
 

บริษทั ไทยเพรซิเดนทฟู์ดส์ จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำน และ งบกำรเงินรวม 
31 ธนัวำคม 2561  



 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ไทยเพรซิเดนทฟู์ดส์ จ  ำกดั (มหำชน) 

ความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษทั ไทยเพรซิเดนทฟู์ดส์ จ  ำกดั (มหำชน)  และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) 
ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงกำร
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั และไดต้รวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั 
ไทยเพรซิเดนทฟู์ดส์ จ  ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขำ้พเจำ้เห็นวำ่งบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแส
เงินสดส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ไทยเพรซิเดนทฟู์ดส์ จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพำะของ
บริษทั ไทยเพรซิเดนทฟู์ดส์ จ  ำกดั (มหำชน) โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคควำม
รับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำกกลุ่ม
บริษทัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวชิำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวชิำชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักำรตรวจสอบงบกำรเงินและขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณอ่ืนๆ ตำมท่ีระบุในขอ้ก ำหนด
นั้นดว้ย ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดง
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำงๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิำชีพของขำ้พเจำ้ใน
กำรตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบงบ
กำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับ
เร่ืองเหล่ำน้ี 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตำมควำมรับผิดชอบท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคควำมรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบ
กำรเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมควำมรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้ไดร้วม
วธีิกำรตรวจสอบท่ีออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนั
เป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ผลของวธีิกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมวธีิกำรตรวจสอบส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ี
ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินโดยรวม 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ พร้อมวธีิกำรตรวจสอบส ำหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ 

กลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยนโยบำยกำรรับรู้รำยไดไ้วใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 4.1 รำยไดจ้ำกกำรขำยเป็น
รำยกำรบญัชีท่ีมีมูลค่ำท่ีเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงินและส่งผลกระทบโดยตรงต่อก ำไรขำดทุนของกลุ่มบริษทั
ประกอบกบักลุ่มบริษทัมีรำยกำรขำยทั้งในประเทศและต่ำงประเทศซ่ึงมีเง่ือนไขกำรรับรู้รำยไดท่ี้แตกต่ำงกนั 
ดงันั้นจึงเกิดควำมเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่ำและระยะเวลำในกำรรับรู้รำยได ้ขำ้พเจำ้จึงใหค้วำมส ำคญัเป็นพิเศษต่อกำร
รับรู้รำยไดข้องกลุ่มบริษทั 

ขำ้พเจำ้ไดป้ระเมินและทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรำยได ้โดยกำร
สอบถำมผูรั้บผดิชอบ ท ำควำมเขำ้ใจและเลือกตวัอยำ่งมำสุ่มทดสอบกำรปฏิบติัตำมกำรควบคุมท่ีออกแบบไว ้    
สุ่มตวัอยำ่งรำยกำรขำยเพื่อตรวจสอบกำรรับรู้รำยไดว้ำ่เป็นไปตำมเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นขอ้ตกลงกำรขำยของกลุ่ม
บริษทั และสอดคลอ้งกบันโยบำยกำรรับรู้รำยไดข้องกลุ่มบริษทั สุ่มตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรขำยท่ี
เกิดข้ึนในระหวำ่งปีและช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลำบญัชี สอบทำนใบลดหน้ีท่ีออกภำยหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลำ
บญัชี ประกอบกบัไดว้ิเครำะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรำยไดแ้บบแยกยอ่ย (Disaggregated data) เพื่อสอบทำน
ควำมผดิปกติท่ีอำจเกิดข้ึนของรำยกำรขำยตลอดรอบระยะเวลำบญัชี โดยเฉพำะรำยกำรบญัชีท่ีท ำผำ่นใบส ำคญั
ทัว่ไป  
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ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืนซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรำยงำนนั้น) ซ่ึงคำดวำ่จะถูกจดัเตรียมให้ขำ้พเจำ้ภำยหลงัวนัท่ีใน
รำยงำนของผูส้อบบญัชีน้ี 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะกำรใหค้วำม
เช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำวำ่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้หรือไม่ หรือ
ปรำกฏวำ่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่  

เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทัตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้แลว้และหำกสรุปไดว้ำ่มีกำรแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวใหผู้มี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลทรำบเพื่อใหมี้
กำรด ำเนินกำรแกไ้ขท่ีเหมำะสมต่อไป 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพื่อใหส้ำมำรถจดัท ำ
งบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลำด 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินผูบ้ริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
กำรเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่ำวและกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกำร
ด ำเนินกำรต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถด ำเนินงำน
ต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่ม
บริษทั  
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด และ
เสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยูด่ว้ย ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัวำ่กำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจ
พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอำจเกิดจำกกำรทุจริต
หรือขอ้ผิดพลำดและถือวำ่มีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์อยำ่งสมเหตุสมผลไดว้ำ่รำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละ
รำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินจำกกำรใชง้บกำรเงิน
เหล่ำน้ี 

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ใชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยีย่งผู ้
ประกอบวชิำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนดงัต่อไปน้ีดว้ย 

 ระบุและประเมินควำมเส่ียงท่ีอำจมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงินไม่
วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผดิพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวธีิกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ควำมเส่ียงเหล่ำนั้น และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นกำรแสดง
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำกกำร
ทุจริตจะสูงกวำ่ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผดิพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอม
แปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล กำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมขอ้เทจ็จริงหรือกำร
แทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

 ท ำควำมเขำ้ใจในระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบท่ี
เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำร
ควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทั 

 ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำง
บญัชีและกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหำรจดัท ำ 

 สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำรและ
สรุปจำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำร
ด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่ หำกขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะตอ้งให้
ขอ้สังเกตไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบกำรเงินหรือหำก
เห็นวำ่กำรเปิดเผยดงักล่ำวไม่เพียงพอ ขำ้พเจำ้จะแสดงควำมเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้
ข้ึนอยูก่บัหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อยำ่งไรก็ตำม 
เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองได ้
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 ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
ตลอดจนประเมินวำ่งบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่  

 รวบรวมเอกสำรหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอยำ่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำรหรือ
กิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ขำ้พเจำ้รับผิดชอบต่อกำร
ก ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียง
ผูเ้ดียวต่อควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำงๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบกำร
ควบคุมภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้  ำรับรองแก่ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลวำ่ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัควำมเป็นอิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่มีเหตุผลท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำวำ่กระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ี
ขำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ 

จำกเร่ืองทั้งหลำยท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีใน
รำยงำนของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัห้ำมไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสำธำรณะ หรือในสถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะ
เกิดข้ึน ขำ้พเจำ้พิจำรณำวำ่ไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำดงักล่ำวสำมำรถ
คำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลวำ่จะมีผลกระทบในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียสำธำรณะจะไดจ้ำก
กำรส่ือสำรดงักล่ำว 

ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบัน้ี  

 

 

 

สรินดำ หิรัญประเสริฐวฒิุ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4799 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 25 กุมภำพนัธ์ 2562 



บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 3,876,093,388       2,777,379,202       2,536,358,971       1,283,163,852       
เงินลงทุนชัว่คราว 7 4,111,480,853       5,515,714,068       1,983,525,555       4,521,982,325       
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 8, 9 3,693,643,388       3,625,820,272       2,227,966,641       2,261,712,812       
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9 47,636,000            1,000,000              1,000,000              1,000,000              
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการไม่เก่ียวขอ้งกนั 10 250,000,000          -                             250,000,000          -                             
สินคา้คงเหลือ 11 1,375,926,001       1,352,540,987       577,417,518          481,497,275          
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 38,498,758            61,118,628            817,835                 671,891                 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 13,393,278,388     13,333,573,157     7,577,086,520       8,550,028,155       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 35.2 53,399,370            36,348,041            -                             -                             
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                             -                             3,426,593,446       1,365,829,127       
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 13 2,669,540,735       1,533,501,523       252,095,575          255,273,469          
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 14 29,356,950            28,831,792            -                             -                             
เงินลงทุนในบริษทัอ่ืน 15 194,445,503          206,777,254          78,945,503            91,277,254            
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 16 5,601,376,714       5,133,555,544       4,045,394,365       3,330,686,940       
เงินจ่ายล่วงหนา้คา่หุน้ในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12 -                             77,358,968            294,707                 294,707                 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 17 98,257,750            98,257,750            123,227,985          124,992,980          
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 18 8,564,574,232       8,790,563,837       2,375,785,065       2,530,651,283       
เงินมดัจ าเพ่ือซ้ือเคร่ืองจกัร 52,883,576            16,804,293            -                             -                             
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 19 36,747,158            40,305,955            17,104,962            22,429,427            
สิทธิการเช่า 617,486                 929,986                 -                             -                             
คา่ความนิยม 34 45,824,048            5,535,124              -                             -                             
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 28 63,876,966            31,199,817            33,641,081            15,391,377            
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 37,395,246            29,625,307            10,954,007            3,159,158              
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 17,448,295,734     16,029,595,191     10,364,036,696     7,739,985,722       
รวมสินทรัพย์ 30,841,574,122     29,363,168,348     17,941,123,216     16,290,013,877     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรงบกำรเงนิรวม



บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 9, 20 1,933,284,482       1,787,564,304       1,213,637,460       1,080,584,347       
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 9, 21 65,882,600            82,664,625            1,254,029              1,546,986              
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 306,751,078          242,659,374          170,834,458          131,741,364          
โบนสัคา้งจ่าย 312,920,052          159,252,086          169,286,224          31,205,220            
เงินรับล่วงหนา้คา่หุน้จากผูมี้ส่วนไดเ้สีย
   ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 42,282                   2,690                     -                             -                             
คา่ใชจ่้ายคา้งจ่ายอ่ืน 9 332,579,448          285,022,734          137,421,735          98,037,805            
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 52,012,021            70,376,800            22,749,568            45,166,005            
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 3,003,471,963       2,627,542,613       1,715,183,474       1,388,281,727       

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก
   ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 9, 21 45,825,460            93,827,430            -                             1,254,030              
เงินกูย้มืระยะยาวจากกรรมการ 9, 22 71,391,764            77,983,946            -                             -                             
เงินกูย้มืระยะยาวจากพนกังาน 22 39,547,138            39,626,763            -                             -                             
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 23 797,541,413          806,610,129          558,967,449          564,144,601          
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 60,838,018            60,369,697            57,340,835            57,340,835            
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 1,015,143,793       1,078,417,965       616,308,284          622,739,466          

รวมหนีสิ้น 4,018,615,756       3,705,960,578       2,331,491,758       2,011,021,193       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร



บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 24
ทุนจดทะเบียน
หุน้สามญั 329,704,014 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 329,704,014          329,704,014          329,704,014          329,704,014          

ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลคา่แลว้
หุน้สามญั 329,704,014 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 329,704,014          329,704,014          329,704,014          329,704,014          

ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 712,962,638          712,962,638          712,962,638          712,962,638          
ส่วนเกินมูลคา่เงินลงทุนท่ีสูงกวา่มูลคา่ตามบญัชีของบริษทัยอ่ย (1,377,291,971)      -                             -                             -                             
ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 26 39,000,000            39,000,000            39,000,000            39,000,000            
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 20,995,297,855     18,459,462,598     14,265,217,854     12,849,640,150     

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 200,129,400          336,109,880          262,746,952          347,685,882          
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 20,899,801,936     19,877,239,130     15,609,631,458     14,278,992,684     
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของ
   บริษทัยอ่ย 5,923,156,430       5,779,968,640       -                             -                             
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 26,822,958,366     25,657,207,770     15,609,631,458     14,278,992,684     
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 30,841,574,122     29,363,168,348     17,941,123,216     16,290,013,877     

-                             -                             -                             -                             
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

(หน่วย: บาท)



บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2561

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินรวม

ส าหรับรอบระยะ

เวลาตั้งแต่วนัท่ี

ส าหรับปี ส าหรับปี ส าหรับปี 16 ตุลาคม 2560

ส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี ถึงวนัท่ี
หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

ก ำไรขำดทุน:

รำยได้

รายไดจ้ากการขาย 9, 29, 31 22,436,893,646    21,630,951,476    12,468,903,038    2,733,985,682      
รายไดอ่ื้น
ดอกเบ้ียรับ 218,518,562        177,747,810        150,488,038        27,528,304          
ค่าเช่ารับ 9 2,740,223            1,748,034            11,754,018          2,429,775            
เงินปันผลรับ 9 56,595,294          35,215,803          535,984,717        2,681,494            
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 17,351,367          -                           13,494,405          -                           
อ่ืน ๆ 9 152,007,742        160,497,098        71,746,941          24,154,755          

รวมรายไดอ่ื้น 447,213,188        375,208,745        783,468,119        56,794,328          
รวมรำยได้ 22,884,106,834    22,006,160,221    13,252,371,157    2,790,780,010      

ค่ำใช้จ่ำย 27
ตน้ทุนขาย 9 14,528,325,434    14,354,551,571    9,014,983,146      1,988,575,391      
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 9 1,473,660,750      1,444,357,049      257,791,154        65,558,734          
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 9 2,154,121,043      2,167,147,342      1,067,590,118      217,017,518        
รวมค่ำใช้จ่ำย 18,156,107,227    17,966,055,962    10,340,364,418    2,271,151,643      

ก ำไรก่อนส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมค้ำ

   ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ 4,727,999,607      4,040,104,259      2,912,006,739      519,628,367        

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 13 217,364,126        212,014,950        -                           -                           
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ 4,945,363,733      4,252,119,209      2,912,006,739      519,628,367        
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (12,840,687)         (17,012,285)         (2,636,883)           (576,188)              
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ 4,932,523,046      4,235,106,924      2,909,369,856      519,052,179        
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 28 (590,005,745)       (430,425,546)       (327,274,742)       (38,120,502)         
ก ำไรส ำหรับปี 4,342,517,301      3,804,681,378      2,582,095,114      480,931,677        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร



บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2561

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินรวม

ส าหรับรอบระยะ

เวลาตั้งแต่วนัท่ี

ส าหรับปี ส าหรับปี ส าหรับปี 16 ตุลาคม 2560

ส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี ถึงวนัท่ี
หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
    ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (38,530,948)         (24,021,453)         -                           -                           
ผลก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 
   - สุทธิภาษีเงินได้ 28 (133,211,753)       295,680,084        (84,938,930)         46,897,114          
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 
   - สุทธิภาษีเงินได้ (171,742,701)       271,658,631        (84,938,930)         46,897,114          

รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
   - สุทธิภาษีเงินได้ 28 713,147               (11,558,134)         634,799               (15,031,992)         

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

   - สุทธิภาษีเงินได้ 713,147               (11,558,134)         634,799               (15,031,992)         

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี (171,029,554)       260,100,497        (84,304,131)         31,865,122          

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 4,171,487,747      4,064,781,875      2,497,790,983      512,796,799        

กำรแบ่งปันก ำไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ 3,404,402,103      2,853,491,087      2,582,095,114      480,931,677        

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 938,115,198        951,190,291        

4,342,517,301      3,804,681,378      

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 3,269,095,674      3,111,383,541      2,497,790,983      512,796,799        

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 902,392,073        953,398,334        
4,171,487,747      4,064,781,875      

ก ำไรต่อหุ้น 30

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 10.33                   8.65                     7.83                     1.46                     

   จ  านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุ้น) 329,704,014        329,704,014        329,704,014        329,704,014        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร



บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2561

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินรวม

ส าหรับรอบระยะ

เวลาตั้งแต่วนัท่ี

ส าหรับปี ส าหรับปี ส าหรับปี 16 ตุลาคม 2560

ส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี ถึงวนัท่ี
หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน
ก าไรก่อนภาษี 4,932,523,046      4,235,106,924      2,909,369,856      519,052,179        
ปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จาก
   กิจกรรมด าเนินงาน
ค่าเส่ือมราคา 17, 18 1,216,211,446      1,188,890,835      412,526,921        88,875,911          
ค่าตดัจ าหน่าย 19 9,344,686            9,961,544            5,445,465            1,152,190            
ก าไรจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (10,605,736)         (2,124,956)           (166,508)              -                           
ก าไรจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -                           (52,052,668)         -                           -                           
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (17,883)                -                           -                           -                           
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (36,505,118)         (65,957,330)         (18,206,522)         (14,698,284)         
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 245,812               3,859,094            245,812               -                           
ค่าเผ่ือสินคา้เส่ือมสภาพ 2,531,557            (77,146)                -                           -                           
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12.1 -                           -                           46,421,467          -                           
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วม 3,177,894            6,500,000            3,177,894            -                           
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน 12,331,751          15,609,176          12,331,751          -                           
หน้ีสงสยัจะสูญ -                           13,930,818          -                           -                           
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 13.1 (212,158,968)       (207,306,948)       -                           -                           
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 14 (5,205,158)           (4,708,002)           -                           -                           
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 12.1 -                           -                           (425,600,079)       -                           
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 13.1 -                           -                           (74,683,809)         -                           
เงินปันผลรับจากบริษทัอ่ืนและเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (56,595,294)         (35,215,803)         (35,700,829)         (2,681,494)           
ดอกเบ้ียรับ (218,518,562)       (177,747,810)       (150,488,038)       (27,528,303)         
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 6,619,980            10,404,252          99,102                 26,902                 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 79,144,916          122,685,648        44,809,716          27,261,028          

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 5,722,524,369      5,061,757,628      2,729,582,199      591,460,129        
สินทรัพยจ์ากการด าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (42,311,158)         (394,372,045)       45,671,346          (136,584,151)       
สินคา้คงเหลือ (25,916,570)         (129,662,120)       (95,920,243)         75,754,500          
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 28,384,614          8,636,307            (145,944)              959,266               
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (7,769,939)           (10,314,013)         (7,794,849)           (162,723)              

หน้ีสินจากการด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 308,011,486        (226,398,820)       289,815,570        (34,267,484)         
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (18,364,779)         (14,111,192)         (22,416,437)         40,151,358          
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 468,321               198,911               -                           -                           
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (88,213,632)         (137,218,425)       (49,986,868)         (97,338,090)         

เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 5,876,812,712      4,158,516,231      2,888,804,774      439,972,805        
จ่ายภาษีเงินได้ (524,450,627)       (465,430,129)       (284,561,821)       (282,067)              

เงินสดสุทธิจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 5,352,362,085      3,693,086,102      2,604,242,953      439,690,738        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร



บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2561

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินรวม

ส าหรับรอบระยะ

เวลาตั้งแต่วนัท่ี

ส าหรับปี ส าหรับปี ส าหรับปี 16 ตุลาคม 2560

ส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี ถึงวนัท่ี
หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมลงทุน

เงินลงทุนชัว่คราวเพ่ิมข้ึน (3,831,269,289)    (4,937,628,274)    (1,692,016,188)    (2,502,508,505)    
เงินลงทุนชัว่คราวลดลง 5,235,502,504      3,951,148,472      4,230,472,958      569,871,246        

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (17,051,329)         -                           -                           -                           

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน (47,636,000)         -                           (1,000,000)           -                           

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง 1,000,000            -                           1,000,000            -                           

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน (250,000,000)       -                           (250,000,000)       -                           

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน 12.1 -                           -                           (2,107,185,786)    -                           
เงินลงทุนในบริษทัร่วมเพ่ิมข้ึน 13.1 (1,009,444,100)    (13,906,619)         -                           -                           
เงินลงทุนในบริษทัอ่ืนเพ่ิมข้ึน 15 -                           (138,012,500)       -                           (12,600,000)         
เงินลงทุนในบริษทัอ่ืนลดลง -                           400,000               -                           -                           
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุ้นในบริษทัอ่ืนลดลง 76,907,298          11,875,000          -                           -                           
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนเพ่ิมข้ึน (6,256,793,635)    (4,354,720,801)    (4,080,708,159)    (412,913,625)       
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนลดลง 5,658,962,626      4,073,553,634      3,278,033,593      507,230,383        
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 12.1 -                           -                           425,600,079        -                           
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 13.1 74,683,809          76,732,447          74,683,809          -                           

เงินปันผลรับจากการร่วมคา้ 14 4,680,000            819,000               -                           -                           
เงินปันผลรับจากบริษทัอ่ืนและเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 40,398,640          34,890,128          27,957,348          2,392,238            

ค่าความนิยมเพ่ิมข้ึน (41,272,175)         -                           -                           -                           
เงินปันผลรับโดยส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย (448,503,578)       (451,200,237)       -                           -                           
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (953,528,153)       (553,693,410)       (236,382,688)       (6,701,109)           
เงินมดัจ าเพ่ือซ้ือเคร่ืองจกัรเพ่ิมข้ึน (36,079,283)         (1,271,711)           -                           -                           
เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10,957,509          8,543,589            917,119               -                           
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -                           54,000,000          -                           -                           
เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 56,000                 -                           -                           -                           
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (5,509,712)           (5,702,152)           (121,000)              -                           
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย
เพ่ิมข้ึนสุทธิจากการเปล่ียนสดัส่วนเงินลงทุนของบริษทั (22,889,394)         -                           -                           -                           

เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้นจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 
 ของบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                           20,677,547          -                           -                           
เงินสดรับจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 10,100,000          -                           -                           -                           
เงินสดจ่ายค่าหุ้นจากการควบกิจการ -                           (52,355)                -                           (52,355)                
ส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนท่ีสูงกว่ามูลค่าตามบญัชีของบริษทัยอ่ย (1,377,291,971)    -                           -                           -                           
ดอกเบ้ียรับ 209,950,922        182,564,837        146,306,346        30,432,405          

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (2,974,069,311)    (2,040,983,405)    (182,442,569)       (1,824,849,322)    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร



บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2561

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินรวม

ส าหรับรอบระยะ

เวลาตั้งแต่วนัท่ี

ส าหรับปี ส าหรับปี ส าหรับปี 16 ตุลาคม 2560

ส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี ถึงวนัท่ี
หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมจัดหำเงิน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากกรรมการเพ่ิมข้ึน 88,972,255          42,644,941          -                           -                           

เงินกูย้ืมระยะยาวจากกรรมการลดลง (95,564,437)         (48,817,708)         -                           -                           

