
 

บริษทั ไทยเพรซิเดนทฟู์ดส์ จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำนกำรสอบทำน และ งบกำรเงินรวมระหวำ่งกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 



 

 

 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ไทยเพรซิเดนทฟู์ดส์ จ  ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับ
งวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแส             
เงินสดรวมส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั ไทยเพรซิ
เดนทฟู์ดส์ จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั ไทยเพรซิ
เดนทฟู์ดส์ จ  ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มูล
ทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ส่วน
ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของ
ขำ้พเจำ้  

ขอบเขตการสอบทาน  

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

ข้อสรุป  

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

 

 
สรินดำ หิรัญประเสริฐวฒิุ  
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4799 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั  
กรุงเทพฯ: 10 พฤศจิกำยน 2560 



บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2560

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2 3,523,265           1,787,871           2,561,003           1,018,822           
เงินลงทุนชัว่คราว 3 2,375,818           3,299,315           2,195,675           2,995,141           
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4, 5 2,457,757           2,231,496           1,959,989           1,856,269           
สินคา้คงเหลือ 1,365,585           928,557              497,881              444,081              
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 41,055                25,575                755                      306                      
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 9,763,480           8,272,814           7,215,303           6,314,619           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                          -                          840,794              815,512              
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 1,455,509           1,388,029           226,366              226,366              
เงินลงทุนในบริษทัอ่ืน 8 79,677                83,811                78,677                82,811                
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 9 6,860,068           6,593,105           5,801,218           5,704,182           
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้ในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6, 7 93,756                100,881              14,202                37,452                
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 10 89,057                91,005                116,237              119,505              
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 3,682,722           3,994,924           1,834,073           2,037,857           
เงินมดัจ าเพ่ือซ้ือเคร่ืองจกัร -                          1,190                  -                          -                          
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 20,667                22,808                13,696                15,110                
ค่าความนิยม 5,535                  5,535                  -                          -                          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 28,678                10,462                2,518                  3,999                  
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 12,315,669         12,291,750         8,927,781           9,042,794           
รวมสินทรัพย์ 22,079,149         20,564,564         16,143,084         15,357,413         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรงบกำรเงนิรวม



บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2560

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 5, 12 1,516,863           1,088,202           1,125,751           1,050,274           
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนด
   ช าระภายในหน่ึงปี 5 26,202                31,927                994                      2,364                  
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 75,991                137,793              60,352                114,619              
โบนสัคา้งจ่าย 179,997              157,810              135,179              117,295              
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้จากผูมี้ส่วนไดเ้สีย
   ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 12                        20,325                -                          -                          
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายอ่ืน 5 215,184              150,847              115,340              82,204                
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 42,239                37,255                23,344                22,790                
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,056,488           1,624,159           1,460,960           1,389,546           

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก
   ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 5 42,714                46,819                378                      1,012                  
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 716,075              657,692              545,190              514,563              
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 498,549              492,348              511,048              504,873              
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 57,341                57,341                57,341                57,341                
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 1,314,679           1,254,200           1,113,957           1,077,789           

รวมหนีสิ้น 3,371,167           2,878,359           2,574,917           2,467,335           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร



บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2560

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้สามญั 180,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท
   (31 ธนัวาคม 2559: หุน้สามญั 240,000,000 หุน้ 
   มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) 14 180,000              240,000              180,000              240,000              

ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้
หุน้สามญั 180,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 180,000              180,000              180,000              180,000              

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 285,300              285,300              285,300              285,300              
ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 24,000                24,000                24,000                24,000                
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 13,690,694         12,894,928         10,755,191         10,169,911         

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 2,306,084           2,218,504           2,323,676           2,230,867           
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 16,486,078         15,602,732         13,568,167         12,890,078         
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของ
   บริษทัยอ่ย 2,221,904           2,083,473           -                          -                          
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 18,707,982         17,686,205         13,568,167         12,890,078         
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 22,079,149         20,564,564         16,143,084         15,357,413         

-                          -                          -                          -                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร



บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2560

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

ก ำไรขำดทุน:

รำยได้

รายไดจ้ากการขาย 5 3,311,660         3,220,405         2,755,344         2,677,512         
รายไดอ่ื้น
ดอกเบ้ียรับ 31,814              35,294              26,805              30,342              
ค่าเช่ารับ 5 329                   674                   2,729                3,074                
เงินปันผลรับ 5 35,877              38,520              57,097              47,544              
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน -                        266                   -                        64                     
อ่ืน ๆ 5, 17 22,817              33,941              13,563              19,973              

รวมรายไดอ่ื้น 90,837              108,695            100,194            100,997            

รวมรำยได้ 3,402,497         3,329,100         2,855,538         2,778,509         

ค่ำใช้จ่ำย

ตน้ทุนขาย 5 2,292,662         2,286,065         2,018,631         2,010,826         
ค่าใชจ่้ายในการขาย 5 103,023            87,859              64,883              55,486              
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5 328,512            291,038            218,122            195,956            
รวมค่ำใช้จ่ำย 2,724,197         2,664,962         2,301,636         2,262,268         

ก ำไรก่อนส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบริษทัร่วม

   ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 678,300            664,138            553,902            516,241            

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 62,407              59,839              -                        -                        
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 740,707            723,977            553,902            516,241            

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (1,112)               (1,424)               (500)                  (575)                  
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 739,595            722,553            553,402            515,666            

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 13 (74,871)             (56,647)             (58,825)             (45,197)             
ก ำไรส ำหรับงวด 664,724            665,906            494,577            470,469            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)



บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2560

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
    ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (9,339)               (251)                  -                        -                        
ผลก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย -                        
   - สุทธิภาษีเงินได้ 13 132,955            (22,290)             121,317            (22,412)             
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 
   - สุทธิภาษีเงินได้ 123,616            (22,541)             121,317            (22,412)             
รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
   - สุทธิภาษีเงินได้ 13 28                     (272)                  28                     (272)                  

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

   - สุทธิภาษีเงินได้ 28                     (272)                  28                     (272)                  
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด 123,644            (22,813)             121,345            (22,684)             

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 788,368            643,093            615,922            447,785            

กำรแบ่งปันก ำไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 603,524            598,970            494,577            470,469            

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 61,200              66,936              

664,724            665,906            

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 724,908            575,192            615,922            447,785            

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 63,460              67,901              
788,368            643,093            

ก ำไรต่อหุ้น (บำท) 15

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 3.35                  3.33                  2.75                  2.61                  

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 180,000            180,000            180,000            180,000            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)



บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2560

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

ก ำไรขำดทุน:

รำยได้

รายไดจ้ากการขาย 5 9,617,552         9,233,349         7,763,240         7,481,494         
รายไดอ่ื้น
ดอกเบ้ียรับ 98,462              105,197            82,421              89,776              
ค่าเช่ารับ 5 1,485                2,022                8,686                9,202                
เงินปันผลรับ 5 94,587              95,538              238,846            215,858            
อ่ืน ๆ 5, 17 217,706            87,236              179,041            52,371              

รวมรายไดอ่ื้น 412,240            289,993            508,994            367,207            

รวมรำยได้ 10,029,792       9,523,342         8,272,234         7,848,701         

ค่ำใช้จ่ำย

ตน้ทุนขาย 5 6,797,407         6,523,596         5,805,396         5,613,308         
ค่าใชจ่้ายในการขาย 5 297,552            269,456            154,024            121,057            
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5 980,523            875,131            652,760            577,304            
รวมค่ำใช้จ่ำย 8,075,482         7,668,183         6,612,180         6,311,669         

ก ำไรก่อนส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบริษทัร่วม

   ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 1,954,310         1,855,159         1,660,054         1,537,032         

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 152,685            131,273            -                        -                        
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 2,106,995         1,986,432         1,660,054         1,537,032         

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (3,641)               (5,397)               (1,561)               (1,785)               
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 2,103,354         1,981,035         1,658,493         1,535,247         

