด้อยค่าส าหรับ
สินทรัพย์อ่นื ๆ ทีไ่ ม่ใช่ค่าความนิยม
2.14 สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาเช่าระยะยาว - กรณี ที่กลุ่มกิ จการเป็ นผู้เช่า
เงินทีต่ ้องจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าดาเนินงาน (สุทธิจากสิง่ ตอบแทนจูงใจที่ได้รบั จากผูใ้ ห้เช่า) จะบันทึกในกาไรหรือขาดทุนโดยใช้
วิธเี ส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านัน้
การรับรูเ้ มื่อเริม่ แรกของสัญญาเช่าทางการเงินจะบันทึกด้วยมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทเี่ ช่าหรือมูลค่าปัจจุบนั สุทธิของจานวนเงิน
ทีต่ ้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ากว่า จานวนเงินที่ต้องจ่ายดังกล่าวจะปันส่วนระหว่างหนี้สนิ และค่าใช้จ่ายทางการเงิน
เพื่อ ให้ได้อตั ราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้ ส ินคงค้า ง โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญ ญา ภาระผูกพันตามสัญ ญาเช่าจะบันทึกหักจาก
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกในกาไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า
สัญญาเช่าระยะยาว - กรณี ที่กลุ่มกิ จการเป็ นผู้ให้เช่า
สินทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าทางการเงินบันทึกเป็ นลูกหนี้สญ
ั ญาเช่าทางการเงินด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินที่จ่ายตาม
สัญญาเช่า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหนี้ที่ยงั ไม่ได้คิดลดกับมูลค่าปัจจุบนั ของลูกหนี้จะทยอยรับรูเ้ ป็ นรายได้ทางการเงินโดย
ใช้วิธเี งินลงทุนสุทธิซ่งึ สะท้อนอัตราผลตอบแทนคงที่ ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่รวมอยู่ในการวัดมูลค่าลูกหนี้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน
เริม่ แรกและจะทยอยรับรูโ้ ดยลดจากรายได้ตลอดอายุของสัญญาเช่า
รายได้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดาเนินงาน (สุทธิจากสิง่ ตอบแทนจูงใจทีไ่ ด้จ่ายให้แก่ผเู้ ช่า) รับรูด้ ว้ ยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลาการให้เช่า
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2.15 เงิ นกู้ยืม
เงิน กู้ยมื รับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รบั หักด้วยต้นทุนการจัดท ารายการที่เกิดขึ้น เงินกู้ย ืมวัดมูลค่า
ภายหลังด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
ค่าธรรมเนียมทีจ่ ่ายไปเพื่อให้ได้เงินกู้ยมื มาจะรับรูเ้ ป็ นค่าธรรมเนียมรอการรับรูจ้ นกระทังมี
่ การถอนเงิน ซึ่งจะนาไปรวมคานวณ
ตามวิธีอ ัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง หากมีความเป็ นไปได้ที่จะไม่ถ อนเงิน ค่า ธรรมเนียมนี้จะรับรู้เป็ นค่าใช้จ่า ยจ่ายล่วงหน้าและ
ตัดจาหน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกู้ทเี่ กี่ยวข้อง
กลุ่มกิจการจะตัดรายการเงินกู้ยมื ออกจากงบแสดงฐานะการเงินเมื่อภาระผูกพันตามสัญญานัน้ ได้มกี ารปฏิบตั ิตามแล้ว หรือ
ได้ถูกยกเลิกไปหรือสิ้นสุดลง ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหนี้สนิ ทางการเงินที่สน้ิ สุดลงหรือที่ได้โอนให้กบั กิจการอื่นและ
สิง่ ตอบแทนที่จ่ายซึ่งรวมถึงสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดที่โอนไปหรือ หนี้ส ินที่รบั มาจะรับรู้ในกาไรหรือขาดทุนเป็ นส่วนหนึ่งของ
ต้นทุนทางการเงิน
เงินกู้ยมื จัดประเภทเป็ นหนี้ส ินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มกิจการไม่มสี ทิ ธิอนั ปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนชาระหนี้ออกไปอีกเป็ นเวลา
ไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน
2.16 ต้นทุนการกู้ยืม
ต้นทุนการกู้ยมื ของเงินกู้ยมื ที่กู้มาโดยทัวไปและที
่
่กู้มาเป็ นการเฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง หรือการ
ผลิตสินทรัพย์ทเี่ ข้าเงื่อนไข (สินทรัพย์ทตี่ ้องใช้ระยะเวลามากกว่า 12 เดือนในการทาให้พร้อมใช้หรือพร้อมขายได้ตามประสงค์)
ต้องนามารวมเป็ นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์ หักด้วยรายได้จากการลงทุนที่เกิดจากการนาเงินกู้ยมื ทีก่ ู้มาโดยเฉพาะ
การรวมต้นทุนการกู้ยมื เป็ นราคาทุนของสินทรัพย์สน้ิ สุดลงเมื่อการดาเนินการที่จาเป็ นในการเตรียมสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขให้
อยู่ในสภาพพร้อมทีจ่ ะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมทีจ่ ะขายได้เสร็จสิน้ ลง
ต้นทุนการกู้ยมื อื่น ๆ รับรูเ้ ป็ นค่าใช้จ่ายในปี ทเี่ กิดขึน้
2.17 ภาษี เงิ นได้ปีปัจจุบนั และภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี ประกอบด้วยภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะรับรูใ้ นงบกาไร
ขาดทุ น ยกเว้นส่วนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รบั รู้ในกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็จอื่นหรือรายการที่รับรู้โดยตรงไปยังส่วนของ
เจ้าของ
ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบนั
ภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั คานวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีทมี่ ผี ลบังคับใช้อยู่หรือทีค่ าดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้
ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน ผู้บริห ารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษี เป็ น ปี ๆ ในกรณี ที่การน า
กฎหมายภาษีไปปฏิบตั ิข้นึ อยู่กบั การตีความ กลุ่มกิจการจะตัง้ ประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีที่เหมาะสมจากจานวนที่คาดว่าจะต้อง
จ่ายชาระแก่หน่วยงานจัดเก็บภาษี
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรบั รู้เมื่อเกิดผลต่างชัวคราวระหว่
่
างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สนิ และราคาตามบัญชีที่แสดงอยู่
ในงบการเงิน อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รบั รูภ้ าษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับผลต่างชัวคราวที
่
เ่ กิดจากเหตุการณ์ต่อไปนี้
-

การรับรู้เริ่มแรกของรายการสินทรัพย์หรือรายการหนี้สนิ ที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และไม่มผี ลกระทบต่อกาไร
หรือขาดทุนทัง้ ทางบัญชีและทางภาษี
ผลต่างชัวคราวของเงิ
่
นลงทุนในบริษัทย่อยที่กลุ่มกิจการสามารถควบคุมจังหวะเวลาของการกลับรายการผลต่างชัวคราว
่
และการกลับรายการผลต่างชัวคราวมี
่
ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่เกิดขึน้ ภายในระยะเวลาทีค่ าดการณ์ได้ในอนาคต

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคานวณจากอัตราภาษีที่มผี ลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบ
ระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดงั กล่าวจะนาไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทเี่ กี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์
หรือหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้มกี ารจ่ายชาระ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะรับรู้หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมีกาไรทางภาษีเพียงพอที่จะนา
จานวนผลต่างชัวคราวนั
่
น้ มาใช้ประโยชน์
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจการมีสทิ ธิตามกฎหมาย
ที่จะนาสินทรัพย์ภ าษีเงินได้ของปี ปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สนิ ภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบัน และทัง้ สินทรัพย์ภ าษี เงินได้รอการ
ตัดบัญชีและหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน
ซึ่งตัง้ ใจจะจ่ายหนี้สนิ และสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั ด้วยยอดสุทธิ
2.18 ผลประโยชน์พนักงาน
2.18.1) ผลประโยชน์พนักงานระยะสัน้
ผลประโยชน์พนักงานระยะสัน้ คือ ผลประโยชน์ ที่คาดว่าจะต้องจ่ายชาระภายใน 12 เดือนหลังจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
เช่น ค่า จ้า ง เงินเดือน ลาประจาปี และลาป่ วยที่มีการจ่า ยค่าแรง ส่วนแบ่งกาไรและโบนัส และค่ารักษาพยาบาล
ของพนักงานปั จจุบันรับรู้ตามช่วงเวลาการให้บริการของพนักงานไปจนถึงวันสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกิจการ
จะบันทึกหนี้สนิ ด้วยจานวนทีค่ าดว่าจะต้องจ่าย
2.18.2) โครงการสมทบเงิน
กลุ่มกิจการจะจ่ายสมทบให้กบั กองทุนกองทุนสารองเลี้ยงชีพตามสัญญา กลุ่มกิจการไม่มภี าระผูกพันที่ต้องจ่ายชาระ
เพิม่ เติมเมื่อได้จ่ายเงินสมทบแล้ว เงินสมทบจะถูกรับรูเ้ ป็ นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อถึงกาหนดชาระ
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2.18.3) ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
โครงการผลประโยชน์ เมื่อเกษีย ณอายุ กาหนดจานวนเงินผลประโยชน์ ที่พนักงานจะได้รบั เมื่อ เกษีย ณอายุ โดย
มักขึน้ อยู่กบั ปัจจัยหลายประการ เช่น อายุ จานวนปี ทใี่ ห้บริการ และค่าตอบแทนเมื่อเกษียณอายุ
ภาระผูกพันผลประโยชน์น้ีคานวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระ ด้วยวิธคี ิดลดแต่ละหน่วยทีป่ ระมาณการไว้
ซึ่งมูลค่า ปั จจุบันของโครงการผลประโยชน์ จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดจ่า ยในอนาคต โดยใช้อ ัต รา
ผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเป็ นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินประมาณการกระแสเงินสด และวันครบ
กาหนดของพันธบัตรรัฐบาลใกล้เคียงกับระยะเวลาทีต่ ้องชาระภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
กาไรและขาดทุ นจากการวัดมูลค่าใหม่จะรับรู้ในส่ว นของเจ้าของผ่านกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็จอื่นในปี ที่เกิดขึ้น และ
รวมอยู่ในกาไรสะสมในงบแสดงการเปลีย่ นแปลงในส่วนของเจ้าของ
ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรูท้ นั ทีในกาไรหรือขาดทุน
2.19 ประมาณการหนี้ สิน
กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันในปั จจุบนั ตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จดั ทาไว้ อันเป็ นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่งการ
ชาระภาระผูกพันนั น้ มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้บริษัทต้องสูญเสียทรัพยากรออกไป และประมาณการจานวนที่
ต้องจ่ายได้
กลุ่มกิจการจะวัดมูลค่าของจานวนประมาณการหนี้สนิ โดยใช้มูลค่าปั จจุบันของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องนามาจ่ายชาระภาระผูกพัน
การเพิม่ ขึน้ ของประมาณการหนี้สนิ เนื่องจากมูลค่าของเงินตามเวลาจะรับรูเ้ ป็ นดอกเบี้ยจ่าย
2.20 ทุนเรือนหุ้น
หุน้ สามัญจะจัดประเภทไว้เป็ นส่วนของเจ้าของ
ต้นทุนส่วนเพิม่ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการออกหุน้ ใหม่หรือการออกสิทธิในการซื้อหุน้ ซึ่งสุทธิจากภาษีจะถูกแสดงเป็ นยอดหักในส่วนของ
เจ้าของ
2.21 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้หลักรวมถึงรายได้ที่เกิดจากกิจกรรมปกติทางธุรกิจทุกประเภท รวมถึงรายได้อ่นื ๆ ทีก่ ลุ่มกิจการได้รบั จากการขนส่งสินค้า
และให้บริการในกิจกรรมตามปกติธุรกิจ
กลุ่มกิจการรับรู้รายได้สุทธิจากภาษีมูลค่าเพิม่ ซึ่งกลุ่มกิจการจะรับรู้รายได้เมื่อคาดว่ามีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะได้รบั ชาระ
เมื่อส่งมอบสินค้าหรือให้บริการ
โดยนโยบายของกลุ่มกิจการจะขายสินค้าโดยมีสทิ ธิส่งคืนสินค้าภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือนแยกตามประเภทของกลุ่มลูกค้า
ดังนั น้ ความรับผิดในการคืน เงินและสิท ธิในการรับคืนสินค้าจะรับรู้เพียงจานวนที่คาดว่าลูกค้าจะส่งสินค้าคืน ซึ่งกลุ่มกิจการ
ประมาณการจากประสบการณ์ และข้อมูลในอดีต กลุ่มกิจการรับรู้ประมาณการสินค้าคืนเป็ นส่วนหักรายได้และต้นทุ นสินค้า
ตามลาดับ
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กลุ่มกิจการทบทวนความเหมาะสมของข้อสมมติฐานนี้และประมาณการจานวนเงินที่ต้องชาระคืนลูกค้าเมื่อมีการคืนสินค้าทุกรอบ
ระยะเวลารายงาน
สาหรับสัญญาที่มหี ลายองค์ประกอบที่กลุ่มกิจการจะต้องส่งมอบสินค้าหรือให้บริการหลายประเภท กลุ่มกิจการต้องแยกเป็ นแต่ละ
ภาระที่ต้องปฏิบตั ิที่แยกต่างหากจากกัน และต้องปั นส่วนราคาของรายการของสัญญาดังกล่าวไปยังแต่ล ะภาระที่ต้องปฏิบตั ิตาม
สัดส่วนของราคาขายแบบเอกเทศหรือประมาณการราคาขายแบบเอกเทศ กลุ่มกิจการจะรับรู้รายได้ของแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติ
แยกต่างหากจากกันเมื่อกลุ่มกิจการได้ปฏิบตั ติ ามภาระนัน้ แล้ว
การให้บริการ
กลุ่มกิจการรับรู้รายได้จากสัญญาให้บริการที่มลี กั ษณะการให้บริการแบบต่อเนื่องตามวิธเี ส้นตรงตลอดระยะเวลาของสัญญา โดย
ทีไ่ ม่ได้คานึงถึงรอบระยะเวลาการชาระเงินตามสัญญา
สินทรัพย์และหนี้สนิ ทีเ่ กิดจากสัญญา
กลุ่มกิจการรับรู้สนิ ทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาเมื่อกลุ่มกิจการรับรู้รายได้จากการปฏิบตั ิตามภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัญญา ก่อนที่จะ
รับชาระหรือถึงกาหนดชาระตามสัญญา
กลุ่มกิจการรับรู้หนี้สนิ ที่เกิดจากสัญญาเมื่อได้รบั ชาระจากลูกค้าหรือถึงกาหนดชาระตามสัญญาก่อนที่กลุ่มกิ จการจะปฏิบตั ิตาม
ภาระทีต่ ้องปฏิบตั ิ
กลุ่มกิจการจะแสดงยอดสุทธิหนี้สนิ ที่เกิดจากสัญญาหลังจากหักกลบกับสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญานัน้ ๆ ในแต่ละสัญญาทีท่ ากับ
ลูกค้า
สิง่ ตอบแทนทีจ่ ่ายให้กบั ลูกค้า
สิง่ ตอบแทนทีจ่ ่ายให้กบั ลูกค้าหรือจ่ายในนามของลูกค้าแก่บุคคลหรือกิจการอื่น รวมถึงส่วนลดหรือเงินคืนในอนาคต จะรับรูเ้ ป็ น
รายการหักจากรายได้ เว้นแต่การจ่ายสิง่ ตอบแทนนัน้ เป็ นการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการแยกต่างหาก
โรงแรม
รายได้จากการเป็ นเจ้าของโรงแรมประกอบด้วย จานวนเงินที่ได้รบั จากการให้เช่าห้องพัก การขายอาหารและเครื่องดื่ม และ
บริการเสริมอื่นๆ รายได้จากการให้เช่าห้อ งพักจะรับรู้ตลอดช่วงเวลาที่ แขกเข้าพัก รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม
รวมทัง้ การขายสินค้าจะรับรู้ ณ จุดขาย โดยกลุ่มกิจการมีสทิ ธิในการได้รบั ชาระเงินทันทีที่แขกของโรงแรมเข้าพัก และได้รบั
บริการและสินค้า
รายได้และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยรับรูต้ ามเกณฑ์อตั ราผลตอบแทนทีแ่ ท้จริง
รายได้เกี่ยวกับค่าสิทธิรบั รูต้ ามเกณฑ์คงค้างซึ่งเป็ นไปตามเนื้อหาของข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง รายได้เงินปั นผลรับรู้เมื่อสิทธิที่จะ
ได้รบั เงินปันผลนัน้ เกิดขึน้
ค่าใช้จ่ายรับรูต้ ามเกณฑ์คงค้าง
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2.22 การจ่ายเงิ นปันผล
เงินปันผลทีจ่ ่ายไปยังผูถ้ อื หุน้ ของกิจการจะรับรูเ้ ป็ นหนี้สนิ ในงบการเงินเมื่อ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้รบั การอนุมตั จิ ากที่
ประชุมคณะกรรมการบริษทั และการจ่ายเงินปั นผลประจาปี ได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
2.23 ข้อมูลจาแนกตามส่วนงาน
ส่วนงานดาเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในทีน่ าเสนอให้ผมู้ อี านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดาเนินงาน ผู้
มีอานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดาเนินงานหมายถึงบุคคลที่มหี น้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของส่วน
งานดาเนินงาน ซึ่งพิจารณาว่าคือผูอ้ านวยการสายการเงินทีท่ าการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
3
3.1

