
 

บริษทั ไทยเพรซิเดนทฟู์ดส์ จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำนกำรสอบทำน และ งบกำรเงินรวมระหวำ่งกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2561 



 

 

 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ไทยเพรซิเดนทฟู์ดส์ จ  ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2561 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดง
กำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัและ               
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั ไทยเพรซิเดนทฟู์ดส์ จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบ
ทำนขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั ไทยเพรซิเดนทฟู์ดส์ จ  ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหำรของ
กิจกำรเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูล
ทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหสั 2410  เร่ือง กำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของกิจกำร กำรสอบทำนดงักล่ำวประกอบดว้ย กำรใชว้ธีิกำรสอบถำม
บุคลำกรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดำ้นกำรเงินและบญัชีและกำรวเิครำะห์เปรียบเทียบและวธีิกำรสอบทำนอ่ืน 
กำรสอบทำนน้ีมีขอบเขตจ ำกดักวำ่กำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ท ำใหข้ำ้พเจำ้ไม่สำมำรถไดค้วำม
เช่ือมัน่วำ่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส ำคญัทั้งหมดซ่ึงอำจพบไดจ้ำกกำรตรวจสอบ ดงันั้นขำ้พเจำ้จึงไม่ไดแ้สดงควำมเห็น
ต่อขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลท่ีสอบทำน 

ข้อสรุป  

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

 

 
สรินดำ หิรัญประเสริฐวฒิุ  
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4799 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั  
กรุงเทพฯ: 11 พฤษภำคม 2561 



บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที ่31 มีนำคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2 2,780,322           2,777,379           1,653,588           1,283,164           
เงินลงทุนชัว่คราว 3 6,813,752           5,515,714           5,024,275           4,521,982           
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4, 5 3,249,751           3,625,820           1,864,432           2,261,713           
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 50,177                1,000                  1,000                  1,000                  
สินคา้คงเหลือ 1,617,276           1,352,541           601,063              481,497              
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 47,475                61,119                381                      672                      
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 14,558,753         13,333,573         9,144,739           8,550,028           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 36,348                36,348                -                          -                          
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                          -                          1,365,829           1,365,829           
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 1,509,376           1,533,502           253,760              255,273              
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 8 25,375                28,832                -                          -                          
เงินลงทุนในบริษทัอ่ืน 9 192,672              206,777              77,172                91,277                
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 10 4,964,707           5,133,556           3,218,676           3,330,687           
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้ในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 73,675                77,359                295                      295                      
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 11 98,258                98,258                124,558              124,993              
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 8,601,504           8,790,564           2,488,328           2,530,651           
เงินมดัจ าเพ่ือซ้ือเคร่ืองจกัร 47,326                16,804                -                          -                          
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 39,363                40,306                21,081                22,430                
สิทธิการเช่า 827                      930                      -                          -                          
ค่าความนิยม 5,535                  5,535                  -                          -                          
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24,325                31,200                5,543                  15,392                
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 30,668                29,625                2,971                  3,159                  
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 15,649,959         16,029,596         7,558,213           7,739,986           
รวมสินทรัพย์ 30,208,712         29,363,169         16,702,952         16,290,014         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรงบกำรเงนิรวม



บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่31 มีนำคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 5, 13 1,789,372           1,787,564           1,035,789           1,080,584           
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนด
   ช าระภายในหน่ึงปี 5 78,011                82,665                1,481                  1,547                  
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 296,354              242,659              123,344              131,741              
โบนสัคา้งจ่าย 105,518              159,252              53,608                31,205                
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้จากผูมี้ส่วนไดเ้สีย
   ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 41                        3                          -                          -                          
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายอ่ืน 5 274,449              285,023              101,705              98,038                
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 63,299                70,377                15,101                45,166                
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,607,044           2,627,543           1,331,028           1,388,281           

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก
   ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 5 82,526                93,827                877                      1,254                  
เงินกูย้มืระยะยาวจากกรรมการ 5 50,178                77,984                -                          -                          
เงินกูย้มืระยะยาวจากพนกังาน 38,970                39,627                -                          -                          
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 821,746              806,610              570,973              564,145              
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 60,411                60,370                57,341                57,341                
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 1,053,831           1,078,418           629,191              622,740              

รวมหนีสิ้น 3,660,875           3,705,961           1,960,219           2,011,021           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร



บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่31 มีนำคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้สามญั 329,704,014 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 329,704              329,704              329,704              329,704              

ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้
หุน้สามญั 329,704,014 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 329,704              329,704              329,704              329,704              

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 712,963              712,963              712,963              712,963              
ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 39,000                39,000                39,000                39,000                
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 19,149,606         18,459,463         13,324,130         12,849,640         

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 307,446              336,109              336,936              347,686              
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 20,538,719         19,877,239         14,742,733         14,278,993         
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของ
   บริษทัยอ่ย 6,009,118           5,779,969           -                          -                          
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 26,547,837         25,657,208         14,742,733         14,278,993         
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 30,208,712         29,363,169         16,702,952         16,290,014         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร



บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2561

งบกำรเงนิ

งบกำรเงนิรวม เฉพำะกจิกำร

หมายเหตุ 2561 2560 2561

ก ำไรขำดทุน:

รำยได้

รายไดจ้ากการขาย 5 5,173,619         5,235,877         2,730,304         
รายไดอ่ื้น
ดอกเบ้ียรับ 48,922              43,153              33,919              
ค่าเช่ารับ 5 659                   409                   2,914                
เงินปันผลรับ 5 13,248              10,852              74,864              
อ่ืน ๆ 5 54,985              41,405              32,379              

รวมรายไดอ่ื้น 117,814            95,819              144,076            

รวมรำยได้ 5,291,433         5,331,696         2,874,380         

ค่ำใช้จ่ำย

ตน้ทุนขาย 5 3,376,620         3,497,768         2,011,141         
ค่าใชจ่้ายในการขาย 5 365,847            345,394            53,309              
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5 525,882            522,462            256,016            
รวมค่ำใช้จ่ำย 4,268,349         4,365,624         2,320,466         

ก ำไรก่อนส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมค้ำ

   ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 1,023,084         966,072            553,914            

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 7, 8 50,117              44,672              -                        
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 1,073,201         1,010,744         553,914            

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (3,306)               (4,125)               (637)                  
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 1,069,895         1,006,619         553,277            

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 14 (141,494)           (82,767)             (79,496)             
ก ำไรส ำหรับงวด 928,401            923,852            473,781            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)



บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2561

งบกำรเงนิ

งบกำรเงนิรวม เฉพำะกจิกำร

หมายเหตุ 2561 2560 2561

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
    ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (21,492)             (19,727)             -                        
ผลก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 
   - สุทธิภาษีเงินได้ 14 (16,989)             39,666              (10,750)             
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 
   - สุทธิภาษีเงินได้ (38,481)             19,939              (10,750)             
รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
   - สุทธิภาษีเงินได้ 14 709                   (13,112)             709                   

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

   - สุทธิภาษีเงินได้ 709                   (13,112)             709                   
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด (37,772)             6,827                (10,041)             