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 13 (210,612)           (162,543)           (169,070)           (127,406)           
ก ำไรส ำหรับงวด 1,892,742         1,818,492         1,489,423         1,407,841         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)



บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2560

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
    ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (17,136)             (18,236)             -                        -                        
ผลก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 
   - สุทธิภาษีเงินได้ 13 106,212            613,448            92,809              602,887            
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 
   - สุทธิภาษีเงินได้ 89,076              595,212            92,809              602,887            
รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
   - สุทธิภาษีเงินได้ 13 (13,011)             (8,965)               (543)                  729                   

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

   - สุทธิภาษีเงินได้ (13,011)             (8,965)               (543)                  729                   
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด 76,065              586,247            92,266              603,616            

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 1,968,807         2,404,739         1,581,689         2,011,457         

กำรแบ่งปันก ำไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,706,156         1,632,624         1,489,423         1,407,841         

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 186,586            185,868            

1,892,742         1,818,492         

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,786,946         2,221,512         1,581,689         2,011,457         

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 181,861            183,227            
1,968,807         2,404,739         

ก ำไรต่อหุ้น (บำท) 15

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 9.48                  9.07                  8.27                  7.82                  

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 180,000            180,000            180,000            180,000            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)



บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2560

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
2560 2559 2560 2559

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน

ก าไรก่อนภาษี 2,103,354         1,981,035         1,658,493         1,535,247         
ปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จาก
   กิจกรรมด าเนินงาน
ค่าเส่ือมราคา 422,603            384,353            249,707            221,355            
ค่าตดัจ าหน่าย 3,121                2,896                1,880                1,852                
ขาดทุน(ก าไร)จากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (796)                  (3,032)               38                     (1,179)               
ก าไรจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (52,052)             (2,614)               (52,052)             (2,614)               
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                        (41)                    -                        -                        
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (109,861)           (17,372)             (103,251)           (11,589)             
ค่าเผ่ือสินคา้เส่ือมสภาพ 3,249                874                   -                        -                        
(โอนกลบั)ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน 15,609              (6,918)               15,609              (6,918)               
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 13,931              -                        13,931              -                        
โอนกลบัค่าเผ่ือการดอ้ยค่าอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -                        (19,722)             -                        (19,722)             

ก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัอ่ืนท่ีเลิกกิจการ -                        (224)                  -                        (224)                  
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (152,685)           (131,273)           -                        -                        
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                        -                        (73,893)             (69,241)             

    เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม -                        -                        (76,732)             (54,689)             
เงินปันผลรับบริษทัอ่ืนและเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (94,587)             (95,538)             (88,221)             (91,928)             
ดอกเบ้ียรับ (98,462)             (105,197)           (82,421)             (89,776)             
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 1,159                2,962                80                     241                   
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวพนกังาน 67,828              62,955              49,403              48,582              

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 2,122,411         2,053,144         1,512,571         1,459,397         
สินทรัพยด์ าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (252,490)           (55,103)             (126,345)           (17,620)             
สินคา้คงเหลือ (440,277)           55,329              (53,800)             (50,392)             
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (14,304)             (14,852)             (449)                  (128)                  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (18,216)             3,880                1,481                4,973                

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 476,160            174,756            118,821            55,417              
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 4,984                (4,943)               554                   (3,831)               
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (22,749)             (28,563)             (18,776)             (27,626)             

เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,855,519         2,183,648         1,434,057         1,420,190         
จ่ายภาษีเงินได้ (292,396)           (197,264)           (240,907)           (156,327)           

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)



เงนิสดสุทธิจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 1,563,123         1,986,384         1,193,150         1,263,863         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2560

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2560 2559 2560 2559

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน

เงินลงทุนชัว่คราวเพ่ิมข้ึน (2,081,934)        (4,344,095)        (1,899,738)        (3,796,916)        
เงินลงทุนชัว่คราวลดลง 3,005,431         3,879,775         2,699,204         3,259,770         
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                        -                        (25,282)             (17,500)             
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนเพ่ิมข้ึน (2,582,090)        (3,445,458)        (2,059,883)        (2,860,826)        
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนลดลง 2,557,753         3,015,597         2,182,110         2,569,120         
เงินลงทุนในบริษทัอ่ืนเพ่ิมข้ึน (11,475)             -                        (11,475)             -                        
เงินลงทุนในบริษทัอ่ืนลดลง -                        15,461              -                        15,461              
เงินสดรับจากการรับคืนเงินลงทุนในบริษทัอ่ืนท่ีเลิกกิจการ -                        224                   -                        224                   
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                        -                        68,793              69,241              
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 76,732              54,689              76,732              54,689              
เงินปันผลรับจากบริษทัอ่ืนและเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 94,550              95,502              88,192              91,897              
เงินปันผลรับโดยผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (64,115)             (52,467)             -                        -                        

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้ในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง(เพ่ิมข้ึน) (1,967)               -                        23,250              -                        
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (90,141)             (335,444)           (40,311)             (210,324)           
เงินมดัจ าเพ่ือซ้ือเคร่ืองจกัรลดลง 1,190                1,887                -                        -                        
เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,433                3,676                1,126                1,814                
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 54,000              2,700                54,000              2,700                
เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                        41                     -                        -                        
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (933)                  (2,939)               (466)                  (1,565)               
เงินสดรับจากส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                        7,500                -                        -                        
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควมคุม
  ของบริษทัยอ่ยลดลง 20,685              -                        -                        -                        
ดอกเบ้ียรับ 110,797            104,187            96,244              87,970              

เงนิสดสุทธิจำก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน 1,090,916         (999,164)           1,252,496         (734,245)           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท)

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)



บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2560

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2560 2559 2560 2559

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน -                        449,085            -                        -                        
ช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -                        (479,085)           -                        -                        
ช าระคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (27,022)             (26,837)             (2,004)               (3,325)               
เงินปันผลจ่าย (896,481)           (376,190)           (901,381)           (376,190)           
จ่ายดอกเบ้ีย (1,159)               (2,962)               (80)                    (241)                  

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหำเงนิ (924,662)           (435,989)           (903,465)           (379,756)           
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 6,017                (1,864)               -                        -                        

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ 1,735,394         549,367            1,542,181         149,862            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วนัตน้งวด 1,787,871         1,149,758         1,018,822         589,402            

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด (หมำยเหตุ 2) 3,523,265         1,699,125         2,561,003         739,264            

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม

รายการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงินสด
   เจา้หน้ีจากการซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 6,624                17,495              5,456                15,681              
   เจา้หน้ีตามสญัญาเช่าทางการเงิน - สุทธิจากดอกเบ้ียรอตดับญัชี 14,884              15,127              -                        -                        
   เงินปันผลคา้งจ่าย 7,119                486,810            2,219                477,010            
   เงินปันผลคา้งรับ 37                     36                     5,129                31                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)



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

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2560

(หน่วย: พนับาท)  

ส่วนของผูมี้
ผลต่างจาก ส่วนเกินทุน ส่วนไดเ้สียท่ี

ทุนเรือนหุ้น การแปลงค่า จากการวดัมูลค่า รวม รวม ไม่มีอ  านาจ รวม
ท่ีออกและ ส่วนเกินมูลค่า งบการเงินท่ีเป็น เงินลงทุนใน องคป์ระกอบอ่ืน ส่วนของผูถื้อหุ้น ควบคุม ส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ หุ้นสามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินตราต่างประเทศ หลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย ของส่วนของผูถื้อหุ้น ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 180,000           285,300           24,000             11,586,370      1,006                     1,619,899              1,620,905              13,696,575      1,898,511        15,595,086      