เงินกูย้ืมระยะยาวจากพนกังานลดลง (79,625)                (5,545,589)           -                           -                           
ช าระคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (83,227,714)         (74,184,415)         (1,546,987)           (1,229,481)           
เงินปันผลจ่าย (1,166,959,176)    (1,228,066,134)    (1,166,959,176)    -                           
จ่ายดอกเบ้ีย (6,619,980)           (10,404,252)         (99,102)                (26,902)                

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหำเงิน (1,263,478,677)    (1,324,373,157)    (1,168,605,265)    (1,256,383)           
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ
   เพ่ิมข้ึน(ลดลง) (16,099,911)         4,686,494            -                           -                           

เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ 1,098,714,186      332,416,034        1,253,195,119      (1,386,414,967)    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี 2,777,379,202      2,444,963,168      1,283,163,852      2,669,578,819      

เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี 6 3,876,093,388      2,777,379,202      2,536,358,971      1,283,163,852      

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงินสด
เงินปันผลคา้งรับ 16,196,654          325,674               7,743,481            289,257               
เงินปันผลคา้งจ่าย 193,034               102,798               193,034               -                           
ลูกหน้ีจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 747,664               -                           -                           -                           
เจา้หน้ีจากการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 38,779,930          28,047,626          20,509,443          4,556,363            
เจา้หน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากดอกเบ้ียรอการตดับญัชี 15,650,050          53,148,102          -                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร



บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2561

(หน่วย: บาท)  

ส่วนของผูมี้

ผลต่างจาก ส่วนเกินทุน ส่วนไดเ้สียท่ี

ทุนเรือนหุ้น จดัสรรแลว้ - การแปลงค่า จากการวดัมูลค่า รวม รวม ไม่มีอ  านาจ รวม

ท่ีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ส ารอง งบการเงินท่ีเป็น เงินลงทุนใน องคป์ระกอบอ่ืน ส่วนของผูถื้อหุ้น ควบคุม ส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินตราต่างประเทศ หลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย ของส่วนของผูถื้อหุ้น ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2560 329,704,014    713,014,993    39,000,000      16,842,664,755 (16,356,595)          86,348,846           69,992,251           17,994,376,013 5,256,793,859 23,251,169,872  

ก าไรส าหรับปี -                      -                      -                      2,853,491,087   -                            -                            -                            2,853,491,087   951,190,291    3,804,681,378    

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                      -                      -                      (8,225,175)         (15,609,176)          281,727,153         266,117,977         257,892,802      2,207,695        260,100,497       

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                      -                      -                      2,845,265,912   (15,609,176)          281,727,153         266,117,977         3,111,383,889   953,397,986    4,064,781,875    

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่เพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิจากการ

   เปล่ียนสดัส่วนเงินลงทุนของบริษทัฯ -                      -                      -                      (299,137)            -                            (348)                      (348)                      (299,485)            299,485           -                         

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย

   เพ่ิมข้ึนสุทธิจากการเปล่ียนสดัส่วนเงินลงทุนของบริษทัยอ่ย -                      -                      -                      -                        -                            -                            -                            -                        20,677,547      20,677,547         

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัลดลงจากการควบกิจการ -                      (52,355)           -                      -                        -                            -                            -                            (52,355)              -                      (52,355)               

เงินปันผลจ่าย 33 -                      -                      -                      (1,228,168,932)  -                            -                            -                            (1,228,168,932)  (451,200,237)   (1,679,369,169)   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 329,704,014    712,962,638    39,000,000      18,459,462,598 (31,965,771)          368,075,651         336,109,880         19,877,239,130 5,779,968,640 25,657,207,770  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินรวม

ส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

ก าไรสะสม



บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2561

(หน่วย: บาท)  

ส่วนของผูมี้

ส่วนเกินมูลค่า ผลต่างจาก ส่วนเกินทุน ส่วนไดเ้สียท่ี

ทุนเรือนหุ้น เงินลงทุนท่ีสูงกวา่ จดัสรรแลว้ - การแปลงค่า จากการวดัมูลค่า รวม รวม ไม่มีอ  านาจ รวม

ท่ีออกและ ส่วนเกินมูลค่า มูลค่าตามบญัชี ส ารอง งบการเงินท่ีเป็น เงินลงทุนใน องคป์ระกอบอ่ืน ส่วนของผูถื้อหุ้น ควบคุม ส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ หุ้นสามญั ของบริษทัยอ่ย ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินตราต่างประเทศ หลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย ของส่วนของผูถื้อหุ้น ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2561 329,704,014    712,962,638       -                        39,000,000      18,459,462,598 (31,965,771)          368,075,651         336,109,880         19,877,239,130 5,779,968,640 25,657,207,770  

ก าไรส าหรับปี -                      -                         -                        -                      3,404,402,103   -                            -                            -                            3,404,402,103   938,115,198    4,342,517,301    

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                      -                         -                        -                      674,051             (27,413,993)          (109,598,764)        (137,012,757)        (136,338,706)     (34,690,848)    (171,029,554)      

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                      -                         -                        -                      3,405,076,154   (27,413,993)          (109,598,764)        (137,012,757)        3,268,063,397   903,424,350    4,171,487,747    

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่เพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิจากการ

   เปล่ียนสดัส่วนเงินลงทุนของบริษทัฯ -                      -                         (1,377,291,971)  -                      297,911,312      -                            1,032,277             1,032,277             (1,078,348,382)  (298,943,588)   (1,377,291,970)   

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย

   เพ่ิมข้ึนสุทธิจากการเปล่ียนสดัส่วนเงินลงทุนของบริษทัยอ่ย -                      -                         -                        -                      -                        -                            -                            -                            -                        (12,789,394)    (12,789,394)        

เงินปันผลจ่าย 33 -                      -                         -                        -                      (1,167,152,209)  -                            -                            -                            (1,167,152,209)  (448,503,578)   (1,615,655,787)   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 329,704,014    712,962,638       (1,377,291,971)  39,000,000      20,995,297,855 (59,379,764)          259,509,164         200,129,400         20,899,801,936 5,923,156,430 26,822,958,366  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

ก าไรสะสม

งบกำรเงินรวม



บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2561 

(หน่วย: บาท)  

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ส่วนเกินทุน

ทุนเรือนหุน้ จดัสรรแลว้ - จากการวดั รวม
ท่ีออกและ ส่วนเกินมูลคา่ ส ารอง มูลคา่เงินลงทุนใน องคป์ระกอบอ่ืน รวม

หมายเหตุ ช าระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย ของส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนของผูถื้อหุน้
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 16 ตุลำคม 2560 (วนัจดทะเบียนควบบริษัท) 329,704,014           713,014,993           39,000,000             12,383,740,465      2,383,856,093        2,383,856,093        15,849,315,565      

ผลสะสมจากการเปล่ียนสถานะของเงินลงทุนจากการควบบริษทั 25 -                              -                              -                              -                              (2,083,067,325)       (2,083,067,325)       (2,083,067,325)       
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 16 ตุลำคม 2560 - หลงัปรับปรุงใหม่ 329,704,014           713,014,993           39,000,000             12,383,740,465      300,788,768           300,788,768           13,766,248,240      

ก าไรส าหรับงวด -                              -                              -                              480,931,677           -                              -                              480,931,677           
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                              -                              -                              (15,031,992)            46,897,114             46,897,114             31,865,122             
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                              -                              -                              465,899,685           46,897,114             46,897,114             512,796,799           
ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญัลดลงจากการควบกิจการ -                              (52,355)                   -                              -                              -                              -                              (52,355)                   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 329,704,014           712,962,638           39,000,000             12,849,640,150      347,685,882           347,685,882           14,278,992,684      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2561 329,704,014           712,962,638           39,000,000             12,849,640,150      347,685,882           347,685,882           14,278,992,684      

ก าไรส าหรับงวด -                              -                              -                              2,582,095,114        -                              -                              2,582,095,114        
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                              -                              -                              634,799                  (84,938,930)            (84,938,930)            (84,304,131)            
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                              -                              -                              2,582,729,913        (84,938,930)            (84,938,930)            2,497,790,983        
เงินปันผลจ่าย 33 -                              -                              -                              (1,167,152,209)       -                              -                              (1,167,152,209)       
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 329,704,014           712,962,638           39,000,000             14,265,217,854      262,746,952           262,746,952           15,609,631,458      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

ก าไรสะสม
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บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561  

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

 บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ  ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหำชนซ่ึงจดัตั้งข้ึนตำมกฎหมำยไทย
จำกกำรจดทะเบียนควบบริษทัเม่ือวนัท่ี 16 ตุลำคม 2560 และมีภูมิล ำเนำในประเทศไทย โดยมีบริษทั         
สหพฒันำอินเตอร์โฮลด้ิง จ  ำกดั (มหำชน) ซ่ึงเป็นบริษทัมหำชนท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทยเป็น                   
ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือ ผลิตและจ ำหน่ำยบะหม่ีและอำหำรก่ึงส ำเร็จรูป ขนมปังกรอบ                  
ท่ีอยูต่ำมท่ีจดทะเบียนและส ำนกังำนใหญ่ของบริษทัฯตั้งอยูเ่ลขท่ี 304 อำคำรทีเอฟกรุ๊ป ถนนศรีนครินทร์                          
แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร และมีโรงงำน 5 แห่ง ตั้งอยู่ท่ีจงัหวดัชลบุรี จงัหวดัล ำพูน 
จงัหวดัระยอง และอีก 2 แห่งตั้งอยูจ่งัหวดัรำชบุรี 

1.2 กำรควบบริษัท 

 บริษทัฯจดัตั้งข้ึนจำกกำรจดทะเบียนควบบริษทัภำยใตพ้ระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 เม่ือ
วนัท่ี 16 ตุลำคม 2560 บริษทัท่ีควบกิจกำรกนัประกอบดว้ยบริษทัดงัต่อไปน้ี  

1)  บริษทั ไทยเพรซิเดนทฟู์ดส์ จ  ำกดั (มหำชน) 

2)  บริษทั เพรซิเดนทไ์รซ์โปรดกัส์ จ  ำกดั (มหำชน) 

กำรควบบริษทัดงักล่ำวท ำให้บริษทัฯรับมำซ่ึงสินทรัพย ์หน้ีสิน สิทธิ หน้ำท่ี ควำมรับผิดชอบของทั้ง 2 
บริษทัดังกล่ำว ดงันั้น บริษทัฯจึงแสดงยอดตั้งตน้ทำงบญัชีด้วยผลรวมของมูลค่ำตำมบญัชีสุทธิตำมงบ
กำรเงิน ณ ส้ินวนัท่ี 15 ตุลำคม 2560 ของทั้ง 2 บริษทั กำรควบบริษทัน้ีถือเป็นกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำร
ควบคุมเดียวกนั ซ่ึงไม่ไดท้  ำให้โครงสร้ำงของกลุ่มบริษทัเปล่ียนแปลงไป ดงันั้น บริษทัฯจึงน ำเสนอขอ้มูล
งบกำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 เพื่อสะทอ้นฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำนและ
กระแสเงินสดตำมเน้ือหำทำงเศรษฐกิจของกลุ่มบริษทัภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั ถึงแมว้่ำรูปแบบทำง
กฎหมำยบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งข้ึนภำยหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2560 ก็ตำม  

 ทั้งน้ี ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหุ้นสำมญัของบริษทัฯเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเร่ิมซ้ือขำยในวนัท่ี 18 ตุลำคม 2560  
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2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

2.1 งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี พ.ศ. 
2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมขอ้ก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ลงวนัท่ี 11 ตุลำคม 2559 
ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับ
ภำษำองักฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

 งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 

ก) งบกำรเงินรวมน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินของบริษทั ไทยเพรซิเดนทฟู์ดส์ จ  ำกดั (มหำชน) (ซ่ึง
ต่อไปน้ีเรียกวำ่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวำ่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึนใน
ประเทศ 

อตัรำร้อยละของ          
กำรถือหุน้ 

   2561 2560 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
ถือหุ้นโดยบริษัทฯ     
บริษทั ไทซนัฟดูส์ จ ำกดั ผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำผลไมแ้ละเป็น

ผูแ้ทนจ ำหน่ำยขนมปัง 
ไทย 52.08 52.08 

บริษทั ไทย อนัเป่ำ ผลิตภณัฑ์
กระดำษ จ ำกดั 

ผลิตและจ ำหน่ำยบรรจุภณัฑ ์ซ่ึงท ำ
ดว้ยกระดำษ 

ไทย 51.00 51.00 

บริษทั ไดอิชิแพคเกจจ้ิง จ ำกดั ผลิตและจ ำหน่ำย สินคำ้ส่ิงพิมพ์
ประเภทบรรจุภณัฑแ์ละใหบ้ริกำร
บรรจุสินคำ้บริโภคต่ำงๆ 

ไทย 50.10 50.10 

บริษทั คำลอล ไทยเพรซิเดนทฟ์ดูส์ 
(บีดี) จ ำกดั 

ผลิตและจ ำหน่ำยบะหม่ีก่ึงส ำเร็จรูป บงัคลำเทศ 55.00 55.00 

บริษทั เพรซิเดนท ์ฟลำวมิลล ์จ ำกดั ผลิตและจ ำหน่ำยแป้ง ไทย 60.00 60.00 
บริษทั ไทยเพรซิเดนทฟ์ดูส์ 
(ฮงักำรี) จ ำกดั 

ผลิตและจ ำหน่ำยบะหม่ีก่ึงส ำเร็จรูป ฮงักำรี 65.00 65.00 

บริษทั เพรซิเดนท ์โครำคุเอน็  
จ ำกดั 

ภตัตำคำร ร้ำนอำหำรและเคร่ืองด่ืม ไทย 70.00 70.00 

บริษทั เพรซิเดนท ์เบเกอร่ี จ ำกดั 
(มหำชน) 

ผลิตและจ ำหน่ำยเบเกอร่ี ไทย 51.99 46.90 

บริษทั เพรซิเดนท ์ดี เวนเจอร์ 
จ ำกดั   

ลงทุนและ/หรือใหกู้ย้มืในธุรกิจ
อสงัหำริมทรัพย ์

ไทย 70.00 - 
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ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึนใน
ประเทศ 

อตัรำร้อยละของ          
กำรถือหุน้ 

   2561 2560 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย     
บริษทั สยำมจริงใจ จ ำกดั ขำยร ำขำ้ว ไทย 99.97 99.97 
บริษทั อกัษรอำร์ต เปเปอร์คพั 
แอนด ์แพคเกจจ้ิง จ ำกดั 

กำรพิมพ ์ ไทย 99.99 99.99 

บริษทั เพรซิเดนท ์ดี เวนเจอร์ 
จ ำกดั   

ลงทุนและ/หรือใหกู้ย้มืในธุรกิจ
อสงัหำริมทรัพย ์

ไทย 29.00 - 

บริษทั เพรซิเดนท ์ฟลำวมิลล ์จ ำกดั   ผลิตและจ ำหน่ำยแป้ง ไทย 10.00 10.00 

ข) บริษทัฯจะถือวำ่มีกำรควบคุมกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หำกบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือมี
ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุน และสำมำรถใชอ้ ำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรมท่ี
ส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

ค) บริษทัฯน ำงบกำรเงินของบริษทัยอ่ยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ ำนำจใน
กำรควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ง) งบกำรเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตำมงบกำรเงินของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมซ่ึงจดัตั้งในต่ำงประเทศไดแ้ปลงค่ำ
เป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ส่วนรำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยแปลง
เป็นค่ำเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรำยเดือน ผลต่ำงซ่ึงเกิดข้ึนจำกกำรแปลงค่ำดงักล่ำว
ไดแ้สดงไวเ้ป็นรำยกำร “ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ” ในงบแสดง
กำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 

ฉ) ยอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทัฯกบับริษทัยอ่ยและรำยกำรคำ้ระหวำ่งกนัท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกจำก
งบกำรเงินรวมน้ีแลว้ 

ช) ส่วนของผูมี้ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

ซ) ในกำรบนัทึกบญัชีเก่ียวกบักำรซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ่มเติม (ซ้ือหุ้นคืนจำกส่วนของผูมี้ส่วนได้
เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม) ผลต่ำงระหวำ่งมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิซ่ึงสูงกวำ่รำคำทุนท่ีจ่ำยซ้ือ
ได้แสดงไวใ้นส่วนของผูถื้อหุ้นภำยใตห้ัวขอ้ “ส่วนเกินมูลค่ำเงินลงทุนท่ีสูงกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของ
บริษทัยอ่ย” 

2.3 บริษทัฯจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตำมวธีิรำคำทุน 
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3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่ำงปี บริษทัฯและบริษทัย่อยได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมี
รอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2561 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงและอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบักำรเปิดเผยขอ้มูลในหมำย
เหตุประกอบงบกำรเงิน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่ง
เป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมในหรือ
หลงัวนัที ่1 มกรำคม 2562 

สภำวิชำชีพบญัชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่จ  ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ี
มีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บ
กำรปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดย
ส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรให้แนวปฏิบติัทำงบญัชีกบัผูใ้ช้
มำตรฐำน  

ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯและบริษทัย่อยเช่ือว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงดงักล่ำวส่วน
ใหญ่จะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินเม่ือน ำมำถือปฏิบติั อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้กำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกบัลูกค้ำ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญำก่อสร้ำง 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้- รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบั

บริกำรโฆษณำ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญำส ำหรับกำรก่อสร้ำง
อสังหำริมทรัพย ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 
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กิจกำรตอ้งใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ทุกสัญญำ ยกเวน้สัญญำ
ท่ีอยูใ่นขอบเขตของมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัอ่ืน มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำร 5 ขั้นตอนส ำหรับกำร
รับรู้รำยได้ท่ีเกิดข้ึนจำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ โดยกิจกำรจะรับรู้รำยไดใ้นจ ำนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบ
แทนท่ีกิจกำรคำดว่ำจะมีสิทธิได้รับจำกกำรแลกเปล่ียนสินคำ้หรือบริกำรท่ีได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้ำ และ
ก ำหนดใหกิ้จกำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจำรณำขอ้เท็จจริงและเหตุกำรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในกำรพิจำรณำ
ตำมหลกักำรในแต่ละขั้นตอน  

ค. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบ
ระยะเวลำบัญชีทีเ่ร่ิมในหรือหลงัวันที่ 1 มกรำคม 2563 

 ในระหว่ำงปีปัจจุบนั สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำง
กำรเงิน ประกอบดว้ยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทและกำรวดั
มูลค่ำเคร่ืองมือทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยติุธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำร
ทำงกำรเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) หลกักำร
เก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำด
ว่ำจะเกิดข้ึน และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผย
ข้อมูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และเม่ือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีมีผลบังคับใช้ จะท ำให้
มำตรฐำนกำรบญัชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี และแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีบำงฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่
ในปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวำ่งกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินในปี
ท่ีเร่ิมน ำมำตรฐำนกลุ่มดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 

  



 6 

4. นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 

4.1 กำรรับรู้รำยได้ 

ขายสินค้า 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือบริษทัฯและบริษทัย่อยไดโ้อนควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนยัส ำคญั
ของควำมเป็นเจำ้ของสินคำ้ให้กบัผูซ้ื้อแลว้ รำยไดจ้ำกกำรขำยแสดงมูลค่ำตำมรำคำในใบก ำกบัสินคำ้โดย
ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่มส ำหรับสินคำ้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจำกหกัส่วนลดแลว้ 

ดอกเบีย้รับ 

ดอกเบ้ียรับถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้งโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

ค่าเช่ารับ 

ค่ำเช่ำรับรับรู้เป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้งตำมเง่ือนไขและขอ้ตกลงท่ีระบุในสัญญำท่ีเก่ียวขอ้ง 

เงินปันผลรับ 

เงินปันผลรับถือเป็นรำยไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 

4.2 เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสด เงินฝำกธนำคำรและสถำบนักำรเงิน และเงินลงทุนระยะ
สั้นท่ีมีสภำพคล่องสูง ซ่ึงมีก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำและไม่มีขอ้จ ำกดั
ในกำรเบิกใช ้

4.3 ลูกหนีก้ำรค้ำและค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

 ลูกหน้ีกำรคำ้แสดงมูลค่ำตำมมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
ส ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจำรณำจำก
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวเิครำะห์อำยหุน้ี 

4.4 สินค้ำคงเหลือ 

 สินคำ้ส ำเร็จรูปและสินคำ้ระหวำ่งผลิตแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (ตำมวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกั) หรือมูลค่ำสุทธิ
ท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ รำคำทุนดงักล่ำววดัมูลค่ำตำมวิธีตน้ทุนมำตรฐำนซ่ึงใกลเ้คียงกบัตน้ทุน
จริง และประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ ค่ำแรงงำนและค่ำโสหุย้ในกำรผลิต 

 มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บประมำณจำกรำคำท่ีคำดวำ่จะขำยไดต้ำมปกติของธุรกิจหกัดว้ยตน้ทุนหรือค่ำใชจ่้ำยท่ี
จ  ำเป็นตอ้งจ่ำยเพื่อใหข้ำยสินคำ้นั้นได ้

 วตัถุดิบ วสัดุ อะไหล่และอุปกรณ์ส้ินเปลืองแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนถวัเฉล่ียหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ
แลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนกำรผลิตเม่ือมีกำรเบิกใช ้

 ค่ำเผือ่สินคำ้เส่ือมสภำพจะตั้งข้ึนส ำหรับสินคำ้ท่ีเส่ือมสภำพ 
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4.5 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำยแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของ 
หลกัทรัพยด์งักล่ำวบนัทึกในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือ
ไดจ้  ำหน่ำยหลกัทรัพยน์ั้นออกไป 

ข) เงินลงทุนในตรำสำรหน้ีท่ีจะครบก ำหนดช ำระในหน่ึงปี รวมทั้งท่ีจะถือจนครบก ำหนดแสดงมูลค่ำ
ตำมวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย บริษทัฯรับรู้ส่วนต ่ำกวำ่มูลค่ำตรำสำรหน้ีตำมอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงซ่ึง
จ ำนวนท่ีรับรู้น้ีจะแสดงเป็นรำยกำรปรับกบัดอกเบ้ียรับ 