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 890,629            930,679            463,740            

กำรแบ่งปันก ำไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 689,434            682,233            473,781            

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 238,967            241,619            

928,401            923,852            

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 661,480            699,347            463,740            

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 229,149            231,332            
890,629            930,679            

ก ำไรต่อหุ้น (บำท) 15

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2.09                  2.07                  1.44                  

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 329,704            329,704            329,704            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)



บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2561

งบกำรเงนิ

งบกำรเงนิรวม เฉพำะกจิกำร

2561 2560 2561

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน

ก าไรก่อนภาษี 1,069,895         1,006,619         553,277            
ปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จาก
   กิจกรรมด าเนินงาน
ค่าเส่ือมราคา 302,899            271,814            101,396            
ค่าตดัจ าหน่าย 2,230                2,460                1,349                
ก าไรจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (2,776)               (1,442)               (115)                  
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (28,759)             (12,998)             (20,061)             
ค่าเผ่ือสินคา้เส่ือมสภาพ 328                   981                   -                        
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,513                -                        1,513                
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน 14,105              9,792                14,105              
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ -                        14,287              -                        
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (48,894)             (43,616)             -                        
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (1,223)               (1,056)               -                        

    เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม -                        -                        (66,300)             
เงินปันผลรับบริษทัอ่ืนและเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (13,248)             (10,852)             (8,564)               
ดอกเบ้ียรับ (48,922)             (43,153)             (33,919)             
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 1,901                2,815                31                     
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวพนกังาน 19,770              29,832              11,202              

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 1,268,819         1,225,483         553,914            
สินทรัพยด์ าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 460,234            119,166            473,495            
สินคา้คงเหลือ (265,063)           (121,955)           (119,566)           
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 13,998              (20,114)             291                   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (1,043)               (2,161)               188                   

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (106,025)           (194,503)           (48,728)             
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (7,078)               (16,805)             (30,065)             
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 41                     (114)                  -                        
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (4,634)               (10,223)             (4,374)               

เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,359,249         978,774            825,155            
จ่ายภาษีเงินได้ (75,907)             (1,229)               (74,648)             

เงนิสดสุทธิจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 1,283,342         977,545            750,507            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)



บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2561

งบกำรเงนิ

งบกำรเงนิรวม เฉพำะกจิกำร

2561 2560 2561

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน

เงินลงทุนชัว่คราวเพ่ิมข้ึน (1,968,069)        (656,282)           (998,021)           
เงินลงทุนชัว่คราวลดลง 670,031            699,062            495,728            
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนเพ่ิมข้ึน (1,181,409)        (986,309)           (691,177)           
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนลดลง 1,357,781         1,120,039         809,812            
เงินลงทุนในบริษทัอ่ืนเพ่ิมข้ึน -                        (17,813)             -                        
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 4,680                58,500              -                        
เงินปันผลรับจากบริษทัอ่ืนและเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 1,567                2,558                332                   
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน (49,177)             -                        -                        
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้ในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง -                        11,885              -                        
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (72,249)             (247,699)           (28,636)             
เงินมดัจ าเพ่ือซ้ือเคร่ืองจกัรลดลง(เพ่ิมข้ึน) (30,522)             8,313                -                        
เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,952                2,173                116                   
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,184)               (1,766)               -                        
ดอกเบ้ียรับ 42,738              33,196              32,237              
เงนิสดสุทธิจำก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน (1,222,861)        25,857              (379,609)           

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ

เงินกูย้มืระยะยาวจากกรรมการเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (27,806)             3,561                -                        
เงินกูย้มืระยะยาวจากพนกังานเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (657)                  1,579                -                        
ช าระคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (21,122)             (29,138)             (443)                  
จ่ายดอกเบ้ีย (1,901)               (2,815)               (31)                    
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหำเงนิ (51,486)             (26,813)             (474)                  

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศลดลง (6,052)               (4,575)               
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ 2,943                972,014            370,424            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วนัตน้งวด 2,777,379         2,444,963         1,283,164         
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด (หมำยเหตุ 2) 2,780,322         3,416,977         1,653,588         

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม

รายการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงินสด
   เจา้หน้ีจากการซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 43,563              34,397              30,003              
   เจา้หน้ีตามสญัญาเช่าทางการเงิน - สุทธิจากดอกเบ้ียรอตดับญัชี 5,131                34,315              -                        
   เงินปันผลคา้งรับ 77,980              8,294                74,532              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท)

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที ่31 มีนำคม 2561

(หน่วย: พนับาท)  

ส่วนของผูมี้
ผลต่างจาก ส่วนเกินทุน ส่วนไดเ้สียท่ี

ทุนเรือนหุน้ การแปลงค่า จากการวดัมูลค่า รวม รวม ไม่มีอ  านาจ รวม
ท่ีออกและ ส่วนเกินมูลค่า งบการเงินท่ีเป็น เงินลงทุนใน องคป์ระกอบอ่ืน ส่วนของผูถื้อหุน้ ควบคุม ส่วนของ
ช าระแลว้ หุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินตราต่างประเทศ หลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย ของส่วนของผูถื้อหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวำคม 2559 329,704           713,015           39,000             16,842,665      (16,357)                  86,349                   69,992                   17,994,376      5,256,794        23,251,170      

ก าไรส าหรับงวด -                       -                       -                       682,233           -                             -                             -                             682,233           241,619           923,852           
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                       -                       -                       (6,891)              (14,114)                  38,118                   24,004                   17,113             (10,286)            6,827               
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                       -                       -                       675,342           (14,114)                  38,118                   24,004                   699,346           231,333           930,679           
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงการจดัประเภทของ
   เงินลงทุนจากการควบกิจการ -                       -                       -                       11,605             -                             -                             -                             11,605             -                       11,605             
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 มีนำคม 2560 329,704           713,015           39,000             17,529,612      (30,471)                  124,467                 93,996                   18,705,327      5,488,127        24,193,454      

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวำคม 2560 329,704           712,963           39,000             18,459,463      (31,966)                  368,075                 336,109                 19,877,239      5,779,969        25,657,208      

ก าไรส าหรับงวด -                       -                       -                       689,434           -                             -                             -                             689,434           238,967           928,401           
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                       -                       -                       709                  (14,941)                  (13,722)                  (28,663)                  (27,954)            (9,818)              (37,772)            
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                       -                       -                       690,143           (14,941)                  (13,722)                  (28,663)                  661,480           229,149           890,629           
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 มีนำคม 2561 329,704           712,963           39,000             19,149,606      (46,907)                  354,353                 307,446                 20,538,719      6,009,118        26,547,837      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไรสะสม

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัฯ

งบกำรเงนิรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้ )
บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม 2561

(หน่วย: พนับาท)  

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
ส่วนเกินทุน

ทุนเรือนหุน้ จากการวดั รวม
ท่ีออกและ ส่วนเกินมูลคา่ มูลคา่เงินลงทุนใน องคป์ระกอบอ่ืน รวม
ช าระแลว้ หุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย ของส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560 329,704                  712,963                  39,000                    12,849,640             347,686                  347,686                  14,278,993             