การจัดการความเสี่ยงทางการเงิ น
ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิ น
กลุ่มกิจการมีความเสีย่ งทางการเงินทีห่ ลากหลายซึ่งได้แก่ ความเสีย่ งจากตลาด (รวมถึงความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น ความเสีย่ ง
ด้านมูลค่ายุติธรรม และความเสี่ยงด้านราคา) ความเสี่ยงด้านการให้สนิ เชื่อ และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง แผนการจัดการ
ความเสีย่ งโดยรวมของกลุ่มกิจการจึงมุ่งเน้นลดความผันผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธกี ารลดผลกระทบทีท่ าให้เสียหาย
ต่อผลการดาเนินงานทางการเงินของกลุ่มกิจการให้เหลือน้อยทีส่ ุดเท่าทีเ่ ป็ นไปได้ คณะกรรมการกาหนดหลักการโดยภาพรวม
เพื่อจัดการความเสี่ยงและนโยบายที่เกี่ยวข้องไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรซึ่งดาเนินการโดยฝ่ ายบริหารเงินส่วนกลาง (ส่วนงาน
บริหารเงินของกลุ่มกิจการ) รวมถึ งการระบุ การประเมิน และป้ องกันความเสี่ยงทางการเงินด้วยการร่วมมือ อย่างใกล้ชิดกับ
หน่วยปฏิบตั กิ าร
3.1.1 ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
เนื่ องจากกลุ่มกิจการมีบริษัทย่อยในต่างประเทศและมีการดาเนินงานระหว่างประเทศจึงย่อมมีความเสี่ยงจากอัต รา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งเกิดจากสกุลเงินที่หลากหลาย โดยกลุ่มของกิจการมี สกุลเงินหลักเป็ นสกุลเงินบาท
ในขณะที่ธุรกรรมการซื้อขายและการกู้ยมื ระหว่างประเทศมีสกุลเงินหลักเป็ นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ กลุ่มกิจการได้มกี าร
บริหารจัดการความเสีย่ งสาหรับธุรกรรมปกติ โดยมีการจัดการบริหารรายได้และรายจ่ายทีเ่ ป็ นเงินตราต่างประเทศให้
อยู่ในสกุลเงินเดียวกัน อีกทัง้ กลุ่มกิจการได้มกี ารใช้สญ
ั ญาอัตราแลกเปลีย่ นล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสีย่ งและความผัน
ผวนจากอัต ราแลกเปลี่ย นโดยมีคู่สญ
ั ญาเป็ นบุคคลภายนอก เครื่อ งมือ ดังกล่าวไม่รบั รู้ในงบการเงินในวันเริ่มแรก
รายการกาไร(ขาดทุน)ที่เกิดขึ้นจริงจากการรับชาระหรือจ่ายชาระสัญญาอัต ราแลกเปลีย่ นล่วงหน้าจะแสดงรวมอยู่ใน
บัญ ชี “กาไร(ขาดทุ น) จากอัต ราแลกเปลี่ย น” ในกาไรหรือ ขาดทุ น ค่า ธรรมเนีย มในการท าสัญ ญาแต่ละฉบับจะตัด
จาหน่ายตามอายุของแต่ละสัญญา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษทั มียอดคงเหลือสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้ากับธนาคารพาณิชย์ มีมูลค่าตาม
สัญญาจานวน 2.34 ล้านบาท สัญญาดังกล่าวครบกาหนดวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563
3.1.2 ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ย งจากอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นจากความผันผวนของอัต ราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อ ผลการ
ดาเนินงาน และกระแสเงินสดของกลุ่มกิจการ อย่างไรก็ตาม รายได้และกระแสเงินสดจากการดาเนินงานของกลุ่ม
กิจการส่วนใหญ่ไม่ขน้ึ กับการเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด นอกจากนี้กลุ่มกิจการมียอดเงินกู้ยมื จากภายนอก
ที่ไม่มสี าระสาคัญ ดังนั น้ กลุ่มกิจการจึงไม่ได้ใช้อนุพนั ธ์ด้านอัตราดอกเบี้ย เพื่อป้ องกันความเสี่ย งที่เกิดจากคว ามผัน
ผวนของอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว
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3.1.3 ความเสีย่ งด้านการให้สนิ เชื่อ
โดยทัว่ ไปกลุ่มกิจการไม่มีการกระจุกตัวอย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ กลุ่มกิจการมีลูกค้ารายใหญ่
อยู่น้อยราย โดยทีก่ ลุ่มกิจการมีนโยบายการสอบทานเพื่อทาให้เชื่อมั ่นได้ว่าได้ขายสินค้าและให้บริการแก่ลูกค้า แต่ละราย
ทีม่ ปี ระวัตสิ นิ เชื่ออยู่ในระดับทีเ่ หมาะสม
3.1.4 ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง
กลุ่มกิจการบริหารจานวนเงินสดที่มอี ย่างเพียงพอและเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทมี่ ตี ลาดรองรับโดยการหาแหล่งเงินทุน
แสดงให้เห็นได้จากการที่มวี งเงินในการกู้ยมื ที่ได้มกี ารตกลงไว้แล้วอย่างเพียงพอ และความสามารถในการปิ ดสถานะ
ทางการตลาด
3.2

มูลค่ายุติธรรม
การวิเคราะห์เครื่องมือทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมและเครื่องมือทางการเงินที่ไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
แต่แสดงการเปิ ดเผยมูลค่ายุตธิ รรมจาแนกตามวิธกี ารประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดงั นี้
•
•

•

ข้อมูลระดับที่ 1

ได้แก่ ราคาเสนอซื้อ ขาย (ไม่ ต้อ งปรับปรุง) ในตลาดที่มีส ภาพคล่อ งส าหรับสินทรัพ ย์ห รือ หนี้ส ิน
อย่างเดียวกัน
ข้อมูลระดับที่ 2 ได้แก่ ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1 ทัง้ ที่ส ามารถสังเกตได้
โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคา) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คานวณมาจากราคา) สาหรับสินทรัพย์นัน้
หรือหนี้สนิ นัน้
ข้อมูลระดับที่ 3 ได้แก่ ข้อมูลสาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ซึ่งไม่ได้มาจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลทีไ่ ม่
สามารถสังเกตได้)

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สนิ ทางการเงินของกลุ่มกิจการต่อไปนี้มมี ูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี นอกจากมูลค่า
ยุตธิ รรมของเงินให้กู้ยมื แก่กจิ การทีเ่ กี่ยวข้องกันและเงินกู้ยมื จากกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกันซึ่งได้อธิบายในหมายเหตุขอ้ 10 และ 17
และมูลค่ายุตธิ รรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในหมายเหตุขอ้ 13 ตามลาดับ
•
•
•
•
•
•

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสัน้
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื
เงินกู้ยมื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
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(ก)

เครื่องมือทางการเงินในระดับ 2
มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ย ืมระยะยาวจากสถาบัน การเงิน คานวณจากกระแสเงินสดในอนาคตซึ่งคิดลดด้ว ยอัต รา
ดอกเบี้ยสาหรับเงินให้สนิ เชื่อสาหรับลูกค้ารายใหญ่ชนั ้ ดี (Minimum Loan Rate :MLR) ถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์
ทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งอ้างอิงจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน และปรับปรุงด้วย
ความเสีย่ งด้านสินเชื่อของสัญญากู้ยมื ดังกล่าว

(ข)

เครื่องมือทางการเงินในระดับ 3
รายการเงินให้กู้ยมื ระยะยาวแก่กจิ การทีเ่ กี่ยวข้องกัน และเงินกู้ยมื ระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
รายการเงิน ให้กู้ย ืม ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ย วข้อ งกัน และเงินกู้ย ืมระยะยาวจากบุค คลหรือ กิจการที่เ กี่ย วข้อ งกัน
วัดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash flow Method : DCF) โดยคิดลดกระแสเงินสดใน
อนาคตตามสัญญาด้วยอัตราดอกเบี้ยสาหรับเงินให้สนิ เชื่อส าหรับลูกค้ารายใหญ่ชนั ้ ดี (Minimum Loan Rate :MLR)
ถัวเฉลี่ย ของธนาคารพาณิ ชย์ที่จดทะเบีย นในประเทศไทย ซึ่งอ้า งอิงจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันสิ้น รอบ
ระยะเวลารายงาน และปรับปรุงด้วยความเสีย่ งด้านสินเชื่อของแต่ละบริษทั
ข้อมูลหลักทีก่ ลุ่มกิจการใช้ในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมระดับที่ 3 ได้แก่
•
•

•

กระแสเงินสดตามสัญญาเงินให้กู้ยมื และเงินกู้ยมื
อัตราดอกเบี้ยสาหรับเงินให้สนิ เชื่อสาหรับลูกค้ารายใหญ่ชนั ้ ดี (Minimum Loan Rate :MLR) ถัวเฉลีย่ ของธนาคาร
พาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ประกาศ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน (พ.ศ. 2562 ร้อยละ 6.93 , พ.ศ. 2561:
ร้อยละ 6.99)
ส่วนปรับปรุงความเสี่ยงด้านสินเชื่อของแต่ละบริษัท ผูบ้ ริหารจะอ้างอิงจากสัญญาเงินกู้ยมื จากสถาบันการเงินทีย่ งั
มีผลอยู่ ณ วันที่ในงบการเงิน หรือ จากข้อมูลการกู้ยมื จากสถาบันการเงินในอดีตเพื่อใช้เป็ นบรรทัดฐานในการ
ปรับปรุงอัตราดอกเบี้ย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทใช้อตั ราคิดลดเงินเพื่อคานวณมูลค่ายุตธิ รรมของเงินให้กู้ยมื ระยะยาวแก่กจิ การ
ทีเ่ กี่ยวข้องกันอยู่ในระหว่างร้อยละ 4.00 ต่อปี ถึง ร้อยละ 10.20 ต่อปี (พ.ศ. 2561: ร้อยละ 4.99 ต่อปี ถึง ร้อยละ 5.99 ต่อปี )
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทไม่มเี งินกู้ยมื ระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (พ.ศ. 2561: กลุ่ม
กิจการใช้อตั ราคิดลดเงินเพื่อคานวนมูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ย ืมระยะยาวจากบุคคลหรือ กิจการที่เกี่ย วข้องกันอยู่ใน
ระหว่างร้อยละ ร้อยละ 4.99 ต่อปี ถึง ร้อยละ 5.99 ต่อปี )
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
การประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพื่อเปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผู้บริหารได้
ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญการประเมินมูลค่าอิสระ ซึ่งเป็ นผู้ที่ได้รบั การรับรองตามมาตรฐานวิชาชีพและเป็ นผู้มปี ระสบการณ์
ในการประเมินมูลค่าในอสังหาริมทรัพย์ประเภทเดียวกันและอยู่ในทาเลที่ตงั ้ เดียวกับหรือใกล้เคียงกับอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนทีไ่ ด้รบั การประเมินมูลค่าดังกล่าว
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ผู้ประเมินอิสระใช้วิธีรายได้ (Income Approach) ซึ่งจัดเป็ นมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับ 3 ของลาดับชัน้ มูลค่ายุติธรรม
ดังรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13
ไม่มรี ายการโอนระหว่างระดับ 1 และ ระดับ 2 ของลาดับมูลค่ายุตธิ รรมในระหว่างปี
กลุ่มกิจการมีนโยบายในการกาหนดการโอนระหว่างระดับของชัน้ มูลค่ายุตธิ รรม ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน
ขัน้ ตอนการประเมินมูลค่ายุตธิ รรม
ฝ่ ายบัญชีและการเงินของกลุ่มกิจการมีหน้าที่การประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินสาหรับการรายงาน
ในงบการเงิน รวมถึงมูลค่ ายุติธรรมระดับที่ 3 โดยรายงานตรงต่อผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน การประชุมระหว่าง
คณะทางานกับผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงินเกี่ยวกับกระบวนการประเมินมูลค่ายุติธรรมได้จดั ขึน้ อย่างน้อยหนึ่งครัง้
ในแต่ละไตรมาส ซึ่งสอดคล้องกับวันทีร่ ายงานรายไตรมาสของกลุ่มกิจการ
4

ประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ และการใช้ดลุ ยพิ นิจ

การประมาณการข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ ได้มกี ารประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่อง และอยู่บนพืน้ ฐานของประสบการณ์ ในอดีตและ
ปั จจัยอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถงึ เหตุการณ์ในอนาคตทีเ่ ชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนัน้
การด้อยค่าของลูกหนี้ การค้า
กลุ่มกิจการได้กาหนดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าลงของลูกหนี้การค้าซึ่งเกี่ยวพันกับประมาณการผลขาดทุน
อัน เป็ น ผลมาจากที่ลูกค้า ไม่มีความสามารถในการชาระหนี้ ค่า เผื่อ หนี้ ส งสัย จะสูญนั ้นเป็ นผลมาจากการที่ กลุ่มกิจการได้ประเมิน
ความสามารถในการจ่ายชาระหนี้ในอนาคต ซึ่งการประมาณนัน้ อยู่บนพื้นฐานเกี่ยวกับประสบการณ์ในอดีตของการติดตามทวงถามหนี้
และการพิจารณาแนวโน้มของตลาด
ค่าเผื่อการลดลงมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
กลุ่มกิจการตัง้ ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือโดยประมาณการมูลค่าสุทธิที่จะได้รบั ซึ่งคานวณจากราคาปกติที่ คาดว่าจะขายได้
ของธุ รกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นเพื่อให้ส ินค้านัน้ อยู่ในสภาพพร้อมขาย การคานวณมูลค่าที่คาดว่าจะขายได้ดังกล่าวต้องอาศัยการ
ประมาณของผูบ้ ริหาร โดยพิจารณาจากข้อมูลในอดีต ประสบการณ์ของผู้บริหารในอุตสาหกรรมและแนวโน้มของตลาดและผูบ้ ริหารใช้
ดุลยพินิจในการประมาณค่าเผื่อสินค้าและการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือสาหรับยอดสินค้าคงเหลือโดยพิจารณาจากการวิเคราะห์อายุสนิ ค้า
ค่าเผื่อสิ นค้าล้าสมัย
กลุ่มกิจการบันทึกบัญชีค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าเก่า ล้าสมัย หรือเสื่อมคุณภาพเท่าที่จาเป็ น หลักเกณฑ์ในการประเมินค่าเผื่อ
สินค้าเสื่อมคุณภาพและล้าสมัยต้องใช้การประมาณการ ซึ่งผูบ้ ริหารใช้ดุลยพินิจและประสบการณ์และข้อมูลทีเ่ กิดขึน้ ในอดีต กาหนดให้
สินค้าคงเหลือแต่ละกลุ่มที่ไม่เคลื่อนไหวเกินกว่าปกติธุรกิจ จะถูกบันทึกค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและล้าสมัย ในการประเมินค่าเผื่อ
สินค้าเสื่อมคุณ ภาพและล้าสมัย ผู้บริห ารต้อ งคานึงถึงแนวโน้มการขายจากสภาพเศรษฐกิจและสภาวการณ์ของตลาดทัง้ ในอดีตและ
ปั จจุบนั อายุของสินค้าคงเหลือ และปัจจัยอื่นทีส่ ่งผลกระทบต่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและล้าสมัย
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ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าคงเหลือของอาคารและอุปกรณ์
ฝ่ า ยบริห ารเป็ นผู้ประมาณการอายุการใช้งานและมูลค่า คงเหลือ สาหรับอาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มกิจการโดยผู้บริห ารจะท าการ
ทบทวนค่าเสื่อมราคาเมื่ออายุการใช้งานและมูลค่า คงเหลือมีความแตกต่างไปจากการประมาณการในปี ก่อนหรือมีการตัดจาหน่ าย
สินทรัพย์ทเี่ สื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งานเนื่องจากการขายหรือเลิกใช้
ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
มูลค่ าปั จจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงานเมื่อเกษี ยณอายุข้นึ อยู่กับหลายปั จจัยที่ใช้ในการคานวณตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยโดยมีข้อสมมติฐานหลายตัว รวมถึงข้อสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราคิดลด การเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติฐานเหล่านี้จะส่งผล
กระทบต่อมูลค่าของภาระผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
กลุ่มกิจการได้พจิ ารณาอัตราคิดลดทีเ่ หมาะสมในแต่ละปี ซึ่งได้แก่อตั ราดอกเบี้ยที่ควรจะใช้ในการกาหนดมูลค่าปั จจุบนั ของประมาณ
การกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ ในการพิจารณาอัตราคิ ดลดที่เหมาะสม กลุ่มกิจการใช้
อัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาลซึ่งเป็ นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินทีต่ ้ องจ่ายชาระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ และมีอายุ
ครบกาหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาทีต่ ้องจ่ายชาระภาระผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุทเี่ กี่ยวข้อง
ข้อสมมติฐานหลักอื่นๆสาหรับภาระผูกพันผลประโยชน์ ได้เปิ ดเผยข้อมูลเพิม่ เติมอยู่ในหมายเหตุ 19
สิ นทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี
กลุ่มกิจการและบริษัทจะรับรูส้ นิ ทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า กลุ่มกิจการและบริษัทจะมี
กาไรทางภาษีในอนาคตเพีย งพอที่จะใช้ป ระโยชน์ จากสินทรัพ ย์ภ าษี เงินได้นัน้ ในการนี้ฝ่ ายบริห ารจาเป็ น ต้อ งประมาณการว่ า
กลุ่มกิจการและบริษัทควรรับรู้จานวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นจานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงกาไรทางภาษีที่คาดว่า
จะเกิดในแต่ละช่วงเวลา
ประมาณการการด้อยค่าของเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อยและการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
กลุ่ มกิจการทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุ นในบริษัท ย่อยและหน่ วยสินทรัพย์ที่ก่อ ให้เกิดเงินสด เมื่อ เกิดข้อ บ่งชี้ของการด้อยค่า
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด พิจารณาจากการคานวณมูลค่าจากการใช้ ซึ่งการคานวณ ดังกล่าว
อาศัยการประมาณการของผูบ้ ริหาร
กลุ่มกิจการได้ประเมินการด้อ ยค่าของกลุ่มธุรกิจโรงแรมในบริษัทย่อยโดยใช้วิธีมูลค่าปั จจุบันกระแสเงินสด (Discounted cash flow
Method : DCF) จากประมาณการทีด่ ที สี่ ุดของผูบ้ ริหาร เงินลงทุนในบริษทั ย่อยคาดว่าจะคืนทุนและมีกาไรในอนาคต
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การเปลี่ยนแปลงประมาณการจากปี ก่อน
ในการจัดท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2562 นี้ อายุการให้ประโยชน์ ที่
ประมาณการไว้ของโรงงาน อาคารสานักงานและโรงแรม ได้เปลี่ยนไปจากที่ใช้สาหรับงบการเงินสาหรับปี ส้นิ สุด 31 ธันวาคม พ.ศ.
2561
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการและบริษัทได้เปลี่ยนประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของโรงงาน อาคารสานักงานและ
โรงแรม จากเดิมบริษทั ประมาณอายุการให้ประโยชน์ 20 ปี เปลีย่ นเป็ นประมาณอายุการให้ประโยชน์ 20 - 55 ปี
กลุ่มกิจการและบริษทั บันทึกการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยใช้วิธเี ปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไป งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 มีผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวดังนี้

มูลค่าตามบัญชี
ตามอายุการให้
ประโยชน์ เดิ ม
งบแสดงฐานะการเงิ น
ราคาทุน
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ค่าเสื่อมราคา

งบการเงิ นรวม
มูลค่าตามบัญชี
ตามอายุการให้
ประโยชน์ใหม่

659,378,608
(6,008,775)
(219,755,151)
433,614,682

659,378,608
(6,008,775)
(211,278,561)
442,091,272

8,476,590
8,476,590

32,627,956

24,151,366

(8,476,590)

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
มูลค่าตามบัญชี มูลค่าตามบัญชี
ตามอายุการให้ ตามอายุการให้
ประโยชน์ เดิ ม
ประโยชน์ใหม่
งบแสดงฐานะการเงิ น
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ค่าเสื่อมราคา

ผลต่าง

ผลต่าง

334,211,697
(129,405,908)
204,805,789

334,211,697
(126,575,969)
207,635,728

2,829,939
2,829,939

16,138,777

13,308,838

(2,829,939)
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บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
5

การจัดการเงิ นทุน

วัตถุ ประสงค์ของกลุ่มกิจการในการบริหารทุนของบริษัทนั น้ เพื่อดารงไว้ซ่ึงความสามารถในการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องของกลุ่มกิจการ
เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อ ผู้ถือ หุ้นและเป็ นประโยชน์ ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อดารงไว้ซ่งึ โครงสร้างของทุ นที่เหมาะสมเพื่อลด
ต้นทุนของเงินทุน
ในการดารงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุนกลุ่มกิจการอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กบั ผูถ้ อื หุน้ การคืนทุนให้แก่ผถู้ อื หุน้ การออกหุ้น
ใหม่ หรือการขายทรัพย์สนิ เพื่อลดภาระหนี้สนิ

35

บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
6

ข้อมูลตามส่วนงานและรายได้

ผูม้ อี านาจตัดสินใจสูงสุดด้านสายการเงินของกลุ่มกิจการระบุส่วนงานที่รายงานของธุรกิจเพื่อใช้ในการวัดผลการดาเนินงานของกลุ่มกิจการ โดยจาแนกตามทีม่ าของรายได้ ได้แก่ กลุ่มรายได้ในประเทศและกลุ่มรายได้
ส่งออกต่างประเทศ ซึ่งประกอบธุรกิจประเภทผลิตและจาหน่าย และธุรกิจโรงแรม ดังนี้
งบการเงินรวม
รายได้ในประเทศ
ผลิตและจาหน่ าย
ธุรกิ จโรงแรม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

รายได้ส่งออกต่างประเทศ
ผลิตและจาหน่ าย
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

รวม
พ.ศ. 2562
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

รายได้ตามส่วนงาน
หัก รายได้ระหว่างส่วนงาน
รวมรายได้จากลูกค้าภายนอก

2,545,104,325
(212,889,170)
2,332,215,155

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

88,302,927
(27,230)
88,275,697

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

554,376,174
(110,213,469)
444,162,705

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

3,187,783,426
(323,129,869)
2,864,653,557

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

กาไรขาดทุนตามส่วนงาน

1,030,620,368

918,933,869

(17,381,039)

(10,759,329)

77,379,573

85,905,587

1,090,618,902

994,080,127

17,341,322
(182,013,584)
(457,096,100)
(25,949,201)
442,901,339
(89,365,146)
353,536,193

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

2,800,056,949
64,596,608
2,864,653,557

2,664,901,773
73,343,786
2,738,245,559

รายได้อ่นื
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กาไรสุทธิ สาหรับปี
จังหวะเวลาการรับรู้รายได้
เมื่อปฏิบตั ติ ามภาระที่ต้องปฏิบตั เิ สร็จสิ้น (point in time)
ตลอดช่วงเวลาที่ปฏิบตั ติ ามภาระที่ต้องปฏิบตั ิ (over time)
รวมรายได้

2,332,215,155
2,332,215,155

2,252,833,658
2,252,833,658

27,966,526
60,309,171
88,275,697

34,968,300
70,755,189
105,723,489

439,875,268
4,287,437
444,162,705

377,099,815
2,588,597
379,688,412
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บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ในระหว่างปี พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่ภายนอกจานวน 1 ราย ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 16 ของรายได้จากการขาย
และบริการของกลุ่ม กิจการ ซึ่งอยู่ ในส่ว นงานผลิต และจาหน่ า ยในประเทศ โดยมีรายได้จากลูกค้าดังกล่า วรวมส าหรับ ปี จานวน
457,199,451 บาท (พ.ศ. 2561 : ลูกค้ารายใหญ่จานวน 2 ราย ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 16 และร้อยละ 10 ของรายได้จากการขายและบริการ
ของกลุ่มกิจการ โดยมีจานวน 672,775,231 บาท)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่อยู่ในประเทศ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีอ่ ยู่ในต่างประเทศของกลุ่มกิจการนัน้ มีจานวนไม่เป็ นสาระสาคัญ
7

เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
เงินสดและเงินฝากธนาคาร

1,019,950
1,233,396,347
1,234,416,297

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

1,361,430
330,000
248,056,636 1,091,254,267
249,418,066 1,091,584,267

250,000
92,582,321
92,832,321

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถามของกลุ่มกิจการและบริษัทมีอ ัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริงระหว่างร้อยละ 0.05 ถึง 0.50 ต่ อปี
(พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 0.05 ถึง 0.50 ต่อปี )
8

เงิ นลงทุนระยะสัน้

เงินลงทุนระยะสัน้ ประกอบด้วยเงินลงทุนในหน่วยลงทุนซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อลงทุนในตราสารหนี้ และเงินฝากประจาที่มรี ะยะเวลา
มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน การเคลื่อนไหวของเงินลงทุนระยะสัน้ ระหว่างปี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
งบการเงิ นรวม
ถือจนครบ
กาหนด
เพื่อค้า
ไม่เกิ น 1 ปี
บาท
บาท

รวม
บาท

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561
การลงทุนเงินเพิม่ ขึน้
การจาหน่ายเงินลงทุน
การเปลีย่ นแปลงมูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนเพื่อค้า

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

13,403,828
303,535
(522,281)
-

43,521,120
303,535
(30,610,216)
(29,357)

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
การลงทุนเงินเพิม่ ขึน้
การจาหน่ายเงินลงทุน
การเปลีย่ นแปลงมูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนเพื่อค้า

-

13,185,082
6,018,532
(13,114,852)
-

13,185,082
6,018,532
(13,114,852)
-

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

-

6,088,762

6,088,762
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บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
ถือจนครบ
กาหนด
เพื่อค้า
ไม่เกิ น 1 ปี
บาท
บาท

รวม
บาท

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561
การลงทุนเงินเพิม่ ขึน้
การจาหน่ายเงินลงทุน
การเปลีย่ นแปลงมูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนเพื่อค้า

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

1,059
14
(1,073)
-

30,118,351
14
(30,089,008)
(29,357)

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
การลงทุนเงินเพิม่ ขึน้
การจาหน่ายเงินลงทุน
การเปลีย่ นแปลงมูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนเพื่อค้า

-

-

-

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

-

-

-

เพื่อค้า
บาท

งบการเงิ นรวม
ถือจนครบ
กาหนด
ไม่เกิ น 1 ปี
บาท

รวม
บาท

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
เงินฝากประจา - ราคาตามบัญชี
มูลค่ายุตธิ รรม