ก าไรส าหรับงวด -                      -                      -                      1,632,624        -                            -                            -                            1,632,624        185,868           1,818,492        
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                      -                      -                      (4,319)             (14,972)                 608,179                 593,207                 588,888           (2,641)             586,247           
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                      -                      -                      1,628,305        (14,972)                 608,179                 593,207                 2,221,512        183,227           2,404,739        
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย
 เพ่ิมข้ึนสุทธิจากการเปล่ียนสดัส่วนเงินลงทุนของบริษทัยอ่ย -                      -                      -                      -                      -                            -                            -                            -                      7,500               7,500               
เงินปันผลจ่าย 16 -                      -                      -                      (853,200)         -                            -                            -                            (853,200)         (62,266)           (915,466)         
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2559 180,000           285,300           24,000             12,361,475      (13,966)                 2,228,078              2,214,112              15,064,887      2,026,972        17,091,859      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 180,000           285,300           24,000             12,894,928      (16,357)                 2,234,861              2,218,504              15,602,732      2,083,473        17,686,205      

ก าไรส าหรับงวด -                      -                      -                      1,706,156        -                            -                            -                            1,706,156        186,586           1,892,742        
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                      -                      -                      (6,790)             (11,935)                 99,515                   87,580                   80,790             (4,725)             76,065             
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                      -                      -                      1,699,366        (11,935)                 99,515                   87,580                   1,786,946        181,861           1,968,807        
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย
  เพ่ิมข้ึนสุทธิจากการเปล่ียนสดัส่วนเงินลงทุนของบริษทั -                      -                      -                      -                      -                            -                            -                            -                      20,685             20,685             
เงินปันผลจ่าย 16 -                      -                      -                      (903,600)         -                            -                            -                            (903,600)         (64,115)           (967,715)         
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 180,000           285,300           24,000             13,690,694      (28,292)                 2,334,376              2,306,084              16,486,078      2,221,904        18,707,982      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไรสะสม

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

ส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ

งบกำรเงินรวม



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

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2560

(หน่วย: พนับาท)  

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
ส่วนเกินทุน

ทุนเรือนหุน้ จากการวดั รวม
ท่ีออกและ ส่วนเกินมูลคา่ มูลคา่เงินลงทุนใน องคป์ระกอบอ่ืน รวม

หมายเหตุ ช าระแลว้ หุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย ของส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนของผูถื้อหุน้
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2558 180,000                  285,300                  24,000                    9,190,206               1,620,032               1,620,032               11,299,538             

ก าไรส าหรับงวด -                              -                              -                              1,407,841               -                              -                              1,407,841               
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                              -                              -                              729                         602,887                  602,887                  603,616                  
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                              -                              -                              1,408,570               602,887                  602,887                  2,011,457               
เงินปันผลจ่าย 16 -                              -                              -                              (853,200)                 -                              -                              (853,200)                 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2559 180,000                  285,300                  24,000                    9,745,576               2,222,919               2,222,919               12,457,795             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2559 180,000                  285,300                  24,000                    10,169,911             2,230,867               2,230,867               12,890,078             

ก าไรส าหรับงวด -                              -                              -                              1,489,423               -                              -                              1,489,423               
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                              -                              -                              (543)                        92,809                    92,809                    92,266                    
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                              -                              -                              1,488,880               92,809                    92,809                    1,581,689               
เงินปันผลจ่าย 16 -                              -                              -                              (903,600)                 -                              -                              (903,600)                 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2560 180,000                  285,300                  24,000                    10,755,191             2,323,676               2,323,676               13,568,167             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ก าไรสะสม

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2560  

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนาใน
ประเทศไทย โดยมีบริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัมหาชนท่ีจดทะเบียน
จดัตั้งในประเทศไทยเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือ ผลิตและจ าหน่ายบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปและ
ขนมปังกรอบ ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนและส านกังานใหญ่ของบริษทัฯตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 304 อาคารทีเอฟกรุ๊ป ถนน                  
ศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร และมีโรงงานในต่างจงัหวดัรวม 3 สาขา 

1.2     กำรควบบริษัท 

           เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีของบริษทัฯคร้ังท่ี 46/2560 ไดมี้มติอนุมติัในเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี 

ก)        อนุมติัให้ควบบริษทั ระหวา่ง บริษทัฯกบับริษทั เพรซิเดนทไ์รซ์โปรดกัส์ จ  ากดั (มหาชน) โดยจะจดัสรร
หุน้ของบริษทัใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามอตัราส่วนและวธีิการท่ีเสนอ 

ข)        อนุมติัใหล้ดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯให้เท่ากบัทุนท่ีช าระแลว้ (ตามท่ีไดด้ าเนินการแลว้และกล่าวไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 14) 

ค)      อนุมติัการโอนบตัรส่งเสริมการลงทุนของบริษทัฯให้แก่บริษทัใหม่ท่ีเกิดจากการควบบริษทั 

ง)       อนุมติัการเขา้ซ้ือหุ้นสามญับางส่วนในบริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอร่ี จ  ากดั (มหาชน) โดยท าค าเสนอซ้ือ
ร่วมกบับริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง จ  ากดั (มหาชน) 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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1.3 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ืองการรายงานทาง
การเงินระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯได้
แสดงรายการในงบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู ้
ถือหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรมเหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย  งบการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

 1.4 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั ไทยเพรซิเดนทฟู์ดส์ จ  ากดั (มหาชน) 
และบริษทัยอ่ย และไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2559 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัในระหวา่งงวดปัจจุบนั 

1.5      มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก.       มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค าและค าศพัท ์การตีความและการให้
แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบ
อยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที ่27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

มาตรฐานฉบบัปรับปรุงน้ีก าหนดทางเลือกเพิ่มเติมส าหรับการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัย่อย เงิน
ลงทุนในการร่วมคา้ และเงินลงทุนในบริษทัร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยเลือกบนัทึกตามวิธีส่วนได้
เสียได ้ตามท่ีอธิบายไวใ้นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและ
การร่วมคา้ ทั้งน้ี กิจการตอ้งใชว้ิธีการบนัทึกบญัชีเดียวกนัส าหรับเงินลงทุนแต่ละประเภทและหากกิจการ
เลือกบนัทึกเงินลงทุนดงักล่าวตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการตอ้งปรับปรุงรายการ
ดงักล่าวโดยวธีิปรับยอ้นหลงั 

มาตรฐานฉบบัดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัย่อย เน่ืองจากฝ่ายบริหารได้
พิจารณาแลว้วา่จะเลือกบนัทึกเงินลงทุนดงักล่าวตามวธีิราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการตามเดิม 

ข.       มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ะมีผลบังคับในอนำคต 

ในระหวา่งงวด สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ านวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบงัคับใช้ส าหรับ                             
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค าและค าศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบติั
ทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเช่ือวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั  

1.6 นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวธีิการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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2. เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

เงินสดในมือ 3,346 2,947 985 1,104 
เงินฝากธนาคาร 3,384,193 1,308,377 2,442,494 631,680 
ตัว๋สัญญาใชเ้งินและตัว๋แลกเงิน - 305,000 - 240,000 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  - 
ในกองทุนส่วนบุคคล 135,726 171,547 117,524 146,038 

รวม 3,523,265 1,787,871 2,561,003 1,018,822 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์เงินฝากประจ า ตัว๋สัญญาใชเ้งินและตัว๋แลก
เงินมีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.1 ถึง 1.4 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2559: ร้อยละ 0.1 ถึง 1.7 ต่อปี) 

3. เงินลงทุนช่ัวครำว  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

เงินฝากประจ า 1,758,297 2,730,734 1,680,633 2,605,530 
เงินกองทุนระยะสั้น 20,245 62,238 - 62 
เงินลงทุนชัว่คราว -                                   
ในกองทุนส่วนบุคคล 597,276 506,343 515,042 389,549 