ก าไรส าหรับงวด -                              -                              -                              473,781                  -                              -                              473,781                  
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                              -                              -                              709                         (10,750)                   (10,750)                   (10,041)                   
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                              -                              -                              474,490                  (10,750)                   (10,750)                   463,740                  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มนีำคม 2561 329,704                  712,963                  39,000                    13,324,130             336,936                  336,936                  14,742,733             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ก าไรสะสม

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

 

1 

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2561  

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

 บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย
จากการจดทะเบียนควบบริษทัเม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม 2560 และมีภูมิล าเนาในประเทศไทย โดยมีบริษทั         
สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัมหาชนท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทยเป็น                   
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือ ผลิตและจ าหน่ายบะหม่ีและอาหารก่ึงส าเร็จรูป ขนมปังกรอบ                  
ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนและส านกังานใหญ่ของบริษทัฯตั้งอยูเ่ลขท่ี 304 อาคารทีเอฟกรุ๊ป ถนนศรีนครินทร์                          
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร และมีโรงงาน 5 แห่ง ตั้งอยู่ท่ีจงัหวดัชลบุรี จงัหวดัล าพูน 
จงัหวดัระยอง และอีก 2 แห่งตั้งอยูจ่งัหวดัราชบุรี 

1.2      กำรควบบริษัท 

           บริษทัฯจดัตั้งข้ึนจากการจดทะเบียนควบบริษทัภายใตพ้ระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 เม่ือ
วนัท่ี 16 ตุลาคม 2560 บริษทัท่ีควบกิจการกนัประกอบดว้ยบริษทัดงัต่อไปน้ี  

1)        บริษทั ไทยเพรซิเดนทฟู์ดส์ จ  ากดั (มหาชน) 

2)        บริษทั เพรซิเดนทไ์รซ์โปรดกัส์ จ  ากดั (มหาชน) 

การควบบริษทัดงักล่าวท าให้บริษทัฯรับมาซ่ึงสินทรัพย ์หน้ีสิน สิทธิ หน้าท่ี ความรับผิดชอบของทั้ง 2 
บริษทัดังกล่าว ดงันั้น บริษทัฯจึงแสดงยอดตั้งตน้ทางบญัชีด้วยผลรวมของมูลค่าตามบญัชีสุทธิตามงบ
การเงิน ณ ส้ินวนัท่ี 15 ตุลาคม 2560 ของทั้ง 2 บริษทั การควบบริษทัน้ีถือเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้าร
ควบคุมเดียวกนั ซ่ึงไม่ไดท้  าให้โครงสร้างของกลุ่มบริษทัเปล่ียนแปลงไป ดงันั้น บริษทัฯจึงน าเสนอขอ้มูล
งบการเงินรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 เพื่อสะทอ้นฐานะการเงิน ผลการ
ด าเนินงานและกระแสเงินสดตามเน้ือหาทางเศรษฐกิจของกลุ่มบริษทัภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั ถึงแมว้่า
รูปแบบทางกฎหมายบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งข้ึนภายหลงัวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ก็ตาม 

1.3 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่ง
กาลโดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบ
แสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงิน
สดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  

           งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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      งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมายงบการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.4 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั ไทยเพรซิเดนทฟู์ดส์ จ  ากดั (มหาชน) 
และบริษทัยอ่ย และไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2560 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัในระหวา่งงวดปัจจุบนั 

1.5      มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

          ในระหวา่งงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมี
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่ง
เป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

ข.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ะมีผลบังคับใช้ในอนำคต 

 ในระหวา่งงวด สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้าก
สัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 
มกราคม 2562 หลกัการส าคญัของมาตรฐานดงักล่าวสรุปไดด้งัน้ี 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกบัลูกค้ำ 

          มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได้ และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวข้อง กิจการต้องใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาท่ีอยู่ในขอบเขต
ของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับการรับรู้รายไดท่ี้
เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการ
คาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ และก าหนดให้กิจการ
ตอ้งใช้ดุลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการใน
แต่ละขั้นตอน  

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปี
ท่ีเร่ิมน ามาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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1.6 นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวธีิการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  

2. เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

เงินสดในมือ 9,001 5,287 1,268 1,589 
เงินฝากธนาคาร 2,261,174 2,548,565 1,367,273 1,172,005 
ตัว๋สัญญาใชเ้งินและตัว๋แลกเงิน 70,000 - - - 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  - 
ในกองทุนส่วนบุคคล 440,147 223,527 285,047 109,570 

รวม 2,780,322 2,777,379 1,653,588 1,283,164 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์เงินฝากประจ า ตัว๋สัญญาใชเ้งินและตัว๋แลก
เงินมีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.1 ถึง 1.7 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2560: ร้อยละ 0.1 ถึง 1.8 ต่อปี) 

3. เงินลงทุนช่ัวครำว  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

เงินฝากประจ า 4,599,148 4,006,833 4,512,958 3,971,384 
ตัว๋แลกเงินและใบรับฝาก 1,050,000 - - - 
เงินกองทุนระยะสั้น 307,991 50,405 - - 
เงินลงทุนชัว่คราว -                                   
ในกองทุนส่วนบุคคล 856,613 1,458,476 511,317 550,598 

รวม 6,813,752 5,515,714 5,024,275 4,521,982 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 เงินฝากประจ า ตัว๋แลกเงินและใบรับฝาก เงินกองทุนระยะสั้ นและเงินลงทุน
ชัว่คราว (ในกองทุนส่วนบุคคล) มีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 1.2 ถึง 5.0 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2560: ร้อย
ละ 0.6 ถึง 5.0 ต่อปี) 
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4. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ    
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 1,071,349 1,339,221 1,168,026 1,439,174 

คา้งช าระ      

 ไม่เกิน 3 เดือน 99,991 148,841 103,785 162,951 

 3 - 6 เดือน 844 889 844 889 

 6 - 12 เดือน 866 1,039 866 1,039 

 มากกวา่ 12 เดือน 80 - 80 - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  1,173,130 1,489,990 1,273,601 1,604,053 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

เงินปันผลคา้งรับ 72,020 - 72,020 - 

รายไดแ้ละดอกเบ้ียคา้งรับ 738 576 6,368 6,638 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  72,758 576 78,388 6,638 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน -                  
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 5)  1,245,888 1,490,566 1,351,989 1,610,691 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ    
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 1,279,456 1,182,935 380,624 407,994 

คา้งช าระ      

 ไม่เกิน 3 เดือน 562,696 683,458 66,574 117,981 

 3 - 6 เดือน 4,997 108,177 4,980 8,815 

 6 - 12 เดือน 1,631 2,707 1,631 1,895 

 มากกวา่ 12 เดือน 13,465 13,096 12,690 13,082 

รวม 1,862,245 1,990,373 466,499 549,767 

หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (16,379) (16,379) (14,287) (14,287) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่
เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 1,845,866 1,973,994 452,212 535,480 
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(หน่วย: พนับาท) 

5. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

5.1 รำยกำรทีเ่กดิขึน้ระหว่ำงงวด 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ
ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้หรือเกณฑ์ตามท่ีตกลงร่วมกนัระหวา่งบริษทัฯและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติทางธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

    (หน่วย : พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2561 2560 2561  
รำยกำรธุรกจิกบับริษัทย่อย  
 (ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว) 

   

รายไดจ้ากการขาย - - 113,646 ราคาทุนบวกก าไรขั้นตน้ 
ค่าเช่ารับและรายไดอ่ื้น - - 6,674 ราคาตามสัญญา 
ซ้ือสินคา้และวตัถุดิบและค่าใชจ่้าย
ในการผลิต                                            
(รวมอยูใ่นตน้ทุนขาย) 

- - 634,669 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด
โดยค านึงถึงปริมาณการซ้ือ 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ                                                   
(รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขาย
และบริหาร) 

- - 10,675 ราคาท่ีตกลงร่วมกนัซ่ึง
ใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
รายไดแ้ละดอกเบ้ียคา้งรับ 83,849 56,074 39,420 31,245 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 50,999 20,708 10,770 6,739 
ค่าสินคา้จ่ายล่วงหนา้ 8,626 73,157 5,086 73,157 
เงินทดรองจ่าย 14,523 11,321 4,955 4,401 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 157,997 161,260 60,231 115,542 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน -       
กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 2,003,863 2,135,254 512,443 651,022 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 3,249,751 3,625,820 1,864,432 2,261,713 
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    (หน่วย : พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2561 2560 2561  
รำยกำรธุรกจิกบับริษัทร่วม    
รายไดจ้ากการขาย 22,401 35,767 21,756 ราคาทุนบวกก าไรขั้นตน้ 
เงินปันผลรับ - - 66,300 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 
ค่าเช่ารับและรายไดอ่ื้น 2,744 5,103 2,006 ราคาตามสัญญา 
ซ้ือสินคา้และวตัถุดิบและค่าใชจ่้าย
ในการผลิต                                               
(รวมอยูใ่นตน้ทุนขาย) 

131,340 167,778 28,241 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด
โดยค านึงถึงปริมาณการซ้ือ 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ                                                   
(รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขาย
และบริหาร) 

- 255 - ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5,152 90 5,152 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
     
รำยกำรธุรกจิกบับริษัททีเ่กีย่วข้องกนั     
รายไดจ้ากการขาย 1,887,000 2,068,446 1,875,265 ราคาทุนบวกก าไรขั้นตน้ 
เงินปันผลรับ 5,720 5,200 5,720 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 
ค่าเช่ารับและรายไดอ่ื้น 6,622 6,620 5,234 ราคาตามสัญญาและราคาท่ี

ตกลงร่วมกนั 
ซ้ือสินคา้และวตัถุดิบและค่าใชจ่้าย
ในการผลิต                                           
(รวมอยูใ่นตน้ทุนขาย) 

112,973 119,343 69,461 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด
โดยค านึงถึงปริมาณการซ้ือ 

ค่านายหนา้และอ่ืน ๆ                                                   
(รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขาย
และบริหาร) 

24,185 18,657 16,463 ราคาตามสัญญา 

ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 946 700 695 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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5.2 ยอดคงค้ำง ณ วนัส้ินงวด 

ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 มี
รายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น -                   
กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกัน (หมำยเหตุ 4) 

  
 

  

บริษทัยอ่ย - - 112,721 128,376 
บริษทัร่วม 99,048 33,793 98,652 33,457 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                                        
(มีผูถื้อหุน้หรือกรรมการร่วมกนั) 1,146,840 1,456,773 1,140,616 1,448,858 

รวมลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนี้อ่ืน                 
กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกัน 1,245,888 1,490,566 1,351,989 1,610,691 

     
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรที่
เกีย่วข้องกัน (หมำยเหตุ 13)     
บริษทัยอ่ย - - 369,037 370,143 
บริษทัร่วม 129,443 164,650 19,745 17,527 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                                        
(มีผูถื้อหุน้หรือกรรมการร่วมกนั) 111,170 94,841 18,438 22,528 

รวมเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่ืน-กจิกำรที่
เกีย่วข้องกัน  240,613 259,491 407,220 410,198 

     
หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - กจิกำรที่
เกีย่วข้องกัน     

ผู้ถือหุ้นใหญ่     
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน  110,765 117,028 1,611 84 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (52,868) (53,181) (734) (84) 

หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิจำก
ส่วนทีถ่ึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 57,897 63,847 877 - 

     



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

 

8 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยอ่ืน - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 16,024 18,235 16,024 18,235 

รวมค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยอ่ืน - กจิกำรที่
เกีย่วข้องกัน 16,024 18,235 16,024 18,235 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั  

ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2560 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

ช่ือบริษทั 

ยอดคงเหลือ               
ณ วนัท่ี                      

31 ธนัวาคม 
2560 

เพิ่มข้ึน
ระหวา่งปี 

ลดลง             
ระหวา่งปี 

ยอดคงเหลือ               
ณ วนัท่ี                      

31 มีนาคม 
2561  

บริษทัร่วม     
บริษทั ไทยอินสแตนทโ์พรดกัส์ จ  ากดั 1,000 - - 1,000 
บริษทั ฉงฉ้ิง ไทเป่า ผลิตภณัฑก์ระดาษ จ ากดั - 49,177 - 49,177 

รวม 1,000 49,177 - 50,177 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั 

ยอดคงเหลือ               
ณ วนัท่ี                      

31 ธนัวาคม 
2560 

เพิ่มข้ึน
ระหวา่งปี 

ลดลง             
ระหวา่งปี 

ยอดคงเหลือ               
ณ วนัท่ี                      

31 มีนาคม 
2561  

บริษทัร่วม     
บริษทั ไทยอินสแตนทโ์พรดกัส์ จ  ากดั 1,000 - - 1,000 

รวม 1,000 - - 1,000 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกกรรมกำร 

ในระหว่างงวด บริษัทย่อยแห่งหน่ึงมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากกรรมการ (รวมดอกเบ้ียค้างจ่าย) มีการ
เคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี ในระหวา่งงวด ณ วนัท่ี 

 

31 ธนัวาคม 
2560 เพิ่มข้ึน ลดลง 

31 มีนาคม 
2561 

เงินกูย้มืระยะยาวจากกรรมการ 77,984 9,193 (36,999) 50,178 

5.3 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 

ในระหว่างงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์
พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 40 46 16 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานและ                            
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 1 4 - 

รวม 41 50 16 

 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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6. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

   (หน่วย : พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั (ลกัษณะธุรกิจ) 
ทุนเรียก              
ช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

  31 
มีนาคม 

2561 

31 
ธนัวาคม 

2560 

31 
มีนาคม 

2561 

31 
ธนัวาคม 

2560 
  (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

บริษทั ไทซนัฟดูส์ จ ากดั       
   (ผลิตและจ าหน่ายน ้ าผลไมแ้ละเป็นผูแ้ทนจ าหน่าย
ขนมปัง) 