ค) เงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีไม่อยู่ในควำมตอ้งกำรของตลำดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไปซ่ึงแสดงในรำคำ
ทุนสุทธิจำกค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

ง) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินรวมแสดงมูลค่ำตำมวธีิส่วนไดเ้สีย 

จ) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำ
ตำมวธีิรำคำทุน 

มูลค่ำยติุธรรมของหลกัทรัพยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำดค ำนวณจำกรำคำเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัท ำกำร
สุดทำ้ยของปีของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส่วนมูลค่ำยติุธรรมของตรำสำรหน้ีค ำนวณโดยใชอ้ตัรำ
ผลตอบแทนท่ีประกำศโดยสมำคมตลำดตรำสำรหน้ีไทย หรืออตัรำผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบำลปรับ
ดว้ยค่ำควำมเส่ียงท่ีเหมำะสมแลว้แต่กรณี มูลค่ำยุติธรรมของหน่วยลงทุนค ำนวณจำกมูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิ
ของหน่วยลงทุน 

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัในกำรค ำนวณตน้ทุนของเงินลงทุน  

 เม่ือมีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหวำ่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุน จะ
ถูกบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

4.6 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

 บริษทัฯบนัทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนในรำคำทุนซ่ึงรวมตน้ทุนกำรท ำรำยกำร 
หลงัจำกนั้น บริษทัฯจะบนัทึกอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อ
กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

ค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนค ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้
ประโยชน์โดยประมำณ 20 ปี ค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำร
ด ำเนินงำน 

บริษทัฯรับรู้ผลต่ำงระหวำ่งจ ำนวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจำกกำรจ ำหน่ำยกบัมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยใ์นส่วน
ของก ำไรหรือขำดทุนในงวดท่ีตดัรำยกำรอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนออกจำกบญัชี 
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4.7 ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ท่ีดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหลงัหกัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี) อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำ
ตำมรำคำทุนหลงัหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี) 

 ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพย์ตำมอำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณของสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี: 

 บริษทัฯ บริษทัยอ่ย 
 ตั้งแต่ปี 2547 ก่อนปี 2547  

 วธีิ วธีิ วธีิ 
อำคำรและอุปกรณ์ทีไ่ด้มำก่อนปี 2544    
อำคำร เส้นตรง 20 ปี ยอดลดลง 20 ปี เส้นตรง 20 ปี 
เคร่ืองจกัร เส้นตรง 5 ปี เส้นตรง 5 ปี เส้นตรง 10 ปี 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้และอุปกรณ์ เส้นตรง 5 ปี ยอดลดลง 5 ปี เส้นตรง 5 ปี 
เคร่ืองตกแต่งติดตั้ง เส้นตรง 5 ปี ยอดลดลง 5 ปี เส้นตรง 5 ปี 
ยำนพำหนะ เส้นตรง 5 ปี เส้นตรง 5 ปี เส้นตรง 5 ปี 
อำคำรและอุปกรณ์ทีไ่ด้มำตั้งแต่ปี 2544    
อำคำร เส้นตรง 10 ปี, 20 ปี เส้นตรง 20 ปี เส้นตรง 20 ปี 
เคร่ืองจกัร เส้นตรง 5 ปี, 10 ปี, 

15 ปี 
เส้นตรง 5 ปี เส้นตรง 10 ปี 

เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้และอุปกรณ์ เส้นตรง 3 ปี, 5 ปี, 8 
ปี, 10 ปี และ 15 ปี 

เส้นตรง 5 ปี เส้นตรง 5 ปี และ 7 ปี  

เคร่ืองตกแต่งติดตั้ง เส้นตรง 5 ปี เส้นตรง 5 ปี เส้นตรง 5 ปี และ 7 ปี  
ยำนพำหนะ เส้นตรง 5 ปี เส้นตรง 5 ปี เส้นตรง 5 ปี 

 ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

 ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวำ่งติดตั้งและก่อสร้ำง 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรำยกำรท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ ออกจำกบญัชี เม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือคำดวำ่
จะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำรผลก ำไรหรือ
ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์ (ผลต่ำงระหวำ่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยก์บั
มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย์นั้น) จะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือบริษทัฯและบริษทัย่อยตดั
รำยกำรสินทรัพยน์ั้นออกจำกบญัชี 
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4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดว้ยรำคำทุนภำยหลงักำรรับรู้รำยกำร
เร่ิมแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม 
(ถำ้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกดัอย่ำงมีระบบตลอด
อำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่ำ
สินทรัพยน์ั้นเกิดกำรด้อยค่ำ บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนระยะเวลำกำรตดัจ ำหน่ำยและวิธีกำรตดั
จ ำหน่ำยของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่ำวทุกส้ินปีเป็นอย่ำงน้อย ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วน
ของก ำไรหรือขำดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีเป็นคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์มีอำยกุำรใหป้ระโยชน์ 3 - 10 ปี  

4.9       ค่ำควำมนิยม  

บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของค่ำควำมนิยมในรำคำทุน ซ่ึงเท่ำกบัตน้ทุนกำรรวมธุรกิจ
ส่วนท่ีสูงกวำ่มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้ำ หำกมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้ำสูงกวำ่
ตน้ทุนกำรรวมธุรกิจ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกวำ่น้ีเป็นก ำไรในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน
ทนัที 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยแสดงค่ำควำมนิยมตำมรำคำทุนหกัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม และจะทดสอบกำรดอ้ย
ค่ำของค่ำควำมนิยมทุกปีหรือเม่ือใดก็ตำมท่ีมีขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำเกิดข้ึน 

 เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำ บริษทัฯและบริษทัย่อยจะปันส่วนค่ำควำมนิยมท่ีเกิดข้ึนจำก
กำรรวมกิจกำรใหก้บัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด)ท่ี
คำดวำ่จะไดรั้บประโยชน์เพิ่มข้ึนจำกกำรรวมกิจกำร และบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะท ำกำรประเมินมูลค่ำท่ี
คำดว่ำจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรำยกำร (หรือกลุ่มของหน่วยของ
สินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด) หำกมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดต ่ำ
กวำ่มูลค่ำตำมบญัชี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน และ
บริษทัฯไม่สำมำรถกลบับญัชีขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำไดใ้นอนำคต 

4.10 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก
บริษทัฯควบคุมไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจกำรท่ีมีสิทธิออก
เสียงโดยทำงตรงหรือทำงออ้มซ่ึงท ำใหมี้อิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำร
หรือพนกังำนของบริษทัฯ ท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ  
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4.11 สัญญำเช่ำระยะยำว 

 สัญญำเช่ำอำคำรและอุปกรณ์ท่ีมีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ได้โอนไป
ให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพยท่ี์เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ 
ภำระผกูพนัตำมสัญญำเช่ำหกัค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบนัทึก
ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ สินทรัพยท่ี์ไดม้ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือม
รำคำตลอดอำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพยท่ี์เช่ำ  

 สัญญำเช่ำอำคำรและอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไป
ให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วน
ของก ำไรหรือขำดทุนตำมวธีิเส้นตรงตลอดอำยสุัญญำเช่ำ 

4.12 เงินตรำต่ำงประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นสกุลเงินบำท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในกำร
ด ำเนินงำนของบริษทัฯ รำยกำรต่ำงๆของแต่ละกิจกำรท่ีรวมอยูใ่นงบกำรเงินรวมวดัมูลค่ำดว้ยสกุลเงินท่ีใช้
ในกำรด ำเนินงำนของแต่ละกิจกำรนั้น 

 รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยอตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร สินทรัพย์
และหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยูใ่นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศไดแ้ปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยอตัรำแลกเปล่ียน ณ 
วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

 ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน  

4.13 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและ
อุปกรณ์หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯและบริษทัย่อยหำกมีขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยด์งักล่ำวอำจ
ดอ้ยค่ำ และจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมเป็นรำยปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ขำดทุนจำก
กำรดอ้ยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ี
มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใช้
สินทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูงกวำ่ 
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 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 หำกในกำรประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพย ์มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่ำผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของ
สินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมำณมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ
คืนของสินทรัพย์นั้ น และจะกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีกำร
เปล่ียนแปลงประมำณกำรท่ีใช้ก ำหนดมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนภำยหลงัจำกกำรรับรู้ผลขำดทุนจำกกำร
ดอ้ยค่ำคร้ังล่ำสุด โดยมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจำกกำรกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ
ตอ้งไม่สูงกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีท่ีควรจะเป็นหำกกิจกำรไม่เคยรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยใ์น
งวดก่อนๆ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไป
ยงัส่วนของก ำไรหรือขำดทุนทนัที เวน้แต่สินทรัพยน์ั้นแสดงดว้ยรำคำท่ีตีใหม่ กำรกลบัรำยกำรส่วนท่ีเกิน
กวำ่มูลค่ำตำมบญัชีท่ีควรจะเป็นถือเป็นกำรตีรำคำสินทรัพยเ์พิ่ม 

4.14 ผลประโยชน์พนักงำน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย รับรู้ เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือ
เกิดรำยกำร 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย และพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำน
จ่ำยสะสมและเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ำยสมทบใหเ้ป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ
ไดแ้ยกออกจำกสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ย เงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ำยสมทบกองทุนส ำรอง
เล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิดรำยกำร 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำย
แรงงำน ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยถือว่ำเงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน
ส ำหรับพนกังำน นอกจำกนั้น บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัให้มีโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนกังำน 
ไดแ้ก่ โครงกำรเงินรำงวลักำรปฏิบติังำนครบก ำหนดระยะเวลำ 
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 บริษทัฯและบริษทัย่อยค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำน และ
โครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนกังำน โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected 
Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระ ไดท้  ำกำรประเมินภำระผูกพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยั  

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and losses) 
ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and losses) 
ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรหรือขำดทุน 

4.15 ประมำณกำรหนีสิ้น 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์
ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนวำ่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะเสียทรัพยำกรเชิง
เศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภำระผกูพนันั้น และบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพนั
นั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ  

4.16 ภำษีเงินได้  

 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 ภาษเีงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดวำ่จะจ่ำยให้กบัหน่วยงำนจดัเก็บภำษีของ
รัฐ โดยค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

 ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหวำ่งรำคำตำมบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น 
โดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุก
รำยกำร แต่รับรู้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีใช้หักภำษี รวมทั้งผล
ขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ได้ใช้ในจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยจะมี
ก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้ักภำษีและผลขำดทุนทำง
ภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

  

  



 13 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีทุกส้ินรอบ
ระยะเวลำรำยงำนและจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่บริษทัฯ
และบริษทัย่อยจะไม่มีก ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือ
บำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหำกภำษีท่ีเกิดข้ึน
เก่ียวขอ้งกบัรำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

4.17 กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 

 มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพื่อโอน
หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วมใน
ตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชร้ำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำ
ยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลค่ำ
ดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ
เดียวกนัหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประมำณ
มูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ขอ้มูลท่ี
สำมำรถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด  

 ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงิน
แบ่งออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลทำงตรงหรือ
ทำงออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหวำ่ง
ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดั
มูลค่ำยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ ำ 

5. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีทีส่ ำคัญ 

 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและกำร
ประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรดงักล่ำวน้ีส่งผลกระทบ
ต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจ
แตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 
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5.1 กำรรวมงบกำรเงินของบริษัทย่อยทีม่ีสัดส่วนกำรถือหุ้นน้อยกว่ำกึง่หน่ึง 

 ในปี 2560 ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯพิจำรณำวำ่บริษทัฯมีอ ำนำจควบคุมในบริษทั เพรซิเดนท ์เบเกอร่ี จ  ำกดั 
(มหำชน) ถึงแมว้่ำบริษทัฯจะถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงในบริษทัดงักล่ำวในสัดส่วนร้อยละ 46.9 ซ่ึงเป็น
สัดส่วนท่ีน้อยกว่ำก่ึงหน่ึง ทั้งน้ี เน่ืองจำกบริษทัฯสำมำรถสั่งกำรกิจกรรมท่ีส ำคญัของบริษทัดงักล่ำวได ้
ดงันั้น บริษทั เพรซิเดนท ์เบเกอร่ี จ  ำกดั (มหำชน) จึงถือเป็นบริษทัยอ่ยของกลุ่มกิจกำรและตอ้งน ำมำรวม
ในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ ำนำจควบคุมในกิจกำรดงักล่ำว 

5.2  ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน 

 บริษทัฯจะตั้งค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำยและเงินลงทุนทัว่ไปเม่ือมูลค่ำยุติธรรม
ของเงินลงทุนดงักล่ำวไดล้ดลงอยำ่งมีสำระส ำคญัและเป็นระยะเวลำนำน กำรท่ีจะสรุปวำ่เงินลงทุนดงักล่ำว
ไดล้ดลงอยำ่งมีสำระส ำคญัหรือเป็นระยะเวลำนำนหรือไม่นั้นจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ำยบริหำร 

5.3 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน และอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำร
จ ำเป็นตอ้งท ำกำรประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใชง้ำนของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อ
กำรลงทุน และอำคำรและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำร
เปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจำกน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน และท่ีดิน อำคำร
และอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและบนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำหำกคำดวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนต ่ำกวำ่
มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์
รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยในอนำคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

5.4 ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของ
พนักงำน 

หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน และตำมโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำว
อ่ืนของพนักงำน ประมำณข้ึนตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนต่ำง ๆในกำร
ประมำณกำรนั้น เช่น อตัรำคิดลด อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต อตัรำมรณะ และอตัรำกำรเปล่ียนแปลง
ในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้ 
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6. เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 
เงินสดในมือ 6,830 5,287 2,049 1,589 
เงินฝำกธนำคำร 2,817,744 2,548,565 1,829,038 1,172,005 
ตัว๋สญัญำใชเ้งินและตัว๋แลกเงิน 520,000 - 500,000 - 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด                                                      
(ในกองทุนส่วนบุคคล) 531,519 223,527 205,272 109,570 

รวม 3,876,093 2,777,379 2,536,359 1,283,164 

 ณ วันท่ี  31 ธันวำคม 2561 เ งินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย์ เ งินฝำกประจ ำ  ตั๋วสัญญำใช้เ งิน                  
และ ตัว๋แลกเงินมีอตัรำดอกเบ้ียระหวำ่งร้อยละ 0.1 ถึง 4.3 ต่อปี (2560: ร้อยละ 0.1 ถึง 1.8 ต่อปี) 

7. เงินลงทุนช่ัวครำว  

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 
เงินฝำกประจ ำ 2,424,116 4,006,833 1,850,964 3,971,384 
ตัว๋สญัญำใชเ้งิน 1,170,000 - - - 
เงินกองทุนระยะสั้น 40,614 50,405 - - 
เงินลงทุนชัว่ครำว                                                                        
(ในกองทุนส่วนบุคคล) 476,751 1,458,476 132,562 550,598 

รวม 4,111,481 5,515,714 1,983,526 4,521,982 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 เงินฝำกประจ ำ ตัว๋สัญญำใช้เงิน เงินกองทุนระยะสั้นและเงินลงทุนชัว่ครำว (ใน
กองทุนส่วนบุคคล) มีอตัรำดอกเบ้ียระหวำ่งร้อยละ 0.6 ถึง 4.8 ต่อปี (2560: ร้อยละ  0.6 ถึง 5.0 ต่อปี) 
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8. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 1,284,789 1,339,221 1,386,004 1,439,174 
คำ้งช ำระ      
 ไม่เกิน 3 เดือน 198,763 148,841 200,268 162,951 
 3 - 6 เดือน - 889 - 889 
 6 - 12 เดือน - 1,039 - 1,039 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  1,483,552 1,489,990 1,586,272 1,604,053 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
รำยไดแ้ละดอกเบ้ียคำ้งรับ 4,195 576 10,473 6,638 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  4,195 576 10,473 6,638 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั       
(หมำยเหตุ 9)  1,487,747 1,490,566 1,596,745 1,610,691 

ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 1,312,956 1,182,935 451,298 407,994 
คำ้งช ำระ      
 ไม่เกิน 3 เดือน 685,969 683,458 99,122 117,981 
 3 - 6 เดือน 20,091 108,177 2 8,815 
 6 - 12 เดือน 10,206 2,707 1,442 1,895 
 มำกกวำ่ 12 เดือน 15,221 13,096 14,610 13,082 
รวม 2,044,443 1,990,373 566,474 549,767 
หกั: ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (16,272) (16,379) (14,287) (14,287) 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 2,028,171 1,973,994 552,187 535,480 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
รำยไดแ้ละดอกเบ้ียคำ้งรับ 136,014 56,074 69,191 31,245 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 30,183 20,708 5,526 6,739 
ค่ำสินคำ้จ่ำยล่วงหนำ้ - 73,157 - 73,157 
เงินทดรองจ่ำย 11,528 11,321 4,318 4,401 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 177,725 161,260 79,035 115,542 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน -  กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้ง
กนั - สุทธิ 2,205,896 2,135,254 631,222 651,022 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 3,693,643 3,625,820 2,227,967 2,261,713 
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9. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 

9.1  รำยกำรทีเ่กดิขึน้ในระหว่ำงปี/งวด 

ในระหว่ำงปี/งวด บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน 
รำยกำรธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้หรือเกณฑ์ตำมท่ีตกลงร่วมกนัระหว่ำงบริษทัฯและ
บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติทำงธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

    (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

 

ส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม 

2561 

ส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม 

2560 

ส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม 

2561 

ส ำหรับรอบ
ระยะเวลำบญัชี
ตั้งแต่วนัท่ี               

16 ตุลำคม 2560 
ถึงวนัท่ี                 

31 ธนัวำคม 
2560 

 

รำยกำรธุรกจิกบับริษัทย่อย          
(ตดัออกจำกงบกำรเงนิรวมแล้ว) 

     

รำยไดจ้ำกกำรขำย - - 463,338 103,180 รำคำทุนบวกก ำไรขั้นตน้ 
เงินปันผลรับ - - 425,600 - ตำมอตัรำประกำศจ่ำย 
ค่ำเช่ำรับและรำยไดอ่ื้น - - 27,744 5,751 รำคำตำมสญัญำ 
ซ้ือสินคำ้และวตัถุดิบและ
ค่ำใชจ่้ำยในกำรผลิต                                            
(รวมอยูใ่นตน้ทุนขำย) 

- - 2,716,236 546,785 รำคำใกลเ้คียงกบัรำคำ
ตลำดโดยค ำนึงถึง
ปริมำณกำรซ้ือ 

ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน ๆ                                                   
(รวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำร
ขำยและบริหำร) 

- - 54,481 19,031 รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 

รำยกำรธุรกจิกบับริษัทร่วม      
รำยไดจ้ำกกำรขำย 97,876 108,540 97,876 26,009 รำคำทุนบวกก ำไรขั้นตน้ 
เงินปันผลรับ - - 74,684 - ตำมอตัรำประกำศจ่ำย 
ค่ำเช่ำรับและรำยไดอ่ื้น 9,058 16,579 9,048 2,120 รำคำตำมสญัญำ 
ซ้ือสินคำ้และวตัถุดิบและ
ค่ำใชจ่้ำยในกำรผลิต                                               
(รวมอยูใ่นตน้ทุนขำย) 

620,890 655,871 129,265 24,063 รำคำใกลเ้คียงกบัรำคำ
ตลำดโดยค ำนึงถึง
ปริมำณกำรซ้ือ 

ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน ๆ                                                   
(รวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำร
ขำยและบริหำร) 

- 435 - - รำคำตำมสญัญำ 

ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5,968 338 5,968 59 รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
ขำยอุปกรณ์ 3 - - - รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
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    (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

 

ส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม 

2561 

ส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม 

2560 

ส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม 

2561 

ส ำหรับรอบ
ระยะเวลำบญัชี
ตั้งแต่วนัท่ี               

16 ตุลำคม 2560 
ถึงวนัท่ี                 

31 ธนัวำคม 
2560 

 

      
รำยกำรธุรกจิกบักำรร่วมค้ำ      
รำยไดจ้ำกกำรขำย 2,858 2,478 - - รำคำท่ีตกลงร่วมกนัซ่ึง

ใกลเ้คียงกบัรำคำตลำด 
รำยไดค้่ำบริกำร 2,644 2,709 - - รำคำท่ีตกลงร่วมกนัซ่ึง

ใกลเ้คียงกบัรำคำตลำด 
เงินปันผลรับ 4,680 819 - - ตำมอตัรำประกำศจ่ำย 
รำยกำรธุรกจิกบับริษัททีเ่กีย่วข้องกนั      
รำยไดจ้ำกกำรขำย 8,543,713 8,238,824 8,497,680 1,918,016 รำคำทุนบวกก ำไรขั้นตน้ 
เงินปันผลรับ 17,475 8,263 13,769 594 ตำมอตัรำท่ีประกำศจ่ำย 
ค่ำเช่ำรับและรำยไดอ่ื้น 25,568 24,435 15,149 3,511 รำคำตำมสญัญำ 
ซ้ือสินคำ้และวตัถุดิบและ
ค่ำใชจ่้ำยในกำรผลิต                                           
(รวมอยูใ่นตน้ทุนขำย) 

442,838 504,410 318,328 95,197 รำคำใกลเ้คียงกบัรำคำ
ตลำดโดยค ำนึงถึง
ปริมำณกำรซ้ือ 

ค่ำนำยหนำ้และอ่ืน ๆ                                                   
(รวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำร
ขำยและบริหำร) 

118,180 150,605 76,642 19,800 รำคำตำมสญัญำ 

ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 19,494 3,410 19,244 437 รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
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9.2 ยอดคงค้ำง ณ วนัส้ินปี 

ยอดคงคำ้งระหว่ำงบริษทัฯและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีรำยละเอียด
ดงัน้ี  

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 
ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
(หมำยเหตุ 8)    

 
 

บริษทัยอ่ย - - 118,064 128,376 
บริษทัร่วม 41,567 33,793 41,169 33,457 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 1,446,180 1,456,773 1,437,512 1,448,858 

รวมลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้นกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 1,487,747 1,490,566 1,596,745 1,610,691 

     
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
(หมำยเหตุ 20)     
บริษทัยอ่ย - - 417,523 370,143 
บริษทัร่วม 164,355 164,650 23,739 17,527 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 79,681 94,841 30,649 22,528 

รวมเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น-กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั  244,036 259,491 471,911 410,198 

     
หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำกำรเงนิ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัท่ีเกี่ยวข้องกัน     
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน  75,764 117,028 1,063 84 

หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (42,986) (53,181) (1,063) (84) 

หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำกำรเงนิ - สุทธิจำกส่วนทีถ่ึง
ก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 32,778 63,847 - - 

     
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยอ่ืน - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัท่ีเกี่ยวข้องกัน 19,596 18,235 19,596 18,235 

รวมค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยอ่ืน - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 19,596 18,235 19,596 18,235 
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เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

ยอดคงคำ้งของเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 และกำร
เคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่ำวมีรำยละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

ช่ือบริษทั 

ยอดคงเหลือ               
ณ วนัท่ี                      

31 ธนัวำคม 2560 

ในระหวำ่งปี 
ยอดคงเหลือ               
ณ วนัท่ี                      

31 ธนัวำคม 2561  เพ่ิมข้ึน ลดลง       
บริษทัร่วม     
บริษทั ไทยอินสแตนทโ์พรดกัส์ จ ำกดั 1,000 1,000 (1,000) 1,000 
บริษทั อนัเปำ เอน็ไวรอนเมนท์ ไซน์เอน็ซ์ แอนด์ 
เทคโนโลย ีจ ำกดั   (เดิมช่ือ “บริษทั ฉงฉ้ิง ไทเป่ำ 
ผลิตภณัฑก์ระดำษ จ ำกดั”)                 - 46,636 - 46,636 

รวม 1,000 47,636 (1,000) 47,636 

 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ช่ือบริษทั 

ยอดคงเหลือ               
ณ วนัท่ี                      

31 ธนัวำคม 2560 

ในระหวำ่งปี 
ยอดคงเหลือ               
ณ วนัท่ี                      

31 ธนัวำคม 2561  เพ่ิมข้ึน ลดลง       
บริษทัร่วม     

บริษทั ไทย อินสแตนท ์โพรดกัส์ จ ำกดั 1,000 1,000 (1,000) 1,000 

รวม 1,000 1,000 (1,000) 1,000 

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกกรรมกำร 

ในระหวำ่งปี บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีเงินกูย้ืมระยะยำวจำกกรรมกำร (รวมดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย) มีกำรเคล่ือนไหว
ดงัต่อไปน้ี  

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี ในระหวำ่งปี ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวำคม 2560 เพ่ิมข้ึน ลดลง 31 ธนัวำคม 2561 

เงินกูย้มืระยะยำวจำกกรรมกำร 77,984 88,972 (95,564) 71,392 
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9.3 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำนท่ีใหแ้ก่กรรมกำรและผูบ้ริหำร ดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ส ำหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี                          

31 ธนัวำคม 2561 

ส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี       

31 ธนัวำคม 2560 

ส ำหรับปี       
ส้ินสุดวนัท่ี                   

31 ธนัวำคม 2561 

ส ำหรับรอบ
ระยะเวลำบญัชี
ตั้งแต่วนัท่ี               

16 ตุลำคม 2560 
ถึงวนัท่ี                 

31 ธนัวำคม 2560 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 187 180 62 16 
ผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำนและ                            
ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืน 9 19 - 3 

รวม 196 199 62 19 

10.  เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัฯมีเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัภำยในประเทศแห่งหน่ึง
ในรูปสัญญำกูย้ืมเงินเป็นจ ำนวน 250 ลำ้นบำทโดยมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 10 ต่อปี ก ำหนดช ำระคืนภำยใน
หน่ึงปีนับจำกวนัท ำสัญญำและไม่เกินวนัท่ี 22 พฤษภำคม 2562 เงินให้กูย้ืมดงักล่ำวค ้ำประกนัโดยกำร
จ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงของผูกู้ ้และค ้ำประกนัโดยกรรมกำรของบริษทัของผูกู้แ้ละบริษทัใหญ่ของผูกู้ ้
(2560: ไม่มี) 
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11. สินค้ำคงเหลือ  

    (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 

รำคำทุน 
รำยกำรปรับลดรำคำทุนใหเ้ป็น

มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 329,618 227,650 (3,087) (556) 326,531 227,094 
สินคำ้ระหวำ่งผลิต 49,629 50,602 - - 49,629 50,602 
วตัถุดิบ 657,786 755,888 - - 657,786 755,888 
วสัดุ 189,357 183,082 - - 189,357 183,082 
สินคำ้ระหวำ่งทำง 56,864 36,788 - - 56,864 36,788 
อะไหล่และอุปกรณ์
ส้ินเปลือง 95,759 99,087 - - 95,759 99,087 

รวม 1,379,013 1,353,097 (3,087) (556) 1,375,926 1,352,541 

    (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
รำคำทุน 

รำยกำรปรับลดรำคำทุนใหเ้ป็น
มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 180,195 123,796 - - 180,195 123,796 
วตัถุดิบ 207,589 187,567 - - 207,589 187,567 
วสัดุ 154,111 136,319 - - 154,111 136,319 
สินคำ้ระหวำ่งทำง 7,615 5,784 - - 7,615 5,784 
อะไหล่และอุปกรณ์
ส้ินเปลือง 27,907 28,031 - - 27,907 28,031 

รวม 577,417 481,497 - - 577,417 481,497 
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12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

12.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย : พนับำท) 

บริษทั (ลกัษณะธุรกิจ) ทุนเรียกช ำระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน รำคำทุน 
เงินปันผลรับ            
ในระหวำ่งปี 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)    

บริษทั ไทซนัฟดูส์ จ  ำกดั       
   (ผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำผลไมแ้ละเป็นผูแ้ทน

จ ำหน่ำยขนมปัง) 

  50  
ลำ้นบำท 

50  
ลำ้นบำท 

52.08 52.08 26,038 26,038 781 

บริษทั ไทย อนัเป่ำ ผลิตภณัฑก์ระดำษ จ ำกดั 
(ผลิตและจ ำหน่ำยบรรจุภณัฑ ์ซ่ึงท ำดว้ย
กระดำษ) 

20  
ลำ้นบำท 

20  
ลำ้นบำท 

51.00 51.00 10,200 10,200 25,500 

บริษทั ไดอิชิ แพคเกจจ้ิง จ  ำกดั       
   (ผลิตและจ ำหน่ำย สินคำ้ส่ิงพิมพป์ระเภทบรรจุ

ภณัฑแ์ละให้บริกำรบรรจุสินคำ้บริโภคต่ำงๆ) 

150  
ลำ้นบำท 

150  
ลำ้นบำท 

 50.10 50.10 75,721 75,721 31,187 

บริษทั คำลอล ไทยเพรซิเดนทฟ์ดูส์   (บีดี) จ  ำกดั 
(ผลิตและจ ำหน่ำยบะหม่ีก่ึงส ำเร็จรูป) 

630  
ลำ้นตำกำ 

630  
ลำ้นตำกำ 

55.00 55.00 142,150 142,150 - 

บริษทั เพรซิเดนทฟ์ลำวมิลล ์จ  ำกดั                                                                                                
(ผลิตและจ ำหน่ำยแป้งสำลี)                        

600  
ลำ้นบำท 

600  
ลำ้นบำท 

60.00 60.00 360,000 360,000 25,200 

บริษทั ไทยเพรซิเดนทฟ์ดูส์ (ฮงักำรี) จ  ำกดั             
(ผลิตและจ ำหน่ำยบะหม่ีก่ึงส ำเร็จรูป) 

2,350  
ลำ้น          

โฟรินท ์

2,350  
ลำ้น          

โฟรินท ์

65.00 65.00 209,185 209,185 17,895 

บริษทั เพรซิเดนท ์โครำคุเอน็ จ  ำกดั                                                                                                
(ภตัตำคำร ร้ำนอำหำรและเคร่ืองด่ืม) 

25  
ลำ้นบำท 

25  
ลำ้นบำท 

70.00 70.00 17,500 17,500 - 

บริษทั เพรซิเดนทเ์บเกอร่ี จ  ำกดั (มหำชน)                            
(ผลิตและจ ำหน่ำยเบเกอร่ี)                                                                                         

450  
ลำ้นบำท 

450  
ลำ้นบำท 

51.99 46.90 1,925,221 525,035 325,037 

บริษทั เพรซิเดนท ์ดีเวนเจอร์ จ  ำกดั                                
(ลงทุนและ/หรือให้กูย้มืในธุรกิจ
อสงัหำริมทรัพย)์                                                                                         

1,010 
ลำ้นบำท 

- 70.00 - 707,000 - - 

     3,473,015 1,365,829 425,600 
หกั: ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน     (46,422) -  
รวม     3,426,593 1,365,829  

บริษทัฯไม่มีเงินปันผลรับในระหวำ่งรอบระยะเวลำบญัชีตั้งแต่วนัท่ี 16 ตุลำคม 2560 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2560  

 เม่ือวนัท่ี 20 สิงหำคม 2561 บริษทัฯ ไดย้ื่นประกำศเจตนำในกำรเขำ้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ำกิจกำรต่อ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยมี
ควำมประสงคจ์ะเขำ้ลงทุนในบริษทั เพรซิเดนท ์เบเกอร่ี จ  ำกดั (มหำชน) เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มสัดส่วนกำรถือหุ้น
สำมญัในบริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอร่ี จ  ำกดั (มหำชน) ให้เกินกว่ำร้อยละ 50 ของจ ำนวนหุ้นท่ีออกและ
จ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมดของบริษทั เพรซิเดนท ์เบเกอร่ี จ  ำกดั (มหำชน)  ซ่ึงจะส่งผลให้บริษทั เพรซิเดนท์ เบ
เกอร่ี จ  ำกดั (มหำชน) มีสถำนะเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ อยำ่งชดัเจนโดยสมบูรณ์  จึงไดท้  ำค ำเสนอซ้ือ
หุ้นสำมญัทั้งหมดของบริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอร่ี จ  ำกดั (มหำชน) ทั้งน้ีกำรจดัท ำค ำเสนอซ้ือดงักล่ำวแลว้
เสร็จในวนัท่ี 6 พฤศจิกำยน 2561 ท ำให้บริษทัฯ มีสัดส่วนกำรถือหุ้นสำมญัของบริษทั เพรซิเดนท ์เบเกอร่ี 
จ  ำกดั (มหำชน)  ร้อยละ 51.99 
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เม่ือวนัท่ี 21 กนัยำยน 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ คร้ังท่ี 9/2559 ไดมี้มติอนุมติักำรลงทุนจดัตั้ง
บริษทัใหม่ในประเทศเมียนมำช่ือบริษทั อิระวดี ซคัเซส เวนเจอร์ ฟูดส์ จ  ำกดั เพื่อประกอบธุรกิจผลิตบะหม่ี
ก่ึงส ำเร็จรูป โดยมีทุนจดทะเบียน10 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐอเมริกำหรือเทียบเท่ำประมำณ 350 ลำ้นบำท โดย
บริษทัฯจะมีสัดส่วนกำรลงทุน 51% ของทุนจดทะเบียนในบริษทัดงักล่ำว ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทั
ดงักล่ำวอยูร่ะหวำ่งกำรจดัตั้ง 

เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎำคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ คร้ังท่ี 7/2561 ไดมี้มติอนุมติักำรลงทุนจดัตั้ง
บริษทัใหม่ในประเทศไทยช่ือ บริษทั เพรซิเดนท์ ดี เวนเจอร์ จ  ำกัด ภำยในเดือนสิงหำคม 2561 เพื่อ
ประกอบธุรกิจลงทุน และ/หรือ ให้กู ้ยืมเงินในธุรกิจอสังหำริมทรัพย ์โดยมีทุนจดทะเบียน 1,010 ล้ำน
บำท โดยบริษทัฯและบริษทัย่อยแห่งหน่ึงจะมีสัดส่วนกำรลงทุน 70% และ 29% ตำมล ำดับของทุน          
จดทะเบียนในบริษทัดงักล่ำว  บริษทัดงักล่ำวไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทัจ ำกดักบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือ
วนัท่ี 3 สิงหำคม 2561 

12.2 รำยละเอียดของบริษทัยอ่ยซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมท่ีมีสำระส ำคญั   

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

บริษทั 

สดัส่วนท่ีถือโดย 
ส่วนไดเ้สีย 

ท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ  ำนำจควบคุมใน
บริษทัยอ่ยสะสม 

ก ำไรท่ีแบ่งให้กบัส่วน
ไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจ
ควบคุมในบริษทัยอ่ย

ในระหว่ำงปี 

เงินปันผลจ่ำยให้กบั
ส่วนไดเ้สีย 

ท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม
ในระหว่ำงปี 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

บริษทั เพรซิเดนท ์เบเกอร่ี จ  ำกดั 
(มหำชน) 48.01 53.10 3,916 3,562 687 715 333 387 

บริษทั ไดอิชิ แพคเกจจ้ิง จ  ำกดั       49.90 49.90 1,582 1,484 129 155 31 31 

12.3 ขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษทัยอ่ยท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมท่ีมีสำระส ำคญั ซ่ึงเป็นขอ้มูล
ก่อนกำรตดัรำยกำรระหวำ่งกนั  

สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน 

  (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 บริษทั เพรซิเดนท ์เบเกอร่ี 

จ ำกดั (มหำชน) 
บริษทั ไดอิชิ แพคเกจจ้ิง 

จ ำกดั 

 2561 2560 2561 2560 
สินทรัพยห์มุนเวยีน 3,562 2,620 1,065 1,192 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 5,128 5,378 2,488 2,205 
หน้ีสินหมุนเวยีน 1,058 1,032 311 320 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 211 258 96 104 

สรุปรำยกำรก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 บริษทั เพรซิเดนทเ์บเกอร่ี 

จ ำกดั (มหำชน) 
บริษทั ไดอิชิ แพคเกจจ้ิง 

จ ำกดั 

 2561 2560 2561 2560 
รำยได ้ 7,575 7,519 2,102 2,094 
ก ำไร   1,431 1,336 257 310 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (25) 11 (23) - 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม 1,406 1,347 234 310 

สรุปรำยกำรกระแสเงินสด 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 บริษทั เพรซิเดนทเ์บเกอร่ี 

จ ำกดั (มหำชน) 
บริษทั ไดอิชิ แพคเกจจ้ิง 

จ ำกดั 

 2561 2560 2561 2560 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 1,953 1,781 342 324 
กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (1,424) (822) (362) (211) 
กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหำเงิน (756) (811) (64) (64) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ (227) 148 (84) 49 

12.4    เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำหุน้มีรำยละเอียดดงัน้ี 

           ในระหวำ่งปี 2554 บริษทั คำลอล ไทยเพรซิเดนทฟู์ดส์ (บีดี) จ  ำกดัไดร่้วมลงทุนในบริษทัแห่งหน่ึงในประเทศ
บงัคลำเทศ โดยบริษทัย่อยไดช้ ำระค่ำหุ้นล่วงหน้ำเป็นจ ำนวนเงิน 197 ล้ำนตำกำ หรือเทียบเท่ำประมำณ 77 
ลำ้นบำท เงินจ่ำยล่วงหนำ้ดงักล่ำวรวมแสดงภำยใตร้ำยกำร “เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำหุ้นในกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั” 
ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 
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13. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

13.1 เงินลงทุนในบริษทัร่วมมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

       (หน่วย: พนับำท) 
    งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

บริษทั (ลกัษณะธุรกิจ) 
จดัตั้งข้ึนใน
ประเทศ 

ทุนเรียก       
ช ำระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน 

มูลค่ำตำมบญัชี                          
วิธีรำคำทุน 

มูลค่ำตำมบญัชี                          
วิธีส่วนไดเ้สีย 

ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)                
จำกเงินลงทุนใน      

บริษทัร่วมในระหวำ่งปี 
มูลค่ำตำมบญัชี              
วิธีรำคำทุน 

เงินปันผล
รับระหวำ่ง

ปี                          
   2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)          
บริษทั เคอร่ี ฟลำวมิลล ์จ  ำกดั  
  (ผลิตแป้งสำลี) 

ไทย 200 ลำ้นบำท 39.00 39.00 92,630 92,630 1,353,821 1,227,053 193,068 180,415 92,630 92,630 66,300 

บริษทั อนั เปำ เอน็ไวรอนเมนท ์
ไซน์ เอน็ซ์ แอนด ์เทคโนโลย ี 
จ  ำกดั (เดิมช่ือ “บริษทั ฉงฉ้ิง       
ไทเป่ำ ผลิตภณัฑก์ระดำษ 
จ ำกดั”) (ผลิตผลิตภณัฑ ์
กระดำษ) 

สำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน 

50 ลำ้นเรนมินบิ 35.00 35.00 87,324 87,324 173,276 162,496 19,164 23,336 87,324 87,324 8,384 

บริษทั ไทย-เมียนม่ำร์                   
ซคัเซสเวนเจอร์ จ  ำกดั                
(ธุรกิจลงทุน) 

ไทย 100 ลำ้นบำท 35.00 35.00 35,040 35,040 41,289 40,463 826 842 35,040 35,040 - 

บริษทั ซนัโก แมชีนเนอร่ี 
(ประเทศไทย) จ  ำกดั (ประกอบ
เคร่ืองจกัรบรรจุภณัฑ์
อตัโนมติั) 

ไทย 15 ลำ้นบำท 35.00 35.00 5,587 5,587 62,249 56,888 5,361 2,506 5,587 5,587 - 

บริษทั เพรซิเดนทฟ์ดูส์ (คมัโบ
เดีย) จ  ำกดั (ผลิตบะหม่ีก่ึง
ส ำเร็จรูป) 

กมัพชูำ 1.5 ลำ้นเหรียญ
สหรัฐฯ 

30.00 30.00 19,692 19,692 55,988 51,584 4,404 2,030 19,692 19,692 - 
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       (หน่วย: พนับำท) 

    งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

บริษทั (ลกัษณะธุรกิจ) 

จดัตั้งข้ึนใน
ประเทศ 

ทุนเรียก       
ช ำระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน 

มูลค่ำตำมบญัชี                          
วิธีรำคำทุน 

มูลค่ำตำมบญัชี                          
วิธีส่วนไดเ้สีย 

ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)                
จำกเงินลงทุนใน       

บริษทัร่วมในระหวำ่งปี 
มูลค่ำตำมบญัชี               
วิธีรำคำทุน 

เงินปันผลรับ
ระหวำ่งปี                          

   2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)          
บริษทั ไทยอินสแตนท ์            
โพรดกัส์ จ  ำกดั (ผลิตและ
จ ำหน่ำยมนัส ำปะหลงั ขำ้วโพด
และพืชผลเกษตร) 

  ไทย 240 ลำ้นบำท 25.00 25.00 21,500 21,500 11,365 13,487 (2,122) (1,822) 21,500 21,500 - 

บริษทั ไอดีโอ โมบิ รำงน ้ำ 
จ  ำกดั (พฒันำอสังหำริมทรัพย์
และให้กูย้มื) 

  ไทย  795.99 ลำ้นบำท 49.00 - 390,035 - 385,710 - (4,325) - - - - 

บริษทั ไอดีโอ คิว สุขมุวิท 36 
จ  ำกดั (พฒันำอสังหำริมทรัพย์
และให้กูย้มื) 

  ไทย 664.43 ลำ้นบำท 49.00 - 325,571 - 322,751 - (2,820) - - - - 

บริษทั ไอดีโอ นิว พระรำม 9 
จ  ำกดั (พฒันำอสังหำริมทรัพย์
และให้กูย้มื) 

  ไทย 599.67 ลำ้นบำท 49.00 - 293,838 - 292,441 - (1,397) - - - - 

     1,271,217 261,773 2,698,890 1,551,971 212,159 207,307 261,773 261,773 74,684 
หกั: ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน      (9,678) (6,500)   (9,677) (6,500)  

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินท่ีเป็น
เงินตรำต่ำงประเทศ 

     
(19,671) (11,969) 

  
  

 

รวมเงนิลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ      2,669,541 1,533,502   252,096 255,273  
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 ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม 2 แห่ง ซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนได้เสียส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี               
31 ธันวำคม 2561 จ  ำนวนรวมประมำณ 23.6 ลำ้นบำทหรือเท่ำกบัร้อยละ 0.5 ของก ำไรสุทธิในงบกำรเงิน
รวมส ำหรับปี (2560: 25.4 ลำ้นบำทหรือเท่ำกบัร้อยละ 0.7) ค ำนวณข้ึนจำกงบกำรเงินซ่ึงยงัมิไดผ้่ำนกำร
ตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีของบริษทัร่วมดงักล่ำว 

13.2 ขอ้มูลทำงกำรเงินของบริษทัร่วมท่ีมีสำระส ำคญั 

 สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน  
  (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 

บริษทั เคอร่ี ฟลำวมิลล ์
จ  ำกดั 

บริษทั อนัเปำ                          
เอ็นไวรอนเมนท ์ไซน์ เอ็นซ์ 
แอนด์ เทคโนโลย ี จ  ำกดั 

(เดิมช่ือ “บริษทั ฉงฉ้ิง ไทเป่ำ 
ผลิตภณัฑก์ระดำษ จ ำกดั”) 

 2561 2560 2561 2560 
สินทรัพยห์มุนเวยีน 2,573 2,233 606 573 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 1,029 1,031 160 182 
หน้ีสินหมุนเวยีน 99 87 402 399 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 13 12 19 14 
สินทรัพย์ - สุทธิ 3,490 3,165 345 342 
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 39 39 35 35 
สัดส่วนตำมส่วนได้เสียของกิจกำรใน
สินทรัพย์ - สุทธิ 1,361 1,234 121 120 

รำยกำรปรับปรุงในงบกำรเงินรวม (7) (7) 52 42 
มูลค่ำตำมบัญชีของส่วนได้เสียของกจิกำร
ในบริษัทร่วม 1,354 1,227 173 162 

สรุปรำยกำรก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ  
  (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 