-

13,185,082
13,185,082

13,185,082
13,185,082

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
เงินฝากประจา - ราคาตามบัญชี
มูลค่ายุตธิ รรม

-

6,088,762
6,088,762

6,088,762
6,088,762

เงินลงทุนระยะสัน้ มีรายละเอียดดังนี้
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บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
ถือจนครบ
กาหนด
เพื่อค้า
ไม่เกิ น 1 ปี
บาท
บาท

รวม
บาท

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
เงินฝากประจา - ราคาตามบัญชี
มูลค่ายุตธิ รรม

-

-

-

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
เงินฝากประจา - ราคาตามบัญชี
มูลค่ายุตธิ รรม

-

-

-

เงินฝากประจากับสถาบันการเงินมีระยะเวลาเกินกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน โดยมีอตั ราดอกเบี้ยทีแ่ ท้จริงอยู่ทรี่ อ้ ยละ 1.00 ต่อปี
(พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 1.00 ถึง 1.30 ต่อปี )
9

ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
ลูกหนี้การค้า - กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 28)
ลูกหนี้การค้า - กิจการโรงแรม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
เงินจ่ายล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ลูกหนี้อ่นื กิจการอื่น
ลูกหนี้อ่นื บุคคลและกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุ 28)
รายได้คา้ งรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื - สุทธิ

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

693,072,800
1,748,186
(15,446,554)
679,374,432
18,979,769
9,432,500
12,367,651

626,820,494
230,743
2,970,342
(31,225,400)
598,796,179
9,138,826
19,149,183
8,937,539

490,029,769
114,128,028
(13,039,803)
591,117,994
14,322,402
5,049,363
1,933,069

424,294,693
66,083,893
(28,136,288)
462,242,298
4,885,385
7,718,899
-

11,269,610
(4,505,295)
726,918,667

99,984
636,121,711

12,468,462
11,242,083
(1,933,069)
634,200,304

8,216,316
57,906
483,120,804

ระหว่ างปี พ.ศ. 2562 ลูกหนี้ ของกลุ่มกิจการและบริษัท มูลค่า 10,815 บาท และ 5,415 บาทตามลาดับถูกบันทึกเป็ นหนี้สูญ ระหว่างปี
เนื่องจากไม่สามารถเรียกเก็บได้ (พ.ศ. 2561 : กลุ่มกิจการและบริษทั บันทึกหนี้สูญระหว่างปี จานวน 40,319 บาท)
ระหว่างปี พ.ศ. 2562 ลูกหนี้ของกลุ่มกิจการมูลค่า 20,897 บาท ถูกกลับรายการหนี้สูญกับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้าที่เคย
รับรู้ เนื่องจากไม่สามารถเรียกเก็บได้
39

บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ลูกหนี้การค้ากิจการอื่นและกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม สามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี้ทคี่ า้ งชาระได้ดงั นี้
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
ยังไม่ครบกาหนดชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

468,042,044
179,886,856
20,100,898
11,344,634
15,446,554
694,820,986
(15,446,554)
679,374,432

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

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
366,119,020
179,929,043
36,141,634
8,928,297
13,039,803
604,157,797
(13,039,803)
591,117,994

320,510,600
129,009,065
10,542,526
3,191,391
27,125,004
490,378,586
(28,136,288)
462,242,298

10 เงิ นให้ก้ยู ืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

หมุนเวียน
กิจการทีเ่ กี่ยวข้อง
- ส่วนของเงินให้กู้ยมื ระยะยาวแก่กจิ การ
ทีเ่ กี่ยวข้องกันทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
(หมายเหตุ 28)
เงินให้กู้ยมื หมุนเวียนรวม

-

-

58,308,000
58,308,000

30,500,000
30,500,000

ไม่หมุนเวียน
กิจการทีเ่ กี่ยวข้อง
- เงินให้กู้ยมื ระยะยาวแก่กจิ การทีเ่ กี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุ 28)
เงินให้กู้ยมื ไม่หมุนเวียนรวม

-

-

227,190,875
227,190,875

126,416,667
126,416,667

รวมเงิ นให้ก้ยู ืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

285,498,875

156,916,667
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บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
มูลค่ายุตธิ รรมของเงินให้กู้ยมื แก่กจิ การทีเ่ กี่ยวข้องมีรายละเอียดดังนี้
งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
เงินให้กู้ยมื ระยะยาวแก่กจิ การทีเ่ กี่ยวข้องกัน

261,072,661

147,938,577

มูลค่ายุติธรรมคานวณจากกระแสเงินสดในอนาคตของการรับคืนเงินกู้ยมื ตามสัญญาซึ่งคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของธนาคาร
พาณิ ชย์ในประเทศไทยสาหรับลูกหนี้รายใหญ่ชนั ้ ดี (MLR) ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย The State Bank of Vietnam
และ Bank Indonesia ซึ่งปรับปรุงด้วยความเสีย่ งด้านเครดิตของผูก้ ู้ที่อตั ราร้อยละ 4.00 ถึง ร้อยละ 10.20 ต่อปี (พ.ศ. 2561 : อัตราร้อยละ
4.99 ถึง ร้อยละ 5.99 ต่อปี ) และอยู่ในข้อมูลระดับ 3 ของลาดับชัน้ มูลค่ายุตธิ รรม
11 สิ นค้าคงเหลือ
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
สินค้าสาเร็จรูป
วัตถุดบิ
วัสดุหบี ห่อ
วัสดุสน้ิ เปลือง
รวม
หัก ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า
หัก ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
สินค้าระหว่างทาง
รวมสินค้าคงเหลือ - ธุรกิจจัดจาหน่าย, สุทธิ
อาหารและเครื่องดื่ม
วัสดุสน้ิ เปลือง
รวมสินค้าคงเหลือ - ธุรกิจโรงแรม, สุทธิ
รวมสินค้าคงเหลือ - สุทธิ

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

380,792,754
236,457,242
43,340,733
11,513,110
672,103,839
(3,367,350)
(32,588,762)
636,147,727
43,400,046
679,547,773

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

248,045,894
102,172,695
32,869,302
9,839,274
392,927,165
(2,803,764)
(15,996,116)
374,127,285
38,076,181
412,203,466

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

1,081,920
1,883,320
2,965,240

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

-

-

682,513,013

746,038,948

412,203,466

483,741,742
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บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ต้นทุนขายทีร่ บั รูใ้ นงบกาไรขาดทุนระหว่างปี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีดงั นี้
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
การกลับรายการค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
การกลับรายการค่าเผื่อสินค้าคงเหลือ
เป็ นมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

1,337,130,881
1,791,449

1,302,249,740
17,788,352
-

1,075,037,096
3,951,482

1,011,551,913
11,539,904
-

2,043,249

2,024,048

2,359,596

1,307,518

ระหว่างปี พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการกลับรายการค่าเผื่อสินค้าคงเหลือที่เคยรับรู้จานวน 256,753 บาท เนื่องจากกลุ่มกิจการได้ทาลายและ
ตัดจาหน่ายรายการสินค้าคงเหลือดังกล่าวในราคาทุนเดิม
กลุ่มกิจการได้ขายสินค้าคงเหลือทีเ่ คยปรับลดมูลค่าในราคาทุนเดิม ดังนัน้ กลุ่มกิจการจึงกลับรายการค่าเผื่อสินค้าคงเหลือที่เคยรับรู้ในปี
ปั จจุบนั
12 เงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการมีบริษัทย่อยซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินรวมของกลุ่มกิจการดังต่อไปนี้ บริษัทย่อยดังกล่าว
มีหนุ้ ทุนเป็ นหุน้ สามัญเท่านัน้ กลุ่มกิจการถือหุน้ ทางตรง ซึ่งสัดส่วนของส่วนได้เสียในความเป็ นเจ้าของที่กลุ่มกิจการถืออยู่เท่ากั บสิทธิ
ในการออกเสียงในบริษทั ย่อยทีถ่ อื โดยกลุ่มกิจการ

บริษัท
R&B Food Supply Vietnam Limited
Liability Company
PT RBFood Supply Indonesia
PT RBFood Manufaktur Indonesia
บริษัท ไทยเฟลเวอร์
แอนด์ แฟรกแร็นซ์ จากัด
บริษัท พรีเมี่ยมฟู้ดส์ จากัด
บริษัท เบสท์ โอเดอร์ จากัด
Guanghzhou Thai Delicious Food Co., Ltd.

สถานที่หลักในการ
ประกอบธุรกิ จ/
ประเทศ
ที่จดทะเบียนจัดตัง้

ลักษณะของธุรกิจ

สัดส่วนของหุ้นสามัญ
ที่ถือโดยกลุ่มกิจการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
ร้อยละ
ร้อยละ

สัดส่วนของหุ้นสามัญ
ที่ถือโดยส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอานาจควบคุม
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
ร้อยละ
ร้อยละ

มูลค่าเงินลงทุนใน
บริษัทย่อย
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

เวียดนาม
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย

ผลิตและจัดจาหน่าย
จัดจาหน่าย
ผลิตและจัดจาหน่าย

100.00
60.00
80.00

100.00
60.00
80.00

40.00
20.00

40.00
20.00

22,762,000
14,894,570
36,278,932

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

ไทย
ไทย
ไทย
จีน

ผลิตและจัดจาหน่าย
ผลิตและจัดจาหน่าย
ผลิตและจัดจาหน่าย
จัดจาหน่าย

99.99
99.99
99.97
100.00

99.99
99.99
99.97
-

0.01
0.01
0.03
-

0.01
0.01
0.03
-

187,970,392
444,174,099
36,576,718
13,366,913
756,023,624

187,970,392
444,174,099
36,576,718
715,465,045
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บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริษทั ย่อยสาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีดงั นี้
งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
ราคาตามบัญชีต้นปี
เพิม่ ขึน้ จากการลงทุนในบริษทั ย่อย
- PT RBFood Supply Indonesia
- PT RBFood Manufaktur Indonesia
- R&B Food Supply Vietnam
- Guanghzhou Thai Delicious Food Co., Ltd.
ราคาตามบัญชีสน้ิ ปี

715,465,045

687,923,209

27,191,666
13,366,913
756,023,624

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

ณ วัน ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 บริษัท ได้ท าการจ่า ยชาระค่ า หุ้นคงค้า งในบริษัท Guanghzhou Thai Delicious Food Co., Ltd
จานวน 13,366,913 บาท
เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562 ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ไทยเฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร็นซ์ จากัด บริษทั พรีเมีย่ มฟู้ดส์ จากัด
และบริษทั เบสท์ โอเดอร์ จากัด ได้อนุมตั กิ ารจ่ายเงินปันผลจากกาไรสุทธิสาหรับปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 จานวน 1.31 บาท
ต่อหุน้ เป็ นจานวนเงิน 48 ล้านบาท จานวน 0.36 บาทต่อหุน้ เป็ นจานวนเงิน 1.59 ล้านบาทและจานวน 44.38 บาทต่อหุน้ เป็ นจานวน
เงิน 16.20 ล้านบาท ตามลาดับ โดยรวมเป็ นจานวนเงินทัง้ สิ้น 65.79 ล้านบาท ซึ่งเงินปั น ผลดังกล่าวถูกจ่า ยให้ผู้ถือ หุ้นในวัน ที่
28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ณ วัน ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562 และวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 บริษัท ได้ท าการจ่ายชาระค่ า หุ้น คงค้า งในบริษัท PT RBFood
Manufaktur Indonesia จานวน 22,674,625 บาท และ 4,517,041 บาท ตามลาดับ
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 บริษทั ได้จดั ตัง้ บริษทั ย่อยทีถ่ อื หุน้ ทัง้ หมดคือ Guangzhou Thai Delicious Food Co., Ltd. โดยมีทุน
จดทะเบียน 3,000,000 หยวนจีน โดยบริษทั ยังไม่ได้จ่ายชาระค่าหุน้ ดังกล่าว
ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2561 บริษัทได้จดั ตัง้ บริษัท PT RBFood Manufaktur Indonesia ขึ้น ด้วยทุนจดทะเบียน 20,000,000,000
อิน โดนี เซียรูเปี ย โดยถือ หุ้นจานวนร้อ ยละ 80 ของจานวนหุ้นที่จดทะเบีย น โดยบริษัท ได้จ่า ยชาระค่า หุ้นดังกล่าวเป็ นจานวนเงิน
9,087,266 บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการไม่มบี ริษทั ย่อยทีม่ สี ่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมทีม่ สี าระสาคัญต่อกลุ่มกิจการ
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บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
13 อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
งบการเงิ นรวม
ที่ดิน
บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
ราคาตามบัญชีสุทธิ

-

สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
การโอนเข้า (หมายเหตุ 14)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

67,126,009
67,126,009

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
ราคาตามบัญชีสุทธิ

67,126,009
67,126,009

มูลค่ายุตธิ รรม

126,800,000
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บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ที่ดิน
บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชีสทุ ธิ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
การโอนเข้า (หมายเหตุ 14)
ค่าเสื่อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชีสทุ ธิ

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
โรงงานและ
ส่วนปรับปรุง
อาคาสานักงาน
อาคาร
บาท
บาท

รวม
บาท

-

93,261,960
(22,722,351)
70,539,609

8,370,018
(2,333,500)
6,036,518

101,631,978
(25,055,851)
76,576,127

32,565,208
32,565,208

70,539,609
(4,098,998)
66,440,611

6,036,518
(698,515)
5,338,003

76,576,127
32,565,208
(4,797,513)
104,343,822

32,565,208

93,261,960
(26,821,349)
66,440,611

8,370,018
(3,032,015)
5,338,003

134,197,186
(29,853,364)
104,343,822

32,565,208

มูลค่ายุตธิ รรม - ทีด่ นิ
มูลค่ายุตธิ รรม - อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
รวมมูลค่ายุตธิ รรม

63,400,000
66,317,550
129,717,550

มูลค่ายุตธิ รรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มกิจการและบริษัทประกอบด้วยทีด่ ิน โรงงาน อาคารสานักงานและส่วนปรับปรุงอาคาร โดยที่ดิน
ถู กประเมินมู ลค่ ายุ ติธรรมโดยใช้วิธีเปรียบเทียบข้อมู ลตลาด นอกจากนี้ ส่ วนของโรงงาน อาคารส านั กงานและส่ วนปรับปรุ งอาคารถู กประเมินมู ลค่ า
ยุติธรรมโดยใช้วิธีรายได้ ข้อมูลหลักที่บริษัทใช้ในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรม ได้แก่ ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดของค่าเช่าตามอัตราตลาดสุทธิจาก
กระแสเงินสดจ่ายต่าง ๆ ทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ เนื่องจากอสังหาริมทรัพย์ และอัตราคิดลดอ้างอิ งจากสัดส่วนโครงสร้างเงินทุนและต้นทุนทางการเงิน
ของบริษัทซึ่งผูบ้ ริหารเห็นสมควร บวกด้วยอัตราความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม อัตราคิดลดที่ใช้สะท้อนถึงการประเมินสภาวะตลาดปั จจุบนั ในเรื่องมูลค่า
ของการเงินและปั จจัยความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม โดยส่วนใหญ่มอี ตั ราคิดลดร้อยละ 12 ต่อปี
จานวนเงินทีเ่ กี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ทีไ่ ด้รบั รูใ้ นกาไรหรือขาดทุน ได้แก่
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
รายได้ค่าเช่า
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโดยตรงทีเ่ กิดจากอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนซึ่งก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่าสาหรับปี
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโดยตรงทีเ่ กิดจากอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนซึ่งไม่ก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่า