50 ลา้นบาท 52.08 52.08 26,038 26,038 

บริษทั ไทย อนัเป่า ผลิตภณัฑก์ระดาษ จ ากดั                                                                                         
(ผลิตและจ าหน่ายบรรจุภณัฑ ์ซ่ึงท าดว้ยกระดาษ) 

20 ลา้นบาท 51.00 51.00 10,200 10,200 

บริษทั ไดอิชิ แพคเกจจ้ิง จ ากดั       
   (ผลิตและจ าหน่าย สินคา้ส่ิงพิมพป์ระเภทบรรจุ
ภณัฑ ์และใหบ้ริการบรรจุสินคา้บริโภคต่างๆ) 

150  ลา้นบาท 50.10 50.10 75,721 75,721 

บริษทั คาลอล ไทยเพรซิเดนทฟ์ดูส์ (บีดี) จ ากดั                                                                             
(ผลิตและจ าหน่ายบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป) 

630 ลา้นตากา 55.00 55.00 142,150 142,150 

บริษทั เพรซิเดนทฟ์ลาวมิลล ์จ ากดั                                                                                                             
(ผลิตและจ าหน่ายแป้งสาลี)                        

600 ลา้นบาท 60.00 60.00 360,000 360,000 

บริษทั ไทยเพรซิเดนทฟ์ดูส์ (ฮงัการี) จ ากดั                                                                                                 
(ผลิตและจ าหน่ายบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป) 

2,350 
ลา้นโฟรินท ์

65.00 65.00 209,185 209,185 

บริษทั เพรซิเดนท ์โคราคุเอน็ จ ากดั                                                                                                 
(ภตัตาคาร ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม) 

25  ลา้นบาท 70.00 70.00 17,500 17,500 

บริษทั เพรซิเดนทเ์บเกอร่ี จ ากดั (มหาชน)                                                                                         
(ผลิตและจ าหน่ายเบเกอร่ี)                                                                                         

450  ลา้นบาท 46.90 46.90 525,035 525,035 

รวม    1,365,829 1,365,829 

 บริษทั คาลอล ไทยเพรซิเดนทฟู์ดส์ (บีดี) จ  ากดั  

 ในระหว่างปี 2554 บริษทัย่อยดงักล่าวไดร่้วมลงทุนในบริษทัแห่งหน่ึงในประเทศบงัคลาเทศ โดยบริษทั
ยอ่ยไดช้ าระค่าหุน้ล่วงหนา้เป็นจ านวนเงิน 197 ลา้นตากา หรือเทียบเท่าประมาณ 74 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 
2560: 77 ลา้นบาท) เงินจ่ายล่วงหน้าดงักล่าวแสดงภายใตร้ายการ “เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นในกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั” ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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7. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

(หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั (ลกัษณะธุรกิจ) 
จดัตั้งข้ึนใน
ประเทศ 

ทุนเรียกช าระ
แลว้ สดัส่วนเงินลงทุน 

มูลค่าตามบญัชี                          
วิธีราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี                          
วิธีส่วนไดเ้สีย 

ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)                
จากเงินลงทุนในบริษทั
ร่วมในระหวา่งงวดสาม

เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
มูลค่าตามบญัชีวิธี           

ราคาทุน 

เงินปันผล
รับ

ระหวา่ง
งวดสาม
เดือน
ส้ินสุด
วนัท่ี                          

   31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม                
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 มีนาคม 
2560 

31 มีนาคม                
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม                
2561 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)          
บริษทั เคอร่ี ฟลาวมิลล ์จ  ากดั  
  (ผลิตแป้งสาลี) 

ไทย 200 ลา้นบาท 39.00 39.00 92,630 92,630 1,203,842 1,227,053 43,089 41,574 92,630 92,630 66,300 

บริษทั ฉงฉ้ิง ไทเป่า ผลิตภณัฑ์
กระดาษ จ ากดั (ผลิตผลิตภณัฑ์
กระดาษ) 

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

50 ลา้นเรนมินบิ 35.00 35.00 87,324 87,324 168,222 162,496 5,726 2,247 87,324 87,324 - 

บริษทั ไทย-เมียนม่าร์ ซคัเซสเวน
เจอร์ จ  ากดั  (ธุรกิจลงทุน) 

ไทย 100 ลา้นบาท 35.00 35.00 35,040 35,040 40,671 40,463 208 199 35,040 35,040 - 

บริษทั ซนัโก แมชชินเนอร่ี (ประเทศ
ไทย) จ  ากดั (ประกอบเคร่ืองจกัร
บรรจุภณัฑอ์ตัโนมติั) 

ไทย 15 ลา้นบาท 35.00 35.00 5,587 5,587 56,606 56,888 (282) (272) 5,587 5,587 - 

บริษทั เพรซิเดนทฟ์ดูส์ (คมัโบเดีย) 
จ  ากดั (ผลิตบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป) 

กมัพชูา 1.5 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ 

30.00 30.00 19,692 19,692 52,152 51,584 568 458 19,692 19,692 - 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั (ลกัษณะธุรกิจ) 
จดัตั้งข้ึนใน
ประเทศ 

ทุนเรียกช าระ
แลว้ สดัส่วนเงินลงทุน 

มูลค่าตามบญัชี                          
วิธีราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี                          
วิธีส่วนไดเ้สีย 

ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)                
จากเงินลงทุนในบริษทั
ร่วมในระหวา่งงวดสาม

เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
มูลค่าตามบญัชีวิธี           

ราคาทุน 

เงินปันผล
รับ

ระหวา่ง
งวดสาม
เดือน
ส้ินสุด
วนัท่ี                          

   31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม                
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 มีนาคม 
2560 

31 มีนาคม                
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม                
2561 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)          
บริษทั ไทยอินสแตนท ์โพรดกัส์ 
จ  ากดั (ผลิตและจ าหน่ายมนั
ส าปะหลงั ขา้วโพดและพืชผล
เกษตร) 

  ไทย 240 ลา้นบาท 25.00 25.00 21,500 21,500 13,072 13,487 (415) (590) 21,500 21,500 - 

     261,773 261,773 1,534,565 1,551,971 48,894 43,616 261,773 261,773 66,300 

หกั:  ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน      (8,013) (6,500)   (8,013) (6,500)  
 ผลต่างจากการแปลงค่างบ

การเงินท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ 

      

(17,176) (11,969) 

  

- - 

 

รวมเงนิลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ       1,509,376 1,533,502   253,760 255,273  

 ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมสามแห่งซ่ึงบนัทึกโดยวธีิส่วนไดเ้สียส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 จ  านวนรวมประมาณ 6.5 ลา้นบาท 
หรือเท่ากบัร้อยละ 0.7 ของก าไรสุทธิในงบการเงินรวมส าหรับงวด (2560: 2.9 ลา้นบาท หรือเท่ากบัร้อยละ 0.3) ค  านวณข้ึนจากงบการเงินระหวา่งกาลซ่ึงยงัมิไดผ้า่น
การสอบทานจากผูส้อบบญัชีของบริษทัร่วมดงักล่าว 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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8. เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 