รวม 2,375,818 3,299,315 2,195,675 2,995,141 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 เงินฝากประจ า เงินกองทุนระยะสั้ นและเงินลงทุนชั่วคราว (ในกองทุนส่วน
บุคคล) มีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.9 ถึง 4.2 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2559: ร้อยละ 1.1 ถึง 4.0 ต่อปี) 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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4. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ    
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 1,154,251 1,146,959 1,246,291 1,228,946 
คา้งช าระ      
 ไม่เกิน 3 เดือน 101,389 147,874 103,659 189,181 
 3 - 6 เดือน 899 525 899 - 
 6 - 12 เดือน 763 109 763 - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  1,257,302 1,295,467 1,351,612 1,418,127 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
เงินปันผลคา้งรับ - - 5,100 - 
รายไดแ้ละดอกเบ้ียคา้งรับ 1,514 1,013 6,679 6,312 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  1,514 1,013 11,779 6,312 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน -                  
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 5)  1,258,816 1,296,480 1,363,391 1,424,439 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ    
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 684,479 593,941 347,555 288,318 
คา้งช าระ      
 ไม่เกิน 3 เดือน 245,844 232,694 51,470 75,298 
 3 - 6 เดือน 1,332 4,869 1,549 4,869 
 6 - 12 เดือน 696 10,275 - 10,275 
 มากกวา่ 12 เดือน 13,305 292 13,290 292 
รวม 945,656 842,071 413,864 379,052 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (14,287) (388) (14,287) (356) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่
เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 931,369 841,683 399,577 378,696 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: พนับาท) 

5. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

5.1 รำยกำรทีเ่กดิขึน้ระหว่ำงงวด 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ
ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้หรือเกณฑ์ตามท่ีตกลงร่วมกนัระหวา่งบริษทัฯและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติทางธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

     (หน่วย : พนับาท) 

 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี                             

30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2560 2559 2560 2559  
รำยกำรธุรกจิกบับริษัทย่อย  
 (ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว) 

    

รายไดจ้ากการขาย - - 127,314 128,999 ราคาทุนบวกก าไรขั้นตน้ 
เงินปันผลรับ - - 5,100 10,200 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 
ค่าเช่ารับและรายไดอ่ื้น - - 5,879 5,425 ราคาตามสัญญา 
ซ้ือสินคา้และวตัถุดิบและ
ค่าใชจ่้ายในการผลิต                                            
(รวมอยูใ่นตน้ทุนขาย) 

- - 616,800 580,135 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด
โดยค านึงถึงปริมาณการซ้ือ 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ                                                   
(รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายใน
การขายและบริหาร) 

- - 14,327 20,057 ราคาท่ีตกลงร่วมกนัซ่ึง
ใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
รายไดแ้ละดอกเบ้ียคา้งรับ 101,933 59,293 71,490 39,926 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 34,681 16,229 6,201 2,965 
ค่าสินคา้จ่ายล่วงหนา้ 113,500 6,303 113,500 6,303 
เงินทดรองจ่าย 17,458 11,508 5,830 3,940 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 267,572 93,333 197,021 53,134 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน -       
กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 1,198,941 935,016 596,598 431,830 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 2,457,757 2,231,496 1,959,989 1,856,269 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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     (หน่วย : พนับาท) 

 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี                             

30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2560 2559 2560 2559  
รำยกำรธุรกจิกบับริษัทร่วม      
รายไดจ้ากการขาย 28,028 20,936 28,028 20,936 ราคาทุนบวกก าไรขั้นตน้ 
เงินปันผลรับ - - 18,232 - ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 
ค่าเช่ารับและรายไดอ่ื้น 4,312 3,650 4,312 3,650 ราคาตามสัญญา 
ซ้ือสินคา้และวตัถุดิบและ
ค่าใชจ่้ายในการผลิต                                               
(รวมอยูใ่นตน้ทุนขาย) 

29,104 30,236 29,104 30,236 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด
โดยค านึงถึงปริมาณการซ้ือ 

ค่านายหนา้และอ่ืนๆ                                               
(รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายใน
การขายและบริหาร) 

- 150 - - ราคาตามสัญญา 

ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 189 201 189 201 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
      
รำยกำรธุรกจิกบับริษัทที่
เกีย่วข้องกัน 

     

รายไดจ้ากการขาย 1,963,427 1,996,578 1,933,400 1,966,175 ราคาทุนบวกก าไรขั้นตน้ 
เงินปันผลรับ 29,994 32,916 29,994 32,916 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 
ค่าเช่ารับและรายไดอ่ื้น 7,459 11,926 5,539 4,991 ราคาตามสัญญาและ                   

ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือสินคา้และวตัถุดิบและ
ค่าใชจ่้ายในการผลิต                                           
(รวมอยูใ่นตน้ทุนขาย) 

111,690 105,068 88,263 85,125 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด
โดยค านึงถึงปริมาณการซ้ือ 

ค่านายหนา้และอ่ืน ๆ                                                   
(รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายใน
การขายและบริหาร) 

17,426 14,229 16,884 14,150 ราคาตามสัญญา 

ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 870 2,882 870 2,821 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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     (หน่วย : พนับาท) 

 
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี                              

30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2560 2559 2560 2559  
รำยกำรธุรกจิกบับริษัทย่อย  
 (ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว) 

    

รายไดจ้ากการขาย - - 326,474 299,632 ราคาทุนบวกก าไรขั้นตน้ 
เงินปันผลรับ - - 73,893 69,241 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 
ค่าเช่ารับและรายไดอ่ื้น - - 16,234 13,651 ราคาตามสัญญา 
ซ้ือสินคา้และวตัถุดิบและ
ค่าใชจ่้ายในการผลิต                                            
(รวมอยูใ่นตน้ทุนขาย) 

- - 1,754,664 1,677,678 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด
โดยค านึงถึงปริมาณการซ้ือ 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ                                                   
(รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายใน
การขายและบริหาร) 

- - 32,616 24,046 ราคาท่ีตกลงร่วมกนัซ่ึง
ใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 

      
รำยกำรธุรกจิกบับริษัทร่วม     
รายไดจ้ากการขาย 80,053 51,802 80,053 51,802 ราคาทุนบวกก าไรขั้นตน้ 
เงินปันผลรับ - - 76,732 54,689 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 
ค่าเช่ารับและรายไดอ่ื้น 11,637 7,934 11,531 7,934 ราคาตามสัญญา 
ซ้ือสินคา้และวตัถุดิบและ
ค่าใชจ่้ายในการผลิต                                               
(รวมอยูใ่นตน้ทุนขาย) 

73,585 73,771 73,177 73,771 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด
โดยค านึงถึงปริมาณการซ้ือ 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ                                                   
(รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายใน
การขายและบริหาร) 

150 455 - - ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 279 830 279 830 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
      



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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     (หน่วย : พนับาท) 

 
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี                               

30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2560 2559 2560 2559  
รำยกำรธุรกจิกบับริษัท               
ทีเ่กีย่วข้องกนั 

     

รายไดจ้ากการขาย 5,630,742 5,628,798 5,539,684 5,536,447 ราคาทุนบวกก าไรขั้นตน้ 
เงินปันผลรับ 76,099 76,355 76,099 76,355 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 
ค่าเช่ารับและรายไดอ่ื้น 155,310 25,007 149,698 13,337 ราคาตามสัญญาและราคาท่ี

ตกลงร่วมกนั 
ซ้ือสินคา้และวตัถุดิบและ
ค่าใชจ่้ายในการผลิต                                           
(รวมอยูใ่นตน้ทุนขาย) 

316,987 298,892 252,660 240,580 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด
โดยค านึงถึงปริมาณการซ้ือ 

ค่านายหนา้และอ่ืน ๆ                                                   
(รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายใน
การขายและบริหาร) 

46,802 43,332 45,106 43,043 ราคาตามสัญญา 

ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 2,970 4,795 2,156 4,511 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

5.2 ยอดคงค้ำง ณ วนัส้ินงวด 

ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 มี
รายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น -                   
กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกัน (หมำยเหตุ 4) 

  
 

  