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

-

-

11,713,125

10,140,408

-

-

4,797,513

2,693,289

463,680

-

231,840

-
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บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
14 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
งบการเงินรวม

ที่ดิน
บาท

โรงงาน
ส่วนปรับปรุง อาคารสานักงาน
ที่ดิน
และโรงแรม
บาท
บาท

ส่วนปรับปรุง เครื่องจักรและ อุปกรณ์และเครื่อง
อาคาร อุปกรณ์การผลิ ต ตกแต่งสานักงาน
บาท
บาท
บาท

ยานพาหนะ
บาท

งานระหว่าง
การก่อสร้าง
บาท

รวม
บาท

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

206,558,270
206,558,270

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

1,034,309,857
(333,196,036)
701,113,821

252,949,015
(108,828,645)
144,120,370

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

สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
การซื้อเพิม่ ขึน้
การจาหน่ายออกไป/ตัดจาหน่าย
การโอนเข้า (ออก)
ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ 25)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

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

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

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

264,401,485
264,401,485

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

1,196,511,496
(391,678,221)
804,833,275

317,410,218
(122,944,455)
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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการได้นาทีด่ นิ และอาคารบางส่วน ซึ่งมีมูลค่าทางบัญชีสุทธิจานวน 231.35 ล้านบาท ไปเป็ นหลักประกันสาหรับเงินกู้ยมื และวงเงินกู้ยมื จากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 17)
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บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
งบการเงินรวม
โรงงาน
ส่วนปรับปรุง อาคารสานักงาน
ที่ดิน
และโรงแรม
บาท
บาท

ส่วนปรับปรุง เครื่องจักรและ
อาคาร อุปกรณ์การผลิ ต
บาท
บาท

264,401,485
264,401,485

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

1,196,511,496
(391,678,221)
804,833,275

317,410,218
(122,944,455)
194,465,763

264,401,485
2,050,355
-

19,434,850
95,327
-

804,833,275
11,610,700
(1,340,246)
9,609,533

(67,126,009)
199,325,831

(2,130,716)
(1,052,706)
16,346,755

199,325,831
199,325,831

43,167,622
(26,820,867)
16,346,755

ที่ดิน
บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
การซื้อเพิม่ ขึน้
การจาหน่ายออกไป/ตัดจาหน่าย
การโอนเข้า (ออก)
โอนออกไปเป็ นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
(หมายเหตุ 13)
ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ 25)
การด้อยค่า
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

อุปกรณ์และเครื่อง
ตกแต่งสานักงาน
บาท

ยานพาหนะ
บาท

งานระหว่าง
การก่อสร้าง
บาท

รวม
บาท

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

194,465,763
8,400,606
7,591,993

260,102,535
26,398,683
(156,686)
36,705,034

64,760,483
5,031,455
(19,924)
607,949

24,543,216
1,521,028
-

89,076,768
92,967,433
(54,514,509)

1,721,618,375
148,075,587
(1,516,856)
-

(53,935,194)
(9,413,094)
761,364,974

(16,676,752)
(2,987)
(5,505)
193,773,118

(68,998,880)
(786,961)
(1,806)
253,261,919

(16,723,585)
(309,242)
(30,244)
53,316,892

(8,373,091)
(1,061)
17,690,092

127,529,692

(67,126,009)
(166,838,218)
(11,564,990)
(38,616)
1,622,609,273

1,205,700,641
(444,335,667)
761,364,974

333,495,957
(139,722,839)
193,773,118

765,964,674
(512,702,755)
253,261,919

185,165,404
(131,848,512)
53,316,892

140,370,836
(122,680,744)
17,690,092

127,529,692
127,529,692

3,000,720,657
(1,378,111,384)
1,622,609,273

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการได้นาทีด่ นิ โรงงานและโรงแรมบางส่วน ซึ่งมีมูลค่าทางบัญชีสุทธิจานวน 204.24 ล้านบาท ไปเป็ นหลักประกันสาหรับเงินกู้ยมื และวงเงินกู้ยมื จากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ
17) นอกจากนี้กลุ่มกิจการได้จดั ประเภททีด่ นิ ทีย่ งั ไม่มวี ตั ถุประสงค์ในการใช้งานไปเป็ นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (หมายเหตุ 13)
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บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ที่ดิน
บาท

ส่วนปรับปรุง
โรงงานและ
ที่ดิน อาคารสานักงาน
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
ส่วนปรับปรุง
เครื่องจักรและ อุปกรณ์และเครื่อง
อาคาร อุปกรณ์การผลิ ต ตกแต่งสานักงาน
บาท
บาท
บาท

ยานพาหนะ
บาท

งานระหว่าง
การก่อสร้าง
บาท

รวม
บาท

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

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

สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
การซื้อเพิม่ ขึน้
การจาหน่ายออกไป/ตัดจาหน่าย
การโอนเข้า (ออก)
การโอนไปยังอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ค่าเสื่อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

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

15,308,687
8,242,494
(947)
4,048,710
(7,315,321)
20,283,623

110,905,199
120,177,638
(152,231,705)
78,851,132

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

148,904,588
148,904,588

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

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

238,324,226
(91,416,052)
146,908,174

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

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

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

78,851,132
78,851,132

1,362,208,137
(552,900,799)
809,307,338

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษทั ได้นาทีด่ นิ และโรงงานบางส่วน ซึ่งมีมูลค่าทางบัญชีสุทธิจานวน 81.20 ล้านบาท ไปเป็ นหลักประกันสาหรับเงินกู้ยมื และวงเงินกู้ยมื จากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 17) นอกจากนี้บริษทั มี
การให้เช่าโรงงาน อาคารสานักงานและส่วนปรับปรุงอาคารแก่บริษทั ย่อยเพื่อวัตถุประสงค์ในการเช่าดาเนินงาน จึงมีการโอนกลุ่มสินทรัพย์ดงั กล่าวไปเป็ นอสัง หาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (หมายเหตุ 13)
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บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ที่ดิน
บาท

ส่วนปรับปรุง
โรงงานและ
ที่ดิน อาคารสานักงาน
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
ส่วนปรับปรุง
เครื่องจักรและ อุปกรณ์และเครื่อง
อาคาร อุปกรณ์การผลิ ต ตกแต่งสานักงาน
บาท
บาท
บาท

ยานพาหนะ
บาท

งานระหว่าง
การก่อสร้าง
บาท

รวม
บาท

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

148,904,588
148,904,588

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

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

238,324,226
(91,416,052)
146,908,174

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

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

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

78,851,132
78,851,132

1,362,208,137
(552,900,799)
809,307,338

สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
การซื้อเพิม่ ขึน้
การจาหน่ายออกไป/ตัดจาหน่าย
การโอนเข้า (ออก)
การโอนไปยังอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (หมายเหตุ 13)
ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ 25)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

148,904,588
2,050,355
(32,565,208)
118,389,735

1,745,528
95,327
(92,290)
1,748,565

226,597,465
6,291,963
7,795,292
(16,203,071)
224,481,649

146,908,174
8,283,268
365,987
(11,768,955)
143,788,474

150,783,641
20,124,018
(65,545)
27,496,673
(41,152,162)
157,186,625

35,233,187
2,746,194
(10,335)
510,321
(8,695,285)
29,784,082

20,283,623
1,521,028
(6,923,480)
14,881,171

78,851,132
37,771,086
(19,903,000)
(36,168,273)
60,550,945

809,307,338
78,883,239
(19,978,880)
(32,565,208)
(84,835,243)
750,811,246

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

118,389,735
118,389,735

1,894,113
(145,548)
1,748,565

377,815,422
(153,333,773)
224,481,649

246,973,483
(103,185,009)
143,788,474

431,635,981
(274,449,356)
157,186,625

65,575,729
(35,791,647)
29,784,082

85,355,687
(70,474,516)
14,881,171

60,550,945
60,550,945

1,388,191,095
(637,379,849)
750,811,246

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษทั ได้นาทีด่ นิ และโรงงานบางส่วน ซึ่งมีมูลค่าทางบัญชีสุทธิจานวน 61.88 ล้านบาท ไปเป็ นหลักประกันสาหรับวงเงินกู้ยมื จากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 17) นอกจากนี้บริษทั ได้จดั ประเภท
ทีด่ นิ ทีย่ งั ไม่มวี ตั ถุประสงค์ในการใช้งานไปเป็ นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (หมายเหตุ 13)
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บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์บนั ทึกอยู่ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยมีรายละเอียดดังนี้
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
ต้นทุนจากการขายและให้บริการ
ต้นทุนจากการประกอบกิจการโรงแรม
ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวม

83,790,179
32,882,805
50,165,234
166,838,218

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

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
49,781,695
35,053,548
84,835,243

53,643,505
30,014,988
83,658,493

สินทรัพย์ตามสัญ ญาเช่าการเงินที่กลุ่มกิจการเป็ นผู้เช่าซึ่งรวมแสดงในรายการข้างต้นประกอบด้วยอาคาร ส่วนปรับปรุงอาคารและ
รถยนต์ มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
ราคาทุนของสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

857,619,734 858,085,985
(327,882,807) (292,463,389)
(10,468,495)
519,268,432 565,622,596

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
222,148,043
(96,421,385)
125,726,658

222,148,043
(87,696,667)
134,451,376

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ต้นทุนการกู้ยมื จานวน 654,615 บาท เกิดจากเงินกู้ยมื ที่ยมื เพื่อวัตถุประสงค์ทวไปและได้
ั่
นามาใช้เพื่อ
สร้างสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง และได้บนั ทึกเป็ นต้นทุนของสินทรัพย์รวมและอยู่ในรายการซื้อสินทรัพย์ กลุ่มกิจการใช้อตั ราการตัง้ ขึ้ น
เป็ นทุนร้อยละ 3.04 ในการคานวณต้นทุนทีร่ วมเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์
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บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
15 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
งบการเงิ นรวม
โปรแกรม
คอมพิ วเตอร์
บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

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

สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
การซื้อเพิม่ ขึน้
ค่าตัดจาหน่าย (หมายเหตุ 25)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

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

สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
การซื้อเพิม่ ขึน้
ค่าตัดจาหน่าย (หมายเหตุ 25)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

23,696,716
1,769,449
(14,152,490)
11,313,675

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

66,358,933
(55,045,258)
11,313,675
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บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
โปรแกรม
คอมพิ วเตอร์
บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

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

สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
การซื้อเพิม่ ขึน้
ค่าตัดจาหน่าย (หมายเหตุ 25)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี – สุทธิ

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

สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
การซื้อเพิม่ ขึน้
ค่าตัดจาหน่าย (หมายเหตุ 25)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

14,797,816
945,601
(9,645,140)
6,098,277

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

42,073,076
(35,974,799)
6,098,277

ค่าตัดจาหน่ายบันทึกอยู่ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยมีรายละเอียดดังนี้
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
ต้นทุนจากการขายและให้บริการ
ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวม

106,378
14,046,112
14,152,490

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

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
93,915
9,551,225
9,645,140

158,912
10,898,661
11,057,573
52

บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
16 ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์และหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
สิ นทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ทีจ่ ะใช้ประโยชน์ภายใน 12 เดือน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ทีจ่ ะใช้ประโยชน์เกินกว่า 12 เดือน

หนี้ สินภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี
หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ทีจ่ ะใช้ประโยชน์ภายใน 12 เดือน
หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ทีจ่ ะใช้ประโยชน์เกินกว่า 12 เดือน

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

11,290,333

14,284,170

6,772,907

10,716,507

23,102,521
34,392,854

18,315,217
32,599,387

7,221,271
13,994,178

4,914,676
15,631,183

-

-

-

-

(1,522,586)
(1,522,586)

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

(1,501,834)
(1,501,834)

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

32,870,268

30,405,192

12,492,344

13,490,672

รายการเคลื่อนไหวของบัญชีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับปี มดี งั นี้

ณ วันที่ 1 มกราคม
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
เพิม่ (ลด)ในกาไรหรือขาดทุน (หมายเหตุ 26)
เพิม่ ในกาไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

30,405,192
109
2,464,967
32,870,268

13,490,672
(998,328)
12,492,344

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
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บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมดี งั นี้
งบการเงินรวม
ผลต่าง
ระหว่าง ผลต่างระหว่าง
ค่าเสื่อมราคา
ค่าเช่าทาง
ทางบัญชี บัญชีและทาง
และทางภาษี
ภาษี สัญญาเช่าการเงิน
บาท
บาท
บาท

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ
บาท

ภาระผูกพัน
ผลประโยชน์
พนักงาน
บาท

ค่าเผื่อสิ นค้า
ล้าสมัย
บาท

ค่าเผื่อการ
ลดลงของ
มูลค่าสิ นค้า
คงเหลือ
บาท

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561
เพิม่ /(ลด)ในกาไรหรือขาดทุน
เพิม่ ในกาไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

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

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

-

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562
เพิม่ /(ลด)ในกาไรหรือขาดทุน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

6,245,080
(2,254,710)
3,990,370

7,695,932
3,180,822
10,876,754

6,927,394
(358,290)
6,569,104

1,082,120
(408,650)
637,470

10,554,232
(878,600)
109
9,675,741

หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561
เพิม่ ในกาไรหรือขาดทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

-

-

-

-

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562
เพิม่ ในกาไรหรือขาดทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

-

-

-

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

6,245,080

7,695,932

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

3,990,370

10,876,754

ประมาณการหนี้ สิน
บาท

รายการขาดทุน
ทางภาษี
บาท

ค่าเผื่อการด้อยค่า
บาท

รวม
บาท

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

-

65,053
171,975
237,028

67,058
(9,669)
57,389

(37,482)
37,482
-

2,312,998
2,312,998

32,599,387
1,793,358
109
34,392,854

(2,317,701)
117,191
(2,140,510)

(30,796)
30,796
-

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

-

-

-

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

-

(2,140,510)
638,677
(1,501,833)

-

(53,685)
32,932
(20,753)

-

-

-

(2,194,195)
671,609
(1,522,586)

6,927,394

1,082,120

8,413,722

-

11,368

67,058

(37,482)