บริษทั เคอร่ี ฟลำวมิลล ์
จ  ำกดั 

บริษทั อนัเปำ                          
เอ็นไวรอนเมนท ์ไซน์ เอ็นซ์ 
แอนด์ เทคโนโลย ี จ  ำกดั 

(เดิมช่ือ “บริษทั ฉงฉ้ิง ไทเป่ำ 
ผลิตภณัฑก์ระดำษ จ ำกดั”) 

 2561 2560 2561 2560 
รำยได ้ 2,857 2,534 734 596 
ก ำไร   495 463 53 46 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม 495 463 53 46 
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14. เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 

 เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้น้ีเป็นเงินลงทุนในกิจกำรซ่ึงบริษทัยอ่ยและบริษทัอ่ืนควบคุมร่วมกนั โดยมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

   งบกำรเงินรวม 

กำรร่วมคำ้ ลกัษณะธุรกิจ 
ทุนเรียก
ช ำระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน มูลค่ำเงินลงทุน 

ส่วนแบ่งก ำไรจำก 
เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 
ระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี  

เงินปันผลรับ 
ระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี  

  (ลำ้นบำท) 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
   ร้อยละ ร้อยละ       

บริษทั เพรซิเดนท ์กรีน เฮำ้ส์ ฟู้ดส์ 
จ ำกดั 

ด ำเนินธุรกิจ             
ร้ำนอำหำรญ่ีปุ่น 15 39 39 29,357 28,832 5,205 4,708 4,680 819 

รวมเงนิลงทุนในกำรร่วมค้ำ     29,357 28,832 5,205 4,708 4,680 819 

 ในเดือนพฤษภำคม 2551 บริษทัยอ่ยร่วมกบัผูร่้วมลงทุนซ่ึงเป็นบริษทัในต่ำงประเทศแห่งหน่ึงและบริษทัในประเทศแห่งหน่ึงไดจ้ดัตั้ง บริษทั เพรซิเดนท ์กรีน เฮำ้ส์ 
ฟู้ดส์ จ  ำกดั เพื่อด ำเนินธุรกิจร้ำนอำหำรญ่ีปุ่นโดยบริษทัยอ่ยดงักล่ำวไดล้งทุนในหุ้นสำมญัของบริษทัดงักล่ำวจ ำนวน 585,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 10 บำท เป็น
จ ำนวนเงิน 5.85 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นสัดส่วนกำรลงทุนร้อยละ 39 และไดถื้อเงินลงทุนในบริษทัดงักล่ำวเป็นเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 
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15. เงินลงทุนในบริษัทอ่ืน 

   (หน่วย: พนับำท) 

  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

บริษทั (ลกัษณะธุรกิจ) 
ทุนเรียก
ช ำระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน 

มูลค่ำเงินลงทุนตำม                  
วธีิรำคำทุน 

เงินปันผลระหวำ่งปี
ส้ินสุดวนัท่ี                   
31 ธนัวำคม สัดส่วนเงินลงทุน 

มูลค่ำเงินลงทุนตำม                  
วธีิรำคำทุน 

เงินปันผลระหวำ่ง
ปีส้ินสุดวนัท่ี                   
31 ธนัวำคม 

 (ลำ้นบำท) 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 
  (ร้อยละ) (ร้อยละ)          
บริษทั คิวพี (ประเทศไทย) จ ำกดั                                  
(ผลิตซอสและผกัอบแหง้) 

260.00                10.00 10.00 26,000 26,000 5,720 5,200 10.00 10.00 26,000 26,000 5,720 

บริษทั เพรซิเดนทอิ์นเตอร์ฟูด จ ำกดั             
(ตวัแทน นำยหนำ้) 

3.00 8.67 8.67 442 442 3,380 390 8.67 8.67 442 442 3,380 

บริษทั เทรชเชอร์ฮิลล ์จ  ำกดั                          
(พฒันำอสังหำริมทรัพย)์ 

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

บริษทั วนิสโตร์ รีเทล เน็ตเวร์ิค จ ำกดั              
(บริหำรจดักำรสำรสนเทศ) 

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

บริษทั บำงกอกคลบั จ ำกดั                             
(สโมสร) 

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

บริษทั โนเบิล เพลซ จ ำกดั                              
(พฒันำอสังหำริมทรัพย)์ 

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

บริษทั สหลอวสั์น จ ำกดั                                                  
(ธุรกิจร้ำนคำ้สะดวกซ้ือ) 

1,277.00 7.66 9.00 97,830 97,830 - - 7.66 9.00 97,830 97,830 - 
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   (หน่วย: พนับำท) 

  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

บริษทั (ลกัษณะธุรกิจ) 

ทุนเรียก
ช ำระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน 

มูลค่ำเงินลงทุนตำม                  
วธีิรำคำทุน 

เงินปันผลระหวำ่งปี
ส้ินสุดวนัท่ี                   
31 ธนัวำคม สัดส่วนเงินลงทุน 

มูลค่ำเงินลงทุนตำม                  
วธีิรำคำทุน 

เงินปันผลระหวำ่ง
ปีส้ินสุดวนัท่ี                   
31 ธนัวำคม 

 (ลำ้นบำท) 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 
  (ร้อยละ) (ร้อยละ)          
บริษทั สหชลผลพืช จ ำกดั(ธุรกิจร้ำนขำยปลีก
เคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล)์ 

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

บริษทั อเมริกนัฟูดส์ จ  ำกดั                                               
(ผลิตและจ ำหน่ำยไอศครีม) 

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

บริษทั มำรูโต ้(ประเทศไทย) จ ำกดั                         
(ธุรกิจซ้ือมำขำยไปผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑ)์ 

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

บริษทั แอชตนั อโศก พระรำม 9 จ ำกดั                                  
(พฒันำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อขำย) 

1,170.00 6.00 6.00 75,000 75,000 6,675 - - - - - - 

บริษทั ไอดีโอ คิว วคิตอร่ี จ  ำกดั                     
(พฒันำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อขำย) 

510.00 4.00 4.00 20,000 20,000 1,700 - - - - - - 

รวม    287,247 287,247 17,475 5,590   169,747 169,747 9,100 

หกั : ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน    (92,801) (80,470)     (90,801) (78,470)  

รวมเงินลงทุนในบริษัทอ่ืน - สุทธิ    194,446 206,777     78,946 91,277  
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16. เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 2561 2560 

 รำคำทุน 
มูลค่ำ
ยติุธรรม รำคำทุน 

มูลค่ำ
ยติุธรรม 

หลกัทรัพย์เผ่ือขำย     
ตรำสำรทุนในควำมตอ้งกำรของตลำดใน
ประเทศ 190,353 554,668 142,257 481,340 

หุน้กูใ้นประเทศ 105,000 105,000 153,096 178,544 
พนัธบตัรรัฐบำล 86,000 86,000 45,500 45,500 
เงินกองทุนระยะยำว 103,450 101,212 105,280 110,479 
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขำย (ในกองทุนส่วนบุคคล) 4,436,006 4,394,497 4,165,340 4,282,693 
 4,920,809 5,241,377 4,611,473 5,098,556 
บวก: ส่วนเกินทุนจำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุน

ในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขำย 320,568  487,083  
รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขำย  5,241,377  5,098,556  
อ่ืนๆ     
หุน้กูด้อ้ยสิทธิ 350,000 350,000 - - 
เงินฝำกประจ ำ (ในกองทุนส่วนบุคคล) 10,000 10,000 35,000 35,000 
รวม 360,000 360,000 35,000 35,000 
รวมเงินลงทุนระยะยำวอ่ืนในงบกำรเงินรวม 5,601,377 5,601,377 5,133,556 5,133,556 

 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 2561 2560 
ส่วนเกนิทุนจำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผ่ือขำย   
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 328,434 434,607 
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัยอ่ย (7,866) 52,476 
 320,568 487,083 
บวก(หกั): ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมของ

บริษทัยอ่ย 3,818 (26,989) 
       ผลกระทบของภำษีเงินไดร้อตดับญัชี (64,877) (92,019) 

รวมส่วนเกินทุนจำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนในหลกัทรัพย์               
เผ่ือขำยในงบกำรเงินรวม 259,509 368,075 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 

 รำคำทุน 
มูลค่ำ
ยติุธรรม รำคำทุน 

มูลค่ำ
ยติุธรรม 

หลกัทรัพย์เผ่ือขำย     
ตรำสำรทุนในควำมตอ้งกำรของตลำดใน
ประเทศ 190,353 554,668 142,257 481,340 

หุน้กูใ้นประเทศ - - 48,096 73,543 
พนัธบตัรรัฐบำล 80,000 80,000 40,000 40,000 
เงินกองทุนระยะยำว 99,903 97,583 99,903 104,693 
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขำย (ในกองทุนส่วนบุคคล) 2,996,704 2,963,143 2,560,824 2,626,111 

 3,366,960 3,695,394 2,891,080 3,325,687 
บวก: ส่วนเกินทุนจำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุน

ในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขำย 328,434  434,607  
รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขำย  3,695,394  3,325,687  
อ่ืนๆ     
หุน้กูด้อ้ยสิทธิ 350,000 350,000 - - 
เงินฝำกประจ ำ (ในกองทุนส่วนบุคคล) - - 5,000 5,000 
รวม 350,000 350,000 5,000 5,000 

รวมเงินลงทุนระยะยำวอ่ืนในงบกำรเงินรวม 4,045,394 4,045,394 3,330,687 3,330,687 
 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 
ส่วนเกนิทุนจำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผ่ือขำย 328,434 434,607 
หกั: ผลกระทบของภำษีเงินไดร้อตดับญัชี (65,687) (86,921) 
รวมส่วนเกินทุนจำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนในหลกัทรัพย์               
เผ่ือขำยในงบกำรเงินรวม 262,747 347,686 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยได้น ำพนัธบตัรรัฐบำลทั้งหมดซ่ึงมีอำยุเกิน 1 ปี จ  ำนวน
ประมำณ 43 ลำ้นบำท (2560: 84 ลำ้นบำท) และเฉพำะกิจกำร 37 ลำ้นบำท (2560: 37 ลำ้นบำท) ไปใชเ้ป็นหลกั
ค ้ ำประกนักำรใช้ไฟฟ้ำและไอน ้ ำของบริษทัฯและบริษทัย่อยและค ้ ำประกนักำรประเมินภำษีเงินได้นิติบุคคล
ยอ้นหลงัของบริษทัฯ 
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17. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

 มูลค่ำตำมบญัชีของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ท่ีดิน 
 

รวม ท่ีดิน 
อำคำร
โรงงำน 

 
รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561      
รำคำทุน 107,427 107,427 128,287 35,300 163,587 
หกั: ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - - - (31,190) (31,190) 

หกั: ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (9,169) (9,169) (9,169) - (9,169) 

มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 98,258 98,258 119,118 4,110 123,228 

      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560      
รำคำทุน 109,374 109,374 128,287 35,300 163,587 
จ ำหน่ำย (1,947) (1,947) - - - 
หกั: ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - - - (29,425) (29,425) 

หกั: ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (9,169) (9,169) (9,169) - (9,169) 

มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 98,258 98,258 119,118 5,875 124,993 

 กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบญัชีของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนส ำหรับปี 2561 และ 2560 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 
มูลค่ำตำมบญัชีตน้ปี 98,258 100,205 124,993 116,165 
จ ำหน่ำย - รำคำตำมบญัชี - (1,947) - - 
ค่ำเส่ือมรำคำ - - (1,765) (372) 

รับโอนจำกกำรควบกิจกำร - - - 9,200 

มูลค่ำตำมบญัชีปลำยปี 98,258 98,258 123,228 124,993 

 มูลค่ำยุติธรรมส ำหรับอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนส่วนท่ีเป็นท่ีดินรอกำรขำยจำกกำรประเมินรำคำ      
คร้ังล่ำสุดโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระโดยใช้เกณฑ์รำคำตลำดมีจ ำนวนประมำณ 237 ลำ้นบำท บริษทัฯเช่ือว่ำ
มูลค่ำยุติธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนมีจ ำนวนไม่แตกต่ำงอย่ำงเป็นสำระส ำคญัจำกรำคำประเมิน
คร้ังล่ำสุด และมูลค่ำยติุธรรมส ำหรับอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนส่วนท่ีเป็นอำคำรโรงงำนให้เช่ำมีจ  ำนวน
ไม่แตกต่ำงอยำ่งเป็นสำระส ำคญัจำกมูลค่ำตำมบญัชี  
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18. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 ท่ีดิน 
ส่วนปรับปรุง         

ท่ีดิน อำคำร เคร่ืองจกัร 

เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชแ้ละ
อุปกรณ์

โรงงำนและ
ส ำนกังำน ยำนพำหนะ 

ทรัพยสิ์น
ระหวำ่งติดตั้ง
และก่อสร้ำง รวม 

รำคำทุน         
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2560 1,169,597 22,690 3,718,222 8,675,176 2,815,730 1,372,458 2,257,334 20,031,207 
ซ้ือเพิ่ม 196,117 - 2,925 18,526 64,161 36,214 285,013 602,956 
รำยกำรจดัประเภทใหม่ - - - - (54) - - (54) 
จ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำย - - (19,180) (94,381) (76,338) (28,126) - (218,025) 
โอนเขำ้ (โอนออก) - - 749,413 1,438,171 206,220 51,654 (2,445,458) - 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (1,814) - (36) (3,401) (1,289) (143) - (6,683) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 1,363,900 22,690 4,451,344 10,034,091 3,008,430 1,432,057 96,889 20,409,401 
ซ้ือเพิ่ม 198,220 - 5,713 17,618 89,122 26,035 642,164 978,872 
รำยกำรจดัประเภทใหม่ 6,217 - 7,751 10,736 4,406 - 1,534 30,644 
โอนเขำ้ (โอนออก) - - 113,392 172,458 101,083 835 (387,768) - 
จ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำย - - (10,216) (29,908) (40,287) (47,555) - (127,966) 
โอนออกเพื่อรอจ ำหน่ำย - - (51,164) (130,055) (114,686) - - (295,905) 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (2,327) - (6,915) (7,622) (855) (208) (288) (18,215) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 1,566,010 22,690 4,509,905 10,067,318 3,047,213 1,411,164 352,531 20,976,831 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม         
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2560 - 5,780 1,660,674 5,794,886 2,159,751 1,021,545 - 10,642,636 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 1,462 187,248 610,471 249,401 140,309 - 1,188,891 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสมส ำหรับส่วนท่ี
จ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำย - - (14,642) (92,238) (75,188) (27,623) - (209,691) 

รำยกำรจดัประเภทใหม่ - - - - (6) - - (6) 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน - - (268) (1,721) (931) (73) - (2,993) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 - 7,242 1,833,012 6,311,398 2,333,027 1,134,158 - 11,618,837 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 1,124 200,069 631,434 263,613 119,971 - 1,216,211 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสมส ำหรับส่วนท่ี
จ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำย - - (10,216) (29,629) (39,452) (47,324) - (126,621) 

โอนออกเพื่อรอจ ำหน่ำย - - (51,164) (128,281) (111,932) - - (291,377) 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน - - (588) (3,619) (412) (174) - (4,793) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 - 8,366 1,971,113 6,781,303 2,444,844 1,206,631 - 12,412,257 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี         

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 1,363,900 15,448 2,618,332 3,722,693 675,403 297,899 96,889 8,790,564 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 1,566,010 14,324 2,538,792 3,286,015 602,369 204,533 352,531 8,564,574 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี          
2560 (จ ำนวน 977 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร)    1,188,891 

2561 (จ ำนวน 1,017 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร)    1,216,211 
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 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ท่ีดิน 
ส่วนปรับปรุง         

ท่ีดิน อำคำร เคร่ืองจกัร 

เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชแ้ละ
อุปกรณ์

โรงงำนและ
ส ำนกังำน ยำนพำหนะ 

ทรัพยสิ์น
ระหวำ่งติดตั้ง
และก่อสร้ำง รวม 

รำคำทุน         
ณ วนัท่ี 16 ตุลำคม 2560 212,547 4,224 1,611,537 3,559,897 1,769,461 115,667 62,653 7,335,986 
ซ้ือเพิ่ม - - - 48 1,881 - 9,329 11,258 

โอนเขำ้ (โอนออก) - - - 438 25,718 - (26,156) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 212,547 4,224 1,611,537 3,560,383 1,797,060 115,667 45,826 7,347,244 
ซ้ือเพิ่ม - - 160 2,008 27,201 1,922 225,601 256,892 
จ ำหน่ำย - - - (9,293) (11,814) (4,728) - (25,835) 

โอนเขำ้ (โอนออก) - - 17,663 58,935 50,013 - (126,611) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 212,547 4,224 1,629,360 3,612,033 1,862,460 112,861 144,816 7,578,301 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม         
ณ วนัท่ี 16 ตุลำคม 2560 - 3,446 918,924 2,385,576 1,323,737 96,406 - 4,728,089 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด - 178 13,443 42,758 30,577 1,548 - 88,504 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 - 3,624 932,367 2,428,334 1,354,314 97,954 - 4,816,593 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด - 506 63,696 196,572 143,383 6,605 - 410,762 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ี
จ ำหน่ำย - - - (9,015) (11,097) (4,727) - (24,839) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 - 4,130 996,063 2,615,891 1,486,600 99,832 - 5,202,516 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี         

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 212,547 600 679,170 1,132,049 442,746 17,713 45,826 2,530,651 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 212,547 94 633,297 996,142 375,860 13,029 144,816 2,375,785 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี          
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับรอบระยะเวลำตั้งแต่วนัท่ี 16 ตุลำคม 2560 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560                    

(จ ำนวน 81 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร)    88,504 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561                                                                           
(จ ำนวน 379 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร)    410,762 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยมียอดคงเหลือของยำนพำหนะซ่ึงไดม้ำภำยใตส้ัญญำเช่ำ
ทำงกำรเงินโดยมีมูลค่ำสุทธิตำมบญัชีเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 112 ลำ้นบำท (2560: 176 ลำ้นบำท) และ
เฉพำะกิจกำร 1 ลำ้นบำท (2560: 2 ลำ้นบำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่ำ
เส่ือมรำคำหมดแล้วแต่ยงัใช้งำนอยู่ มูลค่ำตำมบญัชีก่อนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมของสินทรัพยด์งักล่ำวมี
จ ำนวนเงิน 6,548 ลำ้นบำท และ 6,394 ลำ้นบำทตำมล ำดบั (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 3,106 ลำ้นบำท และ 
3,015 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 
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19. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีเป็นซอฟแวร์คอมพิวเตอร์มีรำยละเอียดดงัน้ี 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

รำคำทุน  
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2560 109,742 
ซ้ือเพิ่ม 5,702 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (3) 
โอนจำกสินทรัพยถ์ำวร 54 
จ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำย (3,237) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 112,258 
ซ้ือเพิ่ม 5,510 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (4) 
จ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำย (56) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 117,708 

ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม  
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2560 63,696 
จ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำย 8,256 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 71,952 
จ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำย 9,009 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 80,961 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 40,306 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 36,747 
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(หน่วย: พนับำท) 

 

งบกำรเงิน                
เฉพำะกิจกำร 

รำคำทุน  
ณ วนัท่ี 16 ตุลำคม 2560 60,861 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 60,861 
ซ้ือเพิ่ม 121 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 60,982 

ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม  
ณ วนัท่ี 16 ตุลำคม 2560 37,279 
จ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำย 1,152 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 38,431 
จ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำย 5,446 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 43,877 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 22,430 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 17,105 

 กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชีตน้ปี/งวด 40,306 46,047 22,430 25,095 
ซ้ือเพ่ิม 5,510 5,702 121 466 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย (9,032) (9,545) (5,446) (3,131) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี/งวด (38) (1,944) - - 
จดัประเภทรำยกำรใหม่ - 48 - - 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 1 (2) - - 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชีปลำยปี/งวด 36,747 40,306 17,105 22,430 
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20. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  220,905 246,844 444,537 390,241 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  23,131 12,647 27,374 19,957 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
(หมำยเหตุ 9) 244,036 259,491 471,911 410,198 

เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,372,998 1,300,964 642,472 585,217 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 303,986 215,043 86,990 74,163 
รำยไดรั้บล่วงหนำ้ 12,265 12,066 12,264 11,006 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  1,689,249 1,528,073 741,726 670,386 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 1,933,285 1,787,564 1,213,637 1,080,584 

21. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน  

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 114,781 182,366 1,277 2,923 
หกั: ดอกเบ้ียรอกำรตดัจ ำหน่ำย (3,072) (5,874) (23) (122) 
รวม 111,709 176,492 1,254 2,801 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (65,883) (82,665) (1,254) (1,547) 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนด

ช ำระภำยในหน่ึงปี 45,826 93,827 - 1,254 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยได้ท ำสัญญำเช่ำกำรเงินเพื่อเช่ำยำนพำหนะและอุปกรณ์ส ำนักงำนท่ีใช้ในกำร
ด ำเนินงำนของกิจกำรโดยมีก ำหนดกำรช ำระค่ำเช่ำเป็นรำยเดือน อำยุของสัญญำมีระยะเวลำโดยเฉล่ีย
ประมำณ 1 ถึง 5 ปี สัญญำดงักล่ำวเป็นสัญญำท่ีบอกเลิกไม่ได ้
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 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภำระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต ่ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินดงัน้ี  
(หน่วย: พนับำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำย
ทั้งส้ินตำมสญัญำเช่ำ 67,931 46,850 114,781 1,277 - 1,277 

ดอกเบ้ียตำมสญัญำเช่ำกำรเงินรอกำร
ตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (2,048) (1,024) (3,072) (23) - (23) 

มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ี
ตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสัญญำเช่ำ 65,883 45,826 111,709 1,254 - 1,254 

 
(หน่วย: พนับำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำย
ทั้งส้ินตำมสญัญำเช่ำ 86,562 95,804 182,366 1,646 1,277 2,923 

ดอกเบ้ียตำมสญัญำเช่ำกำรเงินรอกำร
ตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (3,897) (1,977) (5,874) (99) (23) (122) 

มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ี
ตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสัญญำเช่ำ 82,665 93,827 176,492 1,547 1,254 2,801 