บริษทัยอ่ย - - 125,260 152,676 
บริษทัร่วม 41,335 31,485 41,335 31,472 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                                        
(มีผูถื้อหุน้หรือกรรมการร่วมกนั) 1,217,481 1,264,995 1,196,796 1,240,291 

รวมลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนี้อ่ืน                 
กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกัน 1,258,816 1,296,480 1,363,391 1,424,439 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรที่
เกีย่วข้องกัน (หมำยเหตุ 12)     
บริษทัยอ่ย - - 381,653 361,590 
บริษทัร่วม 18,157 13,355 18,157 13,355 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                                        
(มีผูถื้อหุน้หรือกรรมการร่วมกนั) 82,435 74,797 34,351 27,613 

รวมเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่ืน-กจิกำรที่
เกีย่วข้องกัน  100,592 88,152 434,161 402,558 

     
หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - กจิกำรที่
เกีย่วข้องกัน     

ผู้ถือหุ้นใหญ่     
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน  66,506 74,116 264 721 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (24,734) (29,298) (264) (637) 

หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิจำก
ส่วนทีถ่ึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 41,772 44,818 - 84 

     
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยอ่ืน - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 16,697 14,929 16,697 14,929 

รวมค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยอ่ืน - กจิกำรที่
เกีย่วข้องกัน 16,697 14,929 16,697 14,929 

 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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5.3 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 

ในระหว่างงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์
พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
   ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 22,108 22,523 11,205 12,991 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานและ
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน      1,855 1,774 1,103 1,032 

รวม 23,963 24,297 12,308 14,023 
 

(หน่วย: พนับาท) 
   ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 72,107 67,970 38,068 38,983 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานและ
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน      5,872 5,322 3,310 3,095 

รวม 77,979 73,292 41,378 42,078 

 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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6. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

   (หน่วย : พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั (ลกัษณะธุรกิจ) 
ทุนเรียก              
ช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

เงินปันผลรับระหวา่ง
งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

  30 
กนัยายน 
2560 

31 
ธนัวาคม 
2559 

30 
กนัยายน 
2560 

31 
ธนัวาคม 
2559 

30 
กนัยายน 
2560 

30 
กนัยายน 
2559 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั ไทซนัฟดูส์ จ ากดั       
   (ผลิตและจ าหน่ายน ้ าผลไมแ้ละ
เป็นผูแ้ทนจ าหน่ายขนมปัง) 

50 ลา้นบาท 52.08 52.08 26,038 26,038 781 781 

บริษทั ไทย อนัเป่า ผลิตภณัฑ์
กระดาษ จ ากดั                                                                                         
(ผลิตและจ าหน่ายบรรจุ
ภณัฑ ์ซ่ึงท าดว้ยกระดาษ) 

20 ลา้นบาท 51.00 51.00 10,200 10,200 15,300 20,400 

บริษทั ไดอิชิ แพคเกจจ้ิง จ ากดั       
   (ผลิตและจ าหน่าย สินคา้
ส่ิงพิมพป์ระเภทบรรจุภณัฑ ์
และใหบ้ริการบรรจุสินคา้
บริโภคต่างๆ) 

150  ลา้นบาท 50.10 50.10 75,721 75,721 30,812 30,060 

บริษทั คาลอล ไทยเพรซิเดนท์
ฟดูส์ (บีดี) จ ากดั                                                                             
(ผลิตและจ าหน่ายบะหม่ีก่ึง
ส าเร็จรูป) 

630 ลา้นตากา 55.00 55.00 142,150 116,868 - - 

บริษทั เพรซิเดนทฟ์ลาวมิลล ์
จ ากดั                                                                                                             
(ผลิตและจ าหน่ายแป้งสาลี)                        

600 ลา้นบาท 60.00 60.00 360,000 360,000 27,000 18,000 

บริษทั ไทยเพรซิเดนทฟ์ดูส์ 
(ฮงัการี) จ ากดั                                                                                                 
(ผลิตและจ าหน่ายบะหม่ีก่ึง
ส าเร็จรูป) 

2,350 
ลา้นโฟรินท ์

65.00 65.00 209,185 209,185 - - 

บริษทั เพรซิเดนท ์โคราคุเอน็ 
จ ากดั                                                                                                 
(ภตัตาคาร ร้านอาหารและ
เคร่ืองด่ืม) 

25  ลา้นบาท 70.00 70.00 17,500 17,500 - - 

รวม    840,794 815,512 73,893 69,241 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 บริษทั คาลอล ไทยเพรซิเดนทฟู์ดส์ (บีดี) จ  ากดั  

 บริษทั คาลอล ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (บีดี) จ  ากดั มีแผนจะเพิ่มทุนจดทะเบียน 530 ลา้นตากา เป็น 730 ลา้น
ตากา โดยในเดือนสิงหาคม 2558 บริษทัฯไดช้ าระค่าหุน้ล่วงหนา้ส าหรับแผนการเพิ่มทุนเป็นจ านวนเงิน 55 
ลา้นตากา หรือเทียบเท่าประมาณ 26 ลา้นบาท และในเดือนกรกฎาคม 2560 บริษทั คาลอล ไทยเพรซิเดนท์
ฟูดส์ (บีดี) จ  ากดั ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจาก 530 ลา้นตากา เป็น 630 ล้านตากา บริษทัฯ จึงโอนเงินจ่าย
ล่วงหน้าค่าหุ้นดงักล่าวไปแสดงรวมภายใตร้ายการ “เงินลงทุนในบริษทัย่อย” ในงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการ 

 นอกจากน้ี ในระหว่างปี 2554 บริษทัย่อยดงักล่าวไดร่้วมลงทุนในบริษทัแห่งหน่ึงในประเทศบงัคลาเทศ 
โดยบริษทัย่อยไดช้ าระค่าหุ้นล่วงหนา้เป็นจ านวนเงิน 197 ลา้นตากา หรือเทียบเท่าประมาณ 80 ลา้นบาท 
(31 ธนัวาคม 2559: 89 ลา้นบาท) เงินจ่ายล่วงหนา้ดงักล่าวแสดงภายใตร้ายการ “เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุ้นใน
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั” ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

Ayeyarwaddy Success Venture Foods Co., Ltd. 

 เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯคร้ังท่ี 9/2559 ไดมี้มติอนุมติัการลงทุนจดัตั้ง
บริษทัใหม่ในประเทศเมียนมาร์ช่ือ Ayeyarwaddy Success Venture Foods Co., Ltd. ภายในไตรมาสท่ี 1 ปี 
2560 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปโดยมีทุนจดทะเบียน 10 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือ
เทียบเท่าประมาณ 350 ลา้นบาท โดยบริษทัฯจะมีสัดส่วนการลงทุน 51% ของทุนจดทะเบียนในบริษทั
ดงักล่าว ในระหวา่งงวดปัจจุบนั บริษทัดงักล่าวอยูร่ะหวา่งการจดัตั้ง 

 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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7. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

        (หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั (ลกัษณะธุรกิจ) 
จดัตั้งข้ึนใน
ประเทศ 

ทุนเรียกช าระ
แลว้ สดัส่วนเงินลงทุน 

มูลค่าตามบญัชี                          
วิธีราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี                          
วิธีส่วนไดเ้สีย 

ส่วนแบ่งก าไร
(ขาดทุน)                

จากเงินลงทุนใน
บริษทัร่วมใน

ระหวา่งงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 

มูลค่าตามบญัชีวิธี
ราคาทุน 

เงินปันผลรับ
ระหวา่งงวด                

เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี                        

   30 
กนัยายน 
2560 

31 
ธนัวาคม 
2559 

30 
กนัยายน 
2560 

31 
ธนัวาคม 
2559 

30  
กนัยายน 
2560 

31 
ธนัวาคม 
2559 

30 
กนัยายน 
2560 

30 
กนัยายน 
2559 

30 
กนัยายน 
2560 

31 
ธนัวาคม 
2559 

30 
กนัยายน 
2560 

30 
กนัยายน 
2559 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)           