8.1 รำยละเอยีดของเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 

 เงินลงทุนในการร่วมค้าน้ีเป็นเงินลงทุนในกิจการซ่ึงบริษัทย่อยและบริษทัอ่ืนควบคุมร่วมกัน โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ 
ทุนเรียก
ช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน งบการเงินรวม 

  
ลา้นบาท 

 

31 มีนาคม 
2561  

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม 
2561  

31 ธนัวาคม 
2560 

   ร้อยละ ร้อยละ พนับาท พนับาท 
บริษทั เพรซิเดนท ์กรีน เฮา้ส์ ฟู้ดส์ จ  ากดั ด าเนินธุรกิจ             

ร้านอาหารญ่ีปุ่ น 15 39 39 25,375 28,832 

รวมเงินลงทุนในการร่วมคา้     25,375 28,832 

 ในเดือนพฤษภาคม 2551 บริษทัยอ่ยร่วมกบัผูร่้วมลงทุนซ่ึงเป็นบริษทัในต่างประเทศแห่งหน่ึงและบริษทั
ในประเทศแห่งหน่ึงไดจ้ดัตั้ง บริษทั เพรซิเดนท ์กรีน เฮา้ส์ ฟู้ดส์ จ  ากดั เพื่อด าเนินธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่น
โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดล้งทุนในหุ้นสามญัของบริษทัดงักล่าวจ านวน 585,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
10 บาท เป็นจ านวนเงิน 5.85 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 39 และไดถื้อเงินลงทุนใน
บริษทัดงักล่าวเป็นเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

8.2 ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหวา่งงวด บริษทัย่อยรับรู้ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และรับรู้เงินปัน
ผลรับจากการร่วมคา้ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

การร่วมคา้ 

ส่วนแบ่งก าไรจาก 
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 

ระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุด                            
วนัท่ี 31 มีนาคม 

เงินปันผลรับ 
ระหวา่งงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2561 2560 2561 2560 

บริษทั เพรซิเดนท ์กรีน เฮา้ส์ ฟู้ดส์ จ ากดั 1,223 1,056 4,680 - 

รวม 1,223 1,056 4,680 - 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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9. เงินลงทุนในบริษัทอ่ืน 

(หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั (ลกัษณะธุรกิจ) 
ทุนเรียก
ช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน 

มูลค่าเงินลงทุนตาม                  
วธีิราคาทุน สดัส่วนเงินลงทุน 

มูลค่าเงินลงทุนตาม                  
วธีิราคาทุน 

 
(ลา้นบาท) 31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
  (ร้อยละ) (ร้อยละ)   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษทั คิวพี (ประเทศไทย) จ ากดั                                  
(ผลิตซอสและผกัอบแหง้) 

260.00                10.00 10.00 26,000 26,000 10.00 10.00 26,000 26,000 

บริษทั เพรซิเดนทอิ์นเตอร์ฟดู จ ากดั             
(ตวัแทน นายหนา้) 

3.00 8.67 8.67 442 442 8.67 8.67 442 442 

บริษทั เทรชเชอร์ฮิลล ์จ ากดั                          
(พฒันาอสงัหาริมทรัพย)์ 

200.00              3.00 3.00 6,000 6,000 2.00 2.00 4,000 4,000 

บริษทั วนิสโตร์ รีเทล เน็ตเวร์ิค จ ากดั              
(บริหารจดัการสารสนเทศ) 

62.65            0.60 0.60 2,500 2,500 0.60 0.60 2,500 2,500 

บริษทั บางกอกคลบั จ ากดั                             
(สโมสร) 

450.00               0.44 0.44 3,000 3,000 0.44 0.44 3,000 3,000 

บริษทั โนเบิล เพลซ จ ากดั                              
(พฒันาอสงัหาริมทรัพย)์ 

296.25            0.08 0.08 1,500 1,500 0.08 0.08 1,500 1,500 

บริษทั สหลอวส์นั จ ากดั                                                  
(ธุรกิจร้านคา้สะดวกซ้ือ) 

1,087.00 9.00 9.00 97,830 97,830 9.00 9.00 97,830 97,830 

บริษทั สหชลผลพืช จ ากดั                            
(ธุรกิจร้านขายปลีกเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มี
แอลกอฮอล)์ 

 325.00 6.62 6.62 28,775 28,775 4.42 4.42 21,875 21,875 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย : พนับาท) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั (ลกัษณะธุรกิจ) 
ทุนเรียก
ช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน 

มูลค่าเงินลงทุนตาม                  
วธีิราคาทุน สดัส่วนเงินลงทุน 

มูลค่าเงินลงทุนตาม                  
วธีิราคาทุน 

 

(ลา้นบาท) 31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษทั อเมริกนัฟดูส์ จ ากดั                                     
(ผลิตและจ าหน่ายไอศครีม) 

140.00           18.00 18.00 25,200 25,200 9.00 9.00 12,600 12,600 

บริษทั มารูโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั                  
(ธุรกิจซ้ือมาขายไปผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑ)์ 

10.00 10.00 10.00 1,000 1,000 - - - - 

บริษทั แอชตนั อโศก พระราม 9 จ ากดั             
(พฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อขาย) 

1,170.00 6.40 6.40 75,000 75,000 - - - - 

บริษทั ไอดีโอ คิว วคิตอร่ี จ ากดั                     
(พฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อขาย) 

510.00 3.90 3.90 20,000 20,000 - - - - 

รวม    287,247 287,247   169,747 169,747 
หกั : ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน    (94,575) (80,470)   (92,575) (78,470) 

รวมเงนิลงทุนในบริษัทอ่ืน - สุทธิ    192,672 206,777   77,172 91,277 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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10. เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 

 ราคาทุน 
มูลค่า
ยติุธรรม ราคาทุน 

มูลค่า
ยติุธรรม 

เงินฝำกประจ ำกบัสถำบันกำรเงิน     
เงินฝากประจ า (ในกองทุนส่วนบุคคล) 30,000 30,000 35,000 35,000 
รวมเงินลงทุนในเงินฝากประจ ากบัสถาบนัการเงิน 30,000 30,000 35,000 35,000 
หลกัทรัพย์เผ่ือขำย     
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 142,257 492,335 142,257 481,340 
หุน้กูใ้นประเทศ 153,096 177,340 153,096 178,544 
พนัธบตัรรัฐบาล 45,500 45,500 45,500 45,500 
เงินกองทุนระยะยาว 106,480 110,156 105,280 110,479 
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (ในกองทุนส่วนบุคคล) 4,021,527 4,109,376 4,165,340 4,282,693 
 4,468,860 4,934,707 4,611,473 5,098,556 
บวก: ส่วนเกินทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนใน

หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 465,847  487,083  
รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย  4,934,707  5,098,556  
     
รวมเงินลงทุนระยะยำวอ่ืนในงบกำรเงินรวม 4,964,707 4,964,707 5,133,556 5,133,556 

 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 
31 มีนาคม  

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
ส่วนเกนิทุนจำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผ่ือขำย   
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 421,170 434,607 
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัยอ่ย 44,677 52,476 
 465,847 487,083 
หกั:  ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (22,906) (26,989) 

ผลกระทบของภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (88,588) (92,019) 
รวมส่วนเกินทุนจำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผ่ือขำยใน    
งบกำรเงินรวม 354,353 368,075 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 

 ราคาทุน 
มูลค่า
ยติุธรรม ราคาทุน 

มูลค่า
ยติุธรรม 

เงินฝำกประจ ำกบัสถำบันกำรเงิน     
เงินฝากประจ า (ในกองทุนส่วนบุคคล) - - 5,000 5,000 
รวมเงินลงทุนในเงินฝากประจ ากบัสถาบนัการเงิน - - 5,000 5,000 

หลกัทรัพย์เผ่ือขำย     
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 142,257 492,335 142,257 481,340 
หุน้กูใ้นประเทศ 48,096 72,340 48,096 73,543 
พนัธบตัรรัฐบาล 40,000 40,000 40,000 40,000 
เงินกองทุนระยะยาว 99,903 103,156 99,903 104,693 
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (ในกองทุนส่วนบุคคล) 2,467,250 2,510,845 2,560,824 2,626,111 

 2,797,506 3,218,676 2,891,080 3,325,687 
บวก : ส่วนเกินทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนใน

หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 421,170  434,607  
รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย  3,218,676  3,325,687  
     
รวมเงินลงทุนระยะยำวอ่ืนในงบกำรเงิน                    
เฉพำะกจิกำร 3,218,676 3,218,676 3,330,687 3,330,687 

 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม  

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 

ส่วนเกนิทุนจำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผ่ือขำย 421,170 434,607 
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (84,234) (86,921) 
รวมส่วนเกินทุนจำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผ่ือขำยใน
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 336,936 347,686 

 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

 

18 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยได้น าพนัธบตัรรัฐบาลทั้งหมดซ่ึงมีอายุเกิน 1 ปี จ  านวน
ประมาณ 42 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 84 ลา้นบาท) และเฉพาะกิจการ 37 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 37 
ลา้นบาท) ไปใช้เป็นหลกัค ้ าประกนัการใช้ไฟฟ้าและไอน ้ าของบริษทัฯและบริษทัย่อย และค ้าประกนัการ
ประเมินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลยอ้นหลงัของบริษทัฯ 

11. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน      

เฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2561 98,258 124,993 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด - (435) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2561 98,258 124,558 

12. ทีด่ิน อำคำร และอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2561 8,790,564 2,530,651 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 120,624 58,638 
จ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจ  าหน่าย (176) - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (302,899) (100,961) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (6,609) - 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2561 8,601,504 2,488,328 

 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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13. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  224,665 246,844 388,908 390,241 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  15,948 12,647 18,312 19,957 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน -                   
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 5) 240,613 259,491 407,220 410,198 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,332,186 1,300,964 541,220 585,217 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 210,187 215,043 81,064 74,163 
รายไดรั้บล่วงหนา้ 6,386 12,066 6,285 11,006 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 
กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,548,759 1,528,073 628,569 670,386 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,789,372 1,787,564 1,035,789 1,080,584 

14. ภำษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ียทั้ง
ปีท่ีประมาณไว ้

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
 2561 2560 2561 
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:    
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 129,663 100,139 66,251 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 11,831 (17,372) 13,245 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จ 141,494 82,767 79,496 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

 2561 2560 2561 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั    
ก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 4,247 (17,328) 2,687 

ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั 709 192 709 

รวม 4,956 (17,136) 3,396 

15. ก ำไรต่อหุ้น        

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดที่เป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ในระหว่างงวด  



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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16. ส่วนงำนด ำเนินงำน 

 บริษทัฯจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการ ในระหวา่งงวดปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
ของส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงาน 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

 

บะหม่ีและ                 
อาหารก่ึงส าเร็จรูป เบเกอร่ี บรรจุภณัฑ ์ ขนมปังกรอบ น ้ าผลไม ้ อ่ืนๆ 

รายการตดัรายการ      
ระหวา่งกนั รวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
รายไดจ้ากการขายให้ลูกคา้

ภายนอก 
                

 ประเทศไทย 1,839,594 2,019,757 1,772,617 1,733,315 284,714 268,270 186,824 182,769 87,373 130,479 36,289 29,044 - - 4,207,411 4,363,634 
 ประเทศอ่ืนๆ 781,602 744,631 - - 777 1,010 13,961 15,486 169,868 111,116 - - - - 966,208 872,243 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 28,087 22,571 - - 387,630 429,390 85,559 74,853 578 343 245,277 211,082 (747,131) (738,239) - - 
รวมรายไดจ้ากการขาย 2,649,283 2,786,959 1,772,617 1,733,315 673,121 698,670 286,344 273,108 257,819 241,938 281,566 240,126 (747,131) (738,239) 5,173,619 5,235,877 

หัก: ตน้ทุนขาย (1,944,742) (2,106,252) (1,030,265) (999,786) (556,017) (561,404) (233,086) (222,393) (152,337) (148,552) (211,059) (202,067) 750,886 742,686 (3,376,620) (3,497,768) 

ก าไรขั้นตน้ของส่วนงาน 704,541 680,707 742,352 733,529 117,104 137,266 53,258 50,715 105,482 93,386 70,507 38,059 3,755 4,447 1,796,999 1,738,109 
รายไดอ่ื้น               117,814 95,819 
ค่าใชจ่้ายในการขาย               (365,847) (345,394) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร               (525,882) (522,462) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน 
   ในบริษทัร่วมและการร่วมคา้               50,117 44,672 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน               (3,306) (4,125) 

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้               1,069,895 1,006,619 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้               (141,494) (82,767) 
ก าไรส าหรับงวด               928,401 923,852 
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ี

ไม่มีอ านาจควบคุมของ
บริษทัยอ่ย               (238,967) (241,619) 

ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้น
ของบริษทัฯ               689,434 682,233 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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17. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

17.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนตามสัญญาซ้ือเคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์เพื่อใชใ้นการผลิต จ านวนเงินประมาณ 1.0 ลา้นบาท และ  320.0 ลา้นเยน รวมเป็นจ านวนเงินประมาณ 
96.3 ลา้นบาท  

17.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยได้เขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าคลงัสินคา้ อายุของสัญญามี
ระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 1 ปี ถึง 5 ปี  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายช าระในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 

จ่ายช าระ     
ภายใน 1 ปี 29 25 13 7 
1 ถึง 5 ปี 9 9 - - 

 38 34 13 7 

17.3 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำให้บริกำรระยะยำว  

  กิจการร่วมคา้ของบริษทัย่อยไดท้  าสัญญาค่าสิทธิและสัญญาการรับความช่วยเหลือทางเทคนิคกบับริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงในต่างประเทศเพื่อการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ และรับขอ้มูลดา้นการด าเนินกิจการและการ
จดัการภตัตาคาร โดยภายใตเ้ง่ือนไขตามสัญญา กิจการร่วมคา้ตอ้งจ่ายค่าสิทธิรายปีตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 
ซ่ึงในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 กิจการร่วมคา้ดงักล่าวมีค่าสิทธิภายใตส้ัญญาดงักล่าว
เป็นจ านวนเงินประมาณ 0.6 ลา้นบาท (2560: 0.5 ลา้นบาท) 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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17.4 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำซ้ือสินค้ำระยะยำว 

  บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัตามสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติเพื่อการผลิตเป็นระยะเวลา 1 - 7 ปี ภายใตส้ัญญา
ดงักล่าว บริษทัยอ่ยมีขอ้ผกูพนัท่ีจะตอ้งสั่งซ้ือก๊าซธรรมชาติขั้นต ่าตามปริมาณท่ีระบุในสัญญาดงัน้ี 

ล าดบัท่ี ระยะเวลาสัญญา วนัท่ีส้ินสุดสัญญา ปริมาณการสั่งซ้ือก๊าซเฉล่ีย 

 (ปี)  (ลา้นบีทีย)ู 
1 1 30 พฤศจิกายน 2561 72,007 ต่อปี 
2 5 31 ธนัวาคม 2561         271 ต่อวนั 
3 7 30 พฤศจิกายน 2563 23,385 ต่อปี 

17.5 กำรค ำ้ประกนั 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 มีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯและบริษทัยอ่ย คงเหลืออยู่
เป็นจ านวนเงินประมาณ 141 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 106 ลา้นบาท) และงบการเงินเฉพาะกิจการ 59 ลา้น
บาท (31 ธนัวาคม 2560: 59 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจ
ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ซ่ึงประกอบดว้ยหนงัสือค ้าประกนัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 
2561 

31  ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31  ธนัวาคม 
2560 

ประเภทของหนงัสือค ้าประกนั     
การจ่ายช าระเจา้หน้ี 28 29 - - 
ภาษีกรมศุลกากร 2 2 2 2 
การประเมินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลยอ้นหลงั 111 75 57 57 

 141 106 59 59 

นอกจากน้ี บริษทัยอ่ยไดน้ าเงินฝากประจ าจ านวน 36.3 ลา้นบาท ไปวางไวก้บักรมสรรพากรเพื่อค ้าประกนั
การประเมินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลยอ้นหลงัของบริษทัยอ่ย ปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวา่งการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลภาษี
อากรกลาง 

 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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17.6 คดีฟ้องร้อง 

ก)      ในปี 2554 บริษทัยอ่ยถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเก่ียวกบัอุบติัเหตุบนทอ้งถนน เป็นจ านวนมูลฟ้อง
รวมประมาณ 30 ลา้นบาท 

          ปัจจุบนัคดีบางส่วนไดมี้การเจรจาไกล่เกล่ียและสามารถตกลงกนัได ้โดยบริษทัประกนัไดจ่้ายเงิน
ชดเชยค่าเสียหายแลว้ แต่บางคดีอยูร่ะหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์และบางคดีอยูร่ะหวา่งการ
พิจารณาของศาลฎีกาจึงท าให ้ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 จ านวนมูลฟ้องรวมลดลงเหลือ 4.9 ลา้นบาท 

 ข)     ในปี 2559 บริษทัย่อยถูกกรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการฟ้องร้องเรียกให้ส่งเงินเขา้
กองทุนส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นจ านวนเงิน 21.6 ล้านบาท ซ่ึงปัจจุบนัคดีอยู่
ระหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา  

ฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ยประเมินแลว้เช่ือวา่คดีความดงักล่าวขา้งตน้จะไม่มีผลเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญั 
บริษทัยอ่ยจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนไวใ้นบญัชี  

18. ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่น 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือหรือขายสินคา้เป็น
เงินตราต่างประเทศ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดต้กลงท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซ่ึงส่วน
ใหญ่มีอายสุัญญาไม่เกินหน่ึงปีเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็น
สกุลเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

สกลุเงิน 
สินทรัพยท์าง

การเงิน 
หน้ีสินทาง
การเงิน 

สินทรัพยท์าง
การเงิน 

หน้ีสินทาง
การเงิน 

ณ วนัท่ี                                   
31 มีนาคม 2561 

 
(พนั) (พนั) (พนั) (พนั) (บาทต่อหน่วยเงินตรา

ต่างประเทศ) 
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 9,362 3,113 9,345 1,005 31.1911 
ดอลลาร์สิงคโปร์ 180 - 180 - 23.7865 
ยโูร 868 27 868 6 38.3779 
เยนญ่ีปุ่น 1,235 58,291 1,235 52,501 0.2935 
ริงกิต 431 - 431 - 8.0736 
ดอลลาร์ออสเตรเลีย - 187 - - 24.3525 

  



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัฯมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือดงัน้ี 

สกลุเงิน จ านวนท่ีขาย วนัท่ีครบก าหนด อตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ 
 (พนั)  จ านวนท่ีขาย 
   (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 6,000 5 เมษายน 2561 - 25 พฤษภาคม 2561 31.1317 - 31.5884 

19. กำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมแยก
แสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม    
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย    
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 492,335 - 492,335 
เงินกองทุนระยะยาว - 110,156 110,156 
หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (ในกองทุนส่วนบุคคล) - 4,109,376 4,109,376 

 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม    
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย    
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 492,335 - 492,335 
เงินกองทุนระยะยาว - 103,156 103,156 
หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (ในกองทุนส่วนบุคคล) - 2,510,845 2,510,845 

 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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20.    เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน  

20.1 เงินปันผลจ่ำยของบริษัทฯ 

 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯคร้ังท่ี 1/2561 ไดมี้มติอนุมติั
การจ่ายเงินปันผลจากการด าเนินงานส าหรับปี 2560 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 3.61 บาท รวมเป็น                  
เงินปันผลทั้งส้ิน 1,191.73 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับผลการด าเนินงาน          
คร่ึงปีแรกของปี 2560 ในอตัราเทียบเท่าหุ้นละ 1.98 บาทไปแลว้ คงเหลือเงินปันผลงวดคร่ึงปีหลงัของปี 
2560 ในอตัราหุน้ละ 1.63 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 537.42 ลา้นบาท โดยเงินปันผลน้ีจะจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้น
ในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2561 และจะบนัทึกในไตรมาสท่ีสอง 

20.2 เงินปันผลจ่ำยของบริษัทย่อย 

 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทั เพรซิเดนท ์เบเกอร่ี จ  ากดั (มหาชน)  
(บริษทัยอ่ย) ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 1.50 บาท ซ่ึงบริษัทย่อยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับผลการ
ด าเนินงานงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.71 บาท คงเหลือเงินปันผลงวด
สุดท้ายในอตัราหุ้นละ 0.79 บาท คิดเป็นเงิน 355.5 ล้านบาท โดยบริษทัย่อยดังกล่าวจะจ่ายเงินปันผล                  
ในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2561 

21. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมการผูมี้อ านาจของบริษทัฯในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2561 