22.      เงินกู้ยืมระยะยำวจำกกรรมกำรและพนักงำน 

 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงรับฝำกเงินจำกกรรมกำรและพนกังำนของบริษทั ซ่ึงเป็นนโยบำยส่งเสริมให้พนกังำน
สะสมเงินกบับริษทั เพื่อเป็นกำรออมทรัพยแ์ละหำประโยชน์ในกำรฝำกและถอนเงินไดดี้กว่ำกำรฝำกกบั
ธนำคำร โดยกรรมกำรและพนกังำนแต่ละคนจะมีสมุดคู่ฝำกในกำรฝำกและถอนเงินดงักล่ำว ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561 เงินฝำกดงักล่ำวมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 2.75 ต่อปี (2560: ร้อยละ 2.75 ต่อปี)  
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23. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน  

 จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังำนเม่ือออกจำกงำนแสดงได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
  
 งบกำรเงินรวม 

 2561 2560 

 โครงกำร
ผลประโยชน์

หลงัออกจำกงำน
ของพนกังำน 

ผลประโยชน์
ระยะยำวอ่ืน
ของพนกังำน รวม 

โครงกำร
ผลประโยชน์

หลงัออกจำกงำน
ของพนกังำน 

ผลประโยชน์
ระยะยำวอ่ืน
ของพนกังำน รวม 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของ
พนักงำนต้นปี 721,542 85,068 806,610 732,949 79,162 812,111 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน :       
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั  52,553 8,321 60,874 80,701 21,305 102,006 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 16,674 1,597 18,271 18,687 1,801 20,488 
ตน้ทุนกำรบริกำรในอดีต - - - 333 (141) 192 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ำยในระหวำ่งปี (76,038) (12,176) (88,214) (120,160) (17,058) (137,218) 
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำร

ตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั       
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้

สมมติดำ้นประชำกรศำสตร์ - - - - 4,297 4,297 
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้

สมมติทำงกำรเงิน  - - - - 1,455 1,455 
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำก

ประสบกำรณ์ - - - - (5,753) (5,753) 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน :       
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำร

ตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั       
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้

สมมติดำ้นประชำกรศำสตร์ - - - 7,537 - 7,537 
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้

สมมติทำงกำรเงิน  - - - 23,971 - 23,971 
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำก

ประสบกำรณ์ - - - (22,476) - (22,476) 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของ
พนักงำนปลำยปี 714,731 82,810 797,541 721,542 85,068 806,610 
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(หน่วย: พนับำท) 
  
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 

 โครงกำร
ผลประโยชน์

หลงัออกจำกงำน
ของพนกังำน 

ผลประโยชน์
ระยะยำวอ่ืน
ของพนกังำน รวม 

โครงกำร
ผลประโยชน์

หลงัออกจำกงำน
ของพนกังำน 

ผลประโยชน์
ระยะยำวอ่ืน
ของพนกังำน รวม 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของ
พนักงำนต้นปี 503,810 60,335 564,145 549,843 70,014 619,857 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน :       
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั  29,476 3,705 33,181 21,118 2,771 23,889 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 10,597 1,032 11,629 2,107 207 2,314 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ำยในระหวำ่งปี (41,672) (8,315) (49,987) (83,623) (13,715) (97,338) 
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำม

หลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั       
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำก

ประสบกำรณ์ - - - - 1,058 1,058 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน :       
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำม

หลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั       
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำก

ประสบกำรณ์ - - - 14,365 - 14,365 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของ
พนักงำนปลำยปี 502,211 56,757 558,968 503,810 60,335 564,145 

 ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนรวมอยูใ่นส่วนของก ำไรหรือขำดทุนแสดงไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวำคม 

2561 

ส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวำคม 

2560 

ส ำหรับปี       
ส้ินสุดวนัท่ี              
31 ธนัวำคม            

2561 

ส ำหรับรอบ
ระยะเวลำบญัชี
ตั้งแต่วนัท่ี               

16 ตุลำคม 2560 
ถึงวนัท่ี                 

31 ธนัวำคม           
2560 

ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั  60,874 102,006 33,181 23,889 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 18,271 20,488 11,629 2,314 
ตน้ทุนบริกำรในอดีตและผลก ำไรหรือขำดทุนท่ี

เกิดข้ึนจำกกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ - 192 - 1,058 
รวมค่ำใช้จ่ำยทีรั่บรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 79,145 122,686 44,810 27,261 
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 ค่ำใชจ่้ำยดงักล่ำวรับรู้ในค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและกำรบริหำรในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยคำดว่ำจะจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนภำยใน 1 ปีขำ้งหน้ำ เป็น
จ ำนวนประมำณ 87 ลำ้นบำท (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: จ ำนวน 70 ลำ้นบำท) (2560: จ ำนวน 77 ลำ้นบำท 
(งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: จ ำนวน 56 ลำ้นบำท))  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน
ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยประมำณ 4.81 - 22.11 ปี (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 4.81 - 9.15 ปี) (2560: 4.81 - 
22.11 ปี (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 4.81 - 9.15 ปี)) 

 สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 
อตัรำคิดลด 1.73 - 3.11 1.73 - 3.11 1.73 - 2.22 1.73 - 2.22 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  2.50 - 6.00 2.50 - 7.00 2.50 - 6.00 2.50 - 6.00 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน 0 - 61.00 0 - 57.30 0 - 57.30 0 - 57.30 

 ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 อตัรำคิดลด 
อตัรำกำร

ข้ึนเงินเดือน 

อตัรำกำร
เปล่ียนแปลง
ในจ ำนวน
พนกังำน อตัรำคิดลด 

อตัรำกำร
ข้ึน

เงินเดือน 

อตัรำกำร
เปล่ียนแปลง
ในจ ำนวน
พนกังำน 

เพ่ิมข้ึน 0.5% (3) 3 - - - - 
เพ่ิมข้ึน 1% (13) 7 (19) (2) (8) - 
เพ่ิมข้ึน 20% - - 3 - - 3 
ลดลง 0.5% 3 (3) - - - - 
ลดลง 1% 16 (6) 17 2 6 - 
ลดลง 20% - - (3) - - (4) 
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  (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 อตัรำคิดลด 
อตัรำกำร

ข้ึนเงินเดือน 

อตัรำกำร
เปล่ียนแปลง
ในจ ำนวน
พนกังำน อตัรำคิดลด 

อตัรำกำร
ข้ึน

เงินเดือน 

อตัรำกำร
เปล่ียนแปลง
ในจ ำนวน
พนกังำน 

เพ่ิมข้ึน 0.5% (3) 3 - - - - 
เพ่ิมข้ึน 1% (45) 42 (16) (37) 36 - 
เพ่ิมข้ึน 20% - - (22) - - (25) 
ลดลง 0.5% 3 (3) - - - - 
ลดลง 1% 51 (38) 15 41 (33) - 
ลดลง 20% - - 26 - - 30 

เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวำคม 2561 สภำนิติบญัญติัแห่งชำติไดมี้มติผำ่นร่ำงพระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำนฉบบั
ใหม่ ซ่ึงกฎหมำยดงักล่ำวอยูใ่นระหวำ่งรอประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ พระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำน
ฉบบัใหม่น้ีก ำหนดอตัรำค่ำชดเชยเพิ่มเติมกรณีนำยจำ้งเลิกจำ้ง ส ำหรับลูกจำ้งซ่ึงท ำงำนติดต่อกนัครบ 20 ปี
ข้ึนไปใหมี้สิทธิไดรั้บค่ำชดเชยไม่นอ้ยกวำ่ค่ำจำ้งอตัรำสุดทำ้ย 400 วนัสุดทำ้ย กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวถือ
เป็นกำรแก้ไขโครงกำรส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน และมีผลกระทบให้บริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยมีหน้ีสินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนเพิ่มข้ึน 63 ลำ้นบำท (เฉพำะของบริษทัฯ: 51 
ลำ้นบำท) บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวโดยรับรู้ตน้ทุนบริกำร
ในอดีตเป็นค่ำใชจ่้ำยทนัทีในงบก ำไรขำดทุนของงวดท่ีกฎหมำยดงักล่ำวมีผลบงัคบัใช ้

24.    ทุนเรือนหุ้น 

24.1  ทุนเรือนหุ้นก่อนกำรควบบริษัท 

          ทุนเรือนหุ้นของบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) ก่อนกำรควบบริษัท 

          ทุนเรือนหุน้ท่ีออกและช ำระแลว้ของบริษทั ไทยเพรซิเดนทฟู์ดส์ จ  ำกดั (มหำชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 
ประกอบดว้ยหุน้สำมญัจ ำนวน 180 ลำ้นหุน้ มูลค่ำหุน้ละ 1 บำท  

 โดยเม่ือวนัท่ี 25 เมษำยน 2560 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2560 ของบริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ 
จ  ำกัด (มหำชน) คร้ังท่ี 46/2560 ได้มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้วของบริษัท                
ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ  ำกดั (มหำชน) โดยกำรตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิได้จ  ำหน่ำยจ ำนวน 60 ล้ำนหุ้น         
มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 240 ลำ้นบำท (หุ้นสำมญั 240 ลำ้นหุ้น มูลค่ำหุ้นละ            
1 บำท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 180 ลำ้นบำท (หุน้สำมญัจ ำนวน 180 ลำ้นหุน้ มูลค่ำหุน้ละ 1 บำท)  
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 ทุนเรือนหุ้นท่ีออกและช ำระแลว้ของบริษทั ไทยเพรซิเดนทฟู์ดส์ จ  ำกดั (มหำชน) ภำยหลงักำรจดทะเบียน
ลดทุนกบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 3 พฤษภำคม 2560 ก่อนกำรควบบริษทั ประกอบดว้ยหุ้นสำมญัจ ำนวน 
180 ลำ้นหุน้ มูลค่ำหุน้ละ 1 บำท 

        ทุนเรือนหุ้นของบริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จ ำกดั (มหำชน) ก่อนกำรควบบริษัท 

 ทุนเรือนหุ้นท่ีออกและช ำระแลว้ของบริษทั เพรซิเดนทไ์รซ์โปรดกัส์ จ  ำกดั (มหำชน) ก่อนกำรควบบริษทั 
ประกอบดว้ยหุน้สำมญัจ ำนวน 149.7 ลำ้นหุน้ มูลค่ำหุน้ละ 1 บำท 

24.2   กำรจัดสรรทุนเรือนหุ้นของบริษัทฯให้แก่ผู้ถือหุ้น ณ วนัควบบริษัท 

       ทุนจดทะเบียนและช ำระแลว้ของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 จ  ำนวน 329.7 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย
หุ้นสำมญัของบริษทัฯจ ำนวน 329.7 ลำ้นหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท จำกกำรรวมทุนเรือนหุ้นท่ีออก
และช ำระแลว้ของบริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ  ำกดั (มหำชน) เดิม และบริษทั เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดกัส์ 
จ  ำกดั (มหำชน) เดิม ก่อนกำรควบบริษทั  

         อตัรำส่วนกำรจดัสรรหุ้นของบริษทัฯให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั ไทยเพรซิเดนทฟู์ดส์ จ  ำกดั (มหำชน) เดิม 
และผูถื้อหุน้ของบริษทั เพรซิเดนทไ์รซ์โปรดกัส์ จ  ำกดั (มหำชน) เดิม เป็นดงัน้ี 

 1 หุน้เดิมในบริษทั ไทยเพรซิเดนทฟู์ดส์ จ  ำกดั (มหำชน) ต่อ 1.47927562 หุน้ในบริษทัฯ 
 1 หุน้เดิมในบริษทั เพรซิเดนทไ์รซ์โปรดกัส์ จ  ำกดั (มหำชน) ต่อ 0.42373214 หุน้ในบริษทัฯ 

25.     ผลสะสมจำกกำรเปลีย่นสถำนะของเงินลงทุนจำกกำรควบบริษัท 

 เงินลงทุนท่ีบริษทั ไทยเพรซิเดนทฟู์ดส์ จ  ำกดั (มหำชน) ถือหุ้นสำมญัในบริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอร่ี จ  ำกดั 
(มหำชน) ก่อนกำรควบกิจกำรมีรำคำทุนจ ำนวน 99.9 ล้ำนบำท (ถือหุ้นจ ำนวน 42.2 ล้ำนหุ้น คิดเป็น
สัดส่วนกำรถือหุน้ร้อยละ 9.39) ซ่ึงก่อนกำรควบบริษทัแสดงดว้ยมูลค่ำยติุธรรม 

       จำกกำรควบบริษทัตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 1.2 บริษทัฯจึงโอนกลบัส่วนเกินจำก
กำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำยและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งจ ำนวน 2,603.8 
ลำ้นบำทและ 520.8 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยแสดงไวภ้ำยใตร้ำยกำร “ผลสะสมจำกกำรเปล่ียนสถำนะของ
เงินลงทุนจำกกำรควบบริษทั” 

26. ส ำรองตำมกฎหมำย 

 ภำยใตบ้ทบญัญติัของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชน จ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
ก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหกั
ด้วยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุน                   
จดทะเบียน ส ำรองตำมกฎหมำยดงักล่ำวน้ีไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเป็นเงินปันผลได ้ในปัจจุบนับริษทัฯได้
จดัสรรส ำรองตำมกฎหมำยไวค้รบถว้นแลว้  
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27. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

 รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ส ำหรับปี              
ส้ินสุดวนัท่ี       

31 ธนัวำคม 2561 

ส ำหรับปี    
ส้ินสุดวนัท่ี        

31 ธนัวำคม 2560 

ส ำหรับปี       
ส้ินสุดวนัท่ี          

31 ธนัวำคม 2561 

ส ำหรับรอบ
ระยะเวลำบญัชี
ตั้งแต่วนัท่ี               

16 ตุลำคม 2560 
ถึงวนัท่ี                 

31 ธนัวำคม 2560 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 10,582,543 10,067,838 7,139,501 1,587,333 
กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูปและงำนระหวำ่งท ำ (99,437) (39,694) - - 
เงินเดือน ค่ำแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังำน 3,780,884 3,677,671 1,573,921 331,823 
ค่ำเส่ือมรำคำ 1,216,211 1,188,891 412,527 88,876 
ค่ำโฆษณำและส่งเสริมกำรขำย 360,525 321,363 85,487 34,426 
ค่ำขนส่งสินคำ้ 426,545 383,597 45,672 8,770 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรส่งออก 80,024 71,100 79,990 13,076 
ค่ำนำยหนำ้ 230,462 66,274 72,734 14,295 

28. ภำษีเงินได้  

 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้รุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ส ำหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี                          

31 ธนัวำคม 2561 

ส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี       

31 ธนัวำคม 2560 

ส ำหรับปี       
ส้ินสุดวนัท่ี                   

31 ธนัวำคม 2561 

ส ำหรับรอบ
ระยะเวลำบญัชี
ตั้งแต่วนัท่ี               

16 ตุลำคม 2560 
ถึงวนัท่ี                 

31 ธนัวำคม 2560 

ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 588,667 472,224 323,655 57,687 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี:      
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง

ชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว 1,339 (41,798) 3,620 (19,567) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จ 590,006 430,426 327,275 38,120 
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จ ำนวนภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ส ำหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี                          

31 ธนัวำคม 2561 

ส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี       

31 ธนัวำคม 2560 

ส ำหรับปี       
ส้ินสุดวนัท่ี                   

31 ธนัวำคม 2561 

ส ำหรับรอบ
ระยะเวลำบญัชี
ตั้งแต่วนัท่ี               

16 ตุลำคม 2560 
ถึงวนัท่ี                 

31 ธนัวำคม 2560 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก ำไรจำก         
กำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย 33,303 (77,853) 21,235 509,043 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก ำไร(ขำดทุน)
จำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 713 (2,584) 635 (668) 

รวม 34,016 (80,437) 21,870 508,375 

รำยกำรกระทบยอดจ ำนวนเงินระหวำ่งก ำไรทำงบญัชีกบัค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ส ำหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี                          

31 ธนัวำคม 2561 

ส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี       

31 ธนัวำคม 2560 

ส ำหรับปี       
ส้ินสุดวนัท่ี                   

31 ธนัวำคม 2561 

ส ำหรับรอบ
ระยะเวลำบญัชี
ตั้งแต่วนัท่ี               

16 ตุลำคม 2560 
ถึงวนัท่ี                 

31 ธนัวำคม 2560 
     
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 4,932,523 4,235,107 2,909,370 519,052 
     
อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
 

0.60%, 10%, 
20%, 35% 

0.60%, 10%, 
20% 

20% 
 

20% 
 

ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัรำภำษี 1,034,395 935,796 581,874 103,810 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:     
กำรส่งเสริมกำรลงทุน (หมำยเหต ุ29) (358,895) (368,037) (172,650) (38,642) 
ค่ำใชจ่้ำยตอ้งหำ้ม 18,491 (18,017) 16,634 (26,757) 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (1,146) (13,746) (811) (166) 
เงินปันผลรับท่ีไดรั้บสิทธิยกเวน้ภำษี (104,222) (103,584) (97,743) (119) 
อ่ืนๆ 1,383 (1,986) (29) (6) 

รวม (444,389) (505,370) (254,599) (65,690) 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุน

เบ็ดเสร็จ 590,006 430,426 327,275 38,120 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ประกอบดว้ย
รำยกำรดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 
สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี     
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 93,366 106,636 67,313 82,655 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน 29,380 16,994 29,380 16,994 
ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 2,858 2,858 2,858 2,858 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ 459 459 459 459 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - อำคำรและอุปกรณ์ 467 1,323 - - 
ทรัพยสิ์นตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงิน 727 1,014 - - 

อ่ืนๆ 1,415 12 - - 

รวม 128,672 129,296 100,010 102,966 

หนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี     
ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำเงิน
ลงทุน 64,114 97,443 65,687 86,921 

รำยไดค้่ำเช่ำท่ียงัไม่เกิดข้ึน 681 653 682 653 

รวม 64,795 98,096 66,369 87,574 

สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชี - สุทธิ 63,877 31,200 33,641 15,392 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีแสดงยอดคงเหลือในงบแสดงฐำนะกำรเงินดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 63,877 31,200 33,641 15,392 
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29. กำรส่งเสริมกำรลงทุน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดรั้บสิทธิพิเศษทำงดำ้นภำษีอำกรจำกกำรส่งเสริมกำรลงทุนตำมพระรำชบญัญติั
ส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. 2520 โดยกำรอนุมติัของคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนภำยใตเ้ง่ือนไขต่ำง ๆ ท่ี
ก ำหนดไว ้สิทธิประโยชน์ทำงดำ้นภำษีอำกรท่ีมีสำระส ำคญัมีดงัต่อไปน้ี 

รำยละเอียด บริษทัฯ 
1. บตัรส่งเสริมเลขท่ี 60-1162-0-00-1-2 60-1163-0-00-1-2 60-1164-0-00-1-2 60-1165-0-00-1-2 
ลงวนัท่ี 16 ตุลำคม 2560 16 ตุลำคม 2560 16 ตุลำคม 2560 16 ตุลำคม 2560 
ไดรั้บโอนกิจกำรจำกบตัรส่งเสริมเลขท่ี 1388(2)/2552 2201(2)/2553 2535(2)/2554 1045(2)/2555 
ลงวนัท่ี 26 พฤษภำคม 2552 9 พฤศจิกำยน 

2553 
28 ธนัวำคม 2554 19 มกรำคม 2555 

2. เพ่ือส่งเสริมกำรลงทุนในกิจกำร ผลิตขนมปัง
กรอบ 

ผลิตบะหม่ี                
ก่ึงส ำเร็จรูป 

ผลิตบะหม่ี                
ก่ึงส ำเร็จรูป 

ผลิตบะหม่ี                
ก่ึงส ำเร็จรูป 

3. เง่ือนไขส ำคญัท่ีตอ้งปฏิบติัตำม     
 3.1 จะตอ้งตั้งโรงงำนท่ี ระยอง ชลบุรี ชลบุรี ชลบุรี 
4. สิทธิประโยชน์ส ำคญัท่ีไดรั้บ     

4.1 ไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล
ส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีได้จำกกำร
ประกอบ กิจก ำร ท่ี ได้ รั บก ำ ร
ส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 
ของเงินลงทุนและไดรั้บยกเวน้ไม่
ต้องน ำเ งินปันผลจำกกิจกำรท่ี
ไดรั้บกำรส่งเสริมซ่ึงไดรั้บยกเวน้
ภำ ษี เ งิน ได้ นิ ติ บุ คคลไปรวม
ค ำนวณเพื่อเสียภำษี 

จนถึงวนัท่ี                   
3 มีนำคม 2561 

 

จนถึงวนัท่ี                   
9 มิถุนำยน 2562 

 

จนถึงวนัท่ี                   
31 ตุลำคม 2563 

 

จนถึงวนัท่ี                   
1 กรกฎำคม 

2564 
 

4.2 ได้รับยกเวน้อำกรขำเข้ำส ำหรับ
เคร่ืองจักรตำมท่ีคณะกรรมกำร
พิจำรณำอนุมติั 

ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ 

4.3 ได้รับยกเวน้อำกรขำเข้ำส ำหรับ
วัตถุ ดิบและวัสดุจ ำ เ ป็นท่ีต้อง
น ำเขำ้จำกต่ำงประเทศเพ่ือใช้ใน
กำรผลิตเพ่ือกำรส่งออกนับตั้งแต่
วนัน ำเขำ้คร้ังแรก 

1 ปี 1 ปี 1 ปี 1 ปี 

5. วนัท่ีเร่ิมใชสิ้ทธิตำมบตัรส่งเสริม 4 มีนำคม 2553 10 มิถุนำยน 
2554 

1 พฤศจิกำยน 
2555 

2 กรกฎำคม 
2556 
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รำยละเอียด บริษทัฯ (ต่อ) 
1. บตัรส่งเสริมเลขท่ี 60-1166-0-00-1-2 60-1169-0-00-1-2 60-1167-0-00-1-2 60-1168-0-00-1-2 
ลงวนัท่ี 16 ตุลำคม 2560 16 ตุลำคม 2560 16 ตุลำคม 2560 16 ตุลำคม 2560 
ไดรั้บโอนกิจกำรจำกบตัรส่งเสริมเลขท่ี 1161(2)/2555 1782(2)/2556 1780(2)/2556 1781(2)/2556 
ลงวนัท่ี 9 กมุภำพนัธ์ 2555 6 มิถุนำยน 2556 6 มิถุนำยน   2556 6 มิถุนำยน 2556 