บริษทั เคอร่ี ฟลาวมิลล ์จ  ากดั  
  (ผลิตแป้งสาลี) 

ไทย 200 ลา้นบาท 39.00 39.00 92,629 92,629 
 

1,178,181 1,105,138 131,543 114,963 92,629 92,629 58,500 46,800 

บริษทั ฉงฉ้ิง ไทเป่า ผลิตภณัฑก์ระดาษ 
จ ากดั (ผลิตผลิตภณัฑก์ระดาษ) 

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

42 ลา้นเรนมินบิ 35.00 35.00 73,418 73,418 142,546 143,485 17,293 9,450 73,418 73,418 18,232 7,889 

บริษทั ไทย-เมียนม่าร์ ซคัเซสเวนเจอร์ 
จ  ากดั (ธุรกิจลงทุน) 

ไทย 100 ลา้นบาท 35.00 35.00 35,040 35,040 40,249 39,621 628 600 35,040 35,040 - - 

บริษทั ซนัโก แมชชินเนอร่ี (ประเทศไทย) 
จ  ากดั (ประกอบเคร่ืองจกัรบรรจุภณัฑ์
อตัโนมติั) 

ไทย 15 ลา้นบาท 35.00 35.00 5,587 5,587 56,082 54,382 1,700 2,853 5,587 5,587 - - 
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        (หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั (ลกัษณะธุรกิจ) 
จดัตั้งข้ึนใน
ประเทศ 

ทุนเรียกช าระ
แลว้ สดัส่วนเงินลงทุน 

มูลค่าตามบญัชี                          
วิธีราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี                          
วิธีส่วนไดเ้สีย 

ส่วนแบ่งก าไร
(ขาดทุน)                

จากเงินลงทุนใน
บริษทัร่วมใน

ระหวา่งงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 

มูลค่าตามบญัชีวิธี
ราคาทุน 

เงินปันผลรับ
ระหวา่งงวด                

เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี                        

   30 
กนัยายน 
2560 

31 
ธนัวาคม 
2559 

30 
กนัยายน 
2560 

31 
ธนัวาคม 
2559 

30   
กนัยายน 
2560 

31 
ธนัวาคม 
2559 

30 
กนัยายน 
2560 

30 
กนัยายน 
2559 

30 
กนัยายน 
2560 

31 
ธนัวาคม 
2559 

30 
กนัยายน 
2560 

30 
กนัยายน 
2559 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)           
บริษทั เพรซิเดนทฟ์ดูส์ (คมัโบเดีย) จ  ากดั 
(ผลิตบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป) 

กมัพชูา 1.5 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ 

30.00 30.00 19,692 19,692 51,075 49,554 1,521 3,416 19,692 19,692 - - 

             76,732 54,689 

บริษทัร่วมของบริษทัยอ่ย               
บริษทั ที เจ วาย จ  ากดั                                                    
(ผลิตบรรจุภณัฑแ์ละส่ิงพิมพ)์ 

ไทย 22.5 ลา้นบาท - - - - - - - (9) - -   

     226,366 226,366 1,468,133 1,392,180 152,685 131,273 226,366 226,366   

หกั: ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ี
เป็นเงินตราต่างประเทศ 

      
(12,624) (4,151) 

      

รวมเงนิลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ      1,455,509 1,388,029       

 ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมสามแห่งซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สียส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 จ านวนรวม
ประมาณ 12.8 ลา้นบาท และ 19.4 ลา้นบาท หรือเท่ากบัร้อยละ 2 และร้อยละ 1 ของก าไรสุทธิในงบการเงินรวมส าหรับงวด (2559: 6.7 ลา้นบาท และ 13.5 ลา้นบาท 
หรือเท่ากบัร้อยละ 1 และร้อยละ 0.7) ค  านวณข้ึนจากงบการเงินระหวา่งกาลซ่ึงยงัมิไดผ้า่นการสอบทานจากผูส้อบบญัชีของบริษทัร่วมดงักล่าว



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

 

16 

8. เงินลงทุนในบริษัทอ่ืน 
(หน่วย : พนับาท) 

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั (ลกัษณะธุรกิจ) 
ทุนเรียก
ช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน 

มูลค่าเงินลงทุนตาม                  
วธีิราคาทุน 

 

(ลา้นบาท) 30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษทั คิวพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั                         
(ผลิตซอสและผกัอบแหง้) 

260.00                10.00 10.00 26,000 
 

26,000 
 

บริษทั เพรซิเดนทอิ์นเตอร์ฟดู จ ากดั             
(ตวัแทน นายหนา้) 

3.00 8.67 8.67 442 442 

บริษทั เทรชเชอร์ฮิลล ์จ ากดั                          
(พฒันาอสงัหาริมทรัพย)์ 

200.00              2.00 2.00 4,000 4,000 

บริษทั วนิสโตร์ รีเทล เน็ตเวร์ิค จ ากดั              
(บริหารจดัการสารสนเทศ) 

62.65            0.60 0.60 2,500 2,500 

บริษทั บางกอกคลบั จ ากดั                                
(สโมสร) 

450.00               0.44 0.44 3,000 3,000 

บริษทั ไทยซนัวาฟูดอินดสัเตรียล จ ากดั                     
(ผลิตบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป) 

80.00 - 0.25 - 400 

บริษทั โนเบิล เพลซ จ ากดั                              
(พฒันาอสงัหาริมทรัพย)์ 

296.25            0.08 0.08 1,500 1,500 

บริษทั สหลอวส์นั จ ากดั                                                  
(ธุรกิจร้านคา้สะดวกซ้ือ) 

1,087.00 9.00 9.00 97,830 97,830 

บริษทั สหชลผลพืช จ ากดั(ธุรกิจร้านขายปลีก
เคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล)์ 

325.00 4.42 4.17 21,875 10,000 

รวมเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน    157,147 145,672 

หกั : ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน    (78,470) (62,861) 

รวมเงนิลงทุนในบริษัทอ่ืนในงบกำรเงนิเฉพำะ
กจิกำร - สุทธิ 

   
78,677 82,811 

บริษทัอ่ืนของบริษทัยอ่ย      
บริษทั มารูโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั (ธุรกิจซ้ือมา
ขายไปผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑ)์ 

  10.00 10.00 10.00 1,000 1,000 

รวมเงนิลงทุนในบริษัทอ่ืนในงบกำรเงนิรวม - สุทธิ    79,677 83,811 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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9. เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 

 ราคาทุน 
มูลค่า
ยติุธรรม ราคาทุน 

มูลค่า
ยติุธรรม 

เงินฝำกประจ ำกบัสถำบันกำรเงิน     
เงินฝากประจ า (ในกองทุนส่วนบุคคล) 25,000 25,000 18,000 18,000 
รวมเงินลงทุนในเงินฝากประจ ากบัสถาบนัการเงิน 25,000 25,000 18,000 18,000 
หลกัทรัพย์เผ่ือขำย     
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 242,122 3,078,335 256,970 3,030,467 
หุน้กูใ้นประเทศ 193,096 207,689 40,000 40,000 
พนัธบตัรรัฐบาล 40,700 40,700 50,700 50,700 
เงินกองทุนระยะยาว 104,080 106,464 172,434 168,831 
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (ในกองทุนส่วนบุคคล) 3,323,795 3,401,880 3,256,491 3,285,107 
 3,903,793 6,835,068 3,776,595 6,575,105 
บวก: ส่วนเกินทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนใน

หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 2,931,275  2,798,510  
รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย  6,835,068  6,575,105  
     
รวมเงินลงทุนระยะยำวอ่ืนในงบกำรเงินรวม 6,860,068 6,860,068 6,593,105 6,593,105 

 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 
30 กนัยายน  

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
ส่วนเกนิทุนจำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผ่ือขำย   
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 2,904,595 2,788,584 
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัยอ่ย 26,680 9,926 
 2,931,275 2,798,510 
หกั:  ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (13,305) (4,934) 

ผลกระทบของภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (583,594) (558,715) 
รวมส่วนเกินทุนจำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผ่ือขำยใน    
งบกำรเงินรวม 2,334,376 2,234,861 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 

 ราคาทุน 
มูลค่า
ยติุธรรม ราคาทุน 

มูลค่า
ยติุธรรม 

เงินฝำกประจ ำกบัสถำบันกำรเงิน     
เงินฝากประจ า (ในกองทุนส่วนบุคคล) 5,000 5,000 18,000 18,000 
รวมเงินลงทุนในเงินฝากประจ ากบัสถาบนัการเงิน 5,000 5,000 18,000 18,000 

หลกัทรัพย์เผ่ือขำย     
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 242,122 3,078,335 256,970 3,030,467 
หุน้กูใ้นประเทศ 78,096 92,689 30,000 30,000 
พนัธบตัรรัฐบาล 35,200 35,200 45,200 45,200 
เงินกองทุนระยะยาว 99,903 101,889 99,903 95,353 
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (ในกองทุนส่วนบุคคล) 2,436,302 2,488,105 2,465,525 2,485,162 

 2,891,623 5,796,218 2,897,598 5,686,182 
บวก : ส่วนเกินทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนใน

หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 2,904,595  2,788,584  
รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย  5,796,218  5,686,182  
     
รวมเงินลงทุนระยะยำวอ่ืนในงบกำรเงิน                    
เฉพำะกจิกำร 5,801,218 5,801,218 5,704,182 5,704,182 

 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 กนัยายน  

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 

ส่วนเกนิทุนจำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผ่ือขำย 2,904,595 2,788,584 
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (580,919) (557,717) 
รวมส่วนเกินทุนจำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผ่ือขำยใน
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 2,323,676 2,230,867 

 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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ตามมติของท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ คร้ังท่ี 3/2560 เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2560 บริษัทฯได้
ด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

- ขายหุ้นสามัญทั้ งหมดท่ีบริษัทฯถือในบริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จ  ากัด (มหาชน) จ านวน 
1,806,250 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.21 ให้แก่กรรมการ ในราคา 54.37 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 
98.21 ลา้นบาท และรับรู้ก าไรจากการขายเงินลงทุนดงักล่าว จ านวนประมาณ 82.9 ลา้นบาท ในงบก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 

นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้ าพนัธบตัรรัฐบาลทั้งหมดซ่ึงมีอายุเกิน 1 ปี 
จ  านวนประมาณ 37 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 44 ลา้นบาท) และเฉพาะกิจการ 32 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 
2559: 39 ลา้นบาท) ไปใชเ้ป็นหลกัค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าและไอน ้าของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย และค ้าประกนั
การประเมินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลยอ้นหลงัของบริษทัฯ 

10. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2560 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

งบการเงิน      

เฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2560 91,005 119,505 
จ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจ  าหน่าย (1,948) (1,948) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด - (1,320) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2560 89,057 116,237 

 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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11. ทีด่ิน อำคำร และอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2560 3,994,924 2,037,857 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 112,781 45,767 
รายการจดัประเภทใหม่ (48) - 
จ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจ  าหน่าย (1,637) (1,164) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (422,603) (248,387) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (695) - 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2560 3,682,722 1,834,073 

12. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  93,476 82,602 418,318 385,620 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  7,116 5,550 15,843 16,938 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน -                   
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 5) 100,592 88,152 434,161 402,558 

     
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,327,738 900,045 626,910 578,516 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 84,118 90,848 60,265 60,048 
รายไดรั้บล่วงหนา้ 4,415 9,157 4,415 9,152 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 
กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,416,271 1,000,050 691,590 647,716 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,516,863 1,088,202 1,125,751 1,050,274 

 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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13. ภำษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ียทั้ง
ปีท่ีประมาณไว ้

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 2559 สรุปได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 77,764 61,766 60,744 50,237 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล
แตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ
ผลแตกต่างชัว่คราว (2,893) (5,119) (1,919) (5,040) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ใน               
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 74,871 56,647 58,825 45,197 

 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 230,671 153,195 186,640 117,569 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล
แตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ
ผลแตกต่างชัว่คราว (20,059) 9,348 (17,570) 9,837 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ใน               
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 210,612 162,543 169,070 127,406 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวดสามเดือน
และเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั     
ก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงิน
ลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (33,239) 5,573 (30,329) 5,603 

ก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตาม
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 28 (272) 28 (272) 

รวม (33,211) 5,301 (30,301) 5,331 

     
(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั     
ก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (26,553) (153,362) (23,203) (150,721) 

ก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตาม
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 293 2,902 (543) 729 

รวม (26,260) (150,460) (23,746) (149,992) 

14. ทุนเรือนหุ้น        

 ตามมติของที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปีของบริษทัฯคร้ังที่ 46/2560 เมื่อวนัที่ 25 เมษายน 2560 
บริษทัฯไดล้ดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯให้เท่ากบัทุนท่ีช าระแลว้ (ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ
งบการเงินระหว่างกาลขอ้ 1.2 ข)) โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนที่ยงัมิไดจ้  าหน่ายจ านวน 60 ลา้นหุ้น                
มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 240 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่
จ านวน 180 ลา้นบาท โดยประกอบดว้ยหุ้นสามญัจ านวน 180 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท และ
บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนการลดทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2560 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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15. ก ำไรต่อหุ้น        

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

16. เงินปันผล 

 เงินปันผลปี 2560 

 อตัราหุ้นละ รวม วนัท่ีจ่าย 

 (บาท) (พนับาท)  
งวดคร่ึงปีหลงัของปี 2559                                       
(อนุมติัโดยท่ีประชุมสามญัประจ าปีของ           
ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯคร้ังท่ี 46/2560                         
เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2560) 

   

กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 2.00 360,000  
กิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 0.20 36,000  

 2.20 396,000 24 พฤษภาคม 2560 

งวดคร่ึงปีแรกของปี 2560                                       
(อนุมติัโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ              
คร้ังท่ี 8/2560 เม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 2560) 

   

กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 1.80 324,000  
กิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 1.02 183,600  
 2.82 507,600 15 กนัยายน 2560 

รวมเงินปันผลจ่ำยในปี 2560 5.02 903,600  
 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 เงินปันผลปี 2559 

 อตัราหุ้นละ รวม วนัท่ีจ่าย 

 (บาท) (พนับาท)  
งวดคร่ึงปีหลงัของปี 2558                                         
(อนุมติัโดยท่ีประชุมสามญัประจ าปีของ           
ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯคร้ังท่ี 45/2559                         
เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2559) 

   

กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 1.70 306,000  
กิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 0.39 70,200  

 2.09 376,200 25 พฤษภาคม 2559 

งวดคร่ึงปีแรกของปี 2559                                       
(อนุมติัโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ              
คร้ังท่ี 9/2559 เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2559) 

   

กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 2.00 360,000  
กิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 0.65 117,000  
 2.65 477,000 19 ตุลาคม 2559 

รวมเงินปันผลจ่ำยในปี 2559 4.74 853,200  

 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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17. รำยได้อ่ืน - อ่ืนๆ 

รายไดอ่ื้น - อ่ืนๆ ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

   ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 6,741 14,647 4,125 11,589 
อ่ืนๆ 16,076 19,294 9,438 8,384 

รวม 22,817 33,941 13,563 19,973 
 

(หน่วย: พนับาท) 
   ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ก าไรจากการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย ์  
เพื่อการลงทุน 52,052 2,614 52,052 2,614 

ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 109,861 17,372 103,251 11,589 
โอนกลบัค่าเผื่อการดอ้ยค่าอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน - 19,722 - 19,722 