-

30,405,192

6,569,104

637,470

8,173,908

-

216,275

57,389

-

2,312,998

32,870,268
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บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
งบการเงินเฉพาะกิ จการ
ผลต่างระหว่าง
ค่าเสื่อมราคาทาง
บัญชีและทางภาษี
บาท

สัญญาเช่า
การเงิน
บาท

ประมาณการ
หนี้ สิน
บาท

รวม
บาท

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ
บาท

ภาระผูกพัน
ผลประโยชน์
พนักงาน
บาท

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

5,627,258
(2,632,683)
2,994,575

4,872,902
2,137,985
7,010,887

3,989,519
(790,296)
3,199,223

1,032,672
(471,919)
560,753

-

41,774
168,610
210,384

67,058
(48,702)
18,356

15,631,183
(1,637,005)
13,994,178

หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561
(ลด)ในกาไรหรือขาดทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

-

-

-

-

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

-

-

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

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562
เพิม่ ในกาไรหรือขาดทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

-

-

-

-

(2,140,511)
638,677
(1,501,834)

-

-

(2,140,511)
638,677
(1,501,834)

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

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

2,994,575

7,010,887

3,199,223

560,753

(1,501,834)

210,384

18,356

12,492,344

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561
เพิม่ /(ลด)ในกาไรหรือขาดทุน
เพิม่ ในกาไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562
เพิม่ /(ลด)ในกาไรหรือขาดทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ค่าเผื่อสิ นค้า ค่าเผื่อการลดลงของ
ล้าสมัย มูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
บาท
บาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับรายการขาดทุนทางภาษีทยี่ งั ไม่ได้ใช้ยกไปจะรับรูไ้ ม่เกินจานวนทีเ่ ป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจ่ ะใช้ประโยชน์ทางภาษีนนั ้
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บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
17 เงิ นกู้ยืม
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
รายการหมุนเวียน
ตั ๋วสัญญาใช้เงิน
ส่วนของเงินกู้ยมื ระยะยาว
ทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
- เงินกู้ยมื จากสถาบันการเงิน
- หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
- เงินกู้ยมื จากบุคคลหรือ
กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 28)
เงินกู้ยมื หมุนเวียนรวม
รายการไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยมื จากสถาบันการเงิน
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกู้ยมื จากบุคคลหรือกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุ 28)
เงินกู้ยมื ไม่หมุนเวียนรวม
เงิ นกู้ยืมรวม

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

-

225,000,000

-

115,000,000

13,763,292
71,554

27,787,306
768,137

-

14,640,000
642,634

12,492,000
26,326,846

34,345,854
287,901,297

-

10,945,854
141,228,488

40,326,020
35,081,539

74,267,078
34,668,442

32,835,396

20,160,000
32,835,396

37,508,000
112,915,559
139,242,405

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

32,835,396
32,835,396

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

ในปี พ.ศ. 2561 : ตั ๋วสัญญาใช้เงินระยะเวลา 3 เดือน เป็ นประเภทไม่มหี ลักประกันเพื่อใช้ในการดาเนินงาน ตั ๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าว
มีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 2.40 ถึง 4.75 ต่อปี )
เงิน กู้ ยมื ของกลุ่มกิจการจากสถาบันการเงินจานวนทัง้ สิ้น 54,089,312 บาท (พ.ศ. 2561 : เงินกู้ยมื ของกลุ่มกิจการและบริษัท จาก
สถาบันการเงินจานวนทัง้ สิ้น 102,054,384 บาท และ 34,800,000 บาท ตามลาดับ) เป็ นเงินกู้ยมื ที่มหี ลักประกันเป็ นที่ดินพร้อมสิง่ ปลูกสร้าง
บางส่วนของกลุ่มกิจการ (หมายเหตุ 14) และค้าประกันโดยผูบ้ ริหาร
มูลค่ายุตธิ รรมของเงินกู้ยมื ส่วนทีห่ มุนเวียนมีมูลค่าใกล้เคียงราคาตามบัญชี เนื่องจากผลกระทบของอัตราคิดลดไม่มสี าระสาคัญ
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บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยมื ของกลุ่มกิจการและบริษทั มีดงั ต่อไปนี้
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
เงินกู้ยมื
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
รวมเงินกู้ยมื

139,242,405
139,242,405

935,270,963
935,270,963

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
32,835,396
32,835,396

632,058,030
632,058,030

อัตราดอกเบี้ยทีแ่ ท้จริง ณ วันทีใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน มีดงั นี้
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
ร้อยละต่อปี
ร้อยละต่อปี
ตั ๋วสัญญาใช้เงิน
เงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกู้ยมื ระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการเกี่ยวข้องกัน

4.00 - 4.75
1.39 - 10.50
1.97

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
ร้อยละต่อปี
ร้อยละต่อปี

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

10.50
-

2.40 - 3.55
4.25 - 6.25
10.50
1.70 - 1.97

ราคาตามบัญชีและมูลค่ายุตธิ รรมของเงินกู้ยมื ระยะยาว มีดงั ต่อไปนี้
งบการเงิ นรวม
ราคาตามบัญชี
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
เงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยมื ระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการเกี่ยวข้องกัน

54,089,312
50,000,000
104,089,312

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

มูลค่ายุติธรรม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
53,376,407
46,136,616
99,513,023

100,393,087
525,460,001
625,853,088

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
ราคาตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
บาท
บาท
เงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยมื ระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการเกี่ยวข้องกัน

-

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

-

34,356,368
410,422,664
444,779,032
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บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
มูลค่ายุตธิ รรมของเงินกู้ยมื ส่วนทีห่ มุนเวียนมีมูลค่าใกล้เคียงราคาตามบัญชี เนื่องจากผลกระทบของอัตราคิดลดไม่มสี าระสาคัญ
มูลค่ายุตธิ รรมของเงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงินและเงินกู้ยมื ระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการเกี่ยวข้องกัน คานวณจากกระแสเงินสด
ในอนาคตคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยมื ดังต่อไปนี้
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
ร้อยละต่อปี
ร้อยละต่อปี
เงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยมื ระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการเกี่ยวข้องกัน

4.93 - 5.43
5.93

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
ร้อยละต่อปี
ร้อยละต่อปี

4.99 - 6.99
4.99 - 5.99

-

5.49 - 6.99
5.49

มูลค่ ายุติธรรมของเงินกู้ย ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และเงินกู้ย ืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการเกี่ยวข้องกันอยู่ในข้อมูลระดับ 2 และ
ระดับ 3 ของลาดับชัน้ มูลค่ายุตธิ รรมตามลาดับ
รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงินแสดงได้ดงั นี้
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
ราคาตามบัญชีต้นปี
กู้ยมื ระหว่างปี
จ่ายชาระคืนระหว่างปี
ราคาตามบัญชีสน้ิ ปี

102,054,384
(47,965,072)
54,089,312

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

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
34,800,000
(34,800,000)
-

18,250,000
37,900,000
(21,350,000)
34,800,000

ระยะเวลาครบกาหนดของเงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน มีดงั ต่อไปนี้
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
ครบกาหนดภายในไม่เกิน 1 ปี
ครบกาหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี
ครบกาหนด เกิน 2 ปี

13,763,292
14,407,380
25,918,640
54,089,312

27,787,306
19,652,432
54,614,646
102,054,384

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
-

14,640,000
5,890,000
14,270,000
34,800,000

58

บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงินส่วนใหญ่ คือ สัญญาเช่าอาคารกับผู้ถอื หุน้ โดยมีจานวนเงินขัน้ ต่าที่ต้องจ่ายซึ่งบันทึกเป็ นหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
การเงิน มีดงั ต่อไปนี้
งบการเงิ นรวม
งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
บาท
บาท
ครบกาหนดภายในไม่เกิน 1 ปี
ครบกาหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ครบกาหนด เกิน 5 ปี
หัก ค่าใช้จ่ายทางการเงินในอนาคตของ
สัญญาเช่าทางการเงิน
มูลค่าปั จจุบนั ของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน

3,478,390
15,442,029
64,859,523

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

3,192,190
14,396,765
61,226,011

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

(48,626,849)
35,153,093

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

(45,979,570)
32,835,396

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

หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
- ส่วนทีห่ มุนเวียน
- ส่วนทีไ่ ม่หมุนเวียน
มูลค่าปั จจุบนั ของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน

71,554
35,081,539
35,153,093

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

32,835,396
32,835,396

642,634
32,835,396
33,478,030

มูลค่าปั จจุบนั ของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงินมีรายละเอียดดังนี้

ครบกาหนดภายในไม่เกิน 1 ปี
ครบกาหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ครบกาหนดเกิน เกิน 5 ปี

งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

71,554
1,075,823
34,005,716
35,153,093

833,028
32,002,368
32,835,396

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

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

สัญญาเช่าอาคารกับผูถ้ ือหุน้ ให้สทิ ธิแก่บริษทั ในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าได้คราวละ 10 ปี รวมแล้วไม่เกินสามครัง้ โดยกาหนดอัตราค่าเช่า
ตามราคาตลาด ณ วันทีต่ ่อสัญญา
วงเงิ นกู้ยืม
กลุ่มกิจการมีวงเงินกู้ยมื ทีย่ งั ไม่ได้เบิกออกมาใช้ดงั ต่อไปนี้
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
- ครบกาหนดภายใน 1 ปี
- ครบกาหนดเกิน 1 ปี

812,490,155
900,000

219,719,483
900,000

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
418,262,761
-

47,700,000
-

วงเงินกู้ยมื ของกลุ่มกิจการและบริษทั ทีจ่ ะครบกาหนดภายในหนึ่งปี ซึ่งจะมีการทบทวนตามวาระเมื่อหมดอายุในระหว่างปี
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บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
18 เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
เจ้าหนี้การค้า - กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 28)
เจ้าหนี้อ่นื - กิจการอื่น
เจ้าหนี้อ่นื - กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 28)
เจ้าหนี้กรรมการ (หมายเหตุ 28)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินมัดจาค่าห้องพักทีม่ กี ารจอง
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื

193,138,658
41,723,396
5,000
5,473,274
69,470,961
1,956,603
311,767,892

204,456,627
23,009,240
30,133,845
3,959,162
1,311,296
73,441,381
1,952,942
338,264,493

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
160,939,903
14,614,070
26,885,565
3,700,950
3,305,649
46,875,750
256,321,887

168,746,317
31,044,202
18,261,617
3,543,335
689,423
46,902,989
269,187,883

19 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
กลุ่ม กิจการมีแผนการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนั กงานที่เข้า เงื่อ นไขในประเทศไทย ภายใต้แผนพนักงานมีส ิท ธิได้รบั เงินชดเชย
ตามกฎหมายแรงงานเริม่ จากสามสิบวันถึงสีร่ ้อยวันของอัตราค่าจ้างสุดท้ายในวันครบเกษียณอายุ มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันจาก
โครงการผลประโยชน์พนักงานมีดงั นี้

งบแสดงฐานะการเงิน:
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
หนี้สนิ ในงบแสดงฐานะการเงิน
กาไรหรือขาดทุนทีร่ วมอยู่ในกาไรจาก
การดาเนินงาน:
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

การวัดมูลค่าใหม่สาหรับ:
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

54,383,772
54,383,772

38,479,660
38,479,660

35,054,436
35,054,436

24,364,512
24,364,512

16,110,512
16,110,512

3,461,473
3,461,473

10,689,924
10,689,924

1,931,638
1,931,638

-

6,679,018
6,679,018

-

9,398,302
9,398,302
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บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ทกี่ าหนดไว้ระหว่างปี มดี งั นี้

ณ วันที่ 1 มกราคม
ต้นทุนบริการปัจจุบนั
ต้นทุนบริการในอดีต
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
การวัดมูลค่าใหม่:
ขาดทุนทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลง
ข้อสมมติฐานด้านประชากรศาสตร์
(ผลกาไร)ทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลง
ข้อสมมติฐานทางการเงิน
ขาดทุนทีเ่ กิดจากการประสบการณ์
จ่ายชาระผลประโยชน์พนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

38,479,660
4,868,293
10,027,206
1,215,013

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

24,364,512
2,513,886
7,389,196
786,842

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

-

152,217

-

307,298

(206,400)
54,383,772

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

35,054,436

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

ค่าใช้จ่ายของกลุ่มกิจการและบริษัทจานวน 16,110,512 บาท และ 10,689,924 บาท ตามลาดับ (พ.ศ. 2561 : 3,461,473 บาท และ
1,931,638 บาท ตามลาดับ) ได้รวมอยู่ใน “ต้น ทุ นการขายและการให้บริการ ค่า ใช้จ่า ยในการขาย และค่า ใช้จ่า ยในการบริห าร”
ในงบการเงิน
เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับแก้ไขได้ถูกประกาศในราชกิจจานุ เบกษา โดยจะมีผลบังคับใช้ เ มื่อ
พ้นกาหนด 30 วันนับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษา การเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญได้แก่ค่าชดเชยสาหรับพนักงานทีเ่ กษียณอายุและ
มีอ ายุ ง านมากกว่า หรือเท่ ากับ 20 ปี จะเปลี่ย นจากจานวน 300 วัน ของค่า จ้างอัต ราสุดท้า ยเป็ น 400 วันของค่าจ้า งอัต ราสุดท้า ย
ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงนี้ได้บนั ทึกเป็ นส่วนหนึ่งของต้นทุนบริการในอดีตในระหว่างปี
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทีใ่ ช้เป็ นดังนี้
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
อัตราคิดลด (ร้อยละ)
อัตราเงินเฟ้ อ (ร้อยละ)
อัตราการเพิม่ ขึน้ ของเงินเดือน (ร้อยละ)
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (ร้อยละ)
อายุเกษียณ (ปี )

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

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

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
3.19
2.50
4.00 - 8.50
5.00 - 40.00
65

3.19
2.50
4.00 - 8.50
5.00 - 40.00
65
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บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

การเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
อัตราคิดลด

ร้อยละ 1

ร้อยละ 1

อัตราการเพิม่ ขึน้ ของเงินเดือน

ร้อยละ 1

ร้อยละ 1

อัตราการหมุนเวียนพนักงาน

ร้อยละ 20

ร้อยละ 20

การเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
อัตราคิดลด

ร้อยละ 1

ร้อยละ 1

อัตราการเพิม่ ขึน้ ของเงินเดือน

ร้อยละ 1

ร้อยละ 1

อัตราการหมุนเวียนพนักงาน

ร้อยละ 20

ร้อยละ 20

งบการเงินรวม
ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้
การเพิ่ มขึ้นของข้อสมมติ
การลดลงของข้อสมมติ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
ลดลง
ร้อยละ 8.58
เพิม่ ขึน้
ร้อยละ 10.79
ลดลง
ร้อยละ 9.00