2. เพ่ือส่งเสริมกำรลงทุนในกิจกำร ผลิตขนม                     
เวเฟอร์สอดไส ้

ผลิตบะหม่ี                
ก่ึงส ำเร็จรูป 

ผลิตขนม                     
เวเฟอร์สอดไส ้

ผลิตบะหม่ี                
ก่ึงส ำเร็จรูป 

3. เง่ือนไขส ำคญัท่ีตอ้งปฏิบติัตำม     
 3.1 จะตอ้งตั้งโรงงำนท่ี ระยอง ระยอง ระยอง ชลบุรี 
4. สิทธิประโยชน์ส ำคญัท่ีไดรั้บ     

4.1 ไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล
ส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีได้จำกกำร
ประกอบ กิจก ำร ท่ี ได้ รั บก ำ ร
ส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 
ของเงินลงทุนและไดรั้บยกเวน้ไม่
ต้องน ำเ งินปันผลจำกกิจกำรท่ี
ไดรั้บกำรส่งเสริมซ่ึงไดรั้บยกเวน้
ภำ ษี เ งิน ได้ นิ ติ บุ คคลไปรวม
ค ำนวณเพื่อเสียภำษี 

จนถึงวนัท่ี                   
4 พฤศจิกำยน 

2563 
 

จนถึงวนัท่ี                   
30 มิถุนำยน 

2566 
 

จนถึงวนัท่ี                   
30 กนัยำยน 

2567 
 

8 ปี 

4.2 ได้รับยกเวน้อำกรขำเข้ำส ำหรับ
เคร่ืองจักรตำมท่ีคณะกรรมกำร
พิจำรณำอนุมติั 

ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ 

4.3 ได้รับยกเวน้อำกรขำเข้ำส ำหรับ
วัตถุ ดิบและวัสดุจ ำ เ ป็นท่ีต้อง
น ำเขำ้จำกต่ำงประเทศเพ่ือใช้ใน
กำรผลิตเพ่ือกำรส่งออกนับตั้งแต่
วนัน ำเขำ้คร้ังแรก 

1 ปี 1 ปี 1 ปี 1 ปี 

5. วนัท่ีเร่ิมใชสิ้ทธิตำมบตัรส่งเสริม 5 พฤศจิกำยน 
2555 

1 กรกฎำคม 
2558 

1 ตุลำคม 2559 ยงัไม่ได ้                   
ใชสิ้ทธิ 
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รำยละเอียด บริษทัฯ (ต่อ) 
1. บตัรส่งเสริมเลขท่ี 60-1170-0-00-1-2 60-1171-0-00-1-2 60-1172-0-00-1-2 60-1173-0-00-1-2 61-0769-1-00-1-0 

ลงวนัท่ี 16 ตุลำคม 2560 16 ตุลำคม 2560 16 ตุลำคม 2560 16 ตุลำคม 2560 3 กรกฎำคม 2561 
ไดรั้บโอนกิจกำรจำกบตัรส่งเสริมเลขท่ี 1783(2)/2556 1017(2)/2558 1018(2)/2558 58-2216-0-00-1-0  
ลงวนัท่ี 6 มิถุนำยน 2556 6 มกรำคม 2558 6 มกรำคม 2558 22 กนัยำยน 2558  

2. เพ่ือส่งเสริมกำรลงทุนในกิจกำร ผลิตขนมเคก้
สอดไส้ 

ผลิตบะหม่ี                
ก่ึงส ำเร็จรูป 

ผลิตบะหม่ี                
ก่ึงส ำเร็จรูป 

ผลิตก๋วยเต๋ียวก่ึง
ส ำเร็จรูปและเส้น
ก๋วยเต๋ียวอบแห้ง 

ผลิตอำหำรก่ึง
ส ำเร็จรูป 

3. เง่ือนไขส ำคญัท่ีตอ้งปฏิบติัตำม      
 3.1 จะตอ้งตั้งโรงงำนท่ี ระยอง ระยอง ล ำพนู รำชบุรี รำชบุรี 
4. สิทธิประโยชน์ส ำคญัท่ีไดรั้บ      

4.1 ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติ
บุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีได้
จำกกำรประกอบกิจกำร ท่ี
ได้รับกำรส่งเสริมรวมกันไม่
เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน
และได้รับยกเว้นไม่ต้องน ำ
เงินปันผลจำกกิจกำรท่ีได้รับ
กำรส่งเสริมซ่ึงได้รับยกเว้น
ภำษีเงินได้นิติบุคคลไปรวม
ค ำนวณเพื่อเสียภำษี 

8 ปี 
 
 

จนถึงวนัท่ี                   
31 สิงหำคม 

2567 
 

จนถึงวนัท่ี                   
31 มกรำคม 

2567 
 

จนถึงวนัท่ี                   
6 พฤษภำคม 

2567 
 

5 ปี  
  

4.2 ไดรั้บลดหยอ่นภำษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลร้อยละ 50 ส ำหรับก ำไร
สุทธินบัแต่วนัท่ีสิทธิพิเศษใน
ขอ้ 4.1 ส้ินสุดลง 

- 5 ปี 5 ปี - - 

4.3 ได้ รั บ ยก เ ว้นอำกรข ำ เ ข้ ำ
ส ำห รั บ เ ค ร่ื อ งจัก รต ำม ท่ี
คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมติั 

ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ 

4.4 ได้ รั บ ยก เ ว้นอำกรข ำ เ ข้ ำ
ส ำห รับ วัต ถุ ดิบ และ วัส ดุ
จ ำ เ ป็ น ท่ี ต้ อ ง น ำ เ ข้ ำ จ ำ ก
ต่ำงประเทศเพ่ือใชใ้นกำรผลิต
เพ่ือกำรส่งออกนับตั้ งแต่วนั
น ำเขำ้คร้ังแรก 

1 ปี 1 ปี - - - 

4.5 ได้รับลดหย่อนอำกรขำเข้ำ            
ร้อยละ  75 ของอัตรำปกติ
ส ำห รับวัต ถุ ดิบห รือวัส ดุ
จ ำเป็นท่ีน ำเขำ้มำใช้ผลิตเพ่ือ
จ ำหน่ำยในประเทศนับตั้งแต่
วนัน ำเขำ้คร้ังแรก 

- - 1 ปี - - 

5. วนัท่ีเร่ิมใชสิ้ทธิตำมบตัรส่งเสริม ยงัไม่ได ้                   
ใชสิ้ทธิ 

1 กนัยำยน                  
2559 

1 กุมภำพนัธ์                
2559 

7 พฤษภำคม                      
2559 

ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ 
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รำยละเอียด บริษทัยอ่ย - บริษทั ไทย อนัเป่ำ ผลิตภณัฑก์ระดำษ จ ำกดั 
1. บตัรส่งเสริมเลขท่ี 1611(2)/2552 1596(5)/2553 1461(2)/2554 1084(2)/2556 2438(2)/2556 

 ลงวนัท่ี 14 สิงหำคม         
2552 

3 พฤษภำคม           
2553 

27 เมษำยน           
2554 

18 มกรำคม 
2556 

15 ตุลำคม 
2556 

2. เพ่ือส่งเสริมกำรลงทุนในกิจกำร ผลิตภำชนะ
หรือกล่อง
กระดำษ 

ผลิตส่ิงของจำก
เยือ่หรือ
กระดำษ 

ผลิตส่ิงของจำก
เยือ่หรือ
กระดำษ 

ผลิตส่ิงของจำก
เยือ่หรือ
กระดำษ 

ผลิตส่ิงของจำก
เยือ่หรือ
กระดำษ 

3. เง่ือนไขส ำคญัท่ีตอ้งปฏิบติัตำม      
 3.1 จะตอ้งตั้งโรงงำนท่ี ล ำพนู ระยอง ชลบุรี ชลบุรี ระยอง 
4. สิทธิประโยชน์ส ำคญัท่ีไดรั้บ      

4.1 ได้ รับยก เว ้นภำ ษี เ งินได้นิ ติ
บุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีได้
จำกกำรประกอบกิจกำรท่ีไดรั้บ
กำรส่งเสริมและไดรั้บยกเวน้ไม่
ตอ้งน ำเงินปันผลจำกกิจกำรท่ี
ได้ รับกำรส่ง เส ริม ซ่ึงได้ รับ
ยกเวน้ภำษีเงินได้นิติบุคคลไป
รวมค ำนวณเพื่อเสียภำษี 

8 ปี             
(ส้ินสุด                  

5 มกรำคม              
2561) 
(ไม่เกิน     

ร้อยละ 100 
ของเงิน
ลงทุนไม่
รวมค่ำท่ีดิน
และทุน

หมุนเวยีน)                         

8 ปี             
(ส้ินสุด                       

2 พฤษภำคม 
2561) 

                         

7 ปี 
(ส้ินสุด                 

8 กนัยำยน 
2561)                
(ไม่เกิน     

ร้อยละ 100 
ของเงิน

ลงทุนไม่รวม
ค่ำท่ีดินและ

ทุน
หมุนเวยีน)                         

7 ปี 
(ไม่เกิน     

ร้อยละ 100 
ของเงิน

ลงทุนไม่รวม
ค่ำท่ีดินและ

ทุน
หมุนเวยีน)                         

3 ปี 
(ไม่เกิน     

ร้อยละ 100 
ของเงิน

ลงทุนไม่รวม
ค่ำท่ีดินและ

ทุน
หมุนเวยีน)                         

4.2 ไดรั้บยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรับ
เคร่ืองจกัรตำมท่ีคณะกรรมกำร
พิจำรณำอนุมติั 

ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ 

5. วนัท่ีเร่ิมใชสิ้ทธิตำมบตัรส่งเสริม 6 มกรำคม          
2553 

3 พฤษภำคม 
2553 

9 กนัยำยน  
2554 

6 กนัยำยน 
2556 

ยงัไม่เปิด
ด ำเนินกำร 
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รำยละเอียด บริษทัยอ่ย - บริษทั     
เพรซิเดนท ์             

ฟลำวมิลล ์จ ำกดั 

บริษทัยอ่ย - บริษทั 
ไดอิชิ                   

แพคเกจจ้ิง จ ำกดั 
1. บตัรส่งเสริมเลขท่ี 1044(2)/2555 1855(2)/2555 
 ลงวนัท่ี 19 มกรำคม 2555 6 กรกฎำคม 2555 
2. เพ่ือส่งเสริมกำรลงทุนในกิจกำร ผลิตแป้งสำลี ผลิตส่ิงพิมพต์่ำงๆ และ

ฟิลม์หรือกระดำษ
เคลือบพลำสติกและ
บรรจุภณัฑเ์คลือบ

พลำสติก 
3. เง่ือนไขส ำคญัท่ีตอ้งปฏิบติัตำม   
 3.1 จะตอ้งตั้งโรงงำนท่ี ระยอง ฉะเชิงเทรำ 
4. สิทธิประโยชน์ส ำคญัท่ีไดรั้บ   

4.1 ไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีรวมกนัไม่
เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่ำท่ีดินและทุนหมุนเวยีน 

3 ปี                            
(ส้ินสุดเม่ือวนัท่ี                         
22 มิถุนำยน 2560) 

7 ปี 

4.2 ได้รับยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรับเคร่ืองจกัรตำมท่ีคณะกรรมกำร
พิจำรณำอนุมติั 

- ไดรั้บ 

4.3 ไดรั้บยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรับวตัถุดิบและวสัดุจ ำเป็นท่ีตอ้ง
น ำเข้ำจำกต่ำงประเทศเพ่ือใช้ในกำรผลิตเพ่ือกำรส่งออก
นบัตั้งแต่วนัน ำเขำ้คร้ังแรก 

- 1 ปี 

5. วนัท่ีเร่ิมใชสิ้ทธิตำมบตัรส่งเสริม 23 มิถุนำยน 2557 30 มิถุนำยน  2557 
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รำยละเอียด 
บริษทัยอ่ย -  

บริษทั เพรซิเดนท ์เบเกอร่ี จ ำกดั (มหำชน) 
1. บตัรส่งเสริมเลขท่ี 1343(2)/2555 2218(2)/2557 

ลงวนัท่ี 22 มีนำคม 2555 25 กนัยำยน 2557 
2. เพ่ือส่งเสริมกำรลงทุนในกิจกำร ผลิตผลิตภณัฑ ์

เบเกอร่ี 
ผลิตภณัฑจ์ำกธญัพืช 

3. สิทธิประโยชน์ส ำคญัท่ีไดรั้บ   
3.1 ได้รับยกเว ้นอำกรขำเข้ำส ำหรับเค ร่ืองจักรตำมท่ี

คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมติั 
ไดรั้บ ไดรั้บ 

 
3.2 ไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีได้

จำกกำรประกอบกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริม (นบัแต่วนัท่ี
เร่ิมมีรำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรนั้น) และไดรั้บยกเวน้
ไม่ตอ้งน ำเงินปันผลจำกกิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริมซ่ึง
ไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลไปรวมค ำนวณเพื่อเสีย
ภำษีเงินไดต้ลอดระยะเวลำท่ีไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติ
บุคคล 

8 ปี  
(ไม่เกินร้อยละ100 
ของมูลค่ำเงินลงทุน
ไม่รวมค่ำท่ีดินและ
ทุนหมนุเวยีน) 

8 ปี                   
(ไม่เกินร้อยละ100 
ของมูลค่ำเงินลงทุน
ไม่รวมค่ำท่ีดินและ
ทุนหมนุเวยีน) 

3.3 ได้รับอนุญำตให้น ำผลขำดทุนประจ ำปีท่ี เกิดข้ึนใน
ระหวำ่งไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดไ้ปหักออกจำกก ำไรสุทธิ
ท่ีเกิดข้ึนภำยหลงัระยะเวลำได้รับยกเวน้ภำษีเงินได้นิติ
บุคคล (นบัแต่วนัพน้ก ำหนดเวลำตำมขอ้ 3.2) 

5 ปี 5 ปี 

4. วนัท่ีเร่ิมใชสิ้ทธิตำมบตัรส่งเสริม 1 มิถุนำยน 2560 1 ตุลำคม 2557 
 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขต่ำง ๆ ท่ีระบุในบตัรส่งเสริม 
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 รำยได้ของบริษทัฯและบริษทัย่อย จ ำแนกตำมกิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนและไม่ได้รับกำร
ส่งเสริมกำรลงทุนสำมำรถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 กิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริม   

 

ไดรั้บยกเวน้                   
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

ไดรั้บลดหยอ่น                
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล               

ร้อยละ 50 
กิจกำรท่ีไม่ไดรั้บกำร

ส่งเสริม รวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
รำยไดจ้ำกกำรขำย         

รำยไดจ้ำกกำรส่งออก 1,351,919 1,024,857 - - 2,995,547 2,730,508 4,347,466 3,755,365 
รำยไดจ้ำกกำรขำยใน
ประเทศ 8,403,385 9,879,699 82,257 - 9,603,786 7,995,887 18,089,428 17,875,586 

รวมรำยไดจ้ำกกำรขำย 9,755,304 10,904,556 82,257 - 12,599,333 10,726,395 22,436,894 21,630,951 

 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 กิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริม   

 ไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล กิจกำรท่ีไม่ไดรั้บกำรส่งเสริม รวม 

 

ส ำหรับปี           
ส้ินสุดวนัท่ี                                        

31 ธนัวำคม 2561 

ส ำหรับรอบ
ระยะเวลำบญัชี
ตั้งแต่วนัท่ี                                 

16 ตุลำคม 2560                            
ถึงวนัท่ี                                        

31 ธนัวำคม 2560 

ส ำหรับปี           
ส้ินสุดวนัท่ี                                        

31 ธนัวำคม 2561 

ส ำหรับรอบ
ระยะเวลำบญัชี
ตั้งแต่วนัท่ี                                 

16 ตุลำคม 2560                            
ถึงวนัท่ี                                        

31 ธนัวำคม 2560 

ส ำหรับปี           
ส้ินสุดวนัท่ี                                        

31 ธนัวำคม 2561 

ส ำหรับรอบ
ระยะเวลำบญัชี
ตั้งแต่วนัท่ี                                 

16 ตุลำคม 2560                            
ถึงวนัท่ี                                        

31 ธนัวำคม 2560 

รำยไดจ้ำกกำรขำย       
รำยไดจ้ำกกำรส่งออก 1,349,755 235,311 2,042,352 432,558 3,392,107 667,869 
รำยไดจ้ำกกำรขำยใน
ประเทศ 3,971,353 982,593 5,105,443 1,083,524 9,076,796 2,066,117 

รวมรำยไดจ้ำกกำรขำย 5,321,108 1,217,904 7,147,795 1,516,082 12,468,903 2,733,986 

30. ก ำไรต่อหุ้น 

 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี  
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31. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัฯและบริษทัย่อยท่ีผูมี้อ  ำนำจ
ตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอยำ่งสม ่ำเสมอเพื่อใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรร
ทรัพยำกรใหก้บัส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน ทั้งน้ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำร
ด ำเนินงำนของบริษทัฯ คือ คณะกรรมกำรบริหำร 

 เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรบริหำรงำน บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัโครงสร้ำงองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตำม
ประเภทของผลิตภณัฑ ์บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนงำนท่ีรำยงำนทั้งส้ิน 6 ส่วนงำน ดงัน้ี 

1. บะหม่ีและอำหำรก่ึงส ำเร็จรูป 

2. ขนมปังกรอบ 

3. เบเกอร่ี 

4. บรรจุภณัฑ ์

5. น ้ำผลไม ้

6. อ่ืน ๆ  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีกำรรวมส่วนงำนด ำเนินงำนเป็นส่วนงำนท่ีรำยงำนขำ้งตน้ 

 ผูมี้อ ำนำจตดัสินใจสูงสุดสอบทำนผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจำกกนัเพื่อวตัถุประสงคใ์น
กำรตดัสินใจเก่ียวกับกำรจดัสรรทรัพยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน บริษทัฯและบริษทัย่อย
ประเมินผลกำรปฏิบติังำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนซ่ึงวดัมูลค่ำ
โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นกำรวดัก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนในงบกำรเงิน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยใช้เกณฑ์ในกำรก ำหนดรำคำระหว่ำงกนัตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงินขอ้ 9 รำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำนถูกตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้ 

 ขอ้มูลรำยได้และก ำไรและสินทรัพยร์วม/หน้ีสินรวมของส่วนงำนของบริษทัฯ และบริษทัย่อยส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี 
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   (หน่วย: พนับำท) 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                         
31 ธนัวำคม 2561 

บะหม่ีและอำหำร
ก่ึงส ำเร็จรูป ขนมปังกรอบ เบเกอร่ี บรรจุภณัฑ ์ น ้ำผลไม ้ อ่ืนๆ 

รวมส่วนงำนท่ี
รำยงำน 

รำยกำรปรับปรุง
และตดัรำยกำร
ระหวำ่งกนั งบกำรเงินรวม 

รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก  11,960,658 852,182 7,495,490 983,167 974,761 170,636 22,436,894 - 22,436,894 
รำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำน 104,449 358,889 77 1,724,395 748 983,774 3,172,332 (3,172,332) - 
ดอกเบ้ียรับ 142,124 9,945 43,850 21,204 153 1,243 218,519 - 218,519 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 412,636 31,404 577,019 143,668 31,688 30,531 1,226,946 (1,390) 1,225,556 
ส่วนแบ่งผลก ำไรท่ีบนัทึกตำม          
วิธีส่วนไดเ้สีย - - - - - 217,364 217,364 - 217,364 

รำยได(้ค่ำใชจ่้ำย)ภำษีเงินได ้ 327,462 8,110 169,288 35,423 6,813 42,910 590,006 - 590,006 
          
ก ำไรของส่วนงำน 2,589,186 (48,348) 1,426,149 330,179 110,709 391,239 4,799,114 (456,597) 4,342,517 

 
   (หน่วย: พนับำท) 

 

บะหม่ีและ
อำหำรก่ึง
ส ำเร็จรูป ขนมปังกรอบ เบเกอร่ี บรรจุภณัฑ ์ น ้ำผลไม ้ อ่ืนๆ 

สินทรัพยท่ี์
ไม่ไดปั้นส่วน 

รวมส่วนงำนท่ี
รำยงำน 

รำยกำร
ปรับปรุงและ
ตดัรำยกำร
ระหวำ่งกนั งบกำรเงินรวม 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำร  
ร่วมคำ้ท่ีบนัทึกตำมวิธีส่วนไดเ้สีย  - - - - - - 2,698,898 2,698,898 - 2,698,898 

กำรเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ของสินทรัพยไ์ม่
หมุนเวียน ท่ีไม่รวมสินทรัพย์
ภำษีเงินไดร้อตดับญัชี  (143,093) (23,785) (274,337) (16,780) (1,250) 5,309 2,189,087 1,735,151 (349,128) 1,386,023 
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   (หน่วย: พนับำท) 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                         
31 ธนัวำคม 2560 

บะหม่ีและอำหำร
ก่ึงส ำเร็จรูป ขนมปังกรอบ เบเกอร่ี บรรจุภณัฑ ์ น ้ำผลไม ้ อ่ืนๆ  

รวมส่วนงำนท่ี
รำยงำน 

รำยกำรปรับปรุง
และตดัรำยกำร
ระหวำ่งกนั งบกำรเงินรวม 

รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก  11,273,531 872,871 7,448,907 1,022,920 889,692 123,030 21,630,951 - 21,630,951 
รำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำน 105,714 343,850 53 1,596,599 1,006 858,177 2,905,399 (2,905,399) - 
ดอกเบ้ียรับ 117,302 8,604 30,635 20,620 187 400 177,748 - 177,748 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 421,642 33,746 534,636 144,501 33,472 30,439 1,198,436 (1,390) 1,197,046 
ส่วนแบ่งผลก ำไรท่ีบนัทึกตำม          
วิธีส่วนไดเ้สีย - - - - - 212,015 212,015 - 212,015 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ 231,260 2,979 143,334 29,183 6,793 16,877 430,426 - 430,426 
          