อ่ืนๆ 55,793 47,528 23,738 18,446 

รวม 217,706 87,236 179,041 52,371 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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18. ส่วนงำนด ำเนินงำน 

 บริษทัฯจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการ ในระหวา่งงวดปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
ของส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงาน 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 2559 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป ขนมปังกรอบและคุก้ก้ี บรรจุภณัฑ ์ น ้าผลไม ้ อ่ืนๆ 
รายการตดัรายการ      

ระหวา่งกนั รวม 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
รายไดจ้ากการขายให้ลูกคา้ภายนอก               
 ประเทศไทย 1,877,169 1,911,648 206,945 209,121 264,788 242,834 82,121 79,760 28,441 34,998 - - 2,459,464 2,478,361 
 ประเทศอ่ืนๆ 725,498 602,233 22,785 27,611 816 837 103,097 111,363 - - - - 852,196 742,044 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 33,549 25,505 93,765 103,494 397,529 348,106 303 - 216,623 230,445 (741,769) (707,550) - - 
รวมรายไดจ้ากการขาย 2,636,216 2,539,386 323,495 340,226 663,133 591,777 185,521 191,123 245,064 265,443 (741,769) (707,550) 3,311,660 3,220,405 
หกั: ตน้ทุนขาย (1,928,506) (1,910,958) (260,926) (267,654) (523,953) (482,754) (116,277) (123,356) (202,914) (218,273) 739,914 716,930 (2,292,662) (2,286,065) 

ก าไรขั้นตน้ของส่วนงาน 707,710 628,428 62,569 72,572 139,180 109,023 69,244 67,767 42,150 47,170 (1,855) 9,380 1,018,998 934,340 
รายไดอ่ื้น             90,837 108,695 
ค่าใชจ่้ายในการขาย             (103,023) (87,859) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร             (328,512) (291,038) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม           62,407 59,839 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน             (1,112) (1,424) 
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้             739,595 722,553 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้             (74,871) (56,647) 

ก าไรส าหรับงวด             664,724 665,906 

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย         (61,200) (66,936) 

ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ            603,524 598,970 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวมส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป ขนมปังกรอบและคุก้ก้ี บรรจุภณัฑ ์ น ้าผลไม ้ อ่ืนๆ 
รายการตดัรายการ      

ระหวา่งกนั รวม 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
รายไดจ้ากการขายให้ลูกคา้
ภายนอก 

              

 ประเทศไทย 5,397,921 5,378,401 559,791 549,456 832,576 750,600 316,008 346,650 89,096 94,431 - - 7,195,392 7,119,538 
 ประเทศอ่ืนๆ 2,003,250 1,741,233 47,805 58,281 2,286 2,130 368,819 312,167 - - - - 2,422,160 2,113,811 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 84,169 73,059 242,306 226,572 1,116,843 1,021,246 885 416 632,364 654,432 (2,076,567) (1,975,725) - - 
รวมรายไดจ้ากการขาย 7,485,340 7,192,693 849,902 834,309 1,951,705 1,773,976 685,712 659,233 721,460 748,863 (2,076,567) (1,975,725) 9,617,552 9,233,349 
หกั: ตน้ทุนขาย (5,582,273) (5,377,414) (690,613) (655,732) (1,583,641) (1,439,556) (425,649) (415,316) (600,903) (626,871) 2,085,672 1,991,293 (6,797,407) (6,523,596) 

ก าไรขั้นตน้ของส่วนงาน 1,903,067 1,815,279 159,289 178,577 368,064 334,420 260,063 243,917 120,557 121,992 9,105 15,568 2,820,145 2,709,753 
รายไดอ่ื้น             412,240 289,993 
ค่าใชจ่้ายในการขาย             (297,552) (269,456) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร             (980,523) (875,131) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม           152,685 131,273 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน             (3,641) (5,397) 
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้             2,103,354 1,981,035 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้             (210,612) (162,543) 

ก าไรส าหรับงวด             1,892,742 1,818,492 

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย          (186,586) (185,868) 

ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ            1,706,156 1,632,624 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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19. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

19.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยได้เขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าคลงัสินคา้ อายุของสัญญามี
ระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 1 ปี ถึง 3 ปี  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายช าระในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

จ่ายช าระ     
ภายใน 1 ปี 11 10 6 3 
1 ถึง 3 ปี - 1 - - 

 11 11 6 3 

19.2 กำรค ำ้ประกนั 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 มีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯและบริษทัยอ่ย คงเหลือ
อยู่เป็นจ านวนเงินประมาณ 82 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 119 ลา้นบาท) และงบการเงินเฉพาะกิจการ 63 
ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 117 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติ
ธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ซ่ึงประกอบดว้ยหนงัสือค ้าประกนัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน 
2560 

31  ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31  ธนัวาคม 
2559 

ประเภทของหนงัสือค ้าประกนั     
การจ่ายช าระเจา้หน้ี 5 61 5 59 
สาธารณูปโภค 1 - - - 
ภาษีกรมศุลกากร 1 1 1 1 
การประเมินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลยอ้นหลงั 75 57 57 57 

 82 119 63 117 

 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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20. ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่น 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือหรือขายสินคา้เป็น
เงินตราต่างประเทศ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดต้กลงท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซ่ึงส่วน
ใหญ่มีอายสุัญญาไม่เกินหน่ึงปีเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็น
สกุลเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

สกลุเงิน 
สินทรัพยท์าง

การเงิน 
หน้ีสินทาง
การเงิน 

สินทรัพยท์าง
การเงิน 

หน้ีสินทาง
การเงิน 

ณ วนัท่ี                                   
30 กนัยายน 2560 

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

ต่างประเทศ) 
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 8,186 11,909 8,055 1,010 33.3281 
ดอลลาร์สิงคโปร์ 19 12 19 12 24.5289 
ยโูร 613 6 613 6 39.2559 
เยนญ่ีปุ่น - 1,655 - 1,263 0.2960 
ริงกิต 591 - 591 - 7.8787 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือดงัน้ี 

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

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา - 11,424 24 พฤศจิกายน 2560 
- 23 มีนาคม 2561 

- 33.155 - 35.29 

21. กำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมแยก
แสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม    
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย    
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 3,078,335 - 3,078,335 
เงินกองทุนระยะยาว - 106,464 106,464 
หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (ในกองทุนส่วนบุคคล) - 3,401,880 3,401,880 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม    
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย    
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 3,078,335 - 3,078,335 
เงินกองทุนระยะยาว - 101,889 101,889 
หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (ในกองทุนส่วนบุคคล) - 2,488,105 2,488,105 

22.    เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน - กำรควบบริษัท 

 เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2560 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นร่วมระหวา่งผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ กบัผูถื้อหุ้นของบริษทั เพรซิเดนท์
ไรซ์โปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2560 ไดมี้มติอนุมติัเร่ืองต่างๆ ของบริษทัใหม่ท่ีจะเกิดจากการควบ
บริษทั  

เม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม 2560 บริษทัฯและบริษทั เพรซิเดนทไ์รซ์โปรดกัส์ จ  ากดั (มหาชน) ไดจ้ดทะเบียนการ
ควบกิจการกบักระทรวงพาณิชยภ์ายใตช่ื้อบริษทัใหม่คือ บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ  ากดั (มหาชน) 
ดงันั้น บริษทัฯและบริษทั เพรซิเดนทไ์รซ์โปรดกัส์ จ  ากดั (มหาชน) จึงส้ินสภาพจากการเป็นนิติบุคคลใน
วนัดงักล่าว และไดโ้อนสินทรัพย ์หน้ีสิน สิทธิ หนา้ท่ีและความรับผิดชอบทั้งหมดให้แก่บริษทัใหม่โดยผล
ของกฎหมายแลว้ โดยสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีโอนเป็นยอดมูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 15 ตุลาคม 2560 

23. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมการผูมี้อ านาจของบริษทัฯในวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2560 