ลดลง
ร้อยละ 8.90
เพิม่ ขึน้
ร้อยละ 10.47
ลดลง
ร้อยละ 8.35

เพิม่ ขึน้
ร้อยละ 10.56
ลดลง
ร้อยละ 8.91
เพิม่ ขึน้
ร้อยละ 11.70

เพิม่ ขึน้
ร้อยละ 10.90
ลดลง
ร้อยละ 8.75
เพิม่ ขึน้
ร้อยละ 10.73

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้
การเพิ่ มขึ้นของข้อสมมติ
การลดลงของข้อสมมติ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
ลดลง
ร้อยละ 8.42
เพิม่ ขึน้
ร้อยละ 10.62
ลดลง
ร้อยละ 8.14

ลดลง
ร้อยละ 8.84
เพิม่ ขึน้
ร้อยละ 10.48
ลดลง
ร้อยละ 7.59

เพิม่ ขึน้
ร้อยละ 10.43
ลดลง
ร้อยละ 8.72
เพิม่ ขึน้
ร้อยละ 10.47

เพิม่ ขึน้
ร้อยละ 10.91
ลดลง
ร้อยละ 8.70
เพิม่ ขึน้
ร้อยละ 9.67

การวิเคราะห์ความอ่อ นไหวข้า งต้นนี้ อ้างอิงจากการเปลี่ย นแปลงข้อ สมมติ ขณะที่ให้ข้อ สมมติอ่ืนคงที่ ในทางปฏิบัติส ถานการณ์
ดังกล่าวยากทีจ่ ะเกิดขึน้ และการเปลีย่ นแปลงในข้อสมมติอาจมีความสัมพันธ์กนั ในการคานวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาระ
ผูกพัน ผลประโยชน์ ที่กาหนดไว้ที่มตี ่อการเปลี่ย นแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วิธีเดีย วกับ (มูลค่า ปั จจุบนั ของภาระผูกพันโครงการ
ผลประโยชน์ทกี่ าหนดไว้คานวณด้วยวิธีคดิ ลดแต่ละหน่วยที่ ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ณ วันสิน้ รอบระยะเวลา
ร
า
ย
ง
า
น
)
ในการคานวณหนี้ สนิ บาเหน็จบานาญที่รบั รู้ในงบแสดงฐานะการเงินวิธีการและประเภทของข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทาการวิเคราะห์
ความอ่อนไหวไม่ได้เปลีย่ นแปลงจากปี ก่อน
วิธกี ารและประเภทของข้อสมมติทใี่ ช้ในการจัดทาการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ได้เปลีย่ นแปลงจากปี ก่อนอย่างเป็ นสาระสาคัญ
กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงในหลายๆด้านที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่กาหนดไว้ โดยความเสีย่ งทีม่ นี ัยสาคัญ
มีดงั ต่อไปนี้
การเปลีย่ นแปลงในอัตราผลตอบแทนทีแ่ ท้จริงของพันธบัตร
อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของพันธบัตรรัฐบาล ที่ลดลงจะทาให้หนี้สนิ ของโครงการเพิม่ สูงขึ้นถึงแม้ว่าการเพิ่มมูลค่าของพันธบัต ร
ทีโ่ ครงการได้ถอื ไว้จะชดเชยได้บางส่วน
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บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ความเสีย่ งจากภาวะเงินเฟ้ อ
ภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุบางส่วนได้ผูกอยู่กบั ภาวะเงินเฟ้ อ โดยเงินเฟ้ อทีเ่ พิม่ ขึน้ จะทาให้มภี าระหนี้สนิ เพิม่ ขึ้น
(ถึงแม้ว่าโดยส่วนใหญ่จะมีการกาหนดระดับของเงินเฟ้ อสูงสุด เพื่อป้ องกันโครงการจากอัตราเงินเฟ้ อทีร่ ุนแรง) สินทรัพย์ของโครงการ
ส่วนใหญ่จะไม่ได้รบั ผลกระทบจากพันธบัตรทีม่ อี ตั ราดอกเบี้ยคงที่ หรือมีความสัมพันธ์เพียงเล็กน้อยกับภาวะเงินเฟ้ อ(ตราสารทุน) ซึ่ง
ทาให้การเพิม่ ขึน้ ในภาระเงินเฟ้ อจะทาให้เพิม่ ผลขาดทุน/ส่วนขาดทีเ่ กิดจากโครงการ
ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์คือ 34.94 ปี และระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของภาระผูกพัน
ตามโครงการผลประโยชน์สาหรับกลุ่มกิจการคือ 34.60 ปี
การวิเคราะห์การครบกาหนดของการจ่ายชาระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุทไี่ ม่มกี ารคิดลด มีดงั นี้
น้ อยกว่า 1 ปี
บาท

งบการเงิ นรวม
ปี ที่ 1 - ปี ที่ 2 ปี ที่ 2 - ปี ที่ 5
บาท
บาท

ตัง้ แต่ปีที่ 5
บาท

รวม
บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
รวม

89,450
89,450

2,043,505
2,043,505

1,638,757 182,905,980
1,638,757 182,905,980

186,677,692
186,677,692

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

178,979,793
178,979,793

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
ปี ที่ 1 - ปี ที่ 2 ปี ที่ 2 - ปี ที่ 5 ตัง้ แต่ปีที่ 5
บาท
บาท
บาท

รวม
บาท

น้ อยกว่า 1 ปี
บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
รวม

-

1,329,990
1,329,990

854,261
854,261

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
รวม

12,345,259
12,345,259

267,112
267,112

1,471,335
1,471,335

112,355,827 114,540,078
112,355,827 114,540,078
85,767,091
85,767,091

99,850,797
99,850,797
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บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
20 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกิ นมูลค่าหุ้น
ส่วนเกิ น
มูลค่าหุ้น
บาท

รวม
บาท

638,000,000 638,000,000
93,663,209
842,000,000 842,000,000
1,480,000,000 1,480,000,000
93,663,209
520,000,000 520,000,000 1,196,000,000
- (40,724,473)
2,000,000,000 2,000,000,000 1,248,938,736

731,663,209
842,000,000
1,573,663,209
1,716,000,000
(40,724,473)
3,248,938,736

จานวนหุ้น
หุ้น
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561
การออกหุน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
การออกหุน้
หัก ค่าใช้จ่ายในการออกหุน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

หุ้นสามัญ
บาท

เมื่อ วัน ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562 บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทัว่ ไปครัง้ แรกจานวน 520,000,000 หุ้น หุ้นสามัญ ดังกล่าว
มีมูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาทโดยเสนอขายในราคาหุน้ ละ 3.30 บาท รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 1,716 ล้านบาท บริษทั บันทึกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
จัดจาหน่ายหุน้ จานวน 40.72 ล้านบาท (สุทธิจากสิทธิประโยชน์ทางภาษี) เป็ นรายการหักในบัญชีส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
เมื่อ วัน ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ในที่ ประชุ มวิส ามัญ ผู้ถือ หุ้ นของบริษัท มีมติอ นุ มัติให้เปลี่ย นแปลงมู ลค่ าหุ้ นที่ ต ราไว้จากเดิ ม
มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท เป็ นมูลค่าหุน้ ละ 1 บาท ทาให้จานวนหุน้ สามัญของบริษทั เพิม่ ขึน้ จาก 14,800,000 หุน้ เป็ น 1,480,000,000 หุ้น
และเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,480 ล้านบาท (แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 1,480,000,000 หุ้น มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท) เป็ น 2,000 ล้านบาท
(แบ่ งเป็ น หุ้นสามัญ 2,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นต่อ ประชาชนครัง้ แรก (“IPO”) เมื่อ บริษัท
จดทะเบีย นในตลาดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทย ซึ่ง บริษัท ได้จดทะเบีย นการเปลี่ย นแปลงมูลค่า หุ้น และการเพิ่มทุ นจดทะเบีย น
กับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท มีมติอนุมตั ิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจานวน 638 ล้านบาท
(แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 6,380,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท) เป็ นจานวน 1,480 ล้านบาท (แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 14,800,000 หุ้น
มูล ค่ า หุ้ น ละ 100 บาท) บริษัท ได้รับ ช าระค่า หุ้น ทัง้ หมดและได้จดทะเบีย นเพิ่มทุ นดังกล่ า วกับ กระทรวงพาณิ ช ย์แ ล้ว เมื่อ วัน ที่
11 เมษายน พ.ศ. 2561
ส่วนเกิ นจากการรวมธุรกิ จภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ส่วนเกินจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน ได้แก่ส่วนต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของกิจการภายใต้การควบคุมเดียวกัน ณ วันที่
ได้มาทีส่ ูงกว่าต้นทุนเงินลงทุนนัน้ และถูกบันทึกเป็ นส่วนต่าง ซึ่งจะไม่จาหน่ายและจะคงอยู่จนกว่าบริษทย่อยจะถูกขายหรือจาหน่ายออกไป
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บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
21 ทุนสารองตามกฎหมาย
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม
จัดสรรระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

77,000,000
33,350,000
110,350,000

77,000,000
77,000,000

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
77,000,000
33,350,000
110,350,000

77,000,000
77,000,000

ภายใต้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 บริษัทจะต้องจัดสรรทุ นสารองอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาไรสุท ธิ
ประจาปี หลังจากหักขาดทุ นสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าส ารองดังกล่าวมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสารองนี้
จะนาไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
22 เงิ นปันผลจ่าย
ในการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นของบริษัทวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และการประชุมคณะกรรมการบริษทั วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลจากกาไรสุทธิสาหรับปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 จานวน 0.17 บาทต่อหุ้น รวมเป็ น
จานวนเงินทัง้ สิน้ 246 ล้านบาท
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561 ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสุทธิสาหรับปี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จานวน 2.25 บาทต่อหุน้ รวมเป็ นจานวนเงินทัง้ สิน้ 1,436 ล้านบาท
23 รายได้อื่น

รายได้ค่าเช่า
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้อ่นื
รวม

งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

1,477,526
15,863,796
17,341,322

11,713,125
5,826,512
40,725,899
58,265,536

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

10,140,408
6,213,740
29,848,402
46,202,550
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บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
24 ต้นทุนทางการเงิ น

เงินกู้ยมื จากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยมื จากบุคคลหรือกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
สัญญาเช่าการเงิน
รวมค่าใช้จ่ายทางการเงิน

งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

12,944,493
9,455,496
3,549,212
25,949,201

6,323,412
7,339,213
3,347,602
17,010,227

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

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

25 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
การเปลีย่ นแปลงในสินค้าสาเร็จรูป
และงานระหว่างทา
วัตถุดบิ และวัสดุสน้ิ เปลืองใช้ไป
ค่าบริการจากการประกอบกิจการโรงแรม
ค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (หมายเหตุ 19)
ค่าใช้จ่ายในการขาย โฆษณาและประชาสัมพันธ์
(กลับรายการ)หนี้สงสัยจะสูญ (หมายเหตุ 9)
หนี้สูญ (หมายเหตุ 9)
ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ 13, 14)
ค่าตัดจาหน่าย (หมายเหตุ 15)
ค่าขนส่ง
ค่าน้ าและค่าไฟฟ้ า
ค่าทีป่ รึกษาและค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าซ่อมแซมบารุงรักษา
ค่าเช่า
ค่าเดินทาง
ค่าประกันภัย
ค่าแก๊ส
การด้อยค่าของสินทรัพย์ (หมายเหตุ 14)
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวม

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

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

66

บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
26 ภาษี เงิ นได้
ภาษีเงินได้สาหรับปี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

ภาษีเงินได้ปีปัจจุบนั สาหรับกาไรทางภาษีสาหรับปี
(เพิม่ )ลดในสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
(หมายเหตุ 16)
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

91,830,113

90,843,164

77,775,595

69,972,033

(2,464,967)
89,365,146

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

998,328
78,773,923

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

ภาษีเงินได้สาหรับกาไรก่อนหักภาษีของกลุ่มกิจการมียอดจานวนเงินทีแ่ ตกต่างจากการคานวณกาไรทางบัญชีคูณกับภาษีของประเทศ
ทีบ่ ริษทั ใหญ่ตงั ้ อยู่ โดยมีรายละเอียดดังนี้:
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้อตั ราร้อยละ 20
ผลกระทบ:
รายได้ทไี่ ม่ต้องเสียภาษี
ค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่สามารถหักภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทีส่ ามารถหักภาษีเงินได้เพิม่ เติม
ขาดทุนทางภาษีทไี่ ม่ได้บนั ทึกเป็ น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

442,901,339

407,359,646

463,692,981

332,363,005

88,580,268

81,471,930

92,738,596

66,472,601

2,003,771
(2,342,991)

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

(13,157,006)
1,198,644
(2,006,311)

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

1,124,098
89,365,146

1,621,407
86,244,910

78,773,923

67,970,121

อัตราภาษีเงินได้ถวั เฉลีย่ ของกลุ่มกิจการและบริษทั คืออัตราร้อยละ 20.18 และ 16.99 ตามลาดับ (พ.ศ. 2561 : อัตราภาษีเงินได้ถวั เฉลีย่
ของกลุ่มกิจการและบริษทั คืออัตราร้อยละ 21.17 และ 20.45 ตามลาดับ)
ข้อมูลเกี่ยวกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีแสดงไว้ในหมายเหตุขอ้ 16
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บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
27 กาไรต่อหุ้น
กาไรต่อหุ้นขัน้ พื้นฐานคานวณโดยการหารกาไรสุทธิที่เป็ นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ด้วยจานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
ทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้ โดยไม่รวมหุน้ สามัญซื้อคืน
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
กาไรต่อหุ้นขัน้ พื้นฐาน
จากการดาเนินงานต่อเนื่องทีเ่ ป็ นของ
ผูถ้ อื หุน้ สามัญของบริษทั
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนักทีใ่ ช้
ในการคานวณกาไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน
กาไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน (บาทต่อหุน้ )

352,777,109
1,582,575,300
0.22

323,752,163

งบการเงิ นเฉพาะบริ ษทั
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561

384,919,058

264,392,884

1,251,621,900 1,582,575,300 1,251,621,900
0.26
0.24
0.21

28 รายการกับกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการและบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั บริษทั ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านกิจการอื่นแห่งหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งแห่ง โดยทีบ่ ุคคล
หรือกิจการนัน้ มีอานาจควบคุมบริษัท หรือถูกควบคุมโดยบริษัท หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัททีด่ าเนิน
ธุรกิจการลงทุน บริษัท ย่อย และบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน ถือเป็ นกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทร่วมและบุคคลที่เป็ นเจ้าของ
ส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียงของบริษทั ซึ่งมีอทิ ธิพลอย่างเป็ นสาระสาคัญเหนือกิจการ ผูบ้ ริหารสาคัญรวมทัง้ กรรมการและพนักงานของ
บริษทั ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวทีใ่ กล้ชดิ กับบุคคลเหล่านัน้ กิจการและบุคคลทัง้ หมดถือเป็ นบุคคลหรือกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกับบริษทั
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจมีข้นึ ได้ต้องคานึงถึงรายละเอียดของความสัมพันธ์ มากกว่า
รูปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย

68

บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
บริษัทถู กควบคุมโดยกลุ่มครอบครัวรัตนภูมิภิญโญ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทประกอบกลุ่มผู้ถือหุ้นได้แก่ นายสมชาย รัตนภูมภิ ิญโญ
นางเพ็ชรา รัตนภูมภิ ิญโญ แพทย์หญิงจัณจิดา รัตนภูมภิ ิญโญ และแพทย์หญิงสนาธร รัตนภูมิภิญโญ ซึ่งถือหุ้นในบริษัทรวมกันร้อยละ
73.88 (พ.ศ. 2561: ร้อยละ 99.99)
รายชื่อกิ จการที่เกีย่ วข้องกัน
R&B Food Supply Vietnam Limited Liability Company
PT RBFood Supply Indonesia
บริษทั ไทยเฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร็นซ์ จากัด
บริษทั พรีเมีย่ มฟู้ดส์ จากัด
บริษทั เบสท์ โอเดอร์ จากัด
PT RBFood Manufaktur Indonesia
Guangzhou Thai Delicious Food Co., Ltd.
บริษทั เจ.พี.เอส. โฮลดิ้ง จากัด
บริษทั พอร์ต พลัส จากัด
บริษทั โกลเบิล ไทรอัมพ์ จากัด
บริษทั ทรานส์ลูเซ็นส์ จากัด
บริษทั แดฟเน่ จากัด
บริษทั โบตานิค ดีไลท์ จากัด
บริษทั เพชรเพิม่ สิน จากัด

ลักษณะความสัมพันธ์
บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อย
บริษทั ภายใต้การควบคุมเดียวกันทีร่ ะดับของผูถ้ อื หุน้
บริษทั ภายใต้การควบคุมเดียวกันทีร่ ะดับของผูถ้ อื หุน้
บริษทั ภายใต้การควบคุมเดียวกันทีร่ ะดับของผูถ้ อื หุน้
บริษทั ภายใต้การควบคุมเดียวกันทีร่ ะดับของผูถ้ อื หุน้
บริษทั ภายใต้การควบคุมเดียวกันทีร่ ะดับของผูถ้ อื หุน้
กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กลุ่มกิจการและบริษัทมีรายการกับบริษัทย่อยและบริษัททีเ่ กี่ยวข้องกัน รายการค้าดังกล่าวเป็ นไปตามเกณฑ์ทตี่ กลงร่วมกัน
ระหว่างกิจการตามปกติของการดาเนินธุรกิจ และเป็ นไปตามเงื่อนไขการค้าตามปกติ ซึ่งสรุปได้ดงั นี้
เงื่อนไขและหลักเกณฑ์
รายได้จากการขายสินค้า
รายได้จากการขายทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
รายได้ค่าเช่า
รายได้ค่าบริการ
รายได้อ่นื - ค่าคอมมิชชัน่
รายได้ดอกเบี้ย
ซื้อสินค้า
ซื้อทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
ค่าเช่าทีด่ นิ และอาคารโรงงาน
ค่าบริการ
ค่าคอมมิชชัน่
ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

ราคาทุนบวกกาไรขัน้ ต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์
ราคาต้นทุนบวกกาไร
ราคาตามสัญญา ซึ่งได้มาจากการประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระทีใ่ กล้เคียงราคาตลาด
ราคาต้นทุนบวกกาไร
ราคาตามสัญญา ซึ่งคิดเป็ นร้อยละของยอดขาย
ราคาตามสัญญา
ราคาทุนบวกกาไรขัน้ ต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์
ราคาตามสัญญา ซึ่งได้มาจากการประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระทีใ่ กล้เคียงราคาตลาด
ราคาตามสัญญา ซึ่งได้มาจากการประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระทีใ่ กล้เคียงราคาตลาด
ราคาตามสัญญา ซึ่งได้มาจากการประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระทีใ่ กล้เคียงราคาตลาด
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา ซึ่งคิดเป็ นร้อยละของยอดขาย
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
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บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
รายการต่อไปนี้เป็ นรายการทีม่ สี าระสาคัญกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
ก)

รายได้จากการขายสิ นค้าและบริ การ
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
รายได้จากการขายสินค้า
บริษทั ย่อย
บริษทั ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ทีร่ ะดับของผูถ้ อื หุน้
กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน

รายได้จากการขายทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
บริษทั ย่อย

รายได้ค่าเช่า
บริษทั ย่อย

รายได้ค่าบริการและรายได้อ่นื
บริษทั ย่อย

รายได้ดอกเบี้ย
บริษทั ย่อย

รายได้เงินปันผล
บริษทั ย่อย

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

-

-

267,858,448

216,867,189

-

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

267,858,448

215,648
3,115
217,085,952

-

-

20,768,744
20,768,744

-

-

-

11,713,125
11,713,125

10,140,408
10,140,408

-

-

26,992,019
26,992,019

22,563,987
22,563,987

-

-

5,165,094
5,165,094

5,755,737
5,755,737

-

-

65,785,029
65,785,029

-
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บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ข)

การซื้อสิ นค้าและรับบริ การ
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
ซื้อสินค้า
บริษทั ย่อย
บริษทั ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ทีร่ ะดับของผูถ้ อื หุน้

ซื้อทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
บริษทั ย่อย
บริษทั ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ทีร่ ะดับของผูถ้ อื หุน้
กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
ผูถ้ อื หุน้ และผูบ้ ริหารสาคัญ

ค่าเช่าทีด่ นิ และอาคารโรงงาน
ผูถ้ อื หุน้ และผูบ้ ริหารสาคัญ

การรับบริการและค่าใช้จ่ายอื่น
บริษทั ย่อย
กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน

ดอกเบี้ยจ่าย
บริษทั ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ทีร่ ะดับของผูถ้ อื หุน้
ผูถ้ อื หุน้ และผูบ้ ริหารสาคัญ

เงินปั นผลจ่าย
ผูถ้ อื หุน้ และผูบ้ ริหารสาคัญ

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

-

-

48,397,492

62,377,679

7,528,151
7,528,151

40,263,145
40,263,145

7,528,151
55,925,643

35,615,905
97,993,584

-

-

-

170,000

20,314,812
20,314,812

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

20,314,812
20,314,812

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

17,539,780
17,539,780

14,153,029
14,153,029

10,202,331
10,202,331

9,151,283
9,151,283

1,259,812
1,259,812

733,065
733,065

20,104,178
120,794
20,224,972

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

1,131,283
10,160,242
11,291,525

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

9,035,248
9,035,248

7,260,258
7,260,258

246,004,971 1,436,200,000
246,004,971 1,436,200,000

246,000,000 1,436,200,000
246,000,000 1,436,200,000
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บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ค)

ยอดค้างชาระที่เกิ ดจากการซื้อและขายสิ นค้าและบริ การ
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื
ของกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
บริษทั ย่อย
บริษทั ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ทีร่ ะดับของผูถ้ อื หุน้
รวมลูกหนี้กจิ การทีเ่ กี่ยวข้องกัน - สุทธิ

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

-

-

126,596,490

74,069,466

-

230,743
230,743

126,596,490

230,743
74,300,209

เงินจ่ายล่วงหน้า
ผูถ้ อื หุน้ และผูบ้ ริหารสาคัญ
รวมเงินจ่ายล่วงหน้า

-

67,500
67,500

-

67,500
67,500

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ผูถ้ อื หุน้ และผูบ้ ริหารสาคัญ
รวมค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

-

6,740,612
6,740,612

-

4,153,875
4,153,875

-

-

18,310,020

13,068,273

5,000
5,473,274
5,478,274

26,843,342
125,060
1,311,296
28,279,698

5,000
3,305,649
21,620,669

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

-

1,762,773
1,762,773

-

415,010
415,010

34,846,421
34,846,421

35,346,947
35,346,947

32,835,396
32,835,396

33,478,030
33,478,030

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
ของกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
บริษทั ย่อย
บริษทั ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ทีร่ ะดับของผูถ้ อื หุน้
กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
ผูถ้ อื หุน้ และผูบ้ ริหารสาคัญ
รวมเจ้าหนี้กจิ การทีเ่ กี่ยวข้องกัน - สุทธิ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ผูถ้ อื หุน้ และผูบ้ ริหารสาคัญ
รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
ผูถ้ อื หุน้ และผูบ้ ริหารสาคัญ
รวมหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
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บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ง)

เงิ นกู้ยืมจากบุคคลหรือกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
บริ ษทั ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ที่ระดับของผู้ถือหุ้น
ยอดคงเหลือต้นปี
เงินกู้เพิม่ ระหว่างปี
เงินกู้จ่ายคืนระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

ผู้ถือหุ้น
ยอดคงเหลือต้นปี
เงินกู้เพิม่ ระหว่างปี
เงินกู้จ่ายคืนระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี
รวมเงิ นกู้ยืมจากบุคคลหรือกิ จการ
ที่เกี่ยวข้องกัน

74,000,000
(74,000,000)
-

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

498,780,000
- 1,400,000,000
(448,780,000) (901,220,000)
50,000,000 498,780,000

50,000,000

572,780,000

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

-

-

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

-

448,780,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เงินกู้ยมื จากผู้ถือหุ้นเป็ นประเภทมีดอกเบี้ยโดยมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 1.97 ต่อปี ไม่มหี ลักประกัน
และมีกาหนดวันจ่ายชาระคืนภายในระยะเวลา 5 ปี ในปี พ.ศ. 2567
จ)

เงิ นให้ก้ยู ืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
กิ จการที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงเหลือต้นปี
เงินให้กู้ยมื เพิม่ ระหว่างปี
เงินรับชาระคืนระหว่างปี
ผลต่างจากอัตราแลกเปลีย่ น
ยอดคงเหลือปลายปี

-

-

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

156,916,667
262,928,900
(133,150,667)
(1,196,025)
285,498,875

176,000,000
(19,083,333)
156,916,667
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บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
โดยระยะเวลาและเงื่อนไขของสัญญาเงินให้กู้ยมื มีรายละเอียดดังนี้

บริษทั

จานวนเงิน
ให้ก้ยู ืมเงินคงเหลือ
วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
บาท

บริษทั พรีเมีย่ มฟู้ดส์ จากัด
บริษทั ไทยเฟลเวอร์ แอนด์
แฟรกแร็นซ์ จากัด
บริษทั เบสท์ โอเดอร์ จากัด
R&B Food Supply Vietnam
Limited Liabilities Company
PT RB Food Manufaktur
Indonesia

ระยะเวลาจ่ายชาระ

137,925,000 ไม่มหี ลักประกันและจะครบกาหนด
ชาระคืนทัง้ หมดในปี พ.ศ. 2567
118,541,000 ไม่มหี ลักประกันและจะครบกาหนด
ชาระคืนทัง้ หมดในปี พ.ศ. 2568
7,000,000 ไม่มหี ลักประกันและจะครบกาหนด
ชาระคืนทัง้ หมดในปี พ.ศ. 2565
10,641,729 ไม่มหี ลักประกันและจะครบกาหนด
ชาระคืนในปี พ.ศ. 2569
11,391,146 ไม่มหี ลักประกันและจะครบกาหนด
ชาระคืนในปี พ.ศ. 2569
285,498,875

จานวนเงินที่จ่ายคืน
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
บาท

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ

65,575,000

1.60 - 3.30

59,375,667

1.60 - 3.30

8,200,000

1.60

-

3.70

-

3.70

133,150,667

เงินให้กู้ย ืมแก่ กิจการที่เกี่ย วข้อ งกันเป็ นไปตามประเพณี การให้กู้ ย ืมปกติ รายได้ดอกเบี้ย ที่เกี่ย วข้องมีจ านวนเงิน
5,165,094 บาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : 5,755,737 บาท)
ฉ)

ค่าตอบแทนผู้บริ หาร
ค่าตอบแทนที่ผู้บริหารสาคัญของกลุ่มกิจการและบริษัท ส าหรับปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561
เป็ นดังนี้

ผลประโยชน์ระยะสัน้
ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน

งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

33,755,787
6,014,635
39,770,422

27,925,825
5,101,076
33,026,901

30,849,039
61,480
30,910,519

25,440,000
22,617
25,462,617
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บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
29 ภาระผูกพัน
ภาระผูกพันที่รายจ่ายฝ่ ายทุน
ภาระผูกพันทีเ่ ป็ นข้อผูกมัด ณ วันทีใ่ นงบแสดงฐานะการเงินทีเ่ กี่ยวข้องกับรายจ่ายฝ่ ายทุนซึ่งยังไม่ได้รบั รูใ้ นงบการเงิน มีดงั นี้
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561

บาท

บาท

บาท

บาท

-

2,777,620
2,777,620

-

2,232,760
2,232,760

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ - อาคารสานักงานใหม่
รวม
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดาเนิ นงาน

กลุ่ มกิจการและบริษัท มีภ าระผูกพันตามสัญ ญาเช่าดาเนินงานเกี่ย วกับ การเช่าที่ดิน เช่า อาคารส านักงาน เช่ าอุปกรณ์ สานักงาน
ค่าบริการรักษาความปลอดภัยและสัญญาบริการสาหรับการดาเนินการตามปกติของกลุ่มกิจการและบริษทั
ภาระผูกพันในอนาคตตามสัญญาเช่าดาเนินงานทีย่ กเลิกไม่ได้ขนั ้ ต่ามีดงั นี้
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกินกว่า 5 ปี
รวม

28,659,609
55,443,018
243,649,356
327,751,983

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

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
16,129,967
33,046,960
147,417,041
196,593,968

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

ในระหว่างปี กลุ่มกิจการและบริษทั ได้มกี ารแก้ไขสัญญาเช่าทีด่ นิ
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บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
30 หนังสือคา้ ประกันของธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มกิจการและบริษัท มีหนังสือ ค้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทเพื่อค้าประกันการปฏิบตั ิตาม
สัญญาซึ่งเป็ นธุรกิจตามปกติดงั นี้
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
หนังสือค้าประกัน
เลตเตอร์ออฟเครดิตสินค้าเข้า
ตั ๋วเรียกเก็บ/รับซื้อสินค้าออกภายใต้ L/C
ตั ๋วเรียกเก็บสินค้าเข้า (B/C)
31

4,636,200
5,173,958
1,035,887
-

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

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
1,376,500
3,401,352
1,035,887
-

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

เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิ น

ในการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ของบริษัทวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสุทธิสาหรับปี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 จานวน 0.15 บาทต่อหุน้ รวมเป็ นจานวนเงินทัง้ สิน้ 300 ล้านบาท
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