ก ำไรของส่วนงำน 2,198,797 57,175 1,330,828 347,571 103,297 316,402 4,354,070 (549,389) 3,804,681 

 
   (หน่วย: พนับำท) 

 

บะหม่ีและ
อำหำรก่ึง
ส ำเร็จรูป ขนมปังกรอบ เบเกอร่ี บรรจุภณัฑ ์ น ้ำผลไม ้ อ่ืนๆ 

สินทรัพยท่ี์
ไม่ไดปั้นส่วน 

รวมส่วนงำนท่ี
รำยงำน 

รำยกำร
ปรับปรุงและ
ตดัรำยกำร
ระหวำ่งกนั งบกำรเงินรวม 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำร  
ร่วมคำ้ท่ีบนัทึกตำมวิธีส่วนไดเ้สีย  - - - - - - 1,562,333 1,562,333 - 1,562,333 

กำรเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ของสินทรัพยไ์ม่
หมุนเวียน ท่ีไม่รวมสินทรัพย์
ภำษีเงินไดร้อตดับญัชี  (452,579) (33,171) 61,409 136,420 (820) (28,044) (4,394,367) (4,711,152) 5,065,323 354,171 
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ขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศำสตร์  

รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอกก ำหนดข้ึนตำมสถำนท่ีตั้งของลูกคำ้ 

 (หน่วย: พนับำท) 
 2561 2560 
รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก    
ประเทศไทย 18,089,428 17,875,586 
ประเทศอ่ืนๆ 4,347,466 3,755,365 

รวม 22,436,894 21,630,951 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน (ไม่รวมสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี)   
ประเทศไทย 17,109,669 15,759,055 
ประเทศอ่ืนๆ 274,750 299,341 
รวม 17,384,419 16,058,396 

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคำ้รำยใหญ่  

ในปี 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใหญ่รำยหน่ึงเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 8,498 ลำ้น
บำท ซ่ึงมำจำกส่วนงำนบะหม่ีและอำหำรก่ึงส ำเร็จรูป และขนมปังกรอบ (2560: 8,213 ลำ้นบำท) 

32. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยและพนกังำนได้ร่วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพตำมพระรำชบญัญติักองทุน
ส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำนจ่ำยสะสม และเงินท่ีบริษทัฯหรือ บริษทัยอ่ยจ่ำย
สมทบให้ในอตัรำร้อยละ 3 - 5 ของเงินเดือน กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำร
กองทุน ทิสโก ้จ ำกดั  

 ในระหวำ่งปี 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้เงินสมทบดงักล่ำวเป็นค่ำใช้จ่ำยจ ำนวน 63 ลำ้นบำท (2560: 
61 ลำ้นบำท) และเฉพำะกิจกำรจ ำนวนเงิน 25 ลำ้นบำท (2560: 5 ลำ้นบำท) 
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33. เงินปันผล 

 เงินปันผลปี 2561 

 อตัรำหุ้นละ รวม วนัท่ีจ่ำย 

 (บำท) (พนับำท)  
งวดคร่ึงปีหลงัของปี 2560                                         
(อนุมติัโดยท่ีประชุมสำมญัประจ ำปีของ           
ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯคร้ังท่ี 1/2561                         
เม่ือวนัท่ี 25 เมษำยน 2561) 

   

กิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุน 1.25 412,130  
กิจกำรท่ีไม่ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุน 0.38 125,288  

 1.63 537,418 23 พฤษภำคม 2561 

งวดคร่ึงปีแรกของปี 2561                                   
(อนุมติัโดยท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯ
คร้ังท่ี 9/2561 เม่ือวนัท่ี 26 กนัยำยน 2561) 

   

กิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุน 1.60 527,526  
กิจกำรท่ีไม่ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุน 0.31 102,208  

 1.91 629,734 25 ตุลำคม 2561 

รวมเงินปันผลจ่ำยในปี 2561 3.54 1,167,152  
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บริษทั ไทยเพรซิเดนทฟู์ดส์ จ  ำกดั (มหำชน) 

 เงินปันผลปี 2560 

 อตัรำหุ้นละ รวม วนัท่ีจ่ำย 

 (บำท) (พนับำท)  
งวดคร่ึงปีหลงัของปี 2559                                         
(อนุมติัโดยท่ีประชุมสำมญัประจ ำปีของ           
ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯคร้ังท่ี 46/2560                         
เม่ือวนัท่ี 25 เมษำยน 2560) 

   

กิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุน 2.00 360,000  
กิจกำรท่ีไม่ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุน 0.20 36,000  

 2.20 396,000 24 พฤษภำคม 2560 

งวดคร่ึงปีแรกของปี 2560                                    
(อนุมติัโดยท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯ
คร้ังท่ี 8/2560 เม่ือวนัท่ี 16 สิงหำคม 2560) 

   

กิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุน 1.80 324,000  
กิจกำรท่ีไม่ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุน 1.02 183,600  

 2.82 507,600 15 กนัยำยน 2560 

รวมเงินปันผลจ่ำยในปี 2560 5.02 903,600  
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บริษทั เพรซิเดนทไ์รซ์โปรดกัส์ จ  ำกดั (มหำชน) 

 เงินปันผลปี 2560 

 อตัรำหุ้นละ รวม วนัท่ีจ่ำย 

 (บำท) (พนับำท)  
งวดคร่ึงปีหลงัของปี 2559                                         
(อนุมติัโดยท่ีประชุมสำมญัประจ ำปีของ           
ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯคร้ังท่ี 1/2560                         
เม่ือวนัท่ี 25 เมษำยน 2560) 

   

กิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุน 1.15 172,160  
กิจกำรท่ีไม่ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุน 0.07 10,479  

 1.22 182,639 24 พฤษภำคม 2560 

งวดคร่ึงปีแรกของปี 2560                                    
(อนุมติัโดยท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯ
คร้ังท่ี 8/2560 เม่ือวนัท่ี 16 สิงหำคม 2560) 

   

กิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุน 0.93 139,225  
กิจกำรท่ีไม่ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุน 0.05 7,485  

 0.98 146,710 15 กนัยำยน 2560 

รวมเงินปันผลจ่ำยในปี 2560 2.20 329,349  

34. ค่ำควำมนิยม  

 ค่ำควำมนิยมส่วนใหญ่เป็นค่ำควำมนิยมจำกกำรท่ี บริษทัคำลอล ไทยเพรซิเดนทฟู์ดส์ (บีดี) จ  ำกดั ซ่ึงเป็น
บริษทัย่อยซ้ือบริษทั ไชน่ำ บงัคลำ แพคเกจจ้ิง แอนด์ ปร้ินต้ิงอินดสัทรี จ  ำกดั เกิดค่ำควำมนิยม จ ำนวน
ประมำณ 45 ลำ้นบำท  
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35. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

35.1   ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

ก)       ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัยอ่ย มีภำระผูกพนัเก่ียวกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุนตำมสัญญำซ้ือเคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์เพื่อใชใ้นกำรผลิตจ ำนวนเงินประมำณ 0.6 ลำ้นบำท 4.2 ลำ้นเยน และ 0.1 ลำ้นยูโร รวม
เป็นจ ำนวนเงินประมำณ 7.0 ล้ำนบำท (2560: 20.8 ล้ำนบำท 320.0 ล้ำนเยน และ 0.2 ล้ำนเหรียญ
ออสเตรเลีย รวมเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 119.6 ลำ้นบำท)  

ข)       ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 กำรร่วมคำ้มีภำระผูกพนัเก่ียวกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 1.0 ลำ้นบำท (2560:  ไม่
มี) เก่ียวขอ้งกบักำรตกแต่งร้ำน 

35.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

 บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกำรร่วมคำ้ไดเ้ขำ้ท ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเช่ำคลงัสินคำ้และบริกำร
อ่ืนๆ อำยขุองสัญญำมีระยะเวลำโดยเฉล่ียประมำณ 1 ปี ถึง 5 ปี  

 บริษทัฯ บริษทัย่อยและกำรร่วมคำ้มีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยช ำระในอนำคตทั้งส้ินภำยใตส้ัญญำเช่ำ
ด ำเนินงำนดงัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 

จ่ำยช ำระ     

ภำยใน 1 ปี 44 25 3 7 

1 ถึง 5 ปี 25 9 - - 

 69 34 3 7 

35.3   ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำให้บริกำรระยะยำว 

              กำรร่วมคำ้ไดเ้ขำ้ท ำสัญญำค่ำสิทธิและสัญญำกำรรับควำมช่วยเหลือทำงเทคนิคกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่ง
หน่ึงในต่ำงประเทศเพื่อกำรใชเ้คร่ืองหมำยกำรคำ้ และรับขอ้มูลดำ้นกำรด ำเนินกิจกำรและกำรจดักำรภตัตำคำร 
โดยภำยใตเ้ง่ือนไขในสัญญำ กิจกำรร่วมคำ้ตอ้งจ่ำยค่ำสิทธิรำยปีตำมอตัรำท่ีระบุในสัญญำ ซ่ึงในระหว่ำงปี 
2561 กิจกำรร่วมคำ้มีค่ำสิทธิจ่ำยภำยใตส้ัญญำดงักล่ำวเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 2.4 ลำ้นบำท (2560: 2.2 ลำ้น
บำท) 
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35.4   ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำซ้ือสินค้ำระยะยำว 

            บริษทัย่อยมีภำระผูกพนัตำมสัญญำซ้ือก๊ำซธรรมชำติเพื่อกำรผลิตเป็นระยะเวลำ 3 - 7 ปี ภำยใตส้ัญญำ
ดงักล่ำว บริษทัยอ่ยมีขอ้ผกูพนัท่ีจะตอ้งสั่งซ้ือก๊ำซธรรมชำติขั้นต ่ำตำมปริมำณท่ีระบุในสัญญำดงัน้ี 

ล ำดบัท่ี ระยะเวลำสัญญำ วนัท่ีส้ินสุดสัญญำ ปริมำณกำรสั่งซ้ือก๊ำซเฉล่ีย 
 (ปี)  (ลำ้นบีทีย)ู 

1 3 30 พฤศจิกำยน 2563 72,007 ต่อปี 
2 5 31 ธนัวำคม 2566    301 ต่อวนั 
3 7 30 พฤศจิกำยน 2563 23,385 ต่อปี 

35.5 กำรค ำ้ประกนั 

35.5.1 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 มีหนงัสือค ้ำประกนัซ่ึงออกโดยธนำคำรในนำมบริษทัฯ บริษทัย่อยและ
กำรร่วมค้ำ คงเหลืออยู่เป็นจ ำนวนเงินประมำณ 153 ล้ำนบำท (2560: 106 ล้ำนบำท) และเฉพำะ
กิจกำร 68 ล้ำนบำท (2560: 59 ล้ำนบำท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภำระผูกพนัทำงปฏิบติับำงประกำร
ตำมปกติธุรกิจของบริษทัฯ บริษทัย่อยและกำรร่วมค้ำ ซ่ึงประกอบด้วยหนังสือค ้ ำประกันเพื่อ           
ค  ้ำประกนัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 
ประเภทของหนงัสือค ้ำประกนั     
กำรจ่ำยช ำระเจำ้หน้ี 31 29 - - 
ภำษีกรมศุลกำกร 11 2 11 2 

กำรประเมินภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลยอ้นหลงั 111 75 57 57 

 153 106 68 59 

35.2.2 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดน้ ำเงินฝำกประจ ำจ ำนวน 36.3 ลำ้นบำท (2560: 36.3 ลำ้นบำท) ไปวำงไวก้บั
กรมสรรพำกรเพื่อค ้ำประกนักำรประเมินภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลยอ้นหลงัของบริษทัยอ่ย ปัจจุบนัคดีอยู่
ระหว่ำงกำรยื่นอุทธรณ์ต่อศำลอุทธรณ์คดีช ำนญัพิเศษ และบริษทัย่อยมีเงินฝำกประจ ำจ ำนวน 17.1 
ลำ้นบำท เป็นหลกัประกนัระหว่ำงกำรพิจำรณำคดีท่ีกรมส่งเสริมและพฒันำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
ฟ้องร้องเรียกใหบ้ริษทัยอ่ยส่งเงินเขำ้กองทุนส่งเสริมและพฒันำคุณภำพชีวิตคนพิกำร 
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35.6   คดีฟ้องร้อง 

ก)      ในปี 2554 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง ถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำยเก่ียวกบัอุบติัเหตุบนทอ้งถนน เป็นจ ำนวน
มูลฟ้องรวมประมำณ 30 ลำ้นบำท 

           ปัจจุบนัคดีบำงส่วนไดมี้กำรเจรจำไกล่เกล่ียและสำมำรถตกลงกนัได ้โดยบริษทัย่อย และบริษทั
ประกนัไดจ่้ำยเงินชดเชยค่ำเสียหำยแลว้ คดีส่วนท่ีเหลืออยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำของศำลฎีกำ จึงท ำให ้
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 จ  ำนวนมูลฟ้องรวมลดลงเหลือ 3.3 ลำ้นบำท ฝ่ำยบริหำรของบริษัทย่อย
ประเมินแลว้เช่ือว่ำคดีควำมดงักล่ำวจะไม่มีผลเสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคญั บริษทัยอ่ยจึงไม่ไดบ้นัทึก
ประมำณกำรหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึนไวใ้นบญัชี 

ข)      ในปี 2559 บริษทัย่อย ถูกกรมส่งเสริมและพฒันำคุณภำพชีวิตคนพิกำรฟ้องร้องเรียกให้ส่งเงินเขำ้
กองทุนส่งเสริมและพฒันำคุณภำพชีวิตคนพิกำรเป็นจ ำนวนเงิน 21.6 ล้ำนบำท ซ่ึงปัจจุบนัคดีอยู่
ระหวำ่งกำรพิจำรณำของศำลฎีกำ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ฝ่ำยบริหำรของบริษทัยอ่ยไดป้ระมำณ
กำรหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึนจ ำนวน 10.8 ลำ้นบำท ไวใ้นบญัชีแลว้ 

36. ล ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำ
ยติุธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมแยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

 ระดบั 1 ระดบั 2 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม    
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย    
ตรำสำรทุนในควำมตอ้งกำรของตลำดในประเทศ 554,668 - 554,668 
เงินกองทุนระยะยำว - 101,212 101,212 
หลกัทรัพยเ์ผื่อขำย (ในกองทุนส่วนบุคคล) - 4,394,497 4,394,497 

สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม     
อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน  - 237 237 
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(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

 ระดบั 1 ระดบั 2 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม    
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย    
ตรำสำรทุนในควำมตอ้งกำรของตลำดในประเทศ 481,340 - 481,340 
เงินกองทุนระยะยำว - 110,479 110,479 
หลกัทรัพยเ์ผื่อขำย (ในกองทุนส่วนบุคคล) - 4,282,693 4,282,693 

สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม     
อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน  - 237 237 

 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

 ระดบั 1 ระดบั 2 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม    
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย    
ตรำสำรทุนในควำมตอ้งกำรของตลำดในประเทศ 554,668 - 554,668 
เงินกองทุนระยะยำว - 97,583 97,583 
หลกัทรัพยเ์ผื่อขำย (ในกองทุนส่วนบุคคล) - 2,963,143 2,963,143 

สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม     
อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน  - 237 237 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

 ระดบั 1 ระดบั 2 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม    
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย    
ตรำสำรทุนในควำมตอ้งกำรของตลำดในประเทศ 481,340 - 481,340 
เงินกองทุนระยะยำว - 104,693 104,693 
หลกัทรัพยเ์ผื่อขำย (ในกองทุนส่วนบุคคล) - 2,626,111 2,626,111 

สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม     
อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน  - 237 237 
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37. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

37.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 

เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของบริษทัฯและบริษทัย่อยตำมนิยำมท่ีอยู่ในมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 107 
"กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน" ประกอบดว้ย เงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้ เงินลงทุนและเจำ้หน้ีกำรคำ้ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำว และมีนโยบำยในกำรบริหำรควำมเส่ียงดงัน้ี 

ควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้ ฝ่ำยบริหำรควบคุมควำม
เส่ียงน้ีโดยกำรก ำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเช่ือท่ีเหมำะสมและลูกหน้ีส่วนใหญ่มี
ควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีดี ดังนั้น บริษทัฯและบริษทัย่อยจึงไม่คำดว่ำจะได้รับควำมเสียหำยท่ีเป็น
สำระส ำคญัจำกกำรให้สินเช่ือ จ ำนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอำจตอ้งสูญเสียจำกกำรให้สินเช่ือ
คือมูลค่ำตำมบญัชีของลูกหน้ีกำรคำ้หกัดว้ยค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝำกธนำคำรและสถำบนั
กำรเงิน เงินลงทุนและหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอตัรำ
ดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตำมอตัรำตลำด หรือมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำตลำดในปัจจุบนั  

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภทอตัรำดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำมวนัท่ีครบก ำหนด หรือ วนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำ
ดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี     
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย  อตัรำ 
 ภำยใน มำกกวำ่  ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 

 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 2,191 - 1,392 293 3,876 0.1 - 4.30 
เงินลงทุนชัว่ครำว 4,111 - - - 4,111 0.55 - 4.80 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน  44 - - 3,650 3,694 0.1 - 10.00 
เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน - 1,585 - 4,016 5,601 0.26 - 8.50 
 6,346 1,585 1,392 7,959 17,282  

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ       

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 1,933 1,933  

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 66 46 - - 112  

 66 46 - 1,933 2,045  

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย  อตัรำ 
 ภำยใน มำกกวำ่  ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 

 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 1,441 - 1,299 33 2,773 0.05 - 5.13 
เงินลงทุนชัว่ครำว 5,516 - - - 5,516 0.55 - 5.04 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน  - - 23 3,603 3,626 0.05 - 5.04 
เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน - - 234 4,900 5,134 1.49 - 5.13 
 6,957 - 1,556 8,536 17,049  

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ       

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 1,788 1,788 - 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 82 94 - - 176 2.80 - 5.15 

 82 94 - 1,788 1,964  
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย  อตัรำ 
 ภำยใน มำกกวำ่ ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 

 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 1,678 - 817 41 2,536 0.10 - 1.55 
เงินลงทุนชัว่ครำว 1,984 - - - 1,984 1.05 - 1.85 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน  26 - - 2,202 2,228 0.10 - 10.00 
เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน - 1,001 - 3,044 4,045 0.26 - 8.50 
 3,688 1,001 817 5,287 10,793  

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ       

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 1,214 1,214 - 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 1 - - - 1 5.15 

 1 - - 1,214 1,215  

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 
 ภำยใน มำกกวำ่ มำกกวำ่ ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 

 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ
เงินสด 44 - - 1,209 30 1,283 0.05 - 0.80 

เงินลงทุนชัว่ครำว 4,522 - - - - 4,522 0.90 - 1.75 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน  22 - - - 2,240 2,262 0.10 - 1.75 
เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน - 40 73 - 3,218 3,331 1.59 - 4.25 
 4,588 40 73 1,209 5,488 11,398  

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ        

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 1,081 1,081 - 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 2 1 - - - 3 5.15 

 2 1 - - 1,081 1,084  
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 ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่น 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองจำกกำรซ้ือหรือขำยสินคำ้เป็น
เงินตรำต่ำงประเทศ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดต้กลงท ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ ซ่ึงส่วน
ใหญ่มีอำยสุัญญำไม่เกินหน่ึงปีเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในกำรบริหำรควำมเส่ียง 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ 
ดงัน้ี 

สกลุเงิน 
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน                               
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

หน้ีสินทำงกำรเงิน                                
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

อตัรำแลกเปล่ียนเฉล่ีย             
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
 (พนั) (พนั) (พนั) (พนั) (บำทต่อหน่วยเงินตรำ 

ต่ำงประเทศ) 
ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ 9,736 9,379 2,821 3,176 32.4036 32.6407 
ดอลลำร์สิงคโปร์ - 183 - 5 - 24.4157 
ยโูร 143 512 1,338 51 37.0731 38.9753 
เยนญ่ีปุ่น 43,900 - 55,600 31,388 0.2926 0.2894 
ริงกิต 338 289 - 36 7.7815 8.0379 
ปอนดส์เตอริง - 6 - - - 43.9241 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้คงเหลือดงัน้ี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

สกลุเงิน 
จ ำนวน          
ท่ีขำย 

จ ำนวน                 
ท่ีซ้ือ อตัรำแลกเปล่ียนตำมสญัญำของ วนัครบก ำหนดตำมสญัญำ 

 (พนั) (พนั) จ ำนวนท่ีขำย จ ำนวนท่ีซ้ือ  

   (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)  
ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ 6,300 9,966 32.3152 - 33.1030 32.42 - 33.25 3 มกรำคม - 3 กรกฎำคม 2562 
เยนญ่ีปุ่น - 150,000 - 0.29098 - 0.29137 29 มีนำคม 2562 
ยโูร - 900 - 37.99 - 38.25 15 กมุภำพนัธ์ - 

24 พฤษภำคม 2562 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

สกลุเงิน 
จ ำนวน          
ท่ีขำย 

จ ำนวน                 
ท่ีซ้ือ อตัรำแลกเปล่ียนตำมสญัญำของ วนัครบก ำหนดตำมสญัญำ 

 (พนั) (พนั) จ ำนวนท่ีขำย จ ำนวนท่ีซ้ือ  

   (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)  
ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ 2,000 1,721 32.5680 - 32.6647 32.5630 - 34.722 26 มกรำคม - 11 พฤษภำคม 2561 
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37.2 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัย่อยจดัอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอตัรำ
ดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

38. กำรบริหำรจัดกำรทุน  

 วตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของบริษทัฯคือกำรจดัให้มีซ่ึงโครงสร้ำงทุนท่ีเหมำะสมและ
เพื่อสนบัสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2561 กลุ่มบริษทัมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.15:1 (2560: 0.14:1) และเฉพำะบริษทัฯมีอตัรำส่วน
หน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.15:1 (2560: 0.14:1)   

39. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมกำรผูมี้อ ำนำจของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2562 

  

 